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Voorrede
In het eerste deel hebben wij de grondslag en het ontstaan van
de westerse cultuurgemeenschap beschreven. In het tijdvak, dat in
het tweede deel wordt behandeld, treden de eigenaardigheden van
deze cultuurgemeenschap en haar roeping als leidster van een nieuwe
wereldbeschaving duidelijker naar voren. De activiteit der Kerk is
hiermede ten nauwste verbonden. Meer dan in welk tijdvak ook blonk
zij toen uit als leidster van de gezamenlijke westerse volkeren, wier lot
zij deelde en voor wier verbondenheid zij onvermoeid werkte.
Ondanks de ongunst dier tijden bleven de kloosters, toen de lekenstand nog niet tot ontwikkeling was gekomen., de kweekplaatsen van
geestelijke wasdom; zij wekten de godsdienstige geest, in de negende
eeuw verslapt, tot een nieuw en vruchtbaar leven op. De bisschoppen
waren de hechtste steunpilaren van de staatkundige orde en de maatschappelijke vooruitgang. De verspreiding van het Christendom
onder de noordelijke volken, de West-Slaven en de Hongaren ging
gepaard met een uitbreiding der westerse beschaving. De heerschappij
over het Pyrenees schiereiland, Zuid -Italië en de Middellandse Zee
werd de Islam ontrukt door de kruistochten, waartoe de pausen de
wereld opwekten en die het ideaal van de Christelijke ridder deden
uitstralen. Het westen haalde zijn achterstand ten opzichte van de
Islam in, zowel op intellectueel als op militair gebied. Er ontstond een
opleving, waarvan nieuwe sociale instellingen in de steden het gevolg
waren; in wetenschap en literatuur brak een bloeitij dperk aan, dat zijn
uitdrukking in de gotische stijl vond. De geestdrift der kruistochten
kreeg er geestelijke diepte door. Zij ging over in het streven, de schatten der wetenschap van andere volkeren op te nemen in de Christelijke
levensbeschouwing en het grote geluk van innerlijke harmonie te
verwerven; en nooit was men de verwezenlijking van dit ideaal zo
nabij als in die tijd. Dat geluk wilde men verbreiden over de aarde:
missionarissen uit de nieuwe orden der Franciscanen en Dominicanen
wagen zich voor het eerst weer in andere werelddelen.
Men slaagde er echter niet in, de jeugdige westerse nationaliteiten, die in de plaats van het oude Karolingische rijk ontstonden, in
een nieuwe staatkundige band samen te brengen, al kwam men dan
ook meermalen de verwezenlijking van dit plan nabij. Ook dit tijdvak
werd dus gevolgd door een periode van stilstand en strijd, totdat de
volken van het Iberisch schiereiland er op uit trokken om de wereld-
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zeeën te veroveren, waardoor zij nieuwe krachten tot ontwikkeling
brachten.
Vooral hierin zie ik mijn taak, de ontwikkeling der westerse
cultuur in haar verschillende phasen te kenschetsen en na te gaan,
voor welke taak de Kerk zich in de verschillende perioden zag geplaatst
en in hoever zij die vervulde. In het bijzonder verdienen hierbij de
grootse prestaties van de concilies vermelding, die voortdurend aan
het godsdienstig en zedelijk leven richting en leiding gaven. Om wille
der grote lijnen moet beknoptheid worden betracht bij de bespreking
van details, die de laatste tachtig jaren in tal van monographieën zijn
behandeld. Wellicht zal de deskundige de samenvatting van vele
onderwerpen, die zich zeer goed zouden lenen tot uitvoeriger en
misschien nauwkeuriger behandeling, te beknopt vinden. Voor de leek
is misschien hier en daar te veel in details afgedaald. Ik hoop echter,
dat de voordelen ener synthese en de overzichtelijkheid tegen die
gebreken zullen opwegen. Ook daaraan immers bestaat behoefte, en
voorziening daarin scherpt het gezicht voor ruime blik.
In het aanhalen van geraadpleegde werken moest ik mij, krachtens de opzet, zoveel mogelijk beperken. In de regel heb ik bij citaten
slechts de bronnen aangegeven. Voor het overige verwijs ik weer naar
de lijst van bronnen en literatuur aan het einde van dit deel.
Freiburg (Zwitserland)

GUSTAV SCHNORER
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Voeding der armen (mandaten).
Begrafenisbroederschappen blz. 493v.
Zorg voor eigen ziel na
overlijden; de zogenaamde zielebaden blz. 494v.
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aflaten. Misbruiken blz. 496w.
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Mechtildis van Maagdenburg. Nonnen van Helfta blz. 504w. Meningen over de vrouw en het huwelijk blz. 507w. Tegenstellingen in de vrouwenwereld blz. 511. Wereldlijke roeping blz. 512v.
§ 6. De ontwikkeling der gotiek
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die door Frankrijk wordt aangegeven blz. 514w. Hetzelfde geldt voor
de nieuwe stijl in de kunst blz. 518v.
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523v.
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Plastiek. Versiering der portalen. Grafmonumenten. Koorbanken blz.
526w. Boek -, wand-, glas -, mozaïek -, schilderkunst blz. 529w. Kunstmonumenten van Sicilië blz. 530v. Kunstwerken der weef- en
borduurkunst blz. 531.
Kunstnijverheid. Reliekschrijnen blz. 532v.
Invloed der kunstuitingen. Fierheid bij de westerse Christenheid
blz. 534. De godsdienstige gevoelens verdiept. Wijzigingen in het
Christusbeeld en in de voorstelling van de Moeder Gods blz. 535w. Idealistisch optimisme blz. 537.
Einde van de tijd der kruistochten. Verwereldlijking der Kerk.
Voorboden van een crisis blz. 538w.
Bronnen en Literatuur blz. 543w.
Aanvullingen op Bronnen en Literatuur blz. 567w.
Register blz. 584vv.

Derde boek
De Kerk in dienst van de nationale en
feudale heersers. De hervormingsbeweging der Cluniacensers
Het tijdvak tussen de dood van Karel de Grote en het begin der
kruistochten kan als een afzonderlijke periode worden beschouwd, die
zich duidelijk onderscheidt zowel van de voorafgaande als van de
volgende jaren. Zij verschilt van het voorafgaand tijdvak door het feit,
dat de samenvoeging van de westelijke landen door de sterke hand van
Karel de Grote onmiddellijk gevolgd wordt door de verbrokkeling
van dit rijk, die een duurzame invloed op de toekomst uitoefent. Het
verschil met het volgend tijdvak berust hierin, dat de pausen nog
geenszins die overwegende invloed bezaten, die zij blijkbaar wel uitoefenden in de tijden, waarin de geestdrift der kruistochten door de
westerse volkeren voer.
Moeilijker is echter, deze periode, die de negende, tiende en elfde

eeuw omvat, positief te kenmerken, wijl zij een zeer duidelijk overgangskarakter draagt. Op intellectueel gebied vertoont zich nog overal
het doorwerken der Karolingische ideeën, als wij de intellectuele
cultuur uit de tijd van Karel de Grote heel in 't algemeen zo mogen
aanduiden; een doorwerking echter, die geen belangrijke vooruitgang
bracht. De van buiten af optredende stremmingen blijken te krachtig
te zijn. Het nieuwe, dat langzaamaan te voorschijn komt, blijkt nog te
weinig kracht te bezitten, om over de verdere ontwikkelingsgang te
beslissen. Dit geldt in het bijzonder, wanneer na de dood van Karel
de Grote moet beslist worden, of het westerse rijk zich als één staat
verder zal ontwikkelen, zoals vroeger het Romeinse rijk, dat men
wenste te doen herleven, dan of het in verschillende staten moet worden gesplitst, waarbij rekening zou worden gehouden met de ver
aard der volkeren.
-schilend
Ondanks de krachtige weerstand, die zich tegen de splitsing deed
gelden, kwam het daar toch toe; en voor de vrije ontwikkeling van
Europa kan dit niet als een ramp worden aangemerkt.
In de negende eeuw echter beschouwde bijna niemand de ver-
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deling van het Karolingische rijk als een voordeel. Overal waren dan
ook slechts tekenen van verval te bespeuren, van gebrek aan orde naar
binnen, aan kracht naar buiten.. Een verbetering maakte zich het
eerst merkbaar in Duitsland, waar de versnippering niet zo ver was
doorgegaan, terwijl er zich wederom een krachtig centraal gezag had
kunnen vormen. Zodra de heersers daar in staat zijn, hun politiek
onafhankelijk te bepalen, oriënteren zij deze geheel en al volgens de
ideeën van Karel de Grote: heerschappij over Italië als grondslag voor
het internationale aanzien en de kracht der keizerlijke waardigheid en
expansie naar het oosten ten koste van de naburige volken. Hen brengt
men met geweld tot de hogere beschaving en het geloof der Christenheid, zoals Karel het de Saksen deed; maar tegelijk maakt men daardoor het Christelijk geloof tot een voorwerp van moeilijk te onder
nationale haat, welks intensiteit Karel van de zijde der Saksen-druken
herhaaldelijk ondervonden had.
In overeenstemming hiermede bleef de Kerk in de staat de rol
van een zeer gewaardeerde dienares vervullen: zij werd wel is waar
voor alle anderen geraadpleegd, en meestal werd haar uitspraak ook
aanvaard, maar zij kreeg weinig gelegenheid, haar eigen weg te
bewandelen. Hiervan behoeft geen woord te worden afgedaan wegens
de positie, die soms door bisschoppen werd ingenomen bij kwesties
van troonsbestijging of bij twisten over de kroon. Het moge lijken, dat
de kroningsplechtigheid en de zalving hun de voornaamste rol bij de
bezetting van de troon toewezen dit recht genoten zij slechts als de
eerste geestelijke dienaren van de staat. Herhaaldelijk trachtte de
H. Stoel als geestelijk en moreel middelpunt, welks gezag theoretisch
door niemand werd bestreden, zich te doen gelden, en enkele malen
met succes. Maar het pontificaat van een Nicolaas I, het enige, waarin
theorie en practijk vrijwel met elkander overeenstemmen, is slechts
een korte phase in de geschiedenis van een lange reeks pausen, wier
positie in Rome zelf ten zeerste gevaar liep, en die verlangend uitzagen
naar de bescherming van een krachtig keizerschap.
Eerst toen de gedeeltelijk sterk verwereldlijkte Kerk zich in een
beperkte kring van kloosters met meer ijver aan haar oorspronkelijke
taak wijdde, waardoor zij haar geestelijke waardigheid weder verhief,
trad langzaamaan verbetering in. Nieuwe gedachten ontstonden, die
aan de Kerk meer zelfstandige doeleinden wezen; geleidelijk vonden
zij verbreiding in ruimer kringen, zij kwamen van de kloosters uit
onder de wereldgeestelijken, en vonden ten slotte ook ingang bij de
leken, die thans op andere wijze dan voorheen gehoor gingen geven aan
de roepstem der Kerk. Toen ook de Heilige Stoel voor deze nieuwe
denkbeelden gewonnen was, verwierf hij spoedig een nieuw geestelijk
gezag naar binnen, en daardoor werd de westerse wereld in het tijdperk der kruistochten op zodanige wijze geleid, dat ook de staten
daarmede rekening moesten houden.

heersers. De hervormingsbeweging der Cluniacensers
Binnen dit kader, dat in grote lijnen de ontwikkeling der cultuur
van de negende tot de elfde eeuw aangeeft, vertonen zich echter nog
zeer uiteenlopende verschijnselen. De Kerk wordt ongetwijfeld over
een grote breedte meegesleurd in het verval van het Karolingische
rijk, zodat men kan spreken van een godsdienstig-zedelijk verval in
Frankrijk en vooral in Italië, maar het ontbreekt niet aan krachtige
pogingen, om het godsdienstig en zedelijk leven te verheffen, aan
ijverige arbeid voor de intellectuele, economische en staatkundige
vooruitgang. Vooral in Duitsland brengt de arbeid der Kerk heerlijke
vruchten voort. Wij zien de waarheden van het Christelijk geloof
dieper in de volksziel indringen; hoe, bij de algemene beoefening der
wetenschap in vele kloosters, vooral de Christelijke vorming der
vrouw zich tot een buitengewone hoogte verheft, en het streven naar
ordening, in de Kerk door tal van voorbeeldige bisschoppen vertegenwoordigd, met veel vrucht op de staat wordt toegepast. Daar in
Duitsland de uiterlijke noden minder groot waren, kwam in dit land
veel tot ontwikkeling, dat in andere landen steeds weer werd onderdrukt. Maar de ellende van grotere wanorde en verval had anderzijds
tot gevolg, dat in de andere landen een reactie, die een hervorming
inleidde, vroeger ontstond en zich krachtiger weerde dan in Duits land. Daar liep het streven naar hervorming uit op de investituurstrijd,
die de krachten van het land zozeer sloopte, dat Duitsland tegen het
einde van dit tijdvak bij de andere landen achterstond. Het centrum
der politieke macht kon zich daar wel handhaven, maar de kernen van
de nieuwe godsdienstige en sociale ontwikkeling treffen wij elders
aan, in Zuid-Frankrijk en Noord - Italië.
Wij zullen thans meer in bijzonderheden het verloop van het
verval nagaan en kennis nemen van de verschillende vormen, waarin
het zich voordeed.

§ i. De Frankische staatskerk bij de splitsing van het
Karolingische rijk
De vreugde, waarmede de Kerk het keizerschap van Karel de
Grote had begroet, duurde niet lang, en verstomde even snel als de
juichkreten, die de Romeinse Christenen voorheen ter ere van
Constantijn de Grote hadden aangeheven. De oorzaken daarvan
geleken op elkaar. In de vierde eeuw kwam spoedig na Constantijn het
inwendige verval van het Romeinse rijk aan het licht, terwijl de zelfstandigheid van de Kerk werd bedreigd door het caesaropapisme. In
de negende eeuw brak spoedig na Karel de Grote twist uit in de
keizerlijke familie, waardoor grote verwarring in het rijk en ernstige
verschijnselen van verval in de nauw met de staat verbonden Kerk
ontstonden.
2. Sc h n u r e r. Kerk en Beschaving. II.
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De groeiende politieke macht der Karolingers en hun toenemende
kracht hadden belangrijke en tot op zekere hoogte onvergankelijke
diensten bewezen aan het Christendom, het godsdienstig leven en de
westerse beschaving. Karel Martel had bij Tours en Poitiers het
Christendom van West-Europa en de hierop steunende cultuur gered
van de Islam. Onder de bescherming van Karel Martel en van diens
zonen Karloman en Pepijn hadden Angelsaksische missionarissen de
Christelijke leer aan de Duitsers verkondigd, had Bonifacius de Kerk
in hun landen georganiseerd en haar in het gehele Frankische rijk
hervormd. Door West-Europa onder zijn heerschappij te brengen,
had Karel de Grote een levendige uitwisseling van ideeën doen
ontstaan tussen de verschillende delen van de westerse Christenheid:
de zegenrijke gevolgen hiervan voor Kerk en beschaving traden allerwegen aan het licht. De verbondenheid der Kerk met Rome als
middelpunt had grote vorderingen gemaakt en stemde nu overeen met
de politieke oogmerken van de keizers. De godsdienstige frisheid en
de lust tot werken van de Angelsaksische Kerk, de ontwikkeling van
Italië en gedeeltelijk nog van Spanje, die op de wetenschap der ouden
berustte, kwamen het Frankische rijk ten goede; terwijl dit als tegenprestatie de Kerk overal beschermde en voorthielp door de macht van
zijn wapenen. Wanneer nu de opbloei van de Karolingische macht
deze weldoende gevolgen had voor de cultuur en het leven der Kerk,
is het duidelijk, dat het verval van die macht zich in de tegenovergestelde zin moest bemerkbaar maken; te meer, daar de Kerk maar al
te zeer gewoon was, op de steun en de hulp van het wereldlijk gezag
te rekenen.
Dit verval begon reeds onder de zoon van Karel de Grote,
Lodewijk de Vrome, en voltrok zich later in sneller tempo: vooral in
Frankrijk en Italië traden daarvan steeds treuriger gevolgen aan de
dag. Verschillende oorzaken werkten tot dit verval mee: sociale
bewegingen, die Karel slechts met moeite had kunnen tegenhouden,
dynastieke twist, tot onderdrukking waarvan een krachtiger hand
nodig was dan die van de zwakke Lodewijk, nationale wrijvingen, die
toen op zichzelf minder gevaarlijk waren geweest, indien zij niet als
het ware door de omstandigheden zelf in het leven waren geroepen,
en voor alles een druk van buiten af, waaraan het innerlijk ontwrichte
rijk geen weerstand meer kon bieden.
Op sociaal gebied had de ontwikkeling van het leenstelsel een
ontbindende uitwerking. Doordat overal een ondergeschikte aan een
meerdere onderworpen was, tot wiens dienst hij zich had verbonden
en van wie hij een leengoed ontving, werd de militaire kracht gefnuikt
en kon een ambtenarenstand zich niet handhaven; deze beide vormden echter de grondslag van de macht der Karolingers. Het leger
werd ontwricht, doordat de vorst niet meer rechtstreeks aan zijn
onderdanen bevelen kon geven, doch slechts aan hen, die als leen-
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mannen van de kroon van hem afhankelijk waren; op hun beurt gaven
dezen hun bevelen aan hun onderhorigen, dezen wederom aan degenen, die van hen afhankelijk waren, en zo voort. De kroon verloor op
deze wijze iedere rechtstreekse invloed op de middelste en laagste
klassen der maatschappij. Eveneens verloor zij haar macht over de
hogere klassen, daar de vorsten niet in staat waren het regeringsstelsel
in stand te houden, dat Karel voor zijn rijk had ingevoerd. De
ambtenaren werden tegelijk vazallen van de kroon, doordat zij als
vergoeding voor hun bestuurstaak een leen ontvingen. Dit leen vervulde in zekere zin de rol van een kapitaal, waarvan de rente hun
diensten honoreerde. Natuurlijk was hun streven er op gericht, het
kapitaal, het leen, voor hun familie te behouden, te zorgen, dat het op
hun zonen overging. Alle kroonvazallen werkten tot dit doel samen.
Allen wensten, dat de staat hun leengoederen erfelijk zou maken. Zij
beschouwden zich minder als ambtenaren van de staat dan als voorvechters van de rechten van een bepaalde stand tegenover de staat.
Toen zij nu, omstreeks het einde der negende eeuw, de erfelijkheid
van hun lenen afdwongen, hetgeen in het westen iets vroeger en in
het oosten wat later gebeurde, verloor de staat niet slechts veel
grondeigendom, doch zag hij zich tevens vele voor het bestuur des
lands onmisbare organen ontvallen, daar de functies tegelijk met de
lenen erfelijk werden. De ambtenaren waren niet langer aan het
staatshoofd onderworpen en van hem alleen afhankelijk. De staat kon
niet op zijn ambtenaren rekenen, maar hing af van hun goede of kwade
wil; hij bezat niet meer de macht, hen te ontslaan of te vervangen,
hun de uitvoering van zijn bevelen af te dwingen.
Zo ontwikkelde zich overal de inwendige toestand in de leen-

staten, minder echter ten gevolge van de zwakheid der vorsten of de
kwade wil der ambtenaren dan van de economische toestanden in die
tijd. Geld was er slechts weinig, dus had de staat geen andere middelen, om zijn ambtenaren te bezoldigen, dan die uit zijn bezit aan
vaste goederen voortvloeiden. Eerst toen door de ontwikkeling van
het muntwezen de staat over baar geld kon beschikken, was het hem
wederom mogelijk een werkelijke ambtenarenstand in het leven te
roepen. In vroege tij den had het geld niet veel macht: deze lag hoofdzakelijk in het grondbezit. De grote kroonvazallen, die vele eigendommen en lenen bezaten, schreven toen de wet voor aan de staat,
zoals tegenwoordig het kapitaal dat kan doen.
Een tweede oorzaak van het verval der macht der Karolingers
vormden de twisten om de troon. Twee verschillende beginselen
werden gehuldigd. Ten eerste het beginsel, dat alle zonen van een
heerser, evenals die van welke burger ook, evenveel recht bezaten bij
de verdeling van het rijk, dat uitsluitend als ouderlijk particulier bezit
werd beschouwd. In overeenstemming hiermede bestond er ook nog
geen verschil tussen kroongoed en staatsgoed. Met dit beginsel in
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strijd was het tweede: het belang van de staat. Dit verzette zich tegen
verdeling, of liet hoogstens een verdeling toe, indien een oudere
broeder als keizer boven de anderen stond.
Opgemerkt dient te worden, dat de Kerk zich tegenover de
twisten in de tijd van Lodewijk de Vrome, en ook nog later, op het
standpunt stelde, dat het algemeen belang boven persoonlijk belang
moest gaan, en dus een oplossing ten gunste van de eenheid des rijks
nastreefde. Zulks was ook te verwachten van hen, die de leer van de
eenheid der Kerk beleden. De eenheid der Kerk moest samengaan
met de eenheid der Christelijke maatschappij, gevormd in één staat.
Bovendien was dit een historische opvatting, die natuurlijk op de
eerste plaats door de draagster der oude tradities, de Kerk, werd
verdedigd. Op initiatief van het hoofd der Kerk was eerst kort te
voren het Romeinse keizerschap hernieuwd in de stad, waarin zich
het middelpunt der Kerk bevond. Uit de politieke eenheid van
Christelijk West-Europa had de Kerk, die haar had voorbereid, in de
tijd van Karel de Grote de grootste voordelen getrokken. De Kerk
besefte het eerst, welke gevaren de verstoring van de eenheid des rijks
meebracht. Want de eenheid des rijks waarborgde een eenheid van
beschaving, die haar grondslag vond in eenheid van geloof. Grimmige
vijanden, Mohammedanen in het zuiden, heidense naburen in het
noorden en het oosten, bedreigden deze cultuur- en geloofseenheid,
wier enige bescherming in een krachtig keizerschap scheen te liggen.

Men kan dus zeggen, dat de Kerk als advocate voor de eenheid des
rijks niet slechts haar eigen belangen verdedigde, maar evenzeer die
van de westerse beschaving. Toen de decentralisatie niet langer tegen
te houden was, kwam zij voor de Kerk toch nog te vroeg, zoals vooral
Rome bitter zou ondervinden. Ook zij was een teken des tijds en
volgde uit de algemene ontwikkeling van de toestand, daar de verschillende nationale groeperingen, door taalverschil onderscheiden,
zich wilden doen gelden.
Hiermede komen wij tot de derde oorzaak der verbrokkeling van
het Karolingische rijk. Zij wordt gevormd door de nationale verschillen. De vernieuwing van het Imperium Romanum was een ideële
reconstructie, waarbij te weinig rekening was gehouden met de werkelij kheid. De verschillen tussen de volken waren te groot, om de
eenheid van het rijk op de duur in stand te houden. Een zekere
gemeenschap dier volken was wel mogelijk, ja zelfs wenselijk, niet
echter een imperium volgens het type van het streng georganiseerde
Romeinse rijk uit vroeger tijden. Dat was in meer dan één opzicht de
eerste der ideologische renaissancedromen van hen, die de oudheid
wilden nabootsen, doch de werkelijkheid over het hoofd zagen : zij
ontleenden de vormen voor het toenmalige leven niet aan hun tijd zelf,
doch wilden ze van de oudheid overnemen, zonder er rekening mede
te houden, hoezeer zich de tijdsomstandigheden hadden gewijzigd.

bij de splitsing van het Karolingische rijk
De vergissing is verklaarbaar, want de taal van Rome was ook de taal
van de Kerk; van de regering, de diplomatie en de beschaving. Maar
onder de oppervlakte werkten krachtige stromingen, waarvan de
bronnen diep in het verleden lagen, aan de ontwikkeling van nieuwe
volkstypen.
In het oude Gallië ontwikkelde zich de Gallo-Romeinse bevolking tot een aparte nationaliteit, waarvan het Keltische grond- element
het bijzonder karakter bepaalde. Tegenover haar stak de zuiver
Duitse bevolking langs de Rijn en ten oosten daarvan sprekend af
door aard en taal, die nu ook duidelijker uitkwamen. In Italië bestonden wel is waar nog krachtige tegenstellingen in de bevolking: naast
de oud-Romeinse bewoners maakte zich in het noorden veelal de
eigen aard der Longobarden merkbaar, die ook na de overgang tot de
Romaanse taal bleef bestaan; het zuiden droeg duidelijk de sporen
van Griekse en Longobardische inslag. Maar deze tegenstellingen
verdwenen in het streven, geen vreemde heersers duurzaam in Italië
voet te laten krijgen. In de streek der westelijke Alpen steunde het
particularisme op de herinneringen aan het Bourgondische rijk, dat
in het begin der zesde eeuw een korte glansperiode had gekend onder
koning Gundobad, wiens recht nog gedeeltelijk voortleefde. Hier
kwam de eerste formele afscheiding van het Karolingische rijk tot
stand.
Zolang de verschillende delen van het rijk staatkundige zelfstandigheid onder een heerser van Karolingischen bloede nastreefden, kon
ten minste nog in zoverre van eenheid worden gesproken, dat leden
van één familie de schepter in het westen voerden. Toen echter graaf
Boso van Vienne zich in 879 te Mantaille tot koning van Neder
liet kronen, was de eerste losscheuring van het Karolin--Bourgndië
gische rijk een feit geworden; een voorbeeld, dat elders spoedig werd
gevolgd. Graaf Rudolf, een telg uit het geslacht der Welfen, vestigde
in 888 het koninkrijk Opper-Bourgondië te St. Maurice, aan het graf
van de Thebaanse martelaren. Het nietsdoen van Karel de Dikke
moede kozen de Duitsers in. 887 te Frankfort hertog Arnulf van
Karinthië tot hun koning. Ook de Westfrankische edelen bleven niet
achter. Reeds in het volgend jaar, in 888, riepen zij te Compiègne
graaf Odo tot koning uit; deze had Parijs dapper verdedigd gedurende
het éénjarig beleg door de Noormannen. De edelen in Noord-Italië
hadden, eveneens in 888, te Pavia, markgraaf Berengarius van Friaul
tot koning van Italië gekozen.
Wel is waar slaagden de Duitse heersers van de stam der Saksische Otto's er later in, opnieuw het keizerschap op Duitse grondslag
te vestigen en Duitsland en Italië weder één te maken, waarbij
naderhand nog Bourgondië werd gevoegd; een rijk echter, zoals dat
van Karel de Grote, is nooit meer tot stand gekomen. Frankrijk en
Duitsland zijn nooit meer onder één staatshoofd verenigd geweest.
-
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Deze afscheidingen gingen, evenals de erfopvolgingstwisten
tussen de leden van het Karolingisch geslacht, gepaard met andere
twisten en partijveten; onvermijdelijk moest hierdoor een grote ver warring ontstaan. De toestand werd nog veel erger door de vijanden
van buiten, die aan de poorten van het westen stonden en spoedig
hun kans waarnamen, toen geen heerser van het formaat van Karel
hun de weg versperde.
In het noorden waren dat de Noormannen, die aan de kusten
van Frankrijk en Duitsland landden, de rivieren opvoeren en, vooral
in Frankrijk, de streken langs de oevers verwoestten. Deze tochten
der Noormannen, gedurende de gehele negende en de tiende eeuw
tot in de elfde, kunnen wij in zekere zin als een tweede volksverhuizing
beschouwen. Met dit verschil echter, dat de verplaatsing niet te land,
doch met schepen geschiedde, langs de kusten der zee en de oevers
der rivieren. Aan alle kusten van Europa en bijna alle mondingen der
voornaamste rivieren treffen wij de Germanen uit het noorden aan:
aan Elbe en Rijn, in Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, op het
Balkan- schiereiland, zowel aan de kusten van de Oostzee als van de
Zwarte Zee. Hun invallen waren een des te feller gesel, daar zij nog
geruime tijd heidenen waren en dus overal waar zij kwamen de
Christelijke kerken plunderden en de kloosters vernielden. De kerken
aan de Beneden-Rijn, aan de Seine en de Garonne hebben veel van
hun strooptochten te lijden gehad, gelijk de kerken in Engeland van
de kant der Denen. De missiekerk, door de H. Ansgar te Hamburg
gesticht, werd door Noormannen verwoest. Ten slotte kwam ook aan
deze zware beproeving een einde. De Kerk slaagde er in de Noormannen te bekeren. De Deense koning Knoet de Grote ging als vroom
pelgrim naar Rome. Spoedig waren de in Normandië gevestigde
Germanen, evenals de Saksen na hun bekering, meer dan andere
volken fier op hun godsdienst. Hun afstammelingen beschermden
later Gregorius VII tegen Hendrik IV en behoorden tot de eersten,
die zich onder de banieren der kruisvaarders schaarden.
Groter was het gevaar, dat van de zijde der Saracenen dreigde.
De krachtige veroveringsgolf van de Islam was wel is waar gestuit,
sedert de Arabieren bij hun grote stormloop tegen Constantinopel in
717-718 door keizer Leo III bloedig waren teruggeslagen en Karel
Martel hen in 732 uit het Frankische rijk had verjaagd. Karel de Grote
was zelfs tot de tegenaanval overgegaan en had vaste voet gekregen
ten zuiden der Pyreneeën. Maar als gevolg van vele kleine gevechten
slaagden de Arabieren er ongemerkt in, in de loop der negende eeuw
wederom de Christelijke gebieden van West-Europa binnen te
dringen. Na het uiteenvallen van het Karolingische rijk konden zij
van de kusten der Middellandse Zee af kleine vorderingen maken, die
ten slotte een gevaarlijke omvang bereikten. In het jaar 902 hadden zij
na lange strijd de verovering van Sicilië tot een goed einde gebracht
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en hierdoor een vooruitgeschoven steunpunt bemachtigd, dat hen in
staat stelde, in Beneden-Italië vaste voet te krijgen en verder door te
dringen. Reeds vroeger, in 846, hadden zij een aanval op Rome en
Gaeta gedaan en de St.-Pieterskerk en alle kerken en paleizen van
Rome, aan de rechteroever van de Tiber gelegen, geplunderd. In 849
herhaalden zij hun poging; deze eindigde echter met een zware
nederlaag, hun toegebracht door paus Leo IV, de ontwerper van de
naar hem genoemde verdedigingsmuur. Evenals de Italiaanse werd
ook de Zuid - Franse kust door hen gebrandschat, waarbij Marseille
en Arles geplunderd werden. Deze overvallen duurden tot in de
tiende eeuw; de Saracenen bereikten op hun plundertochten Zwitserland en kregen in 930 op de Grote Sint Bernard vaste voet, zodat het
volk deze de bijnaam van Duivelsberg gaf.
In dezelfde tijd dreigde nog een gevaar uit het oosten, van de
kant der heidense Hongaren, die sedert 899 plunderend door de
Christelijke gebieden van Opper-Italië, de Alpenlanden, Zuid Duitsland en verder naar het westen tot in Oost - Frankrijk trokken.
Vooral de bloeiende Beierse kloosters hadden zeer onder hun invallen
te lijden. Eerst aan Otto I gelukte het, in 955, een einde te maken aan
de Hongaarse strooptochten door zijn overwinning op het Lechfeld.
Het behoeft geen betoog, dat de tijdsomstandigheden geenszins
gunstig waren voor een rustige ontwikkeling van het kerkelijk godsdienstig leven en de West- Europese beschaving: de innerlijke
verdeeldheid, de voortdurende partijtwisten, de invallen van heidense
volken en de bedreiging van de kant der Mohammedanen legden haar
overal hindernissen in de weg. Deze feiten verklaren grotendeels de
verschijnselen van verval, die zich voordeden. De Kerk heeft vreedzame tijden nodig om zich te ontwikkelen. Wanneer de kerkgebouwen
verwoest en vernield worden en priesters en gelovigen worden verjaagd, houdt het godsdienstig leven op: de krachten en middelen, die
anders hadden gediend voor de instandhouding van hetgeen bereikt
was, moeten dan voor de verdediging en later voor de herstelarbeid
worden gebruikt. De verstoring der openbare orde brengt ook een
verlaging van het zedelijk peil met zich mede: geweld en tuchteloosheid vinden vrij spel. Ook dit werkte over het algemeen de voortgang
der beschaving tegen, wier enige geestelijke draagster in die tijden
de Kerk was.
Gelukkig was dit innerlijk verval niet algemeen. Ook trad het
niet in even ernstige mate op in de verschillende landen, het verschilde al naar de hevigheid der bedreiging van buiten en van de
binnenlandse politieke troebelen en twisten. Waar geen stremming
door invloeden van buiten geschiedde, bleven de krachten, die onder
Karel de Grote waren opgewekt, doorwerken: wij zien zelfs in meer
dan één opzicht verbetering intreden van verkeerde toestanden, die
onder Karel de Grote aan het licht waren gekomen. Maar dit streven
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kon zich slechts korte tijd handhaven. Tegen het einde der negende
eeuw komt bijna overal een einde aan de vooruitgang, en vertonen
zich de tekenen van verval, waai bij echter ook reeds de voorboden
verschijnen van de krachten, die een omkeer ten goede teweeg zullen
brengen.
Wanneer wij in bijzonderheden die stroming nagaan, die eerst
een stijgende lijn volgt, maar daarna ten dele ontaardt of tot stilstand
komt, dan zien wij bijna overal nog de invloed van de geest, die de
Angelsaksen, en voornamelijk Bonifacius, het vasteland hadden ingeprent. Wij nemen een en ander hiervan waar in de missie onder de
heidenen, het probleem der kerkelijke hervorming, het nauwer contact
met de Heilige Stoel, de positie der metropolieten. De staatkundige
ontwikkeling, waarbij de Kerk door Karel de Grote nauw was betrokken, beïnvloedde de arbeid der Kerk, doch op zodanige wijze, dat deze
langzaamaan eerder gehinderd dan gesteund werd. Dit blijkt vooreerst
uit de missie onder de heidenen.
Nadat Saksen en Friezen als laatsten van de Duitse stammen tot
het Christendom waren overgegaan, rijpte het voornemen, ook de
noordelijke volkeren te bekeren. De omstandigheden hiertoe schenen
bijzonder gunstig bij de Denen, de naburen van Saksen en Friezen,
toen koning Harald in de strijd om de troon het onderspit had moeten
delven en zijn toevlucht zocht bij Lodewijk de Vrome. Ebo, de
nieuwe aartsbisschop van Reims, trad hierbij op de voorgrond. Van
afkomst een Saksische boerenzoon was hij als zoogbroeder van
Lodewijk aan het hof van Karel de Grote opgegroeid; toen hij door
de gunst van Lodewijk het voornaamste bisdom van het westen had
verworven, kreeg hij de gelegenheid zijn energie te ontplooien, waarbij
echter ook zijn eerzucht aan de dag kwam. In navolging van Willibrordus en Bonifacius ging ook Ebo naar de paus om diens toestemming en opdracht voor de missie onder de heidenen te ontvangen.
Paus Paschalis I stemde geredelijk toe en benoemde Ebo tot legaat
van het noorden, waarna deze naar Denemarken vertrok. De wijze,
waarop een meer uiterlijk feit als belangrijk resultaat van zijn werk
werd gevierd, was niet in overeenstemming met de werkelijkheid.
Harald kwam naar Mainz, waar hij zich in 826 met grote praal liet
dopen; hoofdzakelijk door de nood gedwongen ging hij hiertoe over,
daar hij wederom had moeten vluchten. De arbeid van Ebo had geen
blijvend resultaat in Denemarken opgeleverd. Men begreep, dat
allereerst vaste steunpunten voor de Christelijke missie aan de Saksische grens moesten worden verkregen en dat geduldige medewerkers
dienden te worden aangesteld. Aan de bisdommen Halberstadt,
Hildesheim en Osnabruck, die door toedoen van Lodewijk waren
opgericht of bevestigd, werd als eigenlijk uitgangspunt voor het
missiewerk het bisdom Hamburg toegevoegd. De eerste bisschop was
een monnik, Ansgar, die een waardig opvolger van Bonifacius werd.
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Geboren in Noord - Frankrijk, wellicht uit een aldaar gevestigde
Saksische familie, werd Ansgar opgevoed in het klooster Corbie aan
de Somme, dat in die tijd onder abt Adalhard, een neef van Karel de
Grote, bloeide. Karel had Saksische jongelingen naar Corbie gezonden
om ze tot Christelijke leraren voor hun land te doen opleiden. Adalhard zette de uitvoering van dit plan met zijn broeder Wala voort.
Van moederszijde vloeide Saksisch bloed in hun aderen. In 822
stichtten zij op de koningshoeve Höxter aan de Wezer het klooster
Nieuw -Corvey, dat zich tot een bakermat van Christelijke beschaving
in het midden van Saksen ontwikke] de. Ansgar kwam als leraar in het
nieuwe klooster. Op voorstel van Wala, die zijn broeder Adalhard als
abt van Corbie was opgevolgd, droeg Lodewijk de Vrome hem op de
gedoopte koning der Denen, Harald, bij diens terugkeer naar zijn
rijk te vergezellen; Ansgar slaagde er vooreerst echter niet in, veel
tot stand te brengen in Denemarken. Meer resultaat boekte hij in
Zweden, waarheen hij zich vervolgens in opdracht van Lodewijk
begaf. In Birka, aan het Molar -meer gelegen, stichtte hij de eerste
Christelijke gemeente. Anderhalf jaar later keerde hij terug naar zijn
land, waar Lodewijk met zijn hulp grote plannen wilde verwezenlijken.
Nadat Ansgar rapport had uitgebracht, werd door de rijksdag
te Diedenhofen besloten, een nieuw bisdom te Hamburg te stichten
voor de noordelijke missie. Ansgar was de eerste herder, in 831
gewijd, en ontving van Gregorius IV het pallium en de waardigheid
van pauselijk legaat bij de Denen, Zweden en Slaven. Men zou veel
bereikt hebben, indien de ongunstige tijden zich niet zo spoedig
hadden doen gelden. De abdij Turholt bij Brugge in West-Vlaanderen, waarvan de nieuwe aartsbisschop de inkomsten nodig had voor
het onderhoud van zijn kerk en school, werd hem door Karel de Kale
ontnomen; vervolgens werd in 845 Hamburg, met alles wat Ansgar
tot dusver tot stand had gebracht, door de Deense zeerovers in de as
gelegd. Eveneens viel in dezelfde tijd de zwakke Zweedse missie aan
de vernietiging ten prooi. Ten slotte echter kreeg de onversaagde
aartsbisschop hulp van de zijde van Lodewijk de Duitser, die door
het verdrag van Verdun in het bezit van het Oostfrankische rijk was
gekomen: hij schonk hem het vacante bisdom Bremen, waarmede het
nieuwe kerspel werd verenigd.
Ansgar aanvaardde deze oplossing, nadat een kerkelijke synode
haar had goedgekeurd, maar was eerst geheel gerustgesteld, toen paus
Nicolaas I de apostolische goedkeuring gaf. Eindelijk kon hij, van
Bremen uit, in Denemarken meer bereiken. Koning Horich stemde
toe in het verkondigen van de Christelijke leer en in Sleeswij k kon
een kerk worden gebouwd. Ansgar ging zelf nog eens naar Zweden,
ondersteund door Lodewijk en Horich. De ontbonden Zweedse missie
kon nu althans worden hervat. Toen Ansgar in 865 overleed, waren
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de verkregen resultaten in Denemarken nog gering, daar er nog slechts
een tweede kerk, in Ribe, bijgebouwd was.
Men kan Ansgar hierover zeker geen verwijt maken. Hij was in
de volle zin des woords een dienaar des Heren, een ware leerling van
de H. Benedictus, die onversaagd en onbaatzuchtig arbeidde: alle
moeilijkheden nam hij op zich, zonder in het minst op roem bedacht
te zijn. Hij verdiende wegens zijn groot karakter de apostel van het
noorden te worden genoemd. Dat hij geen groter resultaten bereikte,
lag hoofdzakelijk hieraan, dat hij alleen stond. Het ontbrak hem aan
offervaardige missionarissen, die bezield waren met dezelfde geest als
hij, en die bereid waren, volgens zijn aanwijzingen door handenarbeid
in hun eigen onderhoud te voorzien. Ofschoon haar zoveel aan het
missiegebied benoorden de Elbe was gelegen, toonde de Duitse Kerk
uit zijn tijd niet die edele geestdrift, die eens de tijdgenoten van de
H. Bonifacius in Engeland vervulde voor de missie in Duitsland. De
Duitse bisschoppen hadden in het geheel geen begrip voor de onbaatzuchtige arbeid van Ansgar.
Het baatte dan ook niet, dat de eerste aartsbisschop van Hamburg
werd opgevolgd door zijn meest geliefde leerling en biograaf, Rimbert,
die door dezelfde geest was bezield. Onder hem werd een dodelijke
slag aan de noordelijke missie toegebracht, toen in Februari 880 de
Saksen aan het strand der Noordzee een zware nederlaag tegen de
Noormannen leden. Opmerkelijk is dat in deze veldslag twee Saksische
bisschoppen sneuvelden, Thiadrich van Minden en Markward van
Hildesheim. Omstreeks dezelfde tijd, in 886, viel een Duitse bisschop,
Wolfher van Minden, in een gevecht tegen de Slaven. Het is begrij pelijk, dat de Slaven en de Denen wantrouwen koesterden ten opzichte
van het Christendom, toen zij merkten, dat dit vergezeld ging van
het gevaar ener Duitse overheersing. De bemerking, dat de Saksen
een eeuw vroeger op dezelfde wijze bekeerd waren, is slechts ten dele
juist, afgezien dan nog van principiële overwegingen. Het inschakelen
der Saksen in de Christelijke wereld immers slaagde hoofdzakelijk
daarom zo goed, wijl zij als Duitsers dichter bij hun Christelijke
naburen stonden dan de noordelijke Germanen en de Slaven, van wie
een snelle assimilatie moeilijk te verwachten was.
Naar het voorbeeld, door Karel de Grote bij de Saksen gegeven,
ging in het Duitse noorden de verbreiding van het Christendom
steeds gepaard met geweld van wapenen. De harde Noord - Duitse
aard is wellicht als gevolg hiervan bewaard gebleven. Van het begin
af trad de Kerk hier op in de strenge rol van staatskerk. De H. Ansgar
uit het klooster Corvey kan nog als een naglans worden beschouwd
van de zegen, die de onbaatzuchtige arbeid van een Bonifacius eens
over Duitsland had gebracht. Tegen het einde van de negende eeuw
was de situatie aan de Beneden -Elbe aldus, dat de grens van het
Duitse taalgebied tevens aangaf, waar het Christelijk geloof ophield.
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In Zuidoost - Duitsland zijn bij de missie onder de Slaven dezelfde
verschijnselen, zij het in andere vorm, waar te nemen in een strijd,
door twee Christelijke Kerken gevoerd om een veelbelovend missie
missie- en beschavingswerk, door de bisdommen Salzburg-gebid.Ht
en Passau onder de Slaven ondernomen, maakte in de eerste helft der
negende eeuw belangrijke vorderingen, vooral in het oude land
Pannonië. Maar terwijl hier het Christendom zich naar het oosten
verbreidde, stiet het spoedig op andere missionarissen, die van het
verre oosten naar het westen kwamen en zich als dragers van een nog
hogere beschaving konden beschouwen. De strijd ontbrandde tussen
de oosterse en de westerse cultuur, tussen de Kerken van Constantinopel en Rome, met als inzet de bekering en civilisatie der Slaven.
Dezen trokken wel eens voordeel uit die naijver, maar over het geheel
ontstonden er voor hen blijvende nadelen door, die tot op heden
doorwerken. De Slavische wereld spleet in twee delen. Onder deze
omstandigheden konden slechts grote onbaatzuchtigheid en een volkomen zuiver apostolisch streven conflicten voorkomen tussen de
missionarissen van beide Kerken, die slechts met moeite de eenheid
des geloofs bewaarden.
Reeds bij de Bulgaren, die tot Beneden -Pannonië waren doorgedrongen, ontstond een botsing, waarbij de Frankische Kerk echter
niet rechtstreeks met de Grieken in aanraking kwam. Koning Boris
was in 864 tot het Christendom overgegaan en wenste missionarissen
in zijn rijk werkzaam te zien; een verzoek hiertoe richtte hij zowel aan
Duitsland als aan Rome en Constantinopel. Ermanrich, bisschop van
Passau, werd in 867 door Lodewijk de Duitser met enige Duitse
geestelijken er heen gezonden. Bij zijn aankomst vond hij reeds talrijke
missionarissen uit Rome werkzaam; hij stond hun het missiegebied af,
dat dezen vervolgens weder aan de Grieken moesten overlaten.
Scherpere vormen nam het conflict aan in Moravië, dat, evenals
Bohemen, sedert Karel de Grote enigszins afhankelijk was van het
Duitse rijk. Hier drong het Christendom tegelijk met de Duitse
macht door: in Bohemen waren het vooral missionarissen uit Regensburg, die het evangelie verkondigden. In 845 lieten zich veertien
Tsjechische vorsten te Regensburg dopen. De ontwikkeling der
Duitse missie was aan vele wisselvalligheden onderhevig, naargelang
de betrokken streken in meerdere of mindere mate in politiek opzicht
van de Duitsers afhankelijk waren. Want ook hier hield de uitbreiding
van het Christendom gelijke tred met de Duitse overheersing; als een
gevolg hiervan begeleidden Duitse bisschoppen en abten de Duitse
legers of stonden zelfs aan het hoofd er van: wij noemen slechts Otgar
van Eichstátt in 857, Arn van Würzburg in 871-872, Liutbert van
Mainz in 872 en abt Sigehard van Fulda.
Het waren vooral de heersers over Moravië, Ratislaw (846-870)
en Swatopluk (870-894), die zich tegen de Duitse overheersing ver-
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zetten. Hun uitgestrekt rijk omvatte, behalve Moravië, Bohemen en
Slowakije, de Sorben aan de Saaie en Elbe en de Poolse stammen in
Silezië en in westelijk Galicië, terwijl het in de Theissvlakte aan het
rijk der Bulgaren grensde. Hun hoofdstad was Welehrad (Hongaars:
Hradisch) in Moravië. In deze staat was voor het eerst onder de
West- Slaven een nationale groepering onder een nationale heerser tot
stand gekomen. Daarom is de herinnering aan deze staat onder de
Slaven zo levendig. Onvermijdelijk moest het streven naar nationale
onafhankelijkheid leiden tot verzet tegen de Duitse overheersing en
tegen het Christendom, dat er mede verbonden was. Ratislaw verjoeg
de Duitse geestelijken. Maar hij was zelf Christen, dus wist hij de
betekenis van de Christelijke beschaving naar waarde te schatten en
begreep hij, dat zijn land tot het Christendom moest overgaan, wilde
het zijn onafhankelijkheid bewaren. Hij besloot derhalve geen priesters
aan Duitsland te vragen, doch ze van de Grieken te Constantinopel
te laten komen. In dezelfde tijd ontboden de mededingers van de
heerser over Moravië, de Bulgaren, priesters uit het westen.
Het verzoek van Moravië werd in 862 aan de Byzantijnse keizer
Michael overhandigd. Deze zond twee ijverige geloofsverkondigers,
de gebroeders Constantijn en Methodius; zij stamden uit Thessalonica en bezaten een grote geleerdheid. Beiden waren de Slavische
taal machtig, wellicht zelfs waren zij van Slavische afkomst; want reeds
in die tijd vond men vele Slaven in Thessalonica en omstreken. Zij
genoten in Constantinopel grote bekendheid en hadden zich reeds
meermalen verdienstelijk gemaakt. Constantijn was archivaris (cartophylax) van de patriarch van Constantinopel, en later leraar in de
theologie en philosophie; als missionaris onder de Turkse stammen
der Chazaren in de Krim had hij grote ervaring opgedaan. Methodius
was gedurende enige tijd stadhouder geweest over Slavische gebieden
in het Byzantijnse rijk en daarna als lekebroeder in een klooster in
Bithynië getreden. De keizer had dus wel een zeer goede keus gedaan.
Reeds in Constantinopel begon Constantijn de Heilige Schrift in
het Slavisch te vertalen. Hiertoe ,.stelde hij een speciaal schrift, uit de
Griekse kleine letters afgeleid, de glagolica, samen. In Moravië
predikten beide broeders in de Slavische taal en gebruikten deze ook
voor de liturgie. Spoedig zagen zij hun werk met ontzaglijk succes
bekroond, maar zij ondervonden ook onmiddellijk oppositie van de
kant der Duitse priesters; dezen beschouwden de Griekse missionarissen als indringers in een missiegebied, dat aan de westerse Kerk
behoorde. De Duitse priesters richtten hun hoofdaanval tegen het
feit, dat de Slavische taal voor de liturgie werd gebruikt. Zij beweerden, dat slechts drie talen voor de liturgie mochten gebruikt worden,
namelijk de Hebreeuwse, de Griekse en de Latijnse taal; ten bewijze
verwezen zij naar het drievoudige opschrift op het kruis van Christus.
De Griekse missionarissen verdedigden zich door de Duitse priesters
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„sprekers met drie tongen" of „volgelingen van Pilatus" te noemen
en hun te verwijten, dat zij te veel toegevendheid betoonden ten
opzichte van de heidense gewoonten onder de bekeerlingen.
De strijd zou te Rome worden beslecht, waarheen de missionarissen zich in 868 na een arbeid van drie en een half jaar begaven. Zij
verzekerden zich hier van een goede ontvangst door de reliquieën van
de H. Clemens, de vierde bisschop van Rome, mede te brengen, die
Constantijn in Cherson had gevonden. Constantijn trad te Rome in
een klooster en ontving als monnik de naam Cyrillus, doch overleed
spoedig daarna. Methodius kreeg machtiging van paus Hadrianus II
voor zijn apostolisch werk onder de Slaven, maar op een ander
arbeidsveld: hij moest zich vestigen bij de tot het bisdom Salzburg
behorende Slaven in Pannonië. De Christelijke vorst Kozel had de
wens uitgesproken hem daar werkzaam te zien. De paus herstelde voor
Methodius het oude aartsbisdom Sirmium, wellicht eerst bij zijn
tweede reis naar Rome. Methodius keerde als aartsbisschop terug
naar Kozel, die aan de Plattensee heelste, en vestigde zich in Moosburg. Te Rome schonk men hem waarschijnlijk zulk groot vertrouwen,
omdat door Photius tussen de oosterse en de westerse Kerk een strijd
was ontbrand, die het begin zou zijn van de grote scheuring tussen de
beide Kerken. Men zal in de Griek Methodius bijzonder gewaardeerd
hebben, dat hij zich in die tijd aan het gezag van Rome wilde onder werpen.
De Duitse bisschoppen waren echter niet toegankelijk voor deze
overwegingen. Zij konden hun begrijpelijke afgunst over het verlies
van een missiegebied niet onderdrukken. Ook wilden zij niet erkennen, dat Methodius als missionaris hun meerdere was, alleen reeds
door zijn ontwikkeling. Voor hen gold in de eerste plaats niet het
belang van het Christendom, maar de verdediging van hun rechten.
Adalwin, aartsbisschop van Salzburg, was niet bereid te berusten in
de besnoeiing van zijn bisdom. Hij riep de hulp in der Beierse
bisschoppen en van de koning, die onmiddellijk aan zijn verzoek
voldeden. In 870 riep hij een synode in Regensburg bijeen, waarop
ook koning Lodewijk de Duitser tegenwoordig was. Aartsbisschop
Methodius, die gedagvaard was, verdedigde zich persoonlijk. Maar
men kwam tot geen oplossing. Hartstochtelijke verbittering kwam tot
uiting. Methodius wond zich in de discussie op en noemde zijn
tegenstanders barbaren. Ermanrich, bisschop van Passau, die drie
jaren te voren uit Bulgarije was uitgewezen, wilde Methodius met de
rijzweep te lijf, zodat anderen tussenbeide moesten komen.
Het is niet aldus, dat wij bisschoppen en missionarissen willen
zien optreden; maar zo was nu eenmaal de geestesgesteldheid dier
bisschoppen, die zich in de eerste plaats als wereldlijke machthebbers
beschouwden en aan het hoofd van legers optrokken. De verkondiging
van het evangelie, zoals deze door mannen als Severinus, Bonifacius
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en Ansgar als een vrijwillig offer voor God op de meest onbaatzuchtige
wijze was geschied, werd door hen als een rechtsgrond beschouwd.
Wij zien hier onomwonden de opvatting gehuldigd, die zo dikwijls,
en vooral tegen het einde der Middeleeuwen, ernstig afbreuk heeft
gedaan aan de waardigheid der Kerk. Zij is een gevolg van de samensmelting van wereldlijke macht en kerkelijk gezag.
De grove behandeling, die Methodius van de Duitse bisschoppen
ondervond, is nog meer te betreuren, daar hierdoor een goede
gelegenheid verloren ging om de Griekse beschaving en ontwikkeling
in Duitsland ingang te doen vinden. Indien de samenwerking was tot
stand gekomen, zoals de Heilige Stoel deze nastreefde, dan zou hierdoor waarschijnlijk de ontwikkeling der beschaving in het westen aan
zijn bespoedigd. De rechtstreekse inwerking van de Griekse-merklij
geest, die eerst tegen het einde der Middeleeuwen plaatshad, zou dan
reeds in de negende eeuw begonnen zijn; wellicht ware op deze wijze
de ongelukkige kerkelijke scheiding tussen Oost- en West-Europa te
vermijden geweest. Maar toen waren de geesten nog te bekrompen
voor dergelijke gedachten. De tijden waren niet rijp voor zulke
mogelijkheden.
Methodius werd door de synode van Regensburg afgezet en
opgesloten in een klooster te Freising, waar hij twee en een half jaar
doorbracht. Hij deed een beroep op de paus. Joannes VIII gelastte
zijn vrijlating en herstel in zijn vroegere waardigheid en riep Ermanrich van Passau ter verantwoording naar Rome. De paus verbood
echter door zijn legaten het gebruik der Slavische taal voor de liturgie
der H. Mis. 1
Toen na de dood van Kozel het land weder onder Frankische
heerschappij kwam, werd Methodius opnieuw naar Moravië gezonden; hier liet Swatopluk, de opvolger van Ratislaw, hem het gehele
bestuur der Kerk in Bohemen en Moravië over.
Nadat Methodius zich te Rome tegenover paus Joannes had
verantwoord, stond Rome hem ten slotte in 880 ook het gebruik der
Slavische misliturgie toe. Joannes VIII schreef aan Swatopluk: „Van
het standpunt van het geloof en de leer is er geen bezwaar tegen de
Mis in de Slavische taal te zingen, of het Heilig Evangelie en het Oude
en Nieuwe Testament in een goede vertaling en verklaring te lezen,
of alle andere gebeden hierin te verrichten. Want Degene, die de drie
voornaamste talen heeft gemaakt, het Hebreeuws, het Grieks en het
Latijn, heeft ook al de andere talen het aanzijn gegeven tot Zijn eer en
glorie. Wij bevelen echter, dat als betuiging van eerbied in alle kerken
van uw land het evangelie in het Latijn worde voorgelezen en hierna
in het Slavisch worde herhaald ten dienste van hen, die het Latijn
niet machtig zijn, zoals dit in sommige kerken gebruikelijk schijnt te
)

1)
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zijn. Indien u en uw edelen er de voorkeur aan geven, de Mis in de
Latijnse taal te horen, dan bevelen wij, dat voor u de Mis in het
Latijn zal gelezen worden." 1 ) Tegelijkertijd werd echter de Zwaab
Wiching, *door de paus tot suffragaan-bisschop van Neitra gewijd,
aan Methodius toegevoegd.
De resultaten van het missiewerk van Methodius waren echter
niet van blijvende aard. Swatopluk kwam na de dood van Methodius
(885) in conflict met diens leerlingen. De Slavische liturgie werd in
Moravië weder afgeschaft, doch leerlingen van Methodius voerden ze
in bij de Zuid - Slaven. In 906 werd het Moravische rijk door de
Hongaren ten val gebracht. Het opdringen der heidense Magyaren
vernietigde voorlopig het gehele missiewerk in die streken.
Ook de Regensburgse missionat issen in Bohemen waren er tegen
het einde der negende eeuw nog niet in geslaagd vaste voet te krijgen.
De eerste Christelijke hertog was niet Borij ow, van wie wordt beweerd,
dat hij door Methodius was gedoopt, doch zijn zoon Sbitigniew, die
in 895 met zijn broeder Wratislaw koning Arnulf te Regensburg hulde
bracht. Hun moeder Ludmila toont ons het beeld der Slavische vrouw,
die diep doordrongen was van de waarde der Christelijke beschaving
en derhalve de uiterste pogingen in het werk stelde, ze voorgoed in
haar geslacht ingang te doen verkrijgen en haar kleinkind Wenzel in
deze geest op te voeden. Maar Ludmila viel als slachtoffer van de haat
van haar schoondochter Drahomira en de achter deze staande nationale partij, die vijandig gezind was tegenover het Christendom en de
Duitse invloed. Ook de vrome koning Wenzel stierf een gewelddadige
dood (929). Eerst geruime tijd later kon door de oprichting van het
bisdom Praag vaste voet in Bohemen worden verkregen.
De moeilijkheden, die hier aan de uitbreiding van het Christendom in de weg werden gelegd, ontstonden klaarblijkelijk, doordat
de godsdienstkwestie niet van de politieke en nationale tegenstellingen
werd gescheiden. Zou hier een Duitse bisschop als de H. Wolfgang,
die door zijn edelmoedige onbaatzuchtigheid de stichting van het
bisdom Praag mogelijk maakte, niet reeds in de negende eeuw een
duurzaam resultaat hebben bereikt? Maar een Wolfgang kon ook
eerst opstaan, nadat in de westerse Kerk nieuwe denkbeelden waren
gerijpt, die in de negende eeuw nog niet of ten minste niet voldoende
aanwezig waren. Nog steeds bleek de voortzetting der Karolingische
tradities hieruit, dat de Kerk haar karakter als staatskerk op de
voorgrond plaatste, en allerwegen met de wereldlijke macht verbonden optrad. Kwesties van macht bleven de voornaamste rol spelen.
Dit blijkt duidelijk, wanneer wij de houding nagaan, die het
Frankische episcopaat aannam bij de erfopvolgingsstrij d in het ge
onder Lodewijk de Vrome. Ook de Kerk werd-slachtderKoing
1)
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in de strijd betrokken; hierdoor ontstonden soms toestanden, zoals wij
er in het Merovingische rijk leerden kennen. De Kerk en de met haar
nauw verbonden beschaving kon echter niet meer in zulk een diep
verval geraken als toen. Men had begrepen, op welke wijze de Kerk
tegen innerlijk verval kon worden beschermd: men wist, hoe de
vroegere hervorming had plaatsgevonden. De redmiddelen waren de
algemeenheid der Kerk en haar innerlijke concentratie. Het verlangen
naar deze redmiddelen schonk aan de westerse Kerk superioriteit
boven het oosten, en riep steeds opnieuw de zedelijke krachten op, die
zoveel meer waarde bezitten dan uiterlijke macht. Wel duurde het
geruime tijd, voordat dit verlangen in zijn volle omvang tot uiting
kwam. Aanvankelijk zien wij slechts een mistasten, ja zelfs een
gewetenloosheid in de keuze der middelen, waardoor de ideale doeleinden slechts in een kwade reuk konden geraken.
Men hoopte de noodlottige strijd tussen Lodewijk de Vrome en
zijn zonen te kunnen bijleggen, door de paus zelf, als hoogste drager
van het kerkelijk gezag, als scheidsrechter te doen optreden. Zulks
was wel in overeenstemming met de hechte band, die sedert de dagen
van Pepijn tussen de Karolingers en de pausen was ontstaan, en die
bij iedere bestuurswisseling werd bevestigd. Evenals de keizer de
beschermer zijn moest van de rechtmatige voortzetting van het
pauselijk gezag, kon diezelfde roeping ten opzichte van het keizerlijk
gezag aan de paus worden toegekend. Lotharius, de oudste zoon van
Lodewijk de Vrome, had in 824 bij de keuze van Eugenius II zeer
sterk de nadruk gelegd op dit keizerlijk recht: hij had de bepaling
doorgedreven, dat een paus slechts mocht worden gewijd, nadat hij
voor de Romeinse bevolking in tegenwoordigheid van keizerlijke
zendboden een eed van trouw aan de keizer had afgelegd. De opvolger
van Eugenius II, Gregorius IV, had zich dan ook niet eerder laten
wijden, dan nadat een afgezant van de keizer te Rome was verschenen,
en zich overtuigd had, dat de keuze volgens de canonieke voorschriften had plaatsgehad. Het was dus wel te rechtvaardigen, dat
ook de paus een beslissende stem wilde hebben in de strijd om de
voortzetting van de keizerlijke macht. Men kan echter niet beweren,
dat de juiste weg werd gevolgd, toen men Gregorius IV er toe bracht
de Alpen te overschrijden en persoonlijk tegen Lodewijk de Vrome
op te treden. Te laat zag Gregorius in, dat hij en zijn gezag werden
uitgespeeld voor de zelfzuchtige oogmerken van anderen.
Het was waar, dat de verwarring in het rijk was ontstaan, doordat
Lodewijk de Vrome de oude erfopvolgingsregeling van 817 had
afgeschaft; hij wilde namelijk ook aan Karel de Kale, de zoon van
zijn tweede, eerzuchtige gemalin Judith, een deel van zijn rijk
schenken. Toen Lotharius en zijn broeders, Pepijn van Aquitanië en
Lodewijk de Duitser, zich hiertegen verzetten, hadden zij de verdedigers van de oude traditie van Karel de Grote en van de eenheid
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der keizerlijke macht op hun hand. Maar deze voorstanders van de
eenheid des rijks beseften niet, dat de oudere zonen des keizers geen
ander doel nastreefden dan vergroting van eigen macht ten koste van
de eenheid des rijks. Ook bleken verschillende bisschoppen de partij
van de keizer te kiezen. Er was dus een uiterst moeilijke situatie
ontstaan, toen de paus Lotharius over de Alpen volgde.
De Frankische clerus was in twee partijen verdeeld; beide
trachtten hun opvattingen op principiële gronden te rechtvaardigen.
De ene groep wenste een groepering der bisschoppen rondom de paus
tegen de keizer; de andere beschouwde de keizer ook als heer van de
Frankische Kerk en steunde hem tegen zijn oudere zonen. De leider
der pauselijke partij was Agobard, aartsbisschop van Lyon, uit
Spanje afkomstig, een buitengewoon vruchtbare schrijver, die wij nog
dikwijls zullen tegenkomen. Wederom werd het probleem tot een
machtskwestie gemaakt, die hierop neerkwam: Heeft de paus het
recht de keizer iets te bevelen? Voor het eerst sedert de vijfde eeuw
dook weder de controverse op, die toen was gevoerd tussen de Oost Romeinse keizer en de paus over de verhouding van het keizerschap
tot de Heilige Stoel, van de geestelijke tot de wereldlijke macht; zij
zou de strijdvraag worden, die gedurende heel de Middeleeuwen de
gemoederen het meest in beroering bracht.
Bij de aankomst van Gregorius IV in 833 in de Elzas weigerden
de bisschoppen, die zich met Lodewijk te Worms bevonden, zich
naar de paus te begeven; hierop verklaarde deze, dat de waardigheid
van de paus, als herder der zielen, hoger stond dan het wereldlijk ambt
van keizer. De strijd om de rangorde was echter steeds het teken van
een gevaarlijke spanning tussen twee machten, die, ter wille van het
algemeen belang, met elkander in vrede behoorden te leven en
elkanders machtssfeer te erkennen. Bij deze eerste krachtproef bleek
het pauselijk gezag de overhand te hebben. Dit was in overeenstem ming met het inzicht, dat de Kerk en het pausdom de zedelijke
grondslag hadden gelegd, waarop de eenheid van het westen onder
Karel de Grote was tot stand gekomen; en het algemeen verlangen
bleek er uit naar een hoger moreel gezag, zoals dit van de geestelijke
leider van het westen werd verwacht. De paus kon in deze principiële
overwinning geen vreugde vinden, en de rol van bemiddelaar, die hij
op het Rode Veld bij Colmar wilde spelen, leverde hem evenmin
lauweren op.
De legers van de keizer en van zijn zonen stonden bij Colmar
gevechtsklaar tegenover elkander. De paus ging in het kamp van de
keizer en onderhield zich met hem dagenlang. Deze tijd werd door
de zonen gebruikt om het leger van hun vader op hun hand te
brengen. Daags na de terugkeer van de paus naar de legerplaats der
zonen begon de keizer zijn aanhang te verliezen. Ten slotte moest hij
zich, door allen verlaten, als vluchteling naar zijn zoons begeven om
3. S ch n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.
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niet in handen van zijn vijandelijk leger te vallen. Het volk beschouwde
het in de steek laten van de keizer, dat in deze vorm zeker niet met de
bedoelingen van de paus overeenkwam, als een afval, daar volgens
de heersende opvattingen verloochening van de gezworen trouw steeds
een onrecht was. In de volksmond heette het veld bij Colmar het
leugenveld; het optreden van de paus als bemiddelaar verscheen
hierdoor in een licht, dat afbreuk aan zijn aanzien deed. De paus vond
trouwens zelf te minder reden tot tevredenheid, daar hij spoedig maar
al te duidelijk zag, hoe de zonen van zijn positie misbruik maakten om
het rijk nog verder te versnipperen. De bisschoppen dwongen, onder
leiding van de aartsbisschoppen Agobard en Ebo, de keizer tot een
onterende kerkelijke boete, waarop hij onwaardig verklaard werd de
troon te bekleden. Dit deed de diep vernederde keizer weder zoveel
sympathie terugwinnen, dat hij gedrongen werd de regering opnieuw
ter hand te nemen. Het rijk had ten slotte niets gewonnen; het
kerkelijk en wereldlijk gezag hadden veel verloren.
Na de dood des keizers (840) waren zijn zonen spoedig in een
bloedige onderlinge strijd gewikkeld. Het verdrag van Verdun (843)
was het begin der verdeling van het met zoveel moeite gestichte rijk.
De oudste, keizer Lotharius, kreeg Italië en het Middenfrankische,
Lodewijk de Duitser het Oostfrankische en Karel de Kale het Westfrankische rijk. Feitelijk was toen niemand verheugd over deze
verdeling, en de kerkelijke kringen zeker het allerminst, ofschoon deze
splitsing gunstig was voor de vrije ontwikkeling van het westen, en
beantwoordde aan de aspiraties der jonge volkeren, die naar zelfstandigheid streefden en wier laseigenschappen zeer verschillend waren.
Het taalverschil tussen de Oost- en Westfrankische gebieden blijkt
duidelijk uit de eden, waarmede Lodewijk de Duitser en Karel de
Kale hun bondgenootschap tegen Lotharius in 842 bevestigden.
Vele uitlatingen bewijzen, dat de Kerk steeds minder tevreden
werd over de omstandigheden, waarin zij in het Frankische rijk
moest arbeiden. Er gingen klachten op over oude misstanden, die
reeds ten dele onder Karel de Grote bestonden, maar waarover men
toen niet in het openbaar durfde spreken. Thans werd luider uitdruk king gegeven aan de bezwaren. Zij werden saamgevat in besluiten
van concilies en klaagschriften, die aan de volst werden overhandigd.
Hiermede werd echter zo goed als niets bereikt. Want de misstanden
hingen samen met de positie, die de Kerk innam in het politieke,
sociale en economische leven van die tijd. Het hof wilde zijn opvatting
niet prijsgeven, dat het rijke kerkelijke grondbezit half of geheel ter
beschikking van de vorst stond; de heersers bleven er uit putten om
hun kampvechters te belonen. Deze behoefte groeide aan, naarmate
de strijd in het binnenland en de druk van buiten toenamen, terwijl
het koninklijk bezit door verdere verdelingen steeds meer aan omvang
inboette. Zo kwamen wederom klachten voor over secularisatie van
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kerkelijk goed, die herinneren aan de benarde tijden van Karel Martel,
over wiens helse straffen een legende uit die tijd verhaalt. De H. Bonifacius meende in zijn tijd een einde aan het onrecht te hebben gemaakt
door de schikkingen, die hij had getroffen. Maar reeds in de eerste
jaren van Karel de Grote was een nieuwe schikking noodzakelijk. Zij
kwam in 779 te Herstal tot stand (precaria verbo regis). 1 ) Ook dit
levee de echter geen duurzaam resultaat op.
Lodewijk de Vrome wilde zich wel strikt aan de oude kerkelijke
opvatting houden. In 819 bepaalde hij het volgende: „Daar wij uit
de overlevering van onze voorouders weten, dat de goederen der Kerk
giften der gelovigen, boetedoening voor zonden en het goed der armen
zijn, willen wij niet slechts, dat iedere kerk haar bezit behoudt, doch
zullen wij trachten met Gods hulp dit nog aanzienlijk te vermeer-

deren." 2

)

Hij prentte dit ook zijn zonen voor de toekomst in. Maar zelf
schonk hij reeds vroeger geseculariseerd kerkelijk goed als leengoed
aan leken; en zeer tot hun ongenoegen vernamen de graven, dat een
zekere bisschop Agobard van Lyon in een in de jaren 823-824
geschreven tractaat op de inachtneming van de kerkelijke voorschriften aandrong en het waagde, de secularisaties van Pepijn en
Karel de Grote te veroordelen. Hieruit ontstond wrijving tussen
geestelijke en wereldlijke gezagdragers, vooral na de dood van
Lodewijk de Vrome, toen de secularisaties opnieuw begonnen. Zij
kwamen vooral in het Westfrankische gebied voor, het rijk van Karel
de Kale. Het grondbezit van kerken en kloosters was hier belangrijker
dan in de andere gebiedsdelen, terwijl het koninklijk bezit geringer
was. Deze wanverhouding bracht de koning in een moeilijke positie.
Karel de Kale zelf was wel bereid, kennis te nemen van de klachten
der bisschoppen en er rekening mede te houden. Bij gelegenheid van
een concilie te Parijs brachten de bisschoppen hun klachten uit,
evenals zij te voren te Yutz bij Diedenhofen, Ver en Meaux hadden
gedaan. Toen de koning deze in 846, op de eerstvolgende rijksdag,
te Epernay aan de edelen voorlegde, wezen dezen vele eisen van de
bisschoppen af, vooral die, welke betrekking hadden op teruggave
van de door de koning als leen geschonken kerkelijke goederen en op
het verbod, zulks in de toekomst te doen. De koning moest hierin
berusten.
Intussen was het gevaar niet denkbeeldig, dat de edelen, die zo
talrijke kerkelijke goederen en abdijen hadden verkregen, ook de
kerkelijke waardigheden tot zich zouden trekken. De kundige abt
Lupus van Ferrières had hierom in zijn bezwaarschrift, opgesteld op
wens der bisschoppen, de edelen toegeroepen: „Mogen de wereldlijke
1) Zie deel I, p. 377.

2) M. G. Cap. I, 275 s.
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groten de wereldlijke functies bekleden, doch de kerkelijke waardigheden aan de mannen der Kerk overlaten."
De kwestie der teruggave van de kerkelijke goederen hing samen
met vele andere verstrekkende problemen. In de eerste plaats kwam
de rechtskwestie in het geding, die tot eindeloze wrijvingen voerde,
waardoor de bestaande onrust en onzekerheid nog groter werden.
Dit werd nog verergerd, doordat de vorsten over de in hun rechtsgebied liggende goederen van kerken uit andere delen des rijks
vrijmoedig beschikten en ze voor hun vazallen gebruikten. Hoezeer
kerkelijke instellingen en missiekerken hieronder leden, bewijst het
nadeel, dat voor de Kerk van Ansgar te Hamburg ontstond, toen hem
de abdij Turholt in West-Vlaanderen werd ontnomen.
Een nog groter nadeel was, dat de bisschoppen door de voortdurende zorg voor het tijdelijk bezit geheel in beslag werden genomen.
Dit was het standpunt, van waaruit degenen, die een innerlijke
hervorming der Kerk nodig achtten, de toestand beoordeelden. Zulks
blijkt uit de uitlatingen van de geleerde Paschasius Radbertus, de
biograaf der edele gebroeders Adalhard en Wala, die schrijft: „De
priesters van Christus zijn in hun hart vol van de uiterlijke dingen,
ofschoon er geschreven staat, dat niemand, die God dient, zich met
wereldlijke aangelegenheden moet inlaten. Daardoor ontstaat de
ergste verwarring en aanmatiging. Christus' dienaren bemoeien zich
uit bezorgdheid over hun bezit met datgene, wat hun tot niets dient.
De leken trekken uit hebzucht tot zich wat aan God behoort, en zijn
hierbij als het ware door de koninklijke macht beschermd." 1
Daarbij kwam nog een andere misstand. De bisschoppen moesten
voor hun grondbezit en het hun verleende privilege van immuniteit,
dat sedert het einde der negende eeuw ook de hogere jurisdictie
insloot, militaire lasten op zich nemen. Dit dwong hen herhaaldelijk
de wapenen op te nemen en te velde te trekken. Niet zelden kon men
bisschoppen als weerbare krijgers op de slagvelden aan de grenzen in
volle wapenrusting aantreffen en velen van hen verloren hierbij hun
leven.
De levenswijze der bisschoppen kwam in vele gevallen overeen
met die der wereldlijke krijgsheren. Het concilie van Pavia, in 850
gehouden, herinnert aan de oude levenswijze der bisschoppen, waardoor dezen verplicht werden met hun geestelijken samen te wonen
en te bidden, bij hun maaltijden soberheid te betrachten en de armen
om zich te verzamelen. In canon 4 worden de dwaalwegen, waarop
velen waren geraakt, met de volgende woorden gekenschetst: „De
bisschop moet alle driften, die in strijd zijn met de priesterlijke waardigheid, volkomen onderdrukken, niet zelf met honden en valken de
jacht beoefenen, of bijzondere aandacht aan paarden en muildieren
)
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besteden. Hij moet geen waarde hechten aan kostbare kledij en door
zijn optreden niet de indruk wekken, alsof hij slechts op uiterlijk
vertoon bedacht is. Zijn taal passe bij zijn geestelijke waardigheid en
ga zich niet te buiten aan stuitende, uitdagende of hooghartige
woorden. In navolging van het evangelie dient hij zich te beperken tot
een ,,ja, j of „neen, neen"; en wil hij wegens de stij f hoofdigheid der
toehoorders iets met nadruk bevestigen, dan moet hij in apostolische
zin zeggen: „God weet het", of „bij God", doch niet „bij de genade
des keizers ", de bekende bevestiging van hen, die de wereld dienen.
Moge aldus met Gods genade de bisschoppelijke waardigheid gezuiverd worden van alle pralerij en lichtzinnigheid, opdat zij voor alle
Christenen het voorbeeld worde van een waardige levenswandel." 1 )
De voorstanders der hervorming wilden verbetering brengen
door voor te stellen, dat de bisschoppen aan de edelen opnieuw kerkelijke goederen konden afstaan, mits de bisschoppen dan van de
persoonlijke krijgsdienst bevrijd werden. Hoe weinig de krijgsdienst
met de roeping der bisschoppen strookte, begreep niemand beter dan
de scherpzinnige Adalhard. Paschasius Radbertus vermeldt de volgende uitlating van hem: „Vele herders der Kerk, en zelfs degenen,
die de wereld plechtig hebben afgezworen, worden weder gedwongen
haar te dienen, daar zij te veel wereldse goederen bezitten. Thans
moeten wij de staat dienen, daar deze, door onze hebzucht verzwakt,
uit zichzelf niet kan bestaan; en zo zijn wij, die vrij moesten zijn in
Christus, tegen onze wil in de smadelijkste dienstbaarheid vervallen." 2 )
Al weigerden de bisschoppen in die tijd, de gegrondheid van
deze verwijten te erkennen en hun dienstplicht door anderen te laten
waarnemen, ten slotte voerde de verdere ontwikkeling van het leenstelsel toch tot dit resultaat. De „milites", die kerkelijk goed van de
koning hadden ontvangen, werden vazallen van de bisschop, die
vervolgens zijn dienstplicht door hen liet vervullen. Deze overgang
vertoonde zich het eerst in Frankrijk, waar vooral de zwakheid van
de koninklijke macht er veel toe bijdroeg. Er ontstonden geestelijke
territoriale gebieden, die na de secularisatie door de Karolingers een
nieuwe phase in de samensmelting der geestelijke en wereldlijke
macht inluidden; vooral in Duitsland kwamen zij tot ontwikkeling en
bleven zij tot in de nieuwe tijd bestaan.
Reeds onder Lodewijk de Vrome doken herhaaldelijk klachten
op over met de secularisaties samenhangende misbruiken bij de
bezetting van vrijgekomen bisschopszetels. De vorsten stelden de
benoeming van een nieuwe bisschop opzettelijk uit, om de gelegenheid waar te nemen, opnieuw kerkelijk goed aan hun aanhangers in
leen te geven. Intussen droegen zij de verzorging van de godsdienstige
1)
Z)

M. G. Cap. II, 117 s.
Vita Adalhardi c. 68. M a b i 1 1 o n 1. c., p. 314.
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aangelegenheden op aan wijbisschoppen, die hierdoor steeds meer
aanstoot gaven aan de voorstanders ener hervorming.
Naast al deze moeilijkheden bestond er een nieuwe opvatting
van de bisschoppelijke waardigheid, die nu, na de dood van Karel de
Grote, openlijk in het veld trad en geruime tijd de oude kerkelijke
zienswijze bestreed. Deze aan het hof ontstane opvatting kwam hier
op neer, dat bisdommen en abdijen lenen (beneficia) van de koning
waren; prelaten waren kroonvazallen, evenals de graven; het kerkelijk
ambt was een staatsambt, stiften en kloosters moesten als rijksstiften
en rijkskloosters worden beschouwd. Men zou dit een toepassing van
het begrip der gewone eigen kerken op hogere kerkelijke sferen kunnen noemen. Volgens deze opvatting kon de vorst natuurlijk goederen
van bisdommen en kloosters als ambtsgoed wegschenken. Hij kon
zich het recht toeëigenen, bisschoppen en abten aan te stellen en te
ontslaan, en evenzeer een bisdom als een graafschap te vergeven als
leen, dat na de dood van de leenman aan hem terugkwam en dat hij
bij trouwbreuk de leenman kon ontnemen. Geleidelijk begonnen de
koningen de bisdommen in symbolische vorm, evenals de graafschappen, over te dragen. Bij de overdracht der graafschappen
(gewere) werd blijkbaar, naast andere symbolen, een staf gebruikt, die
het erkende symbool voor de inkleding (investituur) der bisschoppen
was. In de Vita van aartsbisschop Rimbert van Hamburg uit het einde
der negende eeuw lezen wij, dat koning Lodewijk de Duitser in 865
aan Rimbert vóór zijn wijding het bisdom overdroeg, door hem de
bisschopsstaf ter hand te stellen, en dat Adalgar, die als zijn opvolger
was aangewezen, door de symbolische handeling, waarbij hij zijn
handen in die des konings legde, diens leenman was geworden. 1
De leenman moest de leeneed afleggen: reeds in de negende eeuw
werd ook door bisschoppen hieraan voldaan. De eed, die Hincmar,
bisschop van Laon, in 870 te Attigny schriftelijk aflegde, luidde met
betrekking tot de koning als volgt: „Ik beloof, ook voor de toekomst,
trouw en gehoorzaamheid aan mijn landsheer Karel volgens mijn
ambt, zoals een leenman zich ten opzichte van zijn leenheer en iedere
bisschop zich tegenover zijn koning moet verbinden." De eed, die de
bisschoppen te Compiègne in 877 Lodewijk de Stamelaar, de zoon van
Karel de Kale, zwoeren, bevat reeds de verplichtingen, die de leenman
gingen karakteriseren: „Ik zal van heden af deze mijn leenheer
(senior) en mijn koning naar beste weten en kunnen en volgens mijn
ambt met hulp (auxilio) en raad (consilio) trouw ter zijde staan, zoals
een bisschop dit aan zijn leenheer is verschuldigd, bij mijn trouw en
mijn priesterschap." 2
Deze inschakeling van de Kerk in het leenstelsel geschiedde
)

)

M. G. SS. II, 770, 774.
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echter niet zonder protest. Reeds in de tijd van Lodewijk de Vrome
verzette zich Florus van Lyon, de letterkundige schildknaap van
aartsbisschop Agobard, er tegen. In een speciaal tractaat kwam hij op
tegen de opvatting der vorsten, dat het ambt van bisschop door hen
werd verleend, door het schenken van een leen (beneficium), en niet
uitsluitend door de goddelijke genade. Hij wees op de oude, apostolische tijden, toen gedurende vier eeuwen de bisschopskeuze geschiedde
door het volk en de clerus, zonder dat de wereldlijke macht hierin
werd gekend, en herinnerde ook nog aan de keuze der pausen. 1
Uit deze tijd stammen de woorden, die Wala, abt van Corbie,
tot Lodewijk de Vrome richtte: „Hoe komt gij er toe de waardigheden
of, juister, de lasten der Kerk uit te delen? Indien de goederen op
rechtmatige wijze aan God zijn gewijd als aalmoezen, behoren zij aan
de Kerk. Indien gij echter meent, de zegeningen en de Heilige Geest, die
de door God uitverkorenen van Hem en van de gewijde bisschoppen
moeten ontvangen, op goddelijk gezag te kunnen overdragen, weet
dan, dat gij de perken van het u toebedeelde ambt te buiten gaat." 2
Kwamen reeds onder Lodewijk de Vrome dergelijke klachten tot
uiting, terwijl deze nog een min of meer formele verkiezing voor de
bezetting der bisschopszetels deed plaatsvinden, dan is te begrijpen,
dat onder zijn opvolgers, toen de aanvallen op de goederen en de
zelfstandigheid der Kerk steeds veelvuldiger werden, het misnoegen
dermate groeide, dat een ernstige reactie te vrezen was. Bij vele
voorstanders van een hervorming ontstond dan ook een vertwijfelde
stemming, toen zij na de landdag van Epernay (846) tot het inzicht
kwamen, dat zij geen gehoor meer konden vinden bij de koning. Hun
zweefde de oude kerkelijke orde voor ogen, waarbij bisschoppen en
abten zich geheel vrij konden wijden aan hun kerkelijke werkzaamheden; en zij zochten naar rechtstitels en wettelijke formules, waardoor een dergelijke rechtsorde weder kon worden ingevoerd, onder
leiding van het opperhoofd der Kerk. Een kleine groep met ruim
geweten, die meende haar doel niet op rechtmatige wijze te kunnen
bereiken, en haar heil van juridische formules verwachtte, nam haar
toevlucht tot vervalsing, waardoor een doel, op zichzelf goed, voor
geruime tijd in een ongunstig daglicht kwam te staan.
Drie beruchte, grove vervalsingen, die alle dezelfde strekking
hadden, schaadden ten zeerste het aanzien der Kerk. Het zijn dezogenaamde verzameling van Capitularia van Benedictus Levita, de
Kapittels, aan Angilram, bisschop van Metz, toegeschreven, en de
)

)

Decretalen van Pseudo-Isidorus.
De Kapittels van Angilram beoogden, aanklachten tegen bisschoppen zo moeilijk mogelijk te maken en uitsluitend de geestelijke
Migne P. L. 119,11 ss.
Vita Walae 1. II, c. 2. M ah i 11 o n 1. c., p. 469,
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rechtbank tot kennisneming hiervan bevoegd te verklaren; een streven,
dat in een tijd van staatkundig verval en van willekeurig staatsgezag
zeker te billijken was. De verzameling, die aan Benedictus Levita
werd toegeschreven, beoogde vooral, het recht van beroep op de paus
te doen gelden; zij bepleitte de canonieke keuze der bisschoppen, de
onaantastbaarheid der kerkelijke goederen en de volkomen onafhankelij kheid van de Kerk tegenover de staat. Men trachtte aan deze
punten een wettelijke grondslag te geven door in beide verzamelingen
een reeks authentieke besluiten van concilies en capitularia te geven,
vermengd met onechte. Op juist dezelfde wijze is de verzameling
Decretalen van Pseudo-Isidorus opgesteld, met dit verschil, dat hierin
hoofdzakelijk pauselijke beslissingen zijn vervalst, die echter eveneens
tussen authentieke acten zijn opgenomen. De verzameling, die toegeschreven wordt aan een zekere Isidorus Mercator, eiste vrijheid der
synoden, samenroeping er van door de paus, en onafhankelijkheid
van de paus als opperherder der Kerk.
Tijd en plaats van ontstaan van deze drie verzamelingen zijn nog
niet nauwkeurig bekend; zeker is echter, dat de vervalsingen verspreid
werden in het rijk van Karel de Kale, tegen het midden der negende
eeuw, vanuit het aartsbisdom Reims of mogelijk ook uit het diocees
Le Mans. Ook is men het er over eens, dat de doeleinden, met de
vervalsingen beoogd, niet iets nieuws waren, doch door de nood dier
tijden bijzonder op de voorgrond traden. Het zijn eisen, die reeds
dikwijls voordien waren gesteld om de Kerk te bevrijden van staatsdwang, en vooral in die tijd gerechtvaardigd waren. Terecht waren de
opstellers der vervalsingen verbitterd over het verval der kerkelijke
zelfstandigheid; zij wilden de Kerk losmaken van de politieke strijd
der partijen in het Frankische rijk. Men kan dus niet zeggen, dat het
in de eerste plaats de heerszucht der bisschoppen was, die aanleiding
gaf tot het bedrog; veeleer sprak er de drang uit naar bevrijding van
de overheersing van de staat en daarnaast ook van de overmacht der
metropolieten. Dit kan en mag natuurlijk nooit het bedrog verontschuldigen. Integendeel: het feit, dat in goedgezinde kerkelijke
kringen het middel der vervalsing werd te baat genomen, werpt een
ontstellend licht bp de gewetenloosheid en het verval, waarin de
Frankische Kerk geraakte, toen algemeen het gemis aan rechtsveiligheid pijnlijk werd gevoeld.
Wel vinden wij ook in die tijd nog een grote paus, die aan de
rechtmatige eisen van de tijd tracht tegemoet te komen met de volle
kracht van zijn sterke persoonlijkheid: Nicolaas I. Zijn arbeid kon
echter niet terstond duurzame uitwerking hebben, wijl hij niet door
opvolgers van gelijk formaat werd voortgezet. Maar een stem uit het
volgende geslacht, abt Regino van Prum, noemt hem, wellicht terecht,
de grootste paus sedert Gregorius de Grote en prijst hem als een
tweede Elias. Zijn scherp geformuleerde voorschriften werden niet
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door het nageslacht vergeten. Vele werden opgenomen in het canonieke recht. Het korte pontificaat van Nicolaas I (858-867) valt in de
tijd van het derde geslacht na Karel de Grote; want de zonen van
Lotharius I, Lodewijk II, die als keizer in Italië regeerde, Lotharius II,
naar wie Lotharingen werd genoemd, en Karel van de Provence,
hadden het rijk van hun vader onder elkander verdeeld. Intussen
zochten hun ooms, Karel de Kale, de heerser in het Westfrankische
rijk, en Lodewijk de Duitser, naar middelen, om de gebieden hunner
neven te bemachtigen.
Met scherpe blik doorzag de uit een voornaam Romeins geslacht
stammende paus de noodtoestand der Kerk. Diep doordrongen als hij
was van haar hoge zedelijke zending, arbeidde hij, ondanks de tegenslagen, met taaie volharding aan de verwezenlijking van de plannen,
die hij gerechtigd wist. Zijn onverzettelijkheid toonde hij zowel de
heerszuchtige metropolieten Joannes van Ravenna en Hincmar van
Reims, als de Byzantijnse indringer op de patriarchenzetel te Constan-

tinopel, Photius.
Zijn heldere kijk op de beschavingsarbeid bij onbeschaafde volken
-blijkt duidelijk uit zijn antwoorden aan de Bulgaren, wier tot het
Christendom bekeerde vorst Boris hem verzocht, priesters te zenden.
Het strekt hem tot hoge eer, dat hij in die tijden van geweld de
apostolische zin neerschreef: „Omtrent hen, die het Christelijk geloof
niet willen omhelzen en offers blijven brengen aan afgoden, kunnen
wij u niets anders zeggen, dan dat gij hen door vermaningen, aansporingen en overreding meer dan door geweld, dat zij niet zouden
begrijpen, tot het ware geloof moet brengen." 1
Hij steekt ook nog ver boven de latere tijd der Middeleeuwen uit
door zijn afkeuring van de folteringen, waarmede men bij de Bulgaren
trachtte dieven en rovers tot bekentenis te brengen. Deze, zeide hij,
waren in strijd met goddelijke en menselijke wetten. „De bekentenis
mag niet met geweld worden afgedwongen, doch moet vrijwillig
worden afgelegd. Wanneer gij door uw straffen geen bekentenis van
de gemartelde kunt verkrijgen, moet gij u toch schamen en erkennen,
hoe goddeloos gij oordeelt. En indien iemand, die niet tegen de
martelingen bestand is, zich schuldig erkent aan iets, dat hij niet heeft
bedreven, valt dan de schuld niet op degene, die hem tot een dergelijke
onware bekentenis heeft gebracht? Verafschuwt dus van harte, wat
gij tot nog toe in uw onverstand hebt gedaan." 2
Het doel, dat hij zich had gesteld, blijkt ten duidelijkste uit zijn
houding tegenover de Byzantijnse keizers en de Frankische vorsten.
Als leider van een geestelijke gemeenschap en hoofd der Kerk komt
hij steeds op voor haar onafhankelijkheid en volkomen zelfstandigheid.
)

)
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Bevrijding der Kerk van iedere staatsvoogdij was het program,
waaraan hij onverbiddelijk vasthield. Dit was een heilzame reactie
tegen de denkbeelden omtrent een staatskerk, die sedert Karel de
Grote in het Frankische rijk waren ontstaan en zich thans onder diens
zwakke en nietswaardige opvolgers in veel gevaarlijker vorm dan
vroeger merkbaar maakten. Krachtig wees hij inmenging in de
machtssfeer der Kerk van de zijde der wereldlijke heersers af en
verlangde hij erkenning van de kerkelijke beginselen en hun handhaving door de Heilige Stoel.
Op zeer waardige wijze toonde hij zich de verdediger van de
hoge macht, die hij bekleedde, door zijn moedige standvastigheid
tegenover de zedeloze koning Lotharius II. Deze, die over de gebieden
tussen Maas en Rijn regeerde, had al jaren in ongeoorloofde verhouding geleefd met een adellijke dame, Waldrada, van wie hij enige
kinderen had. Uit staatkundige overwegingen sloot hij in het eerste
jaar van zijn regering een huwelijk met Theutberga, de zuster van de
slechtbefaamde Bourgondische graaf en abt Hugbert van St. Maurice
in Wallis. Kort daarna nam hij Waldrada terug, die koningin wenste
te worden, en verstiet hij de kinderloze Theutberga. Hij vond enkele
bisschoppen bereid met hem tegen de onschuldige op te treden, een
diep treurig teken van verval. Op zijn bevel had te Aken op 9 Januari
860 een synode van bisschoppen uit zijn gebied plaats; zij bestond
uit de bisschoppen van Keulen, Metz, Trier, Luik, en twee abten;
de synode verklaarde het huwelijk des konings nietig op grond van een
aan Theutberga afgedwongen bekentenis. Een tweede synode te
Aken, waaraan ook Oost- en Westfrankische bisschoppen deelnamen,
bevestigde dit besluit in Januari van hetzelfde jaar. Theutberga moest
zich aan een openbare kerkelijke boetedoening onderwerpen en werd
in een klooster opgesloten. Nadat een derde synode te Aken de koning
toestemming had gegeven tot een nieuwe echtverbintenis, huwde hij
Waldrada in 862. De concubine deelde de koninklijke waardigheid
met Lotharius. Hierop greep Nicolaas I in; de machtige aartsbisschop
Hincmar van Reims had zich reeds eerder tegen de Lotharingse
bisschoppen verklaard.
De eerste poging van de paus mislukte. Een nieuwe synode, die
onder voorzitterschap van zijn legaten in 863 te Metz plaatshad,
velde hetzelfde oordeel als de vroegere. De legaten hadden zich laten
omkopen. Toen de aartsbisschoppen van Keulen en Trier hierop naar
Rome kwamen om verslag aan de paus uit te brengen, vernietigde
een synode in het Lateraan het vonnis in 863 en verklaarde beide
aartsbisschoppen van hun waardigheid vervallen. Het optreden van
de paus vond bijval in alle kringen, die waarde hechtten aan het
behoud der zedelijkheid. Met vreugde zagen zij, dat er nog een forum
bestond, dat de goede zeden verdedigde. Het aanzien van de paus nam
toe, ten zeerste vooral toen duidelijk werd, dat het besluit onver-
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biddelijk werd gehandhaafd. Het gelukte de paus echter niet, alle
Frankische bisschoppen in een te Rome te houden synode te doen
verschijnen, daar hun de toestemming hiertoe werd geweigerd.
Lotharius werd echter onder bedreiging van excommunicatie gedwongen Theutberga weder tot zich te nemen; al trachtte hij later zich aan
de verplichting te onttrekken, het pauselijk bevel bleef van kracht.
Nicolaas had ook nog gelegenheid zijn mening te zeggen over
de nietswaardigheid van het gerechtelijk tweegevecht, dat Lotharius
had voorgesteld. „Nergens is een voorschrift over de wettelijke
grondslag van het tweegevecht te vinden," schreef hij in 867. „Wel
lezen wij, dat enkelen zich hieraan hebben onderworpen, zoals de
Heilige Schrift dit van David en Goliath vermeldt; nooit echter bepaalde een goddelijk voorschrift, dat het als wet mocht worden beschouwd,
daar degenen, die zoiets doen, klaarblijkelijk God beproeven." 1
Ook Engeltruda, de gevluchte gemalin van de Italiaanse graaf
Boso, een broeder van Theutberga, was door Nicolaas in de ban
geslagen. Hij trad in huwelijksaangelegenheden echter niet slechts op
)

als wrekend rechter, maar ook als meevoelend pleitbezorger. Hij
verdedigde de vrijheid in de keuze van een levensgezel of - gezellin:
bij Karel de Kale drong hij er op aan, zich niet meer te verzetten tegen
het huwelijk van zijn dochter Judith met graaf Boudewijn van
Vlaanderen, en tegen de verbintenis van zijn zoon, de jonge koning
Karel van Aquitanië, met de weduwe van graaf Humbert. Dat de paus
tegenover de machtigen der wereld de Christelijke opvatting over het
huwelijk hoog hield, maakte diepe indruk. Het versterkte de zedelijke
band, die het westen verenigde, en toonde duidelijk, wie deze band
tegen verbreking door de vorsten beschermde. Nicolaas heeft zich
aldus grote verdiensten verworven door de Christelijke beschaving
hoog te houden en tevens de eenheid van het westen te bevorderen.
Diep overtuigd van de verantwoordelijkheid, die op hem rustte als
hoofd der Kerk en beschermer van de zedelijke eenheid van het
Christelijk westen, liet hij door de Lateraanse synode in 863, die de
aartsbisschoppen van Trier en Keulen van hun waardigheid vervallen
verklaarde, de volgende uitspraak doen: „Indien iemand geloofspunten, bevelen, verboden, bepalingen of decreten minacht, die door
de Heilige Stoel zijn afgekondigd als zijnde heilzaam voor het katholiek
geloof, voor de kerkelijke tucht, voor verbetering van misdadigers of
ter verhindering van dreigende gevaren: hij zij gevloekt." 2
In Nicolaas trad het pausdom voor het eerst duidelijk op als
zedelijk hoofd van de gehele westerse volks- en beschavingsgemeenschap. Dit nu werd het kenteken van de geestelijke rechtsorde der
Middeleeuwen; en om deze reden beschouwt men hem als de paus,
)
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met wie de Middeleeuwen in de eigenlijke zin een aanvang nemen.
Door zijn toedoen'werd bereikt, dat in tegenstelling met de tijd van
Karel de Grote niet een onbeperkt wereldlijk heerser, evenals de
keizers van het Romeinse rijk, over het gehele westen regeerde, maar
dat een geestelijk hoofd als hoogste zedelijk gezag de volken zou
leiden.
Terwijl in deze tijd de pauselijke waardigheid onder Nicolaas I
zozeer in aanzien was gestegen, had het keizerrijk van Karel de Grote
veel aan macht en gezag ingeboet. Lodewijk II, een achterkleinzoon
van Karel, voerde de keizerstitel. Hij regeerde slechts over Italië en
kon zich ook hier ternauwernood staande houden. Het was niet te
vermijden, dat deze verandering van toestand ook op de verhouding
tussen keizer en paus inwerkte. Wij willen hierop nader ingaan, daar
deze wijziging een gespannen verhouding in het leven riep, die wellicht het toenmalig ontstaan van de vervalste schenkingsoorkonde van
Constantijn kan verklaren.
Wij wezen er reeds op, 1 ) dat in de tijd der vrome Pulcheria in
450 te Constantinopel de kroning van de keizer door de patriarch
gebruikelijk werd, hoewel dan slechts als godsdienstige ceremonie,
die zowel bij het aanvaarden der regering als bij andere gelegenheden,
voornamelijk het Paasfeest, in de kerk plaatshad. Zo had paus
Joannes I bij gelegenheid van een bezoek aan Constantinopel gedurende het Paasfeest in 526 keizer Justinus I de kroon op het hoofd
geplaatst. Nooit had men hieraan een staatkundige betekenis gehecht.
Ook Karel de Grote had aanvankelijk zijn kroning door Leo III in
de Kerstnacht van het jaar 800 nauwelijks anders opgevat dan als een
godsdienstige ceremonie, die geen wezenlijk deel uitmaakte van de
overdracht der keizerlijke waardigheid. Om deze reden plaatste hij
zelf in 813 de keizerskroon op het hoofd van zijn zoon Lodewijk te
Aken. Eerst in 816 werd Lodewijk te Reims door paus Stephanus IV
gekroond met een uit Rome medegebrachte kroon, nadat hij te voren
door de paus was gezalfd. Dit schijnt niet gebeurd te zijn bij de
kroning van Karel tot keizer, daar hij reeds vroeger tegelijk met zijn
vader door paus Stephanus II te St. Denis gezalfd was. Ook Lotharius I
werd nog door zijn vader, Lodewijk de Vrome, in 817 te Aken
gekroond; ook hij ontving eerst later, tijdens zijn bezoek aan Rome in
823, de zalving en kroning uit de handen van paus Paschalis I.
Hierin begint een wijziging te komen met de zoon van Lotharius,
Lodewijk II, de vierde der westerse keizers, wie als rijk slechts Italië
was toegewezen. Hij werd nooit door zijn vader gekroond, wellicht
omdat Lotharius vreesde, van zijn zoon dezelfde behandeling te
zullen ontvangen, die hij als medekeizer vroeger zijn vader, Lodewijk
de Vrome, had aangedaan. Het duurde echter zeer lang, alvorens
1)

Zie deel I, blz. 361.
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Lodewijk II de keizerskroon van de paus ontving: men moet aannemen, dat men in de kringen der Karolingers in die tijd wat schuw
was voor een kroning door de paus, wellicht vanwege de mislukte
vredespogingen van Gregorius IV in 833. Toen de ongeveer tweeëntwintigjarige
arige Lodewijk II in 844 door zijn vader naar Rome werd
gezonden, om deze bij de ambtsaanvaarding van de nieuwe paus te
vertegenwoordigen, werd hij eerst na lange, onverkwikkelijke onderhandelingen door paus Sergius II tot koning der Longobarden
gekroond, gezalfd en met het zwaard omgord. Dit betekende, dat hij
slechts tot verdediger van de paus was uitgeroepen, niet echter tot
beschermheer. Want toen hij de eed van trouw van de Romeinen
eiste, weigerde de paus en was slechts bereid, met de Romeinen een
eed van trouw af te leggen aan keizer Lotharius, die door een paus
was gekroond.
In 850 bevond Lodewijk II zich weder te Rome in opdracht van
zijn vader. Bij deze gelegenheid zalfde paus Leo IV hem tot keizer en
sedert die tijd regeerde hij onafhankelijk in Italië. 1 ) De betekenis,
die te Rome aan de zalving werd gehecht, blijkt uit een schrijven van
die tijd van de paus aan Lotharius, waarin hij de keizer als „de
gezalfde des Heren" betitelt, „die de apostolische Stoel in het openbaar gewijd heeft met heilige olie en tot zijn eigen erfgenaam gemaakt
heeft ". 2 ) De zalving kreeg het karaktervan een goddelijke bevestiging,
terwijl de paus de door hem gezalfde als zijn aangenomen zoon
beschouwde, die het imperium als erfgenaam had verworven. Men
kon de paus niet het recht tot de zalving ontzeggen, daar deze als
priesterlijke handeling op het Oude Testament steunde, en reeds door
Stephanus II bij de eerste koning der Karolingers was verricht.
Waarom echter werd Lodewijk II toen ook niet door de paus tot
keizer gekroond? Aan de paus lag dit zeker niet. Lotharius moet,
volgens een schrijven van Hadrianus II uit het jaar 869, vóór zijn
dood (855) toestemming hebben verleend tot de kroning door de
paus. 3 ) Blijkbaar heeft Lodewijk dus de kroning tot keizer ook na de
dood van zijn vader niet gewild, terwijl deze vroeger eveneens
hiertegen schijnt gekant geweest te zijn.
Des te meer werd te Rome op prijs gesteld, dat Lodewijk II
in 871, in een door de bibliothecaris Anastasius opgesteld schrijven
aan de Griekse keizer Basilius, zijn titel als Rooms keizer verdedigde
door te wij zen op zijn zalving door de paus. „De naam en de waardigheid hebben wij aan de Romeinen ontleend, bij wie de keizerlijke
1) Annales Bertiniani (Prudentius) ad A. 850.
2) J a f f é 2 2619. Mon. Germ. Epp. V, 605. Zie E i c h m a n n, Die rechtliche
and kirchenpolitische Bedeutung der Kaisersalbung, in Festschrift Hertling (Kempt.
1913), p. 267, en zijn verhandeling over de adoptie van de Duitse koning door de
paus in Zeitschrift der Savigny- Stift. f. Rechtsgesch., Germ. Abt. 37 (1916), p. 301.
3 ) Ja f f é 2 2921. M. G. Epp. VI, 722.
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waardigheid het eerst bloeide, met de verplichting, volk en stad te
regeren en de moeder van alle kerken Gods te verdedigen en haar
aanzien te verhogen, van wie ook onze voorvaderen de koninklijke en
keizerlijke macht ontvingen. Want de vorsten der Franken waren
eerst koningen, daarna keizers, diegenen namelijk, die door de paus
te Rome met heilige olie als zodanig werden gezalfd." 1) Later, toen
heel het gezag van Lodewijk wankel stond, gaf hij eindelijk toe en liet
hij zich in 872 door paus Hadrianus II te Rome tot keizer kronen.
Op deze wijze werd de paus het uitsluitend recht toegekend, de
keizer te Rome te kronen; uit de onderhandelingen na de dood van
Lodewijk 11 (875) werd de verdere conclusie getrokken, dat het de
paus vrij stond ook degene aan te wijzen, wie hij de kroon wilde
opzetten, indien zich meer dan één candidaat voordeed.
Door de wrijvingen, die aan de erkenning van deze aanspraak
voorafgingen, ging men te Rome waarschijnlijk behoefte voelen aan
een formele historische rechtsgrond, zowel voor het verlenen van de
keizerskroon door de paus als voor zijn wereldlijke macht en wel
zonder dat de Karolingers er bij behoefden te worden betrokken.
Zoals wij zagen, kwamen deze wrijvingen voor in de tijd van
Lotharius I en Lodewijk II. Het hoogtepunt werd omstreeks 850
bereikt, toen men de paus het recht ontzegde Lodewijk II te kronen
en hij zich met de zalving moest tevredenstellen. In die tijd duikt de
onechte schenkingsoorkonde van Constantijn op. De eerste zekere
aanwijzing omtrent haar bestaan is voor ons de opneming er van in de
decretalen van Pseudo-Isidorus; voor deze laatste geldt als bepaling
van het tijdstip de aanhaling van een der decretalen in de Capitula
presbyteris data van Hincmar van 1 November 852. 2 ) Wellicht is de
oorkonde ook eerst in die tijd ontstaan, en niet vroeger, zoals meestal
wordt aangenomen.
De oorkonde van Constantijn wil bewijzen, dat de paus te Rome
de eigenlijke heerser van het westen is, en te Rome de keizerskroon
kan wegschenken. Constantijn bepaalt, dat de paus in plaats van de
keizer, die zijn zetel naar het oosten verplaatst, niet slechts heer in
Rome, doch heerser over het West- Romeinse rijk zijn moet. De paus
worden alle keizerlijke eretekenen toegekend; van deze wil hij niet
zelf de kroon dragen, die hij echter behoudt om haar, naar wij moeten
concluderen, te schenken aan wie en op de wijze waarop hem dit
goeddunkt. Hijzelf beperkt zich tot het dragen van het phrygium, de
witte lakense hoofdbedekking, die de pausen bij plechtige gelegenheden sedert de achtste of negende eeuw gewoon zijn te dragen. 3 )
De strekking der oorkonde doet vermoeden, dat zij te Rome werd
1) Chronic. Salernit. M. G. SS. III, 523.
2) M a n s i XV, p. 477 c. 11; H i n s c h i u s, Decretales Pseudo-Isid., p. 183.
Zie S e c k e 1 in Neues Archiv XXVI (1901), p. 51.
3 ) Ordo Roetanus IX. M i g n e P. L. 78, col. 1007.
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opgesteld. Zij beoogt het Romeinse en pauselijke imperialisme te
steunen. Maar tegenover het vermoeden, dat de oorkonde te Rome
ontstond, met medewerking of medeweten van de pausen, wordt met
recht gewezen op het ontbreken van ieder positief bewijs, dat één
paus vóór Leo IX (1049-'54) uit volle eigen kennis van de oorkonde
gebruik heeft gemaakt.
Waarschijnlijk moet de vervalsing worden toegeschreven aan de
meermalen afgezette en veroordeelde kardinaal Anastasius Bibliothecarius. Deze werd algemeen gewantrouwd, maar om zijn vaardige stijl
en uitgebreide kennis der Griekse taal meenden de pausen hem steeds
weer als particulier secretaris aan te moeten stellen. De aanwijzingen,
die wij bezitten omtrent zijn samenwerking met een Griek, en vooral
de belangstelling, die uit de oorkonde blijkt voor het ceremonieel te
Rome, voor het wereldlijk eerbetoon aan de waardigheidsbekleders
der Kerk, duiden in zijn richting. De kardinalen moeten zo laat de
vervalser Constantijn bepalen tot de waardigheid van patriciërs
en consules worden verheven, op paarden, van witte kleden voorzien,
uitrijden en witte sandalen en beenkappen dragen, zoals de senatoren;
en wanneer een der senatoren des keizers door de paus in de clerus
der Roomse Kerk wordt opgenomen, mogen de anderen daarop niet
smalen, en de opneming in de priesterstand niet als een verlaging
beschouwen. Dit alles wijst er op, dat de opsteller van het document
met grote waarschijnlijkheid in de kringen der kerkelijke waardig heidsbekleders te Rome is te vinden.
In Anastasius nu, die van 848 tot 855 uit Rome verbannen was
en meestentijds bij markgraaf Everhard in Cividale (Friaul) vertoefd
schijnt te hebben, zijn alle eigenschappen aanwezig, die bij een

vervalser uit deze tijd kunnen verwacht worden. Vooreerst zijn
gewetenloze eerzucht en zijn betrekkingen tot de Grieken; de oorkonde immers was vermoedelijk oorspronkelijk in het Grieks opgesteld. Hij was waarschijnlijk een geboren Romein; in ieder geval
bracht hij zijn jeugd te Rome door. Reeds toen hield hij zich bezig
met Griekse literatuur en verkeerde hij veel met Grieken, die toen
nog in groten getale te Rome woonden: velen hunner waren na de strijd
om de beelden uit Constantinopel daarheen gevlucht. Reeds vroegtijdig verwierf hij een zodanige kennis van de Griekse taal, dat hij
voor een der beste kenners van het Grieks op Latijnse bodem doorging. Door sommigen is hij tot op heden voor een Griek gehouden.
Spoedig leerde hij ook de schaduwzijden van het Griekse karakter
kennen, waaronder de neiging tot list en bedrog en tot vervalsingen;
eigenschappen, die aan zijn eigen karakter niet vreemd waren.
Herhaaldelijk verschijnt hij in een droevig daglicht, aanvankelijk
meestal in verbinding met bisschop Arsenius, die zijn oom schijnt
geweest te zijn; deze laatste bezat grote invloed te Rome, waar hij de
vertrouwensman van de keizer was.
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Mede dank zij deze Arsenius trad Anastasius zeer spoedig op
de voorgrond in de Romeinse clerus. In de jaren 847-848 ontving hij
van paus Leo IV de wijding tot kardinaal-priester van S. Marcello.
Spoedig daarop verliet hij echter Rome zonder medeweten van de
paus en hij bleef zeven jaren afwezig, tot 855. Hij wilde niet terugkeren, ofschoon de paus hem op alle mogelijke wijzen hiertoe trachtte
te dwingen en zelfs de hulp van Lodewijk II inriep. Anastasius moet
machtige beschermers hebben gehad, om zich op een dergelijke wijze
te durven verzetten. Wij moeten hierbij waarschijnlijk in de eerste
plaats denken aan markgraaf Everhard van Friaul, die gehuwd was
met een dochter van keizerin Judith en met wie Lodewijk II rekening
moest houden. Leo IV excommuniceerde de weerspannige en ver klaarde hem van zijn rang vervallen. De reden hiertoe is niet heel
duidelijk; waarschijnlijk heeft de paus in hem een gevaarlijke mededinger gezien. De gebeurtenissen na de dood van Leo IV in 855
spreken ten gunste van deze mening.
Nadat Benedictus III, ondanks de tegenwerking van de keizerlijke
partij, tot paus was gekozen, verscheen Anastasius plotseling weer in
Rome, niet om zich aan de geestelijke rechtspraak te onderwerpen,
doch als candidaat voor de pauselijke waardigheid; hij werd vergezeld
door leden der keizerlijke partij, aan wier hoofd bisschop Arsenius
stond. Met hun hulp maakte hij zich meester van de Sint-Pieterskerk
en het Lateraan en nam Benedictus gevangen, doch hij kon verder
niets bereiken. De keuze van Benedictus kon niet ongedaan gemaakt
worden. Reeds na drie dagen moest Anastasius zijn plan laten varen,
doch hij verkreeg in ruil hiervoor, dat een bestraffing van zijn gewelddadig optreden achterwege bleef. Nog merkwaardiger is, dat Anastasius, kort nadat Nicolaas I Benedictus III in 858 had opgevolgd, van
861 af als particulier secretaris van de paus werkzaam was; in die
functie bewees hij deze grote diensten, vooral in het schriftelijk
verkeer met de Grieken.
Na de dood van Nicolaas I in 867 werd Anastasius onder
Hadrianus II, die hem de post van pauselijk bibliothecaris had
toevertrouwd, weder in een gebeurtenis betrokken, die veel opspraak
verwekte. Een zoon van bisschop Arsenius, Eleutherius, een neef dus
van Anastasius, had de dochter van paus Hadrianus ontvoerd en haar
en haar moeder, toen hij vervolgd werd, vermoord. Men verweet
Anastasius, dat hij Eleutherius tot deze gruweldaad had aangespoord.
Nog andere beschuldigingen werden tegen hem ingebracht, waaronder
beroving van het pauselijk paleis en ontvreemding van documenten
uit het pauselijk archief. Ofschoon de voornaamste beschuldiging
niet bewezen werd, volgde toch zijn veroordeling in 868. Maar reeds
een jaar later verscheen hij weder ten tonele en genoot hij het volle
vertrouwen van de paus. Zijn aanzien nam zodanig toe, dat keizer
Lodewijk II hem naar Constantinopel zond om een huwelijk tot stand
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te brengen tussen de dochter van de westerse keizer en de zoon van
de keizer van Byzantium. Bij zijn terugkeer stelde hij de paus een
exemplaar ter hand van de acta van het achtste oecumenische concilie,
dat in de jaren 869-870 te Constantinopel was gehouden. Na ook paus
Joannes VIII nog gedurende enige tijd te hebben gediend, overleed
hij in het jaar 878 of 879.
Deze sluwe en bekwame figuur bezat alle eigenschappen, die wij
bij de geleerde vervalser van het Constitutum Constantini moeten
veronderstellen. Hierbij komt, dat de eerste zinspelingen op deze
oorkonde in stukken voorkomen, waarbij Anastasius op de een of
andere wijze was betrokken. Wij nemen als tijdstip van de vervalsing
de jaren aan, gedurende welke hij als voortvluchtige buiten Rome
vertoefde (van 848 tot 855), toen hij zijn candidatuur voor de pauselijke Stoel voorbereidde. 1 ) Zoals gezegd, is in deze tijd voor het eerst
een stellig bewijs voor het bestaan van het Constitutum te vinden,
doordat het in de decretalen van Pseudo-Isidorus werd opgenomen.
Deze kunnen niet vóór 847 zijn samengesteld en werden voor het
eerst in 852 toegepast. De overeenstemming in de tijd versterkt het
reeds vroeger geuite vermoeden, 2 ) dat het Constitutum Constantini
en de decretalen van Pseudo-Isidorus aan hetzelfde brein zijn ontsproten; en op dat vermoeden voortbouwend kan men zich afvragen,
of Anastasius wellicht op de een of andere wijze aan deze grote
vervalsing heeft medegewerkt. Dit zou dan het feit kunnen verklaren,
dat zowel in de brieven van Nicolaas I als in het Constitutum Constantini herhaaldelijk in bedekte termen op de decretalen van PseudoIsidorus wordt gezinspeeld, alsof men er meer van wist, doch hiervoor
niet wilde uitkomen. De oplossing van het raadsel is waarschijnlijk,
dat de paus onkundig was van de vervalsingen, maar dat zijn particuliere secretaris er maar al te veel van afwist. De grote vervalsingen
van de negende eeuw zijn waarschijnlijk in de hand gewerkt door
misbruik van vertrouwen van een geleerd man uit de omgeving van
de paus; intussen hebben zij er zeer veel toe bijgedragen, het streven
der pausen naar bevestiging van hun positie als opperherders der
Kerk onder de westerse volken in een verkeerd daglicht te stellen.
In het algemeen heeft men de invloed van Anastasius op het
1) In tegenstelling hiermede wordt er op gewezen, dat de oorkonde niet zo laat
kon vervalst worden, daar de oudste tekst van het manuscript van Parijs 2777 in een
formulierboek aanwezig is, welks andere stukken alle uit een veel vroegere tijd
stammen; maar dit doet niets af aan het voorafgaande. Het is onmogelijk na te gaan
wanneer die verzameling werd samengesteld. Wat de tijd van het ontstaan van het
manuscript betreft, moest Levison erkennen, dat „het geschrift van het formulier boek tot nog toe geen nadere tijdsbepaling binnen de negende eeuw heeft mogelijk
gemaakt ". Neues Archiv XLI (1917), p. 304 A. 2.
2) Zie S c h ö n e g g e r, Die Bedeutung des Const. Constant., in Zeitschrift f.
Kath. Theol. 42 (1918), p. 341; G r a u e r t, Die Konstant. Schenk., in Histor.
Jahrb. IV (1863), p. 603.
4. Sc h n ü r er. Kerk en Beschaving. II.
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werk van Nicolaas I overschat en voornamelijk aan hem de verheven
gedachten willen toeschrijven, die in de brieven van Nicolaas voorkomen. In de nieuwe uitgave van Nicolaas' brieven wordt hiertegen,
na ernstig onderzoek, terecht opgekomen en er op gewezen, dat na
Nicolaas' dood een verzwakking van de krachtige leiding van het
Vaticaan valt waar te nemen, ofschoon Anastasius in dienst bleef van
de opvolgers. 1 ) Geruime tijd is de Heilige Stoel niet meer bij machte
de plaats in te nemen, die Nicolaas I had verworven. Rome had gebrek
aan mannen, die naar het voorbeeld van deze paus blijk gaven van
een hoge opvatting van hun waardigheid. Een bedenkelijk verschijnsel
was al aanstonds, dat Nicolaas niemand anders voor de plaats van
particulier secretaris kon vinden dan de slechtbefaamde Anastasius.
Blijkbaar kon niemand zich met hem meten in ontwikkeling en
vaardigheid met de pen.
Het volgende geslacht kon Nicolaas als een meteoor beschouwen,
die een tijdelijke glans aan het pausdom had geschonken. De droevige
uiterlijke omstandigheden en het staatkundige verval drukten ook het
pausdom zwaar. Bittere ervaring moest Rome tot de erkenning
brengen, dat de paus als hoofd van de westerse beschaving een
krachtig keizerschap naast zich nodig had. Slechts hierdoor kon hij
uit de betreurenswaardige positie worden verlost, waarin hij tot
speelbal van de Romeinse en Italiaanse edelen werd gemaakt. G edurende honderd jaren blijft deze droevige toestand te Rome duren.
Bij de innerlijke twisten, die Rome verscheurden, verloor menige
drager der pauselijke waardigheid haar hoger doel uit het oog. De
vooruitgang onder Nicolaas I was in de eerste plaats van theoretische
aard, daar voor verschillende latere geslachten verheven doeleinden
werden vastgesteld. Het einde van dezelfde eeuw, waarin de glans
van Nicolaas had geschitterd, zag een zodanig verval te Rome, dat
enkele pontificaten bijna uitsluitend genoemd worden als kenmerkend
voor het diepe godsdienstige en culturele verval, waarin geheel Italië
was geraakt.
Zoals uit dit verval blijkt, bestond het grootste gevaar voor de
jonge westerse beschaving hierin, dat de verschillende delen van het
rijk aan zichzelf overgelaten zouden worden. Want dan zou de orde
overal ten onder gaan in de twisten tussen de op macht beluste
groten. Nooit was dit gevaar zo dreigend als tegen het einde der
negende eeuw. Slechts een geestelijke macht kon de westerse beschaving van deze ondergang redden: de Kerk, met haar vele vertakkingen,
die zich verder uitstrekten dan de egoïstische belangensferen der
groten; met haar idealen, die de geest der mensen weer naar een
hoger doel konden richten. Ondanks de gevaren, verbonden aan de
nauwe vereniging van Kerk en staat, was deze juist in die tijd beslist
1)

P e r e 1 s, Papst Nicolaus I and Anastasius Bibliothecarius, p. 303w.
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noodzakelijk. Zij kwam in de meest verschillende kringen tot uitdrukking; behalve in de band tussen keizerschap en pausdom zien
wij haar verwezenlijkt in de zalving, die de koningen der verschillende
landen van de bisschoppen uit hun rijk ontvingen.
De splitsing van het Karolingische rijk ging tot op zekere hoogte
gepaard met een parallel lopende ontwikkeling der Kerk in die zin,
dat kerkelijke centra in de verschillende landen ontstonden. Dit is op
de eerste plaats het geval in het Westfrankische rijk. In deze ontwikkeling lag echter het gevaar opgesloten, dat zich in enkele gebiedsdelen nationale kerken zouden afscheiden. Dit werd gelukkig eerij deld door de aansluiting bij Rome, waartoe ook al degenen medewerkten, die zich bedreigd zagen door de overmacht van de hoogste
kerkelijke leiding in een bepaald gebied.
Deze ontwikkeling, met haar gevaren en voordelen, zien wij vooral
belichaamd in Hincmar, de aartsbisschop van Reims. Hij kan als de
voornaamste middeleeuwse kerkvorst worden beschouwd wegens zijn
betekenis zowel in de geschiedenis der Kerk als in die van zijn land.
In zijn jeugd kende hij nog de roemrijke regering van Karel de Grote,
en ook de achteruitgang maakte hij mede: hij stierf in 882 in de
leeftijd van zesenzeventig jaren, toen hij voor de Noormannen naar
Epernay was gevlucht. Geboren in Noordoost - Frankrijk uit een
Germaanse familie, werd hij in de koningsabdij van St. Denis opgevoed, die toen onder leiding stond van abt Hilduïn, een leerling van
Alcuïn. Met hem kwam de zestienjarige in 822 aan het hof van
Lodewijk de Vrome, waar hij ingewijd werd in het bestuur van Kerk
en rijk; hij verwierf het vertrouwen van de koning en vervolgens dat
van Karel de Kale. Toen in 845 het aartsbisdom Reims, door de
afzetting van Ebo, vrij kwam, ontving hij dit uit de handen van Karel,
en vond hij gelegenheid daar zijn grote gaven ten toon te spreiden.
Hincmar was een kerkvorst, die naar onafhankelijkheid en
bestuursmacht streefde;; hij was niet vrij van zwakheden, maar werkte
toch steeds voor een hoger doel. Overtuigd van de hoge roeping der
Kerk wilde hij deze in de staat tot aanzien doen komen en voor de
aartsbisschoppelijke zetel van Reims een eerste plaats in het Westfrankische rijk verwerven. Belangrijk is hij vooral als canonist, maar
ook als geschiedschrijver, die steeds practische, kerkelijk-politieke
doeleinden nastreefde. Als raadsman van Karel de Kale en zijn
opvolgers zien wij hem soms de rol van rijkskanselier van het Westfrankische rijk spelen. In tegenstelling echter met de geestelijke
raadslieden van Karel de Grote trachtte hij niet onder de koning, maar
bijna naast deze op te treden als eerste nationale geestelijke woordvoerder: hij legde scherp de nadruk op de onafhankelijkheid van het
geestelijk gezag en de voorrang van de priesterlijke waardigheid, en
toonde een krachtig zelfbewustzijn, waardoor het hem zelfs moeilijk
viel zich als metropoliet aan het gezag van de paus te onderwerpen.
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Angelsaksische voorbeelden van de verhouding tussen episcopaat en
koningschap volgde hij op het vasteland na: door zijn toedoen werd
de metropolitaanse organisatie, waarvoor Bonifacius zich eens had
beijverd, uiterlijk op haar hoogtepunt gebracht. De rol, die Hincmar
speelde bij de troonsbestijging der koningen, wekt vooral herinneringen op aan aartsbisschop Egbert van York, de leraar van Alcuin;
terwijl hij evenals de Angelsaksische metropoliet de koningen zalfde
en kroonde.
De zalving van de koning werd in het Frankische rijk ingevoerd
bij de troonsbestijging van de eerste Karolinger, koning Pepij n. Nadat
deze eerst door de Frankische bisschoppen gezalfd was, had paus
Stephanus II bij zijn bezoek aan het Frankische rijk de koning opnieuw
gezalfd te St. Denis, en ook zijn zoons de zalving toegediend. Zoals wij
zagen, bleef hierna het gebruik bestaan, dat de pausen de heersers uit
het Karolingische huis zalfden, vooral degenen, die de opvolgers
werden van Karel de Grote in de keizerlijke waardigheid. Toen het
Karolingische rijk in verschillende koninkrijken uiteenviel, verrichtten
de voornaamste bisschoppen in de nieuwe gebieden de zalving,
waarmede spoedig de kroning zou worden verbonden.
Het ceremonieel, dat Hincmar gebruikte voor de zalving en
kroning te Metz van Karel de Kale tot koning van het veelbegeerde
Lotharingen, in 869, en van diens zoon, Lodewijk de Stamelaar, in
877 te Compiègne, tot koning van het Westfrankische rijk, werd de
grondslag van het ceremonieel, dat zowel in het westen als het oosten,
in het zich ontwikkelende Franse evenals in het Duitse rijk bij zulke
plechtigheden werd gevolgd. Gedurende enige tijd heerste verschil
van mening tussen de aartsbisschoppen van Reims en van Sens over
de vraag, aan wie het recht toekwam de Westfrankische koning te
zalven; doch ten slotte werd dit voorrecht aan Reims toegekend. De
koning werd door de metropoliet, door andere bisschoppen geassisteerd, met chrisma gezalfd: eerst werd het rechteroor gezalfd, dan
het voorhoofd, vervolgens het linkeroor en dan de kruin. De wijding
was bijna dezelfde als die van een bisschop en doordat hij kroon,
palmtak en schepter uit geestelijke handen ontving, werd aan het
koningschap een gewijd karakter toegekend. Van toen af was het niet
louter een veldheersrang, een waardigheid van wereldlijk heerser,
maar een Christelijk _ambt, een dienst van God. De koning beloofde,
Gods eer steeds voor ogen te zullen houden, Zijn dienst en de Kerk
te beschermen, en het kerkelijk en wereldlijk recht te doen eerbiedigen.
De schepter werd hem met de volgende treffende woorden ter hand
gesteld: „Ontvang de schepter, het teken der koninklijke macht, de
rechte roede des rijks, de roede der sterkte. Moogt gij hiermede uzelf
goed regeren en de Heilige Kerk, namelijk het u door God toevertrouwde Christenvolk, door de goddelijke kracht tegen de goddelozen
verdedigen, de bozen straffen, de rechtvaardigen door uw steun leiden,
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opdat zij de rechte weg kunnen bewandelen, en gij van het tijdelijk
rijk moogt overgaan naar het eeuwige met de hulp van God, wiens
rijk als koning en keizer zonder einde in alle eeuwigheid voo rt duurt. " 1 )
De bisschoppen, en vooral degene die de wijding verrichtte,
kregen op deze wijze een beslissend woord bij de keuze des konings,
maar deze ontving ook, met de verheffing van zijn waardigheid, de
kostbare morele steun der geestelijke leiders van zijn rijk. De nieuwe
landen hadden deze steun ten zeerste nodig, daar zij aan het gevaar
blootstonden, door de woelingen der vazallen en kleinere heren uit
elkander te vallen. Menige metropoliet liep gevaar, een werktuig te
worden van het politieke particularisme, doordat de landsheren
trachtten met hun hulp de suffragaan-bisschoppen naar hun hand te
zetten. Van kerkelijke zijde zette men zich schrap tegen deze pogingen.
Hiertoe droegen de decretalen van Pseudo-Isidorus niet weinig bij,
daar deze de nadruk legden op de rechten van de paus, het recht van
jurisdictie der primaten en de onafhankelijkheid van iedere bisschop
in zijn bisdom.
Hincmar zelf was de eerste, wiens streven op deze wijze werd
beperkt. Dit doet echter niets af aan de verdiensten, die hij ongetwijfeld heeft gehad voor het behoud der nationale eenheid van Frankrij k onder een nationale vorst, en dit in de meest kritieke tijd.
De diensten, die Hincmar in dit opzicht aan zijn vorsten bewees,
kunnen niet hoog genoeg worden aangeslagen. Hij gold in zijn ouderdom als de vertegenwoordiger van de beste tradities uit de tijd van
Karel de Grote en als een staatsman, doorkneed in het vanouds
beproefde regeringsbeleid. Zo toont hij zich vooral in zijn laatste
geschriften, in het synodaal epistel van het concilie van Fismes uit het
jaar 881 en in het spoedig hierna volgende gedenkschrift over de
inrichting van het hof van Karel de Grote; hierin was een werk van
de begaafde neef van Karel de Grote, abt Adalhard, opgenomen, dat
helaas verloren ging.
In het schrijven van het concilie spreekt Hincmar over de
verhouding tussen de geestelijke en de wereldlijke macht. Hij haalt
gedeeltelijk de woorden aan van paus Gelasius aan de Oost - Romeinse
keizer Anastasius, 2 ) doch legt nog scherper de nadruk op het verschil
tussen beide machten met betrekking tot de zalving der koningen.
„Twee zijn er, door wie de wereld hier hoofdzakelijk geregeerd wordt:
het heilige aanzien der priesters en de koninklijke macht. Alleen
Jezus Christus kon in waarheid koning en priester zijn. Na Hem heeft
geen koning meer de priesterlijke waardigheid en geen priester meer
de koninklijke macht opgeëist. Hij scheidde de handelingen en
waardigheden, aan beide functies eigen, (voor de toekomst) op
zodanige wijze, dat de Christelijke vorsten de priesters nodig hebben
1)

M. G. Cap. II, 461,

2)

Zie deel I, blz. 334.
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voor het eeuwige leven, terwijl de priesters van de beschikkingen des
konings gebruik moeten maken voor de goede gang der tijdelijke
aangelegenheden. De godsdienst bleef hierdoor vrij van aardse
beslommeringen en de dienaar Gods verstrikte zich niet in wereldse
dingen; terwijl degene, aan wie de zorg voor het tijdelijke was opgedragen, zich niet mengde in de aangelegenheden, die de dienst van
God betroffen. De waardigheid van de priester is verhevener dan die
des konings, daar de koningen door de priesters voor de troon worden
gezalfd, doch de priesters niet door de koningen kunnen gewijd
worden; de taak van de priester is echter moeilijker dan die van de
koning, daar hij voor Gods rechterstoel rekenschap moet afleggen
ook over de aardse koningen. De taak van de koning in aardse aangelegenheden tegenover de priesters vereist veel toewijding, daar de
Koning der koningen hem de last heeft opgelegd wetten uit te vaardigen en te strijden voor de eer, de verdediging en de vrede der Kerk
en van haar leiders en dienaren. Wij lezen in de Heilige Schrift, dat de
priesters bij de zalving en de kroning der koningen hun de wet in
handen gaven, opdat zij zouden leren en weten, hoe zij zichzelf en hun
onderdanen moesten leiden en de priesters des Heren moesten eren." 1 )
Nog wordt dan melding gemaakt van Ozias, die met melaatsheid
werd gestraft, omdat hij zich verstout had een handeling te ver richten, die aan de priesters was voorbehouden. Hieruit volgt zijn
conclusie, dat de vorsten geen inbreuk mogen maken op de priesterlijke bevoegdheden. Deze gedachte is eveneens vervat in zijn stelling,
dat alleen Christus koning en priester was, een stelling, die in soortgelijke gedachtengang voorkomt in zijn geschrift over de inrichting
van het hof. 2 )
Men heeft in de uitlatingen van Hincmar dikwijls slechts een
bewijs van zijn heerszucht willen zien. Het valt echter niet te ontkennen, dat in deze splitsing in twee afzonderlijke machten een groot
voordeel was gelegen voor de ontwikkeling van de westerse beschaving. Daardoor immers werden perken gesteld zowel aan een kortzichtige theocratie als aan een staatsoverheersing, die de Kerk aan
banden zou leggen. Kerk en staat werden verplicht elkander te steunen
en te helpen, en steeds de grenzen, nodig voor ieders zelfstandigheid,
te eerbiedigen, in weerwil van de nu en dan voorkomende schendingen van beide zijden.
Ook Hincmar zag in, dat een te innige vereniging met de staat
niet geringe gevaren voor de Kerk met zich bracht. Daarom bracht hij
aan de te Fismes vergaderde bisschoppen de indrukwekkende woorden
van Gregorius de Grote in herinnering over de wereldse neigingen der
bisschoppen en hun verantwoordelijkheid tegenover de hoogste
Rechter. Al kan niet worden ontkend, dat de bisschoppen zich juist
1)

M i g n e 125, col. 1071.

2)

C. 4. M. G. Cap. II, 519.
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in die tijd door hun staatkundige neigingen te veel met wereldse
aangelegenheden bemoeiden, toch blijkt uit de uiteenzettingen van
Hincmar, dat men theoretisch zeer goed de grens wist te trekken. Men
kan moeilijk beweren, dat de Kerk door de uitbreiding van haar
machtsmiddelen de winnende partij was ten koste van de staat; veeleer
werden de staten in de tijd van anarchie, die na het uit elkander
vallen van het Karolingische rijk intrad, grotendeels door de bisschoppen in stand gehouden. Hetgeen Hincmar van Reims voor het
Westfrankische rijk deed, bracht Hatto van Mainz voor het Oost frankische tot stand.
De bisschoppen behoren hierom meer thuis in de staatkundige
geschiedenis dan in die der Kerk. Verwierven zij zich ook verdiensten
jegens de Kerk, dan was dit minder een uitvloeisel van een onbaatzuchtig toepassen van hoge idealen dan van een schrandere organisatie
en een rechtvaardig beheer. Zij schreden voort op de weg, die Karel
de Grote hun had gebaand. Doch zij werden zelfbewuster in hun
optreden en gaven meer leiding, wijl hun meer verantwoordelijkheid
werd toegewezen dan onder Karel, toen zij slechts uitvoerende
organen waren.
Hun organisatorisch talent kwam, evenals voorheen, vooral tot
uiting in de synoden, die zeer dikwijls werden gehouden. Van de tijd
van Karel de Grote tot aan het einde der negende eeuw tellen wij
224 synoden, waarvan er 169 ten noorden der Alpen en 55 in Italië
werden gehouden; van deze laatste hadden er 36 te Rome plaats. Met
deze vergaderingen hangt de grote belangstelling samen voor het
verzamelen van canonieke gegevens, die door vervalsers op zulke
treurige wijze werd uitgebuit.
De diocesane synoden werden als regel een of twee malen per
jaar gehouden. De clerus ontving dan richtlijnen voor de uitvoering
van zijn ambt en legde tegelijk rekenschap over het verleden af. Tal
van ijverige bisschoppen hebben in zogenaamde capitula episcoporum
de bepalingen vastgelegd, die als leidraad moesten dienen voor hun
geestelijkheid; dit geschiedde onder meer door Gerbald van Luik en
Theodulf van Orleans, die hoofdzakelijk nog tot de tijd van Karel de
Grote behoren, ook door Haito van Bazel, Isaak van Langres, Herard
van Tours, Hildeger van Meaux, Rudolf van Bourges en vooral door
Hincmar van Reims, die in het jaar 852 kapittels voor zijn priesters
samenstelde.
Provinciale synoden kwamen minder veelvuldig voor. Wel zien
wij de bisschoppen dikwijls in rijkssynoden met de koning vergaderen,
die hen oproept en hun besluit bekrachtigt. Door de invloed der
geestelijke raadslieden en de herhaaldelijk voorkomende tegenstelling
tussen hen en de wereldlijke groten ontstond sedert Lodewijk de
Vrome een splitsing in rijkssynoden en rijksdagen.
Wij zien echter ook, dat de bisschoppen geleidelijk vervreemdden
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van de geestelijkheid om hen heen. Doordat zij met werk overladen
en tot herhaalde reizen gedwongen waren, werd het hun steeds
moeilijker, volgens de voorschriften van Chrodegang van Metz te
zamen met hun geestelijken te bidden. Er ontstonden domkapittels
als afzonderlijke instellingen. Voor de geestelijken, die aan de
bisschoppelijke kerk, de kathedraal, waren verbonden en te zamen
woonden en het koorgebed verrichtten, en naar de dagelijks voorgelezen capitula der regels het kapittel werden genoemd, werd op
verzoek van Lodewijk de Vrome door de synode van Aken in 816 een
nieuwe regel uitgevaardigd; deze werd eveneens door de geestelijken,
die in een collegiaal stift samenwoonden, aangenomen. De domkapittels trachtten in de onrustige tijden hun bestaan te verzekeren
door te bewerken, dat het „tafelgoed" van de bisschop, de mensa
episcopalis, van het kapittelgoed werd gescheiden, en het aantal der
kapittelgeestelijken werd vastgesteld, terwijl hun de zorg voor het
gemeenschappelijk bezit werd opgedragen. Later ontstonden verschillende functies in het kapittel: van proost, deken, thesaurier en
scholasticus.
In deze tijd, waarin de bisschoppen zoveel ijver voor organisatie
en beheer aan de dag legden, en zoveel gelegenheid hadden om te
regeren en te bevelen, werd ten noorden van de Alpen de organisatie
van de parochies eerst terdeeg doorgezet, en hiermede de grondslag
gelegd voor de ontwikkeling van het kerkelijk-zedelijk leven.
Nadat in de tijd der Merovingers de eerste plattelandsparochies
als zogenaamde grote parochies onder de leiding van aartspriesters
waren opgericht, kwamen er overal in de streken van deze oude
parochies nieuwe bij, al naar er intussen kerken waren gebouwd. Bij
de vorming dezer parochies bleek, dat er grenzen moesten aangegeven
worden. De nieuwe pastoors kregen het recht het doopsel toe te
dienen, dat voordien slechts de aartspriester toekwam, en het recht
tot heffing van de kerkelijke tienden. Dit prikkelde er de heren van
eigen kerken toe, naar parochiale rechten voor hun kerken te dingen.
De pastoors in het district van een archipresbyter of in een dekenaat
vormden echter weder een gemeenschap, waarvan de leden gewoon
waren op de eerste dag van de maand, de calendae, samen te komen.
Naast deze archipresbyteraten of decaria ontstond in de negende
eeuw nog een hogere verdeling der diocesen in aartsdiaconaten, die
met de ontwikkeling van het aartsdiaconaat in verband stond. De
aartsdiaken, vanouds de hoogste assistent van de bisschop in het
beheer van het bisdom, ontving disciplinaire bevoegdheden als
vertegenwoordiger van de bisschop; hij liet zich tot priester wijden en
verdrong spoedig de in de tweede helft der achtste eeuw weder
opgekomen koorbisschoppen. Dezen hadden door hun toenemende
macht als helpers of vertegenwoordigers van de bisschop veel verzet
gekweekt, hetgeen onder meer blijkt uit de decretalen van Pseudo-
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Isidorus en de verzameling van Benedictus Levita. Zij verdwenen
weder tegen het einde der negende eeuw. In hun plaats werden over
enkele delen van het diocees tot verlichting van de bisschoppelijke taak
aartsdiakens benoemd naast de vroeger alleenstaande aartsdiaken, die
nu proost der kathedraal werd. Wij zien hier, hoe de organisatie van
Karel de Grote nagevolgd en voltooid werd; zij veronderstelde echter
de groei van de wereldgeestelijkheid, de aanwas der bevolking en de
hiermede gepaard gaande vermeerdering van het aantal gelovigen,
en werd vooral ' gesteund door de belangstelling in de kerkelijke en
politieke ontwikkeling, die de grootgrondbezitters betoonden. Op
deze wijze werd een ruimer verbreiding van het Christendom mogelijk
onder de bevolking, die ten noorden van de Alpen verspreid woonde.
De organisatie van deze arbeid eiste, dat overal vaste groepen werden
gevormd, die aan de geestelijke zorgen van een priester werden
toevertrouwd en in grotere gemeenschappen werden samengevoegd.
Slechts in Italië bleef men, evenals op zo velerlei ander gebied,
de lijnen van een vroegere ontwikkeling volgen. Daar hier de diocesen
veel kleiner waren en de steden met hun stedelijke bisdommen waren
blijven bestaan, was verdere verdeling der diocesen meestal niet
nodig. De aartspriesters bleven er de hoofden der plattelandsparochies,
waarschijnlijk met andere priesters naast of onder zich.
Evenals voorheen hielden de bisschoppen toezicht op de geestelijken door hun visitatiereizen. In het werk van abt Regino van Prum
vinden wij uitgebreide gegevens hieromtrent; tevens blijkt daar, hoe
in die tijd• de instandhouding der orde volgens de kerkelijke voorschriften een strijd was tegen het verval, dat zowel van binnen als
van buiten dreigde.
Regino, gesproten uit een adellijk geslacht in het Rijnland, was
monnik geworden in het klooster te Prum in de Eifel, dat door de
van de Beneden -Rijn komende Noormannen werd geteisterd. In 892
werd hij in plaats van de gevluchte abt met de leiding van het klooster
belast. Spoedig moest hij echter wijken, daar de in Lotharingen
invloedrijke graven Gerhard en Matfrid de abdij aan hun broeder
schonken. Hierop plaatste aartsbisschop Ratbod hem aan het hoofd
van het eveneens door de Noormannen verwoeste Martinus - klooster
te Trier. Op aansporing van de aartsbisschop, die hem zeer hoog
schatte, stelde hij hier omstreeks 906 een handleiding op ten dienste
van de bisschoppen op hun visitatiereizen, waarin de voorschriften
tot instandhouding van de kerkelijke tucht practisch werden gerangschikt. Het onder de titel „De synodalibus causis et disciplinis
ecclesiasticis" verschenen werk was opgedragen aan aartsbisschop
Hatto van Mainz, toenmalig rijksregent in het Oostfrankische rijk.
In de opdracht betitelt Regino zijn tijd onverbloemd als een tijd van
verval. „In deze zo door en door bedorven tijd zijn veel schanddaden
in de Kerk bedreven, en worden er nog bedreven, waarover men-in
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vroeger tijden nooit hoorde." 1 ) Later gebruikte Burchard, bisschop
van Worms, het werk als grondslag van zijn beroemd Decretum.
Uit dit werk, evenals uit andere synodale verordeningen, kunnen
wij ons een denkbeeld vormen van de bezigheden van een pastoor
uit die tijd; deze wijken weinig af van hetgeen thans tot de plichten
van een pastoor behoort. De synode van Aken legde in 836 in eenvoudige bewoordingen de nadruk op de algemene plicht van de
pastoors: „Zij dienen in ieder opzicht zorg te dragen voor allen, die
tot hun parochie behoren, daar zij weten, dat zij op de oordeelsdag
rekenschap over hen zullen moeten afleggen." 2 ) De pastoor moest
de hem toevertrouwde ziel van haar intrede in de wereld af geleiden
totdat zij deze verliet. Vooral diende hij toe te zien, dat geen kind
stierf zonder gedoopt te zijn. Hij moest de kinderen tot het vormsel
voorbereiden, zich het lot van armen en zieken en van hen, die van
de ware weg waren geraakt, aantrekken, de stervenden bijstaan en
de doden begraven. Voor dit alles mocht hij geen betaling aannemen
of vragen. Om negen uur moest hij de Mis lezen, waartoe het luiden
der klokken de gelovigen opriep. Klokgelui diende de gelovigen
opmerkzaam te maken op de canonieke uren van gebed, waaraan hij
zich houden moest. Op Zondagen moest hij de Zondagsrust in acht
nemen en preken, minstens althans na voorlezing van het evangelie
en het epistel de tekst verklaren. Op Aswoensdag riep hij de gelovigen
op om te komen biechten, en op Kerstmis, Pasen en Pinksteren tot
het ontvangen van de H. Communie. Hij moest de quatertemperdagen aankondigen en zorgen, dat de feestdagen werden gevierd, dat
de ommegangen op de Kruisdagen en andere processies op de gebruikelijke dagen werden gehouden.
Wat onderwijs en school betreft was het de plicht der pastoors
te trachten, datgene te bereiken wat mogelijk was; zij moesten aan
allen het Onze Vader en de twaalf artikelen des geloofs leren en de
meer begaafde kinderen onderrichten in het lezen uit het psalmboek.
Bij grotere kerken verzekerde de pastoor zich wellicht de hulp van
candidaten voor het priesterschap, die hem assisteerden bij het
onderricht en het koorgebed en hem daarin desnoods konden ver
3 ) In Italië werden blijkbaar nog hogere eisen gesteld. Hier
-vange.
beval paus Eugenius II in de Romeinse synode van 826, dat „niet
slechts in de bisschopsplaatsen, maar ook bij alle doopkerken en
andere plaatsen waar zulks nodig bleek, alle zorg diende te worden
besteed om onderwijzers en leraren aan te stellen, die zich hadden
toegelegd op de studie der wetenschappen en der vrije kunsten, de
waarheden des geloofs terdeeg kenden en onafgebroken les konden
geven." 4 ) Ongetwijfeld sloeg dit op de opleiding tot priester.
1) Praefatio ed. Wassersch1eben, p. 2.
2) M. G. Conc. II, 2, p. 712, c. 29.
$) Zie deel I, blz. 395.
4) M. G. Conc. II, 2, p. 581, c. 34.
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De pastoors werden nog in het bijzonder tot werken van naastenliefde aangespoord door de bepaling, dat zij zich het lot moesten
aantrekken der armen, zwakken, wezen en vreemdelingen, en deze
laatsten geregeld, voor zover hun dit mogelijk was, tot de maaltijd
uitnodigen. 1 ) Een verordening van Walter, bisschop van Orleans,
uit het jaar 871 omschrijft dit nader: „Indien een priester vanwege
zijn armoede de reiziger niet kan onthalen, moet hij hem ten minste
vriendelijk in zijn huis ontvangen, hem onderdak, vuur, water en stro
als ligplaats verschaffen en hem helpen om datgene te kopen, wat hij
nodig heeft." Hierna wordt herinnerd aan de dronk water in Mattheus X, 42. 2) Hoevelen zullen aan de deur van de gastvrije pastorie
hebben aangeklopt!
Het spreekt vanzelf, dat de pastoor ook moest zorgen, dat orde
en reinheid in het kerkgebouw heersten. Nog was hij verantwoordelijk
voor het behoorlijk beheer van het kerkelijk bezit; hieronder vielen
behalve fundaties, schenkingen en erfenissen ook de tienden, die in
de vorm van tienden van veldvruchten of zogenaamde bloedtienden
(van de geslachte dieren) voldaan moesten worden.
Uit de bij de visitaties gestelde vragen, die immers hoofdzakelijk
tot doel hadden tekortkomingen vast te stellen, zien wij, dat er ook
priesters gevonden werden, die zich onwaardig en niet in overeenstemming met hun priesterlijk ambt gedroegen; er waren priesters,
die wapens droegen, op jacht gingen, de herberg bezochten of op
andere wijze ergernis gaven. Niettemin kan men zeggen, dat de
pastoors, wanneer de openbare orde niet door oorlogen werd verstoord, in het algemeen hun plichten behoorlijk vervulden. Dit was
vooral het geval in de Duitse landen, waar de staatsorde zich spoediger
herstelde dan in de andere Karolingische landen, en het godsdienstig
leven nog een zekere frisheid had bewaard.
Duidelijk vertoont zich echter een algemene misstand, waardoor
meermalen slechte priesters werden gevormd, en ook pastoors soms
in een onwaardige positie werden gebracht. Hij hing samen met het
overal doordringende agrarische stelsel. Grondbezitters, die kerken
en kapellen op hun gronden hadden gebouwd, wilden geen afstand
doen van hun eigendomsrecht: zij beschouwden de kerken als eigen
kerken en de aangestelde geestelijken als vazallen, over wie zij op
dezelfde wijze konden beschikken als over hun horigen. Reeds
vroeger was hierover geklaagd, en vooral Bonifacius had zich verzet
tegen wantoestanden, die er mee gepaard gingen, terwijl Karel de
Grote had getracht ten minste de ergste uitwassen uit te roeien. 3
Onder Lodewijk de Vrome duiken dergelijke klachten weer veelvuldiger op. Dit is begrijpelijk, want de misbruiken waren een logisch
)

1) R e g i n o 1. 1, c. 212.
2) Conc. Bulense, M a n s i XV, 506, c. 8.
8 ) Zie deel I, blz. 325v, 383.
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gevolg van de verdere ontwikkeling van het leenstelsel. Evenals de
vorsten van de bisschoppen bij het ter leen geven van tijdelijke
goederen de aflegging van de leeneed eisten, zo gedroegen zich ook de
kleinere bezitters tegenover de eigen kerken en de hieraan verbonden
priesters. De grondbezitters, die een eigen priester aan hun kerk
aanstelden, wie zij het daarbij behorend goed als leen gaven, beschouwden dit als een kerkelijk beneficium. Zij matigden zich het
recht aan, het roerend goed van een overleden priester aan zich te
trekken en de opbrengst van het goed geheel voor zich te houden,
zolang de plaats onbezet bleef. Hierin kan men het ontstaan zien der
latere spolia- en regaliarechten. Indien de geestelijke een lijfeigene
was, kon hiertegen niets worden ingebracht. Maar ook tegen vrije
eigen priesters werd op deze wijze opgetreden; en toen door de uit breiding van het grootgrondbezit en de aanwas der bevolking het
aantal eigen kerken groter werd, verbreidde zich ook het begrip
eigen kerken meer en meer: het werd ook toegepast op vrije kerken,
die in handen van de koning of van de edelen kwamen. Het gevaar
dreigde, dat de gehele lagere kerk van de bisschoppen zou worden
losgerukt en als bezitting in handen der edelen zou overgaan.
Een scherp getekend beeld van de toestanden, die door de eigen
kerken uit die tijd zijn ontstaan, geeft aartsbisschop Agobard van
Lyon, die wij reeds als staatkundig schrijver leerden kennen. Zijn
welbesneden pen behandelde de meest verschillende vraagstukken,
waarbij hij blijk gaf van een onafhankelijk oordeel en van een krachtige
persoonlijke overtuiging. Niet ten onrechte heeft men hem de eerste
moderne publicist genoemd. Nog dikwijls zullen wij hem aanhalen,
want zijn werken zijn rijk aan gegevens over de ontwikkeling der
beschaving. Hij behoorde tot een groep Spanjaarden en Aquitaniërs,
die uitblonken als geleerden en baanbrekers, dit laatste niet steeds tot
eigen voordeel. Pirminius, bisschop Felix van Urgel, Theodulf van
Orleans zijn reeds genoemd; met Jonas van Orleans, Claudius van
Turijn en Christiaan van Stablo zullen wij nog kennis maken. Zij
bereidden het tijdvak voor, waarin Zuid - Frankrijk de leiding zou
hebben op kerkelijk en intellectueel gebied. Agobard was te Lyon
door de uitmuntende bisschop Leidrad opgeleid en volgde deze in
816 op. Gedurende vele jaren leidde hij zijn diocees niet zonder
wisselvalligheden en volgde hij van Lyon uit met volle aandacht alle
staatkundige en godsdienstige kwesties; in 840 stierf hij in de leeftijd
van zeventig jaren.
Het geschrift, dat voor ons van belang is, verscheen in 824 en
draagt tot titel: „Over het beheer der kerkelijke goederen ". Agobard
klaagt over het gezag, dat de leken over de eigen priesters uitoefenden. 1 ) De positie van de priesters werd hierdoor zo onzeker, dat zij
1)

M. G. Epp. V, 171 s.
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vandaag niet wisten, of zij morgen hun kerk en hun woning niet
zouden verliezen. De leken - heren, onwaardige nazaten van hun
voorvaderen, die deze kerken hadden gesticht en er eigendommen aan
hadden geschonken, verkochten niet slechts kerkelijk goed, maar ook
kerken en daarmee te zamen vrome stichtingen, die van anderen
afkomstig waren.
In een vroeger geschrift, dat gericht was tot aartsbisschop
Bernard van Vienne, had Agobard de onwaardige positie gehekeld
der geestelijken, die werkzaam waren op de grote landgoederen.
Bijna ieder, die aanspraak maakte op een zeker maatschappelijk
aanzien, had een huiskapelaan, niet om naar zijn vermaningen te
luisteren, maar om van zijn diensten gebruik te maken, niet slechts in
geestelijke maar ook in wereldlijke aangelegenheden. Er waren, zegt
hij, vele van die geestelijke lakeien, die de heren aan tafel bedienden,
de wijn mengden, de jachthonden leidden, de telgangers der dames
aan de teugel hielden, of kleine bezittingen bestuurden. De geestelijken,
die zich hiertoe leenden, waren dan ook van zodanig gehalte, dat men
alles van hen kon verlangen. De heren vroegen er echter niet naar,
hoe veel of hoe weinig zij waard waren. Zij voegden de bisschop
hooghartig toe: „Ik heb een aankomend geestelijke, een van mijn
horigen of tiendplichtigen of Bouwlieden, die ik heb laten opleiden,
of die ik van deze of gene heer of uit die streek heb overgenomen.
Ik wil, dat gij hem voor mij tot priester wijdt." 1 ) Wanneer dit geschied was, meenden zij een hoger geplaatst priester te kunnen
ontberen; dikwijls verwaarloosden zij dan de openbare godsdienst
-oefnigd
preek.
Dit zal wel gedeeltelijk betrekking hebben op de huiskapelaans,

die deel uitmaakten van het personeel van een landheer en de bediening der huiskapellen waarnamen: bisschoppelijk gezag daarover
erkenden de heren niet. Tal van concilies verzetten zich dan ook tegen
de misbruiken, die door het stelsel der huiskapelaans en huiskapellen
waren ontstaan. Verboden werd, zonder bisschoppelijke toestemming
in particuliere woningen Mis te lezen. Want herhaaldelijk kwam het
voor, dat rondzwervende clerici aldus in de priesterlijke stand werden
opgenomen, en die dan tot oneer strekten. Zij slaagden er in, niet
slechts als huis- of slotkapelaan, doch vaker nog in de talrijke eigen
kerken een onderkomen te vinden.
De Kerk had geen belang bij een groei van het aantal huis- of
slotkapellen; wel echter bij de bouw van eigen kerken, die voor het
volk toegankelijk waren. Zij ontwikkelden zich in vele gevallen tot
openbare kerken en soms tot parochiekerken. Dan was het nodig
bisschop en grondbezitter tot elkander te brengen, en, terwijl rekening
werd gehouden met de rechtstitel van deze laatste, de mogelijkheid
1)

M. G. Epp. V, 204.

48Derde boek De Frankische staatskerk
van misbruiken uit te sluiten. Verschillende bepalingen werden
hiertoe uitgevaardigd, die na lange beraadslagingen tussen het
geestelijk en wereldlijk gezag op de rijksdag te Aken, zo belangrijk
voor de regeling van kerkelijke zaken, in Januari 819 tot stand
kwamen. 1
De grondbezitters streefden er naar, de inkomsten van hun kerk
te vergroten. Zulks mocht echter niet geschieden tot bevrediging van
eigen baatzucht. In het bijzonder trachtten zij voor hun eigen kerken
het tiendrecht te verwerven, dat voorheen slechts door de oude kerken
werd genoten. Het werd hun toegestaan, maar zij mochten dan ook
hun materiële hulp niet verminderen, of de priester zwaardere
lasten opleggen. De reeds vermelde voorschriften bepaalden dan ook:
„Iedere eigen kerk moet in het bezit van een gehele, dienstvrije hoeve
zijn. De aan de kerk verbonden geestelijken behoeven voor de tienden
en de gaven der gelovigen, voor de gebouwen, kerkhoven en tuinen en
voor de hun toegewezen hoeve geen andere dan de kerkelijke dienst
te verrichten, tenzij zij nog ander goed ontvangen, waarvoor zij hun
heer de hiervoor verschuldigde dienst moeten bewijzen." De grondeigenaar moest dus de geestelijke de nodige middelen van bestaan
verschaffen en de kerk een begiftiging verzekeren, volgens vastgesteld
minimum. Indien zulks gegarandeerd was, zou krachtens een volgende bepaling aan iedere kerk een priester voor vast worden aangesteld. Voortaan mocht niet meer dan één kerk aan één priester
worden toevertrouwd. Om iedere aanspraak van de zijde der grondbezitters uit hoofde van de lijfeigenschap van een eigen priester te
voorkomen, verbood men, evenals reeds vroeger was geschied, de
wijding van onvrijen. Slechts wanneer de heer een lijfeigene de
vrijheid schonk, kon deze de wijding ontvangen; eveneens werd
slechts in dit geval de wijding, die een vrij gewaande lijfeigene te
goeder trouw was toegediend, erkend; want „volgens de heilige
canones kan een onvrije de waardigheid van het priesterschap niet
vervullen". Ten slotte behielden de bisschoppen het hun door Karel
de Grote geschonken recht, dat zonder hun toestemming geen
priesters aan eigen kerken mochten benoemd of ontslagen worden;
het stond hun echter evenmin vrij, geestelijken, tegen wie niets in te
brengen viel, van de wijding en aanstelling uit te sluiten.
Deze schikking was redelijk, wijl daarbij rekening werd gehouden
met de rechten van de grondbezitter op de eigen kerk, doch op een
wijze, die van het oude kerkelijke standpunt niet afweek. De pausen
Eugenius II en Leo IV hebben dit standpunt in grote trekken goedgekeurd. Bij de uitvoering ontstond echter nog menige strijd. De
meeste grondbezitters hadden slechts onder druk van de staat toegegeven. Toen die aan macht verloor, begonnen de grondbezitters
)
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weder eigenmachtig op te treden en gaven zij reden tot nieuwe
klachten. Zij namen wel de tienden in ontvangst, doch hielden zich
niet aan de canonieke voorschriften over het gebruik er van; of zij
stelden onder bedreiging met ontslag hogere eisen aan de priesters,
wanneer deze inkomsten en de giften groter werden. Zij bleven de
kerk dus als een bron van inkomsten beschouwen. In Italië, waar de
herinnering aan de oude kerkelijke opvatting over het schenken van
goederen aan de Kerk nog levendig was, en de eigen kerken niet zo
veel te betekenen hadden, werd door een synode te Pavia omstreeks
850 besloten, dat alleen de bisschoppen de tienden ontvangen
mochten. Ze uitkeren aan eigen kerken werd dus eenvoudig verboden. 1 ) Later werden in Italië degenen, die zich hieraan niet wilden
houden, zelfs bedreigd met verwoesting van hun eigen kapellen. 2
In het Westfrankische rijk, en ook in het Oostfrankische, bleven de
klachten heel de negende en tiende eeuw voortduren. Deze klachten
betroffen weldra evenzeer de koning, die ten opzichte van zijn kerken
op zijn koninklijke landgoederen niet anders handelde, als de grondbezitters. Er werden gevallen aangehaald, waarin de grootgrondbezitters en de koningen hun kerken in leen gaven aan leken, die de
opbrengst der tiendrechten niet aan de geestelijken deden toekomen,
doch aan honden en publieke vrouwen verkwistten. De synode van
Meaux drong in 845 bij Karel de Kale aan op afschaffing van deze
misbruiken. Een synode van Metz in 893 en het concilie van Ingelheim
in 948, waaraan Franse en Duitse bisschoppen deelnamen, namen
besluiten in dezelfde zin, doch schijnen niet veel bereikt te hebben.
Door de binnenlandse troebelen ontstonden spoedig nog andere
misstanden. De eigenaars der kerken droegen niet voldoende zorg
voor het onderhoud der gebouwen en lieten ze soms in verval geraken.
De grootste moeilijkheden voor de kerken veroorzaakten de veelvuldige delingen bij vererving. Soms vorderde een erfgenaam rente
en betaling, zonder rekening met de anderen te houden; of als de
erfgenamen niet tot overeenstemming konden geraken, bleef de kerk
lange tijd zonder priester. De bisschoppen verzetten zich hiertegen
en dreigden, indien niet spoedig overeenstemming werd bereikt, de
kerk te verplaatsen, de reliquieëp te laten weghalen of gedurende
enige tijd het houden van godsdienstoefeningen te verbieden.
De ergste wantoestanden waren die, welke in verband stonden
met de eigen priesters, terwijl het standpunt der Kerk ten opzichte
van de onvrijen ons daarbij opnieuw duidelijk wordt. Ondanks het
verbod van het kapittel van Aken in 819, onvrijen priester te wijden,
wanneer hun heer hun niet voordien de vrijheid had geschonken,
slaagden lijfeigenen er soms nog in, door list de wij dingen te ont)

1) M. G. Cap. II, 82 s, 121.
2) Capit. Lamberti a. 898, M. G. Cap. II, 110.
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vangen. Alsdan was de Kerk gedwongen zich,' ter verdediging der
priesterlijke waardigheid, te verzetten tegen de aanspraken, die de
heer op zijn priester-lijfeigene deed gelden. Zij verbood de aanstelling
van priesters als meier of ambtenaar van een grondbezitter, en
verzette zich er tegen, dat zij boden- of koeriersdiensten verrichtten.
In sommige gevallen moest zelfs worden verboden, dat leken een
priester lichamelijk tuchtigden. 1
Paus Nicolaas I was zeer gebelgd, toen hij vernam, dat men over
„de priester van een graaf" sprak, alsof hij slechts voor hém de
wijding had ontvangen; er bestonden priesters van God of van de
Kerk, doch geen priesters van een graaf of hertog. Hij nam zich voor,
een synode te Rome te houden, waarbij alle Frankische bisschoppen
zouden tegenwoordig zijn; alsdan wilde hij de positie van deze eigen
priesters, onder welke term wij wel hoofdzakelijk de huiskapelaans
hebben te verstaan, bespreken en dat uitwas doen besnoeien. 2 ) De
synode werd echter niet gehouden. De instelling der eigen kerken,
die nauw verbonden was met de economische verhoudingen benoorden de Alpen en waaruit zich het patronaatsrecht ontwikkelde, bleef
bestaan; Hincmar van Reims nam de verdediging er van op zich,
maar veronderstelde handhaving der overeenkomst, waarbij het
eigendomsrecht aan de grondbezitters bleef, terwijl de Kerk het
toezicht behield.
Wij zien dus, dat de Kerk ten noorden van de Alpen de rijke
schenkingen, die zij van koningen en grondbezitters had ontvangen,
met vele zware lasten en gevaren had moeten betalen. Dit verklaart
zowel de conflicten met de koningen over de benoeming van bisschoppen en het eigenmachtig beschikken over kerkelijk goed, als de
onenigheden met de grondbezitters over de rechten, die dezen deden
gelden op de kerken, door hen of door hun voorzaten op eigen grond
gesticht. Daardoor vooral ontstonden de belemmeringen, die aan de
Kerk in de weg gelegd werden door de wereldlijke machthebbers en
de bezittende klasse. Wilde de Kerk de hoge opvatting van de geestelijke waardigheid bij haar dienaren in stand houden, dan moest zij
trachten, zich van deze banden te ontdoen en het instituut der eigen
kerken, hogere zowel als lagere, opheffen. Want anders dreigde het
gevaar, dat zij staatskerk zou worden, of een instelling, die de machtigen en de bezittende klasse hielp, de armen en onvrijen te knechten.
Hoe kon een pastoor, die van een heer afhankelijk was, zich geheel
vrij aan de dienst der Kerk wijden en aanspraak maken op die achting,
welke de voorwaarde was tot het gedijen van haar werk?
Een sterk ontwikkelde kastegeest dreigde vooral in de Germaanse
landen de Kerk in het nauw te drijven, daar de koningen bijna
uitsluitend leden van de adel aanwezen voor de bisschopszetels. Een
)
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onderzoek naar de afkomst der bisschoppen in achttien Duitse
diocesen wees voor de negende eeuw uit, dat van 106 bisschoppen er
62 zeker of vermoedelijk tot de vrije of adellijke stand behoorden.
Van 42 bisschoppen kon men niets te weten komen. Slechts twee
waren van niet-vrije afkomst, namelijk Ebo van Reims, resp. Hildesheim, wiens ongelukkig lot wel hiermede verband zal houden, en zijn
bloedverwant Gozbertus, bisschop van Osnabruck. 1
Hoe verschillend hadden zich de sociale en economische verhoudingen voor de Kerk ontwikkeld, vergeleken met de eerste eeuwen
van het Christendom! In die tijd, toen de beschaving kwijnde en het
geld als ruilmiddel een voorname rol speelde, was de Kerk verheugd
te staan boven het standenverschil, terwijl rijkdom haar meer een
hindernis dan een voordeel toescheen; de staat bemoeide zich niet
met haar, wanneer hij haar niet vervolgde. Thans nam de Kerk de
hoogste en voornaamste plaats in en had zij de meeste invloed in de
staat, doch zij moest zich ook onderwerpen aan de machtspolitiek
der vorsten. Zij werd bijna geheel in beslag genomen door het beheer
van een zeer rijk grondbezit. Voorheen liet de Kerk zich slechts
aarzelend en met wantrouwen in met de beschaving en de ontwikkeling van haar tijd. Thans was zij het alleen, die de intellectuele en
economische vooruitgang bevorderde. Maar ook was slechts zij
degene, die zich tegen de machtspolitiek verzette, en op de gemeenschappelijke culturele belangen der westerse landen wees. Zij
bewaarde de culturele band met het verleden, zodat de beginselen
van de oude traditie niet verloren gingen, al moesten ook concessies
worden gedaan aan de nieuwe toestanden. Zij streed niet slechts voor
haar recht van bestaan, waarbij zij zich steeds op de oude canones
beriep, doch zij verwierf tevens de verdienste, dat zij het hechte
fundament van de westerse beschaving niet prijsgaf ; het bleef in
stand ondanks de vernietigende stromingen van links en van rechts.
Voorheen was het haar niet moeilijk gevallen naar het platteland te
gaan, om daar nieuwe krachten te zoeken, toen het stelsel van financiële economie van die tijd in elkaar stortte. Toenmaals ging het
herstel van het platteland uit; thans moest een verdrukking worden
voorkomen, die dreigde zich uit de thans heersende agrarische
economie te ontwikkelen. De hiertoe nodige krachtsinspanning moest
allereerst van de oude Romaanse landen uitgaan, waar het stedewezen
niet geheel ontwricht was. De pausen te Rome, de bisschoppen en
abten in Zuid-Frankrijk traden in deze strijd op de voorgrond. Wij
leerden reeds enige voorlopers kennen, de grote paus Nicolaas en
aartsbisschop Agobard van Lyon. De strijd breidde zich uit. Hij richtte
zich ook tegen het naïeve geloof, dat in bij geloof ontaardde, en tegen het
domme volksgeloof, ontstaan uit oude en nieuwe heidense begrippen.
)
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W ij ontwaren dan ook een veelkleurig beeld, wanneer wij
nagaan, hoe de Kerk in die tijd haar taak onder de leken vervulde,
waarbij de meest verschillende standen werden betrokken. De
bewijzen ontbreken niet, dat deze taak nog op ideale wijze werd
opgevat en in vele opzichten ook werd uitgevoerd. Maar er ontstaan
schaduwpartijen, die in de loop der negende eeuw sterk groeien.
In verband met de grote betekenis der vorsten, die slechts al te
vaak als teugelloze, hartstochtelijke woestelingen zichzelf en hun rijk
in het ongeluk stortten, beschouwde de Kerk het als een voorname
taak, hen tot Christelijke opvattingen te brengen. Een treffend voorbeeld van de wijze, waarop de Kerk de hogere kringen op godsdienstig
gebied wilde onderrichten, zijn de vorstenspiegels, waarin de vorsten
rechtvaardigheid bij het regeren en de beoefening der Christelijke
deugden op het hart worden gedrukt. Wij kunnen ze in zekere zin
als het begin van de staatkundige literatuur der Middeleeuwen
beschouwen. Uit de negende eeuw kennen wij drie of vier van deze
geschriften.
De vrome abt Smaragdus van St. Mihiel- sur -Meuse beschreef
voor een vorst meer waarschijnlijk Karel de Grote dan Lodewijk
de Vrome de deugden der koningen uit het Oude Testament onder
de titel: „Via regia". Dit voorbeeld werd gevolgd door de zeer
ontwikkelde Jonas, die in 818 in de plaats van de afgezette Theodulf
het bisdom Orleans ontving en dit tot 843 bestuurde. In het begin
speelde hij een voorname rol in de rijkssynoden en hij gaf blijk van
een onwankelbare trouw ten opzichte van Lodewijk de Vrome.
Diens onttroning door zijn zonen trof hem pijnlijk. Hij toonde eerst
toenadering jegens zijn landsheer Pepij n, nadat deze, te zamen met
zijn broeder, Lodewijk de Duitser, de vrijlating van hun vader had
afgedwongen. In 834 droeg hij aan koning Pepijn van Aquitanië zijn
vredesspiegel De institutione regia op, waarin hij de positie des
konings en zijn rechten en verplichtingen behandelde volgens de
eisen van een Christelijke wereldorde. Bovendien verscheen van zijn
hand een lekenspiegel: De institutione laicali, opgedragen aan graaf
Matfred van Orleans; hierin drukt hij de grondbezitters zeer op het
hart, zich als eigenaars van eigen kerken niet schuldig te maken aan
strafwaardige zelfzucht. De derde vorstenspiegel, De rectoribus
Christianis, werd geschreven door de Ier Sedulius Scottus tussen 855
en 859 te Luik; deze schrijver, die gaarne met zijn kennis pronkte,
droeg zijn werk waarschijnlijk op aan koning Lotharius II van
Lotharingen. Het werk is, wat de vorm betreft, een nabootsing van de
Consolatio philosophiae van Boëthius, en trekt een vergelijking tussen
de goede en de slechte vorsten. Acht zuilen moeten de regering van
de rechtvaardige koning schragen: waarheid, volharding, vrij gevigheid, minzaamheid van taal, vriendschap voor de goeden, verlichting
van de belastingen, rechtvaardige beslissing tussen rijken en armen,
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bestraffing der misdadigers. Hij moet de Kerk beschutten tegen de
moeilijkheden, die haar door wereldlijke machthebbers in de weg
worden gelegd; daarom wordt hij een teken des tijds een
„plaatsvervanger van God voor het bestuur van Zijn Kerk" genoemd.')
Nog zou men een geschrift „over de persoon en het ambt van de
koning ", door aartsbisschop Hincmar van Reims op verzoek van
Karel de Kale opgesteld, in dezelfde categorie kunnen rangschikken.
Het is echter slechts een verzameling van aanhalingen uit de geschriften der kerkvaders.
Op hun visitatiereizen kwamen de bisschoppen in rechtstreekse
aanraking met de bevolking. Hieruit groeide in de negende eeuw een
eigenaardige instelling, de synodale rechtbanken of sendgerichten.
De bisschop reisde ieder jaar als rechter door zijn bisdom om overal
wantoestanden in het kerkelijk en zedelijk leven op te sporen en te
verbeteren. Gewoonlijk diende hij tevens het vormsel toe. De sendgerichten (ook seenden geheten) werden in de oude doopkerken
gehouden. Een of twee dagen te voren kwam de aartsdiaken of
archipresbyter; hij riep de gelovigen op om voor de bisschop te
verschijnen, op straffe van excommunicatie. Naar het voorbeeld der
zendgraven van Karel de Grote, die vertrouwde mannen onder eed
verplichtten hen in te lichten omtrent het zedelijk leven in hun
gemeente, ontstond later de gewoonte, beëdigde „sendschepenen"
(testes synodales) te horen; dit is het stelsel van de seenden, zoals wij
deze reeds beschreven vinden in het vermelde werk van Regino van
Prüm. De bisschop wees in iedere gemeente zeven te goeder naam
en faam bekende mannen aan als sendschepenen. Met een eed op de
reliquieën bezwoeren zij hem, alle overtredingen te zullen aanbrengen, die in de gemeente geschied waren. Vervolgens stelde de
bisschop hun vragen over misdrijven tegen het leven, de heiligheid
van het huwelijk, de eigendom en de openbare trouw bedreven; hij
onderzocht hoe de kerkelijke geboden werden nageleefd, en of nog
heidens bijgeloof voorkwam. Indien de getuigen een aanklacht
indienden, behoefden zij deze niet te bewijzen, doch moesten de
aangeklaagden hun onschuld bewijzen. Was de aangeklaagde een vrij
burger, dan moest hij zijn onschuld door een zuiveringseed betuigen.
Bij zijn afwezigheid kon zijn schuld door getuigenbewijs der aanwezigen worden bevestigd. Onvrijen konden hun onschuld slechts
bewijzen door zich aan een godsoordeel te onderwerpen. Kon het
bewijs van onschuld niet worden geleverd, dan moest de schuldige
zich onderwerpen aan de openbare kerkelijke boete, die door de
seenden in een nieuwe vorm opleefde. Indien iemand zich niet aan het
oordeel van het sendgericht onderwierp, werd hij, na driemalige
waarschuwing, geëxcommuniceerd en van de Kerk en de Christelijke
1
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samenleving uitgesloten. De bisschop, omgeven door twaalf priesters,
die brandende kaarsen in de hand droegen, sprak de banvloek uit.
Hierna wierpen de priesters de kaarsen op de grond. Niemand mocht
met de in de ban geslagene omgang hebben, totdat hij boete deed.
In Frankrijk werd deze bisschoppelijke rechtspraak door de
staat ondersteund: de graaf vergezelde soms de bisschop. De sendgerichten voorzagen in een leemte in het toenmalige strafrecht, dat
een openbaar onderzoek en staving van het bedreven feit niet kende.
Er bestonden geen openbare aanklagers. Men kan echter de vraag
stellen of hier het rechterlijk optreden van de bisschop zijn taak als
zielzorger niet overwoekerde. Evenals gesproken werd van een
koninklijke of grafelijke ban, gaf het volk aan de bevoegdheid van de
bisschop, door straf aan zijn gebod of verbod kracht bij te zetten, de
naam van bisschoppelijke ban. Zulks viel binnen het kader der politiemaatregelen, waarin Karel de Grote ook de Kerk had betrokken, en
paste bij het gebiedend karakter, dat het kerkelijk beheer in vele
gevallen kenmerkte; wellicht ontsproot het ook aan de naïeve wijze,
waarop men het rijk Gods op aarde gevestigd wilde zien.
Zulke naïeve opvattingen, die uitvloeisels waren van heidense
gebruiken, kunnen als verklaring dienen voor de toenmaals ten
noorden van de Alpei algemeen in zwang zijnde godsoordelen.
Zij zijn te vinden bij vele volken in de eerste tijden van hun
bestaan. Vooral de Indische rechtskundige boeken bevatten aanwijzingen, die een merkwaardige overeenkomst met de Frankische
bepalingen over de ordalia vertonen. Bij de Germanen vinden wij het
godsoordeel als een vaste vorm van het oude heidense recht; het
diende tot bewijsmiddel van de onschuld der aangeklaagde partij. In
het Germaanse recht was het vonnis geen uitspraak over de waarheid
van de beweringen van partijen, of over de juistheid der feiten, die
voorgelegd waren, doch het bepaalde, welke partij het bewijs moest
leveren en op welke wijze dit zou geschieden, hetzij door een zuiveringseed, die ook verzwaard kon worden, hetzij door een godsoordeel
en dan door welk. Dit berustte op de naïeve gedachte, dat de godheid
een teken zou geven om de onschuld te beschermen of het misdrijf
te openbaren. Het was immers gewoonte bij de heidense Germanen,
tekenen van hun goden af te smeken.
De voornaamste vormen van het godsgericht waren het gerechtelijk tweegevecht, het lot, de vuur- en de waterproef.
Het tweegevecht was het gewone bewijsmiddel van de vrije man.
Hieraan lag de gedachte ten grondslag, dat God de arm van de
rechtvaardige zou sterken, ook al was hij van natuur zwakker, om
aldus zijn onschuld te bewijzen. Bij de Goten werd het tweegevecht
tussen edelen te paard gehouden; en ook in de tijd van Karel de Grote
bestegen edelen in Zuid - Frankrijk hun paarden, als zij dit ordale
moesten ondergaan. Nog in de dertiende eeuw lezen wij van een
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uitdaging tot de strijd „volgens het gebruik van Barcelona of het
recht en de gewoonten van Aragon". 1)
Het lot is een van de oudste godsoordelen; zoals valt op te maken
uit de wetten der Friezen, die in de tijd van Karel de Grote werden
geboekstaafd, nam de Kerk het over. Men liet in de kerk het lot beslissen. Men nam twee stokken, waarvan één met een kruis gemerkt werd;
beide werden met zuivere wol omwikkeld en op het altaar neergelegd.
De priester, of in zijn afwezigheid een onschuldige knaap, ging naar het
altaar, terwijl de aanwezigen God smeekten hen te willen voorlichten
omtrent de schuld of de onschuld van de aangeklaagde. Werd nu de
stok met het kruis genomen, dan was de aangeklaagde onschuldig. 2 )
De vuurproef had op verschillende wijzen plaats. Een van
diefstal beschuldigde knecht moest zijn hand in het vuur steken.
Toonde deze brandwonden, dan was hij schuldig. Ook deed men een
verdachte in zijn hemd tussen twee brandende houtstapels doorgaan.
Nog tijdens de eerste kruistocht onderwierp zich Petrus Bartholomeus
aan dit godsoordeel, om te bewijzen, dat hij geen bedrieger was en
werkelijk de heilige lans in Antiochië gevonden had. Een andere
vorm bestond hierin, dat de beschuldigde met blote handen een
gloeiend stuk ijzer over een bepaalde afstand moest dragen. Vooral in
het Germaanse noorden en in Hongarije was dit gebruik in zwang.
Hieraan verwant was de proef met de ploegijzers. De aangeklaagde
moest blootsvoets over enige naast elkander liggende gloeiende
ploegijzers lopen. Dit was de wijze, waarop men vrouwen, die van
echtbreuk werden beschuldigd, de vuurproef deed ondergaan. Zij
speelt een rol in menige legende. In de legende van de H. Kunigunde,
de gemalin van keizer Hendrik II, heeft de vuurproef in een kerkelijk
milieu plaats, waaruit blijkt, dat kerkelijke kringen deze practij k toen
nog niet veroordeelden. Kunigunde verschijnt tussen twee bisschoppen om de proef te doorstaan. Zij loopt over elf ploegijzers en blijft
op het twaalfde staan om een dankgebed ten hemel te zenden.
Ook de waterproef had op verschillende wijzen plaats. Vooreerst
kende men de ketelvang of heetwaterproef. Een staf of ring, in ziedend
water geworpen, moest er door de beschuldigde worden uitgehaald.
Gregorius van Tours maakt reeds melding van deze proef. 3 ) Hij
verhaalt, hoe een diaken, Jacinthus uit Ravenna, het bewijs van de
waarheid der katholieke leer leverde, door een ring uit het kokende
water te halen zonder brandwonden op te lopen, terwijl de hem
bestrijdende Ariaanse priester zich verbrandde. De koudwaterproef
had op andere wijze plaats. De beschuldigde werd aan handen en
voeten gebonden, waarna hem een strik om het lichaam werd bevestigd ; dan wierp men hem in een rivier of een met water gevuld bassin.
Zonk hij, dan was hij onschuldig; bleef hij aan de oppervlakte drijven,
1
3

) F i n k e, Acta Aragonensia III, 104.
) Gloria martyrum c. 80.

Z)

Zie deel I, blz. 415.
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dan gold dit als een teken van schuld. Hieraan lag de oude heidense
opvatting ten grondslag, dat het water als zuiver element slechts de
onschuldige opnam. Lodewijk de Vrome verbood deze proef. Hincmar
van Reims kwam echter tegen het verbod in verzet.
Een meer onschuldig karakter droegen de spijs-ordalia, die in
Engeland vooral op geestelijken werden toegepast. De aangeklaagde
legde men een door een priester gewijd stuk brood of kaas in de mond.
Indien hij dit niet aanstonds kon inslikken, werd dit als een bewijs
van schuld beschouwd.
Men heeft ten onrechte verband gezien tussen dit ordale en de
communieproef; deze laatste zal wel steunen op de waarschuwende
woorden van de heilige Paulus (1 Cor. XI, 30) tegen het onwaardig
nuttigen van het Lichaam en Bloed des Heren: „Om deze reden zijn
er vele zieken en zwakken onder u en slapen velen" (d.i. zijn velen
gestorven). Hiervan uitgaande gebruikte men de H. Communie als
godsoordeel; men verwachtte, dat God de schuldige zou straffen.
Het concilie van Worms (868) schrijft dit ordale voor om dieven in
kloosters op te sporen. In werkelijkheid was de aldus ontvangen
H. Communie minder een godsoordeel dan wel een bijzonder plechtige vorm van zuiveringseed. Zo wordt zij opgevat in het veel vermelde
geval van Lotharius II. Deze was wegens zijn ongeoorloofde verhouding met Waldrada in de ban geslagen; hij begaf zich in 869 naar
Monte Cassino tot paus Hadrianus II, de opvolger van Nicolaas I,
om nogmaals te trachten de nietigverklaring van zijn huwelijk met
Theutberga te verkrijgen. Hij verzocht de paus, hem de H. Hostie
te geven, als duidelijk bewijs, dat hij deel uitmaakte van de Kerk.
Hadrianus verlangde echter eerst de verklaring van de koning, dat
hij volgens zijn belofte geen gemeenschap meer met Waldrada had
gehad, nadat beiden in de ban waren geslagen. Nadat de koning dit
had verzekerd, las de paus de H. Mis, en gaf de H. Communie aan
Lotharius; vooraf bezwoer hij hem, niet onwaardig ter H. Tafel te
gaan, opdat hetgeen tot heil van de gelovigen was ingesteld, niet tot
zijn verderf zou strekken. Niettemin naderde de koning tot de
H. Tafel. Dat hij spoedig hierna, op zijn terugreis, in Piacenza
overleed, werd als een godsoordeel beschouwd.
Het baargericht berustte oorspronkelijk niet op het geloof aan
de goddelijke macht. Het was ontstaan uit de opvatting, dat de ziel
in het lijk bleef voortbestaan en de kracht had, de moordenaar
bekend te maken. Langzamerhand werd hieraan de betekenis van
een godsoordeel toegekend. De beschuldigde moest zich geheel
ontkleed naar de baar begeven, zijn onschuld onder eed bevestigen
en het lijk aanraken. Begonnen de wonden van de verslagene weder
te bloeden, dan werd de verdachte schuldig geacht. 1
)

1)

Reeds door Agobard vermeld. Mi g n e, 104, col. 251.
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Wij zagen reeds, dat de Frankische Kerk enkele vormen van
het godsoordeel had erkend. Men gaf er zich geen rekenschap van,
dat bijgeloof de grondslag van dit gebruik vormde; evenmin was men
zich van de heidense oorsprong bewust. Blijkbaar werd alleen gelet
op het godsvertrouwen, dat er uit sprak. De ordalia werden niet
slechts geduld. Karel de Grote schreef voor, „dat allen aan de godsoordelen moesten geloven, en geen twijfel mochten koesteren". 1
De ordalia namen langzamerhand in aantal toe en werden gepaard
aan kerkelijke plechtigheden. Een der uitbreidingen in Christelijke
zin bestond, naar wij zeiden, in de communieproef. Een ander nieuw
godsgericht uit de Christelijke tijd was de kruisproef. De strijdende
partijen of haar vertegenwoordigers plaatsten zich met opgeheven
armen voor een kruis. Hij, die het eerst de armen liet zakken of zich
slechts bewoog, had verloren. Dit was een der minst gevaarlijke
proeven. De Kerk paste ze dikwijls toe, om het gevaarlijke tweegevecht te vermijden, dat door de Kerk verafschuwd werd. Onder
Karel de Grote werd de kruisproef vooral bij geestelijken toegepast.
Lodewijk de Vrome was er echter tegen gekant, daar naar zijn mening
de verering van het Kruis er onder leed, en zo verdween dit godsoordeel.
Uit verschillende ritualia blijkt, hoe de Kerk de ordalia liturgisch
opsmukte en door vele gebeden deed vergezeld gaan. Deze kwamen
geleidelijk in gebruik. In de negende eeuw begon men met eenvoudige
gebeden om Gods zegen af te smeken. Een der eerste, dat over het
gloeiend ijzer werd uitgesproken, smeekt dat ieder bedrog van de
duivel uitgeschakeld moge worden en God aan de gelovige de waarheid
van Zijn oordeel lere kennen. Een ander meer uitgebreid gebed
smeekt de Opperste Rechter, de onschuldige ongedeerd te doen
blijven, doch door bestraffing van de schuldige de waarheid aan de
dag te brengen, „opdat niet onrecht over recht zegeviere, doch het
bedrog door de waarheid moge overwonnen worden". 2 ) Later werd
de proef met grote plechtigheid voor of in de kerk afgelegd. De
priester, in ornaat en met het evangelie in de hand, ging tot de voor
de kerk wachtende beschuldigde en vermaande hem, God niet te
beproeven indien hij schuldig was, doch zijn schuld te bekennen.
Soms werd vóór het afleggen der proef de H. Mis gelezen, waarbij de
aangeklaagde ter H. Tafel ging. Hierna ging men naar het kerkhof,
waarvan vaak een gedeelte voor het houden van het godsoordeel
bestemd en tot dit doel gewijd was. Men trok er processiegewijze
heen onder het zingen der boetpsalmen. Vervolgens werden bezwering
en zegen uitgesproken over de elementen, die voor het ordale gebruikt
zouden worden, bijvoorbeeld over het water, opdat dit niet de listen
)

1) Capit. 20 v. Aken 809, M. G. Cap. I, 150.
2) F r a n z, Benediktionen II, 350, 365.
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des duivels zou dienen, doch schuld en onschuld zou onthullen. De
aangeklaagde kuste het kruis en het evangelieboek. De uitslag van het
godsoordeel werd door de priester onmiddellijk bekendgemaakt, of,
zoals bij de vuur- en de heetwaterproef, na enige dagen. Bij deze
proeven werden de hand en de voet ingewikkeld en verzegeld; op
de derde dag werd het zegel verbroken, en in tegenwoordigheid van
getuigen constateerde men, of de ledematen al dan niet brandwonden
vertoonden.
De godsoordelen behoren tot de heidense gewoonten, waaraan
men een Christelijke ondergrond en vorm trachtte te geven. Niettemin rees er ook verzet tegen dit gebruik, dat mettertijd in kracht
toenam: het verlangen of de verwachting, dat God een rechtstreekse
beslissing zou geven, werd als bijgeloof beschouwd. Het verzet werd
in Italië reeds vroegtijdig merkbaar. Dit kan samenhangen met het
feit, dat bij de oude Romeinen, in tegenstelling met bijna alle andere
oude volken, de godsoordelen nooit in zwang waren. De koning der
Longobarden Luitprand (742-744) had reeds uitdrukking gegeven
aan zijn twijfel ten opzichte van de godsoordelen en de aandacht
gevestigd op het onrechtvaardige van de gerechtelijke tweegevechten. 1)
Met een vrijmoedigheid, die ons weldadig aandoet, keerde de
scherpzinnige aartsbisschop Agobard van Lyon zich in de tijd van
Lodewijk de Vrome in twee geschriften tegen de godsoordelen. Het
ene was voornamelijk gericht tegen het gerechtelijk tweegevecht, op
grond ener bepaling in de oude Bourgondische wet van koning
Gundobad. Scherp keurde Agobard af, dat zwakken en grijsaards om
de geringste aanleiding tot een strijd werden gedwongen, en dat zij,
die elkander als Christenen moesten liefhebben, hun evennaaste
lichamelijk letsel toebrachten. Het is een Christen onwaardig, zei hij,
te veronderstellen, dat God met de overwinnaar zou zijn, die zijn
broeder in het ongeluk stort. De martelaren van het Christelijk geloof
bewezen immers ook, dat de overwinnaar geenszins steeds het recht aan
zijn zijde had. Gods oordelen zouden eerst op de jongste dag worden
bekendgemaakt. Het was derhalve verkeerd, te geloven, dat God de
geheimen der mensen door heet water en ijzer of zelfs door het
gruwelijk tweegevecht zou openbaren. Zulks was in strijd met het
ware geloof, evenzeer als met de werkelijke naastenliefde. In een
tweede geschrift, De divinis sententiis, dat zich tot leken en priesters
richtte, trachtte Agobard door bewijzen uit de Heilige Schrift de onj uistheid aan te tonen van het tweegevecht en andere godsoordelen, van
het standpunt van het Christelijk geloof bezien. Indien zij in overeen stemming waren met de wil van God, zou Hij niet de aanstelling van
rechters hebben bevolen. De synode van Valence in 855 sloot zich
1

) Liutprandi leges 118. M. G. LL. IV, 156.
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bij zijn opvatting aan: de aartsbisschoppen van Lyon, Vienne en
Arles kwamen hier samen en brandmerkten het gerechtelijk tweegevecht als een „allergruwelij kst schouwspel" en als een onrechtvaardige
strijd, die in tegenspraak was met de Christelijke vrede. Men moest
de gedode als een zelfmoordenaar beschouwen en hem de Christelijke
begrafenis weigeren; de overwinnaar moest als een moordenaar
worden behandeld en tot kerkelijke boete veroordeeld worden. 1 )
Ook de auteur van een na 834 te Weihenstephan bij Freising geschreven gedicht over graaf Timo verklaarde zich, in naam van het gezond
verstand, tegen de ordalia. 2) In het noorden werden zulke argumenten
echter niet aanvaard. De godsoordelen verbreidden zich later, door
de Franken, onder de Angelsaksen, bij wie zij voorheen niet bekend
waren. Hoofdzakelijk door de wetgeving van de Karolingers, Karel
de Grote inbegrepen, hadden de godsgerichten zo diep wortel
geschoten, dat zij moeilijk uit te roeien waren. Hincmar, aartsbisschop
van Reims, trachtte het gebruik op grond van het Oude Testament te
verdedigen, en vele concilies schreven de ordalia voor.
Door de verbodsbepalingen der pausen werd het bijgeloof ten
slotte uitgeroeid. Nicolaas I (867) en Stephanus V (887) waren de
eersten, die tegen de godsoordelen optraden. Volgens Nicolaas I was
het tweegevecht als godsoordeel een beproeving van God. 3 ) Met
betrekking tot de vuurproef en de ketelvang als middel om de beschuldigde tot bekentenis te dwingen, verklaarde Stephanus V, dat men de
godsoordelen, die de Vaders niet bekend waren, als bijgelovige
uitvindsels moest beschouwen. Hij voegde hieraan terecht de volgende woorden toe: „Wij kunnen slechts een oordeel vellen over
vergrijpen, die bekend zijn door vrijwillige bekentenis of door
getuigenverklaringen; de geheime en verborgen misdrijven dienen te
worden overgelaten aan de Enige, die de harten der mensen doorgrondt." 4 )
Hierop volgden de beslissingen van de algemene concilies, vooral
van het vierde concilie van Lateranen in 1215, dat de geestelijken
verbood, het koude en hete water te zegenen. Daar ook de grote
scholastici de ordalia verwierpen, misten zij van die tijd af iedere
rechtsgrond, minstens die in de kerk. Doch ook de herhaalde uitspraken tegen de ordalia wijzen er op, hoe moeilijk het was, ze uit te
roeien. Bij de heksenprocessen der zestiende en zeventiende eeuw
vinden wij er nog uitvloeisels van.
Men heeft in het feit, dat de Kerk de godsoordelen van kerkelijke
plechtigheden vergezeld deed gaan, wel eens een smet van barbaarsheid gezien. Tot op zekere hoogte terecht, want er werden heidense
opvattingen overgenomen, die in Italië minder ingang konden vinden
1)
3)

Mansi XV, col. 9.
Zie boven, blz. 29.

2)
4)

M. G. Poet. II, 122 s.
J a f f é- L ó w e n f e 1 d 3443.
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dan in de streken ten noorden van de Alpen. Men kan derhalve het
toerusten der ordalia met kerkelijke plechtigheden in het Karolingische rijk niet anders beschouwen dan als een teken van verval, ook
in de Kerk, in de negende eeuw.
Het gebruik berustte op barbaars volksgeloof van Germaanse
herkomst, waar men niet voldoende critisch tegenover stond. Dat
het zich op zodanige wijze kon verbreiden, is wellicht gedeeltelijk toe
te schrijven aan het feit, dat ten tijde van Karel de Grote vele Duitsers
bisschopszetels in het westen bekleedden. Ook in de Romaanse
landstreken vinden wij gedurende de negende eeuw voornamelijk
bisschoppen met Duitse namen.
Maar in Romaanse kringen kwam evenveel overgeleverd bijgeloof
voor. Het kwam voort uit de lagere volksklassen en moet worden
beschouwd als een der verschijnselen van dat algemene proces in de
ontwikkeling der cultuur, dat in het westen de onderste bevolkingslagen naar boven stuwde. Dat proces openbaart zich het duidelijkst
in de vorming van de Romaanse talen uit het volkslatijn, in het verval
van het stedewezen en vooral in het ontstaan der verschillende
Romaanse nationaliteiten. Naast het meestal frisse, gezonde leven
dook in het volksgeloof ook zeer oud bijgeloof op, waartegen de Kerk
herhaaldelijk had gestreden sedert de tijd van de Romein Hippolytus.
Deze had in het vierde boek van zijn Philosophumena uit het begin
der derde eeuw vele vormen van de oude toverkunst en de hiermede
in verband staande goochelarij te boek gesteld. Volgens de algemene
opvatting der Kerk was toverij te beschouwen als een uiting van een
pact met de duivel. Derhalve was zij verboden als afgodendienst en
herval in het heidendom; hierbij werd echter al te vaak aan het bijgeloof voet gegeven, daar men bijna overal toverij in zag, zonder een
behoorlijk onderzoek in te stellen.
Het besluit van de synode van Ancyra uit 314 tegen waarzeggers
en tovenaars werd dikwijls herhaald. Christelijke keizers stelden zware
straffen op bijgeloof en toverij, ter bestrijding van het heidendom.
Maar spoedig nadat het Christendom staatsgodsdienst was geworden,
kwamen ook in Christelijke kringen tovermiddelen in zwang. De
hofprediker van Constantinopel, Joannes Chrysostomus, veroordeelde
in scherpe bewoordingen de populariteit, die oude vrouwen met haar
toverspreuken en tovermiddelen genoten. Het oude bijgeloof was
niet uit te roeien, en werd in het westen nog versterkt door Keltisch
volksgeloof. In de zesde eeuw waren het de voorbeeldige bisschoppen
Caesarius van Arles en Martinus van Braga, die ijverig te velde
trokken tegen het Romaanse bijgeloof, dat welig tierde onder de
bevolking van Zuid-Frankrijk en van het Pyrenees schiereiland.
Daardoor wezen zij de weg aan latere bestrijders. Hun voorbeeld
werd vooral gevolgd door de eveneens uit het zuiden afkomstige bisschoppen Eligius van Noyon en Pirminius, de apostel der Alemannen.
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Men kan derhalve de preken van deze laatste niet als een bewijs
voor bijgeloof onder de Alemannen beschouwen.
In de negende eeuw maakte de energieke Spanjaard Agobard,
aartsbisschop van Lyon, zich ook in dit opzicht verdienstelijk. In zijn
vlugschrift „tegen het dwaze volksgeloof omtrent hagel en donder"
keerde hij zich tegen het oude bijgeloof, dat sommige mensen,
zogenaamde regenmakers, naar willekeur hagel en donder konden
verwekken. „In deze streken," zegt hij, „geloven bijna allen hieraan,
hoog en laag, oud en jong, stedelingen evenzeer als de bewoners van
het platteland." 1 ) Hij vermeldt dan een hiermede samenhangend
bijgeloof, dat merkwaardig is in deze tijd van vliegtuigen. Men
vertelde elkander, dat uit een land, Magonia genaamd, mensen in
luchtschepen kwamen, die het door hagelslag afgevallen fruit van de
regenmakers kochten en meenamen. Hijzelf had meegemaakt, dat
men drie mannen en een vrouw, van wie werd beweerd, dat zij uit
een dergelijk luchtschip waren gevallen, gevangen nam en wilde
stenigen. Slechts met moeite was het hem gelukt, deze zware bestraffing van de fruitdieven te verhinderen. Agobard bestreed het bijgeloof
van de regenmakers door uit de Heilige Schrift te bewijzen, dat God
de hagel zendt. „Geen ander zendt de hagel in de zomer dan Degene,
door wie de sneeuw in de winter valt. Beide ontstaan door dezelfde
oorzaak, doordat de wolken hoger stijgen dan gewoonlijk." 2 ) Verder
spreekt hij nog van een bijzonder soort bedriegers, die beweerden,
dat zij het onweer wel niet konden veroorzaken, doch het wel konden
verdrijven. Zij verlangden hiervoor echter een vergoeding in fruit,
die zij „canonieke vergoeding" noemden.
Het vlugschrift van Agobard had weinig succes; want in het
necrologium van het Cluniacenser prioraat te Münchenwiler (Zwitserland) uit de twaalfde eeuw komt een Christelijke bezwering der
drie boze geesten voor, die zich in de wolken of in de lucht bevinden,
en die stenen naar beneden werpen, waardoor schade aan veldgewassen en wijnbergen wordt toegebracht. Het exorcisme eindigt met
de woorden: „Verdwijnt in de woestijn of de zee zonder schade aan
te richten, en moogt gij nooit meer de macht hebben, iemand te
benadelen." 3 )
Nog maakte Agobard gewag van een ander bijgeloof, dat verband hield met een soort runderpest in Italië, waarschijnlijk het
mond- en klauwzeer. Men schreef het ontstaan er van toe aan hertog
Grimaldus van Benevento. Uit vijandschap tegen Karel de Grote
zou deze kwaadwillige lieden hebben uitgezonden om in de bergen
en op de velden een poeder uit te strooien, waardoor het vee ziek
geworden was. Tal van mensen, zegt Agobard, waren deswege
1)
3)

2)
M i g n e, P. L. 104, col. 153.
M i g n e, P. L. 104, col. 147.
S c h n ü r e r, Das Necrologium von Münchenwiler (Frbg. S. 1909), p. 108.
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gegrepen en ter dood gebracht. Het bijgeloof bezat zulk een macht,
dat de aangeklaagden ten slotte zelf bekenden, schuldig te zijn. „Aan
zulk een grote verdwazing" zo eindigt hij „is de ongelukkige
wereld ten prooi gevallen, dat thans Christenen aan ongerijmdheden
geloven, die men vroeger zelfs geen heidenen kon wijsmaken, hoewel
zij de Schepper der wereld niet kenden." 1
Meer verspreid was een bijgeloof, waarvan Tacitus reeds melding
maakte, 2 ) en dat betrekking op de maan had. Maximus, bisschop
van Turijn, die waarschijnlijk uit Rhaetië afkomstig was, had daar
reeds in de vijfde eeuw tegen geschreven. Het volk geloofde, dat de
afnemende maan, vooral bij maansverduistering, door monsters
werd verslonden; men trachtte hulp te brengen door met pijlen te
schieten, vuur naar boven te werpen en veel lawaai te maken, om
aldus de monsters te verdrijven. In de negende eeuw trachtte de
geleerde Hrabanus Maurus, abt van Fulda en later aartsbisschop van
Mainz, dit bijgeloof uit te roeien door gebruik te maken van de
homilie van Maximus; hij gaf de juiste verklaring van het verschijnsel
met de woorden: „dat de maan, die door de zon verlicht wordt, door
de schaduw van de aarde wordt verduisterd." Met welk diep ingeworteld bijgeloof Hrabanus te kampen had, blijkt wel hieruit, dat hij
de opvatting, volgens welke mensen in dieren konden veranderd
worden, als ongerijmd moest brandmerken. 3 ) Hij nam echter niet
het juiste middel te baat om het bijgeloof te bestrijden; want in zijn
encyclopedisch werk De Universo nam hij alles over, wat in de
Etymologieën van Isidorus van Sevilla over verschillende soorten van
bijgeloof en toverkunst was verzameld. Hierdoor versterkte hij
opnieuw de oude wanbegrippen. Zijn grote kennis komt nog tot uiting
in een tractaat uit diezelfde tijd, d. i. omstreeks 842; hierin behandelt
hij de goochelkunsten der tovenaars en de valse voorspellingen. Hij wil
waarschuwen tegen het gebruik, raad en hulp bij de boze geesten te
zoeken, maar daar hij alles, wat hem over de macht der boze geesten
ter ore is gekomen, als vaststaande feiten weergeeft, versterkt hij ten
zeerste het geloof in hun macht en in hetgeen zij ten opzichte der
mensen kunnen verrichten. Veel onheil werd vooral gesticht door de
herhaling ener opvatting van Augustinus, die eerst in de zestiende
eeuw volkomen werd opgegeven; volgens deze bezaten de boze
geesten een lichaam van lucht, waarmee zij konden vliegen, mensen
ontvoeren en hun allerlei kwaad berokkenen. 4 ) Hrabanus legde de
vorsten de verplichting op, overal de strijd met de duivel aan te
binden; maar men ging zich niet beijveren, bij ieder verschijnsel
)

1) Mi g n e t. a. p. 158.
2) T a c i t u s, Annales I, c. 28.
3) Homil. de festis. Mi g n e, P. L. 110, col. 79; ook col. 1097.
4) M i g n e 110, col. 1095 ss. M. G. Epp. V, 458 ss. Zie ook het artikel „Démon"
in Dictionnaire de théol. cath. IV, 371 ss., 403.
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allereerst een natuurlijke verklaring te zoeken
men trachtte vooral
het bestaan te bewijzen van een pact met de duivel, waaraan ieder
onheil of iedere buitengewone gebeurtenis werd toegeschreven.
Hoe diep dergelijke opvattingen wortel schoten, blijkt hieruit,
dat zelfs een Hincmar van Reims geen raad wist met de berichten
over toverij . Hij verwierp met beslistheid de door folteringen afgedwongen bekentenissen, 1 ) doch overigens hield ook hij zich aan
Isidorus. Voor het bestaan van het pact met de duivel zag hij een
bewijs in een verhaal uit de legende van de H. Basilius, omstreeks
850 door de bibliothecaris Anastasius uit het Grieks vertaald, en
toegeschreven aan bisschop Amphilochius van Iconium. Hierin werd
voor het eerst melding gemaakt van een overeenkomst met de duivel. 2
Dit thema bleek zeer in de smaak te vallen. Nog dramatischer werd
het in de Griekse legende van Theophilus verwerkt, waarin wordt
verhaald, hoe de Moeder Gods tussenbeide kwam, om de duivel tot
teruggave van het contract te dwingen. Deze legende, die zich snel
verbreidde, werd door diaken Paulus van Napels aan het westen
bekend gemaakt. Hij vertaalde ze in het Latijn en droeg zijn vertaling
in 876-877 op .aan Karel de Kale. 3
Hincmar meende in de bloei der toverij een teken te moeten
zien van het naderend einde der wereld en van de komst van de
Antichrist. 4) Tegenover dit gebrek aan moed en critisch inzicht is
het verheugend, uit andere voorbeelden te zien, hoe in de achtste
en negende eeuw deze wanbegrippen met de wapenen van het
intellect bestreden werden; dat tijdperk overtrof in dit opzicht aan
latere Middeleeuwen en de zestiende eeuw, toen het-merklijd
)

)

geloof aan heksen als een geestelijke epidemie alle standen besmette

en de gruwelijke heksenprocessen tot gevolg had.
Oeroud volksgeloof, van de Chaldeeën afkomstig en van de
Romeinen geërfd, was in het geloof in heksen samengesmolten met
de afschuw der Germanen van toverheksen, die gifdranken brouwden,
en, naar gezegd werd, zelfs mensen verslonden en om deze reden
soms verbrand werden. Bij de Alemannen en Bourgondiërs werden
deze boze vrouwen kruidenzamelaarsters (herbariae) 5 genaamd; dit
verklaart wellicht, waarom juist vrouwen bij de Germanen een
dergelijke verdenking beliepen. Het was vooral de taak der vrouwen,
kruiden te kweken en geneeskrachtige dranken te bereiden, waarbij
natuurlijk spoedig het samenstellen van gifdrankjes werd genoemd.
Daar deze kennis evengoed ten goede als ten kwade kon worden
)

1) M i g n e 125, col. 696.
2) Ibidem, col. 721 ss.
3) M. G. Epp. VI, 194, nr. 29.
4) M i g n e 125, col. 718.
5 ) Pactus Alam. C. 31, 35 (M. G. Leg. nat. germ. V, 1 p. 23). Zie kroniek v.
Fredegarius, 1. III, c. 56 (M. G. SS. rer. Merov. II, 108).

64

Derde boek De Frankische staatskerk

gebruikt, werden aanvankelijk, en terecht, alleen de misdaden
(maleficia) gestraft, die er uit voortkwamen. Maar de kennis alleen
reeds van deze vrouwen gold als iets geheimzinnigs; de door haar
bereide dranken beschouwde men als toverdranken. Op deze wijze
kregen zij een slechte naam. Herbaria, kruidenzamelaarster, was het
ergste, dat van een vrouw kon worden gezegd; het stond gelijk met
gifmengster, heks. Haar kennis en vaardigheid werden door het volk
als gaven van boze geesten beschouwd, als een kunst des duivels;
en in het Christelijk tijdvak wekte deze des te groter afschuw, daar
men er een overeenkomst met de duivel in zag, die tot doel had, de
Christenen in het heidendom te doen terugvallen. Geen beschuldiging
aan het adres van deze vrouwen werd als overdreven beschouwd.
Zelfs deden verhalen de ronde, hoe zij mensen levend verslonden.
Het is natuurlijk moeilijk na te gaan, in welke mate psychopathische
factoren een rol speelden naast bedrog, boosheid en bekrompenheid.
In het algemeen was het kerkelijk standpunt, dat in de vermeende
toverkunsten een „overblijfsel van heidens bijgeloof" zag, echter
juist; 1 ) wij willen hierbij buiten bespreking laten, in hoever Romaans Keltisch of oud-Germaans volksgeloof er aan ten grondslag lag. Wel
blijkt duidelijk, dat in de Germaanse landen de tovenares in toenemende mate door de volksfantasie als een spookachtig wezen werd
afgeschilderd. Het is zeer goed mogelijk, dat deze wanbegrippen hun
oorsprong vonden in de Germaanse voorstellingen van heidense goden

of duivelen, die door de lucht vlogen, van Wodan's wilde heerscharen
of van de Walkieren.
De strijd, die in deze vroege tijden met de heksenwaan werd
aangebonden, spreekt het eerst uit een predikatie, 2 ) waarschijnlijkk
uit de achtste of negende eeuw. Zij is wel is waar in gebrekkig Latijn
opgesteld, doch somt in eenvoudige en ernstige woorden de plichten
op van het Christelijk leven. Wij lezen daar, dat „velen aan het
bestaan van heksen (striae) geloven, en beweren, dat zij kinderen,
runderen en paarden verslinden en ander kwaad bedrijven. Men moet
hieraan geen geloof schenken, want de geleerden ontkennen het....
Een heks heeft er nog nooit bestaan, en zal er ook nooit bestaan; de
duivel echter laat dergelijke dingen zeggen door mensen, die niet
gezegend zijn."
Meer bekend is de Canon Episcopi, die in het canonieke recht
werd opgenomen; waarschijnlijk is hij ontstaan uit een der Frankische
capitularia of een synodaal statuut uit de negende eeuw, ofschoon
de instructies over de kerkelijke tucht van abt Regino van Prüm,
omstreeks 906 verschenen, er voor het eerst melding van maken.
Wij lezen daarin over „misdadige vrouwen, die een verbond
1) M. G. Conc. II, 669; Cap. II, 44. Synode van Parijs van 829.
2) Gepubliceerd door D. Germain M o r i n in Revue benedict. 22 (1905), 518.
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met de duivel hebben gesloten, en, misleid door zijn valse voorspiegelingen, geloven en beweren, dat zij met de heidense godin
Diana en een groot getal andere vrouwen in de nachtelijke uren dieren
berijden, en in het geheim grote afstanden in de doodse stilte van
de nacht afleggen; dat zij aan Diana als haar gebiedster gehoorzaamheid verschuldigd zijn, en in bepaalde nachten worden opgeroepen
om haar te dienen ". De priesters waren verplicht, hiertegen op te
komen, en het hun toevertrouwde volk met nadruk te verzekeren, dat
dit alles op onwaarheid berustte, en dergelijke voorstellingen door de
boze geest aan de ongelovigen werden ingegeven en niet van de geest
Gods kwamen. „Want Satan, die eerst als een engel des lichts verschijnt, verblindt het verstand der vrouwen en bindt haar aan zich
door trouweloosheid en ongeloof; dan neemt hij snel de gedaante
van verschillende personen aan, verstrikt de gevangen geest in
dromen, toont hem beurtelings droeve en vrolijke gebeurtenissen,
bekende en onbekende personen, en voert hem op allerlei dwaalwegen. De geest van de niet - gelovige, want slechts deze staat hieraan
bloot, meent, dat hij dit alles niet in gedachten, doch in werkelijkheid
beleeft. Wie immers wordt soms niet in zijn dromen en nachtelijke
visioenen in een geheel andere omgeving gebracht en ziet dan in de
slaap niet veel, dat hij nooit in wakende toestand heeft gezien? Wie
zou echter zo dom en bekrompen zijn te geloven, dat dit werkelijkheid
is ? .... Indien dus iemand aanneemt, dat deze dingen kunnen
geschieden, en dat iemand behalve God een schepsel in iets beters of
iets slechters kan veranderen of van gedaante kan doen verwisselen,
is hij een ongelovige." 1
Hier werd op verdienstelijke wijze onderscheid gemaakt tussen
werkelijkheid en fantasie, terwijl de handelingen, die het volk aan
heksen toedichtte, als droombeelden werden verklaard. Jammer
genoeg bleef nog een kiertje open, waardoor het bijgeloof weer kon
binnendringen: men veronderstelde namelijk een pact met de duivel,
waarbij deze fantasieën als camouflage door de duivel werden voorgesteld. Men wist namelijk niet, dat dergelijke verbeeldingen sedert
onheuglijke tijden de mensen hadden gekweld. Reeds de Chaldeeën
geloofden aan nachtelijke samenkomsten van heksen, die, op staken
gezeten, door het luchtruim naar de verzamelplaatsen vlogen. De
volksfantasie, steeds tuk op spookgeschiedenissen, gaf deze in de
meest schrille kleuren weer en drukte dan haar afschuw daarvan in de
)

gruwelijkste straffen uit.
Bij de Germaanse stammen werden vermeende heksen dikwijls
tot de vuurdood veroordeeld als straf voor de haar toegeschreven
misdaden. De benaming „heks" slaat op een verzamelbegrip, dat
1)

R e g i n o, De synodalibus causis, 1. II, c. 371 (c. 364 volgens Mi g n e 132,

col. 354).
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langzaam ontstond, en verbreidde zich tegen het einde der Middeleeuwen van Zwitserland uit door Duitsland. De Christelijke opvattingen stonden aanvankelijk afwijzend tegenover deze gebruiken en
meningen, die als een uitvloeisel van het heidendom werden beschouwd. De Longobardische koning Rothari verklaarde reeds in zijn
in 643 uitgevaardigd edict: „Volgens Christelijke begrippen is het
onmogelijk, dat een vrouw een levend mens kan verslinden"; op
straffe van zware boete verbood hij, de van dit vergrijp beschuldigden
te verbranden. 1 ) Karel de Grote noemde deze opvattingen een
ingeving des duivels en stelde de doodstraf op de heksenverbranding
bij de Saksen. 2 ) Men stelde zich tevreden met de verbanning van de
onder verdenking staande vrouwen; 3 ) ofwel, zij werden gevangen
gezet 4 ) of tot dubbele boetedoening veroordeeld. 5
Ook de Canon Episcopi schreef slechts de verbanning der van
hekserij verdachten uit de parochies voor. Hierdoor ontstond de
naam ,, ,ngenga", d.i. „de alleen gaande", die aan heksen werd
gegeven.
Geleidelijk ging men van deze nog milde opvattingen afwijken.
Het capitulare, in 873 door de Westfrankische koning Karel II te
Quiercy uitgevaardigd, bepaalde, dat tovenaars en tovenaarsters,
die de mensen verzwakten of om het leven brachten, met de dood
zouden gestraft worden, indien het ten laste gelegde bewezen werd
of het godsoordeel in hun nadeel had beslist; hierbij werd verwezen
naar de geschriften der heiligen. Dit had waarschijnlijk betrekking
op een plaats, in 859 door de synode te Metz aangehaald uit een
werk, dat ten onrechte aan Cyprianus wordt toegeschreven, en waarin
de schrijver van de koning de uitroeiing der goddelozen eiste. 6 ) Meer
kracht ging uit van de aangehaalde plaatsen uit het Oude Testament,
waarin de doodstraf werd geëist voor toverij . Wij zullen later zien,
hoe men geleidelijk terugkeerde tot de gruwelijke straffen uit de
heidense tijden van voorheen, en deze zelfs overtrof. Hierdoor
ontstonden de zwarte schaduwen, die het einde der Middeleeuwen
verduisterden. Oud bijgeloof en wrede volksrechtspraak doken weder
op, terwijl de geestelijke leiders hun taak als voorlichters verkeerd
opvatten: in plaats van tegen de stroming in te gaan, versterkten zij
de dwaze waan van het volk.
Des te meer verdienen degenen te worden vermeld, die een
waarschuwende stem verhieven. Ook het ongebreidelde geloof aan
de werken van de duivel werd door aartsbisschop Agobard krachtig
)

1) Edict. Rothari 376. M. G. LL. IV, 87.
2) Cap. de part. Sax., c. 6. M. G. Cap. I, 68 s.
3) Liutpr. leges 85. M. G. LL. IV, 142.
4) Concilie v. Riesbach a. 800. M. G. Conc. II, 209 c. 15.
5) Concilie v. Pavia a. 850, c. 23. Concilie van Tribur a. 895, c. 50. M. G. Cap.
II, 122, 241.
6) M. G. Cap. II, 345, 444.
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bestreden. Hij wendde zich in een dergelijke aangelegenheid tot
aartsbisschop Bartholomeus van Narbonne, in wiens diocees vreemde
gebeurtenissen plaatshadden; in de plaats Uzès vielen zogenaamde
bezetenen, als door vallende ziekte aangetast, neder bij het graf van
de H. Firminus, terwijl anderen beweerden, door de duivel gebrand
te zijn; de kerk ontving hierdoor vele schenkingen. Toen de aartsbisschop van Narbonne, op raad van Agobard, verbood die kerk te
bezoeken en beval, de gaven voor werken van barmhartigheid te
gebruiken, „hield hier, evenals in andere plaatsen, waar dergelijke
verschijnselen begonnen, het bedrog geheel op, en kwam het gelovige
volk weer tot rust, na bevrijd te zijn van zijn dwaling". 1 ) Aldus luidt
de mededeling van Agobard's opvolger te Lyon, Amolo, die geheel
in zijn geest optrad.
Het intensief godsdienstig leven eiste meer dan voorheen een
krachtig toezicht der bisschoppen. Want onder het onontwikkelde
volk vermengde zich bijna overal oud volksgeloof met het Christelijk
geloof. Geheel in de geest van die tijd trachtte men elkander niet in
gezonde critiek, maar in gelovigheid te overtreffen, terwijl de theologische vorming der priesters veel te wensen overliet. De opleiding
bestond gewoonlijk hierin, dat een priester candidaten voor het
priesterschap voorbereidde, en dezen naar de bisschop zond om de
wijding te ontvangen. Een synodale bepaling schreef voor, dat zij
minstens zeven dagen voor de wijding aanwezig moesten zijn. „Want
één of twee dagen zijn niet voldoende om aan een dergelijk aantal
candidaten examen af te nemen." Bijzonder nodig bleek het ook
scherp toezicht te houden op de hang naar zegenspreuken.
Het gelovige volk wilde alles onder Gods zegen beginnen. Op
zichzelf was dit natuurlijk een prijzenswaardige trek in het godsdienstig leven van die tijd, toen de godsdienstoefeningen meer in trek
waren dan het zich verdiepen in de godsdienstleer; wegens gebrek
aan ontwikkeling konden slechts weinigen zich deze ten nutte maken.
In menig opzicht werd het godsdienstig leven er door verrijkt. Wij
vermelden slechts het gebruik van wijwater in de kerk en de kerkelijke
liturgie. In de negende eeuw ontstond het gebruik, bij de Hoogmis
op de Zondagen het volk met wijwater te zegenen. Een ander uit vloeisel was, dat in de kerken wijwaterbakken werden aangebracht,
om het volk in de gelegenheid te stellen, zelf het kruisteken met
wijwater te maken.
Veelal werd echter van de nieuwe godsdienst en zijn zegeningen
datgene verwacht, wat het Germaanse heidendom met zijn tover spreuken bood. Het gevaar ontstond, dat menige volksopvatting zich
als bijgeloof met de kerkelijke zegeningen vermengen en verder
woekeren zou. Menigeen leerde in zijn jeugd tover- of zegenspreuken,
1)

Neues Archie XXVII (1902), p. 585, C. 21.

6. Sc h n

u r e r. Kerk en Beschaving. II.
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die hij gewoon was te herhalen zonder er zich rekenschap van te
geven wat ze eigenlijk betekenden. Zelfs moest de priesters uitdrukkelijk worden verboden toverspreuken te gebruiken. 1 ) Niettemin
schijnen door toedoen van vele onvoldoend onderlegde priesters
nieuwe, op bijgeloof berustende zegenspreuken te zijn ontstaan, want
er bestaan er verschillende in de Latijnse taal, die slechts door
geestelijken kunnen zijn opgesteld. Oud bijgeloof schuilt dikwijls in
de spreuken tot zegening der dieren, al kwamen die meest slechts in
particulier gebruik voor. Zij werden gebruikt bij fokdieren, die
moesten bijdragen in het levensonderhoud der bezitters, en die men
tegen ziekte en ongevallen wilde behoeden; ook hadden zij betrekking
op schadelijke dieren, waartegen men bescherming zocht. Dikwijls
werden bezweringen, adjurationes, toegepast. In een Latijnse zegening der bijen uit de negende eeuw wordt de bijenkoningin „bij God
en Christus" bezworen, niet weg te vliegen, maar in de nieuwe
bijenkorf te komen en hier was te bereiden voor de Kerk. De oudste
bezweringen of, juister, vervloekingen van slangen uit dezelfde eeuw
bevatten in gebrekkig Latijn, naast het Onze Vader en het Credo,
kaballistische woorden: een duidelijk bewijs, dat het bijgeloof hier
binnensloop, gelijk in menige later gebruikelijke zegening.
Een andere geloofsuiting, die echter evenzeer streng toezicht
nodig maakte, was de verering der reliquieën, die door de toen in
zwang komende translatie der overblijfselen van heiligen zeer toenam.
De eerste, die lichamen van heiligen uit Italië over de Alpen bracht,
was Chrodegang van Metz; deze ontving van Paulus I (757-767) de
lichamen van drie martelaren, die hij onder zijn kloosters verdeelde.
De reliquieën van de H. Gorgonius kwamen aan het klooster Gorze
bij Metz, die van de H. Nabor gingen naar Sint Avold in Lotharingen,
terwijl die van de H. Nazarius naar Lorsch aan de Bergstrasse werden
gezonden. Paus Hadrianus I, die, naar men zeide, door een openbaring
met schrik was bevangen, wilde wederom de oude strenge regel
invoeren en verbood afstand te doen van de overblijfselen der heiligen.
Het bleek echter niet mogelijk weerstand te bieden tegen het aandringen der Franken. Hierna kwamen steeds meer translaties voor,
en uit alle streken kwamen verzoeken om reliquieën binnen. Karel de
Grote stond afwijzend tegenover deze beweging; hij hekelde met
grote scherpte de zelfzucht, die er vaak aan ten grondslag lag: de
verering van God en van Zijn heiligen was naar zijn mening meest
slechts een voorwendsel, waarachter zich de zucht ter vermeerdering
van kerkelijk goed verborg. 2 ) Alcuïn had het nog sterker gezegd:
„Het is beter, de voorbeelden der heiligen in het hart na te volgen,
dan hun beenderen in zakjes rond te dragen." 3 ) Scherp, maar een
1)

Neues Archiv XXVII (1902), p. 585, c. 22.
Cap. 72 n. 7. M. G. Cap. I, 163.
$) M. G. Epp. IV, 448.
Z)
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bewijs, dat men de juiste grens zeer goed wist te trekken. Doch het
was moeilijk het hoofd te bieden aan de heersende zucht tot over
drij ving. Onder Lodewijk de Vrome kwamen zeer veel translaties
voor. Vooral in Duitsland was de wens naar het bezit van overblijfselen
van heiligen zeer levendig en de sterkste drang ging uit van de Saksen,
die het laatst van allen waren bekeerd: bij hen kwam trouwens in het
algemeen het godsdienstig leven in die tijd het krachtigst tot uiting.
Omstreeks 830 werd een levendige handel in reliquieën gedreven
door de Romeinse diaken Deusdona en diens broeders. Ook schrikte
men niet voor diefstal terug om in het bezit van reliquieën te komen.
Een priester, Felix, stal de reliquieën van de heilige bisschop Severus
van Ravenna, die in 836 naar Mainz en vandaar naar Erfurt kwamen.
Over deze Felix, die uit Frankrijk afkomstig was, zegt de schrijver
van de Translatio sancti Seven, die hem in zijn jeugd had ontmoet:
„Hij was gewoon in verschillende landen rond te reizen en waar zulks
mogelijk was, reliquieën van heiligen uit winstbejag te stelen." 1 )
Twee vermeende monniken brachten uit Italië reliquieën van
een heilige naar de kerk van de H. Benignus te Dijon. Met „ongelofelij ke brutaliteit" beweerden zij de naam van de heilige te zijn
vergeten. Spoedig ontstond een .grote toeloop naar het gebeente.
Volgens de verhalen waren vele eenvoudige vrouwtjes tijdens het
gebed bezwijmd en bezeerd genezingen hadden echter niet plaats.
Deze gebeurtenissen kwamen eveneens voor in andere kerken van de
stad en in de omgeving. Aartsbisschop Amolo gaf bisschop Theudbald
van Langres de raad, het gebeente te doen verwijderen en buiten de
kerk in het geheim te begraven. „God wil, dat wij in Zijn aangelegenheden de voorzichtigheid betrachten en onderscheid weten te

maken." 2 ) Deze vermaning was in die tijd maar al te zeer op haar
plaats, want met het aantal translaties groeide tevens een ongemotiveerd geloof aan wonderen.
Deze translaties geschiedden met veel plechtigheid onder toeloop
van een grote volksmenigte. Elke plaats, waar de stoet doortrok,
beschouwde het als een grote eer, wanneer de reliquieën ook slechts
kort in de kerk ter verering werden uitgesteld; en was er maar even
gelegenheid, om een door de heilige verricht wonder aan te nemen,
dan werd die bijna zonder verder vragen aangegrepen. Hierdoor
groeide het geloof aan wonderen op bedenkelijke wijze. Men geloofde
zo gaarne, en de fantasie genoot van al hetgeen zij aan het geloof kon
ontlenen.
Velen wisten te vertellen van visioenen, waardoor zij met geesten
in contact waren gekomen of een blik hadden geworpen in de hemel,
de hel of het vagevuur. Een der meest bekende visioenen uit die tijd
is dat van de monnik Wetti uit Reichenau, dat korte tijd later,
1)

M. G. SS. XV, 1, p. 292.

2)

M. G. Epp. V, 364.
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omstreeks 826, door de jonge begaafde dichter Walafried Strabo werd
bezongen. Dit werk is literair van belang. Al werd het daarin verwerkte thema reeds in de Vita van de Ier Furseus behandeld, het is
de eersteling in de reeks dichtwerken, die haar hoogtepunt vond in
Dante's Divina Commedia.
In lagere kringen ontbrak het niet aan bedriegers, die de zucht
van het volk, om iets van de toekomst te weten te komen, op handige
wijze uitbuitten. Een waarzegster, die in het bisdom Constanz veel
opzien baarde, werd in 847 door aartsbisschop Hrabanus van Mainz
tijdens zijn eerste synode tot bekentenis van haar bedrog gebracht.
Eveneens ontmaskerde aartsbisschop Liutbert van Mainz in 867 een
Saksische kluizenaar als valse profeet.
Deze maatregelen verdienen voor die tijd een bijzondere waar dering, wijl zij het bewijs leveren van een onverzwakte waakzaamheid.
Van meer belang nog is, enkele bewijzen aan te voeren van de
eveneens onafgebroken arbeid der geestelijkheid, om het zedelijk
leven rein te houden. Die bewijzen leveren de boeteboeken, de
besluiten der concilies en de werken van enkele schrijvers, van wie
allereerst Hrabanus, de ijverige abt van Fulda en latere aartsbisschop
van Mainz, moet worden genoemd. Bitter klaagt hij over onzedelijkheid van levenswandel. Een somber licht werpen de reeds vermelde
echtscheidingspogingen van Lotharius II op de zedelijke toestanden
bij de groten. Tijdens een der toen uitgeschreven synoden, namelijk

te Aken in 862, verklaarden twee bisschoppen, dat er weinig of geen
mannen als reine jongelingen in de echt traden. 1
Ten onrechte is uit een canon van de synode van Mainz in 852
de conclusie getrokken, dat de Kerk de concubinaten tot op zekere
hoogte heeft geduld. Deze canon, die een bepaling van de eerste
synode van Toledo uit het jaar 400 bevat, luidt als volgt: „Hem, die
geen echtgenote heeft en in plaats hiervan met een concubine leeft,
mag de H. Communie niet worden geweigerd, mits hij zich tot slechts
één vrouw, zij het echtgenote of concubine, beperkt." Uit de vergelijking met de ontwerpbepalingen van Toledo blijkt, dat hier bedoeld
wordt een huwelijk beneden de stand, een „onecht" huwelijk, dat wel
door het recht van de stam werd erkend, doch ter onderscheiding van
de echte huwelijken als concubinaat werd aangeduid. 2 ) Een betreurenswaardig feit was, dat de vorsten niet zelden in buitenechtelijke
verhoudingen leefden. Onversaagd bleef de Kerk echter strijden voor
de reinheid van het huwelijk. Telkens opnieuw legde zij de nadruk
op de noodzakelijkheid van de vrije toestemming door de vrouw; ook
bepaalde zij, dat ontvoering als huwelijksbeletsel zou gelden. 3 ) Op
het concilie van Parijs in 829 verklaarde zij, dat de man, die zijn
)

1) Mansi XV, 625.
2) M. G. Cap. II, 190 c. 15: zie He fel e, Konz. Gesch. II, 79 f.
8) M. G. Cap. 1, 279 c. 24, 282 c. 9. Neues Archiv. 44 (1922), 20 f.
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vrouw wegens echtbreuk had verstoten en daarna een andere huwde,
als echtbreker moest worden beschouwd. 1 ) Haar standpunt, dat zulk
een man gedurende het leven van zijn verstoten vrouw geen geldig
huwelijk kon aangaan, ontmoette tegenstand; in de practijk besliste
zij echter reeds in die tijd in de meeste echtscheidingsaangelegenheden.
Een preek van Hrabanus is vooral gericht tegen het overmatige
eten en drinken; hij noemt deze de voornaamste ondeugden van die
tijd, vooral daar men het afkeurenswaardige er van niet wilde inzien.
Integendeel, deze gewoonten werden eerder als deugden beschouwd. 2)
Het ergste was volgens hem, dat alle standen zich op deze wijze te
buiten gingen, mannen zowel als vrouwen, hooggeplaatsten zowel als
gewone burgers; ook de clerus ging niet vrij uit. Nog werd geklaagd
over gewelddadigheden, hetgeen bij het voortschrijdend verval der
zeden niet te verwonderen is. Eigenaardig is wel, dat de monnik
Christiaan van Stablo, uit Aquitanië afkomstig, de bisschoppen
verwijt, dat zij niet voldoende de nadruk leggen op het zondige van
zelfmoord, die overigens in de Middeleeuwen weinig voorkwam. 3)
Het is moeilijk te zeggen, of hij het oog had op enkele afzonderlijke
gevallen van psychopathische -aard, dan of menigeen door de nood
der tij den tot een wanhoopsdaad werd gebracht. Hrabanus waarschuwde ook in krachtige termen tegen de wanhoop der zondaren. 4)
Uit de tijd na Hrabanus kennen wij een vlot geschreven zedengedicht; hieruit blijkt eveneens, dat het Christelijk ideaal werd
hooggehouden, maar tevens dat men er in de practijk ver bij achterbleef. De bekende dichter - monnik Milo uit St. Amand bij Doornik
schreef het naar het voorbeeld der Psychomachia van Prudentius,
waarbij hij de vorm van het leergedicht van Aldhelm van Malmesbury
over de maagdelijkheid toepaste. Het gedicht was opgedragen aan
Karel de Kale, die reeds de keizerskroon droeg, toen hij het na de
dood van de dichter, in 875, ontving. Het gedicht is een klaaglied
over de zondige tijd, die het tot inkeer tracht te brengen. Het draagt
de titel Over de matigheid: voornamelijk de onmatigheid in spijs en
drank wordt er in gehekeld. Vervolgens wordt de hebzucht, waaraan
koningen en priesters zich overgaven, als de oorzaak van vele andere
ondeugden afgeschilderd. Men moest zich er voor hoeden door
tevreden te zijn met het voor het levensonderhoud noodzakelijke,
door het overschot aan de armen te geven en op die wijze een schat
in de hemel te vergaren, want de dag des oordeels was nabij. Zeer te
betreuren was derhalve, dat er niet meer zorg besteed en aandacht
geschonken werd aan de predikatie. De matigheid, zegt hij, sluit
1) M. G. Conc. II, 2 p. 671. Vgl. F a h r n e r, Ehescheidung I, 83w.
2) Homil. 63. M i g n e 110, col. 119 s.
3) M i g n e 106, col. 1416.
4) De mod. poen. c. 4. M i g n e 112, col. 1306 ff. Zie Hauck, K. G. 114
729 A. 3.
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natuurlijk ook de kuisheid in. Hij prijst de H. Maagd Maria als het
toonbeeld van deze deugd en ontleent voor zijn vergelijkingen namen
aan het rijk der planten en edelstenen. Maar de kuisheid had thans
haar toevlucht tot de hemel genomen: op aarde werd zij slechts
weinig beoefend. Men zou menen, een beeld der zeden van onze tijd
voor zich te hebben, wanneer de dichter zijn tijd aldus kenschetst:
„De ondeugd noemt men de natuur, schandelijke echtbreuk wordt
lachend geprezen." 1 ) Zelfs klaagt de dichter, dat ook nonnen niet van
schuld zijn vrij te spreken, en vooral, dat priesters er niet voor
terugschrikken, hun waardigheid te bevlekken. Zij dienen, zegt hij,
hun ziel evenzeer als het priesterkleed rein te houden, want anders
maken zij zich aan huichelarij schuldig. Deze klachten maken te meer
indruk, omdat de schrijver zich voor overdrijving hoedt: hij spreekt
met lof over het vele goede dat bestaat, en erkent deemoedig zijn
eigen onwaardigheid. Daar het werk was opgedragen aan Karel de
Kale, wiens zonen in zijn klooster werden opgevoed, ligt de veronderstelling voor de hand, dat zijn dichterlijke vermaningen vooral
bestemd waren voor de groten des rijks.
De Kerk bleef echter krachtig strijd voeren tegen de verschillende
uitingen van onzedelijkheid ; men mag zich dus aan de hand van dit
gedicht geen al te somber beeld vormen van de zedelijke toestand in
die tijd. Een vergelijking van de negende eeuw, de tijd van verval
der Karolingische heerschappij, met de zevende en achtste eeuw,
waarin de Merovingers ten onder gingen, toont, dat geenszins alles
verloren ging, wat Bonifacius had tot stand gebracht. Veel van hetgeen
hij had gewonnen, bleef behouden. Maar de vooruitgang kwam tot
stilstand; tekenen van achteruitgang deden zich voor, die echter
meest met het verval in het openbare leven in verband stonden. De
enige dam daartegen was de Kerk, die nog veel gezag uitoefende. Uit
niets blijkt, dat dit werd aangevochten. Zij genoot algemeen aanzien, en
heel de Christelijke wereld onderwierp zich deemoedig aan haar leiding.
Een uitzondering vormden de Joden, die in Zuid - Frankrijk over
vrij veel invloed beschikten. Zij traden onbeschaamd op, daar zij
zeker waren van de bescherming van de keizer. De dames aan het
hof van keizerin Judith begunstigden de Joden. Dezen verschaften
haar kostbare kleding volgens de mode, waarin het oosten een voorsprong had op het westen. Ook waren er reeds Joodse artsen. De
lijfarts van Karel de Kale was een Jood. De rijkdommen, die de Joden
door de handel hadden vergaard, stelden hen in de gelegenheid, zich
machtige beschermers te verzekeren. De klachten van aartsbisschop
Agobard van Lyon, die hij in verschillende geschriften uitte, bleven
dan ook zonder resultaat. 2 ) Hij wraakte, dat de Joden Christelijke
1) M. G. Poetae 1. III, 667 v. 763 ss.
2) M. G. Epp. V, nr. 4, 6-9, p. 164 ss, 179 ss, 239.
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slaven kochten, ze soms besneden, en ze aan de Saracenen verkochten.
Zij bespotten de Christelijke godsdienst. Het was hun gelukt, de
markt, die te Lyon des Zaterdags werd gehouden, op een andere dag
te doen plaatsvinden, wijl zij geen marktgedoe wensten op hun
Sabbat. Ook kwam hij op tegen het verbod, Joodse slaven tegen de
wil van hun meester te dopen. Zijn streven werd slechts ten dele met
succes bekroond: de Joden mochten geen inheemse Christenen meer
als slaven houden en kopen. Echter werd hun door de keizer toegestaan, Christelijke dienaren te huren en voor zich te doen arbeiden,
behalve op Zon- of feestdagen; ook mochten zij slaven uit het
buitenland kopen en binnen het rijk verhandelen. De uitvoer van
slaven was geheel verboden. Agobard vond in deze strijd steun bij
de aartsbisschop van Vienne en de bisschop van Chalon- sur -Saone,
en zijn opvolger Amolo en Hrabanus Maurus zetten zijn werk voort.
Doch al deze pogingen leden schipbreuk.
Groot opzien baarde in 838 de overgang tot de Joodse godsdienst
van een jonge hofgeestelijke, Bodo uit Alemannië. In Saragossa
hitste hij de Saracenen op tegen de Spaanse Christenen; dezen
smeekten Karel de Kale zijn uitlevering te eisen. De Westfrankische
bisschoppen deden daarom op het concilie te Meaux- Parijs van
845-846 de strenge bepalingen herleven, die voorheen, vooral in het
Westgotische rijk, door Christelijke keizers en concilies tegen de
Joden waren uitgevaardigd. Zij behelsden het verbod, in de krij gs dienst te treden of een staatsambt te bekleden, Christelijke slaven te
houden en vooral slavenhandel te drijven. De Joden mochten zich
in de laatste dagen der Goede Week niet op straat vertonen en hun
kinderen moesten hun worden ontnomen om tot Christenen te worden
opgevoed. De wereldlijke groten, die kort daarop te Epernay over deze
bepalingen moesten beslissen, wilden ze echter niet aannemen.
Het gevaar, dat in Zuid - Frankrijk ontstond door het contact
met een hogere intellectuele en materiële cultuur, werd eerst later in
zijn volle omvang beseft. Op de achtergrond stonden de Saracenen;
men had ze voorlopig slechts als openlijke vijanden tegenover zich,
maar zij maakten in het zuiden van Italië bedenkelijke vorderingen.
Het Germaanse heidendom had geen betekenis meer in het
Frankische rijk. Het gezag der Kerk werd in het Karolingische rijk
algemeen geacht: men erkende het op het gebied van wetgeving,
opvoeding en beschaving. Indien haar geboden werden overtreden,
geschiedde zulks uit zwakheid, niet met boos opzet. Een druk kerkbezoek schijnt regel geweest te zijn. Het volk erkende deemoedig zijn
zwakheid, hetgeen ongetwijfeld een gevolg was van de veelvuldige
biecht en de gewoonte boete te doen. De gedachte, die ten grondslag
lag aan de kerkelijke boetedoening, God voldoening te geven door
min of meer zware prestaties te verrichten, was zeer aannemelijk
voor de Germanen, daar hun strafrecht eenzelfde beginsel bevatte.
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Volgens hun wetten moest een misdrijf worden geboet door het
betalen van weergeld aan de benadeelde en van vredegeld aan de
vorst. Het woord „boete" (genoegdoening) ging van het wereldlijk
naar het kerkelijk recht over. Toen naar het voorbeeld van de rechtspraak der zendgraven de sendgerichten ontstonden, kon de openbare
kerkelijke boetedoening weer voor enige tijd opleven. Ook van de
geheime biecht werd veel gebruik gemaakt.
In de toepassing der boetedoening leverde echter de verscheidenheid der opgelegde boetewerken nog steeds grote moeilijkheden op.
Hierdoor ontstond zoveel ergernis, dat sommige synoden het gebruik
van de boeteboeken eenvoudig wilden afschaffen. Daarentegen
besloten anderen, een officieel boeteboek uit betrouwbare bronnen
samen te stellen, ten einde een algemene norm te verkrijgen voor de
bepaling van de duur der boetedoening bij de verschillende zonden.
Halitgar, bisschop van Kamerijk, en Hrabanus stelden hiertoe pogingen in het werk, doch slaagden niet. Het bleek niet mogelijk,
de oude boeteboeken met hun verscheidenheid van boetebepalingen
in onbruik te doen geraken.
De strenge lichamelijke boetedoeningen waren wel vaak het
beste middel om de ruwe bevolking tot inkeer te brengen, evenals
zij slechts door bedreiging met tijdelijke en eeuwige straffen tot
gehoorzaamheid kon worden bewogen. Maar er diende ook rekening
te worden gehouden met zwakkere naturen. Hierdoor ontstond allengs
de gewoonte, boetedoeningen te vervangen door aalmoezen in geld.
Deze schijnt vooral in de hand gewerkt te zijn door het voorbeeld
van het Germaanse weergeld, dat als zoengeld voor doodslag moest
worden voldaan, en door de andere compensaties, die het Germaanse
strafrecht kende; deze hadden onder invloed van de Kerk de lijf- en
doodstraffen vervangen. De eerste vermelding van deze vervanging
vinden wij in Ierse boeteboeken; vervolgens komt zij in gewijzigde
vorm bij de Angelsaksen voor: zieken mochten lichamelijke boetewerken vervangen door 'het geven van aalmoezen. De synode van
Tribur hechtte in 895 haar goedkeuring aan de vervanging van de
openbare boetedoening door het betalen van een bedrag aan geld
(c. 56), en Regino van Prüm geeft in zijn boeken over de kerkelijke
tucht verschillende aanwijzingen voor dergelijke omzettingen (commutaties) of afkopingen (redempties). Volgens Regino legden velen,
in plaats van een strenge vastendag, betaling van een denarius op
als boete, ofwel de verplichting twee of drie armen te spijzigen; ook
werd de boeteling opgelegd, vijftig psalmen in knielende of zeventig
in staande houding te bidden. Men kwam er wel eens toe, zich door
een ander te laten vervangen, hetgeen licht aanleiding tot misbruiken gaf.
Tegenover enkele op zichzelf staande gevallen van misbruik
stonden echter vele treffende gebruiken, die als uitingen van echte
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vroomheid en diep geloof moeten beschouwd worden. Men bad des
morgens en des avonds, vóór en na tafel en bij het begin van de arbeid;
ook bij buitengewone gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij dreigend
onweder. Wanneer de staat moeilijke tijden doormaakte of er gewichtige besluiten genomen moesten worden, werden algemene vastentijden en openbare gebeden voorgeschreven. Vóór de strijd gingen
de krijgslieden te biecht en met de krijgsroep „Kyrie eleison" wierpen
zij zich op de vijand. De binnentredende in een woning werd welkom
geheten met de vrome groet: „Wees welkom aan God en aan mij ",
„God groete u", „De vos salt".
Het is moeilijk uit afzonderlijke voorbeelden van leken aan te
tonen, hoe zij zich door de leer van het Christendom tot zedelijk
hoogstaande mannen ontwikkelden. Enkelen kunnen wij als zodanig
noemen: Everhard, de schoonzoon van Lodewijk de Vrome, die als
markgraaf te Friaul regeerde, een dapper en vroom man, een beschermer der wetenschap: uit zijn testament bleek, dat hij boeken
uit verschillende landen had verzameld, die hij op prijs wist te stellen;
dan de hertog der Saksen, Liudolf, de stamvader der Saksische
keizers: met zijn gemalin Oda bezocht hij Rome tijdens de regering
van paus Sergius 11(844-847); hij stichtte het klooster Gandersheim.
Overigens krijgen we geen hoge dunk van de vorsten uit die tijd.
Zinnelijkheid was de hoofdondeugd van de meeste leden van de
Karolingische stam. Slechts weinigen lieten geen onechte kinderen na
of hielden zich vrij van de omgang met publieke vrouwen; hogere
idealen zijn tevergeefs bij hen te zoeken. Hierdoor verwierven eerzuchtige vrouwen herhaaldelijk grote invloed, zoals de intelligente,
maar egoïstische Judith, de tweede gemalin van Lodewijk de Vrome,
uit de stam der Welfen, of Engelberga, de hebzuchtige gemalin van
Lodewijk II, en hun dochter Irmingardis, de gemalin van Boso van
Bourgondië. Zij, die een hoger geestelijk leven wilden leiden, trokken
zich terug in een klooster. In Gandersheim blonk Hathumod, dochter
van de reeds genoemde hertog Liudolf, als eerste abdis uit door haar
zonnig, meevoelend karakter. De kluizenaarster Liutbirg arbeidde te
Michaelstein bij Halberstadt als leidster van de vrouwelijke jeugd.
Wij zullen echter in een ander verband spreken over de mannen en
de vrouwen in de kloosters.
Wel willen wij hier nog melding maken van een vrouw, die in
de wereld leefde en ons een zeldzaam schoon aandenken aan de
Christelijke beschaving uit die vroege tijd heeft nagelaten. Uit Zuid Frankrijk, waar de cultuur zich nog op een betrekkelijk hoog peil had
staande gehouden, kennen wij een belangrijk werk, dat zijn ontstaan
dankt aan vrome, zorgzame moederliefde. De schrijfster, Dhuoda,
was de gemalin van graaf Bernard van Septimanië en stierf op
2 Februari 843. Twee jaren vóór haar dood schreef zij te Uzès in
volkslatijn een boek, Liber manualis, voor haar oudste, toen vijftien-
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jarige zoon Willem. Hierin dringt zij bij de ver van haar levende zoon
op een godvruchtige levenswandel aan. Zij herinnert hem er aan, hoe
zij hem leerde bidden, des morgens, des avonds en tijdens zijn arbeid.
Zij wijst hem op zijn plichten jegens zijn vader en ten opzichte van
koning Karel de Kale, zijn heer, en geeft hem raad over zijn houding
tegenover hoog en laag. Hij moet de priesters met eerbied behandelen
en zich vrij houden van alle ondeugden; ook mag hij niet vergeten
voor zijn overleden bloedverwanten te bidden. Zij draagt hem op,
een door haarzelf gemaakt grafschrift op haar graf te doen aanbrengen. Dhuoda is de eerste leek in Frankrijk, die wij als schrijfster
kennen. In de kloosterwereld wordt zij voorafgegaan door Baudonivia,
die omstreeks 600 een biografie van de heilige Radegunda samenstelde. Het werk van Dhuoda, dat ook enkele gedichten bevat, legt
getuigenis af van haar ontwikkeling en diep-religieuze gevoelens.
Zelfs geeft zij haar zoon de volgorde der psalmen voor het gebed aan.
En al zou haar hofkapelaan haar hierbij hebben geholpen, dan kon de
moederlijke vroomheid, die uit het boek spreekt, toch slechts van
haar afkomstig zijn. In deze streken ontwikkelt zich het geestelijk
milieu, dat de kruisvaarders er toe zou brengen, het eerst de kreet
„God wil het" aan te heffen.
Wanneer wij de verschillende uitingen van het kerkelijk, godsdienstig en zedelijk leven samenvatten, en vergelijken met het
beschavingsbeeld, dat de negende eeuw overigens biedt, dan constateren wij één overheersende factor. Het gehele leven wordt beïnvloed
door het grootgrondbezit. De rijkdom bestaat bijna uitsluitend in
grondbezit. Met de handel verrijkten zich slechts vreemdelingen,
Byzantijnen, Arabieren, Joden, die kostbare stoffen en goederen over
de Middellandse Zee brachten en ze verkochten op de markten, die
hier en daar werden gehouden, en de Friezen, die handel langs de
kusten dreven vanuit de mondingen van Rijn en Maas. De steden,
die ten noorden der Alpen ontstonden, vooral aan de handelswegen
langs de Rijn tot aan de Nederlanden, bevonden zich nog in haar
eerste ontwikkeling; terwijl de Italiaanse steden, die opnieuw verrezen met als voornaamste Milaan, nog geen politieke betekenis
hadden.
De grootgrondbezitters gaven op politiek gebied de doorslag.
Bij de herhaaldelijk voorkomende strijd om de troon tussen de
Karolingers speelden zij de voornaamste rol vanwege hun geweldige
aanhang. Op hen rustte de taak, de vijanden af te slaan, die het rijk
in het noorden, westen, zuiden en oosten belaagden. Zij vormden
de nieuwe maatschappelijke orde, die steunt op het leenstelsel;
hierdoor verbraken zij de band tussen vorst en onderdaan en maakten
zich bijna geheel onafhankelijk van het rijk. Een algemene anarchie
dreigde hieruit voort te spruiten; vooral Frankrijk en Italië liepen
gevaar, er aan ten onder te gaan. Zij hebben zich echter ook ver-
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dienstelijk gemaakt voor de westerse cultuur: zij verhinderden de
totstandkoming van een gecentraliseerd imperialisme, en baanden
de weg voor de ontwikkeling der afzonderlijke naties. Onder hun
leiding werden gehele streken ontbost en werd de grond geschikt
gemaakt voor de landbouw. Zij maakten een einde aan de oude
slavenstand door de slaven tot horigen te verheffen; en ten slotte
gaarden zij verdiensten door het stichten van vele parochiekerken op
hun gronden. De drijfveer tot dit alles was echter gewoonlijk een
streven naar machtsvergroting, al ging deze bij sommigen samen met
meer ideale beweeggronden. Maar vooral in die tijd bracht de stand
der grootgrondbezitters dit streven naar macht meedogenloos tot
uiting.
Hierdoor ontstonden grote gevaren voor Kerk en staat. Het
gevaar, dat de staat bedreigde, werd op soortgelijke wijze bezworen
als vroeger onder Karel Martel. De vijanden van buiten dwongen
de groten, zich aaneen te sluiten en zich aan één hunner als leider te
onderwerpen; deze kon dan weer de drager worden van een grotere
politieke macht. Op deze wijze bleven het Oostfrankische en het
Westfrankische rijk in stand. Het gevaar voor de Kerk bestond hierin,
dat de bisschoppen, die hoofdzakelijk uit de kringen van de adel
voortkwamen, geheel in de machtssfeer der grootgrondbezitters
zouden opgaan. Dit zou tot gevolg hebben, dat zetels van bisschoppen
en waardigheden van abten in het bezit van de adel zouden geraken,
die zich reeds voordien een groot deel van het kerkelijk goed had
toegeëigend. Zo zou dan de hogere geestelijkheid geheel in een feudaal
stelsel opgaan, terwijl de lagere geknecht zou worden. Het was onder
deze omstandigheden geen nadeel, dat de tegenstellingen tussen de
wereldlijke en de kerkelijke groten steeds opnieuw tot uiting kwamen
door de strijd over het kerkelijk goed. Dit deed de kerkvorsten steeds
weer het verschil beseffen, dat vaak naar buiten weinig merkbaar was.
De Kerk had in de tijd der Merovingers herhaaldelijk in een dergelijke
situatie verkeerd. Thans waren de moeilijkheden echter van grotere
omvang: het scheen, alsof het verweer der Kerk, dat op de oude
kerkelijke traditie steunde, minder tegen de stroom van de tijd was
opgewassen, daar al deze verschillende tegenstellingen zich in het veel
grotere Karolingische rijk afspeelden. De feudale beginselen vonden
daardoor ook ingang in Italië; maar de reactie er tegen was ook veel
heftiger in Zuid - Frankrijk en Italië, de landen, waar de agrarische
verhoudingen de Kerk niet in dergelijke mate aan banden hadden
gelegd. Dit verzet vond bij het gezag van Rome een krachtiger steun
dan- voorheen het geval was geweest.
De kringen, die meer onafhankelijk stonden ten opzichte van de
agrarische verhoudingen, beseften beter, hoezeer de Kerk in geestelijk
verval was geraakt door het volksgeloof, dat tot uiting kwam in de
godsoordelen, het geloof aan heksen en aan de duivel, en de hang
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naar bezweringen en zegeningen. In deze kringen, die slechts de oude
kerkelijke tradities als richtsnoer wilden erkennen, ontstond het
verzet tegen het voortwoekerende bijgeloof. Er ontbrandde een strijd,
waarvan men de uitslag niet kon voorzien.
De gevaren, die in die tijden ontstonden uit het agrarisch stelsel
en de klakkeloze lichtgelovigheid, vonden hun voornaamste tegenwicht in de vermeerdering der geestelijke krachten in de scholen.
Vooral de kloosters traden op als beschermers van de oude tradities.
Zij bewaarden het zuiverste de oude ideale geestesgesteldheid, die
weder moest opleven. Slechts hieruit kon het geestelijk élan voortkomen, dat de Kerk der negende eeuw grotendeels had verloren,
verstrikt als zij was in aardse aangelegenheden. En een geestelijke
opleving was dringend nodig, toen in het begin van de tiende eeuw
kerken en kloosters aan de kusten en grenzen grotendeels in verval
waren geraakt, terwijl de andere meestal overgeleverd waren aan de
macht van krijgshaftige leken.

§ 2.

Het intellectueel en kunstzinnig leven
in de negende eeuw

De bloei der beschaving onder Karel de Grote was grotendeels
aan de arbeid der kloosters toe te schrijven. De Angelsaksische
monniken onder Bonifacius hadden de Frankische Kerk nieuw leven
ingestort, de band met Rome weder nauw aangehaald en de Duitse
Kerk georganiseerd. De intellectuele ontwikkeling, die de Angelsaksische kloosters kenmerkte bij het begin der achtste eeuw, ten
tijde van Beda, werd op het vasteland overgebracht door Alcuïn, die
Karel hiertoe had aangezocht. Zij werd bevorderd door de geestelijke
uitwisseling, die hierop ontstond tussen de verschillende landen van
Karel's rijk. Hiertoe werd veel bijgedragen door de geleerden, die uit
Zuid-Frankrijk en Italië naar het hof van Karel waren geroepen. Karel
koesterde het plan, zijn cultuurprogram overal ten uitvoer te leggen.
Spoedig bleek echter, dat hiervoor de tijd nog niet gekomen was.
Na korte tijd verdwenen de leken, die, zoals Einhard, door hun
kennis uitblonken tijdens de regering van Karel. Behalve Einhard is
Nithard de enige als schrijver bekende leek uit de tijd van Lodewijk
de Vrome. Hij was de zoon van Angilbert en Bertha, de dochter van
Karel de Grote. Met zijn pen verdedigde hij dezelfde zaak, waarvoor
hij in de bloedige broedertwist bij Fontenoy in 841 had meegevochten. In zijn geschiedkundig werk kiest hij de partij van zijn heer,
Karel de Kale, tegen Lotharius I. Zijn taal is nuchter als die van een
advocaat. Maar het werk bevat belangrijke gegevens voor de taalhistorie in de eden, waardoor de beide broeders, Karel de Kale en
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Lodewijk de Duitser, zich ten opzichte van elkaar in 842 verbonden;
deze eedsformules zijn in de Duitse en de Romaanse taal opgesteld.
De Romaanse stukken, gesteld in het Lyonees dialect, vormen de
oudste documenten van de Franse taal. Evenals Nithard brachten de
overige leken hun tijd bijna geheel door met het beheer van hun
goederen; ofwel hun tijd werd door oorlog en politiek in beslag
genomen, zodat zij slechts bij uitzondering lezen en schrijven leerden.
Het schrijven werd beschouwd als een kunst, alleen voor clerici
bestemd: diaken Amalarius, een leerling van Alcuïn, gaf aan de tekst
van Lucas XIV de volgende verklaring: „Slechts degene, die geen vee
of grond wil verwerven en geen vrouw huwt, is vrij voor de studie
en kan zich hieraan wij den." 1 ) De kostbare boeken, die nodig waren
voor de intellectuele vorming, waren bijna uitsluitend in stiften en
kloosters te vinden. De grotere rust in de kloosters gaf deze, als
middelpunten van geestelijke concentratie, een voorsprong op de
stiften; ook hadden de kloosterscholen benoorden de Alpen meer
betekenis dan de scholen, die aan de kathedralen verbonden waren.
In het Westfrankische rijk zijn er wel is waar onder de schrijvers
enkele der voornaamste bisschoppen te vinden. Meestal echter doen
zij in gelegenheidsgeschriften uitspraak over vraagstukken van hun
tijd. Zo noemden wij reeds de aartsbisschoppen Agobard van Lyon
en Jonas van Orleans, wiens vorsten- en lekenspiegel wij bespraken.
Ook de werken van de strijdvaardige aartsbisschop Hincmar van
Reims, de voornaamste der Frankische bisschoppen uit de negende
eeuw, behandelen hoofdzakelijk canonieke en politieke vraagstukken,
doch bewegen zich ook op dogmatisch terrein. Deze kerkvorst was
opgeleid in het klooster Saint Denis en ontving hierna onderricht in

de hofschool van zijn abt Hilduïn; door de voortzetting van de
rijksannalen van Bertinus, waarmede Prudentius, bisschop van Troyes,
was begonnen, heeft hij een belangrijk historisch werk geschapen.
Hoe moeilijk het voor de bisschoppen was, een boek te schrijven,
blijkt wel hieruit, dat Frechulph, toen hij in 825 tot bisschop van
Lisieux werd benoemd, zo weinig boeken vond, dat hij zich tot het
klooster Fulda moest wenden, om in het tekort te voorzien. Vervolgens maakte hij gebruik van een zending naar Rome, om zich daar
boeken te verschaffen, zodat hij een kroniek der wereldgeschiedenis
kon schrijven. Dit werk verdient bijzondere vermelding, omdat de
schrijver, in afwijking van al zijn tijdgenoten, het denkbeeld ener
voortzetting van het Romeinse rijk losliet: hij beschouwde de nieuwe
staten, die zich op de ruïnes van het Romeinse rijk hadden gevormd,
als het begin van een nieuw tijdperk. Zijn boek was opgedragen aan
keizerin Judith voor het onderricht van haar zoon, Karel de Kale.
Vele geschriften uit de negende eeuw zijn opgedragen aan de
1)

Amalarius, De eccies. offic. III, c. 11. M i g n e 105, col. 1119.
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vorsten of aan hun gemalinnen. Ook de geleerden weken nauwelijks
van deze gewoonte af. Evenals de Kerk trachtten de schrijvers uit deze
tijd het nauwe contact met het hof voort te zetten. Algemeen werd
betreurd, dat na de dood van Karel de Grote het hof niet meer zoveel
belang stelde in onderwijs en wetenschap als vroeger. Op de rijksdag
te Worms in 829 richtten de bisschoppen tot Lodewijk de Vrome het
dringend verzoek, naar het voorbeeld zijns vaders ten minste in drie
daartoe zeer geschikte plaatsen binnen zijn rijk openbare scholen op
te richten, „opdat de pogingen van uw vader en de uwe niet vruchteloos blijven; want het strekt de Kerk tot nut en eer, en doet u grote
verdienste en roem voor de eeuwigheid verwerven". 1) Uit niets
blijkt echter, dat dit verzoek werd ingewilligd. Het sloeg waarschijnlijk op scholen, waarin de vrije kunsten ook aan leken onderwezen zouden worden.
Onder Karel de Kale braken in het Westfrankische rijk betere
tijden aan voor de geleerden, die steun van het hof verwachtten. Toen
schitterde het hof nog gedurende enige tijd als literair middelpunt.
Doch spoedig daarna kwijnde de literaire productie, die sedert Karel
de Grote gebloeid had, zodanig, dat er ten slotte slechts enkele sporen
van overbleven.
In het Oostfrankische rijk begon zich zowel het politieke als het
literaire leven in een andere richting te ontwikkelen. Hier bestonden
geen oude steunpunten der beschaving en geen tradities. Daardoor
was er ook minder verscheidenheid tussen de schrijvers dan in het
westen. Hier moest alles van onder af worden opgebouwd en kwam
de intellectuele ontwikkeling bijna uitsluitend uit de kloosters voort.
Deze stond wel is waar niet op hetzelfde niveau als die van het
Westfrankische rijk en had meer de vorm van schoolse geleerdheid;
maar niettemin strekte zij de nieuwe Christelijke cultuur in Duitsland
en de bloeiende kloosters der Benedictijnen in dat rijk tot eer.
In de tijd van Lodewijk de Vrome had het enige tijd de schijn,
alsof de Benedictijnen zouden worden teruggehouden van literaire
arbeid. In de kringen der kloosterlingen rezen bedenkingen tegen een
te ver doorgezette beoefening der wetenschappen; terecht kon er
immers op worden gewezen, dat de kloosters op de eerste plaats
kweekplaatsen van ascetisch leven moesten zijn. Een der voorstanders
van deze opvatting was Benedictus van Aniane, die onder Lodewijk
de Vrome een hervorming van de orde der Benedictijnen volgens
deze beginselen invoerde; zijn regels werden overal aan de kloosters
voorgeschreven. Benedictus stamde uit een voornaam Gotisch ge
uit Septimanië, waar zich in die tijd uit Spanje gevluchte Goten-slacht
hadden gevestigd. Voor hij het kloosterkleed aannam, had hij een
aantal jaren aan het hof en in het leger doorgebracht. In een klooster,
1)
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gesticht op de goederen van zijn vader aan de beek Anianus, bracht
hij zijn hervormingsplannen ten uitvoer. Lodewijk de Vrome stelde
als koning van Aquitanië levendig belang in zijn streven. In dit
klooster bevonden zich honderden monniken en spoedig onderwierpen zich vele andere kloosters in Aquitanië aan zijn leiding.
Nadat Lodewijk tot keizer was uitgeroepen, liet hij de abt, die hij
zeer hoog schatte, eerst naar Maursmünster in de Elzas komen, en
kort daarna riep hij hem bij zich. In de buurt van Aken, aan de rivier
de Inde, stichtte hij voor hem het klooster Cornelimünster, dat als
modelklooster voor het hele rijk was bedoeld. Vervolgens liet hij in
817 de abten uit de verschillende streken des rijks aan zijn hof te
zamen komen. Op voorstel van Benedictus werd in het Capitulare
Monasticum een norm uitgewerkt, die bindend moest zijn voor alle
kloosters; zij schreef strenge inachtneming voor van de regel der
Benedictijnen, waarvoor al het andere moest wijken. De handenarbeid, die hier en daar in onbruik was geraakt, werd weer verplichtend gesteld. Het was de kloosters slechts toegestaan, een school voor
oblaten in stand te houden. Spoedig trok het modelklooster van
Benedictus de algemene aandacht. Monniken uit Reichenau gingen
er een afschrift halen van de authentieke copie van Benedictus' regel,
die Karel de Grote voorheen uit Monte Cassino had doen komen.
Deze beweging heeft er veel toe bijgedragen, de kloostergeest te
doen opleven, doch niet zoveel als men toen verwachtte. Zij verliep
na de dood van Benedictus van Aniane (821) in meer op zichzelf
staande uitingen. Eerst later leverde zij door systematischer samenwerken betere resultaten op, toen de noodzakelijkheid van een hervorming duidelijker aan het licht trad. Tijdens de regering van
Lodewijk de Vrome immers was de oorspronkelijke kloostergeest nog
niet zozeer verflauwd. In die tijd vond een stichtelijk geschrift, de
Diadema Monachorum, veel ingang. Abt Smaragdus had het op
grond der hervorming van 817 voor zijn monniken in St. Mihielsur -Meuse geschreven. Een verklaring van de Benedictijnse regel,
van dezelfde schrijver afkomstig, werd eveneens gunstig ontvangen.
De aansporingen van Benedictus van Aniane tot vlijtige handenarbeid hadden vooral uitwerking in Aquitanië. In de onvruchtbare
vlakten aan het strand en de uitgestrekte wouden der zogenaamde
Landes begonnen de monniken de grond te ontginnen: zij maakten
afwateringen, zaaiden en herschiepen de streek door hun noeste
arbeid in vruchtbare landerijen en bloeiende tuinen. Ook op andere
wijze toonden zij belangstelling voor de handenarbeid. Er werden
ambachtsscholen opgericht, waarin zij kundige vaklieden vormden;
aanzienlijke vorderingen werden gemaakt in de specialisatie van de
arbeid. Vooral het vakonderwijs van het grote klooster te St. Riquier
was vermaard. Hier vormde zich een hele wijk van handwerkslieden:
in de verschillende straten arbeidden de bakkers, schoenmakers,
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slagers, vollers, zadelmakers, wapensmeden en boekbinders. De opbrengst van hun arbeid moesten zij aan het klooster afdragen; over
een deel van hun productie mochten zij echter vrij beschikken.
Als arbeid voor de monniken zelf kwam vooral het afschrijven
van boeken in aanmerking. Hierdoor kwam men vanzelf weer op
het terrein van intellectuele arbeid, die toen bijna geen andere
beoefenaars vond. De aansporing tot vlijt kwam natuurlijk ook aan
dit afschrijven ten goede. Zo werd er een soliede grondslag gelegd
voor de geestelijke ontwikkeling van het westen. Op de eerste plaats
geschiedde dit, doordat werd bestendigd en voltooid, hetgeen onder
Karel de Grote was begonnen. Door het afschrijven in de kloosters
ontstonden gedurende de negende eeuw de handschriften, waaraan
wij in de meeste gevallen onze kennis van de oude schrijvers ontlenen.
Slechts weinig schrijvers zijn door copieën uit een aan de negende
eeuw voorafgaande tijd tot ons gekomen.
De kloosters streefden er naar, bibliotheken te vormen, vooral
door het copiëren van geschriften der Vaders, maar ook van werken
van klassieke schrijvers. De modellen werden hoofdzakelijk uit Italië
betrokken. In dit land bestonden tegen het einde der achtste eeuw nog
verschillende literaire centra: vooreerst Rome, vervolgens Ravenna,
de voormalige residentie van de Byzantijnse stadhouder; Pavia, dat
tot het laatst de verblijfplaats der Longobardische koningen was
geweest; het moederklooster der Benedictijnen in Monte Cassino en
Bobbio in Noord - Italië, de geestelijke burcht der Ieren. Zij voorzagen
de kloosters en stiften in de landen ten noorden der Alpen van
geestelijk voedsel. Goed verzorgde manuscripten van klassieke schrij vers werden vooral vervaardigd in de schrijfscholen in St. Martin te
Tours, Fleury bij Orleans, St. Gallen en Fulda.
Ook ontbrak het in het noorden niet aan leraren uit den vreemde;
in de negende eeuw vinden wij echter geen Italianen meer onder hen.
Het waren meest Ieren of Schotten, zoals zij toen werden genoemd,
die op dit gebied uitmuntten. De Schot Clemens, die Karel de Grote
had doen overkomen, was onder Lodewijk de Vrome nog een tijdlang
leraar aan de hofschool; hij onderwees de oudste zoon van de keizer
en droeg een grammaticaal werk aan hem op. Onder de regering zowel
van Karel als van Lodewijk zien wij de aardrijkskundige Dicuil aan
het hof verbonden; wellicht behoorde hij tot de Ierse kolonie van Hy.
Ook woonden er vrij veel Ieren in Laon. Een dezer, een zekere
Dunchad, schreef een commentaar op Martianus Capella, een Afrikaan uit de vijfde eeuw. Deze was de schrijver van een didactische
roman Huwelijk van Mercurius met de Philologie, een encyclopedie
van de zeven vrije kunsten, die in die tijd gebruikt werd als leerboek
voor meergevorderden. Nog groter kennis bezat Sedulius Scottus, de
stichter der Ierse kolonie te Luik, die de grond legde voor de intellectuele betekenis, die Luik later zou verwerven. Het karig inkomen, dat
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hij als leraar genoot, trachtte hij te vermeerderen door betrekkingen
aan te knopen met hooggeplaatsten, aan wie hij verzen opdroeg. Hij
is de schrijver van de reeds genoemde vorstenspiegel, 1) die voor
Lotharius II was bestemd. Bovendien schreef hij enige exegetische
werken en commentaren op grammatici en blonk hij uit door zijn
kennis van de Griekse taal. Maar niemand onderscheidde zich meer
op dit gebied dan de Schot Joannes Eriugena, de voornaamste
geleerde van de negende eeuw. Door Karel de Kale begunstigd leefde
hij sedert 845 aan diens hof te Parijs of te Laon. Naar het voorbeeld
van de geleerde abt Hilduïn van St. Denis vertaalde hij de geschriften
van de Pseudo-Dionysius Areopagita, die een voedingsbodem werden
voor de theologische mystiek. Thans is bekend, dat deze geschriften
geenszins afkomstig zijn van de in het klooster te St. Denis vereerde
martelaar, en evenmin van de door Sint Paulus bekeerde bisschop
van Athene. Zij zagen eerst het licht tegen het einde der vijfde of het
begin der zesde eeuw en hadden ten doel de neoplatonische philosophie voor het Christendom dienstig te maken. Nog andere Griekse
werken werden door Joannes vertaald, onder andere de geschriften
van Maximinus Confessor, de bestrijder van het monotheletisme. Zijn
kennis van het Grieks kwam mede uit in verschillende commentaren;
een der voornaamste is de commentaar op het evangelie van Joannes,
waarbij hij gebruik maakte van de Griekse tekst. Vervolgens bewoog
hij zich op het gebied der philosophie. In 867 verscheen zijn voor naamste werk, De divisione naturae, waarin hij zich, door het neoplatonisme verblind, als aanhanger van het pantheïsme ontpopte.
Hij laat per saldo alles de verschillende vormen van het zijn, God
als schepper, de begrippen, de zinnelijke wereld samenvallen;

schepper en schepsel bezitten slechts één natuur: slechts het absolute
bestaat. Blijkbaar heeft men in die tijd de strekking van het werk
niet begrepen. Eerst toen de Albigenzen er zich op beriepen, werd
het door paus Honorius III in 1225 veroordeeld. Ook in de praedestinatiestrij d, waarin Gottschalk een voorname rol speelde, en waarover
wij spoedig zullen spreken, liet de geleerde Ier zich niet onbetuigd.
Voor hem ging de philosophie boven alles; hij beschouwde de ware
philosophie als de ware godsdienst en omgekeerd de ware godsdienst
als de ware philosophie.
Ook Spanjaarden waren er onder de geleerden in het Frankische
rijk. De zeer begaafde dichter Theodulf, wie Karel de Grote het
bisdom Orleans had geschonken, was bij Lodewijk de Vrome in
ongenade gevallen. Deze keizer schonk zijn gunst aan de Spanjaard
Claudius, vermoedelijk een leerling van Felix van Urgel. Evenals
deze, de verdediger -van het adoptianisme, maakte ook Claudius, die
van Lodewijk het bisdom Turijn had ontvangen, het de Frankische
1)
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theologen zeer lastig. Hij schreef een reeks van commentaren op de
geschriften van het Oude en het Nieuwe Testament, maar zijn
kamergeleerdheid bracht hem tot een hyper-Augustinisch spiritualisme, waarbij hij de uitwendige kerkelijke orde verwierp. In zijn
diocees organiseerde hij een beeldenstorm; hij trok te velde tegen de
beelden der heiligen en de kruisbeelden. Deze houding trachtte hij
te verdedigen in een uitvoerig geschrift, dat enige tegengeschriften
uitlokte. Claudius had vroeger steun ontvangen van zijn landgenoot
Agobard. Reeds als knaap had deze Spanje verlaten en hij was te
Lyon opgeleid door de uitmuntende aartsbisschop Leidrad. Ook de
Spanjaard Galindo, die zich naar de grote dichter van zijn land
Prudentius noemde, was op jeugdige leeftijd aan het Frankische hof
gekomen, waar hij zijn opleiding ontving. Als bisschop van Troyes
zette hij de rijksannalen (A. Bertiniani) voort, die hun naam ontleenden aan het manuscript van St. Bertin. Overigens werden de Christenen in Spanje dermate onderdrukt door de Arabieren, dat zij zich
slechts weinig op literair gebied konden bewegen: zij moesten zich
er toe bepalen, hun geloofsgenoten te sterken in het geloof en het
martelaarschap, naar het voorbeeld van de verkozen aartsbisschop
van Toledo, de H. Eulogius, die in 859 ter dood werd gebracht.
Het meest bleven in het Frankische rijk nog de resultaten doorwerken van de arbeid, die Bonifacius en Alcuïn hadden verricht. De
geest van Alcuïn, die in 804 te Tours was overleden, leefde nog voort
in de tijd van Lodewijk de Vrome, en zelfs later. Fredegisius, de
opvolger van Alcuïn als abt van St. Martin te Tours, werd door
Lodewijk tot kanselier benoemd; aan hem is het te danken, dat de
keizerlijke oorkonden in beter Latijn werden opgesteld.
Een der voornaamste leerlingen van Alcuïn was Hrabanus, uit
Mainz afkomstig. Zijn leraar noemde hem Maurus naar de lievelingsleerling van de H. Benedictus; in latere tijd werd hij met de bijnaam
„praeceptor Germaniae" vereerd. Hij begon zijn gezegende arbeid als
leraar en aan de schrijftafel in Fulda, het klooster, dat de reliquieën
van de H. Bonifacius bevatte, en werd in 822 abt van datzelfde
klooster. Naar het voorbeeld van Cassiodorus stelde hij een geschrift
op over de opleiding van de clerus, De institutione clericorum. Het is
een uitvoerige beschouwing over de Kerk, haar dienaren en haar werkzaamheden; mede gaf hij aan, wat een priester van de Heilige Schrift
en de zeven vrije kunsten diende te weten. Naar de gewoonte van die
tijd was het werk grotendeels een samenvatting van aanhalingen uit
de geschriften van Vaders en Christelijke dichters. Vervolgens legde
hij zich voornamelijk toe op de verklaring der Heilige Schrift. Hierdoor heeft hij de theologische wetenschap in Duitsland gegrondvest, al
kan hij op dit gebied niet als baanbreker worden beschouwd. Veel
verbreiding vond zijn groot werk Over de natuur der dingen, dat
echter, zoals wij zeiden, slechts een bewerking was van de encyclopedie
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van Isidorus van Sevilla. Het jaar 847 zag hem tot bisschop benoemd
in zijn vaderstad Mainz, waar hij als ijverig herder tot 856, het jaar
van zijn dood, arbeidde. Hij hield zich afzijdig van de politiek,
ofschoon hij in 833 uit gezagsoverwegingen de partij van de onttroonde Lodewijk de Vrome koos. Terecht klaagde hij, dat al te veel
dienaren der Kerk zich in dienst van de wereld stelden. „Tal van
geestelijken," schreef hij, „verwaarlozen helaas hun predikambt en
priesterlijke levenswandel door zich in te laten met wereldse zaken en
deel te nemen in de aangelegenheden van wereldlingen, en daarin
verheffing te zoeken; zij fungeren als scheidsrechters in de bijeenkomsten der leken en vellen oordelen in hun twisten." 1) De zogenaamde annalen van Fulda bevatten een mooie karakterschets van
hem; onder andere wordt daarin vermeld, dat hij gedurende een
hongersnood in het jaar 850 dagelijks driehonderd armen spijzigde.
In zijn tijd veroorzaakte de kwestie van de monnik Gottschalk,
waarmede Hrabanus persoonlijk te doen had, een heftige beroering
in theologische kringen in het gehele Frankische rijk. Als jongen was
Gottschalk door zijn vader, een Saksische graaf, als oblaat in het
klooster Fulda geplaatst, zoals dit naar de regel der Benedictijnen
kon geschieden. Op de duur beviel dit leven Gottschalk niet. Hij
vluchtte uit het klooster en verlangde van een synode te Mainz, dat
hem niet slechts zijn vrijheid zou worden teruggegeven, doch eveneens zijn vaders erfdeel, dat bij zijn intrede als oblaat aan het klooster
was geschonken. De synode stond hem toe, uit te treden. Als abt van
Fulda weigerde Hrabanus echter de teruggave van het erfdeel en
bestreed hij de beslissing van de Mainzer synode in een tot keizer
Lodewijk gericht geschrift, waarin hij zich beriep op de geldigheid
van de oblatie. Hierop werd Gottschalk verplicht, zich naar het
klooster Orbais bij Soissons te begeven. Hij liet zich daar zonder
medeweten van de bisschop priester wijden en legde zich op theologische studiën toe, waarbij hij voornamelijk de werken van Augustinus gebruikte. Lang hield hij het echter niet uit in het klooster. Hij
trok naar Noord - Italië, waar hij een dubbele praedestinatieleer
verkondigde. Een synode te Mainz onder voorzitterschap van Hrabanus veroordeelde hem in 848 wegens ketterij : hij werd met stokslagen
uit de stad gedreven en naar Hincmar te Reims gezonden, daar hij
laatstelijk in diens diocees had verbleven. Een synode te Quiercy
ontzegde hem de priesterlijke waardigheid, waartoe hij op onwettige
wijze was verheven; hij werd veroordeeld tot lijfstraffen en tot
levenslange opsluiting in het klooster Hautvilliers.
Gottschalk gaf zich echter niet gewonnen. Hij zond een geschrift
over de praedestinatie en andere kwesties aan Hincmar en aan
verschillende kloosters. Er ontstond een dispuut, dat tal van pennen
1)
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in beweging bracht. Hincmar zelf bestreed hem. Ook de Schot
Joannes Eriugena weerde zich, doch deed hierdoor de strijd in
heftigheid toenemen. Verschillende synoden werden gehouden,
waarin de Frankische bisschoppen het niet eens konden worden,
totdat ten slotte de synode van Toucy in 860 een einde maakte aan
de lange twist, die ontaard was in gekibbel over woorden. De ongelukkige Gottschalk, van wie theologisch nog steeds niet vaststaat, of
hij als ketter moet worden beschouwd, stierf in onmin met Hincmar,
wellicht in verstandsverbijstering, in 868 of 869. In het laatst van zijn
leven begon hij een nieuwe strijd met de aartsbisschop over de
Heilige Drievuldigheid.
Van Gottschalk is misschien ook een gedicht afkomstig, dat aan
een zekere Theodul wordt toegeschreven; er blijkt niet geringe
literaire bekwaamheid uit en pralerige kennis van het Grieks. De
naam Theodul is de Griekse vertaling van de Duitse naam Gottschalk
(dienaar Gods). In het gedicht is veel overeenkomst met andere
gedichten van Gottschalk te vinden. In de later als schoollectuur veel
gebruikte ecloge van de zogenaamde Theodul staan Pseustis en
Alithia tegenover elkander in een zangwedstrijd: Pseustis als vertegenwoordigster van het valse heidendom, Alithia als de woordvoerster
van de bijbelse waarheid. Phronesis moet ten slotte als scheidsvrouw
beslissen.
Een ander theologisch dispuut brengt ons in kennis met andere
geleerde theologen uit die tijd. Het betrof de Eucharistie en was het
eerste van die aard in het westen. Aanleiding was een geschrift van
een monnik, die voor de meest geleerde theoloog uit die tijd geldt,
Radbertus met de bijnaam Paschasius, die zeer belezen was in de
oude Latijnse schrijvers. Hij was in Corbie priester gewijd, werkte
mede aan de stichting van het klooster Corvey aan de Wezer en dankte
zijn wetenschap aan de voortreffelijke abten Adalhard en Wala, wie
hij gevoelige rouwklachten wijdde. Hij werd abt van Corbie in 842,
maar deed reeds in 847 afstand van deze waardigheid. Want de
politieke en wereldse beslommeringen, waartoe hij zich gedwongen
zag, stonden hem tegen: hij verlangde terug naar zijn geliefde boeken.
Van zijn hand verscheen een uitstekende Mattheus - commentaar; ook
schreef hij andere exegetische werken, onder andere een verklaring
van de 44e psalm, in sierlijke taal opgedragen aan de nonnen van
het Mariaklooster te Soissons. De meeste bekendheid genoot echter
zijn geschrift De corpore et sanguine Domini; dit was, zoals hij zelf
zeide, ook voor ongeletterden bestemd en daarom in populaire stijl
gehouden. Hij werkte het geschrift, dat van 831 dateert, later om en
droeg het aan Karel de Kale op. Het is de eerste uitvoerige verhandeling over het Sacrament des Altaars; in latere controversen werd
het meermalen aangehaald. Radbertus volgde trouw de kerkelijke leer
over de transsubstantiatie, maar prikkelde tot debat, doordat hij te
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zeer de nadruk legde op de identiteit van de historische met de
eucharistische Christus en te weinig op het verschil in uiterlijke
gedaante; daardoor kon aan zijn woorden een capharnaitische, al te
realistische uitleg worden gegeven.
Een andere monnik uit Corbie, Ratramnus, viel hem over deze
tekortkoming aan. Hij werd hiertoe door Karel de Kale aangezet en
bleek een tegenstander van gelijke kracht te zijn. Verschillende
geschriften verschenen van zijn hand; een er van behandelt de
praedestinatieleer. Als vroegere leerling van Gottschalk schreef hij
op vergoelijkende wijze over deze en trachtte hij hem in ere te
herstellen. Als zijn beste werk kan een geschrift tegen de bezwaren
der Grieken worden beschouwd. Paus Nicolaas I had in zijn strijd
met Photius de Westfrankische metropolieten verzocht hun instemming met zijn houding te betuigen. In opdracht van de kerkprovincie
van Reims bestreed Ratramnus de beweringen der Grieken: hij
verdedigde de leer der Roomse Kerk, volgens welke de Heilige Geest
voortkomt uit de Vader en de Zoon, en weerlegde de bezwaren tegen
de practijk van de westerse Kerk en het oppergezag van de paus.
Uit dit alles blijkt, dat men in die tijd de moeilijkste vragen der
theologie behandelde en van de theologische wetenschap der kerkvaders wilde uitgaan. Dit strookte natuurlijk het best met de gedachtengang der vrome monniken. Maar eveneens was het in overeenstemming met de waardering voor de traditie, die eigen moet zijn aan
de theologie, en met de wijze, waarop de schrijvers in die tijd zich
op de wetenschap toelegden. Bij de behandeling van de verschillende
kwesties gaven zij de opvattingen en uitspraken der kerkvaders weer,
zij het met geleidelijk toenemende zelfstandigheid van eigen oordeel.

In tegenstelling met de te veel in zwang gekomen allegorische
bijbelverklaring valt de houding op van de exegeet Christiaan, monnik
van Stablo. Deze was, naar men meent, uit Aquitanië, misschien
echter uit het Bourgondische Alpenland afkomstig; om onbekende
reden gaf Trithemius hem later de bijnaam Druthmarus. In zijn
Mattheus - commentaar, geschreven omstreeks 865 voor de monniken
der verbonden kloosters van Stablo en Malmedy, legde hij de nadruk
op de geschiedkundige verklaring als de grondslag van alle kennis;
aan de mystieke verklaring werd echter nog geenszins tekort gedaan.
Wij willen thans nog enkele kloosters vermelden, waarin uitmuntende geleerden en schrijvers werkzaam waren. Uit de aard der
zaak waren deze het talrijkst in het Westfrankische rijk, waar de
beschaving het oudst was. Met twee geleerde theologen uit dit rijk
maakten wij reeds kennis: met Radbertus en Ratramnus. Beiden
behoorden tot het klooster Corbie, dat onder leiding van de abten
Adalhard en Wala tot grote bloei was geraakt.
Het klooster Ferrières, in het aartsdiocees Sens, herbergde een
uitmuntende philologische criticus, die in verschillende richtingen
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invloed uitoefende, abt Lupus. Hij was van Beierse afkomst en reeds
vroeg in het klooster Ferrières ingetreden. Zijn abt zond hem naar
Fulda, waar Hrabanus hem in de studie der Heilige Schrift inwijdde.
Hier knoopte hij betrekkingen aan met tal van wetenschappelijke
mannen, niet slechts met zijn leermeester Hrabanus, maar onder
anderen ook met de door hem hooggeschatte biograaf van Karel de
Grote, Einhard, en de abten van Prum en Hersfeld. In 836 keerde hij
terug naar Ferrières, waar hij in 841 tot abt werd gekozen. Van hieruit
voerde hij een levendige briefwisseling in humanistische trant. Een
verzameling van 127 in goed Latijn geschreven brieven is voor het
nageslacht behouden gebleven. Vooral philologische kwesties worden
er in behandeld, terwijl herhaaldelijk de wens naar manuscripten tot
uiting komt; de abt wendde zich zelfs tot paus Benedictus III met
het verzoek hem enige handschriften te zenden, die hij blijkbaar bij
een bezoek aan de pauselijke bibliotheek te Rome had opgemerkt.
Hij hechtte grote waarde aan een nauwkeurige reproductie der werken
van klassieken en kerkvaders. Daarom streefde hij er naar, zijn manuscripten aan te vullen of een bestaande tekst met een andere te vergelijken. Hij vorste als een hedendaags philoloog en terecht staat hij
bij deskundigen hoog in aanzien.
Zijn wetenschap droeg vooral vrucht in Auxerre. In het klooster
van de H. Germanus arbeidde daar een monnik, Heiric, die te Ferrières een leerling van Lupus was geweest. Ook was hij werkzaam

geweest in de Ierse kolonie te Laon, waar hij was onderwezen in de
philosophie van Joannes Scottus Eriugena. Zijn degelijke klassieke
vorming blijkt uit een dichterlijke Vita van de heilige kloosterling
Germanus, die hij omstreeks 876 aan Karel de Kale opdroeg. In
enige voorredenen maakte hij een sierlijk gebruik van verschillende
oude versmaten. In St. Germain bij Auxerre onderrichtte Heiric een
bloedverwant van Lupus, Remigius, die hem na zijn dood als leraar
aan de kloosterschool opvolgde. Remigius ging naar Reims, waar hij
het aanzien der domschool in de tiende eeuw vestigde; vervolgens
kwam hij naar Parijs en telde daar onder zijn leerlingen Odo, de
latere abt van Cluny. Voordien had hij de verklaringen der schrijvers,
zoals hij deze had ontvangen van Heiric, overgeschreven en omgewerkt. Deze commentaren op Latijnse grammatici, prozaschrijvers
en dichters werden gedurende heel de Middeleeuwen in de scholen
gebruikt, het meest wellicht zijn commentaar op Martianus Capella,
het middeleeuwse leerboek der vrije kunsten. Ook commentaren op
de Heilige Schrift verschenen van Remigius' hand. Van de geleerden
uit de negende eeuw heeft hij de meeste invloed op latere tijden
uitgeoefend.
Heiric's invloed deed zich eveneens gelden in het oude klooster
St. Amand in Henegouwen, waar reeds vroeg belangstelling voor de
wetenschap bestond. Hier werd het oudste gedicht bewaard, dat wij
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in de Franse taal kennen, de Eulalia-sequens, met een der oudste
geschriften in de Duitse taal, dat de overwinning van Lodewijk III
op de Noormannen in 881 beschrijft. In de negende eeuw, waaruit
deze taalmonumenten stammen, onderscheidde de monnik Milo zich
als Latijns dichter te St. Amand; naar het schijnt had het gedicht van
Heiric over de H. Germanus hem geïnspireerd. Naar dat voorbeeld
schreef hij een gedicht ter ere van de H. Amandus, de stichter van
zijn klooster. Het vrij uitvoerige gedicht, dat de trant van Virgilius
volgde, droeg hij op aan Karel de Kale. De waardering, die hem er voor
ten deel viel, bracht hem er toe, een ander ernstig werk te schrijven;
het handelt over de matigheid en werd reeds als historisch ver
vermeld. 1 ) Ook Milo's neef, Hucbald, blonk in St. Amand-schijnel
uit. Met zijn oom was ook Heiric in Auxerre zijn leermeester geweest.
Evenals Remigius, de reeds genoemde leerling van Heiric, werd hij
als leraar naar Reims geroepen, om er de scholen, een voor canonici
en een voor de andere studenten, te reorganiseren. Aan aartsbisschop
Hatto van Mainz droeg hij een zonderling gedicht op, waarin de lof
der kaalhoofdigen wordt bezongen. De strekking was, dat de uitstekendste mannen, zowel onder geestelijken als leken, kaalhoofdig
waren. Maar ook letterlijk huldigt hij de kaalhoofdigen, door ieder
woord met een c (beginletter van calvus = kaal) te laten beginnen.
Ook schreef hij verschillende verhandelingen over levens van heiligen,
die niet van critische zin ontbloot zijn. Bij zijn overlijden (930) liet
hij het klooster achttien manuscripten na, meest klassieke, die hij het
hoogst waardeerde.
Vroeger werd aan Hucbald ook een beroemd muziekwerk, de
Musica Enchiriadis, toegeschreven, waarvan thans abt Hoger van het
klooster Werden aan de Ruhr als auteur wordt beschouwd. Dit is het
eerste werk uit de Middeleeuwen, dat de harmonie en de meer
zang behandelt; heel de Middeleeuwen door werd het in-stemig
vele handschriften verspreid.
Hiermede zijn wij teruggekeerd naar het Oostfrankische rijk.
Daar konden de kloosters niet bogen op zulk een groot getal geleerden
en schrijvers als die in het westen, daar de Duitse kloosters van
jongere datum waren. Slechts enkele dateerden uit de zevende eeuw.
Het kloosterleven bevond zich hier echter in zijn eerste opbloei. Naast
de door Bonifacius en zijn gezellen in de achtste eeuw gestichte
kloosters verrezen er in de negende eeuw ongeveer zestig nieuwe;
vooral in Saksen werden er door bisschoppen en voorname geslachten
vele gesticht. Zij staan wel is waar enigszins ten achter bij de Westfrankische kloosters voor wat intellectuele arbeid betreft, maar hadden
toch grote betekenis, daar Duitsland een nieuw cultuurgebied was,
waar nog de grond moest worden gelegd voor een intellectuele
1)
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beschaving. Het waren uitsluitend de kloosters, die hieraan werkten.
Met dit feit voor ogen moet men bewondering koesteren voor hetgeen
de Duitse kloosters hebben bereikt.
In het klooster Corvey aan de Wezer, door Corbie gesticht,
leefde de monnik Agius, van wie de mooie levensbeschrijving van
Hathumod, de eerste abdis van Gandersheim, afkomstig is. Wellicht
is hij identiek met de poëet Saxo van diens hand kennen wij een
groot geschiedkundig gedicht over Karel de Grote, dat slechts om de
vorm waarde bezit.
In die tijd ging echter de meeste invloed uit van het klooster
Fulda, de stichting van de H. Bonifacius. De school van Fulda begon
zich te ontwikkelen sedert de tijd van abt Eigil (818-822), de schrijver
der Vita van de eerste abt Sturmi. Door zijn zacht, bezonnen, echt
Benedictijns optreden schonk hij het klooster wederom de rust, die
onder zijn hooghartige voorganger verloren was gegaan. Eigil belastte
Hrabanus met de leiding van de kloosterschool. Deze volgde hem in
822 als abt op en slaagde er in, Fulda tot het belangrijkste onderwijscentrum van Duitsland te maken. Velen studeerden er, die later
elders uitblonken als kloosterleraren, abten en bisschoppen. Ook uit
het westen kwamen leerlingen tot Hrabanus, onder anderen, zoals wij
zagen, Lupus van Ferrières. De pogingen, die Hrabanus aanwendde
om de opleiding der priesters op een hoger peil te brengen, blijken
duidelijk uit zijn werk De Institutione clericorum. Zijn betekenis als
schrijver berust vooral hierin, dat hij anderen tot de arbeid prikkelde
en Fulda van een bibliotheek voorzag, die wetenschappelijke studiën
mogelijk maakte. Door zijn (overigens niet oorspronkelijke) commentaren op de Heilige Schrift gaf hij de stoot tot het bestuderen der
kerkvaders, van wie hij uittreksels in zijn werken opnam. Eenzelfde
uitwerking had zijn grammatica. Deze is een samenvatting van de
grammatica van Priscianus, die omstreeks 500 in Constantinopel
leefde. Dit leerboek van de Latijnse taal, het beste in zijn soort, ging
daardoor met de grammatica van Donatus de grondslag vormen van
het onderwijs in het Latijn in Duitsland, hetgeen blijkt uit de vele
manuscripten van Priscianus. Het ontbrak in geen enkele kloosterbibliotheek. Overigens zijn uit deze tijd van monniken uit Fulda
slechts hagiographische werken bekend. De kostbare annalen, tot
dusver bekend als de Annales Fuldenses, zijn waarschijnlijk niet
juist betiteld; vermoedelijk werden zij opgesteld te Mainz, dat echter
nauwe betrekkingen met Fulda onderhield.
De voornaamste Duitser, die te Fulda onderricht van Hrabanus
ontving, was Walafried, bijgenaamd Strabo. Reeds vroeger had hij in
zijn klooster Reichenau aan het Bodenmeer de aandacht op zich
gevestigd door enige gedichten: wij noemden reeds zijn gedicht over
de Visio Wettini. Een ander behandelt de tuinbouw. Na beëindiging
van zijn studie te Fulda kwam Walafried in 829 aan het hof om de
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jonge Karel de Kale, de zoon van keizerin Judith, te onderwijzen.
Hier oogstte hij veel bijval met zijn gedichten, die in een grote
verscheidenheid van lyrische versmaten waren opgesteld; vele verzen
ook bevatten rijmen, die in vergetelheid waren geraakt. Vooral het
gedicht op het ruiterstandbeeld van Theoderik verdient vermeld te
worden. Karel de Grote had dit standbeeld uit Ravenna naar Aken
doen overbrengen, waar het voor het keizerlijk paleis werd geplaatst.
Walafried gaf in zijn gedicht uitdrukking aan zijn afkeer van Arianen
en tirannen, onder wie hij Theoderik rangschikte. De wijze, waarop
hij keizer Lodewijk en keizerin Judith vleide, past slechts aan een
hoveling, al was hij wellicht oprecht in zijn gevoelens. Als beloning
voor zijn arbeid als leermeester ontving hij in 839 de abdij Reichenau.
Hij overleed echter reeds in 849, ten gevolge van een ongeval tijdens
een reis als afgezant, in de leeftijd van veertig jaren.
Walafried werd door zijn tijdgenoten vooral geëerd wegens zijn
theologische werken. Een commentaar op de Heilige Schrift, waarin
hij echter bijna enkel citaten uit kerkvaders geeft, stond bijna tot het
einde der Middeleeuwen in hoog aanzien onder de benaming glossa
ordinaria. Zijn geschrift over het begin en de ontwikkeling der
kerkelijke toestanden was een kleiner pendant van het veel verbreide,
overdreven allegorische werk De ecclesiasticis officiis van Amalarius
van Metz, dat twintig jaren vroeger werd geschreven. Walafried
geeft daarin blijk van zijn bekendheid met de werken der Christelijke
hymnedichters. Aan het einde toont hij zich de keizerlijke abt, waar
hij de wereldlijke waardigheden met de geestelijke vergelijkt: volgens
hem staat de paus naast de keizer; tegenover de patriarchen stelt hij
de patriciërs, de aartsbisschoppen tegenover de koningen, de metropolieten tegenover de hertogen en de graven tegenover de bisschoppen.
Dit was de algemene opvatting sedert Karel de Grote; wij vinden
haar ook belichaamd in de falsificatie, bekend als de schenkingsoorkonde van Constantijn.
Tegen het einde der negende eeuw stond de school te St. Gallen
aan de spits van alle kloosterscholen. Daar had een Ier, Moengall,
ook Marcellus genoemd, een tijdlang met Iso de leiding in handen.
Zij leidden een monnik op, die de grootste dichter der Middeleeuwen
wordt genoemd: Notker de Stamelaar, die te Heiligau, thans Elg, in
het kanton Zürich, geboren was. Notker was ongetwijfeld een echte
dichter, die een warm gevoel met muzikale verfijning wist te uiten.
Vooral zijn sequentia's waren beroemd.
Het woord sequentia, het volgende, van het Griekse woord
áxoTovhía, werd door de Latijnse mu$ici gebruikt om de Alleluiafiguren aan te duiden, die gedurende de H. Mis tussen de lecties
werden gezongen en dikwijls zeer lang waren. Ten einde de melodie
beter te leren onthouden, schreef men er woorden onder. Een antiphonarium, voorzien van dergelijke woorden, kwam in Notker's tijd,
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omstreeks 860, naar St. Gallen. Een monnik uit het klooster Jumièges
bij Rouaan, dat door de Noormannen was verwoest, had het meegebracht. Zowel de tekst zelf als de wijze waarop deze was ingelast,
viel geenszins in de smaak van Notker. Hierop besloot hij andere
jubila van woorden te voorzien. Zijn leermeester Iso hielp hem en gaf
hem de raad, iedere lettergreep slechts met één toon te verbinden.
Toen zijn eerste gedichten in de smaak vielen, stelde hij een gehele
verzameling op. Hij bewerkte echter niet al de Alleluia- j ubila, die in
de misgezangboeken uit die tijd voorkwamen, doch wijdde zijn
aandacht ook aan andere melodieën. De meeste oudere sequentia's
bestaan uit enige paren strophen, verschillend van lengte en melodie.
De strophen zijn dus slechts paarsgewijs gelijk. Hierdoor verschillen
zij van de hymnen, maar tevens ook, doordat zij de wetten van prosodie en quantiteit niet volgen. Wij horen er alleen een poëtisch
rhythme in, gelijk in die tijd slechts in de Byzantijnse hymnen werd
aangetroffen. 1 ) Notker's strophenbouw is in hoofdzaak gelijk aan die
der Byzantijnen uit die tijd; en dit wijst op een belangrijke culturele
invloed van Byzantium, waarover men zich niet behoeft te verwonderen. Immers, ook de orgelmuziek was van Byzantijnse oorsprong.
Naast de rustige Latijnse hymnenpoëzie verscheen de Byzantijnse
met overdadige pracht en klankenpraal, die met geestdrift werd
begroet.
Notker was niet de eerste, die sequentia's dichtte; slechts enkele
der hem toegeschreven sequentia's zijn zeker van zijn hand. Hij is
beslist niet de dichter van het beroemde „Media vita", dat eerst
in de dertiende eeuw verscheen en blijkbaar in Engeland werd geschreven; ook is het geen sequentia, maar een antiphoon. Notker is
echter de voorganger in een lange en roemruchte reeks van middeleeuwse sequentiadichters. De melodieën, die de toon van de volkszang
naderden, vormden sedert Notker's tijd het meest populaire deel van
de misgezangen in Frankrijk en Duitsland. Zij verhoogden de glans
der kerkelijke liturgie en ontlokten nieuwe welluidendheid aan het
Latijn der Middeleeuwen. De nieuwe rhythmische vormen hadden te
hoger waarde, doordat zij verheven gedachten en warme gevoelens
vertolkten. De lyriek had een nieuw kerkelijk gebied ontdekt, waarop
zij vrome harten kon ontroeren en verheffen.
De verhevenheid der uitgedrukte gevoelens blijkt uit het gedeelte
van een Paas-sequentia, dat wij nu zullen trachten te vertalen. 2 ) Er
wordt in geschilderd, hoe de natuur in de lente de verrezen Christus
huldigt:
1) Zie Peter W a g n e r, Einführung in die Gregorian Melodien 1 3 , 253v., en
zijn verhandeling „Das Media vita" in Schweiz. Jahrbuch fur Musikwiss. I (1924),
18vv.
2) Naar v. Winter fel d, Die Dichterschule St. Gallens u. d. Reichenau. Neue
Jahrbücher f. d. Klass. Altertum V (1900), 355. Analecta hymnica LIII, 66.
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Uit de nacht des grafs
Hem huldigt de natuur:
stond de Heiland op
akkerzaad en bloem
leefden op met nieuwe krachten;
het vogelkoor
zingt na de winterrijp zijn lied van jubel.
Heller stralen nu
maan en zon, eerst door des Heilands dood ontsteld,
en in 't frisse groen
prijst Hem, die verrees, de aarde en toen Hij stierf
scheen zij ineen te storten, mat en bevend.

Notker begon reeds met het dichten van zijn sequensen omstreeks
862 en ging er mede voort tot 912, het jaar van zijn dood. Een roerend
blijk van zijn echt Christelijke deemoed vinden wij in zijn Stephanushymne, waarin hij zichzelf als „ziek en stamelend en vervuld van
ondeugd" beschrijft. 1 ) Ekkehard IV, de kroniekschrijver van het
klooster, noemde hem later „een vat van de Heilige Geest ". 2 )
Notker's zorg voor de morele en intellectuele vooruitgang van
zijn leerlingen blijkt uit brieven en gedichten, die hij zond aan zijn
vroegere leerlingen, Salomo, de latere bisschop van Constanz, en
Waldo, bisschop van Freising. Voor Salomo schreef hij een klein
handboek over de Latijnse patristiek. De goedhartige geleerde wist
ook de volkstoon te treffen en uiting te geven aan gezonde humor.
In een half-Duits Latijn, zoals minder ontwikkelden het misschien
spraken, schildert hij ons in de Gesta Karoli de figuur van Karel de
Grote, die toen nog in de volksoverlevering, met sagen omkleed,
voortleefde. Karel de Dikke bracht hem tot het schrijven van dit werk:
bij een bezoek aan St. Gallen in 883 had hij zozeer behagen gevonden
in de verhalen van Notker, dat hij hem verzocht ze tot een boek samen
te voegen.
Een zware culturele taak voor de Duitse kloosters in die tijd was
nog, het volk de geloofswaarheden en de zedenleer in de volkstaal
kenbaar te maken. Hiermede staan de vele pogingen in verband, die
werden aangewend om in de scholen het Latijn te doceren en contact
tot stand te brengen tussen de taal der Kerk en der wetenschap en
de taal van het volk, het thiot. De benaming lingua theodisca voor
deze laatste taal wordt het eerst aangetroffen in het bericht over een
Angelsaksische synode in het jaar 786, gehouden onder koning Offa
van Mercia. 3 ) De lingua theodisca nam naast de lingua grammatica
der geleerden een soortgelijke, hoewel dan nog lagere plaats in als de
1
3

) M. G. Poetae lat. IV, 339.
) M. G. Epp. IV, 28.

2)

M. G. SS. II, 101.
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lingua rustica romana, de Romaanse volkstaal. De Kerk moest, zowel
hier als ginds, bij de uitoefening der zielzorg de doopformule, verschillende gebeden enzovoort in de volkstaal doen overbrengen.
Echter leverde de studie van het Latijn groter moeilijkheden op voor
Duitse geestelijken dan voor hen, wier moedertaal het Romaans was.
Wij wezen er reeds op, 1 ) hoe men zich aanvankelijk van glossen
bediende, terwijl hierop de glossaria volgden. Een groot Latijns-Duits
woordenboek, dat, naar men meende, werd samengesteld door een
zekere Kero van St. Gallen en dus bekend staat als het glossarium van
Keso, kwam omstreeks 750 in Beieren uit; het werd in Alemannië
afgeschreven en is het oudste in zijn soort. Ook Hrabanus werkte
aan deze arbeid mee, door zijn woordverklaringen. Het grote LatijnsDuitse bijbelglossarium, dat aan hem wordt toegeschreven, is echter
eveneens uit Beieren afkomstig. Salomo III, bisschop van Constanz,
die tevens abt van St. Gallen was, schijnt ook te hebben medegewerkt
aan een glossarium, dat tegen het einde der negende eeuw in St. Gallen
werd samengesteld. Later werd overgegaan tot vertaling van moeilijker geschriften, waarvan wij er reeds enkele noemden. Uit de
negende eeuw is een werk bekend, dat in het klooster Fulda tot stand
kwam, waarschijnlijk op aansporing van Hrabanus. Het is een vertaling van de Latijnse Evangeliënharmonie, saamgesteld door de
Syriër Tatianus in de tweede eeuw. Men waagde het ten slotte, voor
godsdienstige doeleinden de dichtkunst in de volkstaal te hulp te
roepen, die met haar oude heldenliederen uit vervlogen tijden zulk
een diepe indruk wist te maken op de volksziel. In het klooster te
Fulda bleef een voorbeeld van deze oude stafrij mdichten bewaard:
twee monniken hebben namelijk op de omslag van een theologisch
manuscript het Hildebrandslied overgeschreven.
Wij staan hier dus aan het begin van de Duitse dichtkunst.
Evenals een eeuw vroeger bij de eerste Angelsaksische dichtkunst
was het ook nu weer de Kerk, en in deze de kloosters, van wie de
krachtigste steun uitging. Dit strookte geheel met de algemene
positie der Kerk: zij had de Duitsers, evenals de Angelsaksen, tegelijk
met het Christendom de beschaving gebracht en beide volken binnengeleid in de beschaafde wereld, die zich thans in het westen vormde.
Zowel rechtstreeks als indirect droegen de kloosters hiertoe bij. De
Duitsers leerden lezen en schrijven van Benedictijnen geen Duitser
mag ooit de verdiensten van deze orde ten opzichte van het Duitse
volk vergeten. In de kloosters werden de eerste geschriften in het
Duits vervaardigd, en het waren weer kloosterlingen, die een voorname rol speelden in het ontstaan van het Duitse gedicht.
Het eerste godsdienstige gedicht van grotere omvang is het epos,
bekend onder de oud - Saksische naam Heliand (Heiland). De naam
1)

Deel I, blz. 396.
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van de dichter is niet bekend. Men neemt aan, dat hij van Saksische
origine was en waarschijnlijk tot de geestelijke stand behoorde.
Indien hij een leek was, dan moet de stof hem door een geestelijke zijn
verschaft. De laatste van de vele hypothesen wijst de uit Saksen
afkomstige bisschop Bernold van Straatsburg als auteur aan en
veronderstelt, dat het werk in deze stad geschreven werd. 1 ) Wel
heerst eenstemmigheid over het feit, dat het gedicht in de tijd van
Lodewijk de Vrome tussen 822 en 840 is ontstaan, daar de Mattheus commentaar van Hrabanus Maurus gebruikt werd en wellicht ook
die van Paschasius Radbertus, een monnik uit Corbie. De schrijver
wilde de evangeliën ter kennis brengen van hen, die geen Latijn
kenden, in een voor hen geschikte vorm. Het gedicht is in oud Germaanse, epische stijl gesteld, waarbij gebruik is gemaakt van de
allitererende twaalflettergrepige versregel. Het verhaal nadert de
opvattingen van het Germaanse heldenlied ook hierin, dat Christus
wordt voorgesteld als een Germaanse legeraanvoerder, wiens volgelingen de apostelen zijn, trouwe en koene strijders, die zich om Hem
scharen zoals de vertrouwelingen rondom hun heer in de volksvergadering. Aldus zien wij de Heiland in de bergrede, het hoogtepunt
van het gedicht, waarin Hij Zijn nieuwe wet afkondigt:
Voorwaar ik zeg u, zalig zijn zij
in deze middenwereld, die in 't hart
arm zijn uit deemoed, want het eeuwige rijk
in des hemels wei is hun geheiligd,
hun leven sterft niet af.
Zalig ook
de zachtmoedigen: zij zullen hetzelfde land
bezitten, hetzelfde rijk.
Zalig voorts
zij die onrecht bewenen, zij mogen vreugde verwachten,
troost in hetzelfde rijk.
Zalig de getrouwen ook,
die naar rechtvaardigheid oordelen: vol zal hun loon zijn
in het rijk van de Heer; 't genot van de vromen
die hier billijk vonnisten, en geen mens aan de maalsteen
met woorden bedrogen.
Zalig, die mild een hart
droeg in zijn heldenborst: hem wordt de Heer, die
heilig en machtig is, mild.
Zalig ook onder velen
die rein van harte zijn: zij zullen de Vorst des hemels
binnen Zijn rijk aanschouwen.
1)

P iets c h in Beitrágen z. Gesch. d. deutsch. Sprache u. Liter. 49 (1924), 132w.
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Zalig zijn ook

de vreelievenden, die geen tweedracht stichten,
met schuld zich bezwaren: zij heten zonen des Heren:
hun zal Hij genadig zijn, dat zij lang genieten
mogen van Zijn rijk.
Zalig nog zij,
die het goede willen en daarom van de machtigen
haat en lijden verdragen: ook hun ligt de weide
van Gods hemel gereed en 't leven der ziele
eens op de eeuwige dag, welks einde niet komt,
de zalige vreugd.

De dichter zelf was het waarschijnlijk ook moeilijk gevallen ooit,
dit nieuwe lijdende - heldenideaal, dat hij naar de woorden des
Heilands aan zijn toehoorders voorhield, te begrijpen. Wij zien hem
nog met voorliefde gevechtsscènes behandelen, onder andere het
verhaal van Petrus, de onstuimige houwdegen, die in Gethsemane
woedend het oor van Malchus afslaat. Het landschap van Judea
schetst hij naar de hem bekende streken van zijn land. De steden in
Judea ziet hij als burchten in Saksen, want steden waren in Saksen
toen nog onbekend. De burchten worden door de edelen bewoond,
terwijl het volk in gehuchten verblijft. De feestzaal van Herodes
wordt voorgesteld als een houten hal met banken langs de wanden.
Zelfs sporen van heidense sagen ontbreken niet geheel. Satan, die
onkruid uitstrooit, maakt zich onzichtbaar door de toverhelm
(Hehlhelm). Totdat de macht van het vuur (Mudspell) over de wereld
woedt, moeten tarwe en onkruid te zamen groeien.
Spoedig volgde ook een bewerking van het Oude Testament in
de Saksische taal. Fragmenten hiervan bezitten wij in de zogenaamde
oud - Saksische Genesis.
Vrijer naar vorm en inhoud is het gedicht, thans bekend onder
de naam Muspilli, d.i. wereldbrand; het schildert het lot, dat de
mensenziel na de dood wacht. Het komt voor in een codex uit het
St. -Emmeramklooster te Regensburg en is ingelast tussen een Latijnse
predikatie van de H. Augustinus, die aartsbisschop Adalram van
Salzburg aan koning Lodewijk de Duitser opdroeg. Het gedicht werd
geschreven in de jaren 830-840. De schrijver schijnt een Beiers
geestelijke te zijn, die zijn adellijke toehoorders en lezers tot inkeer
wil brengen door te wijzen op het laatste oordeel, waarbij hij hun
voorhoudt, hoe na de dood van de mens twee machten strijden om
het bezit van zijn ziel. De Heer beslist als scheidsrechter over deze
strijd; dit is het bijzonder oordeel, waarop het algemeen oordeel
voor alle stammen zal volgen, na het vergaan der wereld. Hieraan
gaat de strijd vooraf tussen Elias en de Antichrist. Deze wordt
overwonnen, maar Elias wordt gewond, en het bloed, dat uit zijn
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wonden op de aarde neerdruppelt, ontsteekt de alles vernietigende
wereldbrand (Muspilli). Hierop volgt het laatste oordeel, op het grote
gerichtsveld, waarheen de engelen alle mensen roepen. Van ieder
wordt bekend gemaakt, wat hij misdaan heeft met hoofd, hand en
verdere ledematen tot de pink toe. Ten slotte volgt de triomf van
Christus.
Op dit nog in stafrijm geschreven gedicht volgt er een, waarvan
de schrijver bekend is. Zijn naam is Otfrid. Na enige tijd in het
Benedictijnenklooster te Weissenburg in de Elzas te hebben doorgebracht, zette hij zijn studiën voort te Fulda onder Hrabanus. In
Weissenburg teruggekeerd begon hij zijn dichterlijke taak, die lange
tijd duurde: eerst tussen 865 en 870 was zijn werk beëindigd. Ook
zijn boek over de evangeliën kwam eerst door lange arbeid tot stand.
Hij legde hieraan de pericopen, de evangeliën van de Zondagen, ten
grondslag en voorzag deze van geleerde verklaringen. Hij schreef
in dezelfde trant als vele andere geleerde monniken uit zijn tijd, doch
gebruikte de Duitse taal, om zijn gedachten te vertolken. Op sommige
plaatsen verraadt zijn gedicht echter diepe gevoelens, zoals bij de
schildering der moedervreugde van Maria na Jezus' geboorte en van
de kindermoord te Bethlehem. Hij hield waarschijnlijk rekening met
de mogelijkheid, dat zijn verzen gezongen zouden worden. Want
zijn bedoeling was, de onbehoorlijke liederen der leken door zijn
gedicht te vervangen. Zijn wens is echter niet in vervulling gegaan,
want zijn poëzie is niet tot het volk doorgedrongen. Wel heeft zij
aanzienlijke invloed op de dichtvorm uitgeoefend door het regelmatig
gebruik van het eindrijm, dat van toen af het stafrijm in de Duitse
poëzie verdrong. Otfrid is niet de eerste, die het eindrijm gebruikte.

In toverspreuken uit Trier, die omstreeks 800 ontstonden, vinden wij
voor het eerst Duitse rijmen. En reeds vroeger is het eindrijm te
vinden in de Latijnse kerkelijke poëzie; hieruit is het waarschijnlijkk
naar de Romaanse volkspoëzie overgegaan.
Welke waren de godsdienstige gedachten en gevoelens, waardoor
deze Duitse dichters voornamelijk werden bezield? Op de eerste plaats
was het de gedachte aan de macht van God, die zich op de meest
verschrikkelijke wijze zou openbaren op de laatste - oordeelsdag en die
de gehele schepping ons dagelijks voor ogen houdt. Met voorliefde
schilderden de dichters de dag des oordeels. Dit strookte geheel met
de mentaliteit van deze naïeve, krachtige mensen, die boven alles
macht en geweld waardeerden en als heidenen de natuurkrachten als
godheden hadden vereerd. Hierbij kwam echter iets, dat het heidendom niet kende: de leer van Gods goedertierenheid en liefde, van de
zachtmoedigste der mensen en de milde rechter. Met deze leer kon
men ongetwijfeld het best de koude harten vertederen en aantrekken,
een volk tot edeler gedachten brengen. Evenals nog heden het dialect
veel meer de taal is van het gevoel dan van het verstand, zodat men
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bijna zou aarzelen, iets gevoeligs anders dan in dialect uit te spreken,
zo klinkt ook in deze Duitse dichtwerken vooral de taal van het hart,
zodat wij er in aanvoelen, welke invloed de leer van Christus op het
gemoed trachtte uit te oefenen. Om deze reden hebben die gedichten
hun waarde. Maar ook om een andere reden.
Heliand, Muspilli, het Evangelieboek van Otfrid zijn dichtwerken, die een veelbelovend begin vormen van de Duitse literatuur.
Zij zijn uitingen van het jonge nationale leven, dat binnen het
opnieuw gegronde Imperium Romanum begint te ontkiemen en zich
te ontwikkelen, om ten slotte zegevierend uit het kunstmatig omhulsel
te voorschijn te treden, niet slechts in de Duitse, maar ook in de
Romaanse landen. In deze laatste vormden zich de Romaanse talen
uit de verschillende streekdialecten, die uit het volkslatijn waren
voortgekomen juist de reden, waarom haar ontstaan minder in het
oog loopt dan dat van het Duits, dat zo ver van het Latijn afstaat.
Tegelijk met de talen ontstaan de nationaliteiten, die zich bij het
uiteenvallen van het rijk der Karolingers duidelijker zouden aftekenen.
De verschillende geaardheid der nationaliteiten zou dan de richting
aangeven, waarin de ontwikkeling der beschaving van het westen
plaatshad. Het was echter gelukkig, dat het westen nog een tijdlang
tot één rijk verenigd bleef, dat door de gemeenschappelijke Latijnse
taal en cultuur werd samengehouden. Gezien het snel groeiende
streven naar zelfstandigheid der verschillende volken kon de gemeen-

schappelijke grondslag niet hecht genoeg zijn, wilden de nieuwe
nationaliteiten elkander niet vernietigen. Zonder die grondslag ware
de ontwikkeling ener cultuureenheid in het westen niet mogelijk
geweest. De Islam zou dan als overwinnaar uit de strijd zijn getreden
en de leiding der wereldbeschaving hebben overgenomen.
Deze éne, hechte grondslag voor de westerse cultuur was uitsluitend te vinden in de Kerk van Rome: zij maakte de stichting van
het Karolingische rijk mogelijk en vormde door haar taal het contact
met de kunstschatten der oudheid, waardoor de nieuwe westerse
beschaving de erfenis van de leidende cultuur der oudheid kon aanvaarden. Men heeft de geringe zelfstandigheid van de Latijnse
literatuur der negende eeuw wel eens gehekeld. Wie historische
samenhang kan waarnemen, zal dat tekort echter niet te zwaar tellen.
Deze literatuur dient op dezelfde wijze te worden beoordeeld als de
eerste uitingen van een kunst door de kunsthistoricus: hij ziet niet
zozeer de gebreken en de primitieve wijze van uitvoering, als wel het
begin van een belangrijke kunstontwikkeling. Het lachje, waarmee wij
zien op die kinderlijke onbeholpenheid, waarachter toch een gezond
streven schuilgaat, kan gelden voor heel de intellectuele beschaving
der negende eeuw. De mensheid leert nu eenmaal niet anders dan
het kind: door nabootsing en herhaling van het gesprokene. Zo leerde
ook de westerse wereld van hetgeen de vroegere, hoger ontwikkelde
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beschaving bood: men verdiepte zich in de meesterwerken der verdwenen cultuur, trachtte zich hun inhoud eigen te maken, hun vormen
na te bootsen en hun gedachtengang te doorgronden.
Zo vertoont zich de intellectuele beschaving der negende eeuw
meest in de vorm van compilatie. Men spreekt van een Karolingische
renaissance. Het was echter een hergeboorte der oudheid, die er naar
streefde verder te komen dan enkel nabootsing; van het imiteren en
excerperen wilde men komen tot een zelfstandig denken en vormen.
Hiermede staat in verband, dat men zich van Christelijk standpunt
helder bewust was van de principiële tegenstelling met de oude
heidense klassieken; deze tegenstelling komt dan ook naar gelang van
het persoonlijk karakter des schrijvers op meer of minder krachtige
wijze tot uitdrukking.
Met ijver werd echter de studie der kerkvaders beoefend. Die
viel ook minder moeilijk, wijl zij, als de laatste Latijnse schrijvers,
nog het beste bekend waren gebleven. Van de kerkvaders vinden wij
vooral de werken van de H. Augustinus, Gregorius de Grote, Hieronymus, Origenes, Joannes Chrysostomus in de catalogi der bibliotheken uit de negende eeuw vermeld en in de werken uit die tijd aangehaald. Natuurlijk werden zij ver overtroffen door het Boek der Boeken:
de verklaring der Heilige Schrift door verzameling van excerpten
uit de geschriften der Vaders vond de meeste beoefening en vormde
bijna de gehele theologische wetenschap van die tijd. Op het gebied
der overige wetenschappen hield men zich aan de compendia van
de laat - Latijnse schrijvers Boëthius, Cassiodorus en Isidorus van
Sevilla, de grammatici Donatus en Priscianus en het compendium
der zeven vrije kunsten van Martianus Capella. Wijsgerige kennis
werd bijna uitsluitend uit de werken van Boëthius geput, uit zijn
commentaren op de Categorieën van Aristoteles en zijn vertaling
van de Isagoge van Porphyrius, die voor de Middeleeuwen het handboek der logica werd.
Griekse schrijvers waren bijna uitsluitend door Latijnse vertalingen bekend. Slechts weinigen waren het Grieks machtig, ofschoon
aan velen de kennis van deze taal werd toegeschreven. De mening,
dat Karel de Grote een school voor de Griekse taal aan de kathedraal
van Osnabruck heeft gesticht, is door een vervalste oorkonde uit de
elfde eeuw ontstaan. Het waren bijna alleen monniken uit Ierse
kloosters, die Grieks kenden. Een uitzondering is bijvoorbeeld
Hilduïn van St. Denis. De voorname plaats, die Scottus Eriugena
innam onder de geleerden der negende eeuw, is voornamelijk aan zijn
kennis van het Grieks toe te schrijven. Enkele in Latijnse teksten
voorkomende woorden of zinnen zijn nog geen bewijs, dat de schrijver
deze taal machtig was. Op deze wijze trachtten sommigen een roep
van geleerdheid te verwerven. Zij kenden enige woorden of zinnen of
hadden het Griekse alfabet geleerd. Met de Hebreeuwse taal was het
8. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.
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juist zo gesteld. De kundige diaken Florus van Lyon maakte voor de
correctie van het psalmboek gebruik van de Hebreeuwse tekst, maar
hij heeft zich hierbij laten helpen door de Joden van Lyon.
De studie van het Latijn, de taal der scholen uit die tijd, werd
beoefend in de traditionele vorm van het zogenaamde trivium, dat
uit grammatica, rhetorica en dialectica bestond. Daarop volgden de
vier mathematische vakken van het quadrivium: arithmetica, geometria, astronomia en musica. Deze zeven vakken waren in de openbare
scholen van het Romeinse rijk de zeven vrije kunsten, de artes
liberales; in de Middeleeuwen bepaalden zij de leergang. Niet alle
scholen beschikten echter over voldoende leerkrachten, om al deze
vakken te onderwijzen. De zeven vrije kunsten werden trouwens
gewoonlijk slechts als een inleiding tot de theologie beschouwd en
het onderwijs werd dan ook aan dit doel aangepast. Leken kwamen
er echter onder de scholieren ook voor, meest zonen van voornamen
huize, die in de hof- of openbare stiftschool onderwijs genoten; hun
getal was echter niet groot. De eigenlijke school was de kloosterschool,
waar de jonge monniken hun opleiding ontvingen, en de stiftschool,
bestemd voor de jonge canonici. De wereldgeestelijkheid ontving dan
haar eerste opleiding van de pastoors.
Reeds in de laagste klassen werd met het onderricht in de Heilige
Schrift begonnen, en in de hogere klassen werd steeds veel aandacht
geschonken aan het verband met de Heilige Schrift en de kerkelijke
practijk. Bij het onderwijs in het lezen werd de knapen de kennis der
honderdvijftig psalmen bijgebracht. Men beoogde hiermede, hen in
staat te stellen, deel te nemen aan het koorgebed. Reeds voordat de
kinderen de school bezochten, lieten de ouders hun soms les geven in
de kennis der psalmen. Dikwijls werd deze taak door nonnen waargenomen. Van vele heiligen vermeldt men, dat zij reeds in hun prille
jeugd de psalmen van buiten hadden geleerd. Ook leken genoten
dit onderricht wel eens.
De grote betekenis, die in de school aan het taalonderwijs werd
gehecht, bleek ook uit vele geschriften, vooral over Latijnse grammatica. Men begon met de oude grammatici toe te lichten, voor
Hetgeen in-namelijkDotus,PrcnMaieEutychs.
die tijd op dit gebied werd bereikt, heeft Remigius van Auxerre voor
latere tijden geboekstaafd. Men ging echter verder. De vergelijkende
studie der manuscripten, die vanzelf ontstond door het overschrijven,
leidde tot philologische critiek, die met Lupus van Ferrières een
verbazingwekkende hoogte bereikte.
Voor de inleiding in de dialectica maakte men gebruik van
Boëthius, van wie een vertaling met verklaring van het Organon van
Aristoteles bestond; voor de rhetorica koos men redevoeringen van
Cicero en het werk De inventione. Een verzameling van excerpten,
afkomstig van de monnik Hadoard, die wellicht bibliothecaris was
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in het klooster Bec in Normandië, toont aan, hoeveel werken van
Cicero men in die tijd kende.
Uit vele brieven spreekt voldoening over het feit, dat men de
Latijnse taal geleidelijk meer volkomen beheerste. De kennis der
metra voerde tot een kunstzinnige uiting van gedachten en gevoelens
in de poëzie, die door bijna alle schrijvers der negende eeuw met meer
of minder succes werd beoefend.
De muziekstudie werd tegelijk met de studie der liturgie aangemoedigd door de plechtige godsdienstoefeningen, zoals deze in de
kloosters der Benedictijnen werden gehouden. Voor de theorie was
men aangewezen op wat karige overlevering uit de oudheid, voor namelijk op Martianus en Boëthius.
Het grotere gemak, waarmede men zijn gedachten uitdrukte,
kwam ten goede aan de geschiedvorsing: zelfs kon Frechulph van
Lisieux het denkbeeld, een geschiedenis der wereld te schrijven,
opvatten en tot uitvoering brengen. De studie der geschiedenis bloeide
ten zeerste binnen de stille kloostermuren, dank zij de heldere,
ordelijke geest der Benedictijnen: men bekeek de gebeurtenissen van
de dag zo objectief mogelijk en boekte ze kort en zakelijk in volgorde
van tijd en plaats, in de vorm van annalen. Piëteit tegenover hen, die
een heilig leven hadden geleid, deed biografieën en hagiografieën
ontstaan. Hierbij werd echter het streven naar een fraaie, uiterlijke
vorm noodlottig voor het hoogste doel der geschiedenis, het boekstaven der onvervalste waarheid. De heiligenlevens, die men in
vroegere tijden kende, stieten af door het slechte Latijn. Men ging
ze opnieuw bewerken, maar sprong daarbij zeer willekeurig met de
inhoud om. Dus is het te betreuren, dat de oude Vitae, uit de tijd der
Merovingers, door bewerkingen van twijfelachtig allooi uit de negende
eeuw zijn vervangen. Er werd dan ook geen acht geslagen op de
grenzen, die een geschiedschrijver dient te eerbiedigen: men schreef
legenden, die op geen enkele degelijke historische grondslag berustten,
uitsluitend met het doel, de vrome fantasie te bevredigen. Evenals nu
geschiedt bij het schrijven van historische romans, werd niet gevraagd,
in hoeverre de feiten geschiedkundig juist waren of niet.
Ook ging men aandacht schenken aan de grote natuurverschij nselen, die nauwgezet in de jaarboeken werden opgetekend, vooral in
die van Fulda en Xanten en in het gedeelte van de annalen van
St. Bertin, dat door Prudentius werd verzorgd. Wel is waar kwam die
aandacht gewoonlijk hieruit voort, dat men dergelijke gebeurtenissen
als voortekenen of, wanneer schade was aangericht, als straffen Gods
beschouwde. Zorgvuldig werd gewag gemaakt van aardbevingen,
zware onweders, overstromingen, strenge vorst, meteoren, zons- en
maansverduisteringen, buitengewone uitwerking van de bliksem en
zeer zware hagelslag. Soms blijkt uit deze berichten een bijzondere
opmerkingsgave, zoals bij de beschrijving van eb en vloed in het
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abtsverhaal van St. Wandrille en in het nauwkeurig bericht in de
annalen van Fulda over sprinkhanenplagen, die ook Regino goed
beschrijft. Men trachtte echter nauwelijks door te dringen tot de
oorzaken; lust om te vorsen naar natuurwetten was niet aanwezig.
Natuurwetenschappelijk inductief onderzoek lag niet in de geest van
die tijd.
De grootste belangstelling trok nog dat gedeelte der natuurwetenschap, dat voor de landbouw van belang kon zijn; want juist
ook op landbouwgebied leverden de kloosters, en voornamelijk de
Duitse kloosters, belangrijk cultureel werk. Zij voerden in Duitsland
de stalvoedering en het drieslagstelsel in. Vooral legden zij zich op
groenteteelt toe, daar het eten van vlees in de regel der Benedictijnen
slechts aan zieken wordt toegestaan. De kennis, die de monniken in
hun tuinen in practijk brachten, stamde uit de Romeinse tijd en uit
zuidelijker streken. Dit blijkt uit vele Duitse (en Nederlandse)
woorden van vreemde oorsprong. Aan het Latijn zijn de woorden
vrucht, wijn, olie (Frucht, Wein, 0l) ontleend, en de namen van vele
planten (planta) : raap (Rube, rapa), linze (Linse, lens), kool (Kohl,
caulis), roos (Rose), lelie (Lilie), peterselie (Peterselie, petroselinum),
asperge (Spargel, asparagus), radijs (Rettich, radix), latuw (Lattich,
lactuca), kalebas (Kurbis, cucurbita), salie (Salbei, salvia), ui (Zwiebel,
cepa), Senf (sinapi), venkel (Fenchel, feniculum) en andere specerijen:
azijn (Essig, acetum), peper (Pfeffer, piper) ; ook namen van bomen:

populier (Pappel, populus), kastanje (Kastanie, castanea) en van vele
uit het zuiden afkomstige vruchten: kers, pruim, peer, kweepeer,
perzik, vijg, enzovoort. Van de Romeinen had men ook het veredelen
der bomen geleerd en de namen voor de bewerkingen: enten en
oculeren. Monniken uit Italië brachten de kennis der eetbare champignons naar het noorden. Op welke eenvoudige wijze allerlei kennis
uit het zuiden haar weg naar het noorden vond, blijkt uit een brief
van Alcuïn, waarin hij abt Benedictus van Aniane in Septimanië zijn
dank betuigt voor het zenden van geneeskrachtige kruiden.') Uit het
veelbesproken Capitulare de villis, dat zeker in Aquitanië thuishoort,
blijkt nog, hoe men zich op de goederen des konings in het zuiden,
ten tijde van Karel de Grote, toelegde op de cultuur van bomen en
planten op voorbeeld waarschijnlijk van het modelklooster Aniane. 2
Nog heden komt de afhankelijkheid van de oude cultuur in geen
andere wetenschap zozeer uit als in de plant- en dierkunde. De
systematische botanica en zoologie zijn de wetenschappen, waarbij het
Latijn en het Grieks in steeds nieuwe woordvormingen blijven
voortbestaan, zodat de geleerden van de meest verschillende landen
elkander alleen door die aanduidingen begrijpen.
)

1) M. G. Epp. IV, 100.
2) D o p s c h, Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit I, 43w.
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Het is niet precies na te gaan, hoeveel van de kennis der oudheid
op het gebied der plantkunde door de kloosters uit het begin der
Middeleeuwen aan het nageslacht is overgedragen. Dat echter de
monniken, na de Romeinse ambtenaren en soldaten in de eerste
eeuwen na Christus, zich veel moeite in deze richting gaven, blijkt
uit de zorg, waarmede de geschriften van Cato, Varro, Columella en
Palladius werden bewaard. De klassieke schrijver over tuinbouw was,
met zijn twaalf boeken De re rustica, de tijdgenoot en stadgenoot
van Seneca L. Junius Moderatus Columella uit Gades. Een copie van
deze boeken heeft zich uit Fulda verder verbreid. Dit werk bracht
Walafried Strabo te Reichenau tot het schrijven van het gedicht
,Over de tuinbouw ", waarin hij de kennis der ouden met zijn eigen
ervaringen aanvult en met dichterlijke gevoelens voordraagt. Zijn
ongekunstelde belangstelling in de natuur en zijn pittige wijze van
uitdrukking bewijzen, met hoeveel vreugde de monniken de kloostertuin verzorgden en er gebruik van maakten als middel tot ontspanning.
Vele op zichzelf staande uitingen bewijzen eveneens, dat de kloosterrust niet slechts ten goede kwam aan de geestesarbeid der vlijtige
kloosterlingen, doch tevens een verkwikking was voor hun gemoedsleven, dat reeds even ontvankelijk was voor indrukken der natuur als
onze tijd. In een weemoedig afscheidsgedicht, aan Alcuin of zijn
opvolger Fredegisius toegeschreven, wordt de idyllische ligging van
een klooster geprezen met zijn bossen, bloeiende weiden, visrijke
beekjes en geurende tuinen, waarin rozen en lelies het oog verrukken
en de vogels Gods lof zingen. Het gedicht begint met de veelbetekenende woorden: „O mijn cel, mijn zoete, lieve woning." 1
Uit dit gedicht en dat van Walafried blijkt ook, dat vele kruiden
wegens hun geneeskrachtige eigenschappen door de artsen werden
gewaardeerd. Kennis der geneeskunde werd, naar het voorbeeld van
Angelsaksische monniken, geput uit Romeinse artsenijboeken, die
echter veel bijgeloof bevatten. De medische kennis der oudheid, door
diaken Crispus waarschijnlijk de latere aartsbisschop Benedictus
Crispus van Milaan (681 tot 725) in zijn leergedicht verwerkt,
was nog niet ten noorden van de Alpen doorgedrongen. De geneeskunde werd ofwel door vreemdelingen uitgeoefend, Arabieren en
Joden vooral, of men nam zijn toevlucht tot de geestelijkheid.
Hrabanus stelde aan de clerus de eis, enigszins op de hoogte te zijn
van de geneesmiddelen tegen verschillende ziekten. Tal van geestelijken bezaten dan ook enige medische kennis. In dit opzicht waren
bekend de monnik Iso van St. Gallen en de abt Dido van St. Pierrele-Vif te Sens. De abt van Prum zond zijn zieke monniken naar deze
laatste, wanneer andere artsen hen niet hadden kunnen genezen. 2
De biograaf van Lodewijk de Vrome, die men wegens zijn astrot

)

)

1)

M. G. Poetae I, 243.

2)

M. G. Epp. VI, 68.
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nomische kennis „de astronoom" heeft genoemd, geeft een zeer
nauwkeurige beschrijving van de dodelijke ziekte van zijn keizerlijke
heer. Ook zijn verslag van de zonsverduistering in 840 is uitstekend.
Jammer genoeg waren hem, evenals zijn tijdgenoten, de navorsingen
van de grote Griekse astronomen onbekend. Compendia en encyclopedieën vormden slechts een schamel surrogaat.
Voor de aardrijkskunde stelde de Ier Dicuil in 825, waarschijnlijk
aan het hof, uit Romeinse werken een compendium samen, dat enige
belangrijke gegevens bevat over de Fáróer en IJsland (Thile). Een
nog minder oorspronkelijk werk werd onder de titel De situ orbis
omstreeks 870 aan Karel de Kale opgedragen. Ook wereldkaarten
ontbreken niet: een voorbeeld hiervan is de kaart van Beatus. Zij
komt voor in afschriften van een commentaar op de Apocalyps, die
in 776 door Beatus werd geschreven. Deze was in de strijd over het
adoptianisme de tegenstander van bisschop Felix van Urgel; hij
stierf waarschijnlijk in 798 als abt van het klooster Valcavado in
Asturië. Zoals alle kaarten uit de Middeleeuwen is deze „geoost" : de
bovenkant der kaart geeft het oosten aan, voorzien van een schets
van het paradijs; de verschillende werelddelen zijn als volgt gerangschikt : de bovenste helft wordt ingenomen door Azië; links beneden
bevindt zich Europa en rechts beneden Afrika; de tussengelegen
zeeën vormen een T, waarom men deze kaarten de naam van T- kaarten
heeft gegeven. Het aldus voorgestelde wereldhalfrond wordt door
de oceaan omspoeld. De gegevens van deze kaart werden ontleend
aan een Romeinse wereldkaart uit de vierde eeuw, evenals die voor
de andere mappae mundi.
Bij de studie der 'mathematisch-astronomische vakken hechtte
men vooral waarde aan de kennis van de Computus of kerkelijke
tijdrekening. Iedere geestelijke moest de opeenvolging der kerkelijke
feesten en de kalender kunnen vaststellen en vooral de datum van het
Paasfeest weten te bepalen. Naar het voorbeeld van Beda schreef de
monnik Helperic van Auxerre voor zijn leerlingen een leerboek over
de Computus, dat vooral steunde op de verklaring van Macrobius
van het Somnium Ciceronis. Macrobius, een Romeinse grammaticus
uit de vijfde eeuw, was de toenmalige autoriteit op dit gebied. De
wetenschap der oude landmeters verheugde zich in enige belangstelling. Overigens was de geometrie weinig in tel. Slechts in enkele
manuscripten is opgenomen, hetgeen Boëthius uit de arithmetica
van Nicomachus en de geometria van Euclides had overgenomen.
Natuurkennis werd er slechts heel weinig onderwezen. Het
gebrek aan belangstelling daarvoor in het begin der Middeleeuwen
was oorzaak, dat bijna alle werken uit oudere tijd verloren gingen.
Het werk van Plinius, dat de Angelsaksen weer naar het vasteland
brachten, trok weinig aandacht. Meer bekend waren Latijnse vertalingen van een verzamelwerk Physiologus, dat tussen tweede en
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vierde eeuw in Palestina ontstond; het bevatte ongeveer vijftig
allegorische beschrijvingen van dieren, waaronder fabelachtige
exemplaren als de eenhoorn; ook werden zeldzame stenen en bomen
beschreven. Dit werk viel aan de kloosterscholen vooral in de smaak,
daar de eigenschappen der dieren geschilderd werden in een mystieke
samenhang met het Christelijk geloof, doordat de zo geliefde symboliek er op werd toegepast. Overigens werden gegevens op natuurkundig gebied ontleend aan de encyclopedie (Origenes), respectievelijk het werk over natuurwetenschappen van Isidorus van Sevilla,
en aan de imitaties van Beda, De rerum naturis, en Hrabanus Maurus,
De universo.
Overal zien wij, dat in de verschillende vakken der wetenschap
het voorbeeld der oudheid als richtsnoer dient en uitgegaan wordt
van de verkregen resultaten, die in de laatste verzamelwerken der
oudheid zijn opgetekend. Slechts op één terrein trachtte men zelfstandig te werken: op dat der theologie, die de eerste plaats innam in
de belangstelling van de ontwikkelde wereld en aller harten en geest
vervulde. Op dit gebied kwamen de door de dialectica gevormde
geesten in heftige disputen met elkander in botsing; in de tijd van
Karel de Grote en nog onder Lodewijk de Vrome vielen de strijdvragen over het adoptianisme, de verering der beelden, in iets latere
tijd die over de praedestinatie, de Eucharistie, de Drievuldigheid en
de wonderbaarlijke geboorte van de Verlosser.
De grondoorzaak van deze controversen ligt hierin, , dat men
theologie en philosophie dooreenwarde; beider gebied was niet
voldoende afgepaald, dus ging men nu in deze, dan in gene richting
over de schreef. Sommigen wilden door het verstand vraagstukken
oplossen, waartoe alleen het geloof kon naderen anderen trachtten
uit het geloof alleen problemen van de geest te behandelen. De
philosophie is zowel voor Alcuïn als Hrabanus Maurus de samenvatting der gehele wetenschap: alle wetenschappen en kunsten
behoren tot haar domein. Hierin volgen zij Boëthius, Cassiodorus en
Isidorus van Sevilla, de laatste compilatoren van de wetenschap der
oudheid. Godsdienst en wijsbegeerte werden dus niet als twee wel te
onderscheiden sferen beschouwd. De uit de Heilige Schrift verworven
kennis behoorde ook tot de philosophie; op het gebied der geschiedenis had zij evenveel gezag als in natuurwetenschappelijke kwesties.
Evenals de levensbeschouwing der Kerk de staat leidde en de
wereldlijke heersers de Kerk trachtten te beschermen of zelfs te leiden,
zo werden ook op het gebied der wetenschap de grenzen over het
hoofd gezien. Men zag de philosophische vraagstukken voor theologische aan. Volgens de toenmalige opvattingen waren het problemen
van wijsheid, en niet van wetenschap, problemen, waartegenover de
Heilige Schrift evenveel, zo niet méér gezag had dan de geschriften
der wijsgeren.
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Binnen de op deze wijze zeer ruim getrokken grenzen der
philosophie hingen de verschillende negende -eeuwse schrijvers de
uiteenlopende meningen aan, die ieder volgens zijn aanleg en werkkring het meest aantrokken. De grote leermeesters, als Alcuin en
Hrabanus, streefden practische doeleinden na, waarbij zij de zedelijke
beschaving op hoger peil trachtten te brengen; maar hetzelfde wilden
kerkvorsten en politici, zoals Agobard en Hincmar. Voor hen is de
philosophie Christelijke levenswijsheid. Degenen echter, die zonder
practisch doel zich toelegden op de studie der oudheid, ontwikkelden
de dialectiek. Voor hen is de philosophie hoofdzakelijk logica. De
zuivere beschouwing, die voornamelijk in de stille kloosters kon
gedijen, trok hen vooral aan en de ontwikkeling van de dialectiek als
onderwijsvak schonk hun de gelegenheid zich daar op toe te leggen.
Onder deze omstandigheden kon de logica zich verder ontwikkelen,
te meer, daar van de werken van Aristoteles, door Boëthius vertaald,
tot in de twaalfde eeuw slechts de logische werken bekend waren. De
dialectische ontrafeling van een kwestie werd hoofdzaak. Voor
empirisch-wetenschappelijke navorsingen of geschiedkundige bronnenstudie was bij slechts enkelen lust en aanleg te vinden. Zeer sterk
spreekt het dialectisch karakter uit het werk De nihilo et tenebris,
dat geschreven werd door Fredegisius, de opvolger van Alcuïn te
Tours. Hierin werden vragen behandeld, waarover men zich in de
hof kringen van Karel de Grote het hoofd had gebroken: of aan het
niet en de duisternis een objectieve realiteit beantwoordt, en vond de
schrijver gelegenheid, enkele logische krachttoeren te vertonen. Het
niet en de duisternis, verklaarde Fredegisius, zijn realiteiten, wijl zij
ieder een wezen hebben. Hier bestond gevaar, dat de dialectiek er
niet voor zou terugschrikken, ook de geheimen van het geloof te
verklaren en de godsdienstzin te vervormen tot theologische speculaties.
Het kon niet uitblijven, dat de beide richtingen van die tijd, de
realistische en de speculatieve, spoedig met elkander in botsing
kwamen. Daardoor droegen zij echter bij tot een oplossing der vraagstukken in latere tijd. De speculatief-dialectische richting trachtte de
geheimen des geloofs omtrent Christus als Zoon Gods en de Eucharistie logisch te verklaren: onbewust van de gevolgen trachtte men
het verstand tot criterium voor geloofswaarheden te verheffen. Dit
was de bedenkelijke zijde van het adoptianisme van bisschop Felix van
Urgel uit de tijd van Karel de Grote, van de controverse over de
H. Eucharistie en van de praedestinatiestrij d, die door Gottschalk
werd uitgelokt. De discussies deden echter de wens levendig worden,
duidelijk de rol te bepalen, die aan het verstand toekomt bij de
wetenschappelijke behandeling der geloofswaarheden, en de verhouding vast te stellen tussen de traditie, de bron der kennis van de
theologie, het gezag en de rede. Naar een duidelijke scheiding tussen
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theologie en philosophie werd toen echter nog niet gestreefd. Eerst
de tijd van Thomas van Aquine zou het daartoe brengen. Ook het
optreden in de praedestinatiestrijd van de grootste geleerde van die
tijd, Joannes Eriugena, bracht geen bevredigende oplossing, doch
verhoogde de verwarring. Hij zocht een oplossing, door naast de
affirmatieve theologie een negatieve te stellen, die in alle uitingen over
God slechts figuurlijke, onbeholpen menselijke zegswijzen zag, zodat
slechts in oneigenlijke zin het vooruitweten en vooruitbepalen aan God
werd toegeschreven. Ten slotte deed hij met zijn neoplatonisme de
theologie toch weder in de philosophie opgaan, waarom hij door de
Kerk werd veroordeeld. Hoe onvruchtbaar deze controversen ook
mogen schijnen, toch vormden zij de inleiding tot het bloeitijdperk
der theologische wetenschap in de Middeleeuwen. Het probleem werd
gesteld, dat de scholastiek zou uitwerken: het gezag en het verstand,
als bronnen van kennis, in hun verschillende aard te vergelijken en
te onderscheiden. Reeds de negende eeuw kende hetzelfde streven
als de latere tijden. Ook de geestelijke leiders der Kerk in de negende
eeuw wilden de intellectuele beschaving bevorderen door het gebruik
der rede, welker grenzen ten opzichte van de geopenbaarde waarheid,
die geloof eist, door iedere katholiek worden erkend.
De culturele vooruitgang in Italië neemt, evenals voorheen, ook
in de negende eeuw een bijzondere plaats in, waaraan wij enige
woorden zullen wijden. In dit land had zich de oude cultuur der
steden, zij het dan gebrekkig, met de stadsscholen staande weten te
houden. Het stadsbeeld veranderde geleidelijk, doordat trotse burchten van de adel binnen de steden verrezen en zware wallen de bewoners veiligheid boden; het leven der burgers veranderde echter niet;
het handwerk bleef in ere. Italië was het oude doorvoerland voor de
handel van het oosten naar het westen. In de rhetorenscholen doceerden meest leken op de traditionele manier de profane literatuur der
oudheid bij de opleiding van notarissen en artsen. Hier was dus een
ontwikkelde klasse van leken te vinden, al was zij in die tijd niet
productief op literair gebied. De stuwkracht, die in de noordelijke
landen uitging van bisschops- en kloosterscholen, ontbrak hier echter.
Onder de regering der Karolingers, die hoofdzakelijk op de hoge
geestelijkheid steunden, hadden de bisschoppen grote macht en
aanzienlijke rijkdommen verworven, maar tevens moesten zij hun
positie verdedigen door de militaire macht, waarover zij door de
invoering van het leenstelsel konden beschikken. Hierdoor hadden
zij weinig gelegenheid zich met intellectuele en godsdienstige problemen bezig te houden. De kloosters bevonden zich in ongeveer
dezelfde positie. Wel leverden zij enige literaire arbeid, maar zij
waren geenszins de grote centra van cultuur als in het noorden. Wij
treffen wel enkele geleerde Ierse monniken aan, vooral in Noord-Italië,
waar Bobbio nog een zekere aantrekkingskracht uitoefende, vooral
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door de welvoorziene bibliotheek, maar hun invloed was hier lang
niet zo groot als in het noorden. Meer nog dan Bobbio nam Monte
Cassino een geheel bijzondere plaats in: hier wijdde men zich telkens
opnieuw aan de studie, zodra de tijdsomstandigheden het weer
toelieten.
Slechts van het pauselijk hof ging een krachtiger prikkel uit,
niet zozeer door een rechtstreekse aansporing tot intellectueel werk,
als wel door de persoonlijkheid der pausen, een levendig zakenverkeer en vooral door het nog vrij innig contact met de Griekse
cultuur. Daar vinden wij de voornaamste Italiaanse schrijver van die
tijd, de pauselijke bibliothecaris Anastasius, wiens veelszins merkwaardig karakter wij reeds schetsten. Ondanks vele onverkwikkelijke
incidenten bleef hij in zijn positie aan het pauselijk hof voornamelijk
hierom gehandhaafd, omdat hij als uitstekend kenner van het Grieks
vertalingen uit deze taal kon verzorgen. Hij onderscheidde zich niet
alleen door het opstellen der pauselijke brieven aan de Grieken, maar
ook door vertalingen van levens van heiligen uit het Grieks. Als abt
van het klooster Mariae Virginis trans Tiberim te Rome beschikte
hij over de daartoe nodige tijd. Na de dood van Nicolaas I werd hij
door Hadrianus II tot bibliothecaris benoemd, welk ambt hem vele
relaties verschafte. Waarschijnlijk schreef hij in deze functie in het
Liber pontificalis het leven van de grote paus Nicolaas I: de traditie
wilde, dat de levensbeschrijvingen der pausen door ambtenaren der

bibliotheek werden opgesteld. Ten onrechte heeft men hem vroeger
als de schrijver van het gehele Liber pontificalis beschouwd; hieraan
werd echter sedert de zesde eeuw regelmatig door verschillende
schrijvers voortgewerkt. Toen het achtste algemene concilie in 869 te
Constantinopel tegen Photius werd gehouden, vertoefde Anastasius
in de hoofdstad van het Byzantijnse rijk. Paus Hadrianus II belastte
hem met de vertaling in het Latijn van de acten van het concilie;
ook vertaalde hij later in 's pausen opdracht de acten van het zevende
algemene concilie van 787. Onder Joannes VIII schreef hij een groot
werk van kerkelijk - geschiedkundige aard, de Chronographia tripartita, aldus genoemd, omdat hij er uittreksels in gaf uit drie Griekse
geschriften, gedeeltelijk in woordelijke vertaling uit de Chrono graphie van patriarch Nicephorus, de Kroniek van Georgios Synkellos
en de Chronographie van Theophanes. Van zijn overige vertalingen
noemen wij nog die der Scholia van Pseudo-Dionysius Areopagita,
die hij aan Karel de Kale toezond; ze is echter slechts als toevoeging
aan de vertaling van Joannes Scottus bewaard gebleven. Ook vertaalde
hij het verslag, dat Constantijn (Cyrillus) over de translatie van het
gebeente van paus Clemens naar Rome had opgesteld.
Anastasius onderhield nauwe betrekkingen met de Romeinse
diaken Joannes, voor wie hij vele zijner vertalingen schreef. Deze
Joannes Diaconus, bijgenaamd Hymonides, ontving van Joannes VIII
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de opdracht, een biografie te schrijven van Gregorius de Grote. De
paus betreurde, dat wel de Angelsaksen en Longobarden een levensbeschrijving van de grote paus bezaten, doch niet de Romeinen, die
toch allereerst verplicht waren hun grote landsman in ere te houden.
Volgens de wens van de paus maakte Joannes Diaconus vooral
gebruik van de brieven van Gregorius I, die in het pauselijk archief
werden bewaard; hij bracht aldus een uitstekend werk tot stand.
Vervolgens schreef hij met veel humor en satire een poëtische
bewerking van een zonderling geschrift „De cena" (over de bruiloft
te Cana) ; zij werd op het feest der kroning van Karel de Kale door
Joannes VIII te Rome voorgelezen en viel zeer in de smaak.
Overigens werd de kennis der geestelijken en monniken te Rome
bijna uitsluitend aangewend voor practische doeleinden der Curie.
Zij was vooral van nut voor de pauselijke kanselarij, die toen door
haar vaardigheid en zakelijke zuiverheid van stijl de leiding van de
grote Nicolaas I alle eer aandeed. Zowel onder deze paus als onder
Hadrianus II en Joannes VIII was Anastasius als dictator belast met
het opstellen van de pauselijke stukken.
Maar ook in Italië en vooral te Rome weerspiegelt zich dan het
maatschappelijk verval in de intellectuele en literaire achteruitgang.
De beschrijving der levens van pausen in het Liber pontificalis houdt
in 891 op. Rome kwam in de macht van de elkander bestrijdende
adellijke partijen, gelijk zoveel andere bisschopszetels uit die tijd. De
lotgevallen van paus Formosus, waarop wij nader terugkomen, tonen
aan, hoe weinig de pauselijke zetel werd ontzien. Nog had Italië te
lijden van de plunderingen door de Saracenen, waaraan menig
klooster ten offer viel. Ook Monte Cassino werd in 883 door hen
verwoest. Kort daarna echter schreef een monnik uit het moeder
-klosterd
Benedictijnenorde enkele belangrijke werken.
Deze schrijver was Erchempert, een zoon uit een adellijk Longobardisch geslacht uit Zuid - Italië. Omstreeks 890 verscheen van zijn
hand een geschiedenis der Longobarden van Benevento; dit werk is
een vervolg van het geschrift van Paulus Diaconus en sluit aan bij de
voortzetting van Monte Cassino. Veel weet hij te verhalen over de
gebeurtenissen van zijn tijd; vooral de verwoestingen door de Saracenen tot het jaar 889 nemen een voorname plaats in zijn verhaal in.
Hij bezit echter niet de verzorgde stijl, die men zich in de negende
eeuw ten noorden der Alpen had eigen gemaakt. Sterke staaltjes van
het optreden der Saracenen wist ook een zekere diaken Joannes te
vertellen; deze schreef levendige schetsen over de geschiedenis van
het bisdom Napels en de translatie van het gebeente van de H. Severinus uit het Castrum Lucullanum.
Een andere historische plek, die de geschiedschrijver aantrok,
was Ravenna, de voormalige residentie van de Byzantijnse stadhouder.
In een opgeblazen stijl, maar overigens voorbeeldige trant schreef
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Agnellus een geschiedenis der aartsbisschoppen van Ravenna. Hij
was gesproten uit een voorname familie uit de vroegere keizerlijke
residentie en stond aan het hoofd van twee abdijen, die hem ruimschoots de middelen verschaften voor zijn navorsingen. Voor zijn
werk, dat omstreeks 840 voltooid werd, verzamelde hij ijverig oorkonden, brieven en opschriften; hij maakte aantekeningen uit annalen
en kronieken en verzamelde dus zijn materiaal zoals een hedendaags
geschiedschrijver het doet. Hieruit blijkt, dat zijn werk een grote
waarde bezit, vooral ook door de beschrijving van kunstvoorwerpen,
waaraan hij veel aandacht besteedde.
Een werk, dat naar de vorm zeer bij de andere achterstaat, is de
voortzetting van de geschiedenis der Longobarden van Paulus
Diaconus, door een priester, Andreas van Bergamo, vervolgd tot de
dood van Karel de Kale (877). Dit werk maakt eenzelfde indruk als
de geschriften uit de Merovingische tijd. De Latijnse buigingsuitgangen worden bijvoorbeeld zonder onderscheid door elkaar
gebruikt. De volkstaal dringt door in het geschreven Latijn. Men mag
hieruit echter geen te ver strekkende conclusie trekken. In Verona
genoot aartsdiaken Pacificus (t 844) een grote faam als geleerde; hij
had 218 manuscripten verzameld. Een gedicht uit 877 of 878, ter
ere van Adalhard, bisschop van Verona, werd in bijna zuiver sapphische strophen door een Ier geschreven. Tot in de volgende eeuw
bleef men te Verona een hogere ontwikkeling als iets zeldzaams
beschouwen. Dit bewijst het uit die tijd afkomstige gedicht 0 Roma
nobilis, een lied, bestemd voor de feestdag van de heilige Petrus en
Paulus. Rome, de edele heerseres der wereld, stralend in de glans
harer martelaren, wordt erin geëerd met de twee prinsen der apostelen,
de milde rechter Petrus en de leraar der wijsheid Paulus. Het gedicht
is niet slechts een lofzang op de Christelijke waardigheid van Rome,
maar tevens een treffende hulde aan de Christelijke idealen van
beschaving, aan reinheid, zachtheid en wijsheid; met te meer voldoening neemt men hiervan kennis, wijl juist toen de zeden van
Italië steeds meer ontaardden:

O Roma nobilis, orbis et domins
Cunctarum urbium excellentissima,
Roseo martyrum sanguine rubea,
Albis et virginum liliis candida,
Salutem dicimus tibi per omnia,
Te benedicimus. Salve per saecula.
Petrus to praepotens caelorum claviger
Vota praecantium exaudi iugiter.
Cum bis sex tribuum sederis arbiter,
Factus placabilis iudica leniter,
Teque petentibus nunc temporaliter
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Ferto suffragia misericorditer.
0 Paule, suscipe nostra precamina,
Cuius philosophos vicit industria,
Factus economus in domo regia
Divini muneris appone fercula,
Ut quae repleverit te sapientia
Ipsa nos repleat tua per dogmata. 1

)

Het was waarschijnlijk een leraar, die te Verona de daden van
de in 915 tot keizer gekroonde Berengarius bezong in een epos van
vier boeken. Het geleerde gedicht bevat wel veel vreemde verzen,
maar getuigt toch van een zekere bekwaamheid en kan met Karolingische dichtwerken worden gelijkgesteld. Inmiddels begint een donkere tijd voor Italië aan te breken, zodat men de tiende eeuw wel eens
een saeculum obscurum heeft genoemd. Dit geldt niet zozeer voor
het noorden: ten dele wel voor Frankrijk, maar niet voor Duitsland,
dat integendeel na een korte stilstand een nabloei van het Karolingisch
tijdvak te zien geeft.
Ook bleek, dat het zuiden niet één cultureel geheel vormde met
het noorden. De wijzigingen in de maatschappelijke en culturele
toestanden voltrokken zich in Italië niet op gelijke wijze als in het
noorden. Veel van het oude verdween er, maar de oude kern werd niet
weggeworpen. Zij bleef bewaard, totdat een nieuw leven uit haar
kon opbloeien, dat tegen het einde der Middeleeuwen het gehele
westen zou beheersen. In het noorden begon zich echter in de negende
eeuw een eigen leven te ontwikkelen, het karakteristieke westerse
leven. Dit uitte zich op sociaal gebied in de feudale maatschappelijke

orde. Nog duidelijker blijkt het op kunstgebied, door de ontwikkeling
van een eigen stijl, waarvan wij de eerste phase sedert een eeuw de
Romaanse stijl plegen te noemen, er een parallel in ziende van de
ontwikkeling der Romaanse talen uit het Latijn. De nieuwe kunst
dan ook een typische vrucht van oude tradities, gekweekt-richtngs
door de bijzondere betekenis, die de Benedictijnenkloosters bezaten
als dragers van het kerkelijk en algemeen cultureel leven. Meer nog
dan in het Westfrankische rijk waren de kloosters in het Oost frankische rijk de grondleggers van het intellectueel en godsdienstig
leven, dus kwam deze stijl juist in het oosten het meest tot volmaaktheid. Hij ontwikkelde zich uit de aanpassing der oud - Christelijke
basilieken aan de eisen, welke het koorgebed stelde als er wat grote
groepen mensen aan deelnamen. Zowel voor stifts- als kloosterkerken
bleken wijzigingen nodig. Er bestond weinig verschil tussen beide,
sedert de regel van Chrodegang aan de stiften der wereldgeestelijken
1 ) T r a u b e in Abhandl. der philos.-philol. Klasse der Münchener Akad. 19
(1892), 300.
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veel overeenkomst had gegeven met de kloostergemeenten, die het
koorgebed volgens de regel der Benedictijnen beoefenden.
De ontwikkeling begon met het tussenvoegen van een dwarsbeuk
naar Romeins voorbeeld; dan volgde de verandering der oude basiliek in de kruisbasiliek. Voor de grote kloosters, zoals Aniane en
St. Riquier, die enige honderden bewoners telden, was één koor niet
voldoende. Tegenover het oostelijk koor werd hierop een tweede, in
het westen, aangebracht, waarvoor ook een dwarsbeuk werd gelegd.
Ook ging men daartoe wel over, wanneer een geschikte ruimte werd
gezocht voor het opbergen van kostbare reliquieën of als begraafplaats
van voorname personen. Het koor, dat als plaats van het plechtig
koorgebed en van het hoofdaltaar bijzondere betekenis bezat, en door
de dwarsbeuken van het lengteschip gescheiden werd, kwam nog
meer tot ontwikkeling door het aanbrengen der crypten, die als
een vergrote confessio de sedert de negende eeuw allerwegen zo
begeerde gebeenten van heiligen bevatten.
Welke indeling aldus ontstond, toont ons de tekening van
St. Gallen uit het jaar 820. Zij werd waarschijnlijk vanuit Reichenau
aan abt Gozbert van St. Gallen gezonden, toen hij met de bouw van
een nieuwe kerk wilde beginnen, en bevat een ontwerp voor een
modelklooster, in overeenstemming met de artikelen over de klooster
ingeleid, van het concilie-hervoming,dBctusvaAnie
te Aken van 817. Voor de plattegrond der kerk heeft waarschijnlijk
de grote kloosterkerk van Aniane, die in 792 werd voltooid, als voorbeeld gediend. Het ontwerp krijgt hierdoor een zeer speciale waarde.
Voor de algemene ontwikkeling van de stijl en de cultuur komt het
er niet meer op aan, in hoever het bij de bouw van St. Gallen werd
uitgevoerd, hoofdzaak is, dat het ideale ontwerp voor de Romaanse
kloosterkerk verband hield met de hervorming van Benedictus van
Aniane en beantwoorden moest aan de hoge idealen der Benedictijnenkloosters uit het begin der negende eeuw. Wij zeggen wellicht niet te
veel, wanneer wij de Romaanse basiliekstijl, die reeds duidelijk uit het
ontwerp spreekt, beschouwen als een groots monument voor het werk
der Benedictijnen ten noorden der Alpen, dat in het begin der negende
eeuw zijn eerste hoogtepunt bereikte. In die tijd waren het vooral de
kloosters, die het geestelijk en kunstzinnig leven in stand hielden,
nadat zij reeds in verre streken als leiders van het missiewerk werkzaam waren geweest en het ten dele nog waren. Dit werd reeds vroeg
gevoeld, toen men oude grote kerken in het Duits Munster (monasteria) noemde, welke benaming oorspronkelijk slechts aan kloostercomplexen werd gegeven, en later aan kloosterkerken, totdat ten slotte
alle oude en grote kerkelijke gebouwen er mee werden aangeduid.
In overeenstemming met het Benedictijnse karakter is vooral de
weldoordachte, mathematische symmetrie, die het ontwerp van
St. Gallen vertoont, al zijn de getallen waarschijnlijk eerst later
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bijgeschreven, in verband met de bouw van St. Gallen. Deze symmetrie beantwoordt volkomen aan de Benedictijnse geest, die overal
streeft naar harmonisch evenwicht.
Hoe de kloosters ten noorden der Alpen een nieuwe taak vervulden en het kerkelijk leven zich voltrok onder andere tijdsomstandigheden dan vroeger in het Romeinse rijk, leert ons reeds een
vluchtige vergelijking van de oud - Christelijke basiliek met de nieuwe
Romaanse basiliek. De oud - Christelijke basiliek toonde nog duidelijk
sporen van haar ontstaan uit de voorname stadswoningen, waarin de
Romeinse Christenen hun eerste heimelijke bijeenkomsten hielden.
Thans kreeg ook de plattegrond een eigen, Christelijk karakter:
tussen absis en schip werd een dwarsschip ingevoegd, zodat het koor
een afzonderlijk gedeelte werd van het hele gebouw, dat de vorm
van een Latijns kruis kreeg, doordat het dwarsschip buiten het lengteschip placht uit te steken. Op deze wijze ontstond in hoofdtrekken de
nog heden in het westen gebruikelijke grondvorm der kerken; de
symboliek was echter reeds vroeger enkele malen toegepast, zowel
in het oosten als in het westen. De oude basilieken in de steden
trachtten door het ruime atrium het lawaai van het meest nog heidense
straatleven te weren en droegen van buiten geenszins het karakter
van een gebouw van Christelijke eredienst. Voor de meestal buiten
de steden gelegen kloosters was het atrium nutteloos. In de thans tot
het Christendom bekeerde maatschappij behoefde men niet meer te
schromen, het kerkgebouw ook uiterlijk het karakter van huis Gods
te geven. Vooral in latere tijden gaf men zijn fantasie hierin de vrije
teugel: door het aanbrengen van torens, op de viering en elders,
slaagde men er in, het geheel een buitengewoon schilderachtig aspect
te schenken. Maar reeds uit de Karolingische tijd zijn vieringstorens
bekend, waartoe ook de centrale bouw wellicht leidde, en ook trappen torens. Ook op het ontwerp van St. Gallen is een tweetal torens
aangegeven, die echter niet met de kerk waren verbonden. Zij waren
als wachttorens bedoeld en waren toegewijd aan de aartsengelen
Michael en Gabriel, die het gebouw moesten bewaken en verdedigen.
Allereerst echter verdienen de veranderingen in de grondvorm
beschouwing, wijl zij het nieuwe, door de kloosters beheerste, godsdienstige leven kenschetsen. De oude basiliek was geheel bestemd
voor de gelovigen, die samen met de priester aan het altaar baden,
waarbij de absis, als ruimte voor de clerus, nauwelijks een eigen plaats
innam. Thans wordt de voor de leken bestemde ruimte meer naar
achteren gelegd; bijna maakt het de indruk alsof de bedoeling heeft
voorgezeten, iedere storing van de in het koorgebed verzonken
geestelijkheid te voorkomen. Dit is begrijpelijk: de nieuwe kerkgebouwen waren op de eerste plaats bestemd voor Benedictijnen,
voor wie de dag hoofdzakelijk was gewijd aan het officium divinum,
het gemeenschappelijk zingen van Gods lof. Dit was, met de afzon-
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dering van de wereld, door de hervorming van Benedictus van Aniane
op de voorgrond getreden. De kloosterkerk was niet bedoeld als kerk
voor het volk. Hieraan bestond ook niet in dezelfde mate behoefte als
later, want in de dunbevolkte streken vond men weinig grote gemeenten. De leken oefenden ook maar zeer weinig invloed uit op de
geestelijke ontwikkeling, dus hoefde met hen niet zoveel rekening te
worden gehouden. Hun invloed toonde zich in een geheel andere
richting: als grondbezitters bouwden zij eigen kerken voor hun
onderhorigen, waarbij vooreerst geen gelegenheid voor kunstuitingen
werd geboden, ofwel zij trachtten ook de kloosters met hun rijk bezit
aan hun gezag te onderwerpen.
Toen de kloosters door binnenlandse verstoring der orde en
vijandelijke aanvallen van buiten steeds meer op hun veiligheid
bedacht moesten zijn, kwam ook dit in de gewijzigde bouw der kerken
tot uiting. In plaats van het westelijke koor kwam soms een pand van
twee verdiepingen, dat beneden een voorportaal van de kerk was, en
boven een kapel van de H. Michael. Er stond een hoge houten toren
op; het geheel vormde aldus een verdedigingswerk, dat waarschijnlijk
ook in de kerk van St. Gallen, door Gozbert gebouwd, het westelijke
koor verving. Het karakter van vesting, dat op deze wijze ontstond,
werd bij de grote kloosters nog versterkt door de vele bijgebouwen.
De regel der Benedictijnen schreef voor, dat de monniken in
eigen behoeften moesten voorzien, opdat zij zo weinig mogelijk met
de wereld in aanraking zouden komen. Hierdoor begonnen ook de
kloosters op versterkte stadjes te gelijken. Het ontwerp van St. Gallen
doet zien, wat volgens de toenmalige opvatting al niet bij een klooster
behoorde. Ten zuiden der kerk bevonden zich de woonruimten der
monniken met de eetzaal en de zaal voor het convent, de latere
kapittelzaal. Rondom lagen de bijgebouwen voor huishouding en
handenarbeid: de bakkerij, de molens, de stallen, schuren en deel en
de hoenderhof. Aan de noordzijde der kerk bevonden zich de abtswoning, de school en de gastenkamers, terwijl de oostzijde werd
ingenomen door het ziekenhuis met afzonderlijke kerk, het noviciaat,
het kerkhof en de kloostertuin. Uit deze opzet, die in de practijk
zelden geheel werd uitgevoerd, blijkt, welk een groot economisch
complex een klooster toen kon vormen. Dit was nodig, wilden de
kloosters aan hun grondbezit de middelen ontlenen tot eigen levensonderhoud, de bouw der grote kerken en de beoefening der liefdadigheid. Zij voerden deze bouwwerken zelf uit, evenals zij hun
landerijen met eigen krachten bewerkten. Op deze wijze ging van hun
kennis en de door hen bewaarde tradities een leiding uit, die krachtig
en breeduit stimulerend werkte.
Grote kloosterkerken, volgens het ontwerp van St. Gallen,
komen in deze tijd slechts sporadisch voor, en er is niet veel van
bewaard gebleven. Dat het ontwerp echter meermalen bij de bouw
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van een kerk heeft gediend, blijkt uit literaire bronnen, gelijk er zich
onder andere te Fulda bevinden, en door nauwkeuriger navorsingen
als die te St. Riquier, Werden, Hersfeld en St. Gallen.
Zeker is verder, dat de wijzigingen in de basiliekstijl, veroorzaakt
door de behoeften der kloosters, nieuwe modellen hebben geleverd,
waarnaar de Romaanse stijl zich, vooral aan de Rijn en in NoordFrankrijk, sedert de tiende eeuw in grote en veelzijdige schoonheid
kon ontwikkelen. De nieuwe rol, die de kloosters als leiders der kerkelijke hervorming in de tiende en elfde eeuw speelden, deed hun
invloed op de ontwikkeling van de kerkelijke bouwkunst belangrijk
toenemen.

Van de voortbrengselen der paneel -, muur- en glasschilderkunst
uit die tijd is niets behouden gebleven, al ontbreken mededelingen er
over in genen dele. Wel bezitten wij tal van producten der miniatuurschilderkunst, die ijverig beoefend werd. Zij hing samen met de grote
waardering voor boeken. Daar voornamelijk de kloosters zich met het
overschrijven bezighielden, kwam die kunst ook daar vooral tot bloei.
De belangstelling van het hof kwam die ontwikkeling ten zeerste ten
goede. De schrijf- en illustratiekunst werd sedert Karel de Grote
vlijtig beoefend en bereikte haar hoogtepunt onder Karel de Kale.
De vorsten toonden een voorliefde voor kunstig versierde boeken.
Zij wilden hun waardering voor het Boek der Boeken en de liturgische
boeken tonen, door kostelijk opgeluisterde bijbels, evangelieboeken
en sacramentaria te laten vervaardigen. Zij begiftigden daarmee de
kloosters en ontvingen ze zelf gaarne ten geschenke. Onder Karel de
Grote kwamen bijna geen andere voorstellingen voor dan taferelen
uit Genesis uit het Oude en de Christusfiguur uit het Nieuwe
Testament, waarbij dan de evangelisten, de aanbidding van het Lam,
de hand Gods en de bron des levens kwamen. Later neemt het aantal
onderwerpen toe: men ontleent ze ook aan legenden en waagt zich
steeds meer aan de voorstelling van figuren in de ruimte. Het verste
kwam men in de ontwikkeling der decoratieve elementen, de versierde
initialen, de omlijstingen, waarin afzonderlijke figuren of taferelen
werden gevat. Hiervoor werden de typen aan de oud - Christelijke
overlevering ontleend, maar men werkte die uit en voegde aan de oude
vormen nieuwe toe, die men voor de ornamentiek gedeeltelijk aan de
metaalbewerking, de weverij of de houtsnijkunst, gedeeltelijk ook aan
de spiraal- en vlechtwerkmotieven der Ieren ontleende.
Men onderscheidt verschillende scholen: de hofschool te Aken,
die vooral naar klassiek voorbeeld werkte; dan de school van
St. Martin te Tours de oudere bijbels van Alcuïn, van deze school
afkomstig, bevatten Angelsaksische motieven, die echter spoedig
verdwijnen door de uitstekende navolging van antieke vormen, terwijl
ook de oud - Christelijke figuren haar intrede doen, zoals wij ze kunnen
bewonderen in de bijbel, door de lekenabt graaf Viviaan (845-850)
9. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.
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aan Karel de Kale geschonken. Een andere school is die van Metz,
buiten de stad zetelend in de abdij St. Martin-aux-Champs; hier zou
het evangeliarium van Trier zijn ontstaan, Ada-handschrift genaamd
naar een abdis Ada, die, naar gezegd werd, een zuster was van Karel
de Grote. Nog waren er de scholen van Reims, die klassieke invloeden
met Angelsaksische verbond; van St. Denis, waar een sterke Ierse
invloed heerste, en de school van Corbie; deze treedt eerst in de
tweede helft der negende eeuw op de voorgrond met enige werkstukken, die een zekere Liuthard voor Karel de Kale vervaardigde.
In Duitsland nemen de scholen van Fulda en St. Gallen een afzonderlij ke plaats in, daar zich hier Angelsaksische invloeden met
Longobardische vermengden. Het voornaamste product is hier wel
het sacramentarium, dat de naam draagt van bisschop Drdgo van
Metz (826-855) en tijdens zijn leven tot stand kwam; in de prachtige
initialen zijn daar zeer fraaie, meest bijbelse figuren getekend. Buiten
deze hofkunst is er een groep, die voornamelijk uit Engelse handschriften bestaat. Daarin is het merkwaardigste stuk het psalter van
Utrecht. Deze groep onderscheidt zich duidelijk van de andere,
doordat zij zich met haar pentekeningen minder aan de traditionele
vormen houdt en meer de eigen fantasie volgt in een populaire trant,
waarbij wellicht naar Syrische voorbeelden werd gewerkt. Het psalter
schijnt te Reims of in het nabijgelegen klooster Hautvilliers te zijn
ontstaan.
Op het gebied der kunstnijverheid ontvingen bijvoorbeeld de
meesters der metaaltechniek menige vingerwijzing van kloosters, die
reliekschrijnen, draagbare altaren en altaarstukken bestelden, en ook
hier wedijverden koningen en groten met de kloosters. Die wedijver
kunnen wij het best waarnemen op het gebied der ivoorplastiek, die
eenzelfde ontwikkelingsgang volgde als de miniatuurschilderkunst.
Het ontbreekt ons niet aan ivoren kunstvoorwerpen, daar zij minder
door rovers werden begeerd dan voorwerpen van edel metaal. Nadat
de ivoorplastiek geruime tijd haar hoofdzetel had gehad in Rome,
Ravenna en Milaan, waarbij zij haar voordeel had gedaan met Byzantijnse voorbeelden, ontstonden er benoorden de Alpen nieuwe scholen,
die zich vooral op het bekleden van boekbanden toelegden. Hiertoe
werden aanvankelijk ivoren platen gebruikt, die als liturgische diptieken voor naamlij sten van levenden en overledenen hadden gediend
en nu opnieuw werden bewerkt.
In de ontwikkelingsgeschiedenis van deze kunst onderscheidt men
een eerste phase, die uitblinkt door prachtige voorstellingen in de stijl
van het zogenaamde Ada-handschrift, waarnaar men haar voortbrengselen onder de naam Ada-groep samenvat. Deze periode valt
onder de regering van Karel de Grote. In de tweede helft der negende
eeuw treedt een tweede richting op met meer frisheid van stijl,
waarschijnlijk vooral te Metz en Reims. Zij wordt vertegenwoordigd
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door de band van het sacramentarium van aartsbisschop Drogo uit
Metz en door andere banden voor werken, die Liuthard voor Karel
de Kale schreef; men spreekt dan ook over de Liuthard- groep. De
overeenkomst met de vlotte illustraties van het psalter van Utrecht is
onmiskenbaar. De compositie van verschillende voorstellingen gelijkt
sterk op die der miniaturen van dit psalter; in de details is de kunstenaar echter zijn eigen, weg gegaan. Dit is zeer goed te zien aan de
band van het psalter, dat Liuthard voor Karel de Kale schreef. De
achterplaat bevat een illustratie bij de 56ste psalm, blijkbaar een copie
van een miniatuur. Zij stelt de strijd om de ziel van de mens voor.
Hoog boven zetelt God, door engelen en heiligen omringd; de
mensenziel, als kind voorgesteld, rust in de schoot van een engel, die
op een praalbed is gezeten. Het kind wordt aan beide zijden door
leeuwen aangevallen en van onder af door tal van figuren; twee
engelen, die de deugd en de trouw voorstellen, verdedigen de ziel.
Een nog lagere groep stelt de slechte mensen voor, die met speren,
pijlen en zwaarden gewapend de ziel willen aanvallen. Geheel onderaan graven anderen kuilen, waarin zij zelf vallen. („Foderunt ante
faciem meam foveam et inciderunt in eam.
Dan onderscheidt men nog een jongere school van Metz; zij
treedt tegen het einde der negende eeuw op en strekt haar invloed
uit tot aan de Beneden-Rijn. Naast deze grotere groepen verdienen
een paar kleinere centra te worden vermeld; hiertoe behoort ook het
klooster St. Gallen met twee ivoorplaten, die toegeschreven worden
aan de monnik Tutilo, een medeleerling van Notker de Stamelaar.
Door zijn veelzijdige begaafdheid droeg deze Tutilo veel bij tot de
")

roem van het klooster. Hij blonk niet alleen uit in verschillende

kunstrichtingen, als schilder, architect, beeldhouwer, ciseleur, maar
eveneens als redenaar, dichter en vooral als musicus. Men beschouwt
hem als de uitvinder der tropen, een uitbreiding van de liturgische
zang, die enige gelijkenis met de sequensen vertoont. Zij stemmen
vooral hierin overeen, dat beide van Byzantijnse afkomst zijn; de
troop behield zelfs onvertaald een Byzantijnse naam. In de Middeleeuwen duidde men daarmede inleidingen, toevoegsels of inlassingen
bij liturgische gezangen aan. Alle gezongen delen der misliturgie
werden op deze wijze uitgebreid, met uitzondering van het Credo;
vooral echter de Introïtus, het Kyrie en het Offertorium. Hieruit
blijkt weer, hoezeer men opging in de misliturgie: men vond het
heerlijk, de gezangen te rekken. Overal trachtte men de traditie te
verrijken met eigen schepping.
De ivoorplaten, evenals de miniaturen in boeken, die soms een
verrassende vrijheid en onstuimige levendigheid van opvatting verraden, vertonen gelijksoortige licht- en schaduwzijden als de beoefening der wetenschap. Tegenover de schoonheid, die het ornament.
bezit aan edele, vaste lijnen en fijnheid van kleurenharmonie, staat
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in de figuren veel onhandigs en wanstaltigs, met schrille, onnatuurlijke
kleuren. Men schilderde volgens zijn fantasie, niet volgens de natuur.
In het gouden psalterium van St. Gallen uit het einde der negende
eeuw vinden wij dan ook in de grote figuurgroepen zonderlinge
kleuren, die nooit een oog konden bevredigen, dat gewend was de
natuur gade te slaan. Men schilderde paarse, hardrode, of groene
paarden of stelde mensen voor met purperen of groene hoofdharen.
Zo ging men ook op wetenschappelijk gebied meer speculatief,
systematisch en allegorisch te werk dan empirisch. Symbolische
verklaringen waren veel meer in trek dan een zuiver historische
behandeling. De ervaringswetenschappen stonden ver ten achter bij
de speculatieve en systematische wetenschappen. De schoolse vormen
der Latijnse taal bleven ten dele op bewonderenswaardige wijze
bewaard; daaraan werd echter meestal meer waarde toegekend dan
aan de inhoud. Zowel in de dicht- als in de toonkunst werd veel
bereikt, maar de historische critiek trok weinig belangstelling, de
studie der natuurwetenschappen en der cosmographie werd geheel
verwaarloosd. De in vrome afzondering levende monniken, die als
schrijvers, leermeesters of schilders werkten, stonden in hun gedachten en verbeelding meestal ver buiten de wereld: zij blikten slechts
naar boven of in hun boeken, in plaats van naar beneden of het raam
uit te kijken. Het ideaal leefde met de realiteit niet in zuivere harmonie,
maar verdrong haar.
Dit nu is typisch middeleeuws en tekent vrijwel heel de cultuur
in de Middeleeuwen; en het einde van die zeer speciale cultuur
betekent een terugwijken van het ideaal en een krachtig opleven van
de realiteit, met nieuwe ontdekkingen en uitvindingen. Deze ontwikkelingsgang is begrijpelijk. Er blijkt uit, dat de beschaving van de
jonge westerse volkeren nog zeer jeugdig van aard was. Ook het kind
leeft bij voorkeur in een wereld van fantasieën, waarin het al zijn
indrukken verwerkt. Scherp en methodisch waarnemen, met uitsluiting van alle . storende elementen, is eerst op rijpere leeftijd
mogelijk; dat leert men slechts door ingespannen arbeid, meest onder
degelijke leiding. Geloven en navolgen valt het kind niet moeilijk,
wel echter critisch vergelijken en onderscheid maken, een objectief
oordeel vellen of rustig gegevens verzamelen. Daar deze tijd echter
als de jeugd van het westen kan worden beschouwd, moeten wij de
feiten ook volgens deze maatstaf beoordelen. Wij keuren de onbeholpenheid van de volwassene af, niet echter die der jeugd. In de
gebrekkige pogingen van het kind zien wij niet op de eerste plaats
de onbeholpenheid, doch het begin van een nieuw streven, dat een
toekomstige grotere volmaaktheid doet verwachten, wellicht zelfs
tot iets groots kan uitgroeien. Van dit - standpunt dienen ook de
intellectuele en artistieke arbeid van de negende eeuw beoordeeld te
worden. Zij zijn de eerste levenstekenen van een jonge beschaving.
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Hetgeen de negende eeuw achterliet, vormde de inleiding tot een
grotere volmaaktheid in wetenschappelijk en artistiek opzicht. Deze
ontwikkeling ging echter niet altijd samen met vooruitgang op ander
gebied, vooral niet op zedelijk terrein; en vertoonde zich daar stilstand of achteruitgang, dan kon dit ook op die andere ontwikkeling
nadelig werken.
Een voorbeeld hiervan levert het einde der negende eeuw. Toen
trad een zedelijk verval in, dat gelukkig niet overal van lange duur
was, ofschoon het in vele streken stilstand en achteruitgang op
intellectueel en artistiek gebied ten gevolge had. Wij moeten de
oorzaken daarvan nader beschouwen, vooral in zover de Kerk er bij
betrokken was.
Het verval loopt parallel met het verval der Karolingische
staatskerk. In de Karolingische rijkskerk was de vorst ook heer der
Kerk. Hieruit ontstonden alle misstanden, een staatskerk eigen. Deze
heer was echter steeds een bevoorrecht lid der Kerk. Hij was de
gezalfde koning en als keizer door de paus gekroond. Uit hoofde van
zijn ambt moest hij de Kerk beschermen; en al geschiedde dat vaak
op een eigengereide en zelfzuchtige manier, toch werd de godsdienstige zending der Kerk niet uit het oog verloren. En nog minder
kon hij zich aan de plicht onttrekken, voor de Kerk als de moeder der
beschaving van die tijd in de bres te springen en de pogingen der
wereld- en kloostergeestelijkheid op het gebied van opvoeding,
onderwijs en kunst te steunen. De heer beschermde het missiewerk
en speelde hierin soms een leidende rol; op velerlei wijze bevorderde
hij kunsten en wetenschappen. Het hof van Karel de Kale was dus
nog een glansrijk middelpunt van wetenschappen en kunst in zijn rijk,
zoals ook het hof van Karel de Grote was geweest.
Na de dood van Karel de Kale (877) verdween het centraal gezag
in het Westfrankische rijk. Dit betekende eveneens het einde van de
standvastige keizerlijke bescherming, die voor het pausdom zo dringend nodig was. Het westen dreigde uiteen te vallen. Paus Joannes VIII
zag terstond het gevaar in, dat spoedig ook tegenover het pausdom
zeer dreigende vormen zou aannemen. De hertogen Lambertus van
Spoleto en Adalbert van Tuscië bezetten Rome onder voorwendsel,
de aanspraken van de Oostfrankische koning Karloman op de keizerskroon te ondersteunen. De paus onttrok zich aan hun macht door naar
Frankrijk te vluchten en riep alle vorsten der Oost- en Westfrankische
rijken samen, om hun gezamenlijke steun tegen de vijanden der Kerk
te verwerven. In een groot concilie te Troyes in 878 klaagde hij zijn
nood; hij bereikte echter zijn doel niet. Had hij gehoopt op eenzelfde
resultaat, als Stephanus II vroeger had bereikt met zijn reis naar
Pepijn, dan werd hij bitter teleurgesteld. Er bestond geen sterke
centrale macht meer in het Karolingische rijk.
De Oostfrankische koningen, de drie zonen van Lodewijk de
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Duitser, die het rijk huns vaders onder elkander hadden verdeeld,
hadden geen gevolg gegeven aan de uitnodiging van de paus. De
Westfrankische heerser, Lodewijk II de Stamelaar, was niet in staat,
het pauselijk verzoek in te willigen. Hij overleed reeds in 879 en liet
drie jonge zonen na; de oudste twee, Lodewijk III, die in het Lodewijkslied als overwinnaar der Noormannen wordt gevierd, en Kanoman, overleden kort daarna, zodat er in 884 nog slechts een vierjarig
kind over was, Karel, die later bekend zou worden als „de Eenvoudige". In deze nood werd hulp gezocht bij Karel de Dikke, die in het
Oostfrankische rijk als enig heerser was overgebleven; hij werd ook
op de Westfrankische troon verheven; het gehele Karolingische rijk,
met uitzondering van Bourgondië, dat onder Boso zelfstandig was
geworden, stond wederom onder één leiding, als in de tijd van Karel
de Grote. Maar Karel de Dikke was geen Karel de Grote een
grote Karel kon men in die tijd ook niet verwachten. Eerst werd Karel
wegens zijn zwakheid door de Oostfranken afgezet, daarna ook door
de Westfranken. De eersten kozen tot hun koning Arnulf, hertog
van Karinthië, de anderen Odo, graaf van Parijs.
Odo was echter slechts heer over de streken benoorden de Seine;
zijn opvolgers voerden nog een honderdjarige strijd met de machteloze Karolingers over de Westfrankische koningskroon; eerst in 987
kwam deze na het uitsterven der Karolingers voorgoed aan de hertog
van Francig, Hugo Capet. In de andere streken van het Westfrankische rijk, in Aquitanië en Bretagne, hadden zich onafhankelijke
gebieden gevormd, evenals in Opper -Bourgondië en de Provence.
Italië was nog meer verdeeld. Hier werd een strijd gevoerd om
de koninklijke waardigheid en de keizerskroon, door Berengarius
van Friaul met de hertogen van Spoleto, en voor de pausen werd de
toestand wanhopig. Omdat paus Formosus de Oostfrankische koning
Arnulf te hulp geroepen en hem te Rome tot keizer had gekroond,
werd na zijn dood een afschuwelijke wraak op hem genomen. Zijn
lijk werd enige maanden na zijn overlijden opgegraven, ontdaan van
de pauselijke gewaden, aan een touw door de straten gesleept en in
ongewijde aarde begraven. Na deze euveldaad werd Rome de speelbal
van de adellijke partijen, met wie bovendien de vorsten van Noord Italië en Neder -Bourgondië om de macht streden. Het begin der tiende
eeuw is de treurigste periode in de geschiedenis van het pausdom.
Eerst Otto I maakte tot op zekere hoogte een einde aan deze toestand.
Evenals de pauselijke Stoel waren ook vele kerken en kloosters
overgeleverd aan het geweld der strijdende partijen, die de macht
in handen trachtten te krijgen. Nadat het centraal gezag was verdwenen en de kroonvazallen zich onafhankelijk hadden gemaakt,
scheen het leenstelsel in Frankrijk en Italië alles te ontwrichten. Bijna
alle stiften en kloosters bevonden zich in de macht van een wereldlijke
grote; aan het beginsel van het Franse recht „geen land zonder
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leenheer" kon men toevoegen: „geen kerk zonder leenheer". Vele
oude rijkskerken werden gemediatiseerd er ontstonden eigen bisdommen der groten. De graaf of hertog, die er beslag op legde, eiste
voor zich het recht op, de bisschop te benoemen, een recht, dat voorheen de koning had bezeten. In Frankrijk gebeurde het herhaaldelijk,
dat de rijksgroten bisschoppen verjoegen, die door de koning waren
benoemd; bisdommen, die erfelijk familiebezit waren geworden,
werden verkocht, waarbij het de koper vrij stond, zelf bisschop te
worden of een ander te benoemen. Het kan dan ook geen verwondering
wekken, dat men er ook niet voor terugschrikte, zich aan de persoon
der bisschoppen te vergrijpen. Het kwam zelfs voor, dat leken de
gehele leiding van een kerk opeisten en lekenbisschoppen optraden.
Wij vinden ze, sinds het einde der negende eeuw, in Italië en ZuidFrankrijk herhaaldelijk. Gehuwde lekenbisschoppen waren er in
Napels, Capua, Agen, Bazas, Arles, maar ook in Lyon en Reims.
Voor menige bisschop vormde de handhaving van zijn militaire macht
de voornaamste taak.
Men kan zich moeilijk een te donkere voorstelling vormen van
de verwarring, die in de Kerk heerste tegen het einde der negende
en het begin der tiende eeuw. De Kerk dreigde uiteen te vallen; de
chaos ontstond aan de grenzen, die door vijanden van buiten werden
belaagd, en verspreidde zich tot in het hart der westerse landen. In
grensstreken bleven bisschopszetels vaak tientallen jaren onbezet.
Aan de westkust van Frankrijk waren het de Noormannen, die de
bisdommen hadden ontredderd. Wij willen enkele voorbeelden, meest
uit Normandië en Bretagne, aanhalen. In de lijst der bisschoppen van
Avranches vinden wij geen bisschoppen in de periode van 862 tot 990,
in het bisdom Bayeux van 876 tot 920, in Lisieux van 876 tot 988,
in Séez van 910 tot 986, in Trégnier van 870 tot 950, in Rennes van
871 tot 950, in St. Brieuc van 850 tot 990. In de kerkprovincie Bordeaux verdwenen de bisdommen van het einde der negende eeuw af
tot ongeveer het midden der tiende. In Gascogne heerste dezelfde
toestand, eveneens in de Pyreneeën, in het graafschap Toulouse en in
de Provence, waar de Saracenen vreselijk huishielden. Eenzelfde beeld
vertoonden de kuststreken van Italië. Bisschoppen uit het Romeinse
gebied doolden rond als bedelaars. In hun woningen huisden wilde
dieren. De ergste toestand heerste in Zuid-Italië, waar de Saracenen
hun macht het pijnlijkste deden voelen.
Erger nog dan met de bisdommen was het met de kloosters
gesteld. Werden zij niet verwoest door de vijanden van het land, dan
geraakten zij in de macht der groten. Het begin van het verval trad
in, toen de kloosters, die door de koning waren gesticht, als zijn eigendom werden beschouwd; hij beschikte er over naar goeddunken,
ruilde ze of gaf ze in leen uit. In deze kloosters werd de abt door de
koning benoemd, die soms een leek met deze waardigheid bekleedde.
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Onder Karel de Kale kwamen lekenabten reeds veelvuldig voor en
waren soms enige kloosters in de hand van één leek verenigd. Na
Karel geraakten bijna alle kloosters in het bezit van machtige heren.
Zij vervingen de koning als bezitters der kloosters, benoemden de
abt en verleenden hem de investituur als hun leenman. Dit was een
natuurlijk gevolg van de opvatting der Karolingers, die de koningskloosters als eigen kloosters hadden beschouwd, zich bijwijlen, zoal
niet de abtswaardigheid, dan toch de persoonlijke leiding en het
beheer der kloosters hadden voorbehouden, en familieleden, geestelijken of leken, ook echtgenoten of dochters met kloosters begiftigden.
Het nonnenklooster te Zürich werd door Lodewijk de Duitser
achtereenvolgens aan zijn dochters Hildegard en Bertha in leen
gegeven; daarna kwam het met Sackingen aan Richardis, gemalin
van Karel de Dikke. Ten slotte hadden de koningen allerwegen
kloosters onder hun edelen uitgedeeld. Deze kloosters volgden de
ontwikkeling der lenen. Zij werden erfelijk bezit van de familie van
de lekenabt of van de eigenaar. Het verschil tussen deze beiden is,
dat de eigenaar gewoonlijk een abt onder zich had en deze benoemde.
Voor het klooster zelf was het verschil dikwijls van weinig belang.
Nadat in het Westfrankische rijk door het Capitulare van Quiercy
in 877 de lenen erfelijk waren verklaard van vader op zoon, bereikten
de leenmannen, dat hun kloosters als erfelijk bezit werden erkend,
gelijk hun graafschappen het waren; en ook de abtswaardigheid werd
erfelijk. De hertogen van Aquitanië, de graven van Anjou, Chartres
en Vlaanderen behielden die kloosters als erfelijk bezit, welke zij
vroeger als leen van de koning hadden ontvangen. Zij droegen de
eigendom niet slechts over aan hun gemalinnen, doch ook aan hun
kinderen.
Door deze toestanden moesten de kloosters onherroepelijk in
het algemeen verval worden meegesleurd. De benoeming der abten
werd meest bepaald door het eigenbelang, niet door godsdienstige
of kerkelijke belangen. De aanstelling van lekenabten was volkomen
in strijd met de kloostergeest en bewees, dat de leiding slechts bezield
werd door het streven naar macht en door eigenbelang. De kloosters
konden zich tegen afpersingen van een lekenabt slechts beschermen
door het abtsgoed te scheiden van het kloosterbezit; daardoor werd
ten minste het levensonderhoud der monniken verzekerd. Maar ook
het in leen geven van kloosters aan leken geschiedde met de bedoeling, dat dezen er profijt uit zouden trekken. De bezitter moesten een
zekere macht en enige inkomsten worden verzekerd. Hij kreeg het
recht, de abt of de abdis te benoemen, krijgsvolk in te kwartieren en te
beschikken over de militaire macht, die het klooster voorheen de vorst
leverde. Zelfs indien hij slechts het abtsgoed opeiste, was men toch
geheel aan zijn willekeur overgeleverd. De grote heren zagen in de
kloosters nauwelijks iets anders dan een middel tot machtsuitbreiding.

Verbreiding van de Christelijke beschaving naar oost en noord 12 3
Uit de aard der zaak was hun gezichtskring veel beperkter dan die der
koningen, die als gezalfden meer begrip hadden voor de algemene
belangen der Kerk. De waardevermindering en verkwisting van het
bezit, de verwaarlozing van de geestelijke en godsdienstige belangen
moesten in de tiende eeuw tot een volkomen ontaarding der kloosters
voeren.
Merkwaardigerwijze werkten dezelfde omstandigheden, die deze
ontaarding veroorzaakten, later een verbetering in de hand. Toen de
hervormingsbeweging de edelen gewonnen had voor de godsdienstige
idealen, dwongen dezen in vele gevallen hun kloosters de hervorming
over te nemen, die slechts met hun hulp kon worden verbreid.
In het Oostfrankische rijk had de ontwikkeling een ander verloop.
Het centraal gezag bleef hier niet lang machteloos, doch werd spoedig
hersteld door de Otto's. Het leenstelsel had er zich nog niet zo ver
ontwikkeld. Daardoor behielden de kloosters gedurende de tiende
eeuw de plaats, die zij in het Karolingische rijk hadden ingenomen.
De leiding der bisdommen was in handen van bisschoppen, die
evenals voorheen trachtten met gelijke trouw de belangen der Kerk
en die van de staat te behartigen en veel goeds tot stand brachten.
Hier traden de misstanden, die voortvloeiden uit een te innige
vereniging van Kerk en staat, eerst in de elfde eeuw aan het licht, toen
de strijd tussen Hendrik IV en de adel ook de hoge geestelijkheid
dwong, partij te kiezen, waarbij hun houding door eigenbelang werd
bepaald. Intussen was de hervorming een feit geworden, en Duitsland
ondervond spoedig de nadelen van zijn gebrek aan belangstelling
daarvoor. De investituurstrij d zou weldra uitbreken en diepe wonden
aan het Duitse rijk toebrengen.

§ 3. De grondvesting van het Heilige Roomse Rijk.
Verbreiding van de Christelijke beschaving naar
het oosten en het noorden. Intellectueel en
kunstzinnig leven in Duitsland
Voor het einde van het Karolingische tijdvak stond het Oostfrankische rijk, mogen we zeggen, op hechter grond dan het Westfrankische. In het westen strekte het zich nu uit tot aan de Schelde en
tot even over de boven- en middenloop der Maas, en gedurende de
Middeleeuwen kwam hierin weinig verandering. Onder de laatste
Karolinger, Lodewijk het Kind, werd echter ook het Oostfrankische
rijk met ontbinding bedreigd. Onder de druk der tijden ontwikkelde
zich de macht der hertogen in Beieren, Zwaben, Lotharingen,
Frankenland en Saksen. Aan de bemoeiingen van aartsbisschop Hatto
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van Mainz, de feitelijke regent onder Lodewijk het Kind, was het
hoofdzakelijk te danken, dat de troon wederom bezet werd. De keuze
viel op Koenraad, hertog van Frankenland, zeer waarschijnlijk als
eerste der Duitse koningen door Hatto gezalfd en gekroond. Koenraad I trachtte de hertogdommen te doen verdwijnen. Hiertoe verkreeg hij de steun van de bisschoppen, die hem door de synode van
Hohenaltheim in 916 werd toegezegd. De strijd putte Koenraad echter
uit. Zijn opvolger, Hendrik I, hertog van Saksen, volgde een andere
weg. Hij trachtte met de hertogen tot een overeenkomst te geraken;
dit bracht echter slechts een tijdelijke ontspanning teweeg.
Otto I moest de strijd opnieuw beginnen. Hij zocht hulp in een
nauw bondgenootschap met de bisschoppen, die, op weinig uitzonderingen na, bereid waren hem te steunen. Zij werden zijn krachtigste
helpers. Ten dank vergrootte hij hun macht als wereldlijke vorsten.
Door uitbreiding van het immuniteitsprivilege werden zij onttrokken
aan de grafelijke rechtspraak; een bisschoppelijke ambtenaar oefende
in het stiftsgebied de rechtspraak uit, al moest die bevoegdheid hem
door de koning worden verleend. Met kwistige hand schonk Otto tol -,
munt- en marktrechten aan de bisschoppen, en meer nog dan hij voegden zijn opvolgers hieraan graafschapsrechten toe. De bisschop mocht
niemand boven zich hebben dan de koning. Maar dan moest ook de
geestelijke aristocratie als tegenwicht tegen de wereldlijke adel steeds
geheel aan de zijde des konings staan en tot zijn dienst bereid zijn. Otto
wees hierop, door zelf de nieuwgekozen bisschop de bisschopsstaf te
overhandigen om aan te duiden, dat hij het bisdom overdroeg. Vóórdien was het ongeveer algemeen gebruik in het Frankische rijk, dat
de metropoliet bij de wijding de staf aan de nieuwe bisschop ter hand
stelde. De bisschop moest nu, als hij de staf in ontvangst nam, een
eed van trouw aan de koning afleggen. Men besefte echter niet, dat
de koning op deze wijze niet slechts wereldlijk bezit en tijdelijke
rechten, maar ook het kerkelijk ambt verleende. Dat de koning aldus
geestelijke dienaren aanwierf, men nam er geen aanstoot aan. En die
dienaren toonden zich trouw aan koning en vaderland.
Bij de keuze der bisschoppen hechtte Otto grote waarde aan de
persoonlijkheid der nieuwe functionarissen. Zijn wil gaf de doorslag
bij de benoeming. De verkiezing beschouwde hij als een voordracht,
die slechts door zijn stem tot een resultaat kon leiden. Meermalen
benoemde hij eenvoudig degene, die hem aanstond, en liet dan later
voor de vorm een verkiezing plaatshebben. Ook woonde hij dikwijls
de verkiezingen bij, of deed hij ze plaatsvinden aan het hof, hetgeen
in strijd was met de kerkelijke voorschriften. Hoe machtig zijn invloed
was, blijkt wel uit het grote aantal leden van zijn familie, dat op bisschopszetels verheven werd. Door de hertogdommen aan zijn bloed verwanten weg te schenken had hij niet bereikt, dat zij hem trouw
waren gebleven. Door de benoeming van familieleden tot bisschop
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bereikte hij beter zijn doel; want de bisschoppen huwden niet, dus
bestond er geen gevaar voor erfenisjacht door familieleden. Wanneer
een bisschop overleed, beschikte hij weder vrij over het bisdom, om
aldus zijn macht opnieuw te vergroten.
Dat van kerkelijke zijde tegen deze tactiek niet meer bezwaar
werd gemaakt, is voornamelijk hieruit te verklaren, dat bij de keuze
der bisschoppen de kerkelijke belangen niet buiten beschouwing
bleven. Otto I zelf bekommerde zich daar misschien minder over, in
zijn broeder Bruno, de aartsbisschop van Keulen, had hij echter een
uitstekende raadsman, die deze zorg van hem overnam. Bruno was
tevens aartskapelaan; door deze functie had hij de hofclerus en de
kerkelijke verhoudingen in het rijk in de hand. Uit de hofclerus werden de geestelijken gekozen, die de bisschopszetels moesten innemen.
Men had hun de overtuiging bijgebracht, dat de belangen van de
staat en die der Kerk één waren. Dit beginsel werd door hen getrouw
in toepassing gebracht. Zij traden op als raadgevers van de koning,
ondersteunden zijn politiek, trokken met hem te velde en zorgden
voor kerkelijke tucht en ontwikkeling bij de geestelijkheid. Zij bevorderden de maatschappelijke ontwikkeling in hun gebieden door te
zorgen voor een billijke rechtspraak, handel en verkeer te beschermen,
de steden te ommuren, de positie der horigen te regelen en de ontginning van woeste gronden ter hand te nemen. Bijna allen toonden
zich degelijke bestuurders, voor wie practische arbeid op de eerste
plaats kwam.
Heel de Middeleeuwen door behielden de Duitse bisschoppen
deze positie in de politiek. De hoogste functies aan het hof werden
door Duitse aartsbisschoppen bekleed. In het jaar 870 werd de eerste,
aartsbisschop Liutbert van Mainz, tot aartskanselier en aartskapelaan
benoemd, en daarna bleef dit ambt, afgezien van enkele uitzonderingen, aan Mainz. In 1031 werd de Keulse aartsbisschop aartskanselier voor Italië. De voornaamste plaats onder de bisschoppen
nam de aartsbisschop van Mainz in, de opvolger van de H. Bonifacius.
Hij had in 975 van de paus, met de waardigheid van primaat, het recht
ontvangen, 1 ) de koning te wijden; naar het voorbeeld van aartsbisschop Adalbero van Reims, bij gelegenheid van de koningskeuze
van Hugo Capet in 987, verwierf hij eveneens het recht, de eerste stem
uit te brengen bij de koningskeuze van Hendrik II in 1002. Het recht,
de koning te zalven en hem de kroon op het hoofd te plaatsen, moest
Mainz in 1028 aan de aartsbisschop van Keulen afstaan, in wiens
diocees de stad Aken, waar deze plechtigheid plaatsvond, was gelegen.
Mainz behield echter het recht, de eerste stem bij de koningskeuze
uit te brengen, tot het einde van het Roomse rijk der Duitse natie.
Gedurende de Middeleeuwen speelde de hoge geestelijkheid een
-

1
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voorname rol in bijna alle koningskeuzen. Meermalen kon de verkiezing van een bepaalde koning geheel het werk van de aartsbisschop
van Mainz worden genoemd.
Gelijk de bisschoppen steeds bereid waren, de orde in Duitsland
te helpen handhaven, zo waren zij ook sterk voor het herstel der orde
te Rome, waar de verwarring, door de adellijke partijen sinds het
verval van het Karolingische rijk gewekt, veel ergernis gaf. Otto I was
dan ook van hun steun verzekerd, toen hij, na reeds enkele malen in
Boven - Italië te zijn opgetreden tegen Berengarius van Ivrea, besloot
de paus te hulp te komen. Deze paus, Joannes XII, was de zoon van
Marozia's zoon Alberik, die meer dan twintig jaren als princeps Rome
en het pausdom had overheerst. Door Berengarius bedreigd, riep
Joannes XII de hulp van Otto in. Behalve door het vooruitzicht op de
strijd tegen zijn vroegere tegenstander Berengarius werd Otto waarschijnlijk nog tot zijn tocht naar het zuiden aangespoord door de wens,
de Kerk in Duitsland nog inniger aan zich te binden. Als dank voor
zijn hulp ontving hij op 2 Februari 962 de keizerskroon het scheen,
alsof het keizerrijk van Karel de Grote onder deze Duitse heerser
was herrezen.
Strekte echter reeds Karel's macht zich niet over het gehele
westen uit, doordat Engeland, Zuid - Italië en Spanje buiten zijn
machtssfeer vielen, Otto's rijk was nog meer beperkt. Het Westfrankische rijk viel er buiten. - Wel kwam, toen Koenraad II in 1032
Bourgondië verwierf, ook dit land onder het keizerlijke gezag, maar
in Italië en Bourgondië bleef de macht van de keizer beperkt, al naar
de kracht van zijn persoonlijk optreden. Beide landen bleven afzonderlijke rijken met eigen kanselarijen en landdagen.
De politiek van Otto en zijn opvolgers kwam echter hierin
overeen met die van Karel de Grote, dat zij kracht zocht in de
bescherming van de Kerk en van het pausdom.
Otto had in een plechtige oorkonde, die bewaard is gebleven,
woordelijk de beloften herhaald, die de Karolingers aan de pausen
plachten te geven. De vroegere schenkingen werden bevestigd en de
oude garanties gegeven voor de pauskeuze volgens de canonieke
bepalingen. De wijding van de paus zou eerst geschieden, nadat
keizerlijke boden zich hadden overtuigd, dat de verkiezing op de
voorgeschreven wijze had plaatsgehad en zij van de nieuwe paus een
verklaring onder ede hadden ontvangen, dat hij volgens recht en
billijkheid zou regeren. De keizerlijke waardigheid, die de paus verleende door de kroning te Rome, sloot als bijzondere verplichting de
bescherming van het pausdom in, terwijl het keizerschap, evenals
vroeger, zijn betekenis ontleende aan de nauwe band met de Kerk;
de reeds bestaande nauwe relatie tussen vorst en episcopaat in Duitsland werd hierdoor nog versterkt.
Inderdaad zijn de Duitse keizers, ondanks vele wisselvalligheden,
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over het algemeen de beschermers geweest van het pausdom. Evenals
Otto I de Heilige Stoel uit de onwaardige positie bevrijdde, waarin deze
door de kuiperijen van de adel was geraakt, zo heeft de keizerlijke
macht later nog meermalen moeten ingrijpen. Zolang het pausdom
steun behoefde, kon het deze bescherming niet ontberen. Maar toen
die behoefte niet meer bestond en de keizer in Rome en Italië als
heerser in plaats van als beschermer wilde optreden, kon genoemde
verhouding zich licht tot een nadeel voor de Kerk ontwikkelen.
Werd in de keizerlijke macht een gevaar gezien voor de onaf
Kerk en het pausdom, dan konden en moesten-hankelijdv
hieruit conflicten ontstaan, die keizerschap en pausdom konden
schaden vooral het keizerschap. Want dit was in Duitsland nauw
met de bisschoppen verbonden; een wijziging in deze verhouding
moest het keizerschap tot in zijn grondvesten schokken. Hierbij kwam,
dat de westerse kerkelijke gemeenschap zich verder uitstrekte dan de
grenzen van het keizerrijk. Zagen de pausen zich verplicht, bondgenoten te zoeken tegen een overmachtige keizer, dan vonden zij ze niet
slechts in Italië, Bourgondië en Duitsland, maar meer nog in de
landen, die buiten het keizerrijk stonden. De zedelijke kracht, aldus
ontplooid, was ruimschoots opgewassen tegen de militaire machtsmiddelen, daar het oude fundament der westerse beschaving door de
godsdienstige eenheid werd gevormd. De paus beschikte over deze
hogere, zedelijke eenheid als bescherming tegen de keizer. Zo kwam
het, dat de botsingen tussen keizerschap en pausdom steeds zo ver om
zich heen grepen. Het pausdom toonde zich in zijn volle grootheid,
wanneer het zijn geestelijke waardigheid door deze zedelijke krachten
tegen overmachtige keizers verdedigde. Nooit werd het pausdom in
deze strijd duurzaam overwonnen of vernederd.
De zwakste dragers der tiara vinden wij niet in de tijd, toen het
pausdom onder de bescherming der keizers stond, maar in de periode,
waarin de pausen waren overgeleverd aan de willekeur der adellijke
partijen in Rome, aan de families van Theodora en Marozia, de
Crescentii en de Tusculanen. Deze kleine botsingen, die zich binnen
Rome afspeelden, trokken niet zo snel de algemene aandacht als de
herhaalde strijd met de keizer. Hierdoor vond een paus, die in een
strijd tussen de adellijke partijen verwikkeld raakte, niet zo gemakkelijk bondgenoten. Ook bekommerden deze partijen, die te Rome de
paus benarden, zich weinig om de algemene kerkelijke belangen,
waarmede de keizer toch enigszins moest rekening houden en die hem
waarschuwden, niet te ver te gaan.
De keizers uit de tiende en het begin der elfde eeuw hebben Rome
dikwijls hun macht doen voelen. Zij voerden twee pausen als gevangenen over de Alpen: Benedictus V en Gregorius VI. Zij hebben
echter geen onwaardige op de pauselijke Stoel verheven; integendeel
verjoegen zij menige indringer. Het tekent het geestelijk verval van
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de Romeinse geestelijkheid, dat de keizers meermalen zorg droegen,
dat voorbeeldige figuren uit de Duitse clerus met de leiding der Kerk
werden belast. Zo kwam Gregorius V door Otto III op de pauselijke
troon, en na hem de eerste paus van Franse nationaliteit, Sylvester II;
dan volgde een reeks Duitse pausen, die onder Hendrik III begon.
Tot het midden der elfde eeuw gold de keizer als de beschermer
van orde en tucht in de gehele Kerk binnen het rijk en ook in de Kerk
van Rome, wier gezag door niemand in twijfel werd getrokken. Hij
genoot de steun van de Duitse kerkvorsten, bij wie de bisschoppen in
het keizerlijke Italië zich aansloten. De keizers vatten ook hun taak
als beschermers van de Kerk tegen gevaren van buiten af ernstig op.
Zo trok Otto II te velde tegen de Arabieren in Zuid - Italië, doch hij
kon geen beslissende overwinning behalen. In samenwerking met de
pausen beschermden zij de Romeinse Kerk tegen de kleine Longobardische vorsten en tegen de Grieken, totdat de Franse Noormannen
deze taak van hen overnamen.
Menig keizer heeft ook begrip getoond voor de hogere doeleinden
der Kerk. Bij de uitwerking van pauselijke plannen gaf de jonge,
fijnbesnaarde Otto III, de kleinzoon van Adelheid van Bourgondië
en de zoon der Griekse prinses Theophano, te veel de vrije teugel
aan zijn levendige verbeelding. In samenwerking met de grootste
geleerde van zijn tijd, de Zuid - Fransman Gerbert, die in Spanje was
opgeleid en door hem als Sylvester II tot de pauselijke waardigheid
was verheven, maakte hij plannen tot oprichting van een eigenaardige
volkenbond, die onder pauselijke en keizerlijke leiding zou staan. Hij
wilde het oude Imperium Romanum in een nieuwe vorm doen herrijzen, waarbij echter te weinig rekening werd gehouden met de
feitelijke toestanden. Hij liet een paleis voor zich bouwen op de
Aventijnse heuvel, wilde zijn residentie naar Rome verplaatsen en
noemde zichzelf niet meer gelijk zijn voorgangers alleen maar keizer,
doch keizer der Romeinen. Sylvester vatte toen voor het eerst het plan
van een kruistocht op, die het Heilige Land moest bevrijden uit de
macht der ongelovigen. Ook ten opzichte van de verhouding met
andere staten waren zij dezelfde mening toegedaan. Zo stond Otto III
de Kerk in Polen toe, een onafhankelijke kerkelijke organisatie te
vormen met het nieuwe aartsbisdom Gnesen als middelpunt; hij
verhief hertog Boleslaw de Grote tot patricius, waardoor hij hem tot
onderdaan niet van de Duitse koning, doch van de Roomse keizer
stempelde. Ook in Hongarije kwam een onafhankelijke kerkelijke
organisatie tot stand met het aartsbisdom Gran, terwijl de Christelijke
vorst Stephanus tot de waardigheid van apostolische majesteit werd
verheven en een kroon van de paus ontving. De paus en de keizer
waren echter de enige steunpilaren van deze plannen, die naar de
vorming van een Christelijke volkenbond streefden; met hun overlijden, resp. in 1003 en 1002, daalden ook die plannen ten grave. Hun
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zwakste zijde was, dat de keizer geen oog had voor de nationale
grondslag, waarop zijn macht berustte.
De laatste der Saksische keizers, Hendrik II de Heilige, koesterde
idealistische plannen van enigszins andere aard: de nieuwe denkbeelden over een kerkelijke hervorming trokken hem aan. Zijn bedoe
een grote hervorming van de westerse Kerk tot stand te-lingwas,
brengen, waarbij de westerse vorsten eensgezind met de paus zouden
samenwerken. In 1023 kwam hij met de Franse koning Robert te
zamen aan de monding van de Chiers. Beide heersers sloten een
verbond van vriendschap en overlegden, op welke wijze de vrede in
de Kerk bewaard, recht en rechtvaardigheid gehandhaafd konden
worden. Ook onderhandelde Hendrik II met de laatste koning van
Bourgondië, Rudolf III. Deze ontmoeting had plaats te Bazel, waar
toen de kathedraal werd gebouwd. Het plan was, een grote bij eenkomst te Pavia te houden, waarbij paus Benedictus VIII en alle
bisschoppen, zowel uit de landen ten noorden als uit die ten zuiden
van de Alpen, zouden tegenwoordig zijn; men wilde door deze
vergadering concrete besluiten tot een kerkelijke hervorming doen
nemen. Deze besprekingen zouden ongetwijfeld mede de Christelijke
staten van het westen dichter bij elkander hebben gebracht. De
vergadering vond echter nooit plaats: Benedictus VIII en Hendrik II
stierven kort na elkander in 1024.
Waarschijnlijk heeft nooit inniger contact bestaan tussen keizer
en paus dan in die tijd. Benedictus VIII had blijk gegeven van zijn
genegenheid voor de keizer, toen hij over de Alpen was getrokken om
de kerk van de H. Stephanus in te wijden;; deze was gelegen in het
nieuwe bisdom Bamberg, dat door de keizer en zijn gemalin, de

H. Kunigunde, was opgericht. Geen Duits keizer heeft zo veel begrip
getoond voor het kerkelijk leven als Hendrik II. Indien zijn plan tot
een kerkhervorming ten uitvoer was gebracht, zou wellicht de strijd
zijn vermeden, die een halve eeuw later over de hervorming ontbrandde. Men kan echter ook de vraag stellen, of de hervorming wel
bevredigd zou hebben, als de wereldlijke macht er de leiding in had
verkregen. Want Hendrik II, en niet paus Benedictus VIII, was tot
dan toe de grote voorstander van het plan. Veelomvattende problemen
moesten echter bij een hervorming worden behandeld. Wilde men de
dienaren der Kerk tot de overtuiging brengen, dat zij op de eerste
plaats de kerkelijke belangen moesten dienen, dan was tot op zekere
hoogte een scheiding tussen Kerk en staat onvermijdelijk. De Kerk
mocht niet geheel en al staatskerk zijn. Wilde zij heel haar verjongende
kracht terugwinnen, dan diende zij zelf de middelen tot herstel te
vinden. Toen waren de tijden daartoe nog niet rijp. Ook ontbrak te
Rome nog de leider, die in staat was de hervormingsplannen ten
uitvoer te brengen.
Onder Koenraad II en Hendrik III, de eerste vorsten uit het
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Salische huis, vinden wij dan op de Stoel van Petrus weer pausen,
wier streven slechts op bevordering van egoïstische familiebelangen
was gericht, wanneer zij geen groter ergernis gaven. Tot dezen
rekenen wij Joannes XIX, uit het geslacht der Tusculanen, en meer
nog zijn neef en opvolger Benedictus IX: hij kwam op twintigjarige
leeftijd door simonie op de pauselijke Stoel, buiten de kardinalen om,
en tal van ergerlijke verhalen over hem deden de ronde. Ten slotte
werd hij door de verbitterde Romeinen verjaagd, doch een verbetering
van de toestand bleef achterwege. De ook niet zonder simonie tot
paus gekozen tegenpaus Sylvester III werd spoedig door Benedictus IX
verjaagd, maar deze liet zich daarna vinden voor een laaghartige
transactie. Hij verkocht het pontificaat aan zijn peter, Joannes
Gratianus, die geen ander middel wist, om een einde te maken aan
het pausschap van de volkomen onwaardige Benedictus. Gratianus
nam de naam aan van Gregorius VI. Hij werd aanvankelijk door de
voorstanders van de hervorming blijde verwelkomd, maar de klaar blij kelij k bedreven simonie bij zijn troonsbestijging werd ook hem
zwaar aangerekend.
Toen geen andere mogelijkheid scheen te bestaan om het pausdom van de drie elkander bestrijdende rivalen te bevrijden, werd
de hulp ingeroepen van de vrome keizer Hendrik III. Een aan keizer
Hendrik II verwante kluizenaar uit het Bohemer Woud, Gunther,
drong bij Hendrik III in een eenvoudig, maar welsprekend gedicht
op afzetting der drie pausen aan en verzocht hem, de Kerk weer een
waardig opperhoofd te schenken:

Propter aurum et argentum
Hoc malum est inventum.
De matre avaritia
Nascuntur haec vitia.
Sede modo rex Henrice
Omnipotentis vice
Destrue hoc connubium
Triforme et dubium,
Ne patiaris confundi
Quattuor plagas mundi. 1
)

Hendrik gaf gehoor aan dit verzoek: hij ging naar Italië, riep in
1046 de synoden van Sutri en Rome bijeen en liet de drie pausen
afzetten. Gregorius VI zond hij als gevangene over de Alpen. Op zijn
aanwijzing kozen de Romeinen bisschop Suidger van Bamberg, die
hem als paus Clemens II de keizerskroon op het hoofd plaatste. Het
optreden van Hendrik deed de Romeinen besluiten, in het vervolg
1)

G r a u e r t, Rom and Gunther der Eremit. Histor. Jahrb. XIX (1898), 254.
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geen paus meer te kiezen of te laten wijden zonder goedkeuring van
de keizer. Als teken van de waardigheid, die hij voortaan in Rome
meende te bekleden, plaatste de keizer zich ook nog de gouden band
op het hoofd, het teken der patriciërswaardigheid, die door de Crescentiërs en Tusculanen onteerd was. De overheersing der adellijke
partijen was bedwongen, de weg was vrij voor de hervorming. Met
Leo IX, de derde in de rij van Duitse pausen, nam het pausdom
vastberaden de leiding in de kerkelijke hervormingsbeweging, die
toen spoedig vorderingen maakte, vooral in Italië. Voorlopig had dit
nog geen onmin met de keizer ten gevolge. Paus Victor II, de voormalige bisschop van Eichstätt, die Leo opvolgde, werd door de keizer
tot stadhouder van Italië benoemd. Hendrik III stierf in 1056 in zijn
armen.
Binnen weinige jaren trad toen een algehele wijziging in de
toestand in. Nog geen vijfentwintig jaren na de synode van Sutri, in
1069, verscheen een pauselijk afgezant, de nauwgezette Petrus
Damiani, te Frankfurt aan de Main. De negentienjarige koning
Hendrik IV, zoon van Hendrik III, wilde zijn gemalin zonder reden
verstoten Petrus Damiani noopte hem, de Christelijke zedenwet
in acht te nemen. De pauselijke afgezant toonde zich hevig verontwaardigd over het zedeloze leven der Duitse vorsten en over de
simonie onder de bisschoppen, van wie hij de kopstukken naar Rome
zond om zich te verantwoorden. Enkele jaren later stonden paus en
koning in hevige strijd tegenover elkaar, waarbij de koning beïnvloed
en gesteund werd door de meerderheid der Duitse en Noord - Italiaanse
bisschoppen. Hoe was het mogelijk, dat de Duitse bisschoppen zich
zover lieten meeslepen, nadat hun voorgangers zo dikwijls mét de
keizer in de bres waren gesprongen voor orde en tucht in de Kerk en
zich ook beijverd hadden om te Rome orde te scheppen? Men kan
veronderstellen, dat velen van hen de oude regeling onder een
wereldlijk heerser als een patriarchale toestand beschouwden, waarin
zij zeer ongaarne verandering zouden zien komen. Maar het blijft
zonderling, dat zo velen de verheven gedachte miskenden, die in de
godsdienstige hervormingsbeweging lag opgesloten, en zo trouw
aanliepen achter de koning, die zedelijk lang niet zo hoog stond als
zijn vader, en dat het levensgedrag van velen hunner, van kerkelijk
standpunt bezien, zoveel te wensen overliet. Er was echter in het
Duitse episcopaat van het midden der tiende eeuw af tot het midden
der elfde geleidelijk een verandering ingetreden.
In de tiende en het begin der elfde eeuw stonden de Duitse
bisdommen veelal onder leiding van voortreffelijke herders. Onder
hen noemen wij de H. .Ulrich van Augsburg, die zijn bisschopsstad
tegen de Hongaren verdedigde, dagelijks het officie met zijn geestelijken bad en ijverig visitatiereizen maakte en predikte, gelijk ook zijn
vriend Koenraad van Constanz, die als pelgrim het H. Land bezocht.
10. Sc h n U r e r. Kerk en Beschaving. II.
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Vervolgens de H. Willigis, aartsbisschop van Mainz, de trouwe
raadsman van de keizerinnen Adelheid en Theophano, gedurende de
minderjarigheid van Otto III; vele kerken verrezen door zijn zorgen.
Op de aartsbisschoppelijke zetel te Keulen vinden wij Bruno, de wijze
en geleerde broeder van Otto I, en Heribertus, die het lijk van Otto III
uit Italië naar Duitsland bracht en het klooster te Deutz stichtte.
Hildesheim kon roemen op de bisschoppen Bernward en Godehard.
De uitmuntende bisschoppen Notker en Wazo van Luik zullen,
evenals zovele anderen, later nog besproken worden.
In de loop der elfde eeuw wordt echter het aantal heilige bisschoppen voortdurend geringer. De bisschoppen treden meer op als
kerkvorsten en staatsdienaren, soms als legeraanvoerders, doch minder
als geestelijke herders. Hun voorbeeld werd gevolgd door de abten
der grote koningskloosters: hun rijkdom stelde hen in staat als vorsten
te leven. Hendrik II, die zeer goed begreep, dat de rijkdom der
koninklijke kloosters afbreuk deed aan de kloostergeest, stelde krachtige pogingen tot verbetering in het werk. Hij trok eenvoudig een deel
hunner goederen aan zich, waartoe hij zich als bezitter der koningskloosters gerechtigd achtte, en stelde strenge abten aan.
De maatschappelijke positie, die de abten en bisschoppen in de
wereld bekleedden, hun grote macht, hun vele staatkundige bezigheden namen de meesten zo in beslag, dat zij geheel in uiterlijkheden
opgingen en hun hogere taak als herders en zielzorgers deerlijk verwaarloosden.
Veel werd door bisschoppen en kloosters gedaan ter bevordering van de intellectuele en materiële cultuur. Op het gebied der
ascese en van het godsdienstig leven werd echter niet veel tot stand
gebracht. De toestand kwam overeen met die in de tijd van Karel de
Grote. De Duitse Kerk kreeg het karakter van een staatskerk. Echter
uitte zich het initiatief van de vorst in kerkelijke aangelegenheden niet
op zulk een rechtstreekse wijze als in de capitularia van Karel de
Grote. Hij gaf geen voorschriften op godsdienstig gebied, doch zorgde,
dat slechts betrouwbare mannen als bisschoppen werden aangewezen,
die zijn politiek steunden en hun bisdom behoorlijk beheerden. De
bisschoppen behoefden de koning niet meer om bekrachtiging der
besluiten te vragen, die door de synoden werden genomen. De
bemoeiingen van Nicolaas I, om vrijheid voor de Kerk te verwerven
in zuiver godsdienstige aangelegenheden, hadden dus toch enig
succes bereikt. Daar de bisschoppen zich er echter toe bepaalden, hun
diocees te beheren en daar de orde te handhaven, voelden zij er weinig
behoefte toe, te vergaderen ter bespreking van algemeen-kerkelijke
aangelegenheden. Slechts bij heel speciale gelegenheden kwamen
synoden bijeen en van deze ging geen nieuwe stuwkracht uit. Men
stelde zich er mee tevreden, oude besluiten te bekrachtigen.
Hiertegenover staat een levendige actie op missiegebied, waar de
-
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belangen van het Christendom hand aan hand gingen met het streven
naar staatkundige machtsuitbreiding. Vooruitgang is er echter vaak
slechts uiterlijk; de Duitse Kerk, die door de staat ondersteund werd
en wier belangen met die van de staat parallel liepen, stelde trouwens
vooral belang in dergelijke machtskwesties. De vooruitgang op missiegebied werd niet verkregen door rustige, op het innerlijk gerichte
arbeid, die dan ten slotte door de uiterlijke organisatie werd afgesloten. De gang van zaken was meestal deze, dat eerst de legers het
land veroverden, op de voet door de priesters gevolgd, en dan tegelijk
met de militaire organisatie de kerkelijke ter hand werd genomen. In
plaats van eerst monniken uit te zenden en kloosters te stichten,
begon men met het aanstellen van bisschoppen.
Wij kunnen zulks vooral waarnemen bij de missie onder de
Wenden. Dit waren Slavische stammen, die aan de rechteroever van
de Elbe woonden; in het begin der tiende eeuw heerste daar nog
onbeperkt heidendom: iedere stam bezat zijn eigen heidense bedeplaats. In Silezië vond men een vermaard Slavisch heiligdom, de
Zobtenberg. Bij de Oostzeekust in het tegenwoordige Mecklenburg
stond een beroemde heidense tempel, van hout en met barbaarse
pracht versierd. Het heidendom werd in stand gehouden door
priesters, wier voornaamste taak was de toekomst te voorspellen. Hun
goden werden als bars en hardvochtig afgeschilderd, gelijk de Slaven
meestal geregeerd werden door barse, nooit door zachte heersers;
hierdoor grifte zich in het volkskarakter een trek van melancholie, die
al zijn gepeins en gedroom doordrong. De uitgestrekte vlakten boden
geen gelegenheid tot het ontstaan van kleinere staatkundige eenheden.
Het despotisme van het oosten kon er zich vrij ontwikkelen. Met de
grootste schroom naderde het volk tot zijn goden. Alvorens men een
offer ging brengen trachtte men uit verschillende tekenen af te leiden,
of de goden genegen waren het te aanvaarden. Hier bestond ook in de
vroegste tijden geen stand van vrije mannen. Enkele heren voerden
de macht over veel horigen, die sociaal op een zeer laag peil leefden.
De Duitsers verachtten de Slaven en hun taal en bestreden hen
als barbaren. Zij traden hard en meedogenloos tegen hen op. Dit blijkt
uit het verhaal van de blinde Slavische bedelaar uit Merseburg uit de
tijd, toen de verering van Hendrik II als heilige begon. Hij kon niet
geloven, dat een Duitse heilige een Slaaf zou willen helpen en was
ten zeerste verbaasd, toen hij toch door de voorspraak van de overleden keizer werd genezen. 1 ) De Duitsers, die in het land der Wenden
doordrongen, deden geen moeite, de Slaven voor zich te winnen. Zij
voerden geen oorlog tegen hen, om hen te onderwerpen of in te lijven,
doch eenvoudig om hen te verdringen. De Duitse Kerk diende hierbij
meer een nationaal dan een godsdienstig doel. Haar taak werd, de
1)
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veroverde landen kerkelijk te organiseren, niet op de eerste plaats de
godsdienst van de Vredevorst te verkondigen. Zij trok op ten krijg
met de legers van Otto I, die zijn felste strijder, markgraaf Gero,
zonder mededogen liet woeden. De strijd nam een gruwelijk karakter
aan: hij was tegelijk een rassen- en een godsdienstoorlog.
Otto I had hier echter het grootste belang bij de uitbreiding der
Kerk; hij moest immers zijn krijgers aan het land binden en zijn
heerschappij beveiligen. De eerste missionarissen trokken als aal moezeniers met de Duitse legers mee. Duitse krijgslieden vormden
hun eerste kudden. De eerste kapellen werden gesticht in sterke
vestingen en militaire nederzettingen en van daaruit predikten zij dan
het evangelie aan de omwonende Wenden. Otto trachtte spoedig de
kerkelijke organisatie verder uit te bouwen door het benoemen van
bisschoppen, die zijn politieke steunpilaren tegen de vijand moesten
zijn. In het noorden stichtte hij in 947 de bisdommen Sleeswijk, Ripen
en Aarhus in het gebied van het diocees Hamburg, waaraan de missie
onder de Denen was toevertrouwd. Hierbij werd spoedig in het
noordelijk gebied der Wenden het bisdom Oldenburg gevoegd, dat aan
de oostpunt van Holstein grensde. Vervolgens ontwierp hij een uitgebreid plan voor een missie onder de Wenden aan de Midden -Elbe.
Met de hulp van monniken, die hij in 937 uit het klooster van
de H. Maximinus te Trier had doen overkomen, stichtte hij als
missiecentrum in de koninklijke palts te Maagdenburg een klooster,
aan de H. Mauritius gewijd. De verering van deze heilige had zich
van Bourgondië uit tot ver in Duitsland verbreid. Kort daarna begon
hij de dom van Maagdenburg te bouwen. Met taaie ijver werkte hij
vervolgens voor de stichting van een aartsbisdom en een kerkprovincie, die zich tot aan de Oder zou uitstrekken. Zijn wens werd
in 962 door paus Joannes XII vervuld, toen hij te Rome kwam om de
keizerskroon te ontvangen. Op het Kerstfeest van het jaar 968 volgde
de intronisatie van Adalbert als eerste aartsbisschop van Maagdenburg. Vroeger had deze als missionaris onder de Russen gearbeid.
Zijn eerste werk was, bisschoppen te wijden voor de drie nieuwe
suffragaan-bisdommen Merseburg, Zeitz, dat later naar Naumburg
werd verplaatst, en Meissen. Ook de in 948 opgerichte bisdommen
Brandenburg en Havelberg kwamen nu onder Maagdenburg.
Met de uiterlijke organisatie der missiekerken werd de grootste
haast gemaakt, ook al ontbraken menigmaal de meest noodzakelijke
innerlijke voorwaarden. De kerkelijke organisatie ging direct samen
met de militaire, die graafschappen instelde en burchten bouwde.
De Duitse koning nam het land der Slavische opperhoofden in het
gebied der Wenden tussen Elbe en Oder in bezit en gaf het aan
Duitse kolonisten. Grote stukken land werden aldus als veroverd
gebied verduitst.
Dit gewelddadig optreden had echter tot gevolg, dat de haat
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driftig oplaaide, zodra hij maar even gelegenheid kreeg, en zich
evenzeer tegen de Kerk als tegen de vreemde overheersing richtte.
De tweede bisschop van Brandenburg, Dodilo, werd in 980 door zijn
diocesanen geworgd. Toen drie jaren later het bericht van de nederlaag van Otto II in Beneden-Italië in het land der Wenden doordrong,
stonden de Slaven overal langs de Elbe op. De residenties der bisschoppen van Brandenburg en Havelberg werden verwoest, het lijk
van Dodilo werd opgegraven, van het bisschoppelijk gewaad ontdaan
en naakt weer in het graf geworpen. Zo had in deze streken de
Christelijke godsdienst nog lang te lijden onder de gevolgen van zijn
samengaan met de gewelddadige overheersing door de Duitsers. Hier
gelukte het niet zo snel, de herinnering aan de overweldiging uit te
wissen als voorheen bij de Saksen, wier land zich spoedig zelfstandig
had kunnen ontwikkelen.
Meer onafhankelijk kon zich het Christendom bij de Polen
ontwikkelen, en daarom schoot het bij dit volk ook dieper wortel.
De Christelijke echtgenote van een vorst had hier met zachte vrouwenhand de deur voor het Christendom geopend, gelijk in de zesde en
zevende eeuw ook bij de Germaanse stammen was geschied. Miesco,
de gemaal van Dobrawa, die uit Bohemen kwam, ging een jaar na zijn
huwelijk, in 966 of 967, tot het Christendom over; Jordanus, die
waarschijnlijk met Dobrawa uit Bohemen was gekomen, was de eerste
Poolse bisschop en had zijn zetel in Posen. Boleslaw I Chrobry, bijgenaamd de Grote, de zoon van Miesco en Dobrawa, kon zelfstandig
aan de verbreiding der Kerk in zijn land medewerken.
Keizer Otto III nam ten opzichte van Polen, dat zich in die tijd
uitstrekte van de Oostzee tot de Karpaten, een ander standpunt in
dan zijn grootvader. Hij wilde de zegeningen der beschaving verspreiden, zonder politieke bijbedoelingen te koesteren, en bevorderde
daardoor de snelle verbreiding van het Christendom in Polen. Hij
bezocht te Gnesen het graf van zijn onvergetelijke vriend Adalbert,
die bij de Pruisen de marteldood gestorven was, en richtte er een
Pools aartsbisdom op; zo maakte hij grootmoedig de Poolse Kerk
onafhankelijk van de Duitse. Verschillende nieuwe Slavische suffragaan-bisdommen werden onder dit aartsbisdom gebracht: de bisdommen Kolberg in Pommeren, Breslau in Silezië en Krakau in
Kroatië; de bisschop van Posen wenste niet ondergeschikt te worden
aan het nieuwe aartsbisdom. Otto III bond Boleslaw slechts aan zich
als vriend en waardigheidsbekleder in het Roomse rijk, waar
te verheffen. Dit paste in het kader-schijnlkdoremtpaicus
der volkenbondsplannen, die hij met paus Sylvester II had opgesteld.
Wellicht hing het ook nog samen met het feit, dat Polen weinige
jaren voordien onder moeilijk te verklaren omstandigheden aan de
paus was geschonken. Al was deze schenking aanvechtbaar, zij gaf de
paus niettemin de gelegenheid,, zekere eisen te stellen, waarmee Otto
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in Gnesen rekening zal hebben gehouden. Sinds die tijd bleef Polen
schatplichtig aan de Heilige Stoel. Boleslaw was hiermede echter niet
voldaan. Na herhaaldelijk de aanvallen van Hendrik II te hebben afgeslagen, liet hij zich in 1024 door de paus een koningskroon zenden:
hij wilde niet achterstaan bij de apostolische majesteit van Hongarije.
Na een korte periode van anarchie is nog een Duitse, Richeza,
op zegenrijke wijze voor de Christelijke beschaving in Polen werkzaam geweest. Zij was een nicht van Otto III. Gehuwd met de Poolse
koning Miesco II, de zoon van de in 1025 overleden Boleslaw,
trachtte zij de rol van bemiddelaarster tussen de Duitsers en de Polen
te spelen. Zij bereikte echter weinig. Men verdreef haar uit het land.
Als verbannen koningin bleef zij nog van het Rijnland uit voor het
heil van Polen ijveren: zij bewerkte, dat kerkelijke instellingen, vooral
uit Keulen, zich in Polen vestigden. De kapitelen en gewelven der
crypte van de kathedraal te Krakau vertonen overeenstemming met
de crypte in het klooster Brauweiler, dat door de ouders van Richeza
gesticht en later door haar herbouwd was. De betrekkingen met
Keulen werden vooral levendig onder haar zoon Casimir (t 1058),
die als restaurator Poloniae werd gevierd. De Kerk te Krakau nam
de regeling der diensten en der feestdagen over van Keulen.
Niet slechts door dergelijke vreedzame relaties met het westen
kon de Roomse Kerk hier vaste voet verkrijgen, doch ook door de
tegenstellingen met het oosten. Polen is het enige Slavische land, dat
van het begin af de Grieken, het oosten, de rug toekeerde. De tegenstelling tussen de Polen en de oostelijke Slaven vertoont zich reeds
onder Boleslaw de Grote, die de Russen bestreed en hun de heerschappij over de Oost - Slaven trachtte te ontrukken. De aansluiting
der Polen aan de westerse beschaafde wereld is wellicht voor de
ontwikkeling der westerse cultuur de gewichtigste gebeurtenis der
tiende eeuw. Daardoor werd hier een bolwerk opgericht ter bescherming van deze cultuur tegen het oosten. Tevens konden van hieruit
verbindingen met het oosten worden aangeknoopt, die echter meestal
slechts van korte duur waren.
In Bohemen, het meest westelijke Slavische gebied, maakten wij
reeds kennis met de jonge Christelijke beschaving, die er van Regensburg• uit in het voorafgaande tijdvak was verspreid. Wellicht heeft
Ludmila, die door een der priesters van Methodius was gedoopt, als
eerste Slavische vrouw het Christendom bij haar volk ingang doen
vinden. Door haar toedoen waarschijnlijk werd haar zoon Sbitigniew
als eerste Boheemse hertog in 895 te Regensburg gedoopt, tegelijk
met zijn broeder Wratislaw, die hem later opvolgde. De verdere verbreiding van het Christendom werd echter verhinderd door bittere
tweedracht aan het hof na de dood van Wratislaw, aan wie Breslau
zijn naam schijnt te hebben ontleend. De schoondochter van Ludmila,
Drahomira, weduwe van Wratislaw en moeder van de jonge hertog
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Wenzel, behoorde tot een heidense stam uit het noorden. Zij was zeer
afgunstig op de invloed, die de grootmoeder op de jonge Wenzel
kreeg en haatte de vroomheid, waarin hij werd opgevoed. Zij werd
gesteund door een nationale Tsjechische partij, die het Christendom
als een buitenlands element verfoeide. Ludmila werd vermoord.
Wenzel sloot zich daarop bij de Duitsers aan en verbande zijn moeder
voor enige tijd. Hij leidde het leven van een asceet, die vóór alles het
godsdienstig leven van zijn volk tot bloei wilde brengen naar het
voorbeeld van de Duitse Kerk, en bouwde een grote ronde hofkerk,
toegewijd aan de in Saksen hoog vereerde H. Vitus (S. Veit). De
verering van deze heilige werd door de Saksen bij de Slaven tot ver in
het oosten en noorden verbreid. Wenzel's macht stond echter wankel,
daar hij gemene zaak met de Duitsers had gemaakt. De nationale partij
werd geleid door zijn broer Boleslaw, die naar de troon streefde. Toen
Wenzel zijn broer in Alt-Bunzlau bezocht, werd hij, onderweg naar
de vroegmis, door Boleslaw en diens medeplichtigen vermoord; hij
stierf als martelaar voor zijn geloof op 28 September 929.
De stemming van de Tsjechen blijkt wel het beste uit het feit,
dat niemand tegen deze moord opkwam. Boleslaw, de broedermoordenaar, werd tot hertog gekozen. De aanhangers van Wenzel
en tal van priesters werden verjaagd, de strijd tegen de Duitse overheersing werd aangebonden. Veertien jaar lang kon Boleslaw zijn
onafhankelijkheid verdedigen. Ten slotte, in 950, werd hij gedwongen,
zich als leenman aan de Duitse koning te onderwerpen. Hij deed boete
voor zijn moord door zijn zoon, die in de moordnacht was geboren,
aan God toe te wijden en hem in het klooster St. Emmeram te
Regensburg ,te plaatsen. Onder de regering van zijn andere zoon,
Boleslaw II, die hem in 967 opvolgde, kwam het Christendom in de
tweede helft der tiende eeuw tot grote bloei. Er werden twintig kerken
gebouwd. Een lid der vorstelijke familie, Mlada, de zuster van
Boleslaw, legde getuigenis af van de geest van geloof, die aan het hof
heerste: zij ging naar Rome, waar zij in de orde der Benedictinessen
trad en door de paus tot abdis werd gewijd. Na haar terugkeer stichtte
zij met haar broeder het eerste nonnenklooster St. Georg te Praag,
voor de opvoeding van de vrouwelijke jeugd volgens de Christelijke
beginselen. Zijn andere zuster, Dobrawa, ging in begeleiding van
Boheemse priesters in 965 of 966 als bruid van de vorst Miesco naar
Polen; zij baande daar de weg voor de missionarissen.
De jonge Christelijke Kerk in Bohemen werd voortreffelijk geleid
door de H. Wolfgang, een uitmuntende bisschop uit Regensburg.
Hij was in Duitsland een der weinige aanhangers der nieuwe hervormingsbeweging met haar streven naar een hogere opvatting van
het godsdienstig en priesterlijk ideaal. Wij zullen op die verdienste
te gelegener plaatse nader wijzen. Geboortig uit Zwaben was hij in
het klooster van Einsiedeln ingetreden; vervolgens werkte hij als
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missionaris bij de Hongaren. Spoedig erkende men zijn grote gaven;
hij werd tot bisschop van Regensburg verheven. Als opvoeder van
de jonge Hendrik, de zoon van de Beierse hertog, vormde hij de
latere vrome koning en keizer. Hendrik II. Met vreugde volvoerde hij
het plan van de Beierse hertog tot stichting van een afzonderlijk
bisdom voor Bohemen, al deed hij hiermede afstand van het vooruitzicht, het bisdom Regensburg te kunnen uitbreiden met het Boheemse
missiegebied. Volgens de toenmalige opvattingen kon de Regens burgse clerus hierop een zeker recht doen gelden, omdat Regensburgse
geestelijken reeds sedert honderd jaren in dit gebied waren werkzaam
geweest.
Wolfgang vond dan ook in Regensburg geen steun voor zijn
bereidwillige houding. Toen hij aan het domkapittel en de vazallen
van het bisdom de vraag stelde, of hij zijn toestemming zou geven tot
de oprichting van een onafhankelijk bisdom in Bohemen, waren allen
daartegen gekant. De monnik Wolfgang vertegenwoordigde de hogere
onbaatzuchtige opvatting, die juist de kloosterlingen voor het opofferende missiewerk geschikt maakt. Dank zij die geest beschikt de
Katholieke Kerk in de monniken en nonnen over krachten voor de
missie, wier idealisme door alle eeuwen heen heeft geschitterd.
„Gaarne," zei Wolfgang, „breng ik het offer van mij zelf en van hetgeen ik bezit, opdat het huis Gods in Bohemen hechter worde
bevestigd." 1 ) Met toestemming van de paus richtte Otto II daarop
in 975 het bisdom Praag op. De hertog kreeg het recht de bisschop
te benoemen, terwijl de Duitse koning hem de investituur verleende.
Het nieuwe bisdom werd onder het aartsbisdom Mainz geplaatst —
de Kerk van Mainz heeft veel invloed uitgeoefend op de ontwikkeling
van het kerkelijke en godsdienstig - culturele leven in Bohemen.
Intussen bleef het moeilijk, een Christelijke regel bij het Tsjechische volk ingang te doen vinden. Zelfs de uit het Boheemse vorstenhuis gesproten H. Adalbert, die in 982 tot bisschop van Praag werd
gekozen, twijfelde aan de mogelijkheid van een goed resultaat. Twee
malen deed hij afstand van zijn bisdom : hij was liever monnik in
S. Alessio in Rome dan bisschop in zijn vaderland. Voor de derde
maal beval de paus hem, zijn bisschopszetel wederom in te nemen.
Indien hij de moeilijkheden weer niet aan kon, moest hij maar als
missionaris onder de heidenen gaan werken. Ten slotte verkoos
Adalbert dit laatste en vond hij als martelaar de dood bij de heidense
Pruisen aan de Oostzee in 997. De diepste oorzaak der mislukkingen
lag in de nationale tegenstelling tussen de Bohemers en de Duitsers,
terwijl de Boheemse Kerk op deze laatsten moest steunen. Wat er
echter bereikt was, kon niet meer ongedaan worden gemaakt. De
politieke macht der Duitsers en meer nog de culturele kracht, die van
1)
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het westerse Christendom uitging, bleek te groot: het heidendom kon
zich daartegen niet met blijvend succes verzetten.
In de tiende en de elfde eeuw behaalde de Christelijke beschaving
een zeer grote overwinning aan de zuidoostelijke grenzen van Duitsland, vanwaar in het begin der tiende eeuw juist het grootste gevaar
dreigde. De bloeiende missie der Beierse Kerk en de Christelijke
beschaving, die door Methodius in Moravië ingang had gevonden,
waren geheel vernietigd door de Hongaren, een van de Oeral gekomen
stam der Fin-Oegriërs, van Mongoloidisch ras. De Duitse geschiedschrijvers uit die tijd verhalen vol afschuw over de woeste, barbaarse
Hongaren, die geen huis en hof kenden, doch in wagens rondtrokken.
Uit deze uitlatingen blijkt, dat de Duitsers het bewustzijn hadden,
een beschaafd volk te vormen, in tegenstelling met de heidense
nomaden. Men beschouwde de Hongaren als kinderen der volken
Gog en Magog, die volgens de voorspelling van Joannes tegen het
einde der wereld door de Satan ten strijde zouden worden opgeroepen.
Vooral Beieren had zeer onder hun invallen te lijden na de
nederlaag van markgraaf Liutpold in 907. In die tijd voegde het
Beierse volk aan de litanieën de woorden toe: „Van de invallen der
vreemde volken, bewaar ons Heer." In de eerste helft der tiende eeuw
waren de gevaren in dit zuidoostelijk deel van West-Europa even
groot als aan de Franse westkust en de kusten der Middellandse Zee.
Hieruit ontstonden zeer grote gevaren voor de Christelijke beschaving.
Gedurende een halve eeuw zetten de Hongaren hun strooptochten
voort, die zich tot ver in Duitsland, Opper - Italië en tot in Oost Frankrijk uitstrekten. Eerst de overwinning, die Otto I op het Lechveld bij Augsburg in 955 op hen behaalde, maakte er een einde aan.
Deze overwinning kan met recht een overwinning van de Christelijke
beschaving van het westen op de dreigende barbaarsheid uit het oosten
worden genoemd. Zij is te vergelijken met de overwinning, die Aëtius
in de Catalaunische velden op de Hunnen behaalde.
Hierna werd een begin gemaakt met de beschavingspogingen
onder de Hongaren. Zij werden gedwongen, zich in de Theissvlakte
te vestigen. Vervolgens nam men de ontginning van de geheel verwoeste Oostmark weer ter hand. Wij zien hier een der oorzaken van
het ontstaan van Oostenrijk. Leopold van Babenberg werd hier tussen
972 en 974 tot markgraaf gekozen. Zijn geslacht droeg veel bij tot de
verbreiding der beschaving. Andere markgraafschappen werden
gevormd. Karinthië werd een zelfstandig hertogdom. Talrijke kolonisten stroomden uit Duitsland naar de Oostmark en Karinthië.
Duitse stiften en kloosters ontvingen belangrijk grondbezit ten einde
dit te bevolken en te bebouwen. Ook de Duitse adel maakte van de
gelegenheid gebruik, om zich in het bezit te stellen van uitgestrekte
gebieden. De Slaven, die nog in de oostelijke Alpen woonden, werden
grotendeels verduitst.
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Het aan de Donau gelegen deel der Oostmark behoorde tot het
diocees Passau. Dit bisdom maakte aanspraak op uitbreiding in
oostelijke richting op grond van een oude kerkelijke overlevering,
waarin sprake was van een vroegere Romeinse bisschopszetel te
Lauriacum (Lorch) aan de Enns. Door falsificatie van pauselijke
brieven trachtte men te bewijzen, dat het bisdom Passau een voortzetting was van een aartsbisdom Lorch, dat tot in 738 had bestaan.
De bisschop van Passau, Piligrim, zocht op deze wijze Rome te
bewegen, hem tot aartsbisschop en metropoliet van het missiegebied
in Neder -Pannonië en Moravië te verheffen. Deze Piligrim (971-991),
een spruit uit een hoogadellijk Beiers geslacht, was wel een eerzuchtig,
doch tevens een energiek man; dit kwam het missiegebied ten goede.
Hij herstelde vele kerken, belegde synoden en bevorderde de oprichting van stiften en kloosters, onder andere van het koorherenstift
Melk. Ook begon hij te werken aan de bekering der Hongaren.
De gelegenheid hiertoe was gunstig. Hun vorst Géza stelde
namelijk in die tijd pogingen in het werk om van zijn land een ordelijke
staat te maken. Hij werd met zijn zoon Vajk door Adalbert, bisschop
van Praag, gedoopt tij dens een missiereis omstreeks 968. Géza moedigde priesters en kolonisten aan, naar zijn land te komen, om zijn rijk
deelachtig te maken aan de westerse beschaving. Zijn zoon huwde een
zuster van keizer Hendrik II. Zo werd het terrein voorbereid voor de
missionarissen uit Passau; Piligrim zelf reisde naar Hongarije om

hun de weg te wijzen.
Hij vond talrijke krijgsgevangen Christenen, die de Duitse
priesters met vreugde begroetten. De Hongaren legden de missionarissen geen moeilijkheden in de weg, toen dezen kerken en kapellen
deden verrijzen. Men zou met nog meer lof over het werk der
geestelijken van Passau kunnen spreken, indien de reeds vermelde
falsificaties niet zo'n bedenkelijk streven naar macht onthulden. Rome
doorzag het spel en Piligrim's pogingen, om metropoliet te worden,
mislukten. Geheel Pannonië werd bij het aartsbisdom Salzburg
gevoegd.
De jonge Vajk, die zijn vader Géza in 997 als Stephanus I opvolgde en ruim veertig jaren als een goed vorst regeerde, nam thans
zelf de leiding van het missiewerk ter hand. Tot centrum van de
Hongaarse Kerk werd gekozen en door Stephanus begiftigd het
Benedictijnenklooster Martinsberg, gelegen nabij de geboorteplaats
van de H. Martinus van Tours. De eerste abt was Anastasius, uit
Bohemen afkomstig. Met zijn landsman Adalbert had hij onderricht
genoten aan de domschool te Maagdenburg, vervolgens waren beiden
in het klooster S. Alessio te Rome ingetreden en ten slotte had hij als
eerste abt de leiding gehad van het Poolse klooster Meseritz. Hij
stond de koning ter zijde als apostel van zijn volk en haalde uit Rome
de koningskroon, .die Sylvester II aan Stephanus schonk; deze werd
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in 1001 te Gran tot eerste koning van Hongarije gekroond. Anastasius
werd tot aartsbisschop van Gran gekozen en tot metropoliet verheven.
Enige suffragaan-bisdommen werden opgericht en onder Gran gesteld.
Met helder vooruitziende blik beijverde zich Stephanus, met de
hulp van Anastasius, om de Hongaren een plaats te doen innemen
in de rij der Christelijke volkeren. Op nauwe samenwerking met Rome
bedacht stichtte hij in het middelpunt van het westerse Christendom
een kerk ter ere van de H. Stephanus, waarvoor hij twaalf kanunniken
aanwees, met een hospitium. Soortgelijke inrichtingen deed hij in
Ravenna, Jeruzalem en Constantinopel verrijzen. Naar het voorbeeld
van de andere Christelijke staten uit zijn tijd schonk hij zijn volk een
wetgeving, waardoor prelaten, magnaten en de lagere adel bevoorrechte standen werden. Tot de eerste stand behoorden de bisschoppen,
de abten der Benedictijnenkloosters en de proosten der koorheren stiften. Als rechtsnormen golden, behalve de oude canones, de
capitularia van Karel de Grote en de besluiten der synoden van Mainz
van 847 tot 888. Stephanus werd door Gregorius VII in de rij der
heiligen opgenomen.
Zeer te betreuren was, dat zijn zoon Emericus, geheel in zijn
geest opgevoed, vóór hem overleed. Na de dood van Stephanus
braken dan ook spoedig onlusten wegens de troonopvolging uit, die
een reactie van het heidendom mogelijk maakten. Peter, een neef van
Stephanus en de zoon van een doge van Venetië, werd tot opvolger
gekozen, doch weldra verdreven en vervangen door een andere
bloedverwant, Aba. De Duitse keizer, Hendrik III, bracht deze een
nederlaag toe. Nadat Peter andermaal de troon had beklommen en
weder verjaagd was, werd de uit Rusland geroepen prins Andreas
gedwongen, het heidendom de vrije teugel te laten. Een bloedige
vervolging brak uit: bisschoppen, geestelijken en kloosterlingen
stierven de marteldood, de kerken werden verwoest. Eerst koning
Bela (1061-1063) kon het Christendom herstellen.
De opleving van het heidendom in Hongarije had natuurlijk
strijd met de Duitsers ten gevolge: keizer Hendrik III trok herhaaldelijk over de grenzen. De vijfde Juli 1044 (dus op dezelfde datum,
waarop de Hongaren in 907 de Beieren versloegen) behaalde hij een
grote overwinning aan de overkant der Raab op een vijandelijke
overmacht. Op merkwaardige wijze, als een echt Christelijk vorst,
vierde hij die zege op het slagveld zelf. Blootsvoets en in een boetekleed gehuld knielde hij neer voor een kruisbeeld. Dit voorbeeld werd
door de vorsten en het gehele leger gevolgd. Aldus God dankend voor
de overwinning zwoeren zij elkander vrede en vriendschap en ver
voor alle beledigingen. Dit was een uiting van nieuwe vredes -gifens
westen haar intree deden, in de vorm van de-gedachtn,i
godsvrede, een inleiding tot het tijdvak, waarin de westerse ridders
vrede sloten om wille van God, om gezamenlijk op te trekken tegen
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de vijanden van het geloof, hetzij over de Pyreneeën naar Spanje of
over zee tegen de Saracenen. De Hongaarse gouden koningslans, die
Hendrik in handen viel, zond hij als ex voto aan Sint Petrus naar
Rome, ten teken, dat hij gestreden had voor het behoud der Christelij ke beschaving, die van Rome was uitgegaan. De lans hing te Rome
geruime tijd boven het graf van de prins der apostelen, en later aan een
der hoofdingangen van de St.-Pieterskerk. Zij bracht de Christelijke
vorsten van Spanje op de gedachte, het voorbeeld van Hendrik te
volgen en ook hun op de Moren veroverde tropeeën naar Rome te
zenden.

De Duitse keizerlijke macht schiep de mogelijkheid tot de uitbreiding van de Christelijke beschaving naar het oosten. Zij baande
de wegen, die de missionarissen in staat stelden in deze landen door
te dringen. Nog in het begin der elfde eeuw heersten barbaarse zeden
bij sommige heidense stammen. Bij de Liutizen, een stam der Wenden, werden de gevangen Christenen aan de afgoden ten offer
gebracht. Ook hierom werd het verbod herhaald, Christenen aan de
Slaven te verkopen. Een der ijverigste en onze lfzu c htig ste missionarissen herinnerde keizer Hendrik II aan het voorbeeld van Constantijn
en Karel de Grote. „Indien gij de Christenen de vrede schenkt door
ter wille van het Christendom de heidenen te bestrijden," zeide hij,
„zal u dit op de dag des oordeels worden beloond." 1
Ging echter de keizerlijke macht in haar optreden te ver, dan
kon dit een belemmering worden voor de uitbreiding van het Christendom. Dit geschiedde, toen de keizers met het Christendom tevens
hun macht wilden uitbreiden en de Duitse heerschappij of opperheerschappij tegen elke prijs wilden doordrijven. Hierdoor werden de
verkondigers van de leer der Christenen veelal voor handlangers van
een verafschuwde vreemde overheersing aangezien. De heidense
partijen, die in de van boven af bekeerde gebieden waren blijven
bestaan, konden dan ook gemakkelijk de nationale haat tegen de
indringers en hun godsdienst doen oplaaien. De bekeerde vorsten
der Polen en Hongaren trachtten daarom, de kerkelijke organisatie in
hun land onder een eigen metropoliet te brengen, en om dit te bereiken
plaatsten zij zich rechtstreeks onder de paus.
Om zich aan de Duitse overheersing te onttrekken, verzocht
koning Stephanus de paus, hem de koningskroon te schenken. Zijn
voorbeeld werd door Boleslaw van Polen gevolgd. De pausen steunden
natuurlijk deze pogingen om zelfstandig te worden, alleen reeds wijl
zij strookten met de belangen der Kerk. Wijl Nicolaas II geen
koningskroon kon zenden aan de Boheemse hertog Sbitigniew, die een
vazal was van het Duitse rijk, zond hij hem een mijter als vorstelijke
onderscheiding; ook zijn broeder, hertog Wratislaw, ontving een
)

1)

G i e s e b r e c h t, Kaiserzeit II, 705.
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mijter van Alexander II. Dit was in overeenstemming met de hoofd
dat voorheen door paus Sylvester en Otto III-gedachtvnpl,
was opgesteld, namelijk een volkenbond op te richten van meer of
minder onafhankelijke vorsten en volken. Dit ideaal verdedigde
Otto III ook te Gnesen, hetgeen hem tot eer strekt en geen afkeuring
verdient. Ook dan niet, wanneer hij daarbij slechts de bedoeling had
gehad, zijn hoogvereerde vriend, de martelaar Adalbert, aan zijn graf
te eren. Immers, hij eerde hierdoor één dergenen, die de grootste eer
verdienden, die naar het voorbeeld der oude geloofsverkondigers de
ijver voor het geloof zuiver hadden gehouden.
Nog een vriend van Adalbert dient hier als geloofsprediker te
worden vermeld: Bruno van Querfurt, zoon uit een voorname Saksische familie. Hij putte de kracht zijner idealen uit dezelfde bron als
Adalbert. Evenals deze stierf hij de marteldood. Als missionaris
overtrof hij Adalbert wellicht. Samen genoten zij hun opleiding in de
domschool te Maagdenburg. Bruno trok met Otto III over de Alpen
en sloot zich aan bij de kluizenaarsgroep, die door de H. Romualdus
te Classe bij Ravenna was gevormd. Hier besloot hij zich aan het
missiewerk te wijden. Barrevoets ging hij naar Rome, waar paus
Sylvester II hem tot aartsbisschop onder de heidenen benoemde. Met
vijf metgezellen wilde hij naar Polen trekken. Wegens de strijd tussen
Boleslaw en Hendrik II kon hij zijn plan niet ten uitvoer brengen,
dus voer hij de Donau af naar de donkere Hongaren in het oosten.
De vijf metgezellen, wier arbeid hij beschreef, werden later in Polen
gedood. Hij trok verder over Kiew naar de wilde stammen der
Petschenegen aan de Zwarte Zee, waar zijn werk met succes bekroond
werd. Vervolgens kwam hij aan het hof van de Poolse vorst Boleslaw
en zond van hier een zijner metgezellen naar de Zweden. Naar het
voorbeeld van Adalbert, wiens leven hij beschreef, ging hij ten slotte
naar de heidense Pruisen. Aan de Russische grens trof hem hetzelfde
lot als Adalbert: hij stierf er in 1009 met zijn gezellen de marteldood,
waarop hij had gehoopt. In die tijd ontbrak het dus niet aan martelaren, en evenmin aan trouwe Christenen onder de pas bekeerde
Slaven.
Een duidelijk beeld van de toen heersende toestanden en een
verklaring voor veel dingen, die wij anders niet goed zouden begrijpen,
geeft de regering van de Slavische vorst Gottschalk in het land der
Abodrieten, in het tegenwoordige Mecklenburg. Daar was in 1043,
aan het einde van het oude heersersgeslacht, Gottschalk, een Slavische
Christen, aan de regering gekomen; deze was vastbesloten, als
Christen zijn volk te regeren. Hij onderhield nauwe betrekkingen met
het aartsbisdom Hamburg-Bremen, waartoe zijn land in het kerkelijk
verband behoorde. Oprecht trachtte hij in vrede te leven met zijn
Christelijke naburen, vooral met de Saksen. Onder de godsdienst oefeningen sprak hij de gelovigen zelf toe en vertaalde hij de Latijnse

144 Derde boek De grondvesting van het Heilige Roomse Rijk.
preken der bisschoppen en priesters in het Slavisch. Op hoge feestdagen als Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de Mariafeestdagen vond
men hem in de dom te Hamburg; dan besprak hij met aartsbisschop
Adalbert de vorderingen van het bekeringswerk bij zijn volk. Door
zijn zorg verrezen vele kerken, kloosters en stiften. Bij het vroeger
door Otto I opgerichte bisdom Oldenburg of Aldenburg kwamen
nu de bisdommen Mecklenburg en Ratzeburg.
In 1066 stonden de heidenen echter op. Zij vermoordden hun
Christelijke hertog te Lenzen aan de Elbe, waarna een verschrikkelijke
slachting onder de priesters en kloosterlingen in het gehele land werd
aangericht. Zij werden verminkt, gestenigd en soms aan het altaar
ter dood gebracht. De haat tegen de Christenen werd aangewakkerd
door de heidense priesters van het Slavische nationale heiligdom te
Rethra, waar de tempel van de afgod Redigost stond. De opstand
breidde zich tot over de grenzen uit. De aangrenzende Duitse bisdommen werden geplunderd, Hamburg werd verwoest.
Opmerkelijk is de verklaring van deze heidense reactie, die
kerkelijke schrijvers uit die tijd geven. In het belangrijke geschiedeniswerk over de bisschoppen van Hamburg, dat Adam van Bremen
omstreeks deze tijd schreef, veroordeelt hij scherp de hebzucht der
Saksen. Hij onderschrijft de mening van de Deense koning Sven;
volgens deze zouden de Slaven reeds lang tot het Christendom zijn
bekeerd, indien de hebzucht der Saksen dit niet had verhinderd, en hij
had gezegd: „De Saksen laten zich meer gelegen liggen aan de
betaling der heffingen dan aan de bekering der heidenen." Adam
voegt hieraan toe: „De ongelukkigen slaan geen acht op het grote
gevaar, waaraan zij zich door hun geldzucht blootstellen; door hun
inhaligheid hebben zij eerst het Christendom in de Slavische landen
gehinderd, toen dreven zij de overwonnenen door hun wreedheid tot
opstand en thans verachten zij het heil van velen, die voor het geloof
te winnen zijn, door alleen geld te zoeken." 1 ) Behalve hetgeen de
nieuwbekeerden in geld en tienden af moesten dragen aan geestelijke
instellingen, waren zij nog verplicht een belangrijk bedrag op te
brengen, dat hun hertog als afhankelijk vorst aan de Saksische hertogen
moest voldoen. Van deze Saksische cijns maakte de heidense nationale
partij gebruik om het volk op te zwepen. De Hamburgse clerus
begreep terecht, dat de grondoorzaak van de opstand tegen Gottschalk gelegen was in de verhouding, die bestond tussen de Christelijke
missie en de zo gehate vreemde overheersing.
Tot het einde der elfde eeuw behield het heidendom de overhand
bij de Slaven aan de Midden- en Beneden-Elbe, daar dezen met goed
gevolg weerstand konden bieden aan de Duitsers. Eerst tegen het
einde der elfde eeuw kwam hierin verandering. Toen gelukte het de
1)
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zoon van Gottschalk, die ook Christen was, het rijk van zijn vader
weder in handen te krijgen met de steun van de Saksische hertogen.
Hierop nam de Duitse macht nog aanmerkelijk toe, toen de Saksische
hertog Lotharius III tot koning van Duitsland werd gekozen. In het
begin der twaalfde eeuw had hij alle Slavische stammen aan de
rechteroever van de Elbe onderworpen. Maar het Christendom
steunde toen minder op de Slaven dan op de talrijke kolonisten, die
deze streken germaniseerden.
De geloofsverkondiging ontmoette steeds minder moeilijkheden
bij de volken, die er in slaagden met de invloed der westerse culturele
kracht hun onafhankelijkheid te bewaren. Denemarken levert hiervan
het voorbeeld. Onder bescherming van Otto I had aartsbisschop
Adaldag van Hamburg-Bremen in 947 de drie bisdommen Sleeswijk,
Ripen en Aarhus opgericht. In 968 werd daaraan het reeds genoemde
Oldenburg, in het land der Wagriërs, toegevoegd. Dit was bestemd
zowel voor de hier wonende heidense Slaven als voor de aangrenzende
Deense gebieden. In 980 werd het bisdom Odense opgericht op het
eiland Funen. De eerste bisschop van Sleeswijk was een Duitser,
Hored, die er in slaagde de Deense koning Harald Blatand te bekeren.
Deze werd echter gedwongen de Duitse overheersing te erkennen en
schatting te betalen. De nederlaag, die Otto II in Neder-Italië leed
in 983, deed een heidense reactie onder de Denen ontstaan, evenals
in de Slavische landen aan de Elbe: de Christenen, als aanhangers van
een vreemde godsdienst, werden bloedig vervolgd. Geruime tijd
konden de Duitse geloofspredikers niets meer tot stand brengen. De
Noorse koningen daarentegen werden door Engelse priesters tot het
Christendom bekeerd. Koning Olaf Tryggvason werd te Winchester
gedoopt en werkte krachtig mede aan de verbreiding van het Christendom. De tweede Olaf van Noorwegen, Haraldsson, liet zich te
Rouaan dopen en maakte zich zozeer verdienstelijk voor het geloof,
dat hij als heilige werd vereerd (t 1030). Omstreeks dezelfde tijd
werden ook de koning der Zweden Olaf Schosskönig en de Deense
vorst Sven gedoopt.
De uit Engeland komende Christelijke invloed nam toe, toen
Sven Engeland veroverde. Onder diens zoon, Knoet de Grote, brak
een bloeitijdperk aan. Deze heerste over Engeland, Denemarken en
Noorwegen. Hij had voor zijn rijk dezelfde betekenis als Karel de
Grote voor het Frankische rijk en Alfred de Grote voor Engeland.
Zijn opzet was het Engelse volk door zachtheid te winnen en de grote
betekenis der Engelse Kerk voor het beschavingswerk wist hij naar
waarde te schatten. Maar ook met de Hamburgse Kerk knoopte hij
de afgebroken relaties weer aan. Rome gold voor hem als het middelpunt der beschaving, waarmede hij een innig contact wenste tot stand
te brengen. In 1027 woonde hij te Rome als onafhankelijk heerser de
kroning van Koenraad II tot keizer bij. Hij stichtte er een tehuis voor
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Deense pelgrims. Het idealisme van zijn streven spreekt uit de brieven, die hij uit deze stad naar zijn vaderland schreef. Als vorst voelde
hij zich tegenover God verantwoordelijk voor zijn daden. In zijn
eerste proclamatie van 1020 verklaarde hij: „Ik zal een genadig
heerser zijn, onwankelbaar trouw aan de rechten der Kerk en de
juiste orde van de staat." 1 ) Orde, rechtvaardigheid en goedheid
waren de idealen, die hij als Christelijk vorst voor ogen had, toen hij
Rome verliet. De bisschoppen hij vermeerderde het aantal zetels
genoten zijn volle steun: zijn biograaf noemt hem de medebroeder
der bisschoppen. In zijn wetgeving verbood hij niet alleen het heidendom, doch legde hij mede de nadruk op de beginselen van het geloof:
„Het voornaamste is, dat wij voor alles de ene God steeds beminnen
en eenparig het Christendom naleven." 2 ) Ieder moest het Onze Vader
en de beginselen van het geloof leren en drie keer per jaar tot de
H. Tafel naderen. De Christelijke beschaving deed haar intocht bij
de noordelijke Germanen, niet in het gevolg van een vreemde koning,
maar binnengeleid door hun eigen vorsten. Dezen deden hun onder danen inzien, welke voordelen de wijze mannen hun brachten, die
slechts kwamen als leraren, niet als veroveraars, en hogere beschaving
van het zuiden en het westen kwamen mededelen.
Ondanks alle zwakte en gebreken, die het missiewerk in het
noorden en oosten van Duitsland aankleefden, werd toch veel tot
stand gebracht gedurende de tiende en elfde eeuw. De uiterlijke aanblik doet zich het totale resultaat zelfs schitterend voor. In het oosten
waren in hoofdzaak reeds toen de grenzen bereikt, die de westerse
Kerk ook thans niet aanzienlijk heeft overschreden. In het noorden
zouden stellig de natuurlijke grenzen worden bereikt. In de tussenliggende gebieden woonden echter nog vele heidenen. De Oostzeekust in Pommeren en Pruisen was nog geheel heidens: de Duitse
wapenen waren er niet in geslaagd zover door te dringen. Dit bewijst,
dat vooraf een zeker contact tussen de bewoners van de Christelijke
gebieden en die der heidense streken moest tot stand komen, om de
weg voor de Christelijke beschaving te bereiden.
De meeste missionarissen behoorden tot de Duitse of Angelsaksische Kerk. Bij hun geloofsverkondiging werden zij niet geheel
door dezelfde geest bezield. Achter de Duitse geestelijken stond de
macht van het Duitse rijk, die hun meestal de weg effende, maar ook
vaak hun werk bemoeilijkte, doordat zij mét het geloof ook de Duitse
overheersing trachtte te vestigen. Niet aldus in het noorden; hier was
het integendeel de verovering van Engeland door de heidense Noormannen, die het Christendom de gelegenheid verschafte, dezen de
hogere beschaving van de overwonnenen te brengen. Een geheel
nieuwe geest viel waar te nemen bij diegenen onder de in het oosten
1)

L i e b e r m a n n, Gesetze der Angelsachsen I, 273.
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werkende Duitse missionarissen, die in Rome en Ravenna in aan
waren gekomen met de brandpunten van het nieuw ascetisch-raking
leven: Adalbert, Anastasius en Bruno. Zij bezaten de ware geloofsijver, die de echte missionarissen moet bezielen. Twee hunner stierven
dan ook de marteldood. In hen openbaart zich reeds de nieuwe geest,
die een einde zou maken aan de tijd van de staatskerk, zoals deze
sedert Karel de Grote had bestaan.
In Duitsland heersten in kerkelijke kringen nog geheel en al de
opvattingen uit de tijd der Karolingers, met haar licht- en schaduwzijden. Dit blijkt ook uit de toestanden op intellectueel en kunstgebied. Evenals voorheen leefde alleen onder de geestelijken en vooral
in de kloosters het streven naar intellectuele en artistieke vooruitgang,
en ook nu, hoewel in geringere mate dan onder Karel de Grote,
beschermde het hof kunsten en wetenschappen. Afgezien van Otto III,
die te kort leefde om in deze richting iets tot stand te brengen, hebben
de vorsten uit het Saksische en het Salische huis weinig rechtstreekse
belangstelling getoond voor de ontwikkeling der literatuur en der
kunst. Door de betekenis echter, die de regering voor de Kerk bezat,
en de belangstelling, die gekoesterd werd voor de persoon der vorsten,
wier persoonlijk optreden bijna steeds over de politieke gebeurtenissen besliste, hebben zij ten minste indirect een gunstige invloed
uitgeoefend.
Dit blijkt uit de geschiedschrijving, die de daden der keizers in
annalen of in andere vorm optekende of verheerlijkte. In de tijd,
waarin Otto I op het hoogtepunt van zijn macht stond, bracht de
verheffing der Saksische hertogen op de koningstroon de monnik
Widukind uit het klooster Corvey er toe, een geschiedenis der
Saksen te schrijven. Hij droeg zijn werk op aan de twaalfjarige dochter
van de keizer, die abdis was van het klooster Quedlinburg. Widukind
ging zich hierbij te buiten aan buitensporige vleierij. Meer waarde
naar de vorm bezit een gedicht ter ere van Otto I. Een Saksische non,
Roswitha van Gandersheim, schreef het op aansporing van een nicht
van de keizer, die haar abdis was. Dit gedicht zond zij aan de oude
keizer. Het leven van de uitstekende Keulse aartsbisschop Bruno, de
broeder van Otto, werd door Ruotger, diaken te Keulen, beschreven
in een veelomvattend werk, dat echter naar de vorm lang niet uitmunt.
Een levendig beeld van keizer Koenraad II wordt ons geschilderd
door de hofkapelaan Wipo. Deze was afkomstig uit Bourgondië,
waarschijnlijk uit de buurt van Solothurn. Hij was de leermeester van
des keizers zoon Hendrik en overhandigde hem later dit werk. Wipo
muntte ook als dichter uit. Van zijn hand is afkomstig de mooie
Paas- sequens Victimae paschali laudes, die thans nog gezongen wordt.
In het klooster Altaich bij Passau, waar de gebeurtenissen in Bohemen
en Hongarije met de grootste belangstelling werden gevolgd, schreef
een monnik een belangrijk werk in de oude vorm der rijksannalen;
11. Sc h n ü r er. Kerk en Beschaving. II.
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hierin was de voornaamste plaats ingeruimd aan de gebeurtenissen
binnen het rijk.
Meer invloed dan van de keizers ging van hun gemalinnen uit:
vaak waren dezen afkomstig uit landen, waar de cultuur op een hoger
peil stond. Dit is het geval met Adelheid, de tweede gemalin van
Otto I, een Bourgondische; en met de schrandere en welbespraakte
Theophano, Griekse van geboorte, nicht van de Byzantijnse keizer
Tzimisces, die misschien niet zozeer Griekse eruditie als wel verfijning
van smaak in het algemeen verspreidde. Dit blijkt uit een legende,
die na haar dood werd verhaald. Zij was, heette het, aan een non in
haar slaap verschenen, en had haar verzocht, voor haar te bidden.
Zij was gehuld in een schamel boetekleed. Toen de non haar vroeg,
waarom zij zo slecht gekleed was, antwoordde zij, dat dit haar als
boetedoening was opgelegd voor haar overdadige kledij en omdat zij
de Duitse vrouwen, die te voren nooit deze rijke klederen droegen,
de lust hiertoe had bijgebracht. Daar zij echter steeds trouw aan het
katholiek geloof was geweest, hoopte zij, door het gebed van vrome
gelovigen van haar straf te worden bevrijd. Gedurende de minderjarigheid van haar zoon echter toonde Theophano, evenals haar
schoonmoeder Adelheid, zich een verstandige regentes. Aan haar
beiden dankte de begaafde Otto zijn verziende blik; wel hebben zij
hem te zeer tot imperialistische neigingen laten opvoeden. De tweede
gemalin van keizer Hendrik III, de moeder van Hendrik IV, was de
Française Agnes, dochter van de invloedrijke en veelgeprezen hertog
Willem van Aquitanië. Diens hof was befaamd als een leerschool van
hoofse omgangsvormen. Zij oefende echter niet zo veel invloed uit als
de Saksische keizerinnen.
In de periode der Saksische keizerinnen valt in haar kringen een
ware dorst naar ontwikkeling waar te nemen; deze kon bevredigd
worden in de Saksische nonnenkloosters met hun zeer beschaafde
leraressen. Vooral de nonnenkloosters van Gandersheim en Quedlinburg, beide door de Otto's gesticht, blonken uit door vrouwelijke
geleerdheid, welke bevorderd werd door de abdissen, meest leden der
keizerlijke familie. Deze drang naar ontwikkeling schijnt te zijn uitgegaan van Judith, dochter van de hertog van Beieren en gemalin van
Hendrik, de broeder van Otto I. Haar dochters waren uitstekend
onderwezen; een harer, Hedwig, later hertogin van Zwaben, leerde
Grieks en placht in haar kasteel Hohentwiel oude Latijnse dichters
te lezen met de monnik Ekkehard II uit St. Gallen. De andere,
Gerberga II, abdis van Gandersheim, werd in de kennis der oude
schrijvers onderwezen door de non Roswitha, de eerste dichteres en
schrijfster van Duitsland.
Roswitha vatte haar dichtwerken, in het Latijn geschreven,
samen in drie boeken; het eerste behandelt religieuze onderwerpen
in Leonijnse hexameters en disticha, terwijl het tweede drama's in
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proza en het derde historische gedichten bevat. In het eerste boek
komt een gedicht voor over het leven van Maria tot aan de vlucht
naar Egypte; de gegevens zijn ontleend aan het evangelie van PseudoMatthaeus. Ook is hierin een gedicht over de hemelvaart van Christus
te vinden. De overige behandelen levens van heiligen. Vooral het
gedicht over de marteldood van de H. Agnes boeit door warme
geestdrift; en het vers over de bekering van Theophilus is wat de stof
betreft van belang, omdat het de oudste dichterlijke bewerking van
de Faustsage is. De gegevens voor dit gedicht zijn ontleend aan de
vertaling van de Griekse Theophiluslegende, die in de negende eeuw
door diaken Paulus uit Napels werd vervaardigd. 1 ) Theophilus liet
zich tot een verbond met de duivel overhalen, maar op zijn vurig
gebed en de voorspraak van Maria werd hem de oorkonde teruggegeven. Deze gedichten waren waarschijnlijk bestemd om gedurende
de maaltijden in de kloosters te worden voorgelezen; er staat namelijk
een tafelgebed in verzen tussen. Van haar historische gedichten
noemden wij reeds het gedicht op keizer Otto I, waaruit haar talent
als vertelster het duidelijkst blijkt. Het andere gedicht behandelt de
stichting van haar klooster. Haar treurspelen trokken vooral de
aandacht wegens de vorm. Sedert de ondergang van het Romeinse
rijk had men niet meer van drama's gehoord. De zedeloze Romeinse
drama's van Terentius wilde zij vervangen door werken, die de
kuisheid der vrome maagden prezen, soms breedvoerig haar noden
schilderend. Het ontbreekt haar niet aan gezonde humor. In het drama
Dulcitius belaagt de aldus genaamde prefect van keizer Diocletianus
Christelijke maagden; hij komt in het duister in de keuken terecht en
wordt door aanraking van roetige ketels en pannen, die hij in zijn

verdwazing omhelst, zo zwart, dat de wachters op de vlucht slaan en
de meisjes hem uitlachen. Deze drama's in proza zijn zuiver episch
gedacht, en storen zich aan geen eenheid van tijd en plaats; niettemin
wekt de levendigheid van de dialoog onze bewondering op.
De keizerlijke prinsessen, die de rang van abdis bekleedden,
verbreidden die ontwikkeling in de kloosters. Velen van haar waren
met de leiding van kloosters belast. Een dochter van Otto II was abdis
van Gandersheim, een andere van Quedlinburg, terwijl zes zijner
nichten een gelijke waardigheid bekleedden. Van zijn dochter Sophia,
abdis van Quedlinburg, werd verhaald, dat zij, wat kennis betrof,
bij geen der geleerde mannen uit die tijd behoefde achter te staan.
De zeer beschaafde nonnen in die Saksische kloosters blonken ver uit
boven de mannen uit de lekenstand, die voor het merendeel niet lezen
of schrijven konden. Hieruit mag men echter geen algemene conclusie
trekken omtrent de ontwikkeling der vrouw in dit tijdperk. Er was
niet veel anders dan kloosterlingen-eruditie, en om deze in stand te
1)

Zie blz. 63.
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houden was nog nodig, dat nu en dan een geestelijke als leermeester
optrad. De non Hazecha, schatbewaarster in het stift Quedlinburg,
had onderwijs genoten van bisschop Balderich van Spiers (970-986) ;
als proefstuk zond zij hem, na beëindiging der lessen, een gedicht

over de H. Christophorus.
De meisjes, die niet in het klooster bleven, leerden gewoonlijk
slechts het psalmboek lezen en oefenden zich verder niet in het
Latijn. Zo stond het aanvankelijk ook met Mathilde, de zuster van
bisschop Burchard van Worms (1000-1025). Toen zij echter besloot
het kloosterkleed aan te nemen en met de waardigheid van abdis
zou worden bekleed, liet haar broeder haar onderwijs geven in de
kloosterregels, de ascetische geschriften en de Computus. Zij genoot
evenwel meer bekendheid door haar kunstige handwerken dan wegens
haar kennis. Vele kerken bezaten kostbare borduursels, die door
nonnen werden vervaardigd. Ook toonde men in de nonnenkloosters
ijver voor het overschrijven en het versieren van boeken. In de
kloosterscholen der nonnen heerste strenge tucht. Evenmin als in
de scholen der monniken aarzelde men hardhandig op te treden. De
H. Adelheid, abdis van Vilich in het diocees Keulen, gaf eigenhandig
een oorvijg aan nonnen, die vals zongen in het koor, met dit resultaat,
beweert men, dat de gestrafte dan heel haar verder leven prachtig
zong.
De school in het bloeiende klooster St. Gallen stond in die tijd

nog steeds aan de spits, terwijl Fulda langzaam achteruitging. Het
einde van de Karolingers in Duitsland valt samen met het glanstijdperk der school van St. Gallen. Nergens vormde de school zozeer
het middelpunt van het leven en werken van het klooster als hier.
Dit blijkt uit de veelomvattende kloosterkroniek (Casus S. Galli),
waarmede in 883 Ratpertus uit Zürich een begin maakte. Hij was een
ijverig en streng leermeester, die ondanks zijn vlijtig gebruik van de
stok zeer gezien was bij zijn leerlingen. Tegen het midden der elfde
eeuw werd de kroniek voortgezet door Ekkehard IV; enigszins
tendentieus prijst deze de oude gemoedelijke tijd in tegenstelling met
de nieuwe richting der hervormers.
De school van St. Gallen bereikte haar hoogtepunt onder
Salomo III, bisschop van Constanz, die tevens abt van het klooster
was in de woelige tijden van Lodewijk het Kind en Koenraad I
(890-920). Wij noemden hem reeds als leerling van Notker de
Stamelaar. 1 ) Door zijn hoge positie hij was kanselier van Koenraad I kon hij het klooster in velerlei opzicht vooruithelpen. In
911 bezocht Koenraad St. Gallen; hij vond een zodanig vermaak in
de feestelijkheden, die plaatsvonden op de feestdag der Onnozele
Kinderen, dat hij drie feestdagen ter herinnering aan zijn bezoek
-

1)

Blz. 93.
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instelde. De abt - bisschop Salomo verrijkte die stichting in zijn
testament door te bepalen, dat het de leerlingen op de drie „door het
rijk vastgestelde speeldagen" toegestaan zou zijn in de schoolgebouwen vlees te eten; er dienden hun dan iedere dag drie gerechten
met bijbehorende dranken te worden opgediend, te bekostigen uit de
abtelij ke inkomsten.
Hoe een dergelijk feest verliep, verhaalt ons de geschiedschrijver
der school; het vrolijk tafereel is een bewijs voor de opgeruimde geest,
die in de school heerste. Vroegtijdig reeds werden de toebereidselen
getroffen voor de feestdag van 28 December, waarop de schooljeugd
te bevelen had. Op de Zondag vóór 25 November, het feest van de
H. Catharina, patrones der philosophie, kozen de leerlingen een
schoolabt; deze wees twee zijner kameraden als zijn kapelaans aan.
Op 12 December, de vooravond van het feest der H. Lucia, werd
de schoolabt, die de zetel van de abt innam, in de kerk gehuldigd bij
godsdienstig gezang. De verwachtingen waren dus reeds zeer gespannen vóór het eigenlijke feest. Dit begon op de vooravond met de
tweede vespers van de feestdag van Joannes. Wanneer bij het Magnificat het vers Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles werd
gezongen, reikte de cantor zijn dirigeerstok aan een der leerlingen;
deze leidde dan het koor, ook gedurende de godsdienstoefeningen van
de volgende dag buiten de H. Mis tot de tweede vespers. De
leerlingen namen de plaats der monniken in en baden de canonieke
koorgebeden. De schoolabt zette in plaats van de abt het Invitatorium
in en verrichtte al hetgeen tot de taak van de abt behoorde, zelfs deelde
hij in de processie ijverig naar links en rechts zijn zegen uit. Koenraad
was ten zeerste gesticht door de plechtige en ingetogen wijze, waarop
de leerlingen hun rol vervulden. Ook in het refectorium namen zij
de taak der monniken over door gedurende de maaltijd voor te lezen.
Het meest belangrijke was echter voor hen, ook in school de schepter
te voeren. Ieder die binnentrad hielden zij vast, totdat hij zich had
vrij gekocht. Zowel de abt als de leraren deelden in de vreugde der
leerlingen.
Toen de abt - bisschop Salomo op zo'n feestdag eens - kwam zien,
hoe de jongens zich gedroegen, werd hij gevangengenomen en
gedwongen de zetel van de leraar in te nemen. Hij joeg hun echter
aanstonds een niet geringe schrik op het lijf door te verklaren, dat
hij thans ook van het recht van de leraar gebruik zou maken, en te
gebieden: „De pijen uit ". De verschrikte leerlingen verzochten zich
van de dreigende tuchtiging te mogen vrij kopen, zoals ook hun leraar
dit soms toestond. Toen Salomo hierop inging, spanden allen zich in,
door het reciteren van teksten de strenge abt te vermurwen. De
kleinsten trachtten Latijnse zinnetjes op te zeggen, de groteren
spraken de bisschop in rhythmische vorm toe, de oudsten deden hetzelfde met gebruikmaking van de klassieke metra. Nog in de tijd toen
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Ekkehard III deze scène beschreef, herinnerde men zich de toespraak
van sommige leerlingen. Een hunner dreigde zich tot de koning te
zullen wenden, indien de bisschop wederrechtelijk inbreuk zou maken
op de rechten, welke deze feestdag hun schonk:
Quid tibi fecimus tale, ut nobis facias male?
Appellamus regem, quia nostram fecimus legem.

1)

Salomo was zeer tevreden over deze improvisaties, waaruit het
uitstekend resultaat van het onderwijs bleek. Hij tilde de jongens
in hun linnen hemden op en omhelsde hen.
Dergelijke feestelijkheden vonden in alle klooster- en stift scholen plaats. In de dom- en stiftscholen ontaardden zij echter
spoedig. Het feest der schooljeugd woekerde in de Franse kathedralen
uit tot een dolle pretmakerij voor Jan en alleman. Ook geestelijken
vergaten daarbij zozeer hun waardigheid, dat er van de dertiende
eeuw af maatregelen tegen genomen moesten worden. Evenals de
latere vagantenpoëzie vertoont dus ook de schoolhumor schaduwzijden, die wij nog zullen bezien. Laten we hier nog behagen scheppen
in het onbedorven begin.
De opgeruimde, onbevangen geest, die in St. Gallen heerste,
kweekte ook belangstelling aan voor hetgeen in de buitenwereld
besproken werd en gebeurde. Zo kon Ekkehard I (tussen 920 en 930),
een uit een voornaam geslacht gesproten monnik, in een Latijnse
schooltaak een onderwerp behandelen, dat onder het volk in de vorm
van een iationa1e heldensage leefde. Zijn in hexameters geschreven
gedicht beschrijft boeiend de ontvluchting van Waltharius en zijn
bruid Hildegonda uit de gevangenschap van de Hunnenkoning Attila.
Wij zien hier, hoe de oude heidense sage over de bruidsroof werd
aangepast aan de nieuwe idealen, die het Christendom ridders en
jonkvrouwen voorschreef. Hildegonda is geen trotse strijdbare vrouw,
geen woeste Walkure meer, maar een hulpbehoevende, zachte,
wonden helende maagd. De held wordt als een vroom man voorgesteld, die God dankt voor zijn redding en inziet, dat hoogmoedige
taal hem niet past. Het gedicht eindigt niet tragisch met de vernietiging van de tegenstander, doch blijde, met de verzoening der
strijders.
Een van Ekkehard's neven, die in het klooster traden, is de
grootste geleerde geweest, waarop Duitsland in het begin der elfde
eeuw kon bogen. Deze eretitel komt toe aan Notker Labeo (met de
dikke lip), ook wel Teutonicus (de Duitser) genaamd. Nadat hij
de rtig jaar lang de school had geleid, viel hij in 1022 aan de pest ten
1 ) Ekkehardi casus S. Galli herausg. v. M e y e r v. K r o n a u c. 26. Mitteil.
d. vaten. Gesch. 15. 16. (1877), 104v. Vgl. S p e c h t, Geschichte des Unterrichtwesens, 222vv.
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offer. Ekkehard IV stond aan zijn sterfbed en beschreef het heengaan
van de grote, meester, die hierin het zwaarste vergrijp van zijn leven
zag, dat hij als jonge monnik een wolf had gedood. Voor zijn leerlingen vertaalde hij enige schoolboeken in het Duits, onder andere
de Troost der philosophie van Boëthius, de Bruiloft van Martianus
Capella, de Disticha van Cato, de Bucolica van Virgilius, de Categorieën en Interpretatio van Aristoteles, het Boek der Psalmen en de
commentaar op het boek Job van Gregorius de Grote. Zijn juiste
weergave van de Latijnse teksten, die niet bepaald makkelijk waren,
wekt onze bewondering, evenals zijn uitgebreide taalkennis, die hem
in staat stelde de Latijnse uitdrukkingen juist weer te geven. Met veel
vaardigheid en taalgevoel vormde hij nieuwe Duitse woorden.
Definitio (omschrijving) geeft hij weer door notmez, gnotmezunga;
descriptio (beschrijving) vertaalt hij: gemále, zeichenunga, bilde.
Subrectum (onderwerp) vertaalt hij in de werken van Aristoteles met
stool. Hij licht zijn vertalingen uitvoerig toe in een brief aan zijn
leerling, de bisschop van Sitten, Hugo II, en zegt daarin, dat hij het
nodig had gevonden, accenten op Duitse woorden te plaatsen. De
lettergrepen, waarop de klemtoon viel, kregen een accent, de korte
de acutus, de lange de circumflexus. Zijn punctuatie was nauwkeurig.
Notker heeft grote verdiensten voor de Duitse taal en haar schrijfwijze.
Hij is de voornaamste schrijver uit de oude Hoogduitse periode. Nog
schreef hij enkele Latijnse schoolboeken: een handleiding voor het
vaststellen van de datum van het Paasfeest (Computus), een Logica,
een Rhetorica en in het Duits een boek over de muziek. Notker was
als vertaler zijn tijd ver vooruit. De betekenis van het klooster
St. Gallen blijkt ook uit het feit, dat leraren van dit Zwabische klooster
zeer gezocht waren. Wij ontmoeten er in tal van bisschoppelijke
residenties, te Mainz, Straatsburg, Spiers, Luik, Salzburg, en in vele
kloosters.
Ondanks allerlei wisselvalligheden bleef ook het klooster Reichenau ijverig kunst en literatuur beoefenen. In 994-996 schreef de
monnik Purchard op verzoek van zijn medebroeders een gedicht over
de abt, Witigowo; daarin beklaagt hij zich over de veelvuldige
afwezigheid van de abt door diens reizen naar het hof en in de dienst
van de koning. De ontevredenheid, die in dit gedicht tot uitdrukking
kwam, leidde spoedig tot de afzetting van Witigowo (in 997). Hendrik II belastte de geleerde Bern met de leiding der abdij; deze had
gestudeerd onder abt Abbo te Fleury en zijn sporen als leider reeds
verdiend in het klooster te Prüm. Hij verwierf grote verdiensten
gedurende zijn veertigjarige abtstijd (1008-1048) en stond in het
begin der elfde eeuw om zijn geleerdheid bekend. Daarvan getuigen
enige werken over de muziek, die in Reichenau in hoog aanzien stond,
over practische vraagstukken op het gebied der theologie en der
liturgie, de onthouding op de quatertemperdagen, het vaststellen der
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Zondagen in de Advent en de H. Mis; ook zijn brieven bevatten
veel belangwekkends.
Onder hem werd in Reichenau een geleerde gevormd, voor wie
ook onze tijd een bijzondere sympathie toont: Herman de Lamme.
Hij behoorde tot het grafelijk geslacht van Alshausen en was van zijn
prille jeugd af lam. Hij verwierf zich een buitengewone geleerdheid
en maakte zich door zijn goedheid zeer bemind bij zijn leerlingen. Hij
moest steeds in een draagstoel blijven zitten en sprak moeilijk, maar
zijn geest en innerlijke vrede schitterden door al die beproevingen
heen. Hij was werkelijk een gelukkig man, die geluk om zich heen
verbreidde. Van zijn grote astronomische en mathematische kennis
getuigen enige geschriften. Een werk over de theorie der muziek
bewijst, dat hij zich ook op dit gebied thuis voelde. Ook een aantal
composities wordt hem toegeschreven, waaronder de mooie antiphonen Salve Regina en Alma Redemptoris Mater. In een sierlijk en
waardig gedicht, De coto vitiis, waarschuwt hij, naar het voorbeeld
van Prudentius, de nonnen tegen de bekoringen. Nog schreef hij een
Martyrologium en (zijn hoofdwerk) een grote wereldkroniek, beginnende met Christus' geboorte eigenlijk een omwerking en voortzetting der wereldkroniek van Reichenau. Zelfstandig vervolgt hij die
van 1040 af, op een voor zijn tijd bezadigde, waarheidlievende en
voorzichtige manier. Op eenenveertigjarige leeftijd stierf hij in 1054.
De roem van Reichenau en van St. Gallen verbleekte bijna in
dezelfde tijd, tegen het midden der elfde eeuw. De jonge bloei der
school in het klooster van de H. Quirinus te Tegernsee in Beieren
wel eens een tweede St. Gallen genoemd handhaafde zich langer.
Het bloeitijdperk van deze school begon eerst tegen het einde der
tiende eeuw; behalve een internaat was er ook een buitenschool aan
het klooster verbonden. Hier ontstond waarschijnlijk een dichterlijke
bewerking van de verchristelijkte roman van Apollonius van Tyrus
uit de vijfde eeuw, in de Middeleeuwen een bekend volksboek. De
leraar Froumund (t 1008) toont zich hier een meester in het opstellen
van Latijnse brieven en gedichten, de laatste soms scherp van toon.
Aan Froumund wordt ten onrechte een gedicht toegeschreven,
waarvan helaas slechts gedeelten bewaard zijn gebleven. De dichter
schijnt wel, maar dan later, dezelfde school als Froumund te hebben
bezocht en was waarschijnlijk een adellijk monnik uit Tegernsee. Het
in Leonijnse hexameters geschreven Latijnse gedicht werd door de
eerste uitgever Ruodlieb getiteld naar de hoofdpersoon, wiens reis ervaringen beschreven werden. Dit zeer eigenaardig gedicht is een
document van groot belang voor de geschiedenis der beschaving. Het
is de eerste middeleeuwse roman, waarin het leven van ridders en
boeren werd geschilderd zoals het werkelijk was, zonder de later in
zwang gekomen conventionele ridderlijke toon. Er is ook sprake over
een slechte wereldgeestelijke, eveneens een aanwijzing, dat het werk
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in die periode thuishoort, waarin een kerkelijke hervorming broodnodig bleek te zijn. De schrijver toont zich een man met veel levenswijsheid, die tot de school van de H. Benedictus behoort. C ematigdheid en zelfbeheersing zijn voor hem de grootste deugden. Hij eert
de man, die in de wereld leeft, niet om eventuele heldendaden, maar
om zijn plichtsvervulling als vazal en het goede gebruik, zonder zelfverheffing, van zijn kennis en bekwaamheden. Binnen deze grenzen
keurt hij voor hen, die in de wereld leven, geenszins datgene af, wat
het leven kan veraangenamen, feesten, vriendschappelijke omgang,
muziek. Goedhartige rechtvaardigheid, verstandige voorzichtigheid
en gevoelige menselijkheid brengen hun eigen beloning mee. Het
gedicht bevat echter nog veel troebels: invloed van sagen, ook van
oosterse oorsprong, behagen in het leven der dieren en in hetgeen
daarover gefantaseerd werd. De vrijere grammaticale vorm past bij
de inhoud. De dichter laat zich niet in met rhetorische kunstgrepen.
Het Latijn is zoals dit in de kloosters werd gesproken en bevat vele
germanismen.
Het klooster Tegernsee was bekend wegens de goede copieën,
die er werden gemaakt. Nergens werd zulk uitstekend perkament en
zulke goede inkt gebruikt. Er kwamen zoveel opdrachten, dat ze
slechts met moeite konden uitgevoerd worden. Het klooster zelf legde
een grote bibliotheek van klassieken en schoolboeken aan.
Tegernsee volgde hierin het voorbeeld, dat het klooster van
St. Emmeram te Regensburg reeds in de negende eeuw had gegeven;
eerst in de tiende eeuw echter geraakte de school van St. Emmeram
tot groter bloei. Zij werd beschermd door de H. Wolfram, de ijverige
en geleerde bisschop van Regensburg (972-994). Deze liet een

bibliotheekzaal bouwen, waarin meer dan driehonderd werken werden
bewaard. In de elfde eeuw werd Regensburg een tweede Athene
genoemd wegens het opgewekte intellectuele leven aan de scholen der
oude bisschopsstad met St. Emmeram vooraan. Hier was als leraar
werkzaam Otloh (t 1070), die door zijn vele geschriften de heidense
auteurs wilde verdringen. Tot dit doel schreef hij onder andere zijn
verzameling spreekwoorden. Van zijn levens van heiligen is de
biografie van de H. Wolfgang de belangrijkste, daar zij menig spoor
van historische critiek vertoont. Deze monnik heeft in een soort
autobiografie, uit twee boeken bestaande, verteld van zijn zeer
bewogen leven, ook over zijn visioenen en zijn bekoringen. Verzen,
waarin hij de jachtlust en de hebzucht van de clerus hekelt, zijn
opmerkelijk voor de beschavingsgeschiedenis, wijl de vermaning uitloopt op de mening, dat het einde der wereld nadert. In vele van zijn
geschriften klaagt hij over de verdorvenheid van zijn tijd, en dit is
begrijpelijk, als wij bedenken, dat hij nog het begin der regering van
Hendrik IV beleefde.
Sedert de tiende eeuw stonden in het rijk van de Duitse koning
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de stiftscholen op een hoger peil dan de kloosterscholen. Dit hield
verband met de opbloei der bisschopssteden, die zich ontwikkeld
hadden tot middelpunten van de kerkelijke vorstendommen, dank zij
de talrijke aan de bisschoppen verleende privileges. De voorname
plaats, die de bisschoppen innamen, maar ook de voortreffelijkheid
van menig kerkvorst weerspiegelen zich in vele biografieën van die
tijd. Onder de regering van Otto I verschenen de levensbeschrijvingen
van Bruno van Keulen door Ruotger en van de H. Ulrich van Augsburg, deze laatste geschreven door de proost Gerhard. Uit de tijd van
Hendrik II noemen wij de uitstekende biografie van Bernward,
bisschop van Hildesheim, van de hand van zijn oude leermeester
Thangmar; het leven van Burchard van Worms, waarschijnlijk van de
custos Ebbo, en de biografie, die abt Constantijn schreef over bisschop
Adalbero II van Metz, de stichter van zijn klooster St. Symphorianus.
Over andere biografieën zullen wij later spreken. Wij wijzen hier nog
slechts in 't algemeen op de geschiedenissen van bisdommen, die in
deze tijd in groten getale verschenen.
Aan de spits van alle stiftscholen stonden in de tiende en elfde
eeuw de scholen van Luik, waarheen de oude bisschopszetel van
Tongeren omstreeks 722 verplaatst was. Nadat de strooptochten der
Noormannen waren geëindigd, verrezen spoedig scholen, die oude
tradities paarden aan nieuwe opvattingen. Een oude school, die reeds
in de tijd van de Karolingers bloeide, was gevestigd in het klooster
Lobbes aan de Somme in Henegouwen. Dit behoorde wel is waar tot
het diocees Kamerijk, maar koning Arnulf schonk het in 889 met het
rijke bezit 174 dorpen omvattend aan de bisschop van Luik,
toen het klooster door het beheer van lekenabten in verval was
geraakt. In de eerste tijd kwam er weinig verandering in de toestand,
daar de bisschoppen van Luik, als abten, er proosten heen zonden,
die zich weinig om de kloostertucht bekommerden. Toen de proost
Erluïnus een strenge tucht wilde invoeren, werd hij in 957 door enige
monniken gruwelijk mishandeld; zij staken hem de ogen uit en
verminkten hem. Eerst toen het klooster in 960 een eigen abt kreeg,
begon er orde te heersen. De school kon zich thans ontwikkelen, al
trad een tijdelijke terugslag in door Ratherius, die in 895 als oblaat in
het klooster te Lobbes was getreden. Deze eigenaardige, bijna bizarre
persoonlijkheid dwarrelde als een dwaallicht tussen Luik, Lobbes en
Verona heen en weer.
Het was zijn ongeluk, dat men hem, de zeer begaafde en geleerde
schrijver, een leidende positie wilde geven, waarbij geen rekening
werd gehouden met zijn prikkelbaar en grillig karakter. Onder een
verstandige leiding had hij als schoolhoofd zeer nuttige arbeid kunnen
verrichten. Zijn geschriften echter, bijna alle gelegenheidsgeschriften,
bezitten grote historische waarde, daar zij veel belangrijke cultuurhistorische gegevens bevatten. Zijn leven lijkt een roman. Gesproten
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uit een adellijk geslacht uit Luik of omgeving had hij zich in zijn jeugd
te Lobbes vertrouwd gemaakt met de gehele wetenschap van de
Karolingische tijd. Hij kende de theologische schrijvers, die in die tijd
bestudeerd werden, had een zeer groot aantal Latijnse klassieke
schrijvers gelezen, daartoe allicht ook door zijn herhaald en langdurig
verblijf in Italië in staat gesteld, en was op velerlei gebied thuis. Daar
hij een goed redenaar en bovendien vaardig met de pen en nog
vaardiger met zijn tong was, nam de eerzuchtige Hilduïnus, de toenmalige bisschop van Luik en abt van Lobbes, hem in 926 mee naar
Italië. Hilduïnus, die een neef was van koning Hugo van Provence,
hoopte het daar verder te brengen dan te Luik. Ratherius werd door
toedoen van Hugo en Hilduïnus in 931 bisschop van Verona, in welke
stad, zoals wij reeds zeiden, een vrij opgewekt intellectueel leven
heerste. Spoedig geraakte hij in onmin met Hugo; deze liet hem
afzetten en hield hem gedurende twee en een half jaar gevangen in
een toren te Pavia.
Tijdens die gevangenschap schreef Ratherius het eerste van zijn
gelegenheidsgeschriften, de Praeloquia, die zijn hoofdwerk zijn gebleven. Daarin gaf hij, de trant van de Karolingische tijd nog volgend,
vele persoonlijke indrukken en ervaringen weer. Dit geschrift was
bedoeld als inleiding tot een groter werk, waarin de strijd, die de
Christen te voeren heeft, behandeld zou worden. In de inleiding
putte hij zijn onderwerp echter volkomen uit, zodat hij van zijn plan
moest afzien. Het geschrift behandelt de plichten der Christenen naar
gelang van beroep, geslacht en leeftijd. Er blijkt uit, dat er in Italië
nog meer beroepen voor leken bestonden dan in het noorden. De
krijgsman, de kunstenaar, de arts, de rechter, de koopman, de edelman
als senior en zijn ondergeschikten als cliënten, heer en knecht, leraar
en leerling, allen houdt de schrijver hun plichten voor, allen wijst hij
op de Christelijke zedenleer. Tevens geeft hij blijk van een opmerkelijk sociaal inzicht en van een zekere democratische zienswijze, die
voor die tijd nog zeldzamer was. De leermeester drukt hij op het hart
zacht te zijn tegen zijn leerlingen naar het voorbeeld van de goddelijke
Meester, en hen niet als knechten, doch als vrienden te beschouwen;
een vermaning, die bij de zeer strenge kloostertucht geenszins overbodig was, hetgeen hij uit eigen ervaring wist. Hij geeft de onder wij zers nog meer nuttige wenken. Hij wijst er op, dat de leerlingen
niet allen even begaafd zijn, en verlangt daarom individueel onderricht. De fouten en zwakke zijden der doctores zijn hem bekend.
Sommigen jagen de titel na, zonder iets voor het onderwijs te voelen;
anderen zijn vleiers, ijdele of hebzuchtige geleerden of zwetsers, die
niet beseffen, dat oprechte genegenheid voor de leerlingen alles overtreft. Bij de bespreking van de plichten van de koning wijst hij op zijn
persoonlijke verhouding tot koning Hugo; hij legt de nadruk op het
verheven ambt der bisschoppen en verlangt voor hen een kerkelijke
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rechtbank. Hoe treurige toestanden in Italië heersten, blijkt maar al te
zeer uit hetgeen hij over de plichten van de bisschop zegt. In al zijn
geschriften neemt hij de Christelijke zedenleer tot maatstaf voor zijn
oordeel. Het strekt hem tot eer, dat hij in zijn gevangenschap nog lust
had om dergelijke algemene vragen te behandelen. Maar hij toonde
niet altijd zulk een gemoedsrust.
Ten slotte gelukte het hem uit Italië te ontsnappen en Zuid Frankrijk te bereiken, waar hij door lesgeven in zijn onderhoud moest
voorzien. Omstreeks 944 kwam hij weer in Lobbes, doch hij vond er
nog lang geen rust. Twee malen ging hij nog naar Verona; telkens
werd hij verjaagd. In de tussentijd was hij enkele jaren bisschop van
Luik, doch hij moest ook van dit bisdom afstand doen. Ten slotte
veroorzaakte hij te Lobbes zoveel onaangenaamheden, dat hij ook
hier werd verjaagd. In 974 eindigde hij zijn rusteloos leven te Namen.
Ratherius' beginselen waren geenszins onjuist. In Verona trad
hij op tegen de gehuwde priesters en verdedigde hij de rechten der
lagere geestelijken, wie tekort werd gedaan bij de verdeling der
kerkelijke goederen. Hij weerde zich echter op een verkeerde manier;
zijn gebrek aan overleg was oorzaak, dat hij niet de leider werd van
degenen, die dezelfde opvattingen huldigden. Uit zijn schriftelijke
biecht blijkt aan welke tegenstrijdigheden hij ten prooi was, en in een
ander geschrift, Conjectura qualitatis, schilderde hij zichzelf op
ironische wijze; hij trachtte daarmee een vijand voor te zijn, die de
keizer wilde bewegen hem in Verona af te zetten. Gegronde en
ongegronde klachten komen in bonte mengeling in zijn geschriften
voor. Daar hij iedereen aanviel, werd hij door allen aangevallen. Hij
zat altijd met zijn neus in zijn boeken en praatte te veel. Hij versmaadde alle luxe in huisraad en kleding, poseerde voor „kleine man"
en ging meer om met mensen uit lagere rangen dan met personen
van zijn eigen stand. Men moet oprecht betreuren, dat deze geleerde
schrijver geen tastbare en duurzame invloed heeft kunnen uit oefenen en zijn talenten niet heeft kunnen dienstbaar maken aan zijn
land. Zijn onevenwichtig karakter paste niet in de Middeleeuwen. Hij
behoort eerder thuis in onze tijd, die maar al te rijk is aan „gespleten"
naturen.
Hoe geheel verschillend is het beeld, dat wij krijgen van de
Zwaab Notker, de evenwichtige, rustige man, die van 972 tot 1008
de bisschopszetel te Luik bekleedde. Nadat zijn voorganger, de Saks
Ebrachar, reeds nuttige arbeid had verricht, begonnen de scholen van
Luik onder Notker een grote vermaardheid te krijgen, zodat van alle
kanten leerlingen toestroomden. Behalve de domschool bezat de stad
nog meer dan één stiftschool. Zowel hier als in de kloosterschool te
Lobbes vinden wij menige schrijver.
Nog in Notker's tijd schreef abt Folkwin te Lobbes een geschiedenis van zijn klooster, steunend op oorkonden. Van zijn opvolger
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Heriger bezitten wij, behalve een paar levens van heiligen, chronologische en mathematische werken, een op aansporing van Notker
geschreven geschiedenis van de bisschoppen van Luik. Dit werk
bezit slechts waarde van literaire aard, wijl het blijk geeft van een
grote belezenheid van de schrijver op het gebied der klassieken. Een
hoger peil bereikte de kanunnik Anselmus met zijn voortzetting van
dit werk tegen het midden der elfde eeuw, waarin het bloeitijdperk
van Luik onder bisschop Wazo (1041-1048) wordt geschilderd. Uit
het klooster St. Jacob stamt een goede biografie, inde stijl van Sallustius
gehouden, van bisschop Balderik 11 (1008-1018), de stichter van het
klooster.
Luik kon bogen op uitstekende leermeesters voor de verschillende
takken van wetenschap. De Calabriër Leo werd door Notker met het
onderwijs in het Grieks belast. Op het gebied der mathematica blonk
Rudolf uit als leraar zowel als schrijver; hij onderhield in de jaren
1006-1025 een interessante briefwisseling over ` geometrische vraagstukken met de scholasticus Ragimbold van Keulen; een ander bekend
mathematicus was de Luikse scholasticus Franco, van wiens hand een
werk „De quadratura circuli" verscheen. Als paedagoog muntte
Egbert uit met zijn verzameling van sententies: Fecunda ratis (het
volgeladen schip) ; hij vergaarde daarin de schat van wijsheid, die in
onze spreekwoorden ligt opgesloten. Dit werk diende als eerste boek
bij het onderwijs in het trivium, ter vervanging of aanvulling van de
heidense fabels van Avianus en zedenspreuken van Cato, die bij het
elementair onderwijs in gebruik waren. De herkomst der stukken is
zeer verschillend. Sommige zijn aan de Heilige Schrift ontleend, andere
aan de geschriften van kerkvaders of klassieken. Ook heeft hij in enkele
zijn eigen ervaring vastgelegd of er fabels, grappen en volksgezegden
in verwerkt. Zo geeft hij het verhaal van Roodkapje weer, „het kind,
dat door de wolfjes werd behoed". 1
Egbert's Fecunda ratis bevat ook spreuken van paedagogische
wijsheid, waarin hij zich keert tegen de overdreven strengheid van
vele leermeesters en het overmatig toepassen van lijfstraffen. „Dwaas
zijn de leermeesters, die verlangen, dat hun leerlingen datgene weten,
wat hun nooit werd onderwezen. Niet stokslagen brengen kennis
voort, doch eigen geestesarbeid. Al slaat men de stokken van een
geheel bos op de ongelukkige leerlingen stuk, toch bereikt men niets
zonder hun geestelijke medewerking." 2 ) Men mag hieruit echter niet
concluderen, dat de leermeesters over het algemeen te hard waren
tegenover hun leerlingen. Dit wordt reeds weerlegd door de aan hankelij kheid, die de vroegere leerlingen ten opzichte van hun oude
leermeesters koesterden, al waren zij dan ook vroeger door dezen
)

1) II v. 472-485. V o i g t, Egberts v. Lüttich Fecunda ratis (Halle 1889), 232v.
2) V o i g t 179 (I v. 1260w.).
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getuchtigd. De school uit die tijd had een gemakkelijker taak dan de
tegenwoordige, doordat de klassen meestal maar klein waren: veelal
bevatte een klas niet meer dan tien leerlingen. En die wisten, dat de
leermeester slechts door hogere beweeggronden tot het geven van
onderwijs werd geleid, daar de meesten geen betaling verlangden of
slechts geschenken aannamen van de meer gegoeden. Ook Egbert
beroemde er zich op, dat hij geen betaling aannam.
Te Luik is het belangwekkendste verschijnsel het begin van een
hogere schoolorganisatie, die noodzakelijk werd, doordat er verschillende scholen bestonden. Naast de domschool, die natuurlijk aan de
spits stond, waren er zes stiftscholen. Dit maakte algemene leiding
noodzakelijk. De leider van de domschool, die bijna reeds het karakter
van een universiteit droeg, was hiertoe de aangewezen persoon. Hij
werd magister scholarum of scholasticus genoemd en was tevens
kanselier van de bisschop en leider van de bisschoppelijke capella.
Deze scholasticus der domschool was verder belast met het toezicht
op de scholen, die aan de overige kerken van het diocees waren verbonden. Terwijl de titel van scholasticus of magister scholarum
oorspronkelijk gebruikt kon worden om iedere leider van een stift school aan te duiden, was deze benaming voortaan speciaal toepasselijk
op de kanunnik, die aan het hoofd stond der kathedraalschool. Daar
deze namens de bisschop toezicht hield op alle scholen van het
diocees, werd hij een der voornaamste waardigheidsbekleders in het

domkapittel.
Te Luik kunnen wij ook duidelijk het internaat, dat voor de
opleiding tot priester diende, onderscheiden van het externaat, dat
toegankelijk was voor leken; dezen genoten echter weinig meer dan
elementair onderwijs. Voor de internaten aan de voornaamste kathedralen waren meestal verscheidene leraren nodig; bij de benoeming
moest de scholasticus de bisschop natuurlijk van advies dienen.
Door de rivaliteit tussen de verschillende scholen werd Luik
tegen het einde der tiende eeuw een der studiecentra van het westen.
Het was de voornaamste plaats op onderwijsgebied van de landen
benoorden de Alpen, wellicht van geheel Europa. Hendrik II zeide
eens gekscherend, dat hij in zijn lievelingsstichting Bamberg graag
de wetenschap van Luik en de strenge tucht van Hildesheim zou
verenigd zien. Gozichim, scholasticus- te Mainz en voorheen leraar te
Luik, noemde omstreeks 1060 in een brief aan zijn vroegere leerling
Walcher deze stad het noordelijk Athene. Luik handhaafde die bloei
gedurende de gehele elfde eeuw. Het hoogtepunt werd bereikt onder
bisschop Wazo, die uitblonk als kerkpoliticus. Niemand had in die tijd
zulk een ontwikkeld gevoel voor de onafhankelijkheid der Kerk als
hij. Met grote vrijmoedigheid bracht hij keizer Hendrik III onder het
oog, dat de synode van Sutri tegen de oude kerkelijke wetten had
gehandeld, daar niemand bevoegd was, over de paus recht te spreken;
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de koning had geen zeggenschap in geestelijke aangelegenheden. Hij
koesterde een grote belangstelling voor zijn scholen, die hij geregeld
bezocht. Bij deze gelegenheden vond hij er genoegen in, zelf de
leerlingen te ondervragen. Ook de school van Luik is een bewijs voor
het feit, dat ook elders blijkt, dat de vermenging van Romaanse en
Germaanse eigenschappen bijzonder goede resultaten opleverde op
het gebied van vreedzame geestelijke arbeid. Een latere tegenhanger
zien wij in de opkomst van de eerste universiteit in het Duitse rijk,
te Praag, waar Slavisch en Duits karakter samenkwamen.
Luikse leraren waren in de elfde eeuw aan vele stiftscholen
werkzaam. Een der meest bekende was Hubald, die te Parijs en te
Praag doceerde. Hij is de eerste leraar van betekenis aan de school
van Sainte Geneviève ; door zijn persoon kan Luik er zich op beroemen, de oprichting van de universiteit van Parijs mee te hebben
voorbereid. Ook ontvingen tal van Duitse bisschoppen hun opleiding
in Luik of in Lobbes en niet weinigen van hen bleven contact houden
met de plaats, waar zij hun kennis hadden opgedaan. Een voorbeeld
hiervan is bisschop Adalbold van Utrecht (1010-1026).
Adalbold's belangstelling ging voóral uit naar de mathematica.
Een geschrift over die wetenschap droeg hij op aan paus Sylvester II,
met wie hij reeds vroeger in briefwisseling had gestaan. Ook schreef
hij een commentaar op een gedicht van Boëthius in De consolatione
en een leven van keizer Hendrik II; van dit laatste is slechts een deel
bewaard gebleven. Over deze biografie werd met grote lof gesproken
door de monnik Alpert, die in die tijd in het diocees Utrecht vertoefde.
Deze kwam uit Metz en was zelf een uitstekend schrijver. Te Metz
had hij de geschiedenis van de bisschoppen van Metz voortgezet, die
begonnen was door Paulus Diaconus; hij droeg dit werk op aan de
abt van zijn klooster St. Symphorianus, Constantijn, van wie de
biografie van bisschop Adalbero II afkomstig is. In een klooster van
het bisdom Utrecht schreef Alpert, de stijl van Caesar navolgend,
twee boeken „Over de verandering der tijden", een levendige
beschrijving van verschillende gebeurtenissen in de Nederlanden.
Daarin maakt hij ook melding van een polemiek over het Jodendom.
Een geestelijke was tot de Joodse godsdienst overgegaan en had die
stap in een vlugschrift trachten te verdedigen. Hendrik II had een
repliek doen schrijven, en Alpert nam deze woordelijk over in zijn
werk, dat hij opdroeg aan de beroemde bisschop Burchard van
Worms, vroeger te Lobbes zijn medeleerling.
Nadat Burchard door Otto III tot bisschop van Worms was
benoemd, nam hij spoedig het werk van herstel in deze stad ter hand,
die door de Hongaren zeer te lijden had gehad. Hij liet zijn vroegere
medeleerling Olbert uit Luik komen en stelde hem als leraar aan.
Deze Olbert zou later als hoofd van het klooster Gembloux en van
het nieuwe St.-Jacobklooster te Luik uitstekend werk verrichten en
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een uitmuntend geschiedschrijver vormen, Sigebert van Gembloux
namelijk. Olbert stond Burchard krachtig ter zijde in de samenstelling
van de verzameling decreten, die Burchard's naam draagt. Het
Decretum Burchardi, ook kortweg Burchardus of Brocardus genoemd,
was als handboek voor de zielzorgers bedoeld; het resumeerde uit
oudere verzamelingen het geldende kerkelijk recht. Het berustte
hoofdzakelijk op de Libri de synodalibus causis van Regino van Prum
en op de kort vóór het verschijnen van dit werk in Boven-Italië
geschreven Collectio, opgedragen aan een zekere Anselmus. Maar
ook was gebruik gemaakt van de verzamelingen van Pseudo-Isidorus,
Dionysius-Hadrianus, alsmede van conciliebesluiten, capitularia,
brieven van pausen, geschriften der Vaders en boeteboeken. Burchard
hield in zijn werk ruimschoots rekening met de positie, die de koning
toen hij schreef in de tijd van Hendrik II de Heilige tegenover
de Kerk innam.
Natuurlijk erkent Burcharfd het primaat van de paus. Toch voelt
men, dat het gezag van de paus, vergeleken bij de tijd van een
Nicolaas I, verzwakt was door de treurige gebeurtenissen, die te Rome
plaatsvonden. Het decreet vermeldt niet, dat het verlenen van aflaten
en dispensaties aan de paus is voorbehouden. De schrijver is een
aanhanger van het streven naar grote zelfstandigheid, dat zeer
duidelijk tot uiting kwam in de Duitse episcopale kringen, en door
Aribo van Mainz was uitgesproken in de synoden van Seligenstadt
(1023) en Höchst (1024). De Duitse bisschoppen waren immers
rijksvorsten geworden; de zes aartsbisdommen en de tweeënveertig
bisdommen vertegenwoordigden een grote macht. Deze uitte zich in
de opbloei der bisschopssteden en de vele kerken en scholen, die
overal verrezen. De ijverige bisschoppen trachtten deze macht naar
alle zijden uit te breiden en te bevestigen, vooral door de sendgerichten en de bisschoppelijke ban. Dat deze macht vaak gegrondvest was op een afhankelijkheid van het rijk, die geenszins in overeenstemming was met de oude kerkelijke beginselen, wilde Burchard
slechts ten dele inzien. Hij legde sterk de nadruk op het gezag van de
koning, wie men gehoorzaamheid verschuldigd was en wiens tegenstanders met de kerkelijke ban werden bedreigd. 1 ) Hij kende de
koning de bevoegdheid toe, synoden samen te roepen, deel te nemen
aan haar beraadslagingen, de synodale besluiten af te kondigen; 2 )
ook legde hij de bestraffing van slechte priesters in 's konings hand 3 )
en zag er geen bezwaar in te bepalen, dat naast de synode de koninklijke rechtbank eveneens bevoegd was over zulke priesters recht te
spreken; 4 ) volgens hem kon evenzeer in hoger beroep worden gegaan
bij de koning als bij de bisschop 5 ) en hij verlangde zelfs de koninklijke
1)
3)

L. XV, c. 22-24.
XV 19.

2)
4)

I 45, XV 20, XI 77, III 172.
5) VIII 3.
VIII 57.
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goedkeuring voor de translatie van reliquieën. ')Hij wilde echter niets
weten van een recht van de koning om de bisschoppen te benoemen
en haalde de oude canonieke voorschriften over de keuze en de wijding
der bisschoppen aan; 2 ) zelfs verlangde hij, dat de bisschopskeuze
met eenparigheid tussen clerus en volk plaats zou vinden, 3 ) zonder
er zich, naar het schijnt, rekenschap van te geven, dat de toenmalige
practijk der koningen daarvan ver afweek. Wel waarschuwde hij
tegen simonistische practijken. 4 ) Een tijdlang nog kon men de ogen
sluiten voor deze tegenstrijdigheid, maar vroeg of laat moest er toch
klaarheid komen.
Een andere kwestie, die de gemoederen spoedig heftig in beroering zou brengen, was die van het celibaat. Ook hierin trachtte
Burchard een verzoenende houding aan te nemen, doch wederom
kwam hij met zichzelf in tegenspraak. Hij haalde de oude kerkelijke
canones aan en verdedigde het celibaat, naar de traditie geëist van hen,
die de hogere wijdingen ontvingen. 5 ) Onder zijn vragen voor de
biecht vinden wij echter de volgende: „Hebt gij de Mis, het gebed of
het offer van een gehuwd priester veracht, zodat gij hem niet uw
zonden hebt willen belijden, of niet het Lichaam des Heren uit zijn
handen hebt willen ontvangen, daar gij hem voor een zondaar hield?
Indien gij dit hebt gedaan, moet gij gedurende een jaar op de gewone
dagen door vasten boete doen." s) Hij wist dus, dat er gehuwde
priesters in zijn diocees waren en dat de leken hen schuwden. Hij
durft echter niet het middel te gebruiken, waardoor Nicolaas II en
Gregorius VII de priesterhuwelijken wisten af te schaffen.
Dit negentiende boek, waarin de vragen voor de biecht met de
boetebepalingen voorkomen, draagt tot titel Corrector et medicus,
daar het moest dienen tot genezing en verbetering der zondige zielen.
Als practisch handboek stond het hoog in aanzien. Uit de vragen
kunnen wij enigszins opmaken, welke - vormen van bijgeloof en
onzedelijkheid er voorkwamen. Zo blijkt uit een reeks vragen, dat
velen geloofden aan het bestaan van vrouwen, die een verbond met
de duivel hadden aangegaan en die in bepaalde nachten op bepaalde
dieren rondreden. Het dwaze volk gaf deze vrouwen de naam kol
(unhold). Burchard ging hierbij uit van de Canon Episcopi, die bij
Regino van Prüm voorkwam en die hij in zijn werk opnam. Hij stelde
in aansluiting daarop de volgende vragen: „Hebt gij geloofd, dat er
vrouwen bestaan, die door toverkunsten liefde in haat of haat in liefde
kunnen veranderen, of de bezittingen der mensen kunnen beschadigen of doen verdwijnen? Hebt gij geloofd, wat sommigen beweren,
die door de duivel verblind zijn, dat die vrouwen in gezelschap van
duivels, die de gedaanten van vrouwen hebben aangenomen en door
1)

III 232. 2) 17, 11, 15, 20, 40.
)1I 108-128.

12. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.

3)
6)

I 12. 4) 119, 21-23, III 109.
XIX 5, M i g n e 140, col. 163.
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het domme volk heksen worden genoemd, in bepaalde nachten op
dieren kunnen of moeten rondrij den ?" 1) Wij herkennen hier het
voortwoekeren van het geloof aan heksen, tevens blijkt echter, dat de
Kerk dit bestreed en zich op het standpunt van de Canon Episcopi
stelde. Krachtiger optreden deed Burchard slechts in één bepaling,
in overeenstemming met de geest van zijn tijd: dat vrouwen, die
voorgaven heksen te zijn, met stokslagen uit de parochies moesten
worden verdreven. 2 ) Er kleven veel gebreken aan de decreten van
Burchard, vooral wegens de willekeurige wijze, waarop hij met zijn
bronnen omsprong. Het werk beantwoordde echter aan een behoefte
der practijk en vond snel grote verbreiding.
Zijn practische geest blijkt nog uit een andere verzameling van
rechtsvoorschriften, waarmee hij nieuwe wegen opende. Hij schreef
een hofrecht voor de ondergeschikten van de bisschop, dat beoogde
de zwakken te beschermen; het is het eerste voorbeeld van een
territoriale wetgeving in Duitsland.
Nog een stift verdient te worden vermeld, dat in die tijd een
brandpunt was van intellectueel leven: Hildesheim. Daar was tegen
het einde der tiende eeuw Thangmar werkzaam geweest, de uitmuntende leraar, wiens onderwijs de uit een voornaam Saksisch geslacht
gesproten Bernward zeer ten nutte kwam. Bernward werkte mede
aan de opvoeding van het wonderkind Otto III en ontving in 993 als
beloning het bisdom Hildesheim, dat hij tot 1022 leidde.
Bernward trachtte in ieder opzicht de bloei van zijn diocees te
bevorderen. Grote zorg wijdde hij aan de school en de inwendige
verfraaiing van zijn kerken. Zijn oude leermeester Thangmar schiep
hem een literair gedenkteken in de vorm van een mooie biografie. De
opvolger van Bernward was abt Godehard, die zijn klooster Niederaltaich in Neder - Beieren tot nieuwe bloei had gebracht. Godehard
(1022-1038) leidde als bisschop zelf het onderwijs in de domscholen,
hij spoorde de leerlingen aan tot het vervaardigen van fraaie handschriften en handhaafde de tucht met strenge hand. De bloei van deze
scholen blijkt uit zijn levensbeschrijving door de domheer Wolfhere,
waarvan verschillende bewerkingen bestaan, en uit de uitvoerige
Hildesheimer annalen, die helaas niet in haar geheel bewaard zijn
gebleven. Een kroniek, geschreven door Thietmar, bisschop van
Merseburg (1009-1018), bezit grote waarde om de feitelijke inhoud,
vooral betreffende de gebeurtenissen aan de grens aan de Elbe, en
getuigt van waarheidsliefde en bescheidenheid, maar lijdt aan een
onbeholpen stijl.
Ook met Italië en Frankrijk werd in dit tijdvak voeling gehouden
op intellectueel terrein. Het contact met Italië kwam vanzelf weer tot
1) XIX 5, M i g n e 140, col. 961 s., cfr. 971. Vgl. hierboven blz. 64v.
2) X 29.
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stand, doordat de Duitse koningen over de Alpen trokken om te
Rome de keizerskroon te ontvangen.
Otto I riep twee grammatici uit Novara tot zich. Een dezer was
Gunzo, die in 965 met de keizer naar St. Gallen kwam. Hij bracht
een grote verzameling boeken mede; zijn wetenschap baarde echter
niet het opzien, dat hij verwacht had. In de laatste jaren had men in
vele Duitse kloosterscholen aanzienlijke vorderingen gemaakt in de
kennis van het Latijn, in vergelijking met de tijd, waarin een Petrus
van Pisa door Karel de Grote naar Duitsland was geroepen. In de
loop van een gesprek vergiste Gunzo zich eens met de naamvallen
in het Latijn, hetgeen begrijpelijk is, daar het Romaans zijn moedertaal was. Een jonge monnik maakte hierop een spotgedicht. Diep
gekrenkt antwoordde Gunzo in een lange, sierlijk opgestelde brief aan
de monniken van Reichenau, en trachtte daarin het bewijs te leveren
van zijn grote geleerdheid. Hij behandelde er een kwestie in, waaraan
toen nog weinig aandacht werd geschonken, doch die later het onderwerp van een lang en heftig dispuut zou worden: de kwestie van de
realiteit der universalia, der algemene begrippen. De andere Novarees,
die Otto had ontboden, was Stephanus; hij had zijn opleiding genoten
te Pavia en doceerde te Würzburg, waar hij de jonge Wolfgang onder
zijn leerlingen telde. Aan het hof van Otto II vinden wij ook een
Joannes, uit Calabrië afkomstig, die er niet zeer gezien was. Hij was
voordien naar Constantinopel geweest om een bruid voor Otto te
zoeken. Verder noemen wij nog een Calabriër, Leo, die te Luik onder
bisschop Notker als leraar voor het Grieks werkzaam was. Ook moge
de rhetor Anselmus van Besate worden vermeld, die onder Hendrik III
naar Duitsland kwam om in de koninklijke kapel dienst te doen. Van
meer belang is echter Luitprand van Cremona.
De Longobard Luitprand was aan het hof van Pavia opgeleid
en kwam vervolgens als vluchteling bij Otto I, die hem herhaaldelijk
diplomatieke opdrachten gaf. Ter beloning voor zijn diensten ontving
hij het bisdom Cremona. Zijn degelijke ontwikkeling, maar ook zijn
hartstochtelijke natuur blijken uit zijn geschriften; ofschoon hij een
echte Longobard wilde zijn, vertoonde hij daarin het temperament
van een Italiaan. Wij ontmoeten hem het eerst in 949 te Constantinopel als gezant van koning Berengarius van Ivrea, wiens kanselier
hij was. Toen raakte hij in onmin met Berengarius en ging naar Otto I,
die hij in 962 naar de keizerskroning te Rome vergezelde en wiens
Italiaanse politiek hij in een kort geschrift verdedigde. Zijn bittere
ervaringen met Berengarius en anderen boekte hij in zijn Antapodosis
(vergelding), waarin hij zich ook scherp uitlaat over de aanmatiging
der Grieken, die hij te Constantinopel had leren kennen. Nog
ongunstiger waren de indrukken, die hij tij dens een tweede diplomatieke reis naar Constantinopel opdeed, toen hij voor de zoon van de
keizer meeging op huwelijksaanzoek. De Grieken behandelden hem
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erg uit de hoogte, hetgeen hem zeer krenkte. In zijn verslag over de
reis aan Otto geeft hij opnieuw de vrije teugel aan zijn verbittering
tegen de Grieken en hun keizer, om dezen hun hoogmoed betaald te
zetten. Deze geschriften van de prikkelbare Luitprand wijzen op een
afkeer tegenover de Grieken, die in het westen algemeen heerste en
die door heel de Middeleeuwen duurde.... en noodlottig werd voor het
welslagen van de kruistochten. Luitprand is geenszins een ideaal
geestelijke; zijn onverholen wraaklust en zijn voorliefde voor zedeloze
verhalen ontzeggen hem te enen male het recht, als zodanig te worden
beschouwd. Hij kan daardoor slechts als voorbeeld dienen van het
zedelijk verval van de Italiaanse clerus uit die tijd.
Meer invloed oefenden de intellectuele kringen van Frankrijk op
Duitsland uit, want ondanks het verval bleef de wetenschap zich in
dat land toch door scholen en leermeesters verder verbreiden. Het
intellectueel en politiek middelpunt van het Frankrijk der tiende eeuw
was Reims. Vandaar kwam de grootste geleerde der eeuw, Gerbert,
naar Duitsland. Hij was van nederige afkomst, uit Aquitanië, en
genoot zijn eerste opleiding in het klooster Aurillac in Auvergne;
vervolgens werd hij in de gelegenheid gesteld, zich vooral in de
mathematica verder te ontwikkelen in Catalonië, bij de bisschop van
Vich, Hatto. Hij vergezelde deze op een reis naar Rome, waar paus
Joannes XIII hem aan keizer Otto I aanbeval. Later zien wij hem in
gezelschap van een beroemd leraar in de logica naar Reims gaan, waar
hij spoedig succes oogstte als leraar aan de domschool. Met zijn
aartsbisschop Adalbero ging hij in 980 naar Italië, waar hij keizer
Otto II ontmoette. In diens gevolg bevond zich Otrich, leraar aan de
stiftschool te Maagdenburg; deze was reeds lang afgunstig op Gerbert
en had hem een onjuiste indeling der philosophie verweten. De keizer
organiseerde te Ravenna een dispuut tussen de beide geleerden en
Gerbert overwon. De keizer beloonde hem met het klooster Bobbio,
waar hij het echter niet lang uithield. Hij keerde naar Reims terug en
speelde ook hier een politieke rol, waaromtrent zijn verzameling
brieven menig raadsel doet rijzen. Hugo Capet plaatste hem in 991
op de aartsbisschoppelijke stoel van Reims. Deze benoeming werd
echter bestreden, hetgeen hem deed besluiten, wederom naar Rome
te reizen. Hij trof daar de zestienjarige Otto III, op wiens ontvankelijk
gemoed hij een zeer diepe indruk maakte.
Otto III haalde hem over naar Duitsland te gaan en Reims
voorgoed de rug toe te keren. In merkwaardige bewoordingen verzocht de jonge keizer de geleerde, die zowel het Grieks als het Latijn
volkomen beheerste, zijn verdere opleiding ter hand te nemen, niet
slechts door onderwijs in woord en geschrift en door zijn raadgevingen
in staatszaken, maar ook in het algemeen. „Wij wensen, dat gij de
ruwheid van onze Saksische aard niet veracht, doch datgene, wat aan
Griekse verfijning in ons mocht sluimeren, opwekt en tot ontwikkeling
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brengt. Want wellicht is een vonkje van Griekse cultuur in onze geest
aanwezig, dat door een bekwame hand kan worden aangewakkerd.
Doe dit vonkje zo verzoeken wij deemoedig oplaaien door de
sterke vlam van uw wetenschap, wek met Gods hulp de Griekse geest
in ons tot een krachtig leven op en verklaar ons het boek der arithmetica (waarschijnlijk is het werk van Boëthius bedoeld), opdat wij
hierna iets begrijpen van de beschaving onzer voorouders." 1 ) De
drang naar wetenschap in die jonge keizer zou ons nog sympathieker
aandoen, indien hij niet met zulke ijdelheid gewezen had op de
Griekse aard, die hij aan zijn Griekse moeder te danken had. Juist
daardoor vervreemdde hij zijn Duitse onderdanen van zich. Gerbert
gaf gaarne gevolg aan een verzoek, dat zozeer in overeenstemming
was met zijn renaissancistische denkbeelden. „Waarlijk," antwoordde
hij de keizer, „moet van een werk Gods worden gesproken, wanneer
een man, die Griek is door geboorte en Romein vanwege het hem
geschonken keizerschap, de schatten der Griekse en Romeinse wij sheid als het ware als zijn erfdeel opeist." 2 ) In 997 kwam Gerbert aan
het hof van de jonge keizer en hij wekte diens verbaasde bewondering
met zijn redetwisten en zijn proefnemingen. Te Maagdenburg vervaardigde hij een kunstig „uurwerk ", waarmede des nachts de tijd kon
worden bepaald, en hij droeg de keizer een philosophisch geschrift
op: De rationali et ratione uti. Hij zegt daarin, dat men van het
redelijke wezen als substantie het gebruik der rede als accident kan
onderscheiden. Hij verlaat dus reeds het terrein der dialectiek en
gaat over op dat der metaphysica. De keizer stelde hem schadeloos
voor het verlies van het aartsbisdom Reims door hem het aartsbisdom
Ravenna te schenken, en een jaar later werd hij door 's keizers steun
met de pauselijke waardigheid bekleed; als Sylvester II regeerde hij

van 999 tot 1003.
Gerbert dankt zijn roem als geleerde aan zijn veelzijdigheid. Aan
wiskundige wetenschap, die bij hem de eerste plaats innam, paarde
hij een uitgebreide kennis der oude literatuur, een scherpe dialectiek
en grote zin voor de werkelijkheid, die hem de gebeurtenissen in de
wereld met aandacht deed volgen. Zijn geschriften bevatten echter
weinig oorspronkelij ks. Hij schreef enige mathematische verhandelingen en een belangrijker werk: Inleiding tot de geometrie; daartoe
gebruikte hij echter uitsluitend Grieks-Romeinse gegevens, die hij
hoofdzakelijk aan Boëthius ontleende. Men heeft hem de invoering
der Arabische cijfers wel toegeschreven. Vast staat alleen, dat hij in
plaats van de onpractische Romeinse getalmerken cijfers gebruikte,
die waarschijnlijk verband houden met de cijfers (apices) van Boëthius.
Zij vertonen enige overeenkomst met de West- Arabische cijfers;
1) M. G. Diplom. II, 659.
2) Lettres de Gerbert p. p. H a v e t (Collect. de textes. Par. 1889), nr. 187, p. 173.
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beide schijnen van de Indische getaltekens te zijn afgeleid. Gerbert
gebruikte de rekentafel (abacus), die in kolommen was verdeeld.
Hierin werd de tot paus verheven geleerde door velen nagevolgd, en
zijn astronomische instrumenten (hemelbol, instrumenten om de
banen der planeten aanschouwelijk te maken en om de sterrenbeelden
te vinden) wekten de verbaasde bewondering van zijn tijdgenoten op.
Ook uit zijn brieven gedeeltelijk voor anderen geschreven spreekt rijke kennis, tegelijk met zijn krachtige politieke overtuiging
en zijn humanistische neigingen. Zijn roem als geleerde was zo groot,
dat er sagen over hem ontstonden. Men beschouwde zijn wetenschap
als toverkunst en mompelde, dat hij een verbond met de duivel had
gesloten. Voor de grote massa was een dergelijke geleerdheid des te
onbegrijpelijker, omdat de taal alleen reeds voor de meesten het
verkrijgen van enig inzicht in wetenschappelijke vraagstukken onmogelij k maakte.
Slechts weinig is van deze gehele literatuur voor het nageslacht
bewaard gebleven. Tot dit weinige behoren de dierenfabels. Als oudste
dierenepos kennen wij een gedicht, dat in de eerste helft der tiende
eeuw in kloosterkringen van Lotharingen is ontstaan: de Ecbasis
cuiusdam captivi per tropologiam (De vlucht van een gevangene in
figuurlijke zin). De dichter was een monnik uit het klooster St. Evre
te Toul; de strenge kloostertucht moede vluchtte hij uit het klooster,
doch werd gevangengenomen en tot gevangenisstraf veroordeeld.
Om te bewijzen, dat hij weer zijn plicht wilde doen, schreef hij tijdens
zijn gevangenschap een gedicht. In 1175 Leonijnse hexameters (met
hun middenrijm, hier voor 't eerst in een omvangrijk gedicht gebruikt)
gaf hij met bedekte humor een bewerking van een fabel van Esopus,
die hij met aanhalingen uit Horatius, Prudentius en anderen èn met
gegevens uit de Physiologus verrijkte.
Een verdwaald kalf komt in het hol van een wolf terecht; deze
neemt het met gehuichelde vriendschap op met de bedoeling het de
volgende dag, Paasdag, te verslinden. De otter en de egel delen het
hol met de wolf, die hun een lang verhaal opdist van de zieke leeuw
uit de fabel van Aesopus, die de vos zijn hol in gebruik geeft, waarop
de wolf het in bezit neemt. Het eigenlijke verhaal gaat dan verder:
het hol wordt belegerd door de kudde, die het kalf opeist. De vos
heeft zich bij de aanvallers gevoegd en lokt de wolf met een list uit
het hol, waarop deze door de stier aan een boom wordt gespietst. Het
kalf is gered. De vos wijdt een grafschrift aan de wolf en neemt zijn
hol weer in bezit. Het kalf keert terug naar zijn moeder en eindigt het
relaas van zijn wedervaren met een dankgebed aan Christus. Het
gedicht krijgt een diepere zin, wanneer wij bedenken, dat het door een
monnik werd geschreven. De dieren, die als fratres en confratres
worden aangeduid, stellen de monniken voor; de leeuw, die als pater
wordt aangesproken, is de abt; de wolf, die in de gedaante van een
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huichelend asceet verschijnt, is de duivel; de kudde, waaruit het jonge
kalf ontsnapt, is een kloostergemeenschap, die door een jonge monnik
wordt verlaten. Door het geheel loopt een satirisch-ironische trek, die
ook in latere gedichten tot uiting komt, voor welke de Ecbasis als
voorbeeld diende.
De weggelopen monniken en rondzwervende scholieren (vagantes) kregen spoedig een zekere betekenis als vertegenwoordigers van
een bijzondere richting in de literatuur. Zij sloten zich aan bij de
oudere groep der minstrelen. Dezen hadden voorheen de oude heldenliederen voorgedragen aan de hoven der vorsten. Daar dit beroep in
achting was gedaald, moesten zij in concurrentie met de narren (de
beruchte ioculatores) trachten op allerlei wijzen in hun bestaan te
voorzien. Zij vormden allen te zamen de klasse der minstrelen, waarbij
zich van de elfde eeuw af ronddolende clerici voegden, die van de ene
school naar de andere trokken of hun plaats hadden verloren en zonder
bezigheid door de wereld zwierven. Aan de oude heldenliederen, die
in zwang bleven, werden humoristische onderwerpen toegevoegd om
het volk te vermaken: verhalen, anecdoten, sprookjes. Ook werden
gebeurtenissen van de dag in Latijnse of Duitse gedichten behandeld
en voorgedragen, waarbij vaak de komische noot niet ontbrak. Enkele
dezer Latijnse gedichten zijn bewaard gebleven onder de titel modus,
die in het Duits door het woord Leich werd weergegeven. Evenals de
sequentia's zijn het liederen, waarin de melodie hoofdzaak, de tekst
bijzaak is. Schoolse kennis en volkspoëzie gaan hier hand aan hand.
Dit komt duidelijk uit in de gedichten, die voor de helft in het
Latijn en voor de helft in het Duits zijn geschreven, terwijl beide delen
op elkander rijmen. Het eerste voorbeeld van deze gemengde poëzie,
dat wij kennen, is een gedicht, dat in Midden-Duitsland tegen het
einde der tiende eeuw werd geschreven. Het beoogde een verzoening
tot stand te brengen tussen Otto II en de hertog van Beieren, Hendrik
de Twistzoeker, die naar Utrecht was verbannen. De verzoening
tussen hen beiden wordt geschilderd:
Tunc surrexit Otdo
Perrexit illi obviam
Et excepit illum

ther unsar keisar guodo
inde vilo manig man
mid mihilon eron. 1)

Tot op heden is deze naief-aandoende gemengde poëzie bewaard
gebleven in het veel gezongen Kerstlied:
In dulci jubilo Nun singet and Beid froh,
Unser aller Wonne liegt in praesepio.
1)

S t e i n m e y e r, Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmáler 110.
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Uit de stoffen, die in de speelmanspoëzie werden behandeld,
vernemen wij veel wetenswaardigs over het geloof en de denkwijze
van het volk, die soms sterk afweken van de opvattingen der ontwikkelde kringen. Een verdienstelijk Latijns gedicht, dat blijkbaar door
een geestelijke is geschreven en op naam staat van Heriger, aartsbisschop van Mainz (913-927), geeft een inzicht in de voorstellingen,
die het volk zich maakte omtrent hemel en hel. Een rondtrekkende
scholier kwam als leugenprofeet bij Heriger en beweerde, in de hemel
en in de hel te zijn geweest. De aartsbisschop liet hem vertellen wat
hij had gezien. Volgens de bedrieger was de hel geheel met bomen
beplant. (Deze voorstelling is begrijpelijk: er blijkt de schrik voor de
dichte oerwouden uit, die nog spreekt uit de namen Höllental en
Höllenbach.) Spottend merkt de aartsbisschop op, dat hij onmiddellijk
zijn zwijnen daarheen zal zenden om ze er te laten weiden. In de
hemel had de profeet Christus tij dens een vrolijke maaltijd aanschouwd. (Voor velen op het platteland gaat de hemel nog open,
wanneer zij bij het feest der kerkwijding zoveel schotels met eten zien,
dat de tafels onder hun gewicht doorzakken.) Joannes de Doper had
de taak van schenker vervuld, terwijl Petrus als kok was opgetreden.
In zijn niet van humor ontblote critiek kon Heriger er zich mee
verenigen, dat Joannes, die nooit een druppel wijn had gedronken,
met de zorg voor de drank was belast; dat Petrus kok zou geweest zijn,
beschouwde hij echter als een grove leugen; ieder wist toch, dat hij
de poort van de hemel bewaakte. Verder ondervraagd zei de profeet,
dat hij een stuk long uit de hemelkeuken had gestolen. Als straf voor
deze diefstal liet Heriger hem aan een paal binden en geselen.
Dit verhaal bevat reeds de kluchtige vorm, die overgaat in het
leugensprookje. De modus forum is een voorbeeld hiervan. Dit
gedicht heeft nog geen rijm, dus ontstond het vermoedelijk in het
begin der elfde eeuw. De schrijver zegt in de inleiding, dat het
vermoedelijk leerlingen in een
geschreven werd voor knapen
om hen te helpen, door onware verhalen
klooster of stiftschool
(modulos per mendaces) hun toehoorders hartelijk te doen lachen. 1
Een koning wil de hand van zijn dochter aan degene schenken, die
zodanig liegt, dat de koning niet kan nalaten hem een leugenaar te
noemen. Een Zwaab vertelde een jachtgeschiedenis de oudste in
haar soort en tevens een leugensprookje. Hij schoot een haas en sloeg
hem de kop af, die hem een rijke buit opleverde. Uit het linkeroor
vloeiden honderd maten honing, uit het rechter hetzelfde kwantum
erwten. Toen de haas werd opengesneden, wachtte de jager een nog
grotere verrassing. Hij vond aan het begin van de staart een oorkonde,
waarin de koning verklaarde de ondergeschikte van de Zwaab te zijn.
De koning geraakte hierdoor zo buiten zichzelf van woede, dat hij
)

1

) Mi llenhoff-Scherer, Denkmaler I, 42.
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uitriep: Dat document is vals en jij bent een leugenaar. Hierop was
hij echter verplicht, de sluwe Zwaab zijn dochter tot vrouw te geven.
In deze verhalen klinkt, onder de uiterlijke vormelijkheid, de
plechtstatigheid en de nabootsingen der vreemde literatuur, de toon
van gezonde humor door, die zich in het volk ontwikkelde. Het is
een vlotte, democratische toon, die vooral geestigheid en sluwheid
waardeert en zich graag met zinnelijke genietingen bezighoudt. Later
zou hij nog veel luider klinken. Dat deze toon slechts geleidelijk
doordringt, is een symptoom van een algemeen verschijnsel, dat
gemakkelijk verklaarbaar is. De beschaving plantte zich van boven af
naar onderen voort in de vorm van een intellectuele, op traditie
steunende ontwikkeling, die in de scholen zorgvuldig werd gekweekt.
Nu en dan ontstond er een reactie tegen in de volksmassa, waarin naast
menige onbeschaafde neiging ook veel frisheid en vrolijkheid lagen
besloten, die tot uiting trachtten te komen. Het was de taak van de
Kerk in die tijd, deze nieuwe stromingen binnen haar juiste beddingen
te leiden. Die taak was verre van gemakkelijk; misgrepen bleven dan
ook niet uit; licht werd aan de ene kant te veel toegelaten en soms
zelfs aangemoedigd, terwijl men anderzijds tegenwerkte, wat steun
verdiende. Zulk een fout was het toelaten van de godsoordelen,
waartegenover het tegengaan van het geloof aan heksen tot eer strekt.
De grens te trekken tussen ongekunstelde vrolijkheid en uitgelatenheid, tussen plompheid en onbetamelijkheid, zou de taak worden der
volgende periode, waarin de universiteiten ontstonden en de steden
met haar burgerijen tot bloei kwamen.
In het tijdvak, waarover wij thans spreken, was er feitelijk nog
geen sprake van intellectueel contact met het volk. In Duitsland

bestond dit op het platteland bijna uitsluitend uit onontwikkelde
boeren, terwijl in de plaatsen, waar bisschoppen of vorsten zetelden,
hoogstens bekwame handwerkslieden werden gevonden. Behalve door
hen, die geestelijke of monnik wilden worden, werden de scholen
slechts door weinige zonen uit, de voorname stand bezocht, die het
voldoende vonden, te leren lezen en schrijven. Op intellectueel gebied
was men weinig verder dan in de tijd van Karel de Grote. Dit kon
ook niet anders. Eerst diende de grond, die men bewoonde, in
economische zin veroverd te worden. Daarna eerst kwam de mogelijkheid tot intellectuele cultuur op bredere basis. In de negende eeuw
lag het land voor het grootste gedeelte nog braak. Vooral in de tiende
eeuw hebben de hoge geestelijkheid en de wereldlijke grondbezitters
de ontginning en bebouwing der gronden tot een goed einde gebracht.
Men trok nu de bossen nog in om bomen te vellen.
De kloosters, die volgens de regel der Benedictijnen op zichzelf
staande economische eenheden moesten zijn, waren reeds door hun
voorschriften tot dergelijke veroveringen van terrein verplicht.
Met deze economische ontwikkeling, die reeds in de tijd der
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Karolingers begonnen was, ging onder de regering der Otto's een
andere samen, waarin de Kerk van het begin af haar deel had: de
opkomst van het geldwezen. Op dit gebied werden grote vorderingen
gemaakt, toen geestelijke en wereldlijke heersers muntprivileges
schonken. Door uitoefening van het muntrecht hebben Duitse stiften,
vooral Constanz, Straatsburg, Augsburg, Keulen en ook kloosters,
zoals Fulda, Corvey, Quedlinburg, het handelsverkeer vergemakkelijkt, doordat zij de daartoe nodige munten in omloop brachten, dus
zorgden voor een algemeen ruilmiddel. Er zijn aanwijzingen, dat de
Kerk toen reeds trachtte met dit nieuwe middel de helpende hand te
reiken aan degenen, die in nood verkeerden. Naar het voorbeeld van
Franse kloosters zien wij kloosters in Lotharingen uit de tiende en
elfde eeuw reeds als credietinstellingen en banken optreden: zij
leenden, wel is waar geringe, bedragen aan geld uit aan noodlijdenden
en verzekerden kleine luiden tegen ongelukken en armoede.
Intussen begonnen de steden zich stil en langzaam te ontwikkelen.
De woonplaatsen der koningen en bisschoppen werden centra van
economisch leven. De uit verschillende maatschappelijke rangen
voortgekomen elementen, die elkaar hier ontmoetten, smolten langzaam tot één geheel te zamen en namen andere levensgewoonten aan
dan de bewoners van het platteland. Het hofrecht en de gemeenschappelijke belangen vormden een band tussen allen, die onder de
heer van een stadsgebied stonden en daarbinnen woonden: boeren,
handwerkslieden, soldaten, knechten, kooplieden. Doordat de bisschoppen de grafelijke waardigheid ontvingen, werd deze ontwikkeling nog meer in de hand gewerkt, want de in een bisschopsplaats
wonende vrijen en onvrijen waren aan de rechtsmacht van de stadsheer onderworpen, die verder reikte dan de heerlijke rechten, en
vormden dus een op zichzelf staande eenheid. De toestromende
kooplieden, die door de marktrechten werden begunstigd, waren in de
regel degenen, die de inwendige ontwikkeling bespoedigden. In
sommige gevallen traden krijgshaftige leenmannen als nieuw sociaal
element in de opbloeiende steden op; zo geschiedde in de Saksische
burchtsteden, zoals Hendrik I deze stichtte om punten van verdediging
achter hechte muren te verkrijgen. Op deze wijze ontstaan steden,
die bijna plotseling ten tonele verschijnen in de elfde eeuw, waarin
ook voor het eerst de benaming „burger" optreedt.
De op intellectueel gebied leidende kringen der geestelijkheid
werden in die tijd sterk in beslag genomen door het vele practische
werk, dat in Duitsland werd verricht. Daardoor gaat ook de verstandelij ke ontwikkeling vooral in practische richting. Er is geen gebrek
aan aantekeningen van historische feiten in de nuchtere annalenvorm,
biografieën van afzonderlijke personen, vooral van bisschoppen; ook
bezitten wij uit die tijd wereldkronieken en geschiedenissen van
bisdommen, die de schrijvers reeds hoger eisen stelden. Er heerste
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een levendige belangstelling voor de mathematica, terwijl de studie
der grammatica als vanouds werd beoefend. Men legde zich meer toe
op schoolonderwijs dan op wetenschappelijke arbeid. Het aantal
scholen nam toe, de wetenschap maakte echter geen vorderingen. Op
het gebied der philosophie is het vormelijk hanteren der dialectica
nog hoofdzaak. Weinigen durven zich met dieper vraagstukken bezig
te houden, zoals dat der universalia. Men volgde oude bekende wegen,
die wel verbreed werden, maar ging niet graven. Weinig nieuwe
denkbeelden komen naar boven. De Kerk is nog steeds het enige
middelpunt van intellectueel leven: op dit gebied vertoont zij, ten
minste in Duitsland, hetzelfde beeld, dat wij in het algemeen reeds
leerden kennen in de Karolingische tijd. Men werkte ijverig verder
in dezelfde richting, die toen gewezen was, zonder nieuwe banen te
zoeken. Op het gebied der kunst was het weinig anders.
Men heeft vroeger het jaar 1000 wel eens als een keerpunt in de
ontwikkeling van de bouwkunst willen beschouwen deze zou toen
tot een nieuw leven zijn ontwaakt; als hadden de mensen zich met
nieuwe levensmoed aan aardse bezigheden gewijd, toen het rijk van
Christus duizend jaren bestond.
De mening, dat in verband met de voorspelling in de Apocalyps
over het duizendjarig rijk algemeen de komst van de Antichrist en
het einde der wereld werd verwacht, is terecht opgegeven. Noch op
intellectueel, noch op kunstgebied vinden wij enige grond voor deze
opvatting. De opleving in de scholen en in het bouwen van kerken
begon reeds op een vroeger tijdstip overal, waar de tijdsomstandigheden zulks mogelijk maakten. Een algemene vrees voor het vergaan
der wereld in het jaar 1000 heeft er niet bestaan. Op verschillende

tijdstippen van de Middeleeuwen, zowel vóór als na het jaar 1000,
doken hier en daar verhalen op omtrent het spoedig vergaan van de
wereld, waarbij de mensen tot inkeer werden vermaand; maar dat
zulke stemmen speciaal tegen het jaar 1000 rezen en indruk maakten,
valt nergens te constateren. Men moet de schrik voor het jaar 1000
beschouwen als een uitvinding van geleerden uit de zeventiende of de
achttiende eeuw. Wil men een bepaald tijdstip als keerpunt in de
geschiedenis der kunst en der beschaving aannemen en hierbij
moeten steeds verschijnselen van voorlijkheid of achterlijkheid buiten
beschouwing worden gelaten dan is veeleer het midden der elfde
eeuw als zodanig te beschouwen. In Duitsland komt , dan een einde
aan de saamhorigheid tussen clerus en keizer. De kloosterhervorming
is tot stand gekomen en wordt uitgebreid tot een hervorming van de
wereldgeestelijkheid, onder leiding van het pausdom. Eerst in die tijd
geraakt de stijl, die wij de Romaanse plegen te noemen, tot ont-

wikkeling.
De voorafgaande jaren dragen over het geheel nog het karakter
van de overgangstijd, die wij reeds in de negende eeuw leerden
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kennen. Men leefde en werkte meest nog volgens de tradities uit de
vroeg-Christelijke tijd. Maar de leidende kunst, de architectuur,
vertoonde steeds meer voortekenen van een nieuwe periode. Evenals
voorheen vindt men in geestelijke kringen de bevorderaars der kunst.
Hun behoeften hadden in de constructie van verschillende klooster- en
stiftskerken de zuivere basiliekstij 1 geleidelijk verdrongen: het koor
werd afgescheiden, door een dwarsbeuk tussen schip en koor, en
hoger gelegd; men bracht crypten aan en voegde soms een westkoor
toe.
Van de tiende eeuw af wordt nog een verandering aangebracht,
namelijk in de steunen, die het dak dragen. Tot dusver werden hiertoe
hoofdzakelijk zuilen gebruikt, naar het voorbeeld der oudheid. Thans
wordt ook de vierhoekige pijler toegepast. De zuil was moeilijk te
vervaardigen en leende zich minder goed tot kunstzinnige versiering.
De pijler gaf bovendien meer stevigheid aan het gebouw. Dus
gebruikte men bij afwisseling zuilen en pijlers, eerst in Boven-Italië
en spoedig ook in Neder-Saksen, ten noorden van de Harz. Zuilen
en pijlers werden om en om aangebracht, of er werden telkens twee
zuilen tussen twee pijlers geplaatst. Hierdoor werd van de eenheid,
de symmetrie der oud-Christelijke basilica's, weer verder afgeweken.
Door de verbinding van afzonderlijke delen tot rhythmische perioden
ontstonden nieuwe eigen groeperingen en details, geheel in de eigen
lijn der westerse wereld, die al verder en verder afweek van het

Karolingische eenheidsrijk. De rhythmische afwisseling werd nog
geaccentueerd, als men blinde bogen aanbracht tussen de pijlers,
waardoor de zuil onderdeel werd, en tevens de groepering der afzonderlij ke bogen nog duidelijker uitkwam. De bogenrij werd dan strakker van compositie en tevens sierlijker, zoals wij dit nog heden in de
abdijkerk van Echternach kunnen bewonderen. Dit is de meest
belangrijke nieuwigheid uit deze tijd. Zij herinnert aan de verandering,
die in dezelfde periode de teksten der sequentia's ondergingen. In
beide gevallen wordt niet iets nieuws geschapen, doch wordt harmonie
fraaier uitgedrukt en lichter bij de vooruitgang aangepast. De rhythmiek, die bij de afwisseling der steunen in steen werd belichaamd,
vertoont nog een bijzondere overeenkomst met de alleluia- melismen,
die Notker van woorden voorzag, toen hij zijn sequentia's dichtte.
Een volgende nieuwigheid was de vormverandering van de
kapitelen der zuilen. In plaats van de bladerkapitelen uit de oudheid
zocht men tectonische kapitelen en vond de kubusvorm, die omstreeks
1000 in zwang kwam en gedurende tweehonderd jaren de meest
gebruikelijke kapiteelvorm in Duitsland bleef. Hierdoor werd een wel
eenvoudige, maar krachtige en duidelijke overgang verkregen tussen
de omhoogstrevende schacht en de door muurzwaarte gedrukte
boogvoet. Het oudste voorbeeld van het teerlingskapiteel levert de
St.-Michaelskerk te Hildesheim, onder bisschop Bernward gebouwd
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als basilica met twee koren, twee dwarsbeuken, vlakke zoldering en
afwisselende steunen. Mede werd naar kleureneffect gestreefd, door
het gebruik van rode en gele zandsteen. Elders trachtte men afwisseling
te brengen in de eentonigheid der muurvlakken door ornamenten in
kleuren, die de architectonische rhythmiek accentueerden.
De figurale beschildering beperkte zich gewoonlijk tot het koor:
in de absis werd meestal de Verlosser, gezeten op een regenboog, als
koning des hemels afgebeeld. Gepolychromeerde vlakversieringen,
die ook het langschip beslaan, zijn zeldzaam. Het fraaiste voorbeeld
hiervan leverde Reichenau, waar wij thans weer in het langschip van
de St. Georg te Oberzell uit de tijd van Witigowo (einde der tiende
eeuw) de cyclus van de wonderen van Christus kunnen bewonderen.
In de typen en de kledij leven Romeinse tradities voort. Vroeger heeft
men in dit tijdvak overal Byzantijnse invloeden willen zien. Thans is
men voorzichtiger. In de tijd van Theophano, toen vele gezanten naar
Constantinopel gingen of vandaar naar het westen kwamen, vonden
inderdaad enkele Byzantijnse voortbrengselen van nijverheid en kunst
als geschenken hun weg naar Duitsland, en daar zal men ze wel
nagebootst hebben ook. Maar dat getracht werd zelfstandig werk te
leveren, ook in gevallen, waarin voorbeelden bij de hand waren, toont
de voorstelling van het laatste oordeel aan de westelijke muur van de
St. Georg. Dit was een onderwerp, dat zeer tot de Duitse verbeelding
sprak, zoals uit de Muspilli blijkt. Er bestond reeds een voorstelling
in Byzantium, die drie figuren omvatte: Christus was in zittende
houding afgebeeld, terwijl Maria en Joannes voor Hem nederknielden.
Op Reichenau vinden wij echter de voorstelling, die de algemeen
gebruikelijke in de Middeleeuwen zou worden: Christus in het
midden, met aan Zijn rechterhand Maria en aan Zijn linker een engel
met het kruis. Verder rechts en links zien wij de apostelen als leden
van het gerecht, en boven hen bazuinblazende engelen, die de lijsten
der misdrijven ontrollen; het benedengedeelte vertoont de doden, die
uit de graven opstaan. Deze nieuwe synthese is een knap stuk werk
van de Reichenauer schilder.
Een ander kunstwerk uit deze tijd, dat alleen staat in zijn soort,
is de beschilderde vlakke zoldering van de St. Michael te Hildesheim.
Deze stelt in fraaie rhythmische vlakverdeling de stamboom van
Christus, de zogenaamde stam van Jesse voor.
Ook op het gebied der boekschilderkunst, waarin de Karolingische tradities worden voortgezet, maar met verrijking van stof, staat
Reichenau aan de spits. Er bloeide tussen 970 en 1030 een school voor
miniatuurschilders. Pausen, keizers, bisschoppen bestelden er geïllustreerde boeken. Een der meest beroemde is het evangeliarium, dat
door de monniken Kerald en Heribert voor aartsbisschop Egbert van
Trier werd geschilderd en thans onder de naam Codex Egberti een
der voornaamste kunstschatten van het stedelijk museum te Trier
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uitmaakt. Even bekend is het evangeliarium van Otto III, dat zich in
de staatsbibliotheek te Munchen bevindt; het bevat een voorstelling
van de huldiging van de keizer door de verschillende naties (Roma,
Gallia, Germania, Sclavinia), en oorspronkelijke, visionnaire figuren
van evangelisten. Aartsbisschop Egbert van Trier richtte in het
klooster van de H. Maximinus bij Trier een eigen schilderschool op;
van het belangrijkste werk, dat er tot stand kwam, het Registrum
Gregorii, bezitten wij slechts twee bladen, die terecht zeer hoog
worden geschat. Een dezer stelt ook een huldiging van Otto II door
de verschillende volken voor, doch vertoont nog meer eenheid van
compositie. De school van Regensburg, die onder Hendrik II tot bloei
geraakte, vertoont een eigen richting, die in haar vormen door Byzantium werd beïnvloed. Twee meesterwerken van deze school bevinden
zich te München: een sacramentarium en het evangeliarium van abdis
Uta van Niedermunster. Langzaam sterft daarna deze kunst uit. De
intieme kloosterrust, waarin de kunstenaars vaak in opdracht en onder
de bescherming der keizers konden werken, moest wijken voor de
strijd, die door de kerkelijke hervorming ontbrandde. Daar kwam nog
bij dat de tradities der oudheid, die men volgde, uitgeput waren.
Kunst en intellect zochten nieuwe wegen.
De Duitse ivoorplastiek wordt nog vlijtig beoefend; zij volgt de
Karolingische tradities, doch met meer uitdrukking in de details. Dit
geldt ook voor de metaalplastiek, die ten laatste toch ook frissere
motieven vertoont. De meest representatieve werken zijn de metalen
deuren aan de dom van Hildesheim uit het jaar 1015, waarvoor
Bernward de motieven aan de deuren van S. Sabina te Rome vond;
de Christuszuil, een nabootsing van de zuil van Trajanus, die omstreeks dezelfde tijd, waarschijnlijk door Bernward, werd geplaatst,
en de metalen deuren van de dom te Augsburg, die omstreeks 1050
uit nog vrijer hand werden vervaardigd. Prachtige stukken werk leverden de goudsmeed- en emailschilderkunst op. De Byzantijnse invloed,
die Theophano had uitgeoefend, herkennen we in de verschijning
van het émail cloisonné. Te Trier bestond in de tijd van aartsbisschop
Egbert een bloeiende school voor deze kunst.
In het algemeen is de kunst van die tijd, evenals het intellectuele
leven en de politiek, nog een voortzetting van de Karolingische
tradities. In de bouwkunst constateren wij een sterke drang om nieuwe
wegen in te slaan. Zij vooral was ontvankelijk voor de nieuwe geestelijke kracht, die uitging van Zuid - Frankrijk en reeds herhaaldelijk
haar voorboden naar Duitsland had gezonden: het streven naar
geestelijke hervorming.
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§ 4. De kloosterhervorming
De langzaam groeiende wens naar een inwendige hervorming van
de Kerk was niet in Duitsland ontkiemd, maar in Frankrijk en vervolgens in Italië. Dit kwam doordat de verwarring in deze landen
groter was. Waar verval en verwarring zich het meest opdringen, moet
ook de behoefte aan verbetering het diepst worden gevoeld. De nood
der tijden dwong, naar middelen tot verbetering uit te zien. Duitsland
had zo goed als niet te lijden gehad van invallen der Saracenen; wel
werd het door de Noormannen geteisterd, maar niet in die mate als
Frankrijk. De schade, door de Hongaren aangericht, was in Duitsland
groter dan overal elders, maar met sterke hand maakten de vorsten
uit het Saksische huis er spoedig een einde aan en een centraal gezag
zorgde met jonge kracht voor orde binnenslands, hetgeen ook de Kerk
ten goede kwam.
Door het verval der Karolingische macht waren echter in
Frankrijk en Italië hachelijke toestanden ontstaan, waardoor de Kerk
zeer te lijden had. In Italië was dit nog meer het geval dan in Frankrijk,
daar de Italiaanse bisschoppen in de strijd om de macht bijna geheel
het besef van hun geestelijke plichten hadden verloren en ook de
kloosters in dit verval waren meegesleept. De Karolingische vorsten
hadden de bisschoppen met goederen en privileges overladen, om zich
van hun steun te verzekeren; in vele gevallen hadden de bisschoppen
grafelijke rechten ontvangen, zodat zij onder de groten des rijks de
meeste invloed hadden en over grote rijkdom en een aanzienlijke
macht beschikten. Helaas echter was er geen enkele instantie, die bij
de benoeming der bisschoppen in de eerste plaats op de godsdienstige
belangen lette. Wel beseften de bisschoppen nog in de negende eeuw
de gevaren, die hen dreigden, en vergaderden zij om te trachten, zelf
middelen te vinden om er zich tegen te beschermen. De synode van
Pavia in 850 nam in tegenwoordigheid van de jonge keizer Lodewijk II
verschillende besluiten betreffende de levenswandel der bisschoppen;
hieruit blijkt, dat dezen zeer goed de achteruitgang van hun stand
beseften en tot verbetering trachtten te komen. Er werd voorgeschreven, dat de bisschop steeds vergezeld moest zijn van enige
geestelijken, die getuigen zouden zijn van zijn gedrag; hij moest, zo
mogelijk, dagelijks de H. Mis lezen, eenvoud in de maaltijden
betrachten, zijn gasten niet tot drinken aansporen, geen overdreven
belangstelling tonen voor honden, paarden, valken en jacht en uiterlijke praal vermijden. Hij diende zich ijverig op de studie toe te leggen
en zijn geestelijken en het volk te onderrichten. Maar de bisschoppen
waren niet in staat zichzelf te helpen. Want in hun rijen traden steeds
meer mannen, die slechts streefden naar macht en genot en die, in
plaats van een ascetisch leven te leiden en goede herders te zijn, zich
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vóór alles hartstochtelijke partijgangers en krijgshaftige vorsten
toonden.
Door het overlijden van keizer Lodewijk II in 875 verviel het
centraal gezag, dat tot dusver de openbare orde had kunnen bewaren.
Spoedig heerste er een volkomen anarchie, die ruim honderd jaar
duurde. Na het verdwijnen der Karolingers ontbrandde een hevige
strijd tussen de wereldlijke groten onder elkander en tegen vreemden
om de hoogste macht, en in de glans van konings- en keizerskroon
zagen zij daarvan het zinnebeeld. Geen van hen bleek echter sterk
genoeg om zich op de duur te handhaven. Ieder hunner trachtte de
bisschoppen op zijn hand te krijgen door schenkingen aan rijkdom en
macht. Gedrongen door de tijdsomstandigheden gingen bovendien
vele vrijen er toe over, zich onder de immuniteit van bisschoppen en
abten te stellen en dezen hun eigendommen over te dragen, voor
zichzelf slechts het vruchtgebruik bedingend en een schatting betalend
voor de verleende bescherming. Hierdoor namen de macht en het
aanzien der bisschoppen nog meer toe.
Het gevaar, dat de bisschoppen door hun rijkdom hun geestelijke
plichten zouden verwaarlozen, was vooral in Italië zeer groot, want
hier waren de steden blijven bestaan, waar rijkdom en weelde zich
door de handel konden handhaven. Al werden de steden ook eens
verwoest, zij konden zich toch vrij spoedig herstellen. In 924 werd
Pavia door de Hongaren in brand gestoken. Een jaar later waren de
muren weer opgebouwd, zodat het opnieuw het hoofd kon bieden aan
een aanval, en dertig jaren later behoorde de stad tot de meest bloeiende
van het hele land. De steden gingen zelfs in deze onzekere tijden
vooruit: vele plattelandsbewoners vluchtten uit hun woonplaatsen en
vestigden zich achter veilige stadsmuren, terwijl de stedelingen zorgden, dat hun muren steeds hechter werden. Rome bezat in die tijd
381 vaste torens op zijn stadsmuren en 46 extra-versterkte bolwerken.
Achter hun veilige muren zetelden de bisschoppen als grimmige
heersers en rechters over het immuniteitsgebied. Slechts de lij fstraffelijke rechtspleging behoorde nog tot de bevoegdheid van de
graaf. De steden werden hier het eerst losgemaakt uit het algemeen
rechtsverband; zij hadden een grote voorsprong in haar ontwikkeling
op de steden ten noorden der Alpen. In die tijd regeerde de bisschop
daar de stad, zoals dit in de elfde en de twaalfde eeuw in Duitsland
het geval was. Hij riep ook de weerbare mannen op voor de krijgsdienst. Dit was ten minste de regel in Boven-Italië.
De machtige positie en de rijkdom der bisschoppen lieten niet na,
benijders en vijanden te doen opstaan, zowel in het binnen- als in
het buitenland. De voornaamste adellijke geslachten poogden die zo
machtige posities door verwanten te doen innemen. Anderen zochten
een eenvoudiger oplossing en legden beslag op een deel der grote
bezittingen, zodra de gelegenheid zich hiertoe bood. Brandstichting,
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roof en plundering waren schering en inslag. De in de steden gevluchte plattelandsbewoners, die uit hun milieu waren losgerukt,
gaven zich over aan een mateloze genotzucht van het ogenblik;
liederlijke vrouwen baadden in weelde en niet zelden heersten zij over
vorstendommen en koninkrijken. Zelfs kwam het voor, dat bisdommen en abdijen van haar afhankelijk waren.
Bisdommen en geestelijke waardigheden werden niet door keuze
en volgens de canonieke bepalingen bezet, doch voor geld verkwanseld.
De geestelijkheid op het platteland werd benoemd door de lekenadel,
die eigen kapellen in of nabij zijn kastelen bezat en de parochiekerken
niet bezocht. Zelfs gebeurde het, dat kinderen tot bisschop werden
benoemd, die met moeite de antwoorden konden onthouden op de hun
te stellen canonieke vragen. De hogere zowel als de lagere clerus was
onwetend en zedeloos.
Twee schrijvers geven ons in schrille kleuren «een beeld van deze
toestanden. Een dezer kennen wij reeds: Ratherius, die driemaal uit
zijn bisdom Verona werd verjaagd. Hij schildert de Lombardische
bisschoppen bij hun slemppartijen, gekleed in schitterende gewaden
uit het verre oosten, uit Constantinopel of Bagdad. Hij verhaalt hoe
zij gedurende hun maaltijden liefdesliederen lieten voordragen, en
zich vermeiden aan zinnelijke dansen, of met de valk op de vuist ter
jacht trokken en rondreden in pronkwagens. Men zou de betrouwbaarheid als getuige van de prikkelbare, diepgekrenkte Ratherius in
twijfel kunnen trekken. Maar de andere schrijver, Atto, bisschop van
Vercelli (924-960), staat boven elke verdenking verheven. Hij deed
ernstige pogingen tot verbetering van de clerus en de Kerk en schreef
een aantal werken tot dit doel. In zijn Capitulare nam hij vroegere
besluiten van synoden en van Theodulfus van Orleans op, die als
richtsnoer moesten dienen voor het leven en het ambt van de priester.
In een ander geschrift, De pressuris Ecclesiae, gaat hij de oorzaken
van de misstanden na. Door de verderfelijke invloed der vorsten bij
de bezetting der bisschopszetels en door simonie, zegt hij, zijn er zo
vele onwaardigen onder de dienaren der Kerk gekomen. Men koos
ze zonder enige rekening met de belangen van de godsdienst te houden, hun wijding geschiedde op ongeldige wijze; of zij werden zonder
reden aangeklaagd, vervolgd, afgezet, ja zelfs op gruwzame wijze
gedood. Dit, zo eindigt hij, zijn de gevolgen, als bij de wijdingen niet
alle eisen voor het geldig ontvangen in acht worden genomen.
Een treurig voorbeeld van ontaarding levert het klooster Farfa,
dat door de Karolingers in het Sabijnse gebergte was gesticht. De abt
Hugo beschreef omstreeks het jaar duizend de lotgevallen van dit
klooster. Zijn rijkdommen lokten des te eerder vijanden aan, daar het
niet door muren was beschermd. In 921 was het door de Saracenen
verwoest en de monniken waren naar alle windrichtingen verspreid.
Omstreeks 925 werden pogingen gedaan om het klooster te herstellen.
13. Sc h n i r e r. Kerk en Beschaving. Ij.
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Maar de aan tucht ontwende monniken weigerden aan de bevelen van
de abt te gehoorzamen. Twee hunner schrikten er niet voor terug de
abt te vermoorden. De moordenaars verdeelden de goederen van het
klooster, noemden zich abt en huwden. Een dier beiden, Campo, had
drie zonen en zeven dochters, die hij allen met kloostergoed begiftigde. De tweede, Hildebrand, handelde niet anders. De overige
monniken vestigden zich op de goederen van het klooster en stichtten
huisgezinnen. Slechts op de Zondagen kwamen zij in de kloosterkerk
samen. Toen zond Rome een abt. Hij werd vergiftigd. De tweede
besloot maar de monniken hun gang te laten gaan. Ten slotte gelukte
het abt Hugo, de orde te herstellen en de regel van Cluny in Farfa
opnieuw in te voeren.
Bij dergelijke toestanden behoeft men zich niet te verwonderen
over uitingen, die in strijd zijn met Christelijke en zedelijke gevoelens,
zoals wij ze vinden in de werken van bisschop Luitprand van Cremona ; diens smaadzucht en wraaklust zijn even aanstotelijk als zijn
liederlijke anecdoten. Wanneer bisschoppen zo schreven, dan moesten
de heidense opvattingen van „zich uitleven" wel zeer diep zijn doorgedrongen. Een grammaticus te Ravenna, Wilgard, schroomde niet
te zeggen, dat men meer geloof kon hechten aan de woorden der
heidense dichters dan aan de leer der Kerk. Hij werd als ketter ter
dood veroordeeld. 1
Geen stad heeft het gemis van een krachtige beschermer zo sterk
gevoeld als Rome. Onder de vorsten, die zich tegen het einde der
negende en in het begin der tiende eeuw door de pausen tot keizer
hadden laten kronen, was er niet één, die zich op de duur kon staande
houden: noch Lambertus van Spoleto, die de verantwoordelijkheid
draagt van de ontering, het lijk van Formosus aangedaan, de paus,
wiens nagedachtenis schriftelijk verdedigd werd door de priesters
Auxilius en Eugenius Vulgarius; noch Lodewijk van Neder-Bourgondië, en evenmin de laatste in deze periode van Karolingisch
keizerschap, Berengarius van Friaul, die in 915 werd gekroond.
Te Rome vormde zich ten slotte een plaatselijke macht, die de
teugels van het bewind in handen nam: de lekenadel, waarin de oude
senaat scheen te herrijzen. Uit de adel werd een consul als princeps
gekozen. De eerste was Theophylactus, de stamvader van de later
beroemde graven van Tusculum. In deze familie hadden de vrouwen
echter overheersende invloed: zijn vrouw en later zijn dochters
Marozia en Theodora hielden het pausdom in onwaardige afhankelijkheid. De echtgenoot van Marozia, markgraaf Alberik, had zich aan de
zijde van paus Joannes X onderscheiden in een overwinning op de
Arabieren, in 916 aan de Garigliano behaald. Na zijn dood regeerde
Marozia als senatrix. Zij zocht eerst steun bij Guido, markgraaf van
)

1

) Rodulfus Glaber, Hist. I. II, c. 23.
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Tuscië, wie zij haar hand schonk; zij nam paus Joannes X gevangen
en deed hem een gewelddadige dood in de kerker sterven. Vervolgens
beschikte zij zelf over de pauselijke Stoel en verhief in 931 een harer
zonen tot paus, onder de naam Joannes XI, terwijl zij zelf de titel van
patricia aannam. Om zich te beschermen tegen koning Hugo van
Italië, die voorheen over Neder -Bourgondië had geheerst, sloot zij
met hem een derde huwelijk. Aan Hugo's lichtzinnig hof te Pavia was
Luitprand van Cremona vroeger page geweest. Guido, Marozia's
tweede gemaal, was de stiefbroeder van Hugo, maar deze stapte over
het huwelijksbeletsel heen door eenvoudig te beweren, dat zijn overleden halfbroer een ondergeschoven kind was. Onder Hugo en
Marozia heersten zedeloze toestanden te Rome. De jonge Alberik II,
de zoon uit het eerste huwelijk van Marozia, maakte een einde aan de
onhoudbare situatie; hij bracht de Romeinen tot opstand en liet zich
tot vorst van Rome uitroepen. De pausen waren zijn dienaren.
Leo VII, een Benedictijn, haalde hem er toe over, monniken uit Cluny
te doen komen, die de vervallen abdij van de H. Paulus ontvingen. De
abt van Cluny, Odo, kwam zelf ook, en kreeg toestemming van
Alberik, de hervorming van al de kloosters in Rome ter hand te
nemen. Dit waren de eerste zaadkorrels, die Cluny in deze treurige
tijden in Rome uitstrooide.
Het zou echter nog geruime tijd duren, alvorens het streven van
Cluny ook door de pausen werd overgenomen. Nog herhaaldelijk lieten
de adellijke partijen de Heilige Stoel hun macht op nog vernederender wijze voelen dan Alberik had gedaan. Door naar Rome te gaan
en de keizerlijke waardigheid opnieuw in te stellen schiep Otto I wel
is waar een macht, die uit ambt en eigenbelang verplicht was, Rome
en de pausen te beschermen tegen gewelddadigheden van de zijde der
Romeinse adellijke partijen, maar de keizers konden niet steeds te
Rome zijn, wanneer hun aanwezigheid vereist werd en grepen meer
dan eens op onjuiste wijze in. En vooral: de geest van de clerus, zowel
te Rome als daarbuiten, was dezelfde gebleven. Tonelen van geweld
en onverkwikkelijke voorvallen bleven zich herhalen. Hoezeer dit alles
afbreuk deed aan het gezag van de Heilige Stoel, blijkt uit de verhandelingen op de synode van Franse bisschoppen, in 991 in de basiliek van
de H. Basolus te Reims gehouden.
Toen daar voorgesteld werd, de strijd over de bezetting van de
Stoel van Reims aan de paus ter beslissing voor te leggen, kwam
Arnulf, bisschop van Orleans, hier tegen op. Hij wees op het verval
van het pausdom in bewoordingen, die wij, met hoeveel weerzin ook,
herhalen om de donkere achtergrond te tonen, waartegen de Kerk- en
kloosterhervorming zich glansrijk zou aftekenen. Hij zeide onder
andere: „O beklagenswaardig Rome! Gij hebt onze voorouders het
helder licht der Vaders voorgehouden. In deze tijd verspreidt gij
echter diepe duisternis, waarover de komende tijden met afschuw
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zullen spreken! Eenmaal hebt gij ons de beroemde Leo's, de grote
Gregorii geschonken. Moet ik nog gewag maken van grote mannen als
Gelasius en Innocentius, die boven de profane philosophie uitblonken
door hun wijsheid en welsprekendheid? Lang is de rij van hen, die
de wereld door hun leer hebben geleid. Terecht heeft de gehele Kerk
zich aan het oordeel van degenen toevertrouwd, die door hun verdienstelij k leven en hun geleerdheid alle stervelingen overtroffen.. .
En wat hebben wij in onze tijd moeten aanschouwen? Wij zagen een
Joannes (XII), Octavianus genoemd, die verzonken lag in de modderpoel der hartstochten, en een samenzwering smeedde tegen Otto (I),
die hij tot keizer had verheven. Nadat hij verjaagd was, werd de leek
Leo (VIII) op de pauselijke Stoel verheven (963). Nadat keizer Otto
Rome had verlaten, keerde Octavianus terug, verdreef Leo, liet de
diaken Joannes de neus, de vingers der rechterhand en de tong
afsnijden en stierf, nadat hij zijn woede gekoeld had door de moord op
vele voorname Romeinen. In zijn plaats verhieven de Romeinen de
diaken Benedictus (V), bijgenaamd Grammaticus (964). Spoedig werd
deze aangevallen door de leek Leo en de keizer; hij werd belegerd,
gevangengenomen, afgezet en voorgoed naar Duitsland verbannen.
Keizer Otto (I) werd door Otto (II) opgevolgd, die boven alle vorsten
van deze tijd uitblonk door kennis, verstandig beleid en kracht van
wapenen. Te Rome kwam een monster op de pauselijke Stoel, Bonifacius (VII), die alle stervelingen door zijn boosheid overtrof en aan
wiens handen het bloed van zijn voorgangers kleefde (974). Ook hij
werd weggejaagd en door een grote synode veroordeeld. Na de dood
van Otto (ÍI) keerde hij echter naar Rome terug en verdreef de
uitstekende paus Petrus (Joannes XIV), de vroegere bisschop van
Pavia, uit de Engelenburcht, ondanks zijn vroegere eed; hij zette hem
af en liet hem in een donkere kerker omkomen (984). Is het billijk, dat
talloze bisschoppen over de gehele wereld, die uitblinken door hun
gedrag en hun wetenschap, onderworpen moeten zijn aan dergelijke
afschuwelijke mannen, wier leven een aaneenschakeling is van schandelijke daden en wie iedere kennis van goddelijke en menselijke
wetenschap ontbreekt.. . . ? Voorzeker zijn er in België (Lotharingen)
en Duitsland, onze nabuurlanden, vele vrome hogepriesters van God
te vinden. Velen uit deze vergadering zullen dit bevestigen. Indien de
naijver van de elkander bestrijdende heersers . dit niet zou verhinderen,
ware het beter aan de bisschoppen van die landen een uitspraak te
vragen dan aan de stad, die thans veil is en haar oordeel afweegt naar
gelang van het geboden bedrag in geld.... Daar gezegd wordt, dat er
zich thans te Rome bijna niemand bevindt, die ervaren is in de
wetenschap, zonder welke, zoals geschreven staat, een mens nauwe lijks geschikt is om poortwachter te worden, hoe zou dan iemand uit
Rome durven onderwijzen in hetgeen hij zelf in het geheel niet heeft
geleerd? In vergelijking met de hogepriester te Rome zou onwetend-
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heid bij de andere bisschoppen nog te verontschuldigen zijn; onduldbaar is zij echter in het opperhoofd der Kerk, aan wiens toezicht het
geloof, het leven, de zeden, de tucht van alle bisschoppen en van
geheel de Kerk zijn toevertrouwd.... 0 onzalige tijden, waarin wij
verstoken zijn van de bescherming ener zo hoge Kerk 1. Tot welke stad
zullen wij voortaan onze toevlucht nemen, nu wij zien, dat iedere
goddelijke en menselijke steun aan de gebiedster van alle volken is
ontvallen? Want zeggen wij het maar duidelijk en erkennen wij het
onomwonden: na de val van het Romeinse rijk heeft die stad de Kerk
van Alexandrië verloren, die van Antiochië verspeeld, om niet te
spreken van Azië en Afrika; en thans dreigt zelfs Europa zich van
haar los te scheuren. De Kerk van Constantinopel heeft zich van haar
afgescheiden, het hart van Spanje slaat geen acht op haar uitspraken.
Wij moeten dus de afvalligheid, waarover de Apostel spreekt, niet
slechts bij de volken, maar ook bij de Kerken constateren. Het
schijnt, dat de komst van de Antichrist aanstaande is.... Te Rome
is de macht gebroken, de godsdienst vernietigd, Gods naam wordt
door talloze meineden straffeloos beledigd. De goddelijke eredienst
wordt zelfs door de hoogste geestelijke waardigheidsbekleders geminacht." 1
Deze ernstige beschuldigingen, bittere verwijten, dreigende en
pessimistische verwachtingen zijn ons medegedeeld door Gerbert,
die weinige jaren later geroepen werd, zelf de pauselijke Stoel als
Sylvester II te bestijgen. Ook hij kon nog geen afdoende verbetering
van de toestand te Rome tot stand brengen. Zolang er geen andere
geestesgesteldheid was ingetreden, konden enkele pausen weinig
bereiken. Het juiste begrip omtrent de waardigheid van de godsdienst
kon slechts, zowel bij de geestelijkheid als daarbuiten, wederom
worden opgewekt door de krachten, die Cluny in het westen geleidelijk
opvoerde. Met taaie volharding en een ruime blik slaagden de monniken van Cluny er in, deze nieuwe geestelijke krachten in omvang te
doen toenemen, op de eerste plaats in Frankrijk. Dit land verkreeg
hierdoor een morele voorsprong, die eeuwenlang merkbaar bleef.
Door een eigenaardige ontwikkeling van de algemene toestand
kon deze hervormingsbeweging in Frankrijk ingang vinden, ofschoon
de anarchie in dat land gedurende enige tijd niet geringer was dan in
Italië. In Frankrijk begon de verwarring reeds in de negende eeuw,
doordat het land machteloos was om het hoofd te bieden aan de invallen van Noormannen en Saracenen. 2 ) Het ergste was Normandië er
aan toe. Over grote uitgestrektheden waren de Christenen uitgeroeid,
terwijl de heidense Noormannen het land overstroomden. In het
zuiden was de bevolking grotendeels door de Saracenen uitgemoord,
)

1) G e r b e r t i, Acta Concilii Remensis. M. G. SS. 672 ss.
2) Zie blz. 121.
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vooral in de Provence. De gebiedsdelen, die aan dit lot ontsnapt
waren, hadden zwaar te lijden onder de afpersingen en gewelddadigheden van woeste krijgslieden. Oorlogslasten in velerlei vorm, het
opkopen van de oogsten, met hieruit voortvloeiende schaarste aan
levensmiddelen en een toenemen van de woekerhandel, maakten het
velen moeilijk. Kerken en kloosters trachtten door grote weldadigheid
de nood te lenigen, doch werden ten slotte door uitputting van hun
middelen gedwongen, hiermede op te houden.
Toen aldus de materiële nood al het andere verdrong, kwijnde
natuurlijk het kerkbezoek. Het kerkelijk leven dreigde ten onder te
gaan. Geestelijken trachtten als geldschieters en beheerders van
landgoederen in hun bestaan te voorzien, lieten zich met obscure
handelstransacties in en verbrasten de winsten in drinkgelagen en aan
weelderige kledij. Ook de kloostertucht ging verloren. Doordat het
oude stelsel van leveringen in natura slecht functionneerde, was men
aangewezen op hetgeen men kon bemachtigen, en vroeg zich dan
zelden af, wat de kloosterregel toeliet. Terwijl sommigen te weinig
hadden, zwolgen anderen in de overvloed van de dag. Sommige
monniken bezaten niet voldoende kleding, anderen waren uitgedost
in de meest wonderlijke dracht: veelkleurige kledij, met goud bestikte
hoofddeksels en buitenlandse bontmutsen. Vooral in het schoeisel
werd door sommige monniken een grote weelde aan de dag gelegd.
Te Reims werden smalle schoenen gedragen, die aan het vooreinde
naar boven waren gebogen; te Tours waren gekleurde, hel blinkend
gepoetste schoenen in gebruik.
De tucht in de kloosters, die op het platteland onbeschermd ten
prooi vielen aan de rondstropende krijgsbenden, ging vooral verloren,
omdat zij in lekenhanden waren gekomen. Zelfs de koningen achtten
zich genoopt de kloosters af te staan aan de krijgshaftige edelen, om
zich van hun hulp te verzekeren. Zij schonken kloosters aan leken, die
als abt het bezit van het klooster aan zich trokken en het in hun
families erfelijk trachtten te maken. Ook bisschoppen namen kloosters in bezit en schonken ze aan hun vazallen of aan clerici. Wanneer
een lekenabt met vrouw, kroost, paarden en honden zijn intrek in een
klooster had genomen, kon er geen sprake meer zijn van een kloosterleven. De monniken volgden het voorbeeld van hun abt: zij gingen
huwelijken aan en leefden met hun gezinnen van de kloosters. Deze
ontaardden tot familiepensions of kolonies van gezinswoningen,
waarin uitgelatenheid, haat en nijd welig tierden. Men kwam nog wel
in de kerk, doch gaf de voorkeur aan spel en sport. De jonge mannen
oefenden zich in de wapenhandel of in de rij kunst. De dames hielden
zich onledig met opschik en kledij. Het kloosterleven geraakte meer
en meer in verval. In het begin der tiende eeuw waren er nog maar
weinig reguliere monniken te vinden. In geheel Francië, zo werd
geklaagd, bestond geen enkel regulier klooster meer, waarin een
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rechtgeaard monnik zou kunnen intreden. 1 ) De regel van de H. Bene
geheel in het vergeetboek geraakt.
-dictuswa
Het ontbrak niet aan protesten tegen deze wantoestanden van de
zijde der hogere geestelijkheid. Karel de Kale had de ernstige wil,
verbeteringen in te voeren: om een beter inzicht in de toestand te
verkrijgen, zond hij missi met nauwkeurige instructies op kloosterinspectie uit. Maar het voortschrijdend algemeen verval maakte alle
pogingen nutteloos. Er bleef niets anders over dan te klagen, zonder
enige verbetering te kunnen tot stand brengen. In het Capitulare van
Pitres uit het jaar 862 klaagt Karel de Kale: „Ons land is onvruchtbaar
geworden, daar wij de bloemen en vruchten van geloof, hoop en liefde,
van deemoed, kuisheid en matigheid en de andere deugden op de
akker van ons hart hebben uitgeroeid en in hun plaats de doornen der
hartstochten, de brandnetels der zonden en de scheerling der ijdelheid
lieten opschieten." 2
De toestand werd niet beter, maar geleidelijk slechter, daar het
niet meer mogelijk bleek, een krachtig koninkrijk in het leven te
roepen. Ook de verheffing tot koning van graaf Odo van Parijs in 888
versterkte de troon niet. Het nieuwe koningshuis werd telkens weer
bestreden door de zwakke nazaten der Karolingers. Deze strijd bleef
bijna de gehele tiende eeuw voortduren, totdat ten slotte Hugo Capet
in 987, na het overlijden van de laatste Karolinger, Lodewijk V de
Nietsdoener, zonder tegenstand de troon kon bestijgen. Maar de
koningen der tiende eeuw konden ten hoogste in het noorden van
Frankrijk hun macht uitoefenen. Deze berustte slechts op hun
vazallen en was niet hecht gegrondvest. Er bestond nog geen krachtig
gezag, dat orde kon stichten.
In de synode, die kort voor de stichting van Cluny door aartsbisschop Hervé van Reims te Trosly bij Laon werd samengeroepen,
gaf deze een ontroerende beschrijving van de toestand, waarin zich
Kerk en volk bevonden. God had het land gekastijd door slechte oogst
en vijandelijke invallen, de steden waren ontvolkt, de kloosters verwoest, de akkers lagen braak. Niet slechts de tijdelijke goederen, maar
ook de deugden waren verloren gegaan. Onzuiverheid, echtbreuk,
kerkroof, moord en doodslag, verdrukking der armen waren aan de
orde van de dag. „De mensen verscheuren elkander als roofvissen in
de zee." Maar de schuld rustte niet slechts op de leken. Ook de
bisschoppen gingen niet vrij uit. Zij hadden te zeer hun herderlijke
plicht verzuimd en hun stem niet verheven tegen de zonden. De
synode vaardigde vijftien capitula uit, om de wantoestanden te
bestrijden. Het eerste legde de koning en de wereldlijke groten de
verplichting op, de Kerk en haar rechten, de geestelijkheid en de
)

Vita Odonis I, c. 22. M i g n e 133, col. 53.
M. G. Capitul. II, 304.
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kloosterlingen te eerbiedigen. Een ander capitulum handelde over de
kloosters; er blijkt uit, dat men de vertwijfeling nabij was. Er werd
onder andere gezegd: „Over de toestand, of juister het verval der
kloosters, kunnen wij weinig mededelen of besluiten. Sommige zijn
door de heidenen in brand gestoken of verwoest, andere door de roof
van hun bezit bijna aan de ondergang prijsgegeven. De kloosterregels
worden niet meer nageleefd. Geen van allen, zij het monniken, canonici of nonnen, staan nog onder eigen rechtmatige leiding, en wanneer
sommigen zich in strijd met de kerkelijke voorschriften aan vreemde
prelaten onderwerpen, leven de kloosterlingen niet zoals hun dit betaamt, hetzij door de nood gedreven of ook uit boosheid, meest echter
door de schuldvan geheel ongeschikte oversten. Terwijl hun gedachten
vervuld moesten zijn van heilige dingen, laten zij zich met aardse zaken
in; er zijn er, die, door de nood gedrongen, het klooster verlaten en
willens of onwillens in de strikken der wereld vallen en een beroep uitoefenen. Daar zij zich niet van het gewone volk onderscheiden door
een meer verdienstelijk leven en bescheiden bezigheden uitoefenen,
worden zij uitgelachen en bespot.... De kloosters worden thans bewoond door lekenabten met vrouwen, kinderen, vazallen en jachthonden. Hoe kan zo iemand de regels verklaren, die zelf, wanneer hem
het boek wordt voorgehouden, moet antwoorden: Ik kan niet lezen." 1)
De synode drong met kracht aan op aanstelling van geschikte
abten en abdissen. De afkeurende woorden over deze toestanden
bewijzen, dat de kerkelijke geest niet geheel verloren was gegaan. De
weg der verbetering was juist aangegeven. Maar hoe was te bereiken,
dat de kloosters weer onder gepaste leiding zouden komen?
Dit kon slechts geschieden, indien de machtige lekenadel zijn
hulp wilde verlenen. Daartoe kwam het een bewijs, dat het godsdienstig bewustzijn ook in de hogere kringen der leken niet geheel was
gestorven. De adel begon met enige nieuwe kloosters op te richten of
oude te herstellen in het aartsbisdom Bourges, dat het minste van
vijandelijke invallen had te lijden gehad: Raymond van Limoges
stichtte het klooster Rufec, graaf Badilo herstelde St. Martin van
Autun, graaf Gerald, die Odo van Cluny als een heilige ridder
schildert, stichtte het klooster te Aurillac; en toen graaf Willem de
Goede het door de Noormannen verwoeste kruisklooster te Aurillac
herbouwde, kon hij op menig dergelijk geval wijzen. Het waren zulke
figuren, die aan de wieg van Cluny stonden.
Het verschil tussen het godsdienstig verval in Frankrijk en Italië
bestond niet slechts hierin, dat het religieus bewustzijn in de kringen
der Franse bisschoppen niet zo sterk was verzwakt, maar meer nog
in het feit, dat uit dezelfde lekenadel, die de meeste schuld droeg aan
het verval der kloosters, mannen opstonden, die krachtig mede1

) M a n s i, Conc. XVIII, 270 s.
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werkten aan het herstel der kloosters. Het was niet voor het laatst,
dat leken een voorname rol speelden in een kerkelijke hervorming.
Bisschoppen en adellijke leken werkten samen bij de stichting
van Cluny. Op 11 September 910 werd nabij Macon het klooster
gesticht, waarin de kiem van de nieuwe geest zou groeien. De grond
en de landerijen werden op die datum geschonken door hertog Willem
de Vrome van Aquitanië, graaf van Auvergne, die hier een jachthuis
bezat. De schenking had plaats in tegenwoordigheid van zijn gezin,
enige bisschoppen en talrijke leken, terwijl abt Berno, de zoon van een
Bourgondische graaf, het goed in ontvangst nam voor het te stichten
klooster. Het was van groot belang voor de toekomst, dat hertog
Willem reeds in zijn stichtingsbrief de monniken van Cluny onttrok
aan iedere geestelijke en wereldlijke heerschappij . Zij werden rechtst reeks onder Rome gesteld, het klooster diende hiervoor alle vijf
jaren een recognitierecht van tien solidi aan Rome te betalen.
Deze bepaling bewijst, dat de oorzaak van het kloosterverval
juist werd ingezien. Zij bestond in de afhankelijkheid van geestelijke
en wereldlijke groten. Zij, die steeds bereid waren te helpen, wanneer
het er om ging de Kerk te hervormen of haar zelfstandigheid te beveiligen, dienden hun onafhankelijkheid gewaarborgd te zien. Door het
rechtstreeks verband met Rome was de Angelsaksische Kerk onder
de Benedictijnen - missionarissen zo spoedig tot bloei geraakt. De
innige samenwerking met Rome had Bonifacius in staat gesteld, het
moeilijk hervormingswerk in de Frankische Kerk ter hand te nemen
en tot een goed einde te brengen. Nog slechts enkele geslachten voor
de stichting van Cluny schitterde Rome onder Nicolaas I als de
beschermer van de Christelijke moraal en van het kerkelijk recht.
Doch ook in de droeve tijden der tiende eeuw bleef Cluny vertrouwen
op de oude tradities van Rome. Het klooster werd onder de bescherming gesteld van Petrus en Paulus, de beide prinsen der apostelen,
die te Rome begraven waren en aldaar bijzonder vereerd werden.
Deze heiligen worden later menigmaal als schutspatronen van Cluniacenser kloosters aangetroffen.
Berno, de eerste abt, was reeds belast met de leiding van twee
kloosters, Baume in het diocees Besancon en Gigny in het bisdom
Macon; uit deze deed hij monniken naar Cluny komen, die moesten
zorgen voor de strenge toepassing van de Benedictijnse regel naar het
voorschrift van de H. Benedictus van Aniane. Er gebeurde dus feitelijk
niets nieuws. Men volbracht eenvoudig de kloosterhervorming, die
onder Lodewijk de Vrome niet doorgezet had kunnen worden. Maar
bij de strenge toepassing der vrijwillige armoede van de monniken
persoonlijk, van het koorgebed en het betrachten van nederigheid,
soberheid en stilzwijgen kwam nog iets geheel eigens, toen andere
kloosters zich bij Cluny aansloten, met de bedoeling volgens de geest
van het moederklooster te leven. Hij, die deze nieuwe richting aangaf,
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was Odo, de opvolger van Berno, de eigenlijke stichter van de congregatie van Cluny.
Odo was van Frankische afkomst, uit de streek van Le Mans.
Zijn vader paarde een diepe godsdienstzin aan een buitengewone
kennis van het Romeinse recht, waardoor hij zeer in de gunst stond
van de hertog van Aquitanië. Odo kwam aan diens hof, om in dienst
van de hertog als wereldling te worden opgevoed, ofschoon zijn vader
hem als kind aan de H. Martinus had toegewijd. Tijdens een ziekte
zag Odo in, dat hij de weg moest volgen, die de gelofte van zijn vader
hem had gewezen. Hij begaf zich naar de koorheren aan het graf van
de H. Martinus te Tours en trad in de rangen der wereldgeestelijkheid.
Dit bevredigde hem niet. Het wereldse leven der canonici, het toestromen van vreemdelingen stonden hem tegen. Hij zocht de ware
kloostertucht en het ascetisch leven, en vond die in het klooster Baume
bij Besancon, dat onder leiding van Berno stond. Op 45-jarige
leeftijd kwam hij na het aftreden van Berno aan het hoofd van Cluny.
Op zijn wens kreeg Cluny door een pauselijk privilege van 931 het
recht, andere kloosters onder zijn leiding te nemen, om ze te hervormen een recht, dat op generlei traditie steunde. Monniken uit
andere kloosters mochten naar Cluny komen om er de strengere
kloostertucht te leren en er te blijven, tot hun klooster de hervorming
aannam. Dit verschafte Odo een hechte grondslag voor de uitvoering
van zijn scherp omlijnd plan, Cluny tot het centrum te maken van de
kloosterhervorming. De toestemming van de paus gaf hem de zekerheid, dat Rome belangstelde in de vooruitgang van Cluny.
Deze nam zienderogen toe. De hoge adel volgde ijverig het
voorbeeld van de vrome hertog Willem van Aquitanië. Weldra
ontstond er een grote belangstelling voor Cluny in het hertogdom en
het koninkrijk Bourgondië. De zuster van koning Rudolf II van
Opper-Bourgondië, Adelheid, die de weduwe was van een zekere
Richard Justitiarius uit het hertogdom Bourgondië, droeg Odo in 929
de hervorming op van haar klooster Romainmótier in het koninkrijk
Bourgondië en stelde het onder zijn leiding. De monniken moesten
bidden voor het zieleheil van haar verwanten, zodat het klooster
beschouwd werd als een familieheiligdom. Romainmótier en Cluny
zouden voortaan onder één abt staan, die door de gezamenlijke
monniken werd gekozen. Tot de kloosters, die onder Cluny kwamen,
behoorde ook de vanouds beroemde abdij Fleury (St. Benoit-surLoire), in het bisdom Orleans, waarheen in 672-674 de reliquieën van
de H. Benedictus en van zijn zuster Scholastica waren overgebracht.
Het klooster had zwaar te lijden gehad van de Noormannen en de
groten van het land, waardoor de tucht verloren was gegaan. De
monniken reden bewapend uit en beschikten naar believen over de
kloostergoederen, die zij onder elkander hadden verdeeld. Graaf
Elisiernus, die het klooster van de koning in leen had ontvangen,
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belastte Odo omstreeks 930 met de hervorming. De monniken
trachtten zich eerst gewapenderhand te verzetten. Ten slotte echter
onderwierpen zij zich aan de abt van Cluny, die op een ezel gezeten
tot hen kwam. Paus Leo VII bevestigde in 938 de hervorming, waarmede Odo een begin had gemaakt; wanneer de hervorming, zo verklaarde hij te hopen, eenmaal vaste .wortel zou geschoten hebben in dat
klooster, dat als het ware het hoofd, het begin was der religieuze tucht,
dan zouden de andere kloosters als ledematen van hetzelfde lichaam
volgen. Odo ging omstreeks deze tijd naar Rome, waar hij met de
hulp van Alberik en paus Leo VII het klooster van de H. Paulus
hervormde. Alberik schonk de abt van Cluny ook zijn paleis op de
Aventijnse berg, om daar een klooster te stichten.
Zowel de kloosters, die door Odo werden hervormd, als de
andere, die zich bij hem aansloten, kwamen onder de leiding van de
abt van Cluny. Dit verzekerde een krachtige organisatie met Cluny
als middelpunt. De abten van Cluny ontwikkelden zich tot een grote
geestelijke macht. Al wie het ernstig meende met de godsdienstige
hervorming, blikte naar Cluny, vanwaar men meer en meer de redding verwachtte. Het was een zegen voor Cluny, dat het twee eeuwen
lang uitstekende mannen aan 't hoofd had; doordat hun een lang leven
beschoren was, konden zij hun werkkracht ten volle ontplooien. Odo's
opvolger, Aymardus, was een uitzondering hierop. Slechts zeven jaar
kon hij de abdij zelf leiden (942-949); toen moest hij zich wegens
ziekte doen vervangen en reeds in 954 werd een nieuwe abt gekozen.
Hij was echter een practisch man: hij had zodanige maatregelen
genomen, dat de economische positie van Cluny voor de toekomst
veilig was. Hij werd opgevolgd door Majolus, zoon van een zeer
voornaam geslacht te Avignon; hij was eerst wereldgeestelijke
geweest. Hij weigerde de waardigheid van aartsbisschop van Besancon
en trad in het klooster van Cluny. Hij stond veertig jaar lang aan het
hoofd van de abdij, van 954 tot 994, en toonde zich een geboren leider.
Hij was een man met een innemende, boeiende, evenwichtige en sterke
persoonlijkheid, een goed redenaar. Hij verdiepte zich gaarne in
theologische studie en leefde slechts voor God en het zieleheil van
anderen. Men noemde hem de vorst van het kloosterleven, om te doen
uitkomen, dat men hem beschouwde als de verpersoonlijking van het
ideaal van de Benedictijner monnik. Ofschoon hij geen omgang zocht,
trok hij de mensen aan, vooral de hooggeplaatsten. Weinige vorsten
uit zijn tijd zijn niet met hem in aanraking gekomen. Bij allen stond
hij in hoog aanzien. Pausen en koningen eerden hem, bisschoppen
koesterden grote bewondering voor hem. Men kan beseffen, hoezeer
het aanzien van Cluny toenam, toen een man met dergelijke eigenschappen bijna een halve eeuw aan het hoofd der abdij stond. Het
aantal nieuwe monniken groeide geregeld, de bezittingen der abdij
namen door schenkingen toe.
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De aanhangers van graaf Robert, die de laatste Karolingers de
troon van Frankrijk betwistten, wilden als begunstigers der kloosters
niet ten achter staan bij de andere edelen. Zij verleenden hun hulp
bij het herstel van orde en kloostertucht in de oude abdijen van
Marmoutier en St. Maur-des-Fosses. Hugo Capet overreedde de
grijze abt Majolus nog in zijn laatste levensdagen, de koningsabdij
St. Denis volgens de Benedictijnse regel te reorganiseren. Majolus
overleed op zijn reis hierheen. De belangstelling, die het Bourgondische koningshuis voor zijn werk koesterde, blijkt uit de stichting
van Peterlingen door koningin Bertha (962) ; - haar dochter Adelheid
voltooide haar werk en won voor deze stichting de gunst van haar
gemaal, de Duitse koning Otto I. Door de steun van Otto's huis kon
de hervorming der Cluniacensers ook doordringen in de kloosters van
het volkrijke Pavia.
De beide volgende abten blonken wellicht nog meer uit dan
Majolus. Deze had zelf als zijn opvolger Odilo aangewezen en hem
in zijn laatste levensjaren tot zijn plaatsvervanger benoemd. Nog
tijdens zijn leven werd Odilo tot abt gekozen in 994. Odilo stamde
uit een aanzienlijk adellijk geslacht van de Auvergne. Hij was waardig
in zijn optreden, zacht van karakter, een asceet, die geheel in God
opging, bij voorkeur aan dingen der eeuwigheid dacht, doch tevens
zeer toegankelijk was voor de nood van zijn medemensen. Toen men
hem eens zijn te grote liefdadigheid verweet, zei hij: „Liever wil ik
aanspraak maken op de barmhartigheid van de Goddelijke Rechter
door mild te zijn, dan wegens hardvochtigheid onbarmhartig te
worden verdoemd." 1 ) In een tijd van hongersnood verkocht hij al de
kerksieraden om de armen te helpen. De elfde eeuw draagt de stempel
van zijn persoonlijkheid. Zijn aanzien in kerkelijke kringen blijkt
reeds hieruit, dat een voor zijn klooster ingevoerde herdenkingsdag
door de gehele Kerk werd overgenomen. Hij wees de tweede November aan als de herdenkingsdag voor de afgestorvenen. Van Cluny uit
verspreidde zich dit gebruik in de andere kloosters, waarna de bisschoppen het in hun diocees invoerden; ten slotte werd Allerzielendag
door de gehele Kerk gevierd.
Bij die grote menselijke gevoeligheid kwam een onvermoeibare
werkijver. Odilo reisde van klooster tot klooster, van het ene land naar
het andere. Hij was het vooral, die de gunsten van de hoven voor het
kloosterwezen won. Wij zien hem herhaaldelijk zowel bij de keizer als
bij de paus. Op zijn vele reizen groeiden zijn gedachten en plannen.
Zijn hoogste doel was, het rijk van Christus op aarde te verwezenlijken, het hoogste beschavingsdoel, dat een Christen voor ogen kon
zweven. Het moest een rijk van de vrede worden. Derhalve trad hij
bij onmin gaarne als bemiddelaar op en nam hij de verdediging van de
1)

J o t s a 1 d i, Vita Odilonis c. S. M i g n e 142, col. 903.
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zwakke partij op zich. Overal, waar hij kwam, wedijverden de groten
met de abten, om hem bewijzen van hun bewondering te geven. Zijn
aanzien en dat der monniken steeg dermate, dat de bisschoppen zich
bezorgd begonnen te maken over hun positie als geestelijke vorsten.
Hij belichaamde de vernieuwing van het godsdienstig leven in de
harten der mensen, al was deze zege bij zijn dood in 1048 uiterlijk nog
niet zichtbaar. Want de nieuwe geest had in Rome nog geen ingang
gevonden.
Des te hechter wortels schoot echter de godsdienstige beweging
in Frankrijk, nadat het hertogdom Bourgondië er voor was gewonnen.
Odilo werkte ongeveer in de tijd van de regering van Robert II
(996-1031), de tweede koning uit het huis der Capetingers. Deze was
een zwak, doch vroom vorst (wie ten onrechte het Veni, sancte
Spiritus wordt toegeschreven). Hij steunde de monniken uit alle
macht en gaf hun meermalen politieke opdrachten. Alle koninklijke
abdijen waren voor de hervorming gewonnen; het laatste St. Denis
en St. Germain.
Het gebiedsdeel, dat indertijd voor de Christenheid was verloren
gegaan, Normandië, werd teruggewonnen en begon de Kerk bijzonder
tot eer te strekken. Men kon de hier gevestigde Noormannen niet meer
verjagen en had derhalve hun vorst Rollo als leenman in het Franse
rijk opgenomen, nadat deze beloofd had zich tot het Christendom te
zullen bekeren. Rollo nam de naam van Robert aan, zwoer in 911 zijn
leeneed aan de Franse koning en behield vrijheid van handelen in zijn
hertogdom. Weldra werden de Noormannen door de onderworpen
Gallofranken geromaniseerd, zoals vroeger geschied was met de
Franken in Gallië en de Longobarden in Italië. Zij namen de taal van
de veroverde bevolking, die een hogere beschaving belichaamde,
over. Als Franse ridders verschenen de Noormannen in het begin der
elfde eeuw in Beneden-Italië, om er hun diensten aan de meestbetalende aan te bieden.
Robert, de eerste hertog van Normandië, deed al zijn best om
de talrijke verwoeste kerken en kloosters te herstellen; het kloosterleven kon echter eerst onder zijn kleinzoon, Richard I (f 996), weer
tot bloei geraken. Diens opvolger, Richard II, overtrof zijn vader nog
door de steun, die hij aan de geestelijkheid en vooral aan de kloosterlingen verleende. Hij voerde de hervorming van de kloosters in
Normandië door; van deze zou in latere tijd vooral Fécamp op de
voorgrond treden. In deze abdij was de geest van Cluny binnengeleid
door de heilige abt Wilhelmus, die sproot uit een Lombardische
militaire familie. Van Cluny uit had hij de abdij St. Bénigne te Dijon
hervormd en haar tot een oord van duurzaam godsdienstig, wetenschappelijk en kunstzinnig leven gemaakt, zodat St. Bénigne naast
Cluny een uitgangspunt was geworden voor de kloosterhervorming.
Van Fécamp uit herstelde Willem de orde in andere oude Norman-
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dische kloosters, onder andere in Mont St. Michel, St. Ouen, Jumièges.
Spoedig volgden de Normandische baronnen het voorbeeld van de
hertogelijke familie, zodat degenen onder hen, op wier goederen geen
kloosterlingen of clerici woonden, een voorwerp van spot werden.
Eenzelfde gang van zaken nemen wij waar in Bretagne, waar
hertog Gaufred de weg baande voor de monniken van Fleury. De
machtige hertog Willem V van Aquitanië (990-1029), die alle andere
vorsten door zijn godsdienstijver overtrof en herhaaldelijk Rome en
Santiago de Compostella bezocht, kwam zelf naar Cluny om Odilo
met al zijn kracht te helpen. Koning Rudolf III van Bourgondië, die
reeds het bewijs van zijn belangstelling had gegeven door tegenwoordig te zijn bij de keuze van Odilo, liet niet na, het klooster verder te
begunstigen; de bescherming van Cluny was een traditie van zijn
geslacht geworden. In het westelijk deel van het tegenwoordige
Zwitserland, waar Romainmótier en Peterlingen reeds bestonden,
werden onder Odilo twee nieuwe Cluniacenser kloosters gesticht,
St. Victor te Genève en Bevaix aan het Neuenburgermeer. Dit was
het begin van een groep kloosters in West- Zwitserland. Nog tien andere
werden in latere jaren gebouwd. In Lotharingen ontstond in St. Vannes een nieuw centrum, van waaruit de hervorming werd voortgezet.
Al de kloosters kwamen in meer of minder innig verband met
Cluny te staan. Odilo schiep hierdoor een kloostercongregatie, die een
grote macht bezat, hetgeen reeds tijdens zijn leven verzet uitlokte.

Dit blijkt uit een satirisch gedicht, dat de bisschop van Laon, Adalhero, aan de koning zond. Spottend zegt hij, dat men blijkbaar niets
meer kon tot stand brengen zonder de monniken; de edellieden, de
graven en ridders trokken de monnikspij aan en kloostergebruiken
deden hun intrede in de adellijke kringen; Odilo voerde het bevel
over zijn leger van monniken, zei hij, als een krijgsheer en was altijd
door een groot gevolg omringd.
Cluny had echter onder Odilo zijn hoogste aanzien nog niet
bereikt. Dit geschiedde eerst onder zijn opvolger, Hugo de Grote,
die zestig jaren lang, van 1049 tot 1109, aan het hoofd der abdij stond.
Hij was een zoon van de graaf van Semur, in Bourgondië; reeds op
vijfentwintigjarige leeftijd werd hij tot abt gekozen. Meer nog dan zijn
voorgangers werd hij door zijn werkzaamheden gedwongen tot vele
reizen in Frankrijk, en ook in Italië en Duitsland, als bemiddelaar
optredend tussen vorsten en bisschoppen, tussen paus en keizer.
Onder zijn leiding was Cluny getuige van de triomf zijner ideeën; hij
beleefde de overwinning van het pausdom in de hervorming der
wereldgeestelijkheid en het begin van de kruistochten. Aan het
monnikenideaal paarde hij een vorstenideaal. Streng voor zichzelf,
zacht tegenover anderen, won hij de harten van allen door de wijze
gematigdheid in zijn optreden. De congregatie van Cluny telde in die
tijd bijna tienduizend monniken. Tijdens zijn leven kregen de Clunia-
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censers ook vaste voet in Duitsland door de gelukzalige Ulrich, de
stichter van het klooster Rüggisberg in het tegenwoordige kanton
Bern. Deze Ulrich stelde in de jaren 1070-1087 onder Hugo de
gebruiken van Cluny voor het klooster Hirschau te boek, nadat kort
voordien de monnik Bernhard een soortgelijk werk, de Ordo Cluniacensis, had geschreven.
Het kloosterleven in Cluny en de aangesloten kloosters was
hetzelfde als in een Benedictijnenklooster. Men volgde immers de
regel der Benedictijnen, maar men wilde die in zijn oorspronkelijke
strengheid toepassen. Hierbij werd de hand gehouden aan de hervorming van Benedictus van Aniane. In het bijzonder legde men de
nadruk op orde en geestelijke waardigheid. De grote abten hechtten
nog meer waarde aan orde en gematigdheid dan aan ascese. Het
voornaamste deel der dagorde werd gevormd door het liturgisch
gebed in overeenstemming met de voorschriften van Benedictus van
Aniane, waarbij zelfs nog verder werd gegaan dan deze had bepaald.
Koorgebed en verdere liturgische ceremoniën namen in Cluny bijna
de gehele dag in beslag; volgens het bericht van de strenge Petrus
Damiani, die als legaat van Alexander II de abdij bezocht, had hij
gedurende de lange zomerdagen nauwelijks een half uur kunnen vinden om zich met de monniken te onderhouden. De kloosterlingen
moesten geheel opgaan in hun hoofdbezigheid, de dienst van God
door het gemeenschappelijk gebed, en hierin alleen hun eer en waardigheid zoeken. Zij hechtten dan ook grote waarde aan een zo volmaakt mogelijke voordracht van de kerkelijke gezangen en aan rijke
versiering van de liturgische gewaden en van de kerkgebouwen, vooral
van het koor. Als een geestelijke elite, die geen aardse heer diende,

loofde het monnikenkoor dagelijks God de Heer in heerlijke ceremoniën. In afwijking van Benedictus van Aniane verwierpen de
monniken van Cluny de handenarbeid, die ook niet in tel was in de
aristocratische families, waartoe de meesten hunner behoorden. Het
handwerk werd overgelaten aan de horigen of de handwerkslieden van
het klooster. Maar ook voor het onderwijs en de beoefening der
wetenschap bleef weinig tijd over; buitenscholen bestonden er bijna
niet. In de kloosterscholen werd wel bijzondere zorg aan de opleiding
der oblaten besteed, doch men hechtte weinig waarde aan een wetenschappelijke opleiding.
De dagorde was tot in de kleinste bijzonderheden vastgesteld.
De voeding bestond uitsluitend uit groenten en meelspijzen. De
monniken ontvingen dagelijks wijn, terwijl kaas en vis zelden en vlees
van viervoetige dieren nooit verstrekt werd. Het stilzwijgen was streng,
zodat de monniken gewoon waren zich door gebaren met elkander te
onderhouden. Nog constateren wij een voor die tijd buitengewone
zindelijkheid. De novicen werden er aan gewend, zich kort na het
opstaan te wassen en te kammen. Op verschillende plaatsen in het
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klooster bevonden zich waskommen en handdoeken. Des Zaterdags
werden de schoenen gepoetst. De weldadigheid van Cluny was
allerwegen vermaard. Dagelijks werden talrijke armen en vreemden
gespijsd. Doorlopend zorgde het klooster voor het onderhoud van
achttien armen, wier voeten dagelijks door de monniken werden
gewassen. Het geheel was een beeld van orde, zindelijkheid en echtheid, dat grote indruk maakte. Het rustig, waardig en beheerst
optreden der monniken, met hun zorg voor zindelijkheid, werd vooral
gewaardeerd in de adellijke kringen, die zich als de leiders op cultureel gebied beschouwden en door wie uiterlijke vormen en correct
optreden hoog werden aangeslagen. Hierbij kwam, dat de monniken
van Cluny rechtstreeks onder het opperhoofd der Kerk stonden,
waardoor zij als het ware een keurkorps vormden onder de dienaren
der Kerk.
Ook in andere opzichten was van belang, dat Cluny zich rechtstreeks onder Rome had gesteld, en dit voorbeeld door de andere
kloosters der Cluniacensers werd gevolgd. Hierdoor stonden zij niet
onder de macht der bisschoppen. In de tijd, waarin de bisschoppen
in Italië en Frankrijk veelal door het algemeen zedelijk verval waren
meegesleurd, maakte dit het behoud van de kloostertucht gemakkelijker. Nog meer voordelen vloeiden er uit voort. De nauwe band met
Rome liep parallel met het streven naar concentratie rondom het
moederhuis. De grote abten trachtten de kloosters rechtstreeks onder

het moederklooster te brengen, zodat ze dan slechts door priors
werden bestuurd; of de abten van de overige kloosters werden er toe
gebracht, het voorbeeld van Cluny te volgen en de aanwijzingen van
het moederklooster na te komen. Aan de gehele Christenheid werd
echter Rome voor ogen gehouden, om aldus de algemene wens naar
nauwere aaneensluiting te verlevendigen. De betekenis hiervan bleek
duidelijk, toen Rome de leiding van de hervormingsbeweging op zich
nam. De paus vond toen overal krachten, die bereid waren te arbeiden
voor het doel, dat hij aangaf.
De abten van Cluny hebben bewust de concentratie op de voorgrond gesteld. Daarom legden zij bijzonder de nadruk op onderdanigheid en gehoorzaamheid. Trouwens, dit werd reeds door de regel der
Benedictijnen voorgeschreven. Het beginsel van onderdanigheid en
rangorde, dat gewoonlijk slechts de interne regeling van een klooster
gold, werd uitgebreid op de verhouding tussen verschillende kloosters, waaromtrent niets was voorgeschreven in de regel van de
stichter. Tot dusver had ieder Benedictijnenklooster zich onaf hankelij k ontwikkeld. Thans werd het beginsel der organisatie in groter
verband toegepast. Dit kon wel worden bestreden door de aanhangers
van de individuele onafhankelijkheid van ieder klooster, onder ver
naar de regel, maar paste toch volkomen in de algemene-wijzng
vooruitgang op de weg der organisatie van de westerse samenleving.
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In die tijd werd in Frankrijk het feudale stelsel consequent volgehouden. Ieder had een heer boven zich en was van hem afhankelijk.
De koning trachtte als hoogste leenheer aan de spits te staan. Cluny
was een afspiegeling van deze feudale organisatie. Bovendien werd
kort daarop een stelsel opgebouwd, waardoor de gehele Christenheid
in feudale vorm van de paus als Gods plaatsvervanger op aarde
afhankelijk zou zijn.
Duurzamer echter dan al die processen was de invloed, op de
algemene ontwikkeling der westerse beschaving uitgeoefend door het
grote Christelijke ideaal, dat Cluny de wereld voor ogen hield. De
vrome, vredelievende monniken bereikten bijna onmiddellijk tastbare
resultaten met hun waardig en gematigd optreden; zij veranderden
de voorheen zo strijdbare en op macht beluste edelen in vreedzame
Christenen, die Gods eer en het recht van de naaste eerbiedigden.
Thans was het niet meer de God die de Christenen kracht en overwinning schonk, die de feudale heren en de pasbekeerde heidenen
het hoogst vereerden: zij leerden de zachtmoedige Vredevorst kennen,
die aan het zwaarbeproefde Christenvolk vrede, rust en geestelijke
eenheid zou brengen.
In dit verband verdient een voorval vermelding, waaraan weinig
aandacht wordt geschonken. Toen Hendrik II de Heilige in Februari
1014 naar Rome kwam, om de keizerskroon te ontvangen, schonk
paus Benedictus VIII hem, in tegenwoordigheid van het Romeinse
volk, een gouden appel, versierd met edelstenen en met een kruis, het
zinnebeeld van de heerschappij over de wereld, die de keizer op het
punt stond te ontvangen en die hij op Christelijke wijze diende uit te
oefenen. De keizer nam het geschenk dankbaar aan en zeide: „Nie-

mand is waardiger dit geschenk te ontvangen dan degenen, die alle
aardse pracht met voeten treden en daardoor gemakkelijker het kruis
des Heren volgen." 1 ) En hij zond de rijksappel als geschenk naar
Cluny. Weigerde Hendrik door deze geste bedektelijk het recht van
de paus, het wereldimperium te schenken, te erkennen nog duidelijker bracht hij er zijn waardering mee tot uiting voor de geestelijke
leiding van Cluny.
Niets is minder juist dan de Cluniacensers voor te stellen als de
strijdlustige drijvers in de investituurstrijd en daarin hun karakter te
willen zien. De investituurstrijd is slechts de laatste phase in de
hervormingsbeweging; deze was allereerst gericht op verheffing van
het kloosterleven en bracht vervolgens de hervorming van de wereldgeestelijkheid tot stand, maar veredelde en verhief tevens het leven
van de adellijke leken. Het streven der Cluniacensers was, geheel in
overeenstemming met hun ontstaan en hun idealen, steeds gericht
op vrede en zij trachtten vooral goede betrekkingen te onderhouden
') Rodulfus Glaber, 1. I, c. 5, § 23.
14. Sc h n ii r e r. Kerk en Beschaving. II.
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met de wereldlijke machthebbers, aan wie zij hun opbloei te danken
hadden. Wil men hun een verwijt maken, dan zou men eerder kunnen
afkeuren, dat zij te veel waarde hechtten aan relaties in aristocratische
kringen en zich wellicht in de loop der jaren niet voldoende bezighielden met het volk en de - armen. Daarom kwam ook van die zijde
de reactie, toen Cluny zichzelf overleefd had. Natuurlijk hebben de
grote abten van Cluny het streven naar hervorming van de clerus ook
goedgekeurd en bleven zij een zo innig mogelijk contact houden met
de pausen van Leo IX tot Paschalis II, die deze hervorming bewerkten.
Maar zij verbraken geenszins hun relaties met de keizers, toen dezen
vijandelijk tegenover de pausen stonden. Te Canossa, waar na veel
moeite een kortstondige verzoening werd tot stand gebracht tussen
Gregorius VII en Hendrik IV, zien wij abt Hugo van Cluny als
bemiddelaar optreden. Als waarachtige Benedictijnen, mildheid en
matiging hooghoudend, waren de Cluniacensers geen strijdlustige,
doch vreedzame kloosterlingen, al lieten dan ook enkele kloosters,
voornamelijk in Duitsland, zich verleiden, partij te kiezen in de strijd.
Dit waren uitzonderingen, die geen wijziging in het algemeen beeld
kunnen brengen.
Nog op een andere wijze maakten de Cluniacensers zich verdienstelijk voor de beschaving. Doordat zij kloosters bezaten in ver
landen, die van elkaar dreigden te vervreemden, brachten-schilend
zij deze weer tot elkander. De verschillende nationaliteiten gingen
meer verbondenheid voelen door de erkenning van een gemeenschappelijk ideaal. De Cluniacensers bereidden de kruistochten voor,
doordat zij het ridderlijk ideaal tot ontwikkeling brachten. Nog willen
wij hun arbeid in enige landen buiten Frankrijk nagaan.
In Italië, zo zagen wij, vestigden de Cluniacensers zich al vroeg:
onder Odo, te Rome. Zij richtten elders nieuwe kloosters op, en
hervormden andere. Het belangrijkste werd het klooster Fruttuaria
bij Volpiano in Piemont, het geboorteland van Willem, abt van
St. Bénigne te Dijon. De verwanten van Willem hadden in samenwerking met Lombardische adellijke families de stichting mogelijk
gemaakt, die in 1004 door hertog Arduin van Ivrea werd voltooid.
Uit de stichtingsoorkonde blijkt duidelijk de geest der hervorming:
de wens werd geuit, dat simonie nooit de abdij mocht bezoedelen,
terwijl bepaald werd, dat diegene abt zou worden, die door zijn
voorganger nog vóór zijn dood aangewezen en door de monniken
gekozen was. De aanwijzing van de opvolger door de scheidende of
stervende abt was een gebruik van Cluny, afwijkend van de gewoonten
der Roomse Kerk. Zij verlengde de macht van een abt als het ware tot
na zijn dood en verzekerde Cluny een continuïteit, die het tot zegen
strekte gedurende de tiende en de elfde eeuw. De voorschriften van
Fruttuaria, waar de monniken uit St. Bénigne werden ondergebracht,
vonden spoedig ingang in de andere kloosters. Anno, aartsbisschop van
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Keulen, voerde ze in 1070 in Siegburg in; van St. Blasius in het
Zwarte Woud plantten zij zich over op andere Zuid - Duitse kloosters.
In Italië bestonden naast de Cluniacensers nog enkele kleinere,
zelfstandige hervormingscentra, die wij eveneens zullen vermelden.
Zij dankten hun ontstaan aan enkele kluizenaars, die de levensbeschrijvingen der Griekse Vaders hadden gelezen en bezield waren
door een vurige ijver voor een geestelijke opleving. De meest bekenden
zijn de H. Romualdus en de H. Nilus. Romualdus stamde uit de
hertogelijke familie van Ravenna; wegens een moord op een bloedverwant, door zijn vader gepleegd, waarbij hij tegenwoordig was, trad
hij in het Benedictijnenklooster San Apollinare bij Ravenna. Later
trok hij zich als kluizenaar terug en vertoefde hij nu hier, dan daar.
Een tijdlang woonde hij nabij het klooster S. Michael de Cuxá in
Catalonië, waar hij in relatie kwam met abt Guarin, een bewonderaar
van Cluny. Spoedig kreeg hij volgelingen, die in afzonderlijke cellen
leefden en zich hielden aan zijn strenge levensregel. Wanneer de
toeloop te groot werd, stelde Romualdus een overste aan en trok hij
alleen verder. De verschillende groepen kluizenaars, die op deze wijze
ontstonden, sloten zich aaneen tot een kluizenaarscongregatie; het in
1012 gestichte Camaldoli kreeg de leiding en werd het moederklooster
van de Camaldulenser orde. Het ascetisch en boetvaardig leven van de
H. Romualdus, zijn verachting van het tijdelijke maakten een diepe
indruk op zijn verre van schuldeloze tijdgenoten. Op zijn raad trok
de doge van Venetië, Pier Orseolo I, zich terug in het klooster Cuxá.
In Pereum, gelegen in de moerassen van Ravenna, was de H. Bruno
van Querfurt gedurende enige tijd de leerling van Romualdus; na
vele omzwervingen stierf deze geloofsprediker de marteldood onder
de Pruisen.
In dezelfde tijd als Romualdus leefde in Beneden - Italië als
kluizenaar de Griek Nilus, in de omgeving van zijn vaderstad Rossano.
Door de Saracenen verjaagd trok hij naar de omgeving van Capua;
daar stonden de monniken van Monte Cassino hem en zijn volgelingen de abdij S. Michael in Vallaluca af. Ten slotte vinden wij hem
in de buurt van Gaeta. Nilus, die zeer belezen was in de geschriften
der Griekse Vaders, hield zich, behalve met bidden en vasten, ook
bezig met het afschrijven van boeken en eveneens met het ontginnen
van bossen; hij genoot wellicht een nog grotere vermaardheid dan
Romualdus. Zijn volgelingen waren Grieken, die volgens de strenge
regel van de H. Basilius leefden.
Nilus onderhield betrekkingen met het hervormde klooster
S. Bonifazio en Alessio te Rome, waar Grieken en Romeinen te zamen
leefden, de eersten volgens de regel van Basilius, de anderen volgens
de Benedictijnse regel; in dat klooster begaf zich in 990 de Bohemer
Adalbert, toen hij de hoop had opgegeven, zijn landgenoten te Praag
te kunnen winnen voor een diepere bevatting van het Christendom,
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Ook Bruno van Querfurt, de leerling van Romualdus, en Anastasius,
de missionaris van Hongarije, kwamen hierheen. Welk een aantrekkingskracht het klooster op de Aventijnse berg voor deze vurige
geloofsverkondigers bezat, zien wij aan Adalbert, die op last van paus
Gregorius V naar zijn bisdom Praag moest terugkeren. Toen daar
een echtbreekster in strijd met het asylrecht uit de kerk werd gesleurd,
waarin zij gevlucht was en gedood werd, verliet hij zijn bisschopsstad
ten tweeden male om naar zijn geliefd Romeins klooster terug te keren.
De jonge keizer Otto III knoopte relaties aan met deze bewoners van
S. Bonifazio en Alessio. Tot laat in de nacht bleef Adalbert zich soms
met de keizer onderhouden over de vergankelijkheid der wereld en
haar praal. Deze gesprekken behielden een onuitwisbare indruk op
de keizer, vooral nadat Adalbert, ten tweeden male gedwongen naar
Praag terug te keren, de marteldood bij de Pruisen had gevonden en
Otto zijn reliquieën te Gnesen kon vereren. Tot eerste bisschop van
Gnesen werd Gaudentius benoemd, de broeder van Adalbert, die
met hem in het klooster te Rome had vertoefd.
Zo bracht de vurige geloofsijver, die in S. Bonifazio en Alessio
werd aangekweekt, door Adalbert, Gaudentius, Bruno en Anastasius
zegen over het missiewerk in Polen en Hongarije.
In het rijk der Otto's drong de kloosterhervorming ook door,
ofschoon niet overal op dezelfde wijze. Wij zien de beweging vroegtijdig in Lotharingen beginnen; zij werd er versterkt door de hervorming in het naburige Frankrijk. De misstanden, door toedoen van
lekenabten en lekenbezitters in het begin der tiende eeuw ontstaan,
maakten een hervorming ook in Lotharingen dringend nodig. De uit
een voornaam geslacht gesproten Gerhard stichtte op zijn eigendom
bij Namen reeds in 919 een hervormingsklooster, dat-meniBrog
als voorbeeld diende voor verschillende andere kloosters in NederLotharingen. Een tweede modelklooster werd door abt Joannes in
Opper-Lotharingen gesticht in het vervallen klooster Gorze; dit was
in het bisdom Metz gelegen en stond vroeger in hoog aanzien. Talrijke
monniken uit de meest verschillende streken verenigden zich hier om
een nog strenger leven te leiden dan in Cluny.
In het zuiden was het klooster Einsiedeln een verblijf van streng
ascetisch leven. Het was gelegen op de plaats in het donkere woud,
waar de kluizenaar Meginrat in 861 door rovers was vermoord. Hier
werd de geest der Lotharingse hervorming in 934 gebracht door de
eerste abt Eberhard, vroeger domproost te Straatsburg. De H. Wolfgang, die monnik in Einsiedeln was, deed de strenge kloostertucht in
Beieren ingang vinden, toen hij in 972 tot bisschop van Regensburg
werd benoemd, en van hieruit vond zij haar weg naar andere Duitse
kloosters.
Een eigenaardigheid van de verdere ontwikkeling der klooster
Duitsland is, dat de drang er toe niet uit de kloosters-hervoming
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zelf, doch van buiten af kwam, van vorsten en bisschoppen voortsproot, waarbij soms meer, soms minder. tegenstand moest worden
overwonnen. Aan tucht ontbrak het niet in deze kloosters. Zij legden
zich ook toe op wetenschap en kunst. Maar zij waren minder kweekplaatsen van ascetisch leven dan wel centra van beschaving en wetenschap. Het zedelijk peil in deze kloosters lag in de eerste helft der
tiende eeuw over het algemeen hoger dan in de kloosters van Italië,
Frankrijk en Engeland. Een inniger godsdienstig leven was echter
wenselijk, daar verslapping te vrezen was. Maar een hervorming was
niet beslist noodzakelijk. Dit verklaart, waarom de kloosters zich tegen
de invoering er van verzetten en de noodzakelijkheid er van niet inzagen, te minder, daar zij van buiten af werd opgedrongen. Slechts met
tegenzin stemden de monniken in St. Gallen, Fulda en Tegernsee toe.
Hendrik II, die vriendschapsbetrekkingen met abt Odilo onderhield en een groot bewonderaar van Cluny was, wilde niet, dat de
Duitse kloosters ten achter zouden staan bij de herbloeiende Bourgondische kloosters. De grote rijkdommen der koninklijke kloosters
stonden hem tegen. Hij wenste deze bezittingen te gebruiken om ze
aan zijn wereldlijke vazallen te schenken en aldus zijn macht te
vergroten. Naar zijn mening bezat hij het recht, over deze goederen
vrij te beschikken. De kloosters werden daartegenover vrijgesteld
van de krij gs- en hofdienst; zelfs werden zij ontslagen van de betaling,
die zij alle twee jaren aan de koninklijke kamer hadden te doen, zodat
zij zich geheel aan hun kloostertaak konden wijden. Vele kloosters
werden onder leiding gesteld van abt Poppo, opdat hij de hervorming
zou bewerken. Hendrik II had hem als bekend voorstander van de
hervorming de abdij Stablo toegekend. Koenraad II en Hendrik III
bevestigden Poppo's opdracht. Bisschoppen en leken volgden dit
voorbeeld, zodat Poppo ten slotte met de leiding of het toezicht over
ongeveer zeventien abdijen was belast, waarvan de meeste rechtstreeks
onder de keizer stonden. Hieronder bevonden zich zeer bekende,
zoals St. Maximinus te Trier, Echternach, Hersfeld en St. Gallen.
Overal trachtte Poppo de hervorming van Cluny in te voeren.
De tegenzin binnen St. Gallen blijkt uit de voortzetting der kloostergeschiedenis van Ekkehard IV; hij schilderde daarin de gemoedelijke
geest van vroeger tijden, toen men de regel van de H. Benedictus niet
veronachtzaamde, doch hem meer als een stichtelijk boek dan als een
strenge wet had beschouwd.
In de harten drong de geest van Cluny in Duitsland eerst in de
tweede helft der elfde eeuw. Vooreerst droeg hiertoe bij de vestiging
door Ulrich uit Regensburg, de stichter van Rüggisberg, van het
eerste eigenlijke klooster der Cluniacensers bij Freiburg im Breisgau
(Groningen, later naar St. Ulrichzell verplaatst). Vervolgens kwam
St. Alban te Bazel onder Cluny, terwijl aartsbisschop Anno II monniken uit Fruttuaria naar het klooster Siegburg deed komen. Maar de
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beweging won vooral steun, doordat abt Willem, van het Frankische
klooster Hirschau, door de pauselijke legaat Bernard van Marseille
werd overgehaald, de Cluniacenser voorschriften in te voeren. Hij
wekte hiermede een geestdrift op, die geheel Zuid- en Noord- Duitsland bezielde, zodat honderdvijftig kloosters zich om Hirschau
schaarden. Maar dit geschiedde in de jaren van de investituurstrij d,
die wij later zullen bespreken.
Beschouwen wij nu eerst de verbreiding van de geest van Cluny
over het gehele westen, waar hij opnieuw de volken tot elkaar bracht.
Twee landen vragen hier onze aandacht, die tot dusver vrijwel buiten
de westerse samenleving hadden gestaan: Spanje en Engeland. Beide
landen hadden niet tot het rijk van Karel de Grote behoord, afgezien
dan van de Spaanse mark. Zij ontwikkelden zich dus zelfstandig, en
nog meer werden zij door afzonderlijke lotgevallen van Frankrijk,
Italië en Duitsland gescheiden.
In Spanje leefden de Christenen, die in het ontoegankelijke
gebergte van het noorden hun vrijheid wisten te bewaren, in een
doorlopende strijd met de Moren. Na de beslissende overwinning bij
Xeres de la Frontera in 711 nam de macht der Mohammedanen
spoedig toe, toen de enig overgebleven telg der Omajaden, na zijn
avontuurlijke vlucht uit Damascus, naar Spanje kwam en in 756 in
Cordoba begon te heersen. Het rijk der Omajaden bloeide vooral
onder Abderrahmán III (912-961) en Chakam II (961-976), de
bevorderaar van kunsten en wetenschappen, en ook nog gedurende
de tijd, tot 1002, dat de grote minister Ibn-Abi-Amir de Overwinnaar
(Almanzor genaamd) regeerde in plaats van de zwakke zoon van
Chakam. In de negende en tiende eeuw vormden de Arabieren een
gevaar voor alle Christelijke landen, niet slechts door de strooptochten, die zij van de kusten der Middellandse Zee uit ondernamen,
maar ook door hun groot cultureel overwicht. Dit drukte natuurlijk
zwaar op het Christelijke westen en vooral op de ongelukkige Christenen van Spanje, die onder de Omajaden stonden. Cordoba was in
die tijd niet slechts de prachtigste, maar tevens de belangrijkste
residentie van het gehele westen. Roswitha, de non van Gandersheim,
wist vele bijzonderheden over Spanje van een bisschop, die namens de
kalief als gezant naar Otto I kwam, en zij noemde Cordoba het sieraad
der wereld. De stad telde een half millioen inwoners en drieduizend
moskeeën.
De Christelijke grondbezitters, die in het rijk van de kalief
waren achtergebleven, moesten behalve grondbelasting ook nog een
hoofdelijke omslag betalen en een hun toegewezen aantal soldaten
onderhouden. Hoe voorzichtig de Christenen moesten zijn, blijkt uit
een rapport, dat een afgezant van Otto I over zijn ontvangst te Cordoba uitbracht. Deze gezant is abt Joannes van Gorze, die wij reeds
in verband met de kloosterhervorming in Opper -Lotharingen leerden
-
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kennen. Joannes moest het bezoek beantwoorden van de gezant van
Abderrahmán III, van wie Roswitha haar mededelingen had ontvangen. Verder had hij opdracht aan te dringen op de terugtrekking
van de Arabieren, die zich in Garde-Frainet aan de Rhone-monding
bevonden en die door hun plundertochten grote schade aanrichtten.
In 953 ging hij naar Spanje, waar hij drie jaren moest wachten, alvorens
bij de kalief te worden toegelaten. Men wist, dat hij een brief van
Otto bij zich had, waarin ter verdediging van het Christendom de
Islam werd aangevallen, en weigerde om deze reden hem te ontvangen.
Een Spaanse bisschop, die vreesde, dat het weinig benijdenswaardige
lot der Spaanse Christenen nog erger zou worden, trachtte Joannes te
bewegen, de brief niet te overhandigen. Deze was echter wel de laatste
om hierop in te gaan. Hij weigerde kortaf en liet zich afkeurend uit
over de halfslachtigheid der Spaanse Christenen. „Ik verneem," zeide
hij, „dat gij u laat besnijden en u onthoudt van spijzen, die voor de
Arabieren verboden zijn." De bisschop trachtte zich te verdedigen
door er op te wijzen, dat zijn voorgangers op deze punten hadden
toegegeven, om erger te voorkomen. 1
Inderdaad werd deze houding der Christenen vooral door Abderrahmán III met grote toegevendheid beloond. De Christenen mochten
hun godsdienst uitoefenen slechts was hun niet toegestaan, hieraan
naar buiten uitdrukking te geven door klokgelui en processies. In bijna
iedere stad waren naast moskeeën en synagogen ook Christenkerken
te vinden. De Christenen hadden hun wereld- en ordesgeestelijken.
Wel behield de kalief zich het recht voor, zijn goedkeuring te hechten
aan de benoeming der bisschoppen, maar in de regel weigerde hij
deze niet. Voor Christenen stonden zelfs hoge ambten open. Zo was
in die tijd een Christen lid van de staatsraad. Abderrahmán III
streefde er naar, de tegenstellingen van ras en godsdienst tussen zijn
onderdanen te doen verdwijnen en allen tot één nationaliteit te
vormen. Zowel hij als zijn opvolger bereikten op dit gebied grote
successen gedurende de tiende eeuw. Het Arabisch werd de moedertaal zowel van de Christenen als van de Joden: zij schreven en dichtten
bij voorkeur in die taal, in een literaire wedijver met de Mohammedanen, die zij als landgenoten beschouwden. Dit kwam, doordat het
Arabisch de taal was van een hogere beschaving, die vele Christenen
aantrok. Hierdoor waren de onderdanen van de kalief van Cordoba,
Arabieren, Moren en katholieke Spanjaarden, reeds bijna tot één
nationaliteit samengesmolten, waarvoor ook reeds een naam bestond.
De Spaanse Moslems noemden zich Andalusiërs. Voor de Christelijke
onderdanen van de kalief kwam de naam Mozarabes op, ter onderscheiding van de werkelijke Arabieren. De naam komt voor in de
uitdrukking Mozarabische liturgie. Deze behoort tot de Gallische
)
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Mon. Germ. SS. IV, 372.
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liturgieën en was bij de Christenen zowel vóór als na de val van het
Westgotische rijk in gebruik.
Deze toenadering van de Christenen in het rijk van het kalifaat
van Cordoba tot de Mohammedanen was in zoverre van zeer beden
aard, dat menigeen zijn geloof achterstelde bij zijn tijdelijke-kelij
belangen. Vele Christenen zwoeren hun geloof af om vooruit te
komen. De geestelijkheid ging soms zeer ver in haar concessies aan de
Islam. Tal van streng gelovige Christenen waren daar echter evenzeer
tegen gekant als abt Joannes. Zij zochten naar gelegenheden om de
Islam openlijk aan te vallen, ofschoon daarop de doodstraf stond. -Men
kan met vele der toenmalige Christenen van Spanje degenen veroordelen, die door dit optreden de toorn der Mohammedanen opwekten.
Het is echter niet te ontkennen, dat die kleine groep met zo vurig
geloof verhinderd heeft, dat de Christenen het verzet tegen de Islam
opgaven. Anders ware ook voor de uit het noorden opdringende
onafhankelijke Christenen alle hoop verloren, het schiereiland ooit
terug te kunnen winnen.
Tussen die Christenen in het noorden en de Mohammedanen
werd een verbitterde strijd gevoerd, met afwisselend succes. Een
uitgestrekt gebied van verwoesting, dat zich langzaam naar het zuiden
verplaatste, naarmate de Christenen hun tegenstanders terugdrongen,
gaf het slagveld tussen de twee partijen aan. In de veroverde streken
herbouwden de Christenen de verwoeste kerken en grondvestten zij
een staatkundige organisatie. Het eerst werd het koninkrijk Asturië
gesticht; hieruit ontstond het koninkrijk Leon met de gelijknamige
hoofdstad. Ten oosten daarvan lag het land der burchten, Castilië,
welks graven in Burgos zetelden. Een andere groep Christelijke rijken
ontwikkelde zich uit de Spaanse mark, door Karel de Grote gesticht
aan de zuidelijke helling der Pyreneeën; in het oosten het markgraafschap Barcelona en in het westen, in het eigenlijke Baskische
land, het vorstendom Navarra met de hoofdstad Pamplona, welks
vorst de titel van koning aannam. In de elfde eeuw kwam hier nog bij
Aragon, dat zich uit het graafschap Jaca ontwikkelde en uitbreiding
zocht ten koste van de emir van Saragossa. Van deze Christelijke
staten had nu eens de ene, dan de andere de leiding: eerst Navarra,
welks koning Sancho de Grote (970-1035) Castilië en Aragon overheerste, en evenals Knoet de Grote, die in diezelfde tijd verschillende
rijken in het noorden onder zijn schepter bracht, aansluiting bij de
Midden - Europese Christenheid zocht. Vooral met hertog Willem
van Aquitanië onderhield hij contact. Het kon dan ook niet uitblijven,
of zijn rijk kwam in aanraking met de nieuwe geestelijke beweging,
die van Cluny uitging.
Koning Sancho zond de monnik Paternus naar Cluny om er de
nieuwe beweging te leren kennen en deze op Spanje over te brengen.
Na zijn terugkeer kreeg Paternus het bestuur over het klooster S. Juan
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de la Peña, in Aragon, dat het voornaamste klooster van het koninkrijk
werd. Het ontving dezelfde privileges als de Cluniacenser kloosters;
onder andere werd het onafhankelijk verklaard van iedere geestelijke
of wereldlijke heerschappij . De geschiedenis van het klooster houdt
innig verband met de geschiedenis van Aragon. De bisschoppen van
Aragon werden gekozen uit de monniken van S. Juan. Van hier
verbreidde zich de hervorming van Cluny over de overige Christelijke
rijken. Onder de kloosters, die door S. Juan hervormd werden, trad
vooral Oña in Castilië op de voorgrond, waar koning Sancho begraven
werd en een aparte congregatie ontstond, die 73 kloosters telde.
De kloosters, die de richting van Cluny waren toegedaan, verwierven hier een betekenis, groter dan die der bisdommen. Zij waren
onderpanden voor de morele en militaire steun, die de strijdende
Christenen van Spanje in de landen ten noorden van de Pyreneeën
zochten. Toen de Christenen na de dood van Almanzor in 1002 weer
tegen de Mohammedanen te velde konden trekken, beloofden zij alle
buit aan goud en zilver naar de kerk van de H. Petrus te Cluny te
zullen zenden; deze gelofte werd ook gehouden. Ferdinand I de Grote,
koning van Castilië en Leon (1035-1065), die het tijdvak der duurzame
veroveringen opende, ging nog verder dan zijn vader Sancho in de
begunstiging van Cluny: hij kende de abdij een jaarlijkse schenking
van 100 onsen goud toe. Zijn zoon Alphonsus VI (1073-1109) verdubbelde dit bedrag. Zó hoog werd het gebed geschat, waardoor de
monniken van Cluny de Spaanse wapenen steunden. Cluny vormde
de geestelijke brug tussen Spanje en de andere Christelijke staten van
het westen; daarover zouden spoedig de Franse kruisvaarders in groten
getale de Spanjaarden te hulp snellen. Vooral Hugo, de grote abt van

Cluny, breidde deze relaties uit. Hij gaf de stoot tot de vervanging
van de Mozarabische ritus door de Romeinse.
Eveneens zien wij de kloosterhervorming voet krijgen in een
tweede land, dat gewoon was zijn eigen weg te volgen: in Engeland.
De band, die onder Bonifacius en Karel de Grote had bestaan tussen
de Engelse Kerk en het vasteland, was allengs losser geworden. Wel
vond men alom nog Schotse monniken op het vasteland, maar kerkelijke betrekkingen tussen het rijk der Angelsaksen en het oude
Frankische rijk bestonden nauwelijks meer. De kloosterhervorming
sloeg nu ook op Engeland over. Dunstan, de grote aartsbisschop van
Canterbury, had in zijn jonge jaren, tijdens zijn ballingschap in het
klooster Blandinium bij Gent (955-957), de beginselen leren kennen
van de hervorming, die uitging van het klooster Brogne. Anderen
kwamen in Fleury in aanraking met de denkbeelden der Cluniacensers. De voornaamsten waren abt Ethelwold, die zijn klooster Abingdon volgens het voorbeeld van Fleury hervormde, en de Deen Oswald,
die als monnik in Fleury vertoefde en in 961 tot bisschop van Worcester en in 972 tot aartsbisschop van York werd verheven. Van hem
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ging de eerste hervorming der Engelse kloosters uit, die echter niet
van blijvende duur was. Ongeveer veertig abdijen werden hervormd.
Ethelwold, die in 963 tot bisschop van Winchester werd verheven,
vertaalde de regel van Benedictus in het Angelsaksisch en stelde in
overeenstemming met de kloosterregels van Gent en Fleury een
,, regularis concordia" op ; hij beoogde hierdoor hetzelfde te bereiken
als voordien Benedictus van Aniane. Evenals deze toen gesteund werd
door Lodewijk de Vrome, kreeg Ethelwold de medewerking van de
Angelsaksische koning Edgar. Bij een concilie te Winchester in het
jaar 966 gelastte de koning alle abten en abdissen de regel aan te
nemen, zoals deze door Ethelwold was opgesteld. De meeste abten
waren tevens bisschop, zodat de hervorming spoedig in de wereld clerus doordrong, waarop wij nader zullen terugkomen. Nadat

Willem van Normandië Engeland veroverd had, werden echter ook
prioraten gesticht, die rechtstreeks onder Cluny stonden.
Alvorens wij die latere tijden gaan behandelen, willen wij nog
nagaan, welke invloed de hervormde kloosters en de congregatie van
Cluny in hun jonge bloeitijd uitoefenden op maatschappelijk, geestelijk en kunstgebied. Daar de hervorming ten doel had, de monniken
terug te brengen tot hun eigenlijke kloostertaak, voornamelijk tot het
koorgebed, en hen van de wereld ver te houden, hebben zij op ander
gebied natuurlijk weinig tot stand gebracht. Hierin onderscheiden zij
zich van de oudere kloosters, die naar de richtlijnen van Karel de
Grote verder bleven werken en zich ook aan onderwijs en cultuur
moesten wij den, waardoor zij onvermijdelijk een meer wereldlij k
karakter kregen. Maar ook de hervormde kloosters moesten trachten
hun materieel bestaan, dat van hun bezit aan grond afhankelijk was,
te verzekeren, wilden zij hun zelfstandigheid bewaren en een zo groot
mogelijk aantal monniken kunnen onderhouden; ook zij moesten hun
monniken een zekere ontwikkeling bijbrengen en hun princiepen
schriftelijk bekend kunnen maken; ook hun voornaamste taak, Gods
eredienst, eiste zorg voor kunstige afwerking en versiering van de
heiligdommen; dus hebben ook zij voor de beschaving veel gedaan.
In economisch opzicht hebben de hervormde kloosters ten eerste
juist zo gewerkt als de vroegere kloosters, die er naar streefden door
een practisch en goed doordacht beheer hun bezit aan grond rendabel
te maken. Maar bovendien maakten zij zich nog op andere wijze
verdienstelijk. In hun tijd hadden de verwoestingen, door Noormannen en Saracenen aangericht, de binnenlandse twisten in Frankrijk, de anarchie in Italië en de verbitterde gevechten in Spanje in al
deze landen het grondbezit ontredderd. De boeren waren van have
en goed beroofd en hadden geen bestaan meer. Thans boden de
nieuwe of gereorganiseerde kloosters aan vele boeren een nieuwe
bestaansmogelijkheid. Zij plaatsten op hun goederen pachtboeren of
hospites, die wel aan het goed gebonden waren, doch de hun verpachte
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grond zelfstandig konden beheren. Bij een andere vorm van overeenkomst genoten de boeren hun levensonderhoud plus een zeker deel
van de opbrengst der kloostergronden. In de wijnbouw, die vooral in
Bourgondië en Auvergne zeer loonde, kregen de boeren na verloop
van een bepaalde tijd (meestal vijf jaren) de helft van het bebouwde
land in eigendom. Sedert de elfde eeuw ontstond uit deze leenroerigheid in Frankrijk de erfpacht. Ook de verschillende vormen der
precaria remunerativa 1 ) ontwikkelden zich tot een soort lijfrente en
erfpacht. De steden, die zich rondom een abdij vormden, het kerkelijk
asyl en de markten trokken handwerkslieden en kooplieden tot zich.
De weldadigheid der kloosters lenigde de nood der schamelen en
bevolkte de steden. Hun organisatie oefende in vele opzichten een
weldoende invloed uit op materieel gebied. Overal, waar een nieuw
klooster ontstond en met grondbezit werd toegerust, waren handen
nodig om het land te bebouwen. Veelal moesten eerst grote bossen
worden gekapt. Systematisch bouwden de monniken dorpen en kerken
en openden zij markten.
De pachten en de verkoop van de producten, die de kloosters
niet voor eigen onderhoud nodig hadden, verschaften hun in vele
gevallen vrij belangrijke geldmiddelen, die hen in staat stelden hun
eigen bezit nog beter te exploiteren en in het algemeen de materiële
welvaart te bevorderen. Evenals de Kerk zulks had gedaan in de tijd
toen de Romeinse geldhuishouding ten onder ging, 2 ) trachtten thans
de kloosters de sociale nood te lenigen door als credietinstellingen op
te treden. Daar de kerkelijke voorschriften het bedingen van interest
verboden, kon de schuldenaar niet het slachtoffer van woeker worden.
De boeren konden kleine bedragen ter leen ontvangen, indien zij
tijdelijk in moeilijkheden geraakten door mislukking van de oogst;
grotere bedragen werden verstrekt voor pelgrimstochten, krijgsdienst,
vrijkoping uit gevangenschap en huwelijk. Velen maakten een dankbaar gebruik van de geboden gelegenheid, zich kost en inwoning in
een klooster te verschaffen door in ruil hiervoor bezit aan grond af te
staan. Vooral alleenstaande vrouwen gingen hiertoe dikwijls over.
Anderen sloten een verzekering tegen gevallen van nood, die in zo'n
tijd van publieke onveiligheid vaak voorkwamen. De kloosters konden
deze verbintenissen geredelijk aangaan, daar zij e'r belang bij hadden,
hun grondbezit te vergroten, maar tevens blijkt uit deze overeenkomsten, welk groot vertrouwen er tussen het klooster en de bescher
bestond. Bijna altijd sprak hier een godsdienstig-mingzoekd
argument mede, daar men zich nergens zo veilig voelde als onder de
bescherming van een heilige en in de schaduw van een vrome

kloostergemeenschap.
Dit vertrouwen in de kloosterlingen, die de dag in gebed door1)

Zie deel I, blz. 386.

2)

Zie deel I, blz. 210.
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brachten en wier stichtend liturgisch gebed in hun prachtige kerken
een diepe indruk op de bevolking maakte, kwam ook op andere wijze
tot uiting. Men trachtte zich van de geestelijke weldaden van het
convent te verzekeren, door zijn eigen zieleheil aan te bevelen in de
gebeden der kloosterlingen, en ook voor de zielen van overleden
bloedverwanten en voor de gehele familie te laten bidden. Gaarne
deed men hiertoe schenkingen van grotere of kleinere omvang,
meestal in de vorm van landerijen. Uit de schenkingsoorkonden
spreekt steeds de zorg voor het heil der ziel. Zo ontstond er een
gebedsgemeenschap tussen de biddenden en degenen, voor wie zij
baden, berustend op de grootse gedachte van de gemeenschap der
heiligen. Deze gebedsgemeenschap werd belichaamd in verschillende
vormen, die in de tijd der Cluniacensers tot volle ontwikkeling
geraakten. Vooral onder dezen werd de nadruk gelegd op de sociale
band tussen de betrokkenen, door deze gemeenschap aan te duiden
als broederschap, fraternitas of societas. Ook sprak men van participatio, participium en beschouwde hierbij als kern der verbroedering
de deelgerechtigdheid in alle geestelijke goederen van een klooster.
Beneficium daarentegen sloeg evenzeer op de geestelijke als op de
stoffelijke voordelen, die de broederschap schonk aan personen buiten
het klooster. Hierbij had men de plaats uit de brief van Jacobus
(V, 16) voor ogen : „Veel vermag het voortdurend gebed van de
rechtvaardige," waarop meestal bij de fundatie werd gewezen.
Behalve de verhouding tussen klooster en op zichzelf staande
personen ontstond nog een andere, namelijk tussen de kloosters
onderling, die zich verplichtten voor elkander te bidden. Beide
vormen van gebedsbroederschap, de gemengde en de zuiver kloosterlike, komen reeds in de zevende en achtste eeuw in Engeland voor.
Op het vasteland vinden wij de opwas der gebedsbroederschappen in
de eerste helft van de negende eeuw; na een periode van stilstand
volgde dan een nog krachtiger opbloei in de elfde en twaalfde eeuw,
toen de Cluniacensers hun hoogtepunt hadden bereikt. 1 ) De gedachte van de aaneensluiting der kloosters, zoals deze Benedictus van
Aniane voor de geest zweefde en door Cluny in zijn congregatie werd
verwezenlijkt, heeft de gebedsbroederschap der kloosters ten zeerste
in de hand gewerkt, zoals begrijpelijk is; de toeneming der gemengde
gebedsbroederschappen zal wel begunstigd zijn door de grotere
plechtigheid der godsdienstoefeningen.
De namen dergenen, die een dergelijke gebedsbroederschap met
een klooster aangingen, werden opgetekend in boeken, waarvan twee
typen ontstonden. De oudste lijsten, waarop namen van levenden en
overledenen werden vermeld, als op de oud - Christelijke dipticha, die
1 ) Zie E b n e r, Die klösterlichen Gebetsverbrüderungen bis zum Ausgange des
Karoling. Zeitalters. Regensburg 1890.
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in de Mis werden gebruikt, noemde men boeken des levens (libri
vitae), denkende aan het bijbelse beeld van het boek des hemels,
waarin de namen der uitverkorenen werden opgetekend. De tweede
soort lijsten zijn de necrologieën ; daarin werden de namen der overledenen in chronologische volgorde opgetekend. Deze necrologieën
stonden gewoonlijk in zogenaamde kapittelboeken, die ter lezing in
het kapittel werden gebruikt en waarin de Benedictijnse regel, een
volgens de kalender ingedeelde opsomming der heiligen (martyrologium) en een necrologium plachten voor te komen.
De libri vitae werden in het begin vooral bij de commemoratie
in de Mis gebruikt. Hiervan werd afgezien, toen de boeken een te
grote omvang kregen; het Reichenauer broederschapsboek bevatte
ten slotte veertigduizend namen ! Met de necrologieën ging het anders:
in het kapittel las men slechts de namen der afgestorvenen voor, die
op die datum waren ingeschreven. De nagedachtenis der overleden
broeders bleef echter niet beperkt tot het gebed in het kapittel na de
priem of de terts : spoedig na het bericht van overlijden had het officie
der overledenen plaats, terwijl volgens oud gebruik Missen werden
gelezen op de derde, zevende en dertigste dag en soms ook telken
jare op de dag van het overlijden. Een gunst, die dikwijls hoog werd
aangeslagen, was de bijzetting in het klooster.
De gebedsbroederschappen deden velerlei relaties ontstaan. De
gemengde oefenden in sociaal opzicht een stimulerende en weldoende
werking uit. Bij de kloosters ontstonden lekengenootschappen tot
stichting der leden, en in de loop der tijden kregen zij een vaste vorm,
als in de tijd van de H. Franciscus van Assisië derde orden, en
een betekenis, die zij tot op heden hebben behouden. De gemeenschap
des gebeds tussen kloosters versterkte de aaneensluiting der verschillende landen en schiep betrekkingen, die niet - slechts van speciale
betekenis waren voor de verbreiding van de nieuwe hervormingsgedachten, maar ook in het algemeen de beschaving, de literaire zowel
als de artistieke, krachtig bevorderden.
Op het gebied van literatuur en wetenschap constateren wij
echter in het begin vrij duidelijk een afwijzende houding, zoals reeds
eerder gezegd. 1 ) In overeenstemming met het capitularium van 817,
dat ten doel had de plannen van Benedictus van Aniane te verwezenlijken, bezat Cluny geen lekenschool, doch slechts een school voor de
oblaten, de toekomstige monniken. Maar zulk een inrichting moest
dan ook ieder klooster hebben.
Slechts zelden wordt melding gemaakt van de oprichting van
volksscholen. Abt Willem van St. Bénigne in Dijon, die in Italië een
degelijke opleiding had genoten en als leraar zijn sporen had verdiend,
gaf de stoot tot de oprichting van zulke scholen. Toen hij de orde
1)

Zie biz. 193.
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herstelde in de vervallen kloosters van Normandië, werd hij zeer
getroffen door het feit, dat de leken in het geheel niet konden lezen
en niets van het psalter kenden ; op hem als Italiaan moest dit diepe
indruk maken. Hij ging over tot het oprichten van volksscholen naast
de kloosterscholen, om het volk gelegenheid te geven, aan de liturgie
deel te nemen. 1 ) Met de leiding belastte hij bekwame monniken.
Vrijen en horigen, rij ken en armen werden zonder onderscheid toegelaten, terwijl bovendien nog maaltijden aan de armen werden verstrekt. Dit geestelijke werk van barmhartigheid werd beloond, doordat
vele leerlingen in dienst van het klooster of van de Kerk traden.
Natuurlijk was voor iedere school binnen een klooster een
bibliotheek nodig. Daar het de enige bedoeling was, de kloostergeest
aan te kweken, bevatte de bibliotheek voornamelijk werken van
kerkvaders. Van de heidense schrijvers wilde men niets weten. Toch
werden de dichters Virgilius, Ovidius en Juvenalis niet geheel en al
vergeten. Want uit hun werken leerde men de fraaie vormen van oude
taal en dichtkunst, die men gaarne navolgde voor godsdienstige
doeleinden. Overigens bleef er maar weinig tijd beschikbaar voor de
beoefening der letterkunde, daar de voorgeschreven godsdienstige
plichten bijna de gehele dag in beslag namen. In de regel beperkten
de literaire werkzaamheden zich tot datgene, wat rechtstreeks op het
klooster betrekking had. In de Cluniacenser kloosters zijn bijna
uitsluitend historische geschriften, biografieën van heiligen, vooral
van de grote abten van Cluny, predikaties en hymnen ontstaan.
Odo van Cluny, die gestudeerd had onder de befaamde geleerde
Remigius te Parijs, heeft op aansporing van de bisschop van Limoges
enige geschriften opgesteld, die echter geen betrekking hebben op
Cluny. Zij zijn eerder als een voortzetting van zijn werk als auteur
uit de periode voor zijn intrede in het klooster te beschouwen. Zijn
hoofdwerk vormen de Collationes; hierin werkt hij een onderhoud
uit, dat hij met de bisschop van Limoges, Turpin, over de treurige
toestand van de Kerk in die tijd gehouden had. Hij bestrijdt de drie
hoofdzonden superbia, luxuria en malitia, vooral bij de wereld- en
ordesgeestelijkheid. Eveneens behandelt hij in een gekunsteld gedicht,
dat hij Occupationes betitelt, de zonden der wereld en de betekenis
der verlossing. Deze werken kenschetsen de periode, waarin Cluny
als hervormingscentrum van de clerus begint te schitteren. Nog
merkwaardiger is de biografie van een leek, die hij omstreeks 930
schreef, daar er zeer weinig biografieën van leken uit die tijd bestaan.
Zij behandelt het leven van graaf Gerald, de stichter van het klooster
Aurillac; Odo stelt hem tot voorbeeld aan de machtigen en het volk
van die tijd, waarin volgens zijn mening de Antichrist nabij is. Gerald
wordt geprezen wegens zijn bescheidenheid, matigheid en kuisheid,
1)

„

Scholas sacri ministerii." Vita Guillelmi, c. 14. M i g n e 142, col. 709.
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zijn eenvoud van kleding in tegenstelling met de nieuwerwetse opschik,
zijn vrijgevigheid en zachtmoedigheid. Wij zien hier, hoe de Cluniacensers zich toelegden op de zedelijke verbetering der voorname
leken, door wier hulp hun kloosters groot waren geworden. In zijn
biografie tekent Odo het ideaal van de vrome ridder, zoals dit in de
elfde eeuw meermalen werd verwezenlijkt, en waardoor tegen het
einde dier eeuw de ridders in geestdrift geraakten voor de oproep ten
kruistocht.
In het algemeen echter stelden de hervormingskloosters slechts
matig belang in de gebeurtenissen in de wereld. Annalen, die in de
andere kloosters van die tijd zo veelvuldig werden bijgehouden,
schreef men hier niet. Wij bezitten slechts twee kronieken, die opmerkelijk verschijnsel geheel of gedeeltelijk werden geschreven
in St. Bénigne te Dijon, waar abt Willem meer tot studie had aangespoord dan elders placht te geschieden. Een dezer is het werk van
de monnik Rodulfus Glaber (Rudolf de Kaalkop). Zij behandelt de
gebeurtenissen omstreeks het jaar 1000 en bevat veel gegevens over
het werk van Cluny, doch is zonder systeem geschreven ; gelijk ook
de schrijver zelf, die rusteloos van het ene klooster naar het andere
trekt, in zijn leven sterk afwijkt van het evenwichtige karakter, dat de
abten van Cluny kenmerkt. De andere kroniek werd door Joannes
kort na 1052 geschreven over het klooster St. Bénigne en bevat vele
excerpten van oorkonden.
Na St. Bénigne noemen wij het door Odo hervormde klooster
St. Benoit- sur -Loire te Fleury als kweekplaats van wetenschap. Dit
werd het vooral door abt Abbo, een tijdgenoot van Gerbert, die
evenals deze naar universele kennis streefde. Hij was zeer bereisd en
genoot groot aanzien, ook buiten Frankrijk. Hij was geboren in de
omgeving van Orleans, werd op jeugdige leeftijd in een klooster
geplaatst, studeerde daar en trad al vroegtijdig als leraar op. Om zich
verder te ontwikkelen ging hij naar Parijs, Reims en Orleans. Oswald,
aartsbisschop van York, stelde hem als leraar aan in het nieuwe
klooster te Ramsey, waar Abbo in aanraking kwam met koning
Ethelred II en de aartsbisschoppen van Canterbury. Hier schreef hij
een lijdensverhaal over de koning - martelaar de H. Edmund en een
verhandeling over Latijnse grammatica. Na de terugkeer in zijn
klooster volgde zijn verkiezing tot abt in 998. Kort daarna geraakte
hij in een heftige strijd met de bisschop van Orleans over de rechten
van zijn klooster. Dit bracht hem er toe, een verweerschrift (Apolo geticus) te richten tot de koningen Hugo en Robert, en met gelijk doel
stelde hij een verzameling canones op. Van zijn hand bezitten wij nog
een geschiedenis der pausen, een astronomisch geschrift en een verhandeling over het ontstaan der gewichten. Ook chronologische
vraagstukken trokken zijn aandacht. Zijn voorkeur ging uit naar
feitenkennis, hetgeen in overeenstemming is met de richting der her-
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vormde kloosters. Overigens is in zijn geschriften alleen karakteristiek
zijn eigen persoonlijkheid ; hij is de strijdlustige jurist, die de rechten
van het klooster tegen de bisschop verdedigt en het hoogste gezag
van de paus tegen alle aanvallen in bescherming neemt. Ook tegen
de simonie trekt hij reeds krachtig te velde.
Een goede biografie van Abbo werd geschreven door zijn leerling
Aimoin. Deze schreef ook een geschiedenis der Franken, die van
weinig betekenis is, en werkte mede aan een boek over de wonderen
van de H. Benedictus, waaraan de beste schrijvers van het klooster
gedurende enige generaties arbeidden. Hierin werden de wonderen,
die tot stand kwamen door de te Fleury vereerde reliquieën van de
stichter der orde, in chronologische en geografische orde vermeld.
Het werk bevat vele gegevens over Frankrijk. Het werd begonnen
door de in 878 overleden monnik Adrevaldus, die een helder beeld
tekende van de verwarring in zijn tijd. Na Aimoin zette de monnik
Andreas in 1041 de arbeid voort. Van zijn hand is een knappe biografie
van Abbo's opvolger, abt Gauzlin, die in 1029 als aartsbisschop van
Bourges stierf. Andreas beschrijft boeiend de arbeid van een Franse
prelaat uit de elfde eeuw. Een andere monnik van Fleury, Helgaud,
die zich ook als cantor en goudsmid verdienstelijk maakte, schreef
een leven van koning Robert van Frankrijk, dat echter alleen de
deugden van deze vorst en de kloosters en kerken, die hij stichtte,
opsomt en dat nog vrij onhandig. Deze literaire arbeid vloeide
waarschijnlijk alleen voort uit de positie van het klooster Fleury en
uit de aansporingen van Abbo.
Een vruchtbaar hagiograaf was abt Adso van het klooster
Montier-en-Der, die betrekkingen onderhield met Gerbert en Abbo.
Reeds als leraar aan de bisschoppelijke school te Toul begon hij te
schrijven. Op wens van koningin Gerberga, de gemalin van Lodewijk
d'Outremer, schreef hij een prozawerk over. de Antichrist, zijn opkomst en einde; dit geschrift beïnvloedde geruime tijd de Franse
nationale literatuur. Zijn vele heiligenlevens zijn grotendeels bewerkingen van oudere geschriften, waarvan hij niet veel meer dan de stijl
veranderde. Hij werkte op bestellingen van prelaten uit zijn omgeving.
Ook gedichten en hymnen staan op zijn naam. Op een pelgrimsreis
naar Jeruzalem overleed hij in 992.
Deze literaire productie kan niet in haar geheel aan de hervorming
worden toegeschreven, daar zij te zeer uiteenlopende karaktertrekken
vertoont. Zij maakt deel uit van de algemene letterkundige opleving
van de tiende eeuw in Frankrijk, die zich het duidelijkst vertoonde te
Reims. Daar schreef de archivaris Flodoard, behalve een groot gedicht
over de triomf van Christus en de heiligen van Palestina, kostbare
historische werken: zijn annalen en de geschiedenis der Kerk van
Reims. Deze laatste werd, met veel minder zorg, voortgezet door de
monnik Richer van St. Remy, op last van Gerbert. Veel wetenswaardigs
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van de geschiedenis van Aquitanië vernemen wij uit een kroniek,
die een monnik uit Angoulême, Ademar van Chabannes, in 1028
schreef, en uit zijn geschiedenis der abten van St. Martialis te Limoges.
Hij bepleit daarin de opname van de H. Martialis in de rij der
apostelen.
Wel ging een indirecte invloed op de literatuur in het algemeen
uit van het hervormingsstreven, doordat de nieuwe bloei van het
kerkelijk leven een gunstiger atmosfeer schiep voor letterkundige
arbeid, hetgeen vooral na de elfde eeuw merkbaar werd.
Een nog duidelijker gevolg van de kloosterhervorming was het
bouwen van nieuwe kerken. De vele nieuwe kloosters richtten overal
kerken op, zodat een krachtige opleving in het bouwbedrijf viel waar
te nemen. Rodulfus Glaber, die zijn tijd van het standpunt der Cluniacensers bekeek, wees hierop met de woorden: „Het was, alsof de
wereld het oude kleed aflegde en zich overal met een helder glanzend
kerkelijk gewaad tooide." 1 ) Verschillende der overhaast gebouwde
kerken bleken niet stevig genoeg te zijn ; maar dit was slechts een
aansporing om ze door beter geconstrueerde te vervangen en tal van
nieuwe problemen te formuleren en op te lossen. In de verschillende
pogingen, die werden aangewend om de houten zoldering door een
stenen gewelf te vervangen, werd in het begin der elfde eeuw de volle
bloei der Romaanse bouwkunst voorbereid, die zich tegen het einde
der eeuw geheel ontplooide en een sprekend zinnebeeld is van de
geestdrift voor de eerste kruistocht, die in het gehele westen oplaaide.
In de voornaamste hervormingscentra der Cluniacensers, in
Cluny zelf, in Fleury en St. Bénigne, vinden wij rijkelijk bewijzen
van die ijver tot het bouwen van kerken. In Fleury was het Gauzlin,
de opvolger van Abbo, die een begin maakte met de bouwwerkzaamheden. In Dijon legde abt Willem in het jaar 1001 de grondslag voor
een grote zuilenbasiliek met drie beuken, een grote aangebouwde
rotonde, die zich boven het graf van de H. Benignus verhief, acht
torens en drie grote portalen. Uit zijn vaderland Italië liet hij vaklieden komen, die Longobardische kunsttradities ingang deden vinden,
zowel hier als in de Normandische kloosters, die door Willem waren
hervormd.
In Cluny zelf werd nog in de eeuw der stichting onder Majolus
de kleine kerk vervangen door een grotere, die in 981 werd gewijd.
Deze kerk, waarschijnlijk door Odilo verbouwd, bezat reeds aanzienlijke afmetingen, met tongewelf, een toren op de viering en twee
torens aan de voorzijde. Tussen de vóórtorens was een grote hal
aangebracht, die zich tot onder de torens uitstrekte. Zij werd Galilea
genoemd, daar de toegang uit verschillende treden bestond. Men zinspeelde op de woorden van Mattheus XXVIII, 16: „De elf leerlingen
1)

Hist. I. III, c. 4.

15. Sc h n ü re r. Kerk en Beschaving. II.
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nu gingen naar Galilea, naar de berg, die Jezus hun had aangewezen."
Merkwaardig was ook de kwadraatvorm van het koor met rechthoekige zijkapellen, die wij in andere kerken der Cluniacensers,
Romainmotier en Peterlingen bijvoorbeeld, terugvinden. Waarschijnlijk hebben ook de monniken van Hirschau in deze kerk van Majolus
voorbeelden gevonden voor hun constructies.
Nadat de beginselen van Cluny door de gehele Kerk waren
aanvaard en een der monniken als Urbanus II de pauselijke Stoel had
bestegen, begon het klooster met een ontzaglijk bouwwerk, dat
slechts door de St.-Pieterskerk te Rome werd geëvenaard. Die kerk
van Cluny was even lang als de St. Pieter. In 1095, kort voordat
Urbanus II te Clermont de westerse wereld tot de eerste kruistocht
opriep, wijdde hij het toen gereedgekomen gedeelte, het koor, in.
Eerst in 1130 kon de gehele kerk door Innocentius II worden ingewijd.
Zij werd helaas in 1811 afgebroken; de tekeningen en beschrijvingen,
die bewaard zijn gebleven, geven een indrukwekkend beeld van dit
monumentale bouwwerk. De kerk bevatte vijf schepen, twee dwarsbeuken en een brede voorhal met bovenverdieping, zoals de vroegere
kerk; de galerij was voor de leken bestemd, zodat beneden de grote
processies der monniken ongehinderd konden plaatsvinden. Het voorportaal werd geflankeerd door twee machtige vierkante torens, waarbij
nog een grote en een kleine vieringstoren kwamen, benevens twee
torens op de vleugels van het grootste dwarsschip en nog twee trappentorens aan de uiteinden. In het geheel waren er dus acht torens. Het
middenschip was door een tongewelf gedekt, terwijl voor de eerste
twee zijbeuken kruisgewelven en voor de buitenste twee steekgewelven
of kruisgewelven waren gebruikt. Om de kooromgang lag een krans
van kapellen.
Het geheel moet een imposante indruk hebben gemaakt. De kerk
stond daar als zinnebeeld van een nieuw tijdvak, waarin ZuidFrankrijk het brandpunt van het godsdienstig leven vormde en dat in
zijn verdere ontwikkeling nieuwe uitdrukking zocht, zonder echter
met de essentiële tradities te willen breken. Het tijdperk der Middeleeuwen, waarin de Kerk ook naar buiten de leiding had, werd aangekondigd en ingeleid door de geest van Cluny, die het godsdienstig
leven tot nieuwe vurigheid had gewekt. De oude basiliekstijl werd
steeds meer prijsgegeven, vooral door de overgang tot de gewelven,
die geheel nieuwe problemen schiepen, waardoor de weg voor de
gotiek werd bereid. Deze kerk van Cluny is wel niet de eerste kerkelij ke gewelf bouw, maar zij is toch de eerste geheel gewelfde basiliek
van grote afmeting. Welk een machtige geest er in die ontzagwekkende
ruimten werd gekweekt, wilde men de buitenwereld vooral doen
voelen in de monumentale westelijke facade met de twee torens, die
tot voorbeeld zou strekken voor de ontwikkeling van dit onderdeel in
de latere kathedralen. De tijd brak aan, waarin de pausen, door de
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geest van Cluny bezield, de deuren der Kerk sloten ook voor de
machtigsten, die zich niet wilden buigen, en waarin de macht en de
glorie der Kerk naar alle kanten verwinnend uitstraalden.
Een verrassend licht wordt geworpen op de zorg van Cluny voor
de versiering en afwerking der kerken door een ontdekking, in de
laatste tijd gedaan op het gebied van een andere tak van kunst. De
monumentale beeldhouwkunst, die, naar het scheen, de laatste eeuwen
in het vergeetboek was geraakt, ontwaakte plotseling tot nieuw leven
in de tijd, toen de geest van Cluny in de landen was doorgedrongen.
Het eerst verscheen en ontplooide zij zich weder in de kerken der
Cluniacenser kloosters. Interessante beeldhouwwerken uit de Middeleeuwen vinden wij in de abdij van Moissac, die omstreeks 1100 herbouwd was en zich bij Cluny had aangesloten; zij bevinden zich in het
grote portaal. Het tympaan bevat een eigenaardige voorstelling in
bas- reliëf : Christus omgeven door de symbolen der evangelisten en
de vierentwintig ouderlingen der Apocalyps. Waarschijnlijk is het
ontwerp ontleend aan een der miniatuur-manuscripten der Apocalyps,
van de hand van de Spanjaard Beatus, die in Zuid - Frankrijk gevonden
werden. Uit dezelfde bron putten de Cluniacensers nog menig ander
motief tot stichting des volks en ter versiering van hun kerken en
kloosters. 1
Cluny straalde nog in uiterlijke glans, toen de geestelijke beweging, die er was ontstaan, reeds haar hoogtepunt had overschreden en
de voortekenen van een reactie zich begonnen te vertonen. Maar al
waren de gloriedagen van Cluny vervlogen, zijn verdiensten waren en
bleven zeer groot. De resultaten, die de monniken van Cluny bereik)

ten, worden slechts geëvenaard door die der Angelsaksische klooster-

lingen uit de achtste eeuw. Wellicht was de arbeid der Cluniacensers
nog groter van omvang. Zij schonken nieuwe idealen aan alle westerse
kloosters. Hun invloed bleef niet beperkt binnen de kloostermuren.
Het kon niet uitblijven, of het sterke idealisme, dat van hen uitging,
moest ook de wereldgeestelij kheid en ten slotte de leken bezielen.
Natuurlijk kon dit niet zonder heftige strijd worden bereikt. Evenals
voorheen de Angelsaksische monniken met Bonifacius de reformatie
der Frankische Kerk en haar nauw contact met Rome bewerkten,
waaruit de stichting van de Kerkelijke Staat en het keizerrijk van
Karel de Grote volgde, zo gaf nu de door Cluny in het leven geroepen
kloosterhervorming de stoot tot de reformatie van de wereldgeestelijkheid en tot de groepering van alle vernieuwde geesten om Rome. De
verdere gevolgen, die hieruit voortvloeiden, waren van nog ingrijpender aard. In de kruistochtbeweging volgt de gehele westerse wereld
de leiding der pausen.
Zo kreeg de kloosterhervorming der tiende en elfde eeuw een nog
1)

M á 1 e, L'art religieux du 12e s. en France (Par. 1924), p. II, 1 ss.
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breder uitwerking dan de arbeid van Bonifacius en zijn gezellen. Zij
kon dat, wijl zij haar krachten rondstuwde vanuit het centrum van de
Christelijke westerse wereld ; het arbeidsveld van Bonifacius daarentegen lag aan de peripherie: zijn werk eindigde bij de Friezen, terwijl
hij zijn graf in Fulda vond, dat toen aan de Slavische grens was
gelegen. Cluny lag midden tussen Italië, Engeland, Duitsland en
Spanje, op ongeveer gelijke afstand van de grenzen van het Christelijke
westen in Zuid - Italië en Noord - Engeland, van de heidense en
Mohammedaanse slagbomen in Pommeren en aan de Taag. Overal
had de nieuwe geest wortel geschoten, in de kloosters van Normandië
en evenzeer in Rome en omgeving; West- Zwitserland, het Zwarte
Woud en Lotharingen hadden er deel aan, maar ook de Spaanse mark.
Dit was mogelijk geworden, doordat Cluny, trouw aan het beginsel
van onafhankelijkheid ten opzichte van wereldlijke vorsten, zich
boven streek- en rijksgrenzen stelde en er naar streefde een internationale band tot stand te brengen, waarbij het zich rechtstreeks
onder Rome stelde en zijn kerken bij voorkeur aan de prinsen der
apostelen toewijdde. Hierdoor bereikte Cluny, dat het pausdom
opnieuw het zichtbare middelpunt der Katholieke Kerk werd. Maar
dat niet alleen. Ook de algemene beschaving van het westen bewees
het grote diensten. De buitengewoon snelle vooruitgang der westerse
cultuur, die in de twaalfde eeuw aan de dag treedt door de oprichting
van universiteiten en het ontstaan van nieuwe kunstrichtingen, werd
slechts mogelijk gemaakt door een inniger contact tussen de verschillende landen van het westen. De algemene strijd der geesten, die door
de hervorming van de wereldclerus ontbrandde, veroorzaakte menige
bittere vete binnen die landen zelf, doch bracht ze ook weer dichter
tot elkander, daar de gemeenschappelijke grondslag van hun cultuur
immers gevormd werd door de Kerk, die te Rome zetelde. Uit deze
gezichtshoeken moeten wij de strijd beschouwen, waarmede de hervorming der wereldgeestelijkheid gepaard ging.

§ 5. De hervorming der wereldgeestelijkheid en de
hernieuwde aaneensluiting van het westen
Eenzelfde situatie als in het Duitsland van de tiende en elfde
eeuw, waar de Kerk haar kracht en haar zwakheid toonde door haar
steun- en zwaartepunt te zoeken bij het koninklijk gezag, vinden wij
in Engeland, waar een staatskerk voortleefde in een eigenaardige
afzondering, die hoofdzakelijk werd veroorzaakt door de politieke
leiding. De moeilijkheden, waarmede Engelands ontwikkeling in de
negende eeuw te kampen had, lagen in de behoefte aan binnenlandse
eenheid en in de strijd tegen de Denen. Bij deze problemen was de
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Kerk ten nauwste betrokken, zowel door haar medewerking als door
de nadelen, die zij er van ondervond.
De vereniging der Angelsaksische koninkrijken kwam tot stand
onder koning Egbert van Wessex (802-839), met de hulp der Kerk,
die zichzelf beschouwde als een boven de verschillende staten staande
hiërarchische organisatie. Toen volgde een zeer nauw verbond tussen
de Kerk en het koningschap, nog inniger dan in Duitsland. Tot in de
elfde eeuw bleven hier verhoudingen bestaan, zoals wij ze op het
vasteland kennen uit de tijden van Karel de Grote en Lodewijk de
Vrome. De koning, die reeds in de zevende eeuw bij het aanvaarden
der regering door de bisschoppen werd gezalfd, werd als de gezalfde
des Heren en als Gods plaatsvervanger beschouwd. Zijn plicht was,
het geloof te helpen verspreiden en de goddelijke geboden te doen
eerbiedigen, evenzeer als de Kerk te beschermen. Hij besliste over
de bezetting der bisschopszetels, al was het aan kapittel en convent
toegestaan, verkiezingen te houden. Hem kwam het recht toe, de
bisschoppen voor zijn rechterstoel te dagen en af te zetten. Zij stonden
als geestelijke graven onder en naast hem. Want daar oude steden
bijna niet bestonden, waren bisschoppen aangesteld voor hele streken
of graafschappen, waarbinnen zij nauwelijks een vaste residentie
hadden.
Hierdoor bleef de kerkelijke organisatie gebrekkig : de grenzen
der bisdommen waren niet afgebakend, de verdere indeling in aartsdiaconaten en dekenaten ontbrak nog. De jonge eenheid van het rijk
bracht eerder achteruitgang van de kerkelijke organisatie teweeg dan
vooruitgang. Geleidelijk kwam er een einde aan de reeks grote wetgevende kerkvergaderingen, die voorheen nuttig werk hadden verricht
en de enige organisatie vormden, die boven de verschillende rijken
stond. In haar plaats traden de grote politieke vergaderingen der
witenagemots, die kerkelijke en wereldlijke wetten voor het éne rijk
uitvaardigden. De koning bevestigde deze, zonder onderscheid te
maken; zij werden samengevat in wetboeken, waarin geestelijk en
wereldlijk recht vermengd waren, zoals in de capitularia van Karel de
Grote. Het kerkelijk recht ontwikkelde zich verder binnen nationale
perken en dreigde daarin te verstarren. Weinig anders was de toestand
op het gebied der kerkelijke rechtspraak. Inbreuken door leken op
kerkelijke wetten werden ook door de landswetten zwaar bestraft. Zij
kwamen in behandeling bij de gewone terechtzittingen van een
honderdschap of graafschap; de bisschop of zijn plaatsvervanger, de
aartsdiaken, woonde deze bij, gaf er zijn instructies en liet de wereldlijke rechtbank vonnis wijzen over de misdrijven der leken en die der
clerici. De kerkelijke rechtspraak was dus nog allesbehalve zelfstandig.
Tegenover deze gebondenheid stond echter de medewerking, die
de Kerk van de zijde van de staat genoot. De wereldlijke wetten
bevatten bepalingen tegen overtreding door leken van kerkelijke
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wetten, voor de levenswijze van monniken en kanunniken, het celibaat
van de clerus, de vastenwet, het aanleren van het Onze Vader en de
geloofsartikelen. De bisschoppen, die over grote bezittingen beschikten, namen in ruime mate deel aan het bestuur van het land; zij
oefenden persoonlijk de rechtspraak uit in hun immuniteitsgebied en
lieten die niet over aan een voogd. Zonder het advies van de bisschop
van het graafschap vond geen gemot plaats. Hij hield in zijn gebied
toezicht op maten en gewichten. Deze patriarchale verhouding heerste
ook in de parochies, waar de pastoor de diensten vaststelde, die de
horigen voor hun heer te verrichten hadden.
De diepere grond hiervan lag in het grote aanzien, dat de
Benedictijnen voorheen bij de Angelsaksische bevolking hadden ver
vaste vertrouwen, dat deze in priesters en bisschoppen,-worven,ht
abten en monniken stelde. De samensmelting van volk en geestelijkheid kwam gemakkelijker tot stand, doordat het Latijn als taal der
cultuur hier geen kloof schiep zoals bijvoorbeeld in Duitsland. De
volkstaal, die van het begin af ook de taal was, waarin de wetten waren
opgesteld, werd algemeen gebruikt, zodat zich nergens zo vroegtijdig
zulk een rijke nationale literatuur kon ontwikkelen als in Engeland. Zij
ontstond reeds in de zevende eeuw met de dichter-herder Caedmon,
wiens hymnen over de schepping der wereld gevolgd werden door
andere bewerkingen van onderwerpen uit de Heilige Schrift, door de
hymnen van Cynewulf en legenden uit de achtste eeuw. Zij werd
verder verrijkt door allegorisch- mystieke poëzie en gaf lyrische uiting
aan een elegische stemming in onderwerpen als de nood van de
zeeman, de klacht van ballingen en eenzamen, zoals wij ze ook aan
vrouwenbrieven aan de H. Winfried. Vroegtijdig werden in-trefni
Engeland onderwerpen aan de Physiologus ontleend : allegorische
zangen over de phoenix en de panter, die Christus voorstelden,
wisselden af met die van de walvis en het veldhoen, die als zinnebeelden van de duivel golden. Raadselgedichten, didactische stukken en
poëtische predikatiën verrijkten de schakering.
Bij de invallen der Denen begon deze poëzie spoedig na de dood
van Egbert te kwijnen, totdat zijn kleinzoon, Alfred de Grote (871899), er in slaagde het Deense gevaar te bezweren en zijn rijk te
herstellen. Aan hem was te danken, dat de beschaving in het algemeen
en de nationale literatuur in het bijzonder tot nieuwe bloei geraakten.
Terecht wordt hij vergeleken met Karel de Grote, die hij door zijn
ontwikkeling en zijn literaire arbeid nog overtrof. Als knaap was hij
met zijn vader in Rome geweest. Dit prikkelde wellicht zijn leergierigheid. Naar het voorbeeld van Karel de Grote riep hij geleerden
uit het buitenland tot zich; hij stichtte een hofschool en legde zichzelf
op de studie toe. De monnik Asser uit Wales, die later zijn biografie
schreef, was met Plegmund uit Mercia, de latere aartsbisschop van
Canterbury, zijn voornaamste leermeester. De ontwikkeling in de
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mannenkloosters was dermate in verval geraakt, dat Alfred monniken
uit het buitenland moest laten komen voor de modelkloosters, die
hij onder leiding stelde van de monniken Grimbald uit St. Bertin en
joannes uit Corvey. Met de nonnenkloosters was het beter gesteld.
Alfred wilde dat de zonen van alle vrije mannen ten minste Engels
konden lezen; hij droeg zelf bij tot hun ontwikkeling door zijn vertalingen uit het Latijn. Eerst liet hij de dialogen vertalen van Gregorius de Grote, die vooral in Engeland zeer werd vereerd, wijl hij de
Benedictijner missionarissen daarheen had gezonden. Alfred schreef
zelf een voorrede voor dit werk. Vervolgens vertaalde hij zelf de
Regula pastoralis van Gregorius, de geschiedenis der Kerk van Beda
en de wereldgeschiedenis van Orosius, waaraan hij geografische mededelingen over Noord -Europa toevoegde. Hierbij kwam een zeer vrije
vertaling van het beroemde werk van Boëthius over de troost der
philosophie, waarin hij meermalen zijn eigen gedachten de vrije loop
liet. Een eveneens vrije vertaling van de Soliloquia van de H. Augustinus is waarschijnlijk ook van hem afkomstig. De waarde van deze
vertalingen berust hierop, dat zij tot de eerste literaire productie der
Angelsaksen behoren en Alfred er een Angelsaksisch proza door heeft
geschapen. Het is begrijpelijk, dat de koninklijke schrijver ook
anderen tot literaire arbeid aanspoorde. Zijn leermeester Asser schreef
nog tijdens Alfred's leven een om de inhoud belangrijke biografie van
zijn koninklijke vriend in het Latijn. De annalen, waarmede men reeds
vroeger te Canterbury begonnen was, werden onder Alfred voortgezet in de hoofdstad Winchester. In het Angelsaksisch geschreven
vormen zij het eerste geschiedkundige werk in een der nieuwe talen.
Meer dan in welk land ook droeg dus hier de cultuur, waarvan
geestelijken de voornaamste dragers waren, een nationaal karakter.
Dat had zowel voor- als nadelen in. Voordelen zijn, dat de beschaving
gemakkelijker ingang vond bij het volk, dat de Kerk meer één werd
met de bevolking en de Angelsaksische missionarissen spoediger
voeling konden krijgen met de stamverwante heidenen in Scandinavië
en Denemarken. Daarentegen dreigde het gevaar van een isolering
der Engelse Kerk en van een verstarren der beschaving: deze kon
slechts vorderingen maken door aansluiting bij de voortschrijdende
beschaving van het vasteland.
Dit gevaar trachtte men wel te voorkomen. Ethelstan (925-941),
de kleinzoon van Alfred, trachtte het contact met het vasteland te
behouden. Na verovering van het westelijkste deel van Wales,
Cornwall, nam hij de titel aan van vorst van geheel Brittannië en
noemde zich zelfs keizer (basileus). Hij huwde een zijner zusters uit
aan Karel de Eenvoudige, een andere aan de machtige mededinger
der laatste Karolingers, Hugo de Grote van Francië, en een derde
aan Otto de Grote, de Duitse koning. Na de val van Karel de Eenvoudige nam hij de Karolinger Lodewijk in Engeland op, hetgeen
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deze de bijnaam d'Outremer verschafte, en hielp hem in 936 zijn
wankelende troon terugwinnen.
Deze dynastieke betrekkingen hadden echter geen diepere uitwerking. Spoedig viel niet meer te ontkennen, dat de Angelsaksische
Kerk zowel intellectueel als moreel in verval geraakte. De lagere
geestelijkheid, die grotendeels gehuwd was, dreigde in de boerenstand
op te gaan. Dat was in dezelfde tijd, dat ook op het vasteland, vooral
in Frankrijk, de kloosters in verval kwamen door de anarchie, die op
de verdwijning der Karolingers volgde. Ook in Engeland kwijnde het
kloosterleven. De plaatsen der monniken werden door canonici ingenomen. De weinige monniken, die zich nog in enkele kloosters
bevonden, waren de kloostertucht ontwend en lieten de scholen vervallen. De bisschoppen Dunstan en Ethelwold voerden hierop een
hervorming der kloosters in, naar het voorbeeld van Fleury en
Blandinium bij Gent.
Vooral Dunstan's veelzijdig werk droeg rijke vruchten. Hij was
de eerste in de rij der geestelijke staatslieden, die gedurende de
Middeleeuwen in Engeland een rol speelden. Door Dunstan werd de
regel van de H. Benedictus weer ingevoerd in het oude klooster van
Glastonbury, dat hem door koning Edmund, de opvolger van Ethelstan, was toevertrouwd, en dat bijna geheel bewoond werd door
gehuwde priesters. Toen hij de jonge, lichtzinnige koning Edwig op
zijn plichten als vorst wees, werd hij verbannen. Tijdens zijn ballingschap leerde hij de strenge Lotharingse kloostertucht kennen in het
klooster Blandinium en twee jar. en later, toen Edwig's broeder, Edgar,
hem terugriep, kon hij het geleerde in practijk brengen. Als raadsman
van koning Edgar (959-975) nam hij alras een voorname plaats in.
Hij werd in 959 tot aartsbisschop van Canterbury en primaat van
Engeland gekozen en ging naar Rome, waar hij het pallium ontving.
Met medewerking van de koning verrezen talrijke nieuwe kloosters,
en in de oude werd een strenge kloostertucht ingevoerd. Vooral
Ethelwold, bisschop van Winchester, en Oswald, bisschop van
Worchester, later van York, die zeer met Dunstan bevriend waren,
werkten hiertoe ijverig mee.
Men beperkte zich echter niet tot de hervorming der kloosters.
Bepaald werd, dat slechts die domkapittels stemgerechtigd zouden zijn,
wier leden monniken waren; bestond er zo'n kapittel niet, dan moest
het stemrecht aan een klooster worden overgedragen. De bedoeling was
blijkbaar tot de oude Engelse tradities terug te keren, volgens welke
de kapittels der kathedralen slechts uit monniken mochten bestaan. De
bisschoppen werden verplicht met hun geestelijken samen te wonen,
als een abt met zijn monniken. Van de wereldgeestelijkheid eiste men
weder het celibaat voor de waardigheden van diaken en hoger. Engeland was dus het eerste land, dat de reformatie van Cluny, er langs een
omweg doorgedrongen, ook wilde toepassen op de seculiere clerus.
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'Maar deze hervorming toonde niet hetzelfde karakter als de
reformatie, die later tot ontwikkeling kwam; zij geleek veeleer op die,
welke veertig jaren nadien door keizer Hendrik II met paus Benedictus VIII werd doorgezet. Het wereldlijk en het geestelijk gezag
werkten samen. De hervorming ging niet van de Kerk alleen uit ; zij
vertoonde geen tegenstelling met het tijdelijk gezag. Ook beantwoordde de kloosterhervorming niet geheel aan de geest van Cluny.
De benoeming van de abt kon niet geheel onafhankelijk van de koning
geschieden : de keuze moest door hem worden goedgekeurd. Dit was
niet slechts een uitvloeisel van Dunstan's positie ten opzichte van de
koning, doch beantwoordde geheel aan zijn persoonlijke inzichten, die
hem de voorkeur deden geven aan minnelijke schikkingen. Ook op
politiek gebied gaf hij hiervan blijk. Door een wetgeving op federatieve grondslag wilde hij de nog bestaande afkeer tegen de politieke
eenheid overwinnen. Iedere staat, zo stelde hij voor, zou binnen zijn
grenzen zelfstandig zijn, maar alle zouden als gemeenschappelijke
heerser de koning van Wessex erkennen. De Denen, die zich in het
land hadden gevestigd, moesten in vrede naast de Saksen kunnen
wonen. Dunstan liet zelfs Denen tot de dienst van de koning toe en
schonk hun hoge posities in staat en Kerk. De in het noorden wonende
Denen ontvingen het recht volgens hun eigen oude wetten te leven.
Weldra wierp de verdienstelijke arbeid van Dunstan, de klooster hervorming vooral, vruchten af in een verhoogde literaire productie,
vooral van Angelsaksische bewerkingen en, in mindere mate, van
Latijnse geschriften. De monnik Aelfrik, die leraar in het klooster
Cernel was en in 1005 abt werd van het klooster Egnesham, verwierf
een voorname plaats als prozaschrijver. In navolging van koning
Alfred deed hij drie verzamelingen van predikatiën voor algemene
feestdagen, de Zondagen en bijzondere feestdagen van heiligen het
licht zien, waarbij hij bekende Latijnse geschriften vrij bewerkte :
vooral van het homiliarium van Gregorius de Grote maakte hij een
ruim gebruik. Op aansporing van adellijke leken vertaalde hij boeken
van het Oude Testament en schreef hij een inleiding tot het Oude en
Nieuwe Testament; nog zijn onder andere van zijn hand een Latij ns Angelsaksische grammatica met woordenboek en een Latijnse biografie van zijn verdienstelijke leraar, de latere bisschop Ethelwold
van Winchester. Omstreeks diezelfde tijd werden krijgsmansdaden
in Angelsaksische gedichten bezongen, zoals de overwinning der
Angelsaksen onder koning Ethelstan op de Schotten bij Brunanburh
in 937, en de eervolle nederlaag der Angelsaksen onder Byrhtnoth bij
Maeldun in 991. Wij missen echter het streven naar zelfstandige
arbeid op wetenschappelijk gebied. De geestelijke schrijvers bepalen
zich tot het samenvatten en bewerken van oudere geschriften. Het
Latijn verliest terrein tegenover de volkstaal; en daar de geestelijkheid
geheel door bestuurskwesties in beslag genomen werd, deed dit het
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gevaar toenemen, dat de Engelse Kerk ook verder op zichzelf zou
blijven staan, zodat het vasteland haar als een lid der Kerk kon
beschouwen, dat achtergebleven was in zijn ontwikkeling. Hetgeen
men onder Dunstan bereikt had, door de hervormingsgedachte van
het vasteland over te nemen, ging weer spoedig teniet door de lotgevallen van buiten.
Na de dood van Dunstan in 988 begonnen nieuwe invallen der
Denen. Dit gaf de beslissende stoot tot het verval der Kerk, dat door
Dunstan's werk tijdelijk was gestuit. Na de uitmoording van de in
Engeland woonachtige Denen op de feestdag van de H. Briccius
(13 November) ging de Deense koning Sven, briesend van wraakzucht,
in 1002 tot een grootscheepse aanval op Engeland over. Canterbury
werd stormenderhand ingenomen, de aartsbisschop werd vermoord.
De Deense overheersing duurde van 1016 tot 1042. Knoet de Grote
eerbiedigde wel is waar de rechten der Kerk en effende de weg voor
de werkzaamheden der Engelse missionarissen in Denemarken en
Scandinavië, maar kon de Kerk niet weer tot bloei brengen. Daartoe
was hij niet voldoende ontwikkeld. Na zijn dood ontstond wederom
grote verwarring. Ook de laatste Angelsaksische koningen, Eduard de
Belijder en Harold, bleken niet in staat het vermolmde rijk staande te
houden ; de gang der beschaving was tot stilstand gekomen, de Kerk
gedesorganiseerd.
De kathedralen en scholen waren in verval geraakt, domheren
en pastoors hadden huwelijken gesloten. De simonie vierde hoogtij.
Geestelijken trokken mee te velde en namen deel aan drinkgelagen.
Synoden werden er niet meer gehouden. De kloosters verkeerden in
een erbarmelijke toestand. Benoorden de Humber waren er geen meer
te vinden. In het zuiden was er nog een vrij groot aantal, doch geen
enkel hield zich aan de Benedictijnse regel. Dat men zich overgaf
aan dobbelspel, drinkgelagen en sport was nog niet eens het ergste.
Niemand dacht er aan de gelofte van armoede te houden. De abten
zochten hun inkomen te vergroten door andere kloosters of een
bisdom aan hun eigen klooster toe te voegen. Kerken en kloostergebouwen werden niet meer onderhouden; het beheer der goederen
liet alles te wensen over. Van regelmatig schoolonderwijs was er
natuurlijk geen sprake en niemand had lust in literaire arbeid. Het
zedelijk en godsdienstig verval der leken hield gelijke tred met de
ontaarding van de klooster- en wereldgeestelij kheid. De adel was wel
niet anti-godsdienstig, doch onbeschaafd en miste de ware vroomheid.
Het gold nog wel als plicht voor de edelen dagelijks de H. Mis bij te
wonen, maar zij lieten veelal hun priester in hun slaapvertrek komen;
het H. Misoffer moest dan maar, voor het gemak van een edelman, in
een niet-gewijd lokaal worden opgedragen.
Tegenover deze treurige toestanden in Engeland vertoonde de
Kerk aan de overzijde van het Kanaal, in Normandië, reeds in het
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midden der eeuw een veel gunstiger beeld. Vanuit het klooster
Fécamp, dat Willem van Dijon hervormd had, breidde de beweging
van Cluny zich door het gehele land uit, dank zij de krachtige steun
van de adel. In die tijd telde men in Normandië omstreeks twintig
grote mannenkloosters en zes vrouwenkloosters, die door strenge orde
en tucht, en door hun grote weldadigheid, de algemene achting ver
rijpte het eerst het plan, de reformatie uit te strekken-wiervn.Hu

tot de wereldgeestelijkheid. Willem van Dijon (t 1031), van wie de
uitspraak afkomstig is, dat er in heel Frankrijk geen pastoor te vinden
was, die behoorlijk de psalmen verstond of de lecties kon lezen, stelde
de school van Fécamp voor iedereen open. Hij liet allen onderwijs
geven zonder enige vergoeding te vragen; zijn bedoeling was, naast
de monniken een goed onderlegde seculiere clerus aan te kweken.
Hierbij komt, dat de kloosters ook in de gelegenheid waren, goede
wereldgeestelijken aan een plaats te helpen. Het werd namelijk
gewoonte in Normandië, kerken te plattelande onder het beheer van
kloosters te stellen, zodat de abten, die voor de hervorming waren
gewonnen, het in de hand hadden, geschikte pastoors te benoemen. Zo
slaagden de kloosters er in een uitgelezen groep voorbeeldige wereld geestelijken te vormen, wier voorbeeld stichtend op anderen werkte.
Ook de wereldsgezinde bisschoppen, die in het begin weinig
voelden voor de nieuwe geestelijke stroming, konden er zich op de
duur niet tegen verzetten. In Rouaan zien wij de verbetering zeer
duidelijk voortschrijden. Aartsbisschop Hugo (942-989) was, evenals
vele andere bisschoppen, gehuwd ; zijn bloedverwanten verrijkte hij
met kerkelijk goed. Zijn opvolger Robert, een zoon van hertog
Richard I, drukte aanvankelijk zijn voetstappen. Tegen het einde van
zijn leven zond hij zijn vrouw echter weg en herstelde hij de in verval
geraakte kathedraal. Hem volgde in 1037 Malger op, een zoon van
Richard II; hij leidde nog geen onberispelijk leven, doch was beschaafd en verzette zich tegen de simonie. In 1055 nam Maurilius,
een monnik van Fécamp, zijn plaats in. Hij arbeidde vol ijver aan de
hervorming en het volk vereerde hem als een heilige. Hij kreeg steun
van een aantal welgezinde en rein levende bisschoppen uit de streek,
die zich beijverden orde en geestelijke tucht in hun bisdommen te
brengen. Zij herstelden hun kathedralen, zorgden voor goede scholen,
behartigden de dienst Gods en legden zich op verbetering van de
kerkelijke muziek toe. Op verzoek van Maurilius stelde Joannes van
Avranches een handboek: De ecclesiasticis officiis samen. Ook
begonnen de bisschoppen weder zelf te preken en diocesane synoden
te houden. In de elfde eeuw was bijna geen hunner meer gehuwd en
algemeen keurden zij de simonie af. Meer moeite kostte het, de
pastoors tot het celibaat terug te brengen en de simonie onder hen
uit te roeien, daar de clerus op het platteland nog gedeeltelijk aan de
macht van de grondbezitters was onderworpen.
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Hierin kwam allengs verbetering ; de hervormde kloosters ver
meer en meer invloed door hun uitstekende scholen, en het-wiervn
volk kwam tot de erkenning, dat van hen niet slechts een reiner
Christendom, doch ook een hogere beschaving uitging. Spoedig
kwamen, naast Fécamp, ook andere kloosterscholen tot bloei. De
scholen van Luik, Chartres, Tours en Angers verwierven een grote
vermaardheid. Vreemde leraren waren zeer welkom in Normandische
kloosterscholen, zodat zij in de algemene geestelijke beweging van het
westen werden ingeschakeld.
De meest bekende van deze vreemde leraren is Lanfranc. In
zijn vaderstad Pavia was hij eerst als advocaat werkzaam ; hierop trok
hij rond als leraar in de vrije kunsten, vooral in de dialectiek; ten
slotte deed hij zijn intrede in het arme, kleine klooster Bec, waar hem
in 1042 de leiding der school werd opgedragen. Spoedig overvleugelde
deze school al de andere kloosterscholen van Normandië. Lanfranc,
in 1045 tot prior gekozen, oefende een grote invloed door zijn geschriften uit, die hem als theoloog en leider der kloosterhervorming
deden schitteren. Van zijn hand zijn een commentaar op de brieven
van Paulus en decreta pro ordine S. Benedicti. Zijn strijd tegen de
domheer en scholasticus Berengarius, die aan de school van de
H. Martinus te Tours verbonden was, wekte opzien. Deze ontkende
de verandering der zelfstandigheid in de Eucharistie en leerde, dat
brood en wijn door de consecratie alleen een bovennatuurlijke kracht
ontvingen. Lanfranc verdedigde de leer der Kerk in zijn geschrift
De corpore et sanguine Domini.
Behalve als leraar en theologisch schrijver muntte Lanfranc ook
op een ander gebied uit. Zijn persoonlijkheid ontplooide zich eerst
ten volle door de rol, die hij aan de zijde van hertog Willem van
Normandië te vervullen kreeg. Een zekere mate van gezag ten opzichte
van de Kerk oefende de hertog als landsheer uit. Lanfranc nu toonde
een verstandige toegeeflijkheid te zijnen opzichte. Hij stelde op hoge
prijs, dat Willem zich nooit aan simonie schuldig maakte, nooit
betaling eiste voor het bezetten van kerkelijke plaatsen en met de
wensen der hervormers rekening hield, vooral wanneer het de kloosters gold. Hierdoor werd Lanfranc de voornaamste raadgever van de
hertog. Deze betoonde hem het ontzag van een leerling tegenover de
meester en vereerde hem als ware hij zijn vader. Dit paste wél bij de
oprechte vroomheid van Willem, die dagelijks niet slechts de Mis,
maar ook de metten en de vespers bijwoonde, de hoge feestdagen in
een stift of klooster doorbracht en zich een voorbeeldig echtgenoot
en vader toonde. Het was hoofdzakelijk aan de invloed van de hertog
toe te schrijven, dat nergens in die tijd zo krachtig werd opgetreden
tegen simonie en onbehoorlijk levensgedrag van de clerus als in de
Kerk van Normandië.
Dit maakt begrijpelijk, dat de sympathie in de kringen der her-
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vormers, en zelfs van de Heilige Stoel, aan Willem's zijde stond, toen
hij zich aangordde tot de verovering van Engeland. Trouwens, Rome
had intussen zelf de leiding der hervorming ter hand genomen.
Algemeen was men van gevoelen, dat de hertog het recht aan zijn
zijde had, en hoopte men, dat hij nieuw leven zou inblazen aan de
verstarde en vervallen Kerk van Engeland. Willem verzuimde echter
niet de paus door gezanten in ' te lichten over de aard van zijn aanspraken. Hij beriep er zich op, dat de Angelsaksische koning Eduard
de Belijder, de zoon van een prinses van Normandischen bloede, hem
vroeger zijn troon als erfenis had beloofd. Ook zou diens opvolger,
Harold, toen hij schipbreuk had geleden aan de Normandische kust,
door een op reliquieën gezworen eed beloofd hebben, de aanspraken
van Willem te steunen. Willem verplichtte zich regelmatig de
Pieterspenning te zullen betalen, waarin Engeland sedert geruime tijd
nalatig was. En ten slotte stelde hij de hervorming van de gehele
Engelse Kerk in het vooruitzicht. Paus Alexander II schonk Willem
een gewijde banier, en hierdoor voorafgegaan staken de hertogelijke
troepen als een kruisvaardersleger het Kanaal over. Vóór de beslissende slag bij Hastings of Senlac naderden alle krijgslieden van zijn
leger, na gebiecht te hebben, tot de H. Tafel. Zij verplichtten zich,
in geval van een overwinning, elke Zaterdag te zullen vasten, als dank
voor het behoud van hun leven. Men kan er over twisten, in hoeverre
Willem's aanspraken op de Engelse troon gegrond waren. Het valt
echter niet te ontkennen, dat zijn verovering voor de Engelse Kerk
en de gehele ontwikkeling der westerse cultuur zeer gunstige gevolgen
heeft gehad.
De Engelse Kerk kreeg fris bloed door de Normandische en

Lotharingse geestelijken en monniken, die Willem aan het hoofd der
Engelse bisdommen stelde. Met toestemming der Curie werd Lanfranc
als aartsbisschop van Canterbury met de leiding der Kerk in Engeland
belast. Dank zij de uitstekende leiding dezer bisschoppen werd de in
verval geraakte clerus op een hoger zedelijk en geestelijk peil gebracht.
Het Engelse episcopaat vertoonde plotseling een geheel ander beeld:
het"gaf blijk van een bewust en energiek streven en zocht een nauw
contact met de Kerk en de beschaving van het vasteland te onderhouden. Thans kon Lanfranc zijn talenten als organisator en zijn
diepe kijk op de taak der Kerk ten volle doen gelden. Nog negentien
jaren (1070-1089) bleef hij als primaat de Engelse Kerk leiden. Hij
wees de bisschoppelijke residenties aan; ze werden overal in steden
gevestigd, niet meer in dorpen als voorheen. De grenzen der kerkelijke
provinciën en diocesen werden nauwkeurig bepaald; de aartsbisschop
van York kwam onder de primaat van Canterbury te staan; naar het
voorbeeld van het vasteland werden de bisdommen in dekenaten en
aartsdiaconaten ingedeeld; het aantal parochies werd uitgebreid. Men
hield weder concilies, waardoor de kerkelijke wetgeving met goed
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gevolg kon worden toegepast. De koning woonde deze concilies wel
bij, doch de primaat leidde de besprekingen en uitsluitend de geestelijken namen deel aan de beraadslagingen en de stemming. Thans
werd ook in Engeland het gebruik ingevoerd, dat sedert de negende
eeuw reeds op het vasteland gold : de kerkelijke rijksvergaderingen
werden van de wereldlijke gescheiden, hetgeen de kerkelijke wetgeving onafhankelijk maakte. In aansluiting hieraan werd ook de
berechting van kerkelijke vergrijpen aan de bevoegdheid der honderdschap onttrokken en de leken alle zeggenschap in kerkelijke procedures
ontnomen. Voortaan was uitsluitend het canonieke recht van kracht
in kerkelijke aangelegenheden. Het landsheerlijk gezag des konings
ten opzichte van de Engelse Kerk kon echter niet beperkt worden . een belemmering, die gedurende heel de Middeleeuwen bleef bestaan,
hetgeen later noodlottig voor de Kerk zou worden in de tijd der
godsdiensttwisten. In de elfde eeuw echter berustte men er in, immers,
de vorst werkte mee om de hervorming, die in Normandië tot stand
was gekomen, ook in zijn nieuw koninkrijk in te voeren. De domkapittels werden gereorganiseerd ; men stelde orde op het beheer van
de goederen der bisdommen, zodat de bisschoppen hun kathedralen
opnieuw konden opbouwen. De bisschoppen kwamen weer bijeen in
diocesane synoden, hielden regelmatig toezicht op de pastoors en
zagen toe, dat hun priesters een waardig leven leidden. De bisschoppelijke rechtbanken werden belast met de bestraffing der openbare
zondaars ; men trad scherp op tegen ingewortelde misbruiken en tegen
de slavenhandel. Lanfranc en de andere bisschoppen ontwikkelden
een grote activiteit in hun zorg voor armen en zieken. Leprozenhuizen
en hospitalen werden opgericht, door stichtingen zorgde men voor
blinden, lammen en ongeneeslijk zieken. Naar oud gebruik spijzigden
sommige bisschoppen dagelijks een aantal behoeftigen. Gundulf van
Rochester zorgde voor arme kraamvrouwen. In tijden van hongersnood
gingen de kerken met grote offers de gelovigen voor.
De vele bisschoppen, abten, geestelijken en monniken, die van
het vasteland naar Engeland kwamen, vormden een nieuwe ruggesteun
voor de Latijnse taal en cultuur. Het Latijn werd thans ook de
officiële taal der Engelse Kerk, terwijl het Frans de omgangstaal der
hogere geestelijkheid was. Het Engels kon zich in de literatuur niet
op de voorname plaats handhaven, die het onder Alfred de Grote
had ingenomen. De hogere ontwikkeling van het vasteland drong
echter in de Engelse scholen door. De aartsbisschoppen van Canterbury, Lanfranc en Anselmus laatstgenoemde was in 1093 uit Bec
daarheen geroepen blonken beiden als schrijvers uit, op velerlei
gebied en vooral op dat der philosophie en der theologie. Ook in de
kloosters kwam deze opleving uit. Talrijke monniken uit de hervormde
kloosters van Normandië gingen naar Engeland, zij voerden er de
strenge kloostergeest, tucht en waardigheid in, en bevorderden tevens
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de materiële welstand der kloosters, zodat overal gebouwen en kerken
hersteld werden. Lanfranc toonde hiervoor veel zorg en ijver. Zijn
domklooster werd befaamd door de vrome en geleerde monniken, die
er werkzaam waren : het werd zelfs met Cluny vergeleken. Franse en
Normandische kloosters wedijverden met elkander in de stichting van
dochterkloosters. Door het in 1077 te Lewes in Sussex opgerichte
klooster kreeg Cluny voor het eerst vaste voet in Engeland; van daaruit
werden spoedig meer kloosters gesticht. Koningen en baronnen
begunstigden de nieuwe kloosters op dezelfde wijze als zij in hun oude
vaderland plachten te doen. De verjongde Engelse Kerk knoopte
vervolgens nauwere betrekkingen aan met de kerken van Wales,
Ierland en Schotland, zodat de hervorming van het vasteland ook daar
toegang kreeg. Het gehele Britse rijk kwam in inniger contact met de
beschaving van het vasteland en bracht haar door eigen levenskracht
tot veelzijdiger en sterker bloei.
De schaduwzijde was, dat de Angelsaksen veel moesten verdragen
en op de koop toe nemen. Zij moesten afstand doen van een groot
stuk nationaal karakter vooral in het begin drukte de hand van
de veroveraar zwaar en soms op onrechtvaardige wijze op het volk.
De Kerk deed haar best om de last te verlichten. De nieuwe prelaten
leerden weldra Engels en predikten in de volkstaal. Spoedig slaagden
de vreemde geestelijken er in, de achting en de sympathie van het volk
te winnen. Hun voorbeeldig leven, hun ijver voor de godsdienst en
hun liefdadigheid stonden eenieder voor ogen. Ook legden de prelaten
er zich op toe de nationale en maatschappelijke tegenstellingen niet
te verscherpen, doch ze te doen verdwijnen.
In Frankrijk werd de hervorming niet op zulk een hardhandige
wijze doorgezet, als dit in Engeland geschiedde. Het recht der
Karolingers, de bisschoppen te benoemen, was op de grote kroon vazallen overgegaan; een dezer, de hertog van Normandië, leerden
wij reeds kennen. De Capetingers hadden het oude koninklijke gezag
slechts weten te behouden voor de bisdommen in de kerkprovincies
Sens, Reims, Lyon, Tours en Bourges. In het overige deel van Frankrijk, in Bretagne zowel als in Normandië, Aquitanië, Gascogne en
Languedoc, werd de koning door de graaf of de hertog vervangen.
Deze beschouwde zich geheel en al als plaatsvervanger des konings;
hij koos de bisschop en schonk hem de staf en de ring, de tekenen
der geestelijke waardigheid; daardoor verleende hij de bisschop het
geestelijk ambt, de leiding over het bisdom en het genot der hieraan
verbonden wereldlijke goederen; als tegenprestatie legde de bisschop
de leeneed af. Het feudale stelsel was dus ook in de Kerk doorgedrongen. Het bisdom werd een geestelijk leen van een grote of kleine
heer, met alle verplichtingen, aan een leen verbonden. Tijdens een
vacature benoemde de hertog of de graaf de lagere geestelijkheid en
paste het recht der regalia toe, dat wil zeggen: hij eiste gedurende die
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tijd de inkomsten van het bisdom op. Een verkiezing, zoals deze was
voorgeschreven in het oude kerkelijke recht, had slechts zelden
plaats. En wanneer zij plaatshad, was zij zuiver een formaliteit, die
door de koning of de hertog werd geduld. Veelal werd het recht, om
de bisschop te benoemen, beschouwd als een deel der heerlijke
rechten. Het vormde een bron van inkomsten voor de adel. Vele
heren in het zuiden kwamen dan ook door erfenis in het bezit van
dit recht, dat zij verdeelden, wegschonken of verkochten. Ook
vrouwen ontvingen soms dit recht als bruidsschat, zodat zij de
bisschop konden benoemen of het bisdom aan de meestbiedende
konden afstaan. Deze gevallen kwamen echter zelden voor; wel werd
vaak betaling gevraagd voor de benoeming tot bisschop. Ook gebeurde
het, dat bisdommen geschonken werden aan de jongere zoons uit
grote geslachten, om hen op die wijze onder dak te brengen. Vooral
de hertogen van Normandië beoefenden enige tijd deze practijk, maar
toen zij later hun bescherming schonken aan de reformatiekloosters
werd dit vergeten.
Ook de bisschoppen trachtten ambt en goed in hun familie te
houden. Soms waren er directe erfgenamen, want de meeste priesters
waren gehuwd, evenals sommige bisschoppen. Hierdoor konden er
dynastieën van bisschoppen ontstaan en bisdommen in een bepaalde
familie blijven. Op de bisschoppelijke zetel van Quimper in Bretagne
vinden wij in het begin der elfde eeuw vader, zoon en kleinzoon.
Men maakte met voorliefde gebruik van het bij overdracht van bisdommen uitdrukkelijk verboden middel der designatie : de bisschop,
die zijn einde voelde naderen, koos zijn opvolger en stelde hem tot
coadjutor aan. In Gascogne bezat een baron, die uit het hertogelijk
geslacht stamde, acht bisdommen, die hij aan zijn verwanten vermaakte.
De bisschoppen, die zich om eigen belang hadden laten benoemen, streefden er gewoonlijk slechts naar, hun bisdommen uit te
buiten. Een der ergsten onder de feudale bisschoppen was Wifred
van Cerdagne, aartsbisschop van Narbonne (1019- 1079). Toen hij
tien jaar oud was, had zijn vader, de graaf van Cerdagne, het aartsbisdom Narbonne voor hem gekocht voor de prijs van 100.000 solidi.
Hij trachtte dit bedrag terug te krijgen door kastelen, landgoederen
en rechten van het bisdom aan leken te verkopen en zijn suffraganen
slechts tegen betaling te wijden. Voor zijn broeder kocht hij het
bisdom Urgel, dat hij betaalde door kerksieraden, reliquiekastjes en
kruisbeelden aan Joden en Spanjaarden te verkopen. Het meest
stuitende hierbij was, dat hij synoden leidde, waarin de simonie werd
veroordeeld.
Dergelijke toestanden hadden reeds lang geschreeuwd om
verbetering. Maar die was moeilijk te bereiken. Sinds het concilie van Trosly in 909 de wantoestanden had veroordeeld, roerden de

en de hernieuwde aaneensluiting van het westen

227

vergaderingen der bisschoppen zulke onderwerpen niet meer aan. Eerst
in 1031 hield men er zich te Bourges weer mee bezig. Het had nooit
geheel ontbroken aan oppositie tegen die toestanden. Maar er viel
weinig te beginnen tegen de machtige groepen van belanghebbenden.
Slechts de invloed van de hervormingskloosters kon allengs een hogere
opvatting van de godsdienst en de priesterlijke waardigheid doen
doordringen tot de vorsten, de bisschoppen en het volk.
Hoeveel de hulp van Cluny waard was, zien wij aan het werk van
Fulbertus, bisschop van Chartres, een der eersten van de Franse
wereldgeestelijken, die hun stem tegen de misbruiken verhieven; en
als groot geleerde verdiende hij, dat zijn stem gehoord werd. Hij was
voortgekomen uit een arm gezin, waarschijnlijk in de buurt van
Rome, was te Reims een leerling van Gerbert, en daarna achtereenvolgens leraar en kanselier te Chartres. Door hem kreeg de school
van Chartres spoedig naam. In 1006 werd hij tot bisschop van die
plaats benoemd, waar hij nog tot 1028 met vurige ijver werkzaam was.
Van vele zijden vroeg men hem om raad, hetgeen uit zijn rijke verzameling brieven blijkt. Nog zijn van zijn hand predikatiën, hymnen
en tractaten tegen de Joden bekend. Bij een juridische kennis bezat hij
een medische bekwaamheid, die hoog gewaardeerd werd. Hij verdedigde de rechten van de bisschoppen ook tegenover de monniken,
maar dit belette hem niet grote bewondering te koesteren voor het
streven der Cluniacensers. Abt Odilo eerde hij als een heilige ; eens
noemde hij hem de aartsengel der monniken, welke betiteling een
gevleugeld woord werd. 1 ) Als kenner van het oude kerkelijke recht
betoogde hij, dat geen betaling gevorderd mocht worden voor de
wijding van de bisschoppen, en de bisschopskeuze overeenkomstig
de oude voorschriften geheel vrij geschieden moest.
Zo begonnen ook de synoden van Bourges en Limoges, in 1031,
aan te dringen op naleving van de oude kerkelijke wetten en aan te
sturen op een hervorming van de wereldclerus. De gehuwde geestelijken moesten hun vrouwen wegzenden. Zonen van geestelijken
werden uitgesloten van het ontvangen der heilige wij dingen. Niemand mocht zijn dochter tot vrouw geven aan een geestelijke of
diens zoon. Dit waren echter nog slechts sporen van een theoretische
terugkeer naar de oude orde. De uitvoering van die besluiten zou nog
heel wat voeten in de aarde blijken te hebben en was slechts mogelijk,
als men het kwaad in de wortel aangreep, dus de geestelijkheid
bevrijdde van haar afhankelijkheid van de leken. Abbo, abt van Fleury,
die wij reeds leerden kennen, keek al dieper. Hij ijverde tegen simonie,
priesterhuwelijken en verkoop van kerkelijke ambten, en kwam
krachtig op tegen het vermeende recht der leken, bisdommen te
verkopen.
1)

Fulberti Ep. 104. Migne 141, col. 251.
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Nog beslister in zijn optreden was Halinard, die, als opvolger
van Willem, de abdij van St. Bénigne leidde. Hij stond op zeer goede
voet met de Franse koningen Robert en Hendrik, evenals met de
Duitse keizer Hendrik III, die ook over Bourgondie heerste, maar dit
weerhield hem niet voor zijn mening uit te komen. De gelegenheid
hiertoe werd hem geboden, toen de clerus en het volk hem tot bisschop
van Lyon kozen en zij Hendrik als koning van Bourgondië verzochten
zijn goedkeuring aan deze keuze te hechten. De nieuwgekozen
bisschop verscheen in 1046 te Spiers, begeleid door zijn suffraganen
en de vertegenwoordigers van de clerus van Lyon, om van de koning
het leen te ontvangen. De aartsbisschop van Besancon, kanselier van
het koninkrijk, nodigde hem namens Hendrik uit, de gebruikelijke
eed van trouw af te leggen. Halinard weigerde met de volgende
woorden : „Het evangelie en de regel van de H. Benedictus verbieden
mij een eed af te leggen. Indien ik niet aan deze voorschriften gehoorzaam, hoe kan men dan verwachten, dat ik de eed, door welke de
keizer mij wil binden, getrouwer zal houden ? Dan is het beter, dat
ik geen bisschop word." Zo kwam hij op voor het beginsel der
onafhankelijkheid, waaraan de Cluniacenser kloosters zoveel waarde
hechtten. Tal van abten hadden reeds om dezelfde reden een bisschopszetel geweigerd, onder anderen Odilo de bisschopszetel van
Lyon, Richard van St. Vannes de zetel van Verdun en Poppo van
Stablo die van Straatsburg. De abten van Fleury hadden al jaren hun
verzet volgehouden tegen de bisschoppen van Orleans, die een eed
van trouw van hen vorderden. Toen Halinard dan ook weigerde de
eed af te leggen, verklaarde de bisschop van Spiers namens de Duitse
bisschoppen: „Wie is hij, die het waagt zich tegen de geboden des
konings te verzetten, hetgeen geen onzer ooit heeft gewaagd? Indien
hij de eed . niet aflegt, zal hij worden weggezonden." Intussen vond
Halinard toch enige steun, en wel bij de Opper-Lotharingse bisschoppen van Metz, Toul en Verdun. Zij gaven de koning de raad, toe te
geven. Deze stelde zich ten slotte tevreden met een eenvoudige
belofte. 1
Hiermede ontstond een nieuwe stroming onder de bisschoppen,
een nieuwe eis, die allengs in kracht toenam en uit breder kring op
ging klinken. Damasus II, de tweede der Duitse pausen, die door
Hendrik III op de Heilige Stoel werden verheven, stierf op 9 Augustus
1048 na slechts weinige weken geregeerd te hebben. De Romeinen verzochten toen de keizer, dezelfde Halinard tot paus aan te wijzen, die
twee jaren te voren had geweigerd, de eed van trouw af te leggen. Zij
waren er, zou men dus zeggen, van overtuigd, dat hij als paus de
onafhankelijkheid van het pausdom zou verdedigen. Halinard sloeg
echter de hem aangeboden waardigheid af. De keizer bood haar toen
)

1)

Chronicon S. Benigni Divion. M i g n e 162, col. 844.
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een zijner bloedverwanten aan, de bisschop van Toul, Bruno, die
destijds Halinard gelijk had gegeven. Bruno had geen bezwaar, doch
maakte zijn toestemming afhankelijk van zijn latere verkiezing te
Rome. Met hem ging de monnik Hildebrand naar Rome, die voorheen
met de door de keizer afgezette en verbannen paus Gregorius VI naar
Duitsland was gekomen.
Hildebrand had de tijd van zijn ballingschap aan de Beneden- Rijn
doorgebracht. Daar kwam hem ter ore, dat de bisschop van Luik,
Wazo, de afzetting van Gregorius VI als een onrecht beschouwde en
de keizer ronduit had gezegd, dat niemand de paus voor het gerecht
mocht dagen. In de rijen der bisschoppen, vooral in het gebied van
Lotharingen, groeide een stemming, waarmee Hildebrand zeker
bekend was, toen hij met Bruno van Toul naar Rome ging. Hun
verlangen naar hervorming van de wereldclerus culmineerde in de
wens, de vrijheid en de onafhankelijkheid van paus en bisschoppen,
vooral ten opzichte van het staatsgezag, verzekerd te zien. Het was
een feit van belang keizer Hendrik III, die deze stroming naar
Rome leidde. Hij was het streven naar hervorming gunstig gezind en
begreep, dat de voorstanders van deze onafhankelijkheidsbeweging
vooral de bevordering der geestelijke belangen beoogden; en zulke
bisschoppen wenste hij juist. Tijdens zijn regering kwam dan ook
geen meningsverschil met de paus voor. Indien zijn zoon even goedgezind ware geweest, zou ook later geen strijd zijn ontstaan; zonder
grote moeilijkheden had men dan de meningsverschillen kunnen
oplossen.
Met het pontificaat van Leo IX (1049-1054), welke naam Bruno
aannam, begon een nieuwe periode in de geschiedenis der pausen.
Dit was reeds aan zijn tijdgenoten duidelijk. Terwijl de pausen der
laatste eeuwen steeds in Rome waren gebleven en hun lot ten nauwste
verbonden was met de wisselvalligheden der stad, volgde de nieuwe
paus het voorbeeld van de grote abten van Cluny, Odilo en Hugo; hij
reisde geregeld rond, niet slechts door Italië, maar ook in Frankrijk en
Duitsland; overal trachtte hij het volk tot een hoger godsdienstig
leven op te wekken en drong hij bij de geestelijkheid op een waardige
levenswijze aan. Het pausdom, dat voor velen slechts een abstract
begrip was en een gezag, dat zich op grote afstand bevond, werd
plotseling weer iets reëels, het kreeg een persoonlijk karakter. Eindelijk werd de hervorming der Kerk, waarnaar de goedgezinden zo
vurig hadden verlangd, door Rome zelf ter hand genomen. Het
pausdom bevrijdde zich uit de verlammende boeien, waarin het
geslagen was door de Romeinse adellijke partijen. Thans werd niet
meer met verspreide pogingen getracht de hervorming door te zetten.
De paus zelf leidde de beweging, en legde de Paassynoden, die te
Rome werden gehouden, een program voor, dat levendig opzien
baarde. De besluiten, die Leo IX te Rome al aanstonds in 1049, door
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de eerste synode, liet nemen, werden weldra herhaald door de synoden, die hij te Reims en daarna te Mainz samenriep. De richting, die
het pausdom thans door Leo IX had ingeslagen, werd niet meer
verlaten, al kwam zij dan ook, naar gelang van de tijdsomstandigheden
en het persoonlijk inzicht van latere pausen, met vormverschillen uit.
Leo IX en zijn opvolger, Victor II (1055 1057), de vroegere bisschop
van Eichstätt, stonden wel op uitstekende voet met hun bloedverwant
keizer Hendrik III, doch legden duidelijk de nadruk op de onafhankelijkheid van de pauselijke Stoel en werkten evenzeer voor hervorming
van de wereldgeestelijkheid.
Toen, na de dood van Hendrik III in 1056, een kind in Duitsland
op de troon zat, in wiens naam een zwakke regentes, zijn moeder
Agnes, regeerde, rees de vraag voor Victor's opvolger, de Lotharinger
Stephanus IX, hoe men het beste de onafhankelijkheid van het pausdom kon beschermen. Stephanus, in 1057 gekozen, was een broeder
van hertog Gotfried van Lotharingen ; ' deze had herhaaldelijk in onmin
met Hendrik III geleefd en was gehuwd met de weduwe van de
machtige markgraaf Bonifacius van Tuscië, de moeder van markgravin
Mathilde van Canossa. Hierdoor kreeg het pausdom steun van
wereldlijke groten, die niet onverschillig konden zijn voor de verhouding tussen het keizerschap en het pausdom. Zij wensten de paus
onafhankelijk te zien van ieder gezag, ook van het keizerlijke. Zo
begon bij Stephanus IX het streven om het pausdom te onttrekken
aan de overheersing door de Duitse keizer, die zelfs de laatste pausen
had aangewezen. Stephanus IX werd gekozen, zonder dat men het
Duitse hof verzocht de keuze te bevestigen. Nu ontstond echter
opnieuw gevaar van de zijde der Romeinse adellijke partijen. Dit
bleek onmiddellijk na de dood van Stephanus in 1058: de Tusculanen
verhieven een der hunnen op de pauselijke Stoel. Men moest zich
weer tot het Duitse hof wenden en vroeg en verkreeg toestemming tot
de verkiezing van de candidaat, die Hildebrand en de hervormingskringen hadden voorgesteld. Dit was Nicolaas 11 (1058-1061), wie
zijn vriend hertog Gotfried II, keizerlijk stadhouder van Italië, zijn
machtige bescherming toezegde. Hij was afkomstig uit Bourgondië en
behoorde tot dezelfde kringen, waaruit Leo IX was voortgekomen.
Onder Nicolaas II bereikte de hervorming grote resultaten. De
paus voerde een regeling van de pauskeuze in, om te vermijden, dat
onwaardige pausen de Heilige Stoel zouden bekleden; hij verzekerde
zich de steun van de Noormannen in Beneden - Italië, die niet slechts
de bescherming van de keizer overbodig maakte, doch desnoods zelfs
tegen hem kon worden aangewend. Dit alles was het werk van Hildebrand. Hij was het, die graaf Richard van Aversa, vorst van Capua, en
de hertog van Apulië, Robert Guiscard, er toe bracht, de apostolische
Stoel als hun leenheer te erkennen. Robert Guiscard ontving tevens
Calabrië en Sicilië als leen met de opdracht, de in Sicilië gevestigde
-
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Saracenen en het vanuit Afrika dreigende Saraceense gevaar in het
oog te houden. Eerst later bleek ten volle, hoe belangrijk deze belening
was. Van onmiddellijke betekenis was het voorschrift over de pauskeuze, dat de Paassynode van 1059 in het Lateraan uitvaardigde.
Bepaald werd, dat de paus door de kardinalen zou gekozen worden;
het volk en de geestelijkheid van Rome kregen slechts het recht van
formele toestemming. Op de eerste plaats werd hierdoor juridisch
paal en perk gesteld aan de kuiperijen der adellijke partijen te Rome.
De paus leek niet meer een waardigheidsbekleder der stad en der Kerk
van Rome, maar trad op als het hoofd van de gehele Kerk, gekozen
door de voornaamste raadgevers der kerkelijke leiding. De kardinaal bisschoppen kregen de meeste invloed. Zij moesten vóór de pauskeuze
overleg plegen over degene, die voor de waardigheid in aanmerking
kwam. De Duitse keizer werd enig voorwaardelijk recht van bemoeienis met de pauskeuze toegekend en dit slechts op grond van een
pauselijke beslissing, niet uit hoofde van zijn keizerlijke waardigheid.
Bepaald werd, dat de Duitse koning slechts dan geraadpleegd kon
worden, wanneer de paus hem daartoe persoonlijk had aangewezen,
gelijk toen met koning Hendrik was geschied. Het was nauwelijks te
verwachten, dat de Duitse regering dit zonder protest zou aanvaarden.
Van te meer belang was dus de kracht van morele steun, die het
pausdom in zijn strijd voor de hervorming zou ontvangen.
Wij zullen thans nagaan, waarom het in die strijd ging. Op de
eerste plaats werd de afschaffing der priesterhuwelijken en der simonie
nagestreefd. Niets is minder juist dan de bewering, dat Gregorius VII
voor het eerst de eis van het priesterlijk celibaat heeft gesteld. Die
eis was reeds oud. In de eerste drie eeuwen was het celibaat voor de

priesters niet uitdrukkelijk voorgeschreven, maar sedert het begin der
vierde eeuw zijn verschillende besluiten van synoden in het westen
bekend, waarin het celibaat verplichtend gesteld wordt. Een eerste
bepaling van de synode van Elvira in 306, die hierop betrekking heeft,
wordt gevolgd door besluiten van synoden in Afrika, Gallië en Italië.
Een tijdlang waren de meningen nog slechts verdeeld over de grens,
binnen welke het huwelijk aan clerici mocht worden toegestaan. Men
was het er over eens, dat clerici, die de lagere wijdingen hadden
ontvangen, mochten huwen. Of ook de subdiakens hieronder vielen,
daarover was men het enige tijd oneens. Van de vijfde en de zesde
eeuw af wordt echter algemeen in het westen het celibaat verplichtend
gesteld voor het subdiaconaat en hoger. Nu heerste vooral in Italië
de gewoonte, dat lagere clerici huwden; eerst later, als zij kinderen
hadden, ontvingen zij dan de hogere wijdingen. Alsdan namen ook
hun vrouwen hogere titels aan mevrouw diaken, mevrouw priester,
mevrouw bisschop maar zij leefden niet meer met hun echtgenoten
in huwelijksgemeenschap. De familiebetrekkingen en de zorg voor de
kinderen bleven echter bestaan en konden in tijden van zedrelij k verval,
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de negende en tiende eeuw bijvoorbeeld, gemakkelijk aanleiding geven
tot hervatting van het huwelijksleven, ook in de verboden orden. In
Frankrijk en Italië, evenals in Duitsland, waren de priesters in die tijd
meestal gehuwd. Dit werd wel afgekeurd, maar evenmin ontbraken
de verdedigers van het priesterhuwelijk. Ook gehuwde bisschoppen
kwamen in Frankrijk en Italië voor.
Maar ondanks het feit, dat de meeste priesters gehuwd waren,
was toch de overtuiging niet verloren gegaan, dat dit tegen de kerkelijke traditie indruiste. In een synodale predikatie uit de tiende eeuw,
die bewaard is gebleven in een manuscript van Augsburg en in een
van Troyes, lezen wij: „Aanschouwt (o medepriesters), in welk
ongeluk degenen worden gestort, die, wanneer zij volgens de wet
hadden willen strijden, een plaats zouden verdienen in de hemelse
glorie bij de engelen en heiligen. Bijna allen, die de priesterwijding
hebben ontvangen en met de leiding van een parochie belast werden,
waartoe zij niet waardig zijn, verstouten zich, in strijd met de canonieke wetten en de besluiten der heilige vaders, onmiddellijk een vrouw
te nemen en haar openlijk als levensgezellin bij zich te houden." 1 )
Van het begin der elfde eeuw af is een langzaam toenemende
stroming merkbaar van krachtiger aandrang op het priestercelibaat.
Tegen het einde van de regering van Hendrik IV verscheen onder
het pseudoniem Amarcius, waarschijnlijk te Spiers, een gedicht van
een satiricus, die de Occupationes van Odo van Cluny kende; hij
somde in handige verzen de gronden op, die pleitten voor het celibaat.
Aan het slot van zijn uiteenzetting, waarin hij de ongehuwde staat
der priesters als Christelijk beschavingsideaal voorstelt hij creëert
daarbij de term cultura Christi zegt hij:
„Non bene concordant Belial culturaque Christi.
Linquat sacra dei, qui vult uxorius esse,
Respuat uxorem, qui sacris se dicat almis." 2 )
Aangespoord door de plannen voor een kerkelijke hervorming
van keizer Hendrik II had Benedictus VIII reeds in 1018 bepalingen
uitgevaardigd tegen de priesterhuwelijken, zonder hiermede iets
grondigs tot stand te brengen. Een grotere indruk maakte echter het
besluit van de eerste synode, die in 1049 door Leo IX te Rome werd
gehouden; hierop volgden spoedig andere Romeinse synoden, terwijl
overeenkomstige besluiten door synoden in andere landen werden
genomen. Tot dusver had het kunnen schijnen, dat het celibaat slechts
werd gepropageerd door de hervormingsgezinden, die een oud kerkelijk ideaal nieuw leven wilden instorten; thans werd het echter een
1) K r a u s e, Die Münchener Handschriften 3851, 3853 in Neues Archiv XIX
(1894), 122. F o u r n i e r in Revue d'hist. ecclés. XII (1911), 672.
2) Sexti A m a r c i i Sermonum 11. ed. M a n i t i u s (Lips. 1888) V. 818 ss., p.73.
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gebod, dat het hoofd der Kerk uitvaardigde en op welks overtreding
straffen werden gesteld. Leo IX wees reeds de weg om de wet van het
celibaat toe te passen : de synode te Rome in 1050 bepaalde, dat men
de omgang met gehuwde priesters diende te vermijden.
Deze aansporing viel vooral in goede aarde onder de leken der
dichtbevolkte Noord - Italiaanse steden, die slechts op een gelegenheid
wachtten, om zich tegen de gehuwde aristocratische priesters te keren.
Rome steunde zonder aarzelen de bevolking van Milaan, daar de
hogere geestelijkheid in die stad, steunend op het oude particularisme
der Milanese Kerk, de honor ambrosianus, een kerkelijke zelfstandigheid nastreefde, die het hoofd der Kerk onmogelijk kon dulden. De
Duitse koning koos echter de partij der bisschoppen, omdat zij vanouds de steunpilaren van zijn macht in Boven - Italië vormden.
Hier ontstonden ook op maatschappelijk terrein botsingen, gelijk
er ten noorden der Alpen eerst op een later tijdstip vallen waar te
nemen. De ontwikkeling der steden, die in Italië begon, bracht een
streven naar zelfstandigheid mee, naar bevrijding uit de macht der
stadsheren. Nu waren de steden in Boven - Italië afhankelijk van de
bisschoppen, die, met de metropoliet van Milaan aan het hoofd,
oppositie voerden tegen Rome en tegen de hervorming. De macht dier
bisschoppen berustte op hun gezag over de steden. Hun belangen
waren nauw verbonden met die van de adel, die kerkelijk goed in leen
had ontvangen ; hiertoe behoorden zowel de leden van de hoge adel,
de Capitanei, als die van de lagere adel, de Valvassoren, wier lenen in
1037 door Koenraad II erfelijk waren verklaard. Die edelen kozen
hun bruiden liefst uit de families van de rijke hoge geestelijkheid, die
grotendeels ook zelf uit adellijke kringen was voortgekomen. Zo kreeg
de strijd tegen de Lombardische clerus tevens het karakter van een
strijd der lagere volksklassen tegen de hogere standen. Reeds vroeg
zijn in die volksklassen sporen te vinden van een ontluikende stedelijke
burgerstand. In die tijd werden die kleine luiden echter door de adel
nog met grote minachting bejegend. Spottend werden zij pataria
genoemd. Dit woord hangt waarschijnlijk samen met de naam der
rommelmarkt te Milaan; nog thans bestaat daar een Via de' Pattari.
Wellicht werden de voddenrapers en uitdragers met dat woord aangeduid. De naam kwam in zwang ter aanduiding van al de kooplieden,
in wier kringen vele aanhangers werden gevonden van de nieuwe
beweging, die godsdienstige doeleinden nastreefde; de adel, die geen
handel dreef, trachtte de gehate tegenstanders op deze wijze belachelijk te maken. Het hervormingsstreven kreeg dus steun van een
democratische beweging, die de grondslag legde tot de vrijheid der
burgers in de Lombardische steden.
De beweging werd op gang gebracht door Arialdus, een wel onderwezen geestelijke, geboren in een dorp nabij Como. Hi was
verontwaardigd over de onwaardige levenswijze van de hoge clerus
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in Milaan. Wij kennen het optreden van de geestelijke jonkers, dat
ons meermalen werd afgeschilderd. Met groot lawaai plachten zij,
ook hier, met honden en valken uit te rijden om hun jachtlust bot te
vieren, alom ergernis wekkend. Een nieuw verschijnsel is echter, dat
sommigen ook handel dreven; zij trachtten door zakentransacties, de
verkoop van wijn, zelfs door woeker, winst te maken. Allen waren
gehuwd en geen hunner had er bezwaar tegen, betaling te vragen of
te geven in ruil voor geestelijke ambten. Arialdus trad openlijk tegen
hen op en trachtte hen de tegenstrijdigheid te doen begrijpen van
hun levenswijze met de kerkelijke wetten en het ideaal van hun
priesterlijke roeping. Hij vond een geestverwant in de jonge subdiaken
Landulfus, die tot de hoge adel der Capitanei van Milaan behoorde.
Deze wist met zijn redenaarstalent het volk te bezielen en spoorde het
aan, met geweld tegen de slechte priesters op te treden, hun have en
goed te ontnemen en hen uit de stad te jagen. De ambachtslieden,
dagloners, sjouwers en ezeldrijvers, die naar hem luisterden, waren
snel bereid, zijn aansporingen op te volgen. Zij drongen de woningen
der gehuwde priesters binnen, sloegen aan 't plunderen en scheidden
ze met stokslagen van hun vrouwen. Op een feestdag stelde Landulfus
zich aan het hoofd der op de markt verzamelde menigte, drong tijdens
het koorgebed de dom binnen en verjoeg de domheren uit hun koorstoelen. Zij moesten schriftelijk beloven hun vrouwen weg te zullen
zenden.
De hoge geestelijkheid was niet van plan in deze gewelddaden
te berusten. Een provinciale synode onder voorzitterschap van de
aartsbisschop sprak de ban uit over Arialdus en Landulfus. Dit miste
echter iedere uitwerking. Landulfus viel thans ook de aartsbisschop
aan en stelde een eedsformule op voor de geestelijken: zij moesten
beloven het celibaat in acht te zullen nemen en iedere handeling van
simonie na te zullen laten. Arialdus ging naar Rome, legde de beweeggronden der volksbeweging aan de paus voor en bereikte, dat Stephanus IX deze in bescherming nam. In 1059 zond Nicolaas II als legaten
Petrus Damiani en bisschop Anselmus van Lucca naar Milaan; de
laatste was uit de omgeving der stad afkomstig. De komst der pauselijke legaten wekte grote opschudding. De partij der adellijke geestelij kheid vuurde de particularistische trots aan. Men beschouwde het
als een vernedering, dat de Kerk van Milaan zich aan afgezanten van
Rome moest onderwerpen. Maar de gang der gebeurtenissen was niet
tegen te houden. Het viel niet te ontkennen, dat alle geestelijken der
Kerk van Milaan hun wijdingen tegen betaling hadden ontvangen en
dat hiervoor zelfs een nauwkeurig vastgesteld tarief bestond.
Ten slotte namen de aartsbisschop, de domheren en vervolgens
de overige geestelijkheid tegenover de legaten de verplichting op zich,
iedere daad van simonie na te laten en het celibaat van de orde van
subdiaken af voor alle geestelijken in te voeren. Allen, die zich voor-
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heen aan die voorschriften hadden vergrepen, aanvaardden penitenties. De aartsbisschop was bereid een pelgrimstocht naar St. Jacob
van Compostella te ondernemen, anderen gingen op bedevaart naar
Tours of Rome, voor zover Petrus Damiani hun niet als boete een
vastentijd van enkele jaren oplegde. De aartsbisschop ging naar Rome
en onderwierp zich aan de paus. Hierna vonden verdere beschuldigingen van Arialdus geen gehoor meer te Rome.
Maar dit was slechts een schikking voor het uiterlijk, die door de
bruisende hartstochten tot een dode letter werd gemaakt. Landulfus
werd tijdens een reis naar Rome in Piacenza overvallen en ernstig
verwond. De bisschop van Brescia kreeg het zwaar te verantwoorden,
toen hij de pauselijke decreten had laten afkondigen tegen de priesters,
die gehuwd waren of zich aan simonie hadden schuldig gemaakt. Zijn
geestelijken mishandelden hem zo, dat hij nauwelijks aan de dood
ontsnapte. De wortel des kwaads bleef bestaan. Landulfus moest
wegens ziekte de strijd opgeven. Arialdus slaagde er echter in, diens
broeder Erlembald voor de beweging te winnen, een ridder, die
voornemens was zich uit de wereld terug te trekken. Alvorens te
besluiten vroeg Erlembald te- Rome raad, en paus Alexander II, de
vroegere bisschop Anselmus van Lucca, gaf hem een vaandel als
embleem voor de strijd tegen de slechte geestelijkheid. Erlembald
stelde zijn zwaard ter beschikking van de Kerk. Onder zijn leiding
werd de strijd te Milaan voortgezet, waarbij menige daad van geweld
werd gepleegd. Arialdus werd op gruwelijke wijze vermoord.
Zulke gebeurtenissen bleven niet lang tot Milaan beperkt. Ook
in Frankrijk verzetten de schuldigen zich tegen de tucht. Men
gebruikte geweld tegen geweld. Joannes, aartsbisschop van Rouaan,

werd met stenen uit zijn kathedraal verjaagd, toen hij de gehuwde
priesters met de ban dreigde, indien zij hun vrouwen niet wegzonden.
Talrijke voorbeelden zijn bekend van synoden, waarin de eis van het
celibaat door de bisschoppen of de pauselijke legaten werd gesteld,
en die onder groot tumult eindigden.
De vurigste strijder voor het celibaat, wiens werk ook de meeste
resultaten afwierp, was Petrus Damiani uit Ravenna, de prior van de
strenge kluizenaarsgemeenschap van Fonte Avellana bij Faenza.
Slechts onder bedreiging van excommunicatie had Stephanus IX hem
in 1057 kunnen bewegen, het kardinaalspurper te aanvaarden. Door
zijn ernst als boetprediker en als legaat in Italië, Frankrijk en Duits land heeft hij aan de Curie zeer grote diensten bewezen in de strijd
om de hervorming der wereldgeestelijkheid. Ook als letterkundige en
schrijver liet hij zich niet onbetuigd; aan strenge ascese paarde hij een
grote kennis der theologie en dialectische slagvaardigheid. Vooral
bekend is zijn Liber Gomorrhianus, voor zijn verheffing tot kardinaal
geschreven, waarin hij een zeer somber beeld geeft van de zeden der
Italiaanse geestelijkheid. Hij zelf aarzelde het werkte doen verschijnen;
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paus Leo IX echter, aan wie het was opgedragen, overreedde hem
zulks toch te doen. Hij was de verpersoonlijking van het overwicht,
dat de verdedigers van het celibaat bezaten op degenen, die het
gewoonterecht wilden handhaven. Zij traden als zedenpredikers op
en waren ongetwijfeld in moreel opzicht de meerderen. Men mag
echter niet zo maar beweren, dat hun tegenstanders de onzedelijkheid
in bescherming namen. Zij trachtten slechts de priesterhuwelijken te
verdedigen op grond van het verleden. Maar dan nog kon men vele
wetten aanhalen, die de Kerk in de loop der jaren had uitgevaardigd
tegen de huwelijken der priesters. Die leverden een stellig bewijs voor
de oude kerkelijke traditie van het celibaat. Thans kwamen de tegenstanders van het celibaat bovendien in botsing met de plicht van
gehoorzaamheid aan het hoogste kerkelijke gezag, dat krachtig tegen
het priesterhuwelijk optrad. Gregorius VII overtrof hierbij al zijn
voorgangers door zijn consequente houding. Tot dusver hadden de
pausen zich feitelijk tot Italië beperkt in hun strijd tegen het priester
k. Gregorius VII echter trad er in alle landen tegen op.
-huwelij
Een ander probleem, dat dikwijls verband hield met het priester
k, betrof de simonie. De naam is afkomstig van Simon de-huwelij
Tovenaar, die de apostelen geld aanbood, om de macht te ontvangen
de H. Geest door handoplegging mede te delen. De zonde van simonie
bedreef eenieder, die trachtte een geestelijk ambt te verwerven voor
een aardse prijs. Ook degene, die daartoe op enigerlei wijze mede-

werkte, maakte zich aan de zonde schuldig. Dus niet slechts clerici,
maar ook leken konden aldus zondigen. Het krachtigst werd de
simonie veroordeeld, als zij optrad bij het verlenen van een geestelijk
ambt, dat recht gaf op het toedienen der sacramenten, dus van de
priesterlijke en bisschoppelijke waardigheid. Maar ook de toekenning
van een prebende of van enig kerkelijk ambt tegen betaling gold als
simonie. De strijd ging hoofdzakelijk over de vraag, hoe ver het begrip
van simonie zich uitstrekte, niet over het beginsel; want de verkoop
van geestelijke ambten goedkeuren deed eigenlijk niemand. De voorstanders der hervorming verdedigden het beginsel, dat de geestelijke
waardigheden uitsluitend door de Kerk mochten worden verleend,
volgens de canonieke voorschriften; zij kwamen er aldus toe, elke
toekenning van een kerkelijke functie, die niet overeenkomstig deze
voorschriften geschiedde, als simonie te beschouwen, vooral dus het
verlenen van zulk een ambt door een leek.
Deze strijd moest nodig worden uitgevochten. Langzamerhand
was het misbruik algemeen geworden, dat geestelijke ambten door
leken werden verleend, en het ergste was, dat zelfs het middelpunt
der Kerk van dat kwaad niet vrij was gebleven. Na de afzetting der
drie pausen Benedictus IX, Sylvester III en Gregorius VI in 1046
werd de verheffing op de pauselijke Stoel van een Duitser, Clemens II,
gemotiveerd met de bewering, dat niemand te Rome onschuldig aan
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simonie was. Die bewering vindt bevestiging in het feit, dat Gregorius VI er geen bezwaar in zag, Benedictus IX tegen betaling tot
aftreden te bewegen, om de pauselijke Stoel aldus van een onwaardige
te bevrijden. Clemens II was ook de eerste van de pausen uit die tijd,
die de strijd tegen de simonie aanbonden : in Januari 1047 vaardigde
hij door een synode te Rome ingrijpende besluiten uit tegen deze
zonde. Leo IX volgde zijn voorbeeld. Reeds bij zijn eerste synode te
Rome, in 1049, zette hij een aantal bisschoppen wegens simonie af.
Van hem is ook het eerste investituurverbod. Het is van belang hierop
de aandacht te vestigen ter weerlegging van de mening, dat Gregorius VII het eerst de lekeninvestituur heeft verboden. Het verschil
ligt slechts hierin, dat Gregorius VII door zijn verbod in conflict
kwam met koning Hendrik IV en zijn voorschriften op de eerste
plaats tegen de koning richtte, terwijl de bepalingen van zijn voor
meer algemeen waren gehouden. Men kan hierin slechts een-ganers
logische ontwikkelingsgang zien.
Het eerste investituurverbod vaardigde Leo IX uit tijdens de
synode van Reims in 1049, waar hij ook het priesterhuwelijk, de
simonie en de krijgsdienst van geestelijken liet veroordelen. Het was
nog slechts een indirect verbod. Het bepaalde in algemene termen :
„Niemand mag tot een kerkelijk ambt worden verheven zonder door
de geestelijkheid en het volk te zijn gekozen." 1 ) Hierdoor werd dus
verboden de verlening van geestelijke functies in strijd met de
canonieke bepalingen, en indirect de lekeninvestituur. Een volgend
pauselijk decreet was reeds duidelijker. Het werd in 1059 afgekondigd
tijdens de Lateraanse synode onder Nicolaas II en bevatte, met de
voorschriften over de pauskeuze, een rechtstreeks verbod van de

lekeninvestituur. Het verbod luidde als volgt: „Geen clericus of
priester mag een kerk uit de handen van leken aannemen, hetzij
gratis of tegen betaling." 2
De aanleiding tot het decreet vormde een geschrift, dat wel het
voornaamste werk der tegenstanders van de simonie is. Het bestaat
uit drie boeken en werd onder de titel Adversus simoniacos geschreven door kardinaal Humbert van Silva Candida in de jaren 1057-1058.
Humbert, uit Bourgondië afkomstig, was monnik geweest in het
hervormde klooster Moyenmoutier in het bisdom Toul; Leo IX nam
hem tijdens zijn eerste reis met zich mede en benoemde hem tot
kardinaal - bisschop van Silva Candida. In 1054 werd hem een zending
naar Constantinopel toevertrouwd, die uiterst gewichtige gevolgen
zou hebben : hij legde toen de excommunicatie van patriarch Michael
Caerularius op het hoofdaltaar in de Sophiakerk, hetgeen de definitieve scheuring tussen de westerse en de oosterse Kerk tot gevolg had.
In zijn geschrift tegen de practijken der simonie verdedigde hij, dat
)

1)

Ma n s i XIX, 741.

2)

M a n s i XIX, 909.
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de investituur een zuiver geestelijke handeling was en de leken er dus
geen deel aan mochten hebben. Vervolgens zette hij uitvoerig de oude
verkiezingsvoorschriften uiteen, die in overeenstemming waren met
de kerkelijke wetten : volgens deze bepalingen berustte het stemrecht
(electio) bij de clerici, terwijl de gemeente het recht van aanbeveling
(petitio) en de metropoliet het beslissingsrecht (iudicium) bezat. De
vorsten kon hoogstens het recht van toestemming (consensus) worden
toegekend, meer echter niet. Opmerkelijk is, dat dit in de hitte van de
strijd geschreven werk de vorsten niet geheel en al voorbijziet.
Humbert gaf een zeer donker, doch helaas maar al te getrouw beeld
van de gevolgen van de simonie en de lekeninvestituur. Daardoor
juist is zijn geschrift van zo groot belang. In schrille kleuren schilderde
hij de smadelijke onderworpenheid der Kerk aan leken in dezelfde
trant, als Agobard van Lyon dit reeds in de negende eeuw had
gedaan. Hij beschreef, hoe de door leken benoemde priesters zich
inspanden en met elkaar wedijverden, om de gunst van vorsten en
groten te winnen en kerkelijke waardigheden te verkrijgen, en geselde
scherp hun karakterloosheid.
De strijd over de lekeninvestituur trad eerst op het laatst van de
hervormingsbeweging op de voorgrond, toen hij zich tot een botsing
tussen keizer en paus ontwikkelde. De tegenover elkander staande
meningen in deze strijd zijn niet gemakkelijk aan te geven, daar zij
telkens weer vermengd zijn met andere kwesties. In zover de strijd de
symbolen betrof, vallen formulering en waardering nog het minst
moeilijk. Ongetwijfeld had de Kerk daarin het recht aan haar zijde : de
herdersstaf en de ring, zeide zij, waarmee de bisschoppen als met de
tekenen hunner waardigheid werden bekleed en hun ambt te aanvaarden kregen, waren oude geestelijke symbolen. Zij waren de
kentekenen van de zielenherder, die met zijn staf de hem toevertrouwde kudde moest leiden, terwijl de ring hem er aan moest
herinneren, dat hij in een geestelijke echt met zijn gelovigen was
verbonden. Evenmin kon in twijfel worden getrokken, dat het ambt
van de bisschop een geestelijk ambt was. De bisschoppelijke jurisdictie was steeds als een geestelijke bevoegdheid beschouwd, terwijl
ook de oude kerkelijke voorschriften geen andere wijze van benoeming
van een bisschop kenden dan de verkiezing door de clerus en het volk.
De oude kerkelijke wetten kenden uitsluitend de bisschop het recht
toe over het kerkelijk goed te beschikken, schenkingen te verlenen
aan zijn geestelijken en hun een bepaalde werkkring aan te wijzen.
Maar al deze punten schenen een nieuw aspect te hebben
gekregen, toen de bisschoppen na de volksverhuizing door schenkingen van vorsten uitgestrekte eigendommen en vele privilegiën hadden
verworven. Evenals de grote grondbezitters op hun goederen eigen
kerken stichtten en ingevolge het oude eigenkerkenrecht de bevoegdheid opeisten, over die kerken te beschikken en de geestelijken aan
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te stellen, meenden de koningen te kunnen optreden tegenover de
bisschoppen, aan wie zij goederen in leen hadden geschonken. De
feudale maatschappelijke orde drong ook in de Kerk door. Men
kende geen overdracht van de volle eigendom. Eigendom werd door
de vorst slechts als leen overgedragen in ruil voor bepaalde verplichtingen en diensten. De vorst beschouwde zich als de hoogste eigenaar,
die het recht bezat het goed terug te eisen in geval van niet-nakoming
der leenplichten door de leenman. Hij droeg op symbolische wijze
het leen over aan de leenman, die de leeneed aflegde als waarborg van
trouwe inachtneming der leenplichten.
De bisschoppen werden nu als geestelijke leenmannen beschouwd, daar zij koninklijk goed hadden ontvangen. Telkens wanneer een nieuwe bisschop werd benoemd, trad de koning als leenheer
op, en wel door overreiking van de oude geestelijke symbolen, staf en
ring, waarop de bisschop de eed van trouw aflegde. Ook maakte hij
aanspraak op het recht een beslissend woord in de bisschopskeuze te
spreken; dit werd meest niet aangevochten, ofschoon toch een verkiezing volgens de oude gebruiken werd gehouden, waarbij echter het
volk door de stiftsvazallen werd vertegenwoordigd. Men waagde zich
tegenover de koning niet aan een onafhankelijke keuze, doch verzocht
hem hoogstens, zijn goedkeuring aan een bepaalde candidaat te willen
hechten; weigerde hij, dan berustte men hierin. Later ontstond het
gebruik, dat de vertegenwoordigers van het bisdom na de dood van
de bisschop de staf aan de koning ter hand stelden, waardoor zij hem
derhalve het recht toekenden het symbool te schenken aan degene,
die hij zelf aanwees. Een verkiezing vóór of na deze aanwijzing, hetzij
in de bisschopsstad of aan het hof, werd als een zuivere formaliteit
beschouwd, waar men ook buiten kon. In Duitsland en Engeland
werd het minst aanstoot genomen aan de benoeming van de bisschop
door de vorst; iedereen wist in deze landen, dat de bisdommen
slechts door schenkingen van de vorsten in stand werden gehouden,
voor zover zij dan niet door hen waren gesticht. De in Duitsland
algemeen bekende vroomheid der koningen Hendrik I tot Hendrik III,
die bovendien de omgang en de raad der bisschoppen op prijs stelden,
scheen de beste garantie te bieden voor een juiste keuze. Zij lieten de
jonge clerici uit de eerste families in de schaduw der koninklijke kapel
opleiden: daar vond men het koninklijk bisschopsseminarie, waaruit
vele der beste bisschoppen voortkwamen. Dit goed vertrouwen werd
danig geschokt, toen een heerser als Hendrik IV ver achterbleef bij
het zedelijk gehalte zijner voorgangers en zich bij de bezetting der
bisschopszetels openlijk aan simonie schuldig maakte, een practijk,
die zijn vader ten scherpste had veroordeeld.
Te Rome oefende men te scherper critiek op deze toestand uit,
daar het eigenkerkenrecht hier nooit was begrepen of erkend; noch
de belening der bisdommen, noch de benoeming der geestelijken aan
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de plattelandskerken door de grondbezitters. In Italië was het stelsel
van ruilverkeer, dat ten nauwste verband hield met het ontstaan van
het eigenkerkenrecht door het schenken van goederen, nooit in
dezelfde mate tot ontwikkeling gekomen als ten noorden der Alpen.
In het zuiden werden de stadsbisdommen onderhouden uit oude
fundaties, door vele geslachten van gelovigen tot stand gekomen;
slechts de bisschop bezat het recht, daarover te beschikken, en hij
alleen benoemde de geestelijken in zijn bisdom. Er bestond bovendien
niet zo'n behoefte aan oprichting van bisdommen en plattelandskerken, die dan door vorsten en grondbezitters moesten worden
onderhouden. De bisschoppen zagen liever af van schenkingen voor
kerken op het platteland, dan hun recht tot benoeming van de
geestelijken aan grondbezitters over te dragen. Wel ontvingen de
bisschoppen ook in Italië van koningen en keizers rijke schenkingen,
macht en privileges, maar dit geschiedde meer met politieke oogmerken van de kant der gevers, die zich de steun der bisschoppen
wilden verzekeren. Hoe weinig nu de levenswijze dezer bisschoppen,
die met riikdommen en macht waren overladen, in overeenstemming
was met hun geestelijke waardigheid, blijkt uit de klachten der kerkelij ke hervormingspartij . Met hun feudale aanhang, die zij door het
in leen geven van kerkelijk goed in het leven hadden geroepen, gingen
zij op in wereldse pronk en machtsvertoon; zij waren de geestelijke
vazallen in het gevolg van de keizer, die in Italië ondanks alles meer

als een vreemde overheerser dan als een rechtmatig beschermheer
werd beschouwd. Als machtige stadsheren vormden de bisschoppen
de kern der massa gehuwde, simonistische geestelijken, waaraan de
hervormers zich zo ergerden.
Het pausdom meende de strijd ook met de keizer te kunnen
wagen : Rome hoopte door het decreet over de pauskeuze zelf voldoende voor de juiste bezetting van de Heilige Stoel te hebben zorg
gedragen. De paus beschikte immers in de hervormingsbeweging
over een geestelijke macht, die hem krachtige morele steun in de
strijd kon geven. De schrandere Hildebrand had echter ook voor
materiële hulp gezorgd en deze gevonden bij de Noormannen, die
de paus als leenheer erkenden, en bij de keizerlijke stadhouder in
Italië, hertog Gotfried, en zijn erfgename, markgravin Mathilde van
Canossa. Ook de niet te versmaden steun der pataria telde mee, die
zich te Milaan verzette tegen de Lombardische bisschoppen, beschermelingen van de keizer en wederkerig een versterking van diens macht.
Zo ontbrandde de eerste grote strijd tussen keizerschap en
pausdom, die ruim veertig jaren duurde. Talrijk waren daarbij de
uitbarstingen van partijhartstochten, die de strijdenden verder voerden dan zij bij rustige overweging zouden gewild hebben. Aan beide
zijden traden machtskwesties op de voorgrond. Iedere partij leed
zware verliezen. Niet te ontkennen is echter, dat het morele overwicht
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aan de zijde was van de kerkelijke hervormingspartij . Haar opperste
doel bleef steeds de bevrijding der Kerk uit de handen van een gezag,
dat uiterlijke macht als hoogste ideaal beschouwde. Door de principiële overwinning van de hervormingsgedachte ontstond in de westerse beschaafde wereld een nieuw idealisme, dat op ieder gebied
stuwkracht toonde en de landen van het westen door een nieuwe
geestelijke band verenigde. De landen, die aldus nader tot elkander
werden gebracht, ontleenden er een frisse kracht aan, die hen in staat
stelde het gevaar van de Islam niet slechts gewapenderhand te bezweren, doch ook aan diens culturele superioriteit een einde te maken.
Het voorspel van de strijd begon reeds bij de dood van Nicolaas II
in 1061. Door de bemoeiingen van Hildebrand werd de uit Milaan
afkomstige bisschop Anselmus van Lucca gekozen, die de hervorming
welgezind was, en de naam Alexander II aannam. De verkiezing
verliep echter niet zonder moeilijkheden, zodat de militaire hulp der
Noormannen moest worden ingeroepen. Onmiddellijk spanden allen,
die om een of andere reden de kerkelijke hervorming vijandig gezind
waren, tegen de nieuwe paus samen : de Duitse en Lombardische
bisschoppen, die hun politieke macht door de hervorming bedreigd
zagen, en de Romeinse adel, die zijn oude overheersende positie
tegenover het pausdom terug wou winnen. De adel trachtte Duitsland
tot bondgenoot te krijgen: hij zond de jonge Duitse koning de tekenen
van het Romeinse patriciaat, dat de paus zo dikwijls geweld had
aangedaan, de mantel, de ring en de gouden band, in de hoop, dat
hij als patricius een paus zou aanwijzen. De waardigheid van patricius,
waaraan de pausen slechts een beschermingsplicht ten opzichte van
de Kerk van Rome verbonden achtten, gold voor deze kringen als een

recht op macht, dat zij voor hun eigen wagen wilden spannen.
De keizerin - weduwe Agnes, regerend in de plaats van de nog
minderjarige Hendrik IV, was beïnvloed door de bisschoppen, die
zich tegen de hervorming verzetten, en doorzag de situatie niet. Zij
riep te Bazel een concilie bijeen, dat de keuze van Alexander II nietig
verklaarde en een tegenpaus uitriep in de persoon van Cadalus,
bisschop van Parma, een dergenen, die de hervorming krachtig
bestreden. Hij liet zich Honorius II noemen. Aan het Duitse hof
vergiste men zich echter, toen men meende dezelfde gedragslijn te
kunnen volgen als Hendrik III in 1046, het jaar, waarin hij drie pausen
afzette. Hendrik III had dat kunnen doen, doordat hij de steun genoot
en volgens de wensen handelde van de hervormingsbeweging. Thans
ging men juist in tegen diezelfde partij, die inmiddels te Rome voet
had gekregen; men bewees hierdoor hoezeer men de morele kracht
dier beweging onderschatte, een misrekening, die Hendrik IV in een
geheel andere positie zou plaatsen dan zijn vader had ingenomen, en
die voor zijn regering noodlottig werd.
In het begin kon nog een spoedig einde worden gemaakt aan de
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verwikkeling, die ontstond door de verkiezing van de tegenpaus. De
aartsbisschop van Keulen, Anno, die door de gewelddadige ontvoering van Hendrik het regentschap van Duitsland in handen kreeg,
liet Cadalus los en erkende Alexander II als rechtmatige paus. Toen
de jonge koning echter in 1065 meerderjarig werd verklaard, was het
gedaan met de invloed van Anno : de vijftienjarige vorst nam zelf het
bestuur over Duitsland ter hand. Bij hem lag de beslissing, of hij met
de hervormingsbeweging, die door Rome werd voorgestaan, vreedzaam wilde samenwerken tot heil van Kerk en staat, dan wel of er een
zware strijd zou worden ontketend.
Zijn regering begon reeds met zeer ongunstige voortekenen. Hij
toonde ernstige zedelijke feilen, toen hij in jeugdige grilligheid zijn
kort te voren gesloten huwelijk met Bertha wilde verbreken. 's Konings
verzoek tot echtscheiding werd aan Rome voorgelegd. Alexander
zond als legaat naar Duitsland de strengste zedenrechter, die hij in
zijn omgeving had, Petrus Damiani. De synode van Frankfort, onder
voorzitterschap van de legaat, ontzegde de koning uitdrukkelijk de
scheiding en behaalde hierdoor een ongezochte morele overwinning
voor het pausdom. Kort daarna werden enige Duitse bisschoppen,
onder wie enkele der voornaamste, de aartsbisschoppen van Mainz en
Keulen, naar Rome geroepen om zich tegen een beschuldiging van
simonie te verdedigen. Het zedelijk overwicht van Rome was voor
iedereen duidelijk. Derhalve had Hendrik IV het niet tot een strijd
moeten laten komen met de Curie, vooral niet met een paus als
Gregorius VII, die de ziel was van de gehele hervormingsbeweging
te Rome en sedert jaren alle middelen had aangewend om het pausdom krachtiger te maken.
Gregorius VII beklom de pauselijke Stoel in 1073. Bij het aanvaarden van zijn regering dacht hij aan niets zo weinig als aan de
mogelijkheid van een conflict met de Duitse koning. Hij was dermate
overtuigd van de overwinning der hervormingsgedachte, dat hij reeds
het plan koesterde, het gehele westen op te roepen tot een grote
veldtocht tegen de Islam. Hij wilde zelf mede te velde trekken en
intussen de bescherming der Kerk aan de Duitse koning toevertrouwen. Maar het liep heel anders.
In de Paassynode van 1075 moest Gregorius VII wederom enige
raadslieden van de koning met de ban straffen wegens simonie; vervolgens verbood hij de lekeninvestituur in het algemeen en de investituur van bisschoppen door de koning in het bijzonder. Hij verklaarde
simonistische en onzedelijke priesters vervallen van hun ambt en
gebood de leken, elk contact met hen te mijden. Dit was het begin
van de eigenlijke investituurstrijd, die zich nu ook regelrecht tegen de
koning keerde. In 1075 werd hem voor het eerst de investituur der
bisschoppen verboden. Tevens wenste de paus echter, dat Hendrik
gevolmachtigden naar Rome zou zenden om te beraadslagen over
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verbeteringen in de benoeming der kerkelijke waardigheidsbekleders.
Hij was dus voornemens de koning een zekere invloed toe te staan.
Hendrik IV reageerde echter niet op dit aanbod. Zonder acht te slaan
op het verbod van de paus verleende hij de investituur aan een aartsbisschop te Milaan en benoemde hij enkele bisschoppen in BenedenItalië. Gregorius kwam tegen deze handelwijze op en liet de koning
mondeling verzoeken, hem niet te dwingen tot excommunicatie over
te gaan. Als antwoord deed Hendrik Gregorius van de pauselijke Stoel
vervallen verklaren door de nationale synode te Worms op 24 Januari
1076 en door de Lombardische bisschoppen te Piacenza. Gregorius
bleef het antwoord niet schuldig. In de vastensynode van 1076 sprak
hij de excommunicatie over Hendrik uit ; hij verbood hem de uitoefening der regering in Duitsland en Italië en ontsloeg zijn onderdanen van hun plicht van gehoorzaamheid ten opzichte van de koning.
De bisschoppen, die te Worms en Piacenza het besluit tot afzetting
van Gregorius hadden genomen, werden uit hun ambten ontzet.
Thans zou blijken, wie de sterkste was.
Voor de koning stonden de kansen geenszins gunstig. De pas
onderworpen Saksen kwamen opnieuw in opstand. De bisschoppen
boden Rome hun onderwerping aan. De vorsten vermeden de omgang
met de koning en liepen met plannen rond, een nieuwe vorst te kiezen.
Om dit te verhinderen ondernam Hendrik in Januari 1077 zijn
boetegang naar Canossa, die lange tijd verkeerd is uitgelegd. Het was
van Hendrik niets dan een diplomatieke zet, om Gregorius moreel te
dwingen, hem te absolveren en hem weer in de kerkelijke gemeenschap op te nemen. Maar zo makkelijk kon er geen einde komen aan
het geschil. Daar was Hendrik's karakter niet soliede genoeg voor. In
strijd met zijn te Canossa gegeven belofte liet hij zich spoedig weer
door zijn aanhangers in Boven-Italië overreden, de regering ter hand
te nemen, zonder de beslissing van Gregorius en de vorsten af te
wachten. Dit was het sein tot de burgeroorlog in Duitsland. De
vorsten kozen een tegenkoning in de persoon van Rudolf van Rheinfelden, hertog van Zwaben; de paus droeg hem het bestuur over het
Duitse rijk op, deed Hendrik, als de verstoorder van de vrede, in 1080
opnieuw in de ban en verklaarde hem vervallen van de troon. Hendrik
had zijn aanhangers onder de Lombardische en de Duitse bisschoppen
inmiddels verzameld; dezen zetten Gregorius voor de tweede maal af
en kozen als tegenpaus aartsbisschop Wibert van Ravenna, die
voorheen de voornaamste bewerker was geweest van de verheffing
van Cadalus. Steunend op Hendrik's macht van wapenen kon de
tegenpaus Rome binnentrekken, waar hij zich als Clemens III liet
huldigen en Hendrik in de St. Pieter tot keizer kroonde. Op het
laatste moment ten slotte kreeg Gregorius, die zich in de Engelenburcht hardnekkig handhaafde, hulp van de Noormannen, zodat
Hendrik tot de aftocht gedwongen werd. Maar het wrede optreden
17. Schnüre r. Kerk en Beschaving. II.
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der Noormannen verwekte zulk een verbittering, dat Gregorius niet
alleen te Rome kon achterblijven. Hij trok met de Noormannen naar
Beneden - Italië en overleed te Salerno op 25 Mei 1085.
In 1606 sprak Paulus V, tijdens een zware strijd met Venetië, de
heiligverklaring van Gregorius VII uit, doch beperkte voorlopig zijn
verering binnen enge grenzen. Eerst Benedictus XIII (1724-1730)
schreef de viering van zijn feest op 25 Mei voor de hele Kerk voor.
Toen bij die gelegenheid de tweede nocturne met een biografische
schets in het brevier werd opgenomen, veroorzaakte dit grote opwinding. In Frankrijk, België en Napels sloeg het volk aan 't demonstreren : men vreesde voor een opleving der middeleeuwse aanspraken
op macht van het pausdom. Zelfs de vrome Oostenrijkse keizerin
Maria Theresia bepaalde, dat de gewraakte zinsneden uit de brevieren
moesten weggelaten worden of dat men ze door overplakken onleesbaar
moest maken, ten einde de verontruste gemoederen te kalmeren.
In de huidige tijd, nu zo velen de wens koesteren naar een
werkelijke volkenbond, vervuld van de Christelijke geest, denken wij
rustiger en kunnen wij zonder schroom over de plannen van Gregorius
spreken. Niemand zal zijn grootheid ontkennen. Vooral blonk hij uit
door zijn scherpe blik en zijn ontzaglijke wilskracht. Reeds de kernachtige stijl van zijn acten kenmerkt zijn vastberadenheid, die overal,
waar hij verscheen, diepe indruk maakte en zich menigmaal uitte in
een grote onverschrokkenheid. Zijn hoofddoel bleef, als paus het
aanzien en de waardigheid van zijn ambt te handhaven en te vergroten.
Daarom ook koesterde hij zulk een warme verering voor de H. Petrus.
Hij zag in het pausschap vóór alles het ambt van het opperhoofd der
Kerk, die hij uiterlijk en innerlijk vrij, onafhankelijk van de wereldlijke
macht wilde zien. Terwijl hij het pausdom het onbelemmerd bestuur
der Kerk wilde verzekeren, koesterde hij steeds het plan, de westerse
landen nauw aan elkander te verbinden, in erkenning van het hoogste
geestelijke gezag. Niets verafschuwde hij meer dan ongehoorzaamheid.
Het woord van Samuel uit het Oude Verbond gebruikte hij met
voorliefde: „Niet willen gehoorzamen is als afgoderij ."
Hij wilde de volken leiden door de regerende hand van vorsten,
die hij strafte als het nodig was. Evenals de maan haar licht ontvangt
van de zon, zo achtte hij de politieke macht van keizers en koningen
onderworpen aan het geestelijke oppergezag. Hij kwam dus op voor
de leer van de potestas directa. Volgens deze leer staan de vorsten niet
slechts middellijk onder de paus, doordat deze over hun tekortkomingen en dus indirect ook over hun persoon te oordelen heeft,
doch zijn zij ook rechtstreeks aan hem onderworpen, daar hij de
hoogste macht op aarde vertegenwoordigt, die God heeft ingesteld.
De tijdelijke macht echter is wel in overeenstemming met de natuurlijke, door God gestelde orde, doch zij ontstond in heidense tijden
slechts door wereldlijke machthebbers, die elk afzonderlijk en meer-
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malen op onrechtmatige wijze tot deze macht geraakten. 1 ) Ook de
wereldlijke gezaghebbers waren tot gehoorzaamheid aan de paus
verplicht en deze kon strafmaatregelen tegen hen treffen, afgepast
naar de ernst van het vergrijp. Een der zwaarste straffen was de
banvloek, die feitelijk reeds door de uitsluiting van de gemeenschap
der Kerk de regering van de gestrafte onmogelijk maakte. Maar
onafhankelijk hiervan nam Gregorius ook zijn toevlucht tot ontzetting
uit de regeringsmacht. In het geval van Hendrik IV was zij als volgt
geformuleerd : „Ik verbied aan koning Hendrik de regering over het
gehele Duitse rijk en Italië." 2 ) De excommunicatie volgde eerst na
de afzetting. De banvloek werd wel is waar te Canossa ingetrokken,
maar hieruit volgde niet, dat Hendrik weer tot de regering werd
toegelaten. In 1076 werd hem het regeren tijdelijk verboden; in 1080
werd hij definitief onttroond en het koninkrijk aan Rudolf overgedragen. Met het verbod te regeren ging samen, dat de onderdanen
ontslagen werden van hun eed van trouw. Gregorius schrikte er ook
niet voor terug, de onwillige vorsten met de macht der wapenen te
dreigen. Hiermee strookt ten volle, dat Gregorius in de Dictatus
papae (die zeker van hem afkomstig is) de mening aanhangt, dat de
paus het recht bezit de keizerlijke eretekenen te gebruiken en de
voetkus van de vorsten te eisen, maar bovendien als dominus dominantium aanspraak maakt op het recht, te beschikken over de rijken
en de landen, en over alle menselijke eigendom ; niet ten eigen bate,
maar om het ongeoorloofd gebruik er van te verhinderen. Deze theorie
werd meermalen toegepast ; waarvan enkele voorbeelden volgen.
Als subdiaken was Hildebrand reeds de leidende kracht geweest
bij de onderhandelingen met de Noormannen in Beneden-Italië, die
in 1059 te Melfi tot een goed einde werden gebracht. Robert Guiscard
werd toen niet slechts als hertog van Apulië en Calabrië erkend, doch
tevens tot toekomstig hertog van Sicilië uitgeroepen, vanwaar hij de
Saracenen hoopte te verdrijven. Richard van Aversa werd erkend als
vorst van Capua, beide vorsten huldigden de paus als leenheer en
legden de leeneed af.
Tijdens het pontificaat van Alexander II trachtte Hildebrand de
pogingen van hertog Willem van Normandië in dezelfde banen te
leiden, toen deze de steun van de Curie zocht voor zijn aanspraken
op Engeland. Bij de onderhandelingen verklaarde Willem zich niet
slechts bereid de achterstallige Pieterspenning voor Engeland te
betalen, doch had hij ook in vage termen laten doorschemeren, dat
hij, ingeval zijn plannen slaagden, het veroverde rijk zou beschouwen
als ware hem dit door God en de H. Petrus in leen gegeven. Hildebrand wist, ondanks de oppositie van enkele kardinalen, gedaan te
1) Register van Gregorius VII, VIII, 21. Vgl. B e r n h e i m, Mittelalterliche
Zeitanschauungen (Tübingen 1918), p. 204vv.
2) Reg. van Gregorius VII, III, 6.
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krijgen, dat Willem een gewijde banier van de paus ontving ; de overreiking hiervan kon in die tijd, waarin alle verhoudingen van af han kelijkheid door symbolen werden uitgedrukt, inderdaad als het in
leen geven van Engeland worden opgevat. Toen Willem echter eenmaal de toestemming der Curie had ontvangen en zijn macht als
koning van Engeland was gevestigd, bleek Rome te veel van hem
verwacht te hebben. Gregorius VII nodigde Willem uit, de leeneed af
te leggen, maar deze weigerde categorisch.
Wij zagen reeds, hoe Gregorius het Duitse rijk aan Hendrik IV
ontnam en het toekende aan Rudolf van Zwaben, die door de vorsten
was gekozen. Gregorius koesterde het voornemen de Spaanse koning
Alfonso van Castilië en de Franse koning Philippe op eenzelfde wijze
te straffen. Wat Spanje betreft eiste hij rechtstreeks de heerschappij op,
die „van oudsher" aan de H. Petrus toekwam : inderdaad had koning
Sancho Ramirez van Aragon zich en zijn rijk reeds in 1068 onder de
paus als leenheer gesteld. 1 ) Gregorius zocht naar gelegenheden, om
vrijwillig huldebetoon van de zijde der wereldlijke heersers te ontvangen en de titels, die daarvoor geschikt leken, als rechten van opper heerlij kheid uit te leggen. Zo wilde hij uit het feit, dat voorheen de
Hongaarse koning Stephanus de koningskroon van paus Sylvester had
ontvangen, de conclusie trekken, dat Hongarije het eigendom was van
de H. Petrus. Met Rusland en Denemarken trachtte hij eveneens een
verhouding van afhankelijkheid en bescherming te scheppen.
Onder het pontificaat van Gregorius stelde kardinaal Deusdedit,
die later een scherp Libellus contra invasores et simoniacos et reliquos
schismaticos schreef, een reeks canones samen over het primaatschap
van de paus en de rechten der Roomse Kerk; uit haar archieven verzamelde hij daarbij een aantal oude eigendomsbewijzen der Kerk.
Onder andere wordt, op niet goed begrijpelijke manier, gewag gemaakt van een oude schenking van Polen aan de Heilige Stoel. Het lijdt
geen twijfel, of Gregorius liet deze titels verzamelen om zijn aanspraken op verschillende landen kracht bij te zetten. Hij beschouwde
de Kerk als de hoogste eigenares van alle bezit, en was er vast van
overtuigd: de paus als hoofd der Kerk en plaatsvervanger van Christus
kon, op zijn minst genomen als handhaver van de goddelijke wereldorde, vorsten, die slecht regeerden, uit hun macht ontzetten en
anderen in hun plaats aanstellen.
Wanneer wij zijn daden beoordelen naar de toets dier overtuiging, blijkt echter, dat hij zich in de practijk toch wist te matigen,
ongetwijfeld mede geleid door zijn scherp politiek inzicht. Meer dan
eens beteugelde hij de overdreven ijver van zijn legaten in Frankrijk.
Hoewel de Franse koning Philippe zich door zijn openbare onzedelijkheid, door lekeninvestituur en simonie zeer scherpe berispingen en
1)

K e h r in Sitz. -Ber. der Berliner Akademie. Phil. -hist. Kl. 1928, p. 207.

en de h e rnieuwde aaneensluiting van het westen247
krachtige bedreigingen van de paus op de hals haalde, sprak deze
toch niet de banvloek over hem uit en verklaarde hij hem niet vervallen van de troon, waarbij wel de bedoeling zal hebben voorgezeten,
zich niet te veel vijanden op de hals te halen in zijn zware strijd met
Hendrik IV. Philippe had hem echter ook niet getart door hem van
de pauselijke Stoel te willen stoten ; had ook Hendrik dit nagelaten,
dan was het misschien ook tegenover hem gebleven bij een bedreiging
met excommunicatie. Het opmerkelijkste is, dat Willem de Veroveraar
zo werd ontzien, hoewel diens staatskerkelijk bestuur geenszins naar
de zin van Gregorius was. Dit is hoofdzakelijk hieruit te verklaren,
dat Willem tegen de gehuwde priesters optrad en zich geheel vrij
hield van simonie, een zeldzaamheid bij de toenmalige vorsten. Aldus
bewees Gregorius, dat de hervorming der geestelijkheid het hoofddoel was van zijn streven, dat er op gericht was de Kerk haar zelfstandigheid terug te geven, maar toch weer tot samensmelting van Kerk
en staat leidde, als het overdreven werd.
Ook katholieke kringen staan vrijer in hun beoordeling der daden
van Gregorius VII, sedert Leo XIII in zijn encycliek Immortale Dei
van 1 November 1885 heeft gezegd, dat het geestelijke en het wereldlijke gezag ieder in eigen sfeer de hoogste macht vertegenwoordigt
en bepaalde grenzen moet eerbiedigen. Men heeft echter reeds vroeg
getracht de verhouding tussen beide al naar beider doel te omschrijven;
en daar het geestelijke gezag hoger staat dan het wereldlijke, kende
men er niet slechts een hogere waarde aan toe, doch concludeerde men,
dat het wereldlijke gezag aan het geestelijke onderworpen was. Tot
Gregorius' tijd was dit echter slechts een theorie, op grond waarvan
de voorrang van de Kerk op zuiver geestelijk gebied werd verdedigd.
Gregorius ging echter een stap verder en wilde de wereldlijke macht
ook in de practijk ondergeschikt maken aan de geestelijke.
Om zijn doel te bereiken, moest hij reële dwangmiddelen toepassen. Hierbij was niet te vermijden, dat de Kerk wederom op andere
wijze in de zaken der wereld werd betrokken, daar zij allerwegen haar
oppergezag tot uitdrukking wilde brengen. Het pausdom met zij n
legaten, die de landen doorkruisten, en zijn streven, in alle aangelegen heden van het westen het beslissende woord te spreken, de clerus, die
trachtte de leiding over de westerse maatschappij te voeren, zij moesten tijdelijke middelen te baat nemen en werden daardoor weder
verwereldlijkt; want de reële middelen, die het best dat hoogste gezag
tot stand brengen en bevestigen konden, waren rijkdom en politieke
macht. Wij zien dan ook in de tijden, toen de Kerk alles in handen
hand, een aanvankelijk geheim verzet opkomen, dat later soms tot zeer
krachtig optreden overging, onder andere in de beweging der vrij willige armoede, die in de twaalfde eeuw ontstaat en haar hoogtepunt
bereikt onder Innocentius III, de paus, die de hoogste tijdelijke
macht voerde.

248

Derde boek De hervorming der wereldgeestelij kheid

Het streven van het pausdom der elfde eeuw vond een merkwaardige symbolische uitdrukking. De hoofdbedekking van de paus
voor niet -liturgische gelegenheden, die de naam droeg van phrygium
of camelaucum, oorspronkelijk een waardigheidsteken voor hooggeplaatste personen, werd in die tijd voorzien van een diadeem aan de
benedenrand (regnum). Nog meer sprekend voor de toenmalige
opvatting is, dat men de Christusfiguur aan het kruis vaak een
koningskroon in plaats van een doornenkroon op het hoofd plaatste
en dus in Hem niet zozeer de lijdende Verlosser, als wel de van het
kruis af triomferende en heersende Stichter der Kerk zag. Het meest
vereerde beeld van de Heiland was sedert het einde der elfde eeuw
het waarschijnlijk uit Spanje afkomstige houten kruisbeeld van Volto
Santo, dat Christus voorstelde met koningskroon en gehuld in een rijk
versierd gewaad en te Lucca werd vereerd als het beeld van de Rex
tremendae majestatis.
Maar al schoot Gregorius VII in zijn streven zijn doel voorbij,
toch bezat het een ideële waarde en een ideëel doel, die wij niet
mogen onderschatten. De wens, te komen tot samenvoeging van de
westerse landen onder het gezag van de paus, bevat een kern van
idealisme, die wij ook thans nog waarderen. Men beoogde de Christelijke volken in een zedelijk verband te verenigen, dat in overeenstem
Christelijk recht en de Christelijke zeden. Dat was-mingwaseth
een aanzienlijke stap vooruit op de vorm van het Imperium Romanum,
die aan de oudheid was ontleend en als eerste Renaissance -fictie niet
aan de werkelijkheid beantwoordde. Het was een grootse gedachte,
de verschillende westerse landen als gelijkgerechtigden onder het
gezag te brengen niet van een wereldlijk heerser, doch van, hem, die
een morele idee verpersoonlijkte. Het imperium had zichzelf reeds
onder Hendrik IV overleefd, toen het verzuimde mede te werken aan
de hervorming der Kerk en de verlevendiging van het geloof. Hendrik III besefte deze plicht nog wel. Hendrik IV miskende hem echter
volkomen en sinds dat ogenblik vormde het keizerschap bijna nog
slechts een complex van wereldlijke macht. Gregorius zocht naar een
andere stut voor de zedelijke orde in het westen. En bij dat pogen om
te komen tot de organisatie van een Christelijke volkenbond mocht de
paus allerminst over het hoofd worden gezien.
Zeker kon worden betwijfeld, of de paus de juiste weg koos, toen
hij de rechtstreekse leiding opeiste en zijn legaten als directe organen
aanwees. Er lag een andere weg open: deze was reeds door Hendrik II
aangegeven, toen hij de koningen van Frankrijk, Bourgondië en de
overige landen wilde verenigen om gezamenlijk de hervorming der
Kerk tot stand te brengen. Had een Hendrik II in de tijd van Gregorius VII geleefd, dan ware het wellicht mogelijk geweest, naast de
eenheid der bisschoppen onder de paus, een groepering der westerse
vorsten tot stand te brengen, die samen een op Christelijke grondslag
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gevestigde volkenbond hadden gesticht. Helaas echter was er in Gregorius' tijd geen vorst te vinden, die door dergelijke idealen werd bezield,
geen Hendrik II en geen Lodewijk IX, die met de paus had kunnen
samenwerken. Reeds hierom moest de leiding in handen van de paus
alleen berusten. Hoe krachtig ook in vele gevallen het verzet was tegen
het rechtstreeks door de paus uitgeoefende gezag, het idealisme van
het westen stond aan zijn kant.
Onjuist is het, de gehele door Gregorius ontworpen regeling als
uitvloeisel van persoonlijke heerszucht te beschouwen. Want dan zou
zijn streven met zijn dood een einde hebben genomen. Wij zien
integendeel, dat de volgende pausen niet slechts dezelfde lijn volgen,
maar dat zij steeds meer steun vinden ; en wanneer een hunner aarzelt,
wordt hij gedwongen verder te gaan op de door Gregorius ingeslagen
weg. Werd de macht van Hendrik IV uitgeput door de strijd van
de zonen tegen de vader, de tweede paus na Gregorius, Urbanus II,
de voormalige monnik van Cluny, voelde zich niet alleen te Rome
veilig, doch kon door Lombardije naar Frankrijk reizen, waar hij het
sein gaf tot de kruistochten ; te Clermont werd zijn roepstem met een
daver van instemming beantwoord, zodat een nieuwe beweging
ontstond, waarbij vergeleken de investituurstrij d aandoet als een
binnenlandse partijtwist in Duitsland. Meer dan ooit was het pausdom
het middelpunt, waaromheen zich de vooruitstrevende, energieke
krachten en kringen van het westen groepeerden.
Toen Hendrik V, die zijn vader in sluwheid overtrof, bij zijn
bezoek aan Rome in 1111 paus Paschalis II zodanig in het nauw dreef,
dat deze het investituurverbod niet dorst te handhaven, trad een
onverwachte wending in. De paus wilde ondanks alles het beginsel
niet prijsgeven, dat de lekeninvestituur onverenigbaar was met de
kerkelijke opvattingen. Zo vond hij geen andere uitweg dan af te zien
van de regalia der kerkelijke ambten. Hierop verklaarde de koning
zich bereid, afstand te doen van de investituur. Toen echter de oorkonden werden voorgelezen, waarin deze schikking was geformuleerd,
brak er een storm van verontwaardiging los onder de bisschoppen, die
Hendrik V begeleidden en wier machtspositie in het rijk er door zou
worden geschokt. Daar Hendrik geen afstand wilde doen van de
behaalde voordelen, nam hij de paus en de kardinalen gevangen. Om
verdere verwikkelingen te voorkomen erkende Paschalis daarop zijn
recht van investituur. Maar nu namen de onverzettelijk kerkelijk gezinde bisschoppen de paus het roer uit handen en stuurden zij de
Kerk de branding weer in. Zij brachten de paus er toe, te Rome een
concilie te beleggen. Dit trok het ergerlijke privilege (pravilege noemde
men het) in en verklaarde dat de eed, waarmede de paus het had
bevestigd, onder dwang was afgelegd. Een synode te Vienne ging nog
verder en sloeg de keizer in de ban, totdat hij afstand zou hebben
gedaan van de investituur. De aanvoerder van deze groep besteeg als
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Callixtus II de pauselijke Stoel, en een door de keizer aangewezen
tegenpaus vond nergens aanhang.
Intussen was men de investituurstrijd overal moede geworden.
Callixtus sloot met Hendrik V het concordaat van Worms, volgens
de voorstellen, die een verstandige middenpartij reeds lang had
geopperd. Staat en Kerk konden in de Middeleeuwen niet van
elkander worden gescheiden. Meer dan in welk tijdvak ook hadden zij
toen elkanders steun nodig. Van kerkelijke zijde kon bovendien niet
worden ontkend, dat de koning een zekere medezeggenschap bij de
aanstelling van bisschoppen toekwam vanwege de temporalia, die hij
de bisschoppen schonk. Maar dan was er ook wel een uitweg te vinden
uit de moeilijkheid, die door de symbolen was ontstaan. Men ging
onderscheid maken tussen de symbolen. Staf en ring bleven de tekenen
van het geestelijk ambt. Die kon niemand verlenen dan de paus of de
bisschoppen, die de gekozenen moesten wijden. Als symbool voor de
temporalia en de regalia werd echter de schepter ingevoerd; deze
werd de nieuwe bisschop door de keizer ter hand gesteld, in Duitsland
vóór de wijding, in Italië en Bourgondië na de wijding. De verkiezingen zouden vrij zijn ; de keizer kreeg echter het recht zich bij de
verkiezingen in Duitsland te doen vertegenwoordigen.
In Engeland berustte de leiding van de hervormingsgezinde
partij in handen van Anselmus van Canterbury, die als geleerde en
leraar een grote vermaardheid genoot. In 1107 werd met koning
Hendrik I het concordaat van Londen gesloten, waarbij de koning
van de lekeninvestituur afzag, maar eiste, dat de gekozene vóór de
wijding de leeneed zou afleggen. In Frankrijk kwam het niet tot zulk
een formele overeenkomst. Hier was spoedig na het begin van de
eerste kruistocht vanzelf de strijd geluwd, waarin Hugo, bisschop van
Die en aartsbisschop van Lyon, pauselijk legaat en voorvechter was
en Ivo van Chartres ten slotte als bemiddelaar optrad. Koning
Philippe I deed afstand van de investituur. Van kerkelijke zijde werd
geen bezwaar gemaakt, wanneer de koning van de bisschoppen na de
verkiezing de leeneed vorderde.
In de overige delen van Frankrijk eindigde de strijd niet in alle
hertogdommen en graafschappen op dezelfde wijze. Enkelen voldeden
geheel aan de wensen van de paus zo de hertog van Aquitanië en
de graaf van Vlaanderen. Anderen bepaalden hun houding naar die van
de koning. In vele graafschappen van Zuid - Frankrijk duurde het nog
geruime tijd, alvorens de opvatting van de leenheren was uitgeroeid,
volgens welke zij eigendomsrechten op de bisdommen konden doen
gelden.
Men mag zeggen, dat de paus in de investituurstrij d principieel
de overwinning heeft behaald. Op weinige uitzonderingen na werd
in het begin van de twaalfde eeuw erkend, dat uitsluitend de Kerk de
geestelijke symbolen kon verlenen en zij alleen de bisschoppen als
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geestelijke waardigheidsbekleders kon aanwijzen. Daar echter de
bisschoppen slechts na aflegging van de leeneed of van een eed van
trouw aan de vorst de wereldlijke goederen van het bisdom en de door
de vorst verleende rechten (regalia) ontvingen, was hun positie
tegenover de vorst weinig anders dan die van de overige kroon vazallen. In Duitsland kwam slechts in zover enige wijziging in de
verhouding, als de bisschoppen evenals de wereldlijke groten, en mét
hen, oppositie tegen de koning gingen voeren. De kroon kon niet
meer, zoals vroeger, altijd hulp bij hen vinden tegen de wereldlijke
vorsten : veeleer traden zij op dezelfde wijze als dezen op, die op
uitbreiding van hun macht waren bedacht. Het gevaar bleef dus
bestaan, dat de bisschoppen meer wereldlijke vorsten dan geestelijke
herders zouden zijn.
Wanneer wij het gehele verloop van de strijd overzien, blijkt, dat
het pausdom het meeste had gewonnen. De Heilige Stoel had zich vrij
gemaakt van de overheersing van het keizerschap. Zijn aanzien was
zeer toegenomen. Er ontstond een veel nauwere groepering van de
Kerk om Rome. De macht der metropolieten was zeer verminderd,
daar een toenemend aantal bisschoppen door de paus gewijd en in
hun ambt bevestigd werd. De kloosters beijverden zich, zoveel
mogelijk aan de macht der bisschoppen te worden onttrokken en
rechtstreeks onder Rome te komen.
Doordat de pauskeuze aan de kardinalen was voorbehouden, nam
hun betekenis toe. Later ontstonden hierdoor echter nieuwe gevaren
voor de Heilige Stoel. Partijvorming in het college der kardinalen
kon oorzaak zijn van twist bij de verkiezing. In de veertiende eeuw
ontstond hierdoor het vreselijkste schisma, dat de Kerk ooit heeft
getroffen. Eenzelfde verschijnsel zien wij in de domkapittels, wier
invloed toenam, daar zij de bisschoppen kozen. De adellijke kringen
kregen vaste voet in de domkapittels en door verschil van belangen
brachten zij meer dan eens de bisdommen in moeilijkheden. Geen
stelsel, ook niet in de Kerk, heeft ooit kunnen verhinderen, dat
hetgeen tot zegen moet strekken, onheil sticht, zo het door zelfzucht
wordt misbruikt.
In de bisschopssteden begon nog een proces, dat niet in de
bedoeling van het investituurverbod had gelegen, maar een logisch
gevolg was van de daardoor ontbrande`strijd. De macht van vele
bisschoppen als stadsheren ging verloren, doordat er vaak enige
bisschoppen tegenover elkaar stonden, en bijna iedere bisschop uit
die tijd door een oppositie werd bestreden, onverschillig of hij pausgezind dan wel een tegenstander van de hervorming was. De oppositie
werd gewoonlijk gesteund door hen, die de vrijheid der steden
voorstonden. Zo bevorderde dus de investituurstrij d de emancipatie
der steden. Hier ontplooide zich een nieuw terrein, waarop godsdienstig leven en cultureel werk konden groeien, maar dat tevens een
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bijzondere zorg vereiste. In Milaan nam de betekenis toe van de
burgers, die zich in de pataria hadden verenigd. De beweging, die
gericht was tegen de stadsheren, sloeg over naar de overige Lombardische steden, en deed er een levendige vrijheidszin ontwaken. Te
Kamerijk, Reims, Thérouanne ontstond eveneens een streven naar
stedelijke emancipatie onder de dekmantel der kerkelijke hervorming.
Op het platteland had de hervormingsbeweging echter weinig
verandering gebracht. Zij was er niet in geslaagd, de plattelandsgeestelijken op een hoger peil te brengen en hen te bevrijden uit de
soms onwaardige positie, waarin zij zich tegenover de grondbezitters
bevonden. Van kerkelijke zijde had het niet ontbroken aan vermaningen, verbodsbepalingen en bedreigingen. Maar men was niet bij
machte, er kracht aan bij te zetten. Nog Callixtus II moest dit ondervinden, toen hij op het concilie van Reims (29 October 1119) alle
geestelijken verbood de investituur met een kerk of met kerkelijk
goed uit de handen van leken aan te nemen. Dit algemeen verbod was
ook op de plattelandskerken van toepassing. Zowel geestelijken als
leken protesteerden krachtig, en lange, pijnlijke redetwisten waren
daarvan het gevolg. Wel gaf de paus de weerspannigen een geduchte
schrobbering, maar hij zag in, dat hij moest toegeven en beperkte het
verbod tot de investituur van bisdommen en abdijen. Het verbod
van de lekeninvestituur bij de plattelandskerken kon hij niet doorzetten. Dus handhaafde zich de kleine eigen kerk, en met haar bleven
de ongunstige toestanden onder de plattelandsgeestelijken bestaan,
waarover men zo veel had geklaagd. Eerst de derde synode van het
Lateraan, in 1179 onder Alexander III, slaagde er in, de juridische
verhoudingen te wijzigen, door het eigenkerkenrecht te beperken tot
het ius praesentandi, dus tot de bevoegdheid, een candidaat voor te
dragen. Indien hieruit moeilijkheden ontstonden, omdat gezamenlijke
bezitters van een kerk het met elkander niet eens waren, dan had de
bisschop het recht, de open plaats naar eigen inzicht te bezetten.
Ditzelfde recht bezat hij eveneens, indien een voordracht niet binnen
vier maanden was geschied. Het beschikkingsrecht van de grondbezitter over de eigen kerk werd dus gewijzigd in het patronaatsrecht.
Ondanks alle gebreken en onvolkomenheden had de hervormingsbeweging, waarvan de investituurstrijd slechts een onderdeel
vormde, tot grote zedelijke verbeteringen geleid. Dit viel duidelijk
waar te nemen aan de hoge geestelijkheid. Simonie en priesterhuwelijken waren voorgoed gebrandmerkt. Op kerkelijke gronden
konden zij niet meer worden verdedigd. Er was geen sprake meer van
een hervormingspartij, die eisen stelde : het was de Kerk zelf, die
verboden gaf. Door er de hand aan te houden had de Kerk zichzelf
hervormd. Thans werd algemeen het beginsel erkend, dat de bisschoppen niet op de eerste plaats vazallen waren van hun heer, maar
voor alles de dienaren van de Kerk moesten zijn. De vrijheid bij de
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bisschopskeuze deed het peil der gekozenen spoedig stijgen. Vele
monniken werden tot de bisschoppelijke waardigheid verheven;
onberispelijke levenswandel en grote geloofsijver kwamen veel meer
voor dan voorheen, toen maar al te velen het voorbeeld volgden der
feudale heren, die hen hadden aangesteld.
Daar de gehele beweging door de kloosterlingen was ontstaan,
oogstten ook zij de vruchten der overwinning naast het pausdom,
dat de beweging ten slotte tot de zege had gevoerd. Wij spraken
reeds van de bloei van Cluny in de elfde eeuw, uitstralend in de
grote kerk van abt Hugo. En toen Cluny in verval geraakte, hadden
de hervormingskloosters in Duitsland in het heetst van de investituurstrij d hun bloeitijd bereikt. Zij groepeerden zich om het klooster
Hirschau, waar de pauselijke legaat Bernard van Marseille bijna een
jaar lang vertoefde ; in die tijd had hij de monniken met hun abt
Willem gewonnen voor de zaak van Gregorius VII en de hervorming
der Kerk.
De gebruiken van Hirschau, die een afspiegeling waren van die
van Cluny, verspreidden zich spoedig door geheel Zuid-Duitsland,
doch vertoonden enkele eigen trekken; ook uiterlijk. De Camaldulensers droegen reeds witte gewaden : Willem voerde eveneens de witte
kleur in, die door vele kloosters in die tijd werd aangenomen, toen
de strijd over de onthouding van de geestelijkheid in alle felheid
woedde. Van meer belang is de uitbreiding van het werk van Hirschau
over de lekenwereld. Rondtrekkende predikers uit de kloosters verkondigden de leken de idealen der Kerk en de strijd tegen het vlees;
zij laakten de ongehoorzaamheid der vorsten, die zich tegen de páus
verzetten, en de slechte priesters, die zich schuldig maakten aan
simonie en ontucht. De partij van de keizer kwam krachtig op tegen
de monniken, die aldus voor de paus en tegen de keizer ageerden. Zij
bespotten hun witte kleed en vroegen, of thans het kleed en niet meer
de deugd de monnik moest kenmerken. Zij verweten de monniken, dat
zij door hun rondtrekken de regel van de H. Benedictus overtraden,
die voor alles gebondenheid aan de plaats verlangde. Maar die verwijten hadden geen uitwerking. Te duidelijk bleek, dat de monniken
van Hirschau het ideaal van een zedelijke hervorming nastreefden.
Zij streden immers ook voor de vrijheid van het geestelijk gezag
tegenover de veel sterkere materiële macht van het keizerschap. Geen
wonder, dat deze predikatiën vruchten afwierpen.
Van alle kanten boden zich leken aan, die als zodanig in het
klooster wilden treden om te dienen. Er vormde zich allengs een groep
van lekemonniken; zij stonden als een afzonderlijke groep naast de
priesters en degenen, die tot priester werden opgeleid. Wij vinden
deze lekebroeders in die tijd niet slechts in Hirschau, maar ook in
andere kloosters, onder andere in die van Willem van Dijon, Richard
van Verdun en bij de orde van Vallombrosa. Deze was door de
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H. Gualbertus in Toscane gesticht ; de leden verbonden het leven der
coenobieten met dat der kluizenaars, met de regel der Benedictijnen
als grondslag. De lekebroeders, die conversi of ook wel baardigen
werden genoemd, daar zij een baard droegen, legden in de regel slechts
de geloften van kuisheid, gehoorzaamheid en gebondenheid aan één
plaats af; de priesters onderscheidden zich uiterlijk van hen door
tonsuur en kleding. De conversi werden belast met de profane
werkzaamheden en de materiële zorgen voor het klooster. Daar zij
de monniken onthieven van de noodzaak, zich met beslommeringen
in te laten, die dezen anders dwongen in aanraking met de wereld te
komen, werkten zij in de geest van de kloosterhervorming mede, om
de monniken te beschermen tegen verwereldlijking. Ook voor de
economische cultuur verwierven zij later in vele kloosters grote
betekenis. Behalve de conversi bestonden er ook conversae, zowel in
vrouwen- als in mannenkloosters, waar zij als werksters dienst deden.
Nog op andere wijze oefenden de kloosters van Hirschau invloed uit
op hun omgeving. Leken, die in de wereld leefden, vormden genoot
doel, een godvruchtig leven te leiden onder-schapen,mt
geestelijke voorlichting, in de geest van de derde orden, die later
opkwamen. Vele dezer broederschappen voerden zelfs goederengemeenschap in en trachtten de toestanden uit de tijd der apostelen
te herstellen.
Een der orden, die tijdens de investituurstrij d werden opgericht,
een orde, die later grote betekenis verwierf, is de Kartuizerorde ; zij
ontleent haar naam aan de woestenij La Chartreuse (Ital.: Certosa)
bij Grenoble, waar de stichter, de H. Bruno, in 1084 een kluizenaarsgemeenschap had gevestigd. Bruno van Keulen, die kanunnik te
Reims was, kon zich niet verenigen met het wereldse leven van
aartsbisschop Manasse en diens afkeer van een hervorming; hij
besloot kluizenaar te worden. Zijn orde volgde een zeer strenge regel;
tot haar grote roem wordt gezegd, dat zij nooit een hervorming heeft
nodig gehad: Cartusia nunquam reformata, quia nunquam deformata. 1 ) De regel van de H. Benedictus werd in verscherpte vorm
toegepast: de kloosterlingen waren verplicht, een voortdurend stil zwijgen te bewaren en ieder gebruik van vlees was hun ontzegd.
Iedere monnik bewoonde een afzonderlijke cel; slechts des Zaterdags
kwamen de kloosterlingen samen om te biechten en de aangelegenheden van het klooster te behandelen. Eerst in 1130 werden hun
gebruiken te boek gesteld, en ook hun regel kreeg eerst later vaste
vorm.
In nog nauwer verband met de kerkelijke hervorming der elfde
eeuw stond de organisatie der Augustijner kanunniken. Om de
wereldgeestelijken tot een beter leven te brengen, werd getracht, hen
1)

Zie A u t o r e, Chartreux in Vacant, Dictionnaire de théol. cath. II, 2286.
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gemeenschappelijk bij de afzonderlijke kerken te doen samenwonen,
onder uitsluiting van particulier bezit. Chrodegang van Metz had
reeds in de achtste eeuw een statuut in die zin ontworpen ; Lodewijk
de Vrome wilde deze opzet in heel zijn rijk verwezenlijken en liet
door Amalarius van Metz de plaatsen uit de Vaders en canones over
het kanunnikenleven samenvatten tot een regel van 145 capitula.
Maar de instelling geraakte weer spoedig in verval. Thans werden
nieuwe pogingen in deze richting gedaan, begunstigd door de pausen
Nicolaas II en Gregorius VII. Als norm werd de zogenaamde Augustijnse regel ingevoerd. Behoudens luttele wijzigingen met het oog op
mannenkloosters bevatte hij de voorschriften, die Augustinus in zijn
brief 211 aan vrome vrouwen van Hippo had gegeven. Naast de regel
van Benedictus werd nu deze een nieuwe grondslag voor de organisatie van kloosters. Hij werd aangenomen door de koorheren van het
Lateraan te Rome, van Ste. Geneviève en St. Victor te Parijs, door
het klooster op de Grote St. Bernard, waar de H. Bernardus uit
Menthon een hospitium had gevestigd, en aan tal van kerken in
Frankrijk, Italië en Duitsland. Er vormden zich congregaties met de
stiften als uitgangspunt.
Het spreekt vanzelf, dat een zo belangrijke gebeurtenis als de
kerkelijke hervorming met de investituurstrijd ook haar stempel
moest drukken op het intellectueel en kunstzinnig leven. Want juist
de stand, die het meest betrokken was bij deze beweging, de clerus,
was nog bijna uitsluitend degene, die zich op literair en artistiek
gebied bewoog. Het grote aantal strijdschriften bewijst, hoezeer de
geesten in beroering waren gebracht. Uit deze tijd alleen zijn honderd
van die geschriften bekend. Sedert eeuwen was een dergelijke literaire
strijd niet meer voorgekomen. Tot dusver had men er zich in hoofdzaak toe bepaald, de overgeërfde schoolwetenschap of de geschriften
der Vaders te verspreiden of te commentariëren. Thans werd men
gedwongen zelfstandig te argumenteren en de argumenten der tegenstanders te ontzenuwen, en te bepeinzen, hoe men anderen het best
kon overtuigen. Want de bedoeling was nu, ook buiten de kringen
der geleerden propaganda te maken. De literatuur nam hierdoor
practische vormen aan en wilde macht krijgen over het openbare
leven. Men schreef wel is waar in het Latijn, doch het ontbrak niet
aan tussenpersonen, die de geschriften pasklaar maakten voor de
massa. Zo vernemen we, dat het geschrift van de scholasticus Wenrich
van Trier uit het jaar 1081, tegen Gregorius VII gericht, als vlugschrift
werd doorgegeven en op straat werd gelezen. Daar deze worsteling
het hevigst was in Duitsland, door de strijd tussen koning en tegen koning, tussen vóór- en tegenstanders van Gregorius, zijn de meeste
van deze geschriften ook uit dit land afkomstig, terwijl Italië op de
tweede plaats komt. Frankrijk blijft hier enigszins achter. Maar
kwalitatief werden de Duitse werken overtroffen door de geschriften,

25 6

Derde boe k

De hervorming der wereldgeestelij kheid

die in de Romaanse landen verschenen. Dit is toe te schrijven aan
groter rijpheid der cultuur, die haar oorsprong vond in het zuiden en
het westen. De helft dier geschriften werd door bisschoppen opgesteld,
de rest door ordes- en wereldgeestelijken, voornamelijk door de
laatsten. Het aantal Duitse werken ten gunste van de keizer is groter
dan het aantal geschriften, waarin het standpunt van de paus wordt
verdedigd; in de overige landen constateren we zo ongeveer evenwicht.
De verstoring van de oude vreedzame toestand, een argument van de
tegenstanders van Gregorius, dat niet helemaal ongegrond was, werd
goedgemaakt door de krachtige opleving der geesten.
Doordat in de verschillende landen dezelfde strijdvragen werden
behandeld, ontstond een nog grotere onderlinge intellectuele toenadering. De gedachtenwisseling, die zich wijl zij gevoerd werd door
clerici, gelijken in stand en kennis niet tot politieke onderwerpen
beperkte, werd levendiger dan ooit te voren. Italië en Duitsland
stonden onder de keizer : in diens strijd met de paus bevonden zich
vrienden en vijanden in dezelfde kampen. Met Frankrijk ontwikkelde
zich een levendig intellectueel verkeer door het nauwe contact, dat
de scholen in het westen van Duitsland met de Franse scholen onder
Bekende scholen bezaten aantrekkingskracht voor studenten-hieldn.
uit alle windstreken. Het rondtrekken van de ene school naar de
andere bleef geen zeldzaamheid. Voorheen waren reeds vele Duitsers
naar Luik gegaan ; zij volgden thans ook de Luikse studenten, die naar
Franse scholen trokken. Frankrijk, dat de kerkelijke hervormingsidee
had zien ontstaan, bereidde zich thans voor om de intellectuele leiding
van het westen op zich te nemen. De scholen van Chartres en Fleury,
van Parijs en Reims straalden in oude of nieuwverworven glans. Maar
ook Frankrijk ontbood leraren uit het buitenland. Dezen kwamen uit
Italië, waar de dialectiek van oudsher meer dan elders werd beoefend.
Lanfranc, de rondtrekkende leraar uit Bologna, maakte de kloosterschool van Bec tot de meest beroemde uit het midden der elfde eeuw.
Deze roem nam nog toe door zijn landsman Anselmus uit Aosta, die
hij opleidde; Anselmus was gedurende twintig jaren abt te Bec;
vervolgens werd hij, evenals te voren Lanfranc, aartsbisschop van
Canterbury (1093-1119), waar hij met kracht werkte aan de hervorming van de ordes- en wereldgeestelijkheid en voor de aansluiting
aan Rome. Zijn grootste roem verwierf hij echter in de levendige
philosophische en theologische discussies van die tijd.
Een spoorslag tot deze interessante strijd tussen de verschillende
meningen gaf de levendige zin voor dialectiek, die sedert het midden
der elfde eeuw bestond en door de kerkelijke hervorming nog werd
aangewakkerd. Naar het voorbeeld der Griekse sophisten trokken de
leraren der dialectiek rond; men noemde hen philosophi, sophistae,
ook wel peripatetici. Zij waren meest uit Italië afkomstig en boden
hun kunst overal aan, soms op de wijze van een marktkoopman. Ook
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in theologische vraagstukken, die het meeste belang inboezemden,
wilden zij een hartig woordje meespreken. Hiertegen werd echter
krachtig opgekomen. Reeds Otloh van St. Emmeram had hen bestreden, en hun verweten, dat zij op grond van de dialectica de uitspraken
der Heilige Schrift wilden aantasten. Om deze reden wilde hij niet
toestaan, dat degenen, die zich uit de wereld terugtrokken (conversi),
zich op de vrije kunsten toelegden. In de polemiek over de Eucharistie,
die vooral tussen Berengarius (t 1088) en Lanfranc werd gevoerd,
was de tegenstelling tussen dialectiek en theologie voor het eerst
scherp uitgekomen. Aan beide zijden maakte men zich schuldig aan
overdrijving, maar die felle botsing der meningen was nodig, om
helderheid te brengen in de geesten. De strenge kardinaal Petrus
Damiani ging in zijn bestrijding van de dialectiek en de gehele
wereldlijke wetenschap zó ver, dat hij in zijn in 1067 geschreven werk
„Over de goddelijke almacht" zelfs de wet der contradictie niet als
een beperking van de goddelijke almacht wilde erkennen, waardoor
hij natuurlijk alle fundament aan de kennis der waarheid ontnam. Ter
bestrijding van het ius magisterii, dat de dialectici opeisten, sprak hij
voor het eerst in de Middeleeuwen van de rol van dienstmaagd, waarmede de wereldlijke wetenschap zich ten opzichte van de theologie
diende tevreden te stellen. 1 ) Deze uitdrukking werd reeds in de
patristiek gebruikt ; hij gaf er echter een strikter betekenis aan en wilde
er mee zeggen, dat slechts de wetenschap van het geloof onwankelbare
en beslissende waarheden leerde.
Geheel in zijn lijn schreef Manegold van Lautenbach, die als de
grootste leraar van Duitsland beschouwd werd en na vele omzwervingen als proost van het klooster der Augustijnen te Marbach in de
Elzas in 1103 stierf. In zijn opusculum tegen abt Wolf helm van
Brauweiler en in een strijdschrift tegen de scholasticus Wenrich uit
Trier, beide omstreeks 1083 geschreven, verdedigde hij het standpunt,
dat bijna al de leerstellingen der heidense philosofen onverenigbaar
waren met de Christelijke beginselen. Zij voerden evenmin tot God
als „de schaar van dichters, de grappenmakers op de bruiloft van de
afgodendienst, die door hun gefantaseerde en overdreven loftuitingen
de zielen der zoekers naar ijdelheid" hadden vermaakt. 2 ) In het
tweede geschrift bestreed hij de erfelijke monarchie tegen Wenrich,
die Hendrik IV verdedigde; hij waagde zich hier op het terrein van het
staatsrecht en is een der eersten, die het koninklijk gezag gronden op
een overeenkomst met het volk, dat de koning kiest en aanstelt.
Bij gevolg heeft het volk volgens hem ook het recht, de koning af te
danken en door een andere te vervangen.
De verdere ontwikkeling van de strijd deed een vraag opkomen,
1) Petrus D a m i a n i, De divina omnipotentia, c. 5. M i g n e 145, col. 603.
2) Opusc. contra Wolfhelmum, c. 9. M i g n e 155, col. 158.
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die later, meer dan enige andere, de middeleeuwse philosofen bezighield : de vraag naar de waarde der algemene begrippen (universalia).
In tegenstelling met het realisme, dat een objectieve realiteit der universalia aannam en tot dusver het heersende systeem was, begonnen
de dialectici het nominalisme te doceren ; volgens hen bezaten slechts
de individuen een reële existentie ; genus en species waren slechts
subjectieve samenvattingen van hetgeen op elkaar leek, dus enkel
woorden en namen (voces, nomina). De eerste leraar van het nominalisme schijnt een zekere Joannes te zijn geweest, die wellicht aan de
school van Chartres in de medicijnen had gestudeerd. Meer bekend
is de figuur van Roscellinus uit Compiègne, die te Soissons en te Reims
studeerde ; hij doceerde te Loches in Bretagne, waar hij Abélard onder
zijn leerlingen telde, te Besancon en te Tours en verdween omstreeks
1120. Roscellinus paste zijn theorie, volgens welke slechts het individu
werkelijk bestaat, toe op het dogma van de H. Drievuldigheid: volgens
hem bestond dus de godheid uit drie individuele substanties, dus uit
drie goden. Hij gaf hiermee grote ergernis en werd in 1092 door een
kerkvergadering te Soissons gedwongen, zijn stelling te herroepen.
Daarna horen wij een tijdlang niets meer van het nominalisme, totdat
het in de veertiende eeuw weer opleeft.
Het optreden van Roscellinus riep Anselmus van Canterbury in
het strijdperk. Wij bezitten over hem een der beste biografieën uit de
Middeleeuwen, door zijn raadsman Eadmer geschreven. Hij stond
even afwijzend tegenover het theologisch rationalisme van Berengarius
en Roscellinus als tegenover de absolute verwerping der dialectiek
door Petrus Damiani en zijn geestverwanten. Hij begon de geloofswaarheden dialectisch te behandelen, zonder haar gezag aan te tasten.
Terwijl de vroegere theologen zich er toe bepaalden, de leer der kerkvaders weer te geven, zonder zelf iets nieuws te doceren, wilde hij
door eigen vorsen een beredeneerd inzicht krijgen in hetgeen het
geloof hem leerde. In die zin moet dan ook ' zijn uitspraak worden
opgevat: „Ik tracht niet te begrijpen, om te kunnen geloven, maar ik
geloof, om te begrijpen." (Credo ut intelligam.) 1 ) Wel is waar maakt
hij nog geen scherp onderscheid tussen objecten, die door het verstand
zelf kunnen worden achterhaald, zoals het bestaan van God, en
zuivere geloofswaarheden, zodat hij ook de Drievuldigheid, de nood zakelij kheid der verlossing en de verrijzenis van het vlees met het
verstand tracht te staven.
Anselmus behandelde voornamelijk op zichzelf staande theologische vragen. Zijn voornaamste geschriften zijn het Monologium en
het Proslogium, waarin hij, voor 't eerst in de Middeleeuwen, bewijs
in forma voor het bestaan van God tracht te leveren. In het Monologium tast hij naar het cosmologisch bewijs, van het bijzondere
1)

Proslog. 1. M i g ra e 158, col. 227.
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opklimmend tot het algemene, het hoogste en beste, het absolute. In
het Proslogium tracht hij het ontologisch bewijs te leveren; hij gaat
uit van het begrip van het meest volmaakte wezen, dat niet volkomen
volmaakt is, indien het slechts als begrip bestaat. Het moet dus ook
reëel bestaan. Deze conclusie, ook door Thomas van Aquine verworpen, sluit niet. Maar al bewandelde Anselmus soms wegen, die niet
tot het doel leidden en later weer moesten verlaten worden, zijn grote
verdienste blijft, dat hij zelfstandig een wetenschappelijke behandeling
van theologische kwesties begon en aldus de weg bereidde voor de
scholastiek, wier taak het werd, de philosophie evenzeer tot haar recht
te laten komen als de theologie, tussen die beide een vruchtbare harmonie te scheppen en vervolgens de grote synthesen te gaan opbouwen.
Meer uitwerking nog dan op de philosophie en de theologie had
de intellectuele strijd op de studie van het canonieke recht. Geleerden
legden zich toe op het verzamelen van wetten en voorschriften, die
konden dienen om de rechten der Kerk en vooral van de Heilige Stoel
te verdedigen. Gedurende de investituurstrijd ontstonden aldus de
verzamelingen van Anselmus, bisschop van Lucca (f 1080), van
Bonizo, bisschop van Sutri, uit 1089 of 1090, en de verzameling van
kardinaal Deusdedit uit Todi, tussen 1093 en 1095 voltooid. Zij
werden echter overtroffen door de werken van een Franse leerling
van Lanfranc, Ivo, bisschop van Chartres (f 1116). Deze verzette
zich moedig tegen de overspelige verbintenis van de Franse koning
Philippe I met Bertrada van Anjou, maar nam in de investituurstrijd
de verzoenende houding aan, die later in het concordaat van Worms
een redelijke schikking tot stand bracht. Drie verzamelingen canones
vormen zijn hoofdwerken: de Collectio tripartita, het Decretum en de
Panormia. De Luikse domheer Algerus, die in 1121 in Cluny was ingetreden, schreef iets later een korte verhandeling over de leer der kerkelijke tucht: De misericordia et iustitia en een nog onuitgegeven Liber
sententiarum, waarvan, naar verluidt, Gratianus gebruik heeft gemaakt.
Bij de canonisten van die tijd treffen wij voor het eerst een
nieuwe methode aan om strijdvragen te behandelen, die later de
onderwijsmethode der scholastiek zou kenmerken. Men stelde in de
rubrieken sic (ja) en non (neen) de gezaghebbende stemmen tegenover
elkander, die in schijn of in werkelijkheid voor of tegen een these
waren, en trachtte dan volgens bepaalde regels de tegenspraak op te
heffen. Deze methode wordt het eerst toegepast in de tractaten, die
Bernold van Constanz „over de sacramenten van de geëxcommuniceerden" en „over de vermij ding van de omgang met geëxcommuniceerden" schreef. 1 ) Ook wordt zij gevolgd in de reeds genoemde
werken van Deusdedit en Ivo van Chartres.
1 ) Mon. Germ. Libelli de lite II, 89 ss., 112 ss. Vgl. G r a b m a n n, Gesch. der
scholast. Methode I, 234vv.

18. Schnüre r. Kerk en Beschaving. II.
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De invloed der gebeurtenissen van de dag is het duidelijkst
waarneembaar in de historische geschriften. De dorre opsomming van
feiten in de kronieken hield op. De schrijvers trachtten de samenhang
der gebeurtenissen te doorzien, de motieven der handelende personen
uiteen te zetten, en spraken onbewimpeld hun mening en hun voorkeur voor de ene of de andere partij uit. De overgang is het best te
constateren in de voortzetting der wereldkroniek van Herman de
Lamme van Reichenau. Zijn leerling Berthold vervolgde dit werk van
1055 af, eerst nog op de oude wijze, waarbij al de handelingen des
konings worden goedgekeurd. De verheffing van Cadalus is volgens
hem wettig, Alexander II is de onwettige indringer. Later verandert
zijn opvatting echter. Van 1070 af beschouwt hij Alexander II als de
rechtmatige paus. Na 1075 komt een nog beslister tegenstander van
Hendrik IV aan het woord. Een scherpe anti- keizerlijke gezindheid
spreekt ook uit de verdere voortzetting, waaraan de monnik Bernold
(opgeleid te Constanz en bekend als auteur van menig strijdschrift) in
het Allerheiligenklooster te Schaffhausen tot kort vóór zijn dood (1100)
werkte. Sterk subjectief getint zijn de plastisch geschreven annalen
van Lambert van Hersfeld, die Hendrik IV veroordeelt van het
standpunt der opstandige Saksen. Zowel een voor- als een tegenstander van de keizer is aan het woord in de grote wereldkroniek, die op
naam van abt Ekkehard van Aura staat. Het eerste deel werd geschreven door prior Frutolf van het klooster Michelsberg bij Bamberg, die
tot de keizerlijke partij behoorde. Van 1101 af zette Ekkehard het
werk voort, des pausen zaak verdedigend. De kroniek behandelt de
gebeurtenissen tot 1125 en eindigt met een streng vonnis over
Hendrik V.
Luik koos de zijde van de keizer en bestreed de hervorming. Het
getal der gehuwde geestelijken was hier zo groot, dat de afkondiging
van het voorschrift van het celibaat een stormachtig protest uitlokte.
Ook Sigebert van Gembloux (t 1112), de schrijver van een veel
gebruikte wereldkroniek, steunde deze oppositie; ofschoon hij een
voorbeeldig kloosterling was, verweet hij toch Gregorius VII, dat deze
de gelovigen tegen de priesters en de volken tegen de koning opzette
en de oude band tussen Kerk en staat verscheurde. Een ander geschrift
van zijn hand bewijst, dat men in die tijd wel waardering had voor
goede schrijvers : in navolging van Hieronymus noemde hij onder de
titel De scriptoribus ecclesiasticis honderdeenenzeventig kerkelijke
schrijvers en hun werken. Abt Hugo van Flavigny, in het bisdom
Autun, die omstreeks 1100 een wereldkroniek schreef, werd dermate
verbitterd door de hebzucht van pauselijke legaten, dat hij de pausehike partij verliet en zich aan de zijde van de keizer schaarde.
Men zag ook zeer goed de waarde in van authentieke acten: Paul
van Bernried heeft zijn biografie van Gregorius VII geheel aan de
hand van dergelijke acten gëschreven. In het bloeiende Monte
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Cassino treffen wij, onder abt Desiderius, de latere paus Victor III,
de kloosterarchivaris Leo aan; deze schreef een zorgvuldig bewerkte
geschiedenis van het klooster, waarin ons treft de rustige, heldere, en
ook in het hevigst van de strijd objectieve voorstelling der gebeurtenissen tot 1075. Een zuivere psychologische kijk toont het beeld, dat
de domheer Adam in zijn geschiedenis der Hamburgse bisschoppen
tekent van de eerzuchtige aartsbisschop Adalbert. Van rhetorische
vorm wellicht het beste op dit gebied is een korte biografie, die kort
na de dood van Hendrik IV als hartelijke necrologie werd geschreven;
zij is echter partij dig en vol onjuistheden. Waarschijnlijk werd zij
geschreven door een vroegere kanselier van Hendrik IV, van wie wij
verder niets weten.
De geschiedschrijving vorderde dus naar twee kanten : ten eerste
maakte men meer gebruik van documentaire gegevens, ten tweede
beijverde men zich, een levendige voorstelling van de gebeurtenissen
te geven en het verband daartussen aan te duiden. Men gaf echter ook
meer voet aan subjectiviteit en partijzucht. Nog een gevolg van de
grotere zelfstandigheid van denken was, dat sommigen van het dogma
afweken en openlijk tegenovergestelde meningen verkondigden. Daar
dit in het begin slechts sporadisch voorkwam, werd er grote opschudding door verwekt. Dit was vooral het geval, toen Berengarius van
Tours de leer der transsubstantiatie bestreed ; hiervoor werd hij meermalen veroordeeld, onder andere door de Paassynode van 1050 te
Rome, te Vercelli in hetzelfde jaar en een jaar later te Parijs, en van
alle kanten werd hij in geschriften bestreden. Dit incident leidde
echter niet tot een tragisch conflict. Berengarius trok in 1079 zijn
dwaling te Rome in en herhaalde zijn geloofsbelijdenis in het concilie
te Bordeaux.
In andere gevallen echter moest men voor het eerst weer overgaan tot de berechting van ketters. Een aantal koorheren te Orleans
werd van ketterij beschuldigd. Hier schijnt voor het eerst de leer der
Katharen op te duiken, die uit het oosten over Italië tot hier was
doorgedrongen. Koning Robert van Frankrijk riep in 1022 een
vergadering van baronnen en bisschoppen bijeen in de kathedraal van
Orleans; hier werden besprekingen met de aangeklaagden gevoerd,
doch dezen weigerden hun dwaling te herroepen. Het volk eiste
luidruchtig hun dood en koning Robert veroordeelde hen tot de
brandstapel. In het geheel werden dertien personen ter dood gebracht,
zowel clerici als leken, ook een non. Hier werden voor 't eerst in het
westen ketters met de vuurdood gestraft. Het Germaanse heidendom
was echter vanouds met de brandstapel tegen toverij opgetreden; in
de opvattingen des volks werd zo'n straf blijkbaar als een volkomen
normale en billijke vergelding beschouwd. Van dit tijdstip af zien wij
de vuurdood meermalen als straf voor ketters toegepast, terwijl
Hendrik III in 1051 te Goslar een aantal ketters liet ophangen. Merk-
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waardig is, dat in die tijd niet de kerkelijke overheid, maar het wereldlijke gezag en het volk op toepassing der doodstraf aandrongen. Wazo,
de ons reeds bekende uitmuntende en wijze bisschop van Luik, keurde
tegenover de bisschop van Chalons het toepassen der doodstraf
beslist af; zij was, volgens hem, in strijd met de geest der Kerk en de
woorden van Christus, die gezegd had, dat men het onkruid moest
laten staan tot de oogsttijd ; slechts de excommunicatie moest de
ketters treffen. „Laten wij niet door de macht van het wereldlijke
zwaard het leven nemen van hen, die de Schepper en Verlosser wil
sparen om hun gelegenheid te geven zich uit de strikken des duivels,
waarin zij zijn gevallen, te bevrijden en tot Hem terug te keren." 1
Dit werden echter eerst in de volgende eeuw brandende kwesties.
Wij vinden in de elfde eeuw nog overal de onverbroken eenheid van
het geloof en een groeiende blijdschap in het geloof, die nergens zo
levendig spreekt als in de Romaanse kunst, die van het midden der
eeuw af veelkleurig bloeit. Het denkbeeld van een wereldimperium
had zich niet kunnen verwezenlijken tegenover het kerkelijke streven
naar vrijheid en onafhankelijkheid. Het frisse leven, dat de Kerk
doorstroomde, bezielde de bevolking der oude steden van Italië
evenzeer als de bewoners der jonge opkomende steden van Frankrijk
en Duitsland. Allen wensten hun eigen kerken te bezitten, zo nieuw
en zo mooi mogelijk. Vaak was hierbij locale trots de grote drijfkracht,
dus moeten wij ook letten op plaatselijke eigenaardigheden, die weer
werden ingeperkt door plaatselijk kunnen. Met de kloosters, die er
zich op konden beroemen de stoot gegeven te hebben tot de zegenrijke
kerkelijke hervorming, wedijverden nu de kapittels der domstiften,
die door het recht der bisschopskeuze meer betekenis hadden gekregen, en de reguliere stiften, waarin waardige priesters een gemeenschappelijk leven leidden, en de burgers der steden, die rijk werden
door hun handel en in het trotse bewustzijn, thans ook in politiek
opzicht iets te betekenen, vóór of tegen hun stadsheer partij kozen.
Ook wanneer de stedelingen de partij van de keizer tegen de
paus kozen, zoals in de steden langs de Rijn, wilden zij toch tonen,
dat zij waarde aan hun kerken hechtten, en bleven zij dus bouwen.
Hendrik IV had er alle belang bij, aan de bouw van kerken mee te
werken, om te tonen, dat hij de Allerhoogste evenzeer wilde eren als
zijn voorvaderen, wier rechtspositie tegenover de paus hij wenste te
behouden. Hij hoopte op deze wijze de pogingen te verijdelen van
degenen, die hem de sympathieën der kerkelijkgezinde kringen wilden
ontnemen. Dit verklaart, waarom de investituurstrijd aan het ijverig
bouwen van kerken niet alleen geen afbreuk deed, doch die bouwijver
veeleer nog begunstigde. Daar de kerkelijke vraagstukken op de
voorgrond stonden, hielden zij alle geesten bezig; de strijd tussen
)

1

) A n s e 1 m i, Gesta Episc. Leodic. Mon. Germ. SS. VII, 227.
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de partijen ging uitsluitend over de voorrang binnen de Kerk.
Vijandschap ten opzichte van de Kerk, als wij nu kennen, bestond er
bijna niet. De ijver voor het bouwen van kerken werd natuurlijk nog
aangewakkerd, doordat de algemene welstand toenam, de bevolking
zich uitbreidde, de verwoestende invallen van vreemde stammen tot
het verleden behoorden en ook de orde binnenslands ondanks alles
hechter werd. In Duitsland zien wij herhaaldelijk, dat in de tweede
helft der elfde eeuw houten kerken door stenen gebouwen werden
vervangen. In de biografie van bisschop Altmann van Passau, een
vurig aanhanger van Gregorius, wordt hierop speciaal geroemd:
„Vóór zijn (d.i. Altmann's) komst (d.i. 1065) waren bijna alle kerken
van zijn bisdom van hout gebouwd en zonder enige versiering. Maar
ook de priesters waren als het ware van hout, daar zij slechts belang
stelden in hun wereldse zaken en hun vrouwen en onkundig waren
ter zake van het heilig officie. Zij zongen het Miserere mei Deus als
canon, het Attendite als passie. Thans zijn echter, dank zij zijn ijver,
bijna alle kerken van zijn bisdom van steen; zij bezitten boeken,
schilderijen en andere versieringen en wat de hoofdzaak is, zij worden
bediend door kuise en goed onderlegde priesters. Het gehele land
schittert met vele kloosters en stiften, waarin het goddelijk officie dag
en nacht nauwgezet wordt onderhouden." 1 ) Uit Duitsland horen wij
dus hetzelfde, wat wij twee generaties vroeger uit Frankrijk vernamen,
toen het werk der Cluniacensers vruchten begon af te werpen. 2
Van de grote nieuwe kerken verrast ons vooral de veelheid van
vormen. De verscheidenheid is zó groot, dat het moeilijk is, bepaalde
typen voor bepaalde streken aan te geven. Deze rijke afwisseling wijst
duidelijk op een nieuwe trek in de Christelijke westerse samenleving,
waarvan de betekenis vooral duidelijk wordt, wanneer wij ons herinneren, dat de oud - Christelijke basiliek, van enkele rondbouwconstructies afgezien, tot in de negende eeuw het voorbeeld bleef
voor nieuwe kerken. Zij bleef ook nu nog het schema leveren voor de
Romaanse kerken; maar meer en meer week men er van af en gaarne
bracht men eigen toetsen aan, waartoe vooral het vraagstuk der
stenen overwelving prikkelde.
Dit verlangen naar individuele uitdrukking sproot voort uit het
streven, eigen wegen te volgen; dit kwam reeds uit in de feudale
maatschappelijke orde, maar ook in het uiteenvallen van het westen
in verschillende staten in tegenstelling met het eenheidsrijk, zooals
dit aan Karel de Grote voor ogen zweefde. Dat streven blijkt ook uit
de verschillende vormen der volkstaal, die zich des te vrijer in dialecten konden ontwikkelen, daar zij niet werden gehinderd door een
officiële schrijftaal. De geleerden oefenden geen dwang op het volk
)
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uit met hun Latijnse schooltaal. Zij waren integendeel verplicht, de
gewone spreektaal te gebruiken, wanneer zij zich tot het volk wendden,
evenzeer als de dichters en grappenmakers, die het volk wilden
ontroeren en vermaken. In toenemende mate werd rekening gehouden
met het volk in de talrijke literaire voortbrengselen, die in de volkstaal
geschreven waren; dit wijst op een groeiende betekenis van het volk,
en deze blijkt ook uit de bonte verscheidenheid in de Romaanse
bouwstijl, waarin al het individuele toegang had.
Al is het moeilijk de verschillen te determineren, toch treft ons
weer duidelijk het onderscheid van mentaliteit tussen Italië en de
landen ten noorden van de Alpen, dat wij reeds meermalen waarnamen. In Italië bleef men conservatiever; meer dan waar ook aarzelde
men, de oud - Christelijke tradities los te laten, waarop men daar dan
ook met recht trots kon zijn en waardoor men hoopte, de weg tot de
antieke kunst te zullen terugvinden. Hardnekkig hield men te Rome
vast aan het type van de grote oude basilieken. Rome's taak was
steeds, de tradities te bewaren. Ook de steden van Toscane weken
nauwelijks van de oude vorm af, doch gaven blijk van haar rijkdom
door prachtige afwerking en versiering. Pisa zocht eigen wegen; deze
stad maakte toen een tijdperk van bloei door, daar zij, als eerste der
Italiaanse steden, ten koste van de Saracenen heerschappij over de
Middellandse Zee wilde veroveren. Bij de bouw van de kathedraal,
die in 1063 werd begonnen en in 1118 gereed kwam, trachtte men de
vorm der basiliek te overtreffen, in het imposante dwarsschip met
absides aan de einden, de vooruitspringende oostelijke vleugel en een
koepel boven de viering de ideeën van oosterse centraalbouw te
belichamen. De kerken in Lombardije echter vormen reeds een overgang naar de noordelijke landen; wij treffen er in de S. Ambrogio te
Milaan en de S. Michele te Pavia, beide uit die tijd, de overwelving
der basiliek met kruisgewelven aan, en de sinds 1043 gebouwde en
in 1085 ingewijde S. -Marcokerk van Venetië, waar men steeds relaties
met Constantinopel onderhield, toont zuivere Byzantijnse vormen in
plattegrond en koepels.
Ten noorden van de Alpen werd niet zo taai aan oude tradities
vastgehouden. Terwijl Italië zich nog aan de horizontale en decoratieve lijnen hield, legde het noorden zich toe op vrije verticale constructies ; een blijk, dat de leiding van West-Europa en het idealisme,
dat de cultuur zou bezielen, voor de komende tijd bij het noorden
berustten. Hier begon men in torens en kruisgewelven steeds meer
nadruk te geven aan de verticale richting, aan het hemelwaarts
gerichte streven, dat gedurende de spoedig volgende gotische periode
zou drijven tot uiterst koene grepen. Een bijzondere bekoring gaat
echter uit van de overgang, die deze periode inleidde. Evenals in het
godsdienstig leven heeft Frankrijk ook hier de leiding.
Door de verwoesting van talrijke kerken in de negende en tiende
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eeuw stond de bouwkunst in het zuiden en westen van Frankrijk
plotseling voor vele problemen. Zij zocht een eigen weg. Zij gaf het
type der basiliek met haar weinig soliede vlakke houtafdekking prijs,
en trachtte allereerst het probleem van het stenen gewelf op verschillende manieren op te lossen, waarbij gebruik kon worden
gemaakt van de hier nog het beste bewaard gebleven overleveringen
van Romeinse bouwtechniek. In het zuiden verdwenen de basilieken
met vlakke afdekking reeds in de elfde eeuw bijna geheel en deed de
overwelving overal haar intrede, doch meest in de vorm van het
tongewelf. Toen de belangrijkheid der Kerk, dank zij de zegepraal der
hervorming, weer op de voorgrond trad, openbaarde zich het verlangen naar monumentale kerkgebouwen. Koor en portalen kregen
alras grootser vormen. Van het koor werd meer werk gemaakt, wijl
de kloosterorden en stiften sedert de elfde eeuw een zoveel ruimer en
aanzienlijker plaats innamen. Het koor, de plaats van het hoofdaltaar
en van het koorgebed, werd nog meer als het voornaamste gedeelte
gekenmerkt door een kooromgang met kapellenkrans. In het noorden
van Frankrijk verdwenen de antieke elementen ; men toonde meer
neiging voor de Germaanse vormen, gepaard aan strenge nuchterheid,
vooral in de kerken van Normandië, die de modellen waren voor de
kerken in Engeland. Hier, evenals in de Duitse landen aan de Rijn,
vond men eerst later de oplossing van het gewelfprobleem, maar al
aanstonds het kruisgewelf, waarmede men met de traditie harmonieerde, daar het kruisgewelf het best aan de vorm der basiliek kon
aangepast worden. Tevens plaatste men er een wegwijzer voor de toekomst mee, want de gotiek vond er haar eerste aanknopingspunten in.
In Duitsland hield men zich in die tijd meer dan in Frankrijk
nog aan het oude type der basiliek met vlakke afdekking. De beste
voorbeelden uit die tijd zijn de Zuid-Duitse kloosters, die onder
invloed van Hirschau werden gebouwd. De nieuwe kerk, die abt
Willem te Hirschau ter ere van de prinsen der apostelen bouwde, was
de grootste Romaanse kerk van Duitsland. Hier was rekening gehouden met de eigenaardige behoeften, voortkomend uit de gebruiken
der Cluniacensers, evenals met het grote getal der monniken, de vele
conversen en de toestromende menigte van leken op feestdagen. Het
altaargedeelte aan de oostzijde van het dwarsschip, de als koor
bedoelde ruimte der viering, die zich daarbuiten uitstrekte tot het
eerste paar pijlers van het langschip, en het dwarsschip vormden de
eigenlijke kerk der monniken, met eigen torens aan de westzijde van
het dwarsschip. Achter de torens bevond zich de ruimte voor de
leken; daar werden ook de grote processies gehouden, waarbij mede
gebruik werd gemaakt van een voorportaal. De ingang van het voorportaal werd geflankeerd door twee torens, zoals te Cluny, hoewel
Hirschau de nieuwe kerk aldaar nog niet als voorbeeld had kunnen
gebruiken.
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Deze kerk van Hirschau diende herhaaldelijk als model. Maar men
bleef toch niet geheel oude paden volgen. Vrij plotseling wordt in
Duitsland tegen het einde der elfde eeuw het in Frankrijk herhaaldelijk
behandelde probleem van de gewelfbouw ter hand genomen, men
vindt een prachtige oplossing voor de moeilijkheden in de kruisgewelven van de domkerken van Spiers en Mainz, die haar tijd ver
vooruit zijn. Het was Hendrik IV, die de dom van Spiers, waarin zich
de begraafplaats van zijn familie bevond, bij de verbouwing tussen
1086 en 1100 liet overwelven; door zijn toedoen ook werd omstreeks
dezelfde tijd de dom van Mainz verbouwd en overwelfd. Kort nadien,
tussen 1093 en 1156, verrees de kerk van de abdij der Benedictijnen
te Maria-Laach; met haar zes torens getuigt zij van de monumentale
pracht der Romaanse bouwwerken, nu vooral, nu de abdij in dat
ernstige landschap weer een vrome kloostergemeenschap herbergt.
De forse uitwendige vormen der Romaanse kerken maken ook
thans nog een diepe indruk op de beschouwer. De kerken geven het
karakter aan een landschap; de Romaanse kerken met haar oude,
markante bouwvormen zijn de zwijgende getuigen uit een tijd, waarin
de godsdienstige geest innerlijk sterker werd, de landen van het gehele
westen nader tot elkander bracht en ze bezielde met een idealisme,
dat door de kruistochten de leiding der wereldbeschaving veroverde.
Om deze strijd tot een goed einde te brengen, moesten echter eerst
de voornamen en machtigen onder de leken door dit idealisme worden
aangegrepen. Hoe dit in zijn werk ging, zullen wij in het kort nagaan,
door thans een blik te werpen in de ridderwereld.

§ 6. De godsdienstige vorming der ridders.
De godsvrede. Religieuze spelen
Van de tijd af, dat het grondbezit het gehele maatschappelijke
en sociale leven beheerste en het leenstelsel vaste voet had gekregen,
dus van de tijd der Karolingers af, bestonden er feitelijk slechts twee
klassen van leken: de grote massa der boeren, die voor het grootste
gedeelte de landerijen der machtige heren bebouwden, en de aristocratie der adellijke heren. Naast dezen stonden, in gelijke maatschap pelij ke verhouding, de kloosters en stiften als geestelijke grond bezitters. Tegen het einde der elfde eeuw kwam tussen de beide
klassen een nieuwe stand op, die der stadsburgers; zij begonnen de
oude feudale orde te slopen. De feudale orde werd gekenmerkt door
de afhankelijkheid, waarin de niet -grondbezittende klasse zich bevond
ten opzichte van de grondbezitters. Al deze heren, die niet verplicht
waren te arbeiden, vormden de bevoorrechte stand der bezitters.
Maar toch oefenden ook zij een beroep uit, voor zover zij ten minste
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tot de lekenstand behoorden : dat van krijgsman. Het beroep bepaalde
zelfs de maatschappelijke stand. Gelijk allen, die de grond bebouwden,
onverschillig of zij oorspronkelijk vrijen, niet - vrijen of halfvrijen
waren, gerekend werden te behoren tot de stand der boeren, der
ignobiles, zo werd ook in de hogere kringen de stand door het beroep
bepaald. Boven de boeren stonden zij, die het krijgsmansberoep
uitoefenden, als de nobiles.
De krijgsdienst was geleidelijk een privilege van de bezittende
klas geworden, daar slechts deze de kosten kon dragen; de minder
welgestelden gaven er de voorkeur aan, hun onafhankelijkheid op te
offeren, om ontheven te zijn van de drukkende krijgsdienst. Want
de kosten der uitrusting en van het onderhoud waren aanzienlijk
gestegen, sinds men alleen nog maar te paard te velde trok. Sedert de
negende eeuw werd dit algemeen gebruik. Daar de krijgers uitsluitend
te paard streden, kreeg de krijgsman de naam rijder, ridder ; in
Frankrijk heette hij chevalier, in Italië cavaliere, in Spanje caballero,
welke namen waren afgeleid van het woord caballus, paard. Het
Latijnse woord miles kreeg hierdoor een andere betekenis ; we mogen
dat woord in de Middeleeuwen niet vertalen met soldaat men
bedoelt er in die tijd de te` paard strijdende krijgsman, de ridder mee.
De middelen, om de kosten van uitrusting en der krij gstochten te
bestrijden, putte de ridder uit zijn grondbezit, dat door aan dit bezit
gebonden boeren werd bebouwd.
De klassen onder de adellijke heren waren hoger of lager al naar
de grootte van het grondbezit. Onmiddellijk op de koning, die niemand dan God boven zich had, volgden de hertogen, markgraven en
graven als kroonvazallen. Hun bezit aan grond omvatte vele honderden dorpen ; zij waren dan ook in staat, duizenden ridders, hun
vazallen, tot de strijd op te roepen. In de tiende eeuw hadden zij zich
in Frankrijk tot een macht ontwikkeld, die gelijk stond met die van
de koning. Enkelen onder hen werden nog als nationale stamhoofden
beschouwd, onder anderen de hertog van Gascogne en de graaf van
Bretagne. De anderen zijn de opvolgers van hoge Karolingische
ambtenaren; dit was onder anderen het geval met de hertogen van
Bourgondië, Aquitanië en Normandië. In Duitsland zijn het vooral
de hertogen der stammen, die herhaaldelijk met de koningen in strijd
geraken. Uit hun rijen kwamen later de landsvorsten voort. De titel
van vorst werd gegeven aan de bekleders van hoge geestelijke of
wereldlijke staatsbetrekkingen, later slechts aan de bezitters van
onmiddellijke wereldlijke of geestelijke rijkslenen.
Een derde groep werd gevormd door de hogere adel, waarvan
de meeste leden enige dorpen bezaten en ook een aantal ridders in het
veld konden brengen. De benamingen zijn niet steeds dezelfde. In
het westen en zuiden van Frankrijk evenals in Normandië werden zij
barons genoemd, in het oosten sires of seigneurs, in Lombardije
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capitanei ; Spanje duidde hen aan met ricos hombres, Engeland met
lords; in Duitsland was de betiteling Freiherren gebruikelijk; in het
Latijn heetten zij domini. Later werden zij ook bannerets of fänner
genoemd, daar zij, om hun krijgslieden samen te houden, aan de
punten van hun lansen een vierkante banier staken.
Dit zijn de oorspronkelijke drie klassen van de ridderstand.
Geleidelijk werden deze groepen uitgebreid met mannen, die aanvankelij k niet-vrije leenmannen waren (ministeriales), doch door hun
krijgsmansberoep in de adel werden opgenomen. Als vierde ridderstand volgde op de baronnen het grote getal der gewone ridders, ook
chevaliers, in het Engels knights genoemd. In Italië droegen zij de
naam valvassores. Ook komt de betiteling bacheliers voor, in het
Latijn miles unius scuti genoemd, daar zij geen schild meer onder
zich hadden. Dit zijn meest de bezitters van één enkel dorp of een
deel hiervan, dat zij van hun heer hadden ontvangen in ruil voor de
verplichting, hem steeds in de strijd te volgen. Ten slotte vormde
zich in de dertiende eeuw nog een aparte klasse uit de wapenknechten
en schildknapen, de écuyers, valets, squires.
Het meest karakteristieke in de bouw van die riddermaatschappij
is de vazalliteit of leenroerigheid. Die verhouding, ontstaan tegen het
einde van de Merovingische periode, toen de eerste Karolingers
behoefte hadden aan voldoende bemiddelde partijgangers, berustte
op het beginsel, dat grondbezit als beneficium aan een ondergeschikte
ter leen werd gegeven tegen bepaalde persoonlijke verplichtingen. Er
bestond een hele hiërarchie van verhoudingen ieder, van hertog
tot ridder, was tegelijk leenheer van een ondergeschikte en leenman
van een hoger geplaatste. Sedert de tiende eeuw heet het leen (beneficium) feudum, foedum, in het Frans fief, dat ongeveer een beperkte
eigendom zal hebben betekend, in tegenstelling tot de vrije eigendom,
het allodium.
De vazal of leenman verbond zich op plechtige wijze tegenover
zijn heer, van wie hij het leen ontving. Ook nadat dit erfelijk was
geworden, moest bij de overdracht aan de zoon dezelfde plechtige
formaliteit worden vervuld. De vazal erkende zijn afhankelijkheid
door voor zijn heer te knielen en zijn gevouwen handen in die van
de leenheer te leggen, waarbij hij erkende, diens leenman (homo) te
zijn. Daar hij zich aan een ander verbond, heette hij homo ligius. Deze
plechtige handeling werd homagium genoemd. De leenheer hief
vervolgens de knielende op en gaf hem de vredekus. Hiermede ging
nog samen de leeneed. De vazal zwoer met de hand op het evangelie
of op reliquieën, dat hij zijn heer trouw zou aanhangen; dit was de
fidelitas, fides, foi. De beide plechtige handelingen, het symbolische
homagium en de eed van trouw, vormden samen de commendatio, de
hulde. Ter beloning hiervoor schonk de leenheer het leen, gewoonlijk
grondbezit. Maar ook andere zaken of rechten, die een inkomen
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afwierpen, konden in leen worden gegeven. Ook dan geschiedde dit
door een symbolische handeling. Een twijg, staf of handschoen, een
zwaard, lans, beker of een paar sporen werd door de leenheer als
symbool van het leen aan de vazal overhandigd. Dit noemde men de
investitura, de symbolische bekleding met het bezit.
Het leen werd niet in volle eigendom overgedragen, doch slechts
tot vruchtgebruik. De heer bleef rechtens eigenaar. Bij de dood van
de vazal kwam het goed weer aan hem. Ook moest de vazal zich in
geval van overlijden van zijn heer op dezelfde wijze tegenover de
nieuwe heer verbinden. Juridisch kan men slechts in oneigenlijke zin
zeggen, dat de lenen later erfelijk werden. Erfelijk werd slechts het
recht, om een bepaalde verhouding als vazal met de heer aan te gaan.
Het leen zelf bleef eigendom van de heer. De overeenkomst werd
gesloten voor de duur van het leven en moest door iedere generatie,
bij verandering van heer of verandering van vazal, worden hernieuwd.
In de practijk kwam het recht tot opvolging in leenroerigheid op
erfelijkheid van het leen neer. In Frankrijk zijn de lenen reeds in de
tiende eeuw erfelijk geworden. Koenraad II erkende in 1037 de
erfelijkheid der lagere lenen in Italië. In Duitsland verliep dit proces
in een langzamer tempo ; eerst in de dertiende eeuw was het voltrokken.
De nauwkeurige omschrijving der verplichtingen van de vazal,
die zonder zijn toestemming niet konden gewijzigd worden, en vooral
ook zijn voorrecht, slechts door een rechtbank gevonnist te kunnen
worden, die uit zijns gelijken was samengesteld, vormden voor de
vazallen krachtige waarborgen van veiligheid. Alles steunde echter op
een morele grondslag, op trouw en geloof; faalden die, dan stortte
alles ineen.
Die morele grondslag was vooral ook nodig, om de verhouding
van de adellijke grondbezitters tot hun boeren in overeenstemming
te houden met de voorschriften der Christelijke naastenliefde. In de
feudale maatschappelijke orde vóór het tijdperk van de opbloei der
steden was de grote massa, die geen grond bezat, afhankelijk van de
geestelijke en wereldlijke grondeigenaren, die hun macht vergrootten
door uitoefening van de lagere rechtspraak. Kleine onafhankelijke
grondbezitters, die als vrije boeren hun akkers bebouwden, waren er
nog maar heel weinig. Slechts in de omgeving der Zuid -Franse steden
kwamen zij in ietwat aanmerkelijk getal voor; eveneens in de afgelegen
dalen der Alpen en de Nederduitse kuststreken, die ook buiten het
verkeer lagen. Alle andere boeren, onverschillig of zij voorheen vrijen,
halfvrijen of niet - vrijen waren geweest, gingen op in de stand der
horigen; zij waren gebonden aan een landheer, die tevens de rechtspraak uitoefende. De boer was gebonden aan het land, maar dit was
ook aan de boer gebonden, en hieruit ontstond geleidelijk een voordeel
voor de boeren. Evenals de grote lenen erfelijk werden, zo bleven ook
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de hofsteden in de familie der boeren, die er gevestigd waren. Wanneer de zoon zijn verplichtingen nauwgezet nakwam, zoals zijn vader
vóór hem, dan had de fatsoenlijke grondbezitter geen reden om een
ander op het goed te plaatsen. De boer moest uit de opbrengst van
zijn arbeid een bepaalde vergoeding aan zijn heer afstaan en nog
enkele diensten voor hem verrichten. Deze waren van zeer verschil
aard. De diensten (herendiensten) bestonden gewoonlijk in de-lend
hulp, die de boer moest verlenen bij het bewerken van de door de heer
zelf bebouwde grond. Daar het complex van huizen en stukken grond,
die rondom de woning van een heer lagen, de naam van villa droeg,
noemde men de boeren villani. Hieruit vormde zich het Franse woord
vilain. De geringschattende betekenis van het woord toont de verachting, waarmede de hoogmoedige adel neerzag op de boeren; ook
in het Nederlands en het Duits hebben de woorden boer en boers een
dergelijk tintje. Die betekenis ontstond waarschijnlijk eerst tegen het
einde der Middeleeuwen, toen de boeren over het algemeen verdrukt
werden. Voordien verkeerden zij in een gunstiger toestand. Deze was
echter eerst ontstaan na het einde der anarchie, die na het verval van
het Karolingische rijk intrad en zich in geen land zozeer deed gevoelen
als in Frankrijk.
In dit land heersten onder de leken dezelfde toestanden, die wij
in kerkelijke kringen hebben waargenomen. De anarchie, ontstaan
door het verval der koninklijke macht, liet het land ten prooi aan het
ongebonden optreden van ruwe krijgers ; de boeren, evenals de Kerk,
waren machteloos aan hun willekeur overgeleverd. Toen de Kerk
innerlijk sterker werd, gebruikte zij die kracht mede om invloed op de
ridders te krijgen en hen op een zedelijk hoger peil te brengen. Het
resultaat van die arbeid was, dat de ridderstand in Frankrijk, met
idealen vervuld, een voorbeeld werd voor het gehele westen.
Deze beweging vormt een gedenkwaardige phase in de beschavingsarbeid der Kerk in het westen. Om er ons een juist beeld van te
vormen dienen wij ons eerst weer de toestand van anarchie voor de
geest te halen, die in Frankrijk sedert het einde der negende eeuw in
de feudale wereld was ingetreden. De gehele feudale orde dreigde
ineen te storten, toen een krachtige hand ontbrak om haar te beschermen. Wet noch traditie had nog waarde; het materiële geweld
overheerste. De feudale verplichtingen werden slechts nagekomen,
wanneer de leenheer bij machte was, vervulling af te dwingen. Het
was een strijd van allen tegen allen, waardoor het land werd verscheurd. Met al de wilde haat en het brutale geweld, waartoe een
verwilderde krij gsmansbende in staat is, streed de vazal tegen de heer,
de baron tegen zijn buurman; de leden derzelfde adellijke familie
bestreden elkander; de woeste krijgsman vergreep zich aan de goederen van kerken en kloosters, mishandelde de boeren, die er op woonden, en beroofde de rondreizende kooplieden. Men kan dit goede van
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deze krijgsmanskaste melden, dat zij het land enigszins tegen Sarace en en Noormannen verdedigde. De Noormannen, die zich ten
slotte in Frankrijk vestigen, luiden een nieuw tijdperk van verruwing
in, waarin slechts het vuistrecht geldt. De ridders (die intussen op deze
benaming nog geen aanspraak kunnen maken) kunnen op kosten van
het land de vrije teugel laten aan hun lust om bloed te zien en te
vergieten, en overal als geweldenaars op te treden. De strijd is hun
enig beroep ; in tijd van vrede vinden zij slechts een zwakke compensatie in de jacht. Hierbij komt, dat het leven in de nog primitieve,
meest houten, eenzaam gelegen burchten op de duur zeer eentonig
werd, zodat zij alleen reeds om aan verveling te ontkomen de strijd
zochten. Intellectuele belangstelling kwam slechts bij enkelen voor;
de opvoeding hunner zonen was er uitsluitend op gericht, dezen te
doen uitblinken in het hanteren der wapenen. Derhalve bewonderden
zij vóór alles grote lichaamskracht; een mateloze uitbarsting van
hartstocht werd bewonderd, rustig overleg, bezinning en gematigdheid werden als lafheid beschouwd. Ook het gezinsleven was onbeschaafd. De vrouwen, die het ruwe leven van haar mannen deelden,
werden even hard als dezen. Sommigen waren echte manwijven; ook
monsters van wreedheid kwamen onder de vrouwen voor. Men zag
in zijn bruid vóór alles de erfgename van een slot en landerijen.
Herhaaldelijk werden de vrouwen verstoten en echtelijke ontrouw
was lang geen zeldzaamheid.
Voor het uiterlijk waren de ridders vroom en op hun wijze
gelovig. Zij bezochten geregeld de kerk, schonken goederen aan
kerken en kloosters, namen het vastengebod in acht, vereerden
reliquieën, koesterden een afkeer van heidenen, Mohammedanen en
Joden en trachtten zich van de gebeden der monniken te verzekeren.
Gaarne stichtten zij dus kloosters en menige zondaar onder hen nam
boete- en pelgrimstochten voor zijn misdrijven op zich.
Het viel de Kerk zeer moeilijk het harde, ruwe gemoed der
ridders te veredelen. Steeds weer verhieven vrome monniken hun stem
tegen onderdrukking der boeren van de zijde der heren, tegen de
willekeurig opgelegde lasten van cijnzen en herendiensten, tegen de
slechte gewoonten, die de heren invoerden, tegen gewelddaden, aan
het bezit der boeren en aan kerkelijk goed in oorlog en vrede gepleegd.
Slechts langzaam verinnigde zich de godsdienstzin der ridders.
Eerst werden zij meer ontvankelijk voor de uiterlijkheden van het
godsdienstig leven : door hun lust naar avonturen gedreven, bezochten
zij bedevaartplaatsen. De zwerf lust, die zich vooral vertoont bij de nog
half-nomadische ridders van Normandië, dreef hen niet slechts tot
het bezoeken van beroemde bedevaartplaatsen in Frankrijk, maar
voerde hen ver over de grenzen naar Rome, Santiago de Compostella
en zelfs naar de heilige plaatsen in Jeruzalem. Velen trokken over de
Pyreneeën, om carrière te maken en als soldaten van Christus hun
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strijdlust tegen de Mohammedanen te kunnen botvieren. Reeds vroeg
riepen de pausen hen daartoe op. Joannes VIII beloofde reeds in 878
aan allen, die in de strijd tegen de ongelovigen vielen, kwijtschelding
van straffen voor hun zonden en het eeuwig leven. 1 ) Met open armen
heetten de Christelijke vorsten in het Spaanse rijk deze kostbare
hulpkrachten welkom. Eerst werden zij te hulp geroepen door de
oude Spaanse mark daar was Barcelona in 986 in handen van de
Arabieren gevallen; wel kwam het weer in de macht van graaf Borell,
maar het bleef nog lang bedreigd. Er kwamen steeds meer ridders,
om de Spaanse Christenen hulp te bieden. Een der eerste groepen
werd door de Normandische ridder Roger de Toéni in 1018 over de
Pyreneeën gevoerd, om de gravin-weduwe Ermesinde in haar nood
bij te staan.
Ook Aragon had hulp nodig. Op aansporing van paus Alexander II trokken Italiaanse, doch voornamelijk Franse ridders in 1063
daarheen. De aanvoerder van dit kruisvaardersleger was Gui-Geoffroi,
graaf van Poitiers en Bordeaux en hertog van Aquitanië, die zeer
nauwe betrekkingen met Cluny onderhield. Het was hoofdzakelijk
aan hem te danken, dat de versterkte stad Barbastro, een voorpost
van de emir van Saragossa, werd ingenomen. Met rijke buit beladen
keerden de Franse ridders huiswaarts. Kort daarna viel Barbastro
weer in handen van de Mohammedanen; een nieuw Frans leger snelde
de koning van Aragon te hulp. Het commando voerde graaf Eble van
Roucy, de schoonzoon van Robert Guiscard. Paus Gregorius VII
deed hem beloven, al zijn veroveringen als lenen van de paus te zullen
beschouwen, daar het koninkrijk Spanje van oudsher aan de H. Petrus
had behoord. 2
Toen Alfonsus VI van Castilië door zijn nederlaag tegen de
Almoraviden in 1086 bij Zallá ka zodanig had geleden, dat hij besloten
was tot aan de Pyreneeën terug te trekken, snelden ook hem ridders
uit alle streken van Frankrijk te hulp; onder hen was graaf Raymond
van St. Gilles, die tijdens de eerste kruistocht naar het H. Land in de
voorste rijen zou strijden. In die tijd trokken bijna ieder jaar Franse
ridders naar Spanje. Wanneer de omstandigheden gunstig waren,
verbonden zij zich door een huwelijk met de Spaanse vorsten, hetgeen
hun grote voordelen opleverde; soms verwierven zij uitgestrekte
bezittingen of vorstendommen als beloning voor hun gewapende
bij stand. Vooral van het jaar 1089 af nam de steun van deze ridders
een grotere omvang aan: toen begon de beslissende opmars der
Christenen, die door paus Urbanus II ten zeerste werd toegejuicht
en gesteund. Na de overwinning van Alcoraz veroverden in 1096 de
Franse ridders, in samenwerking met de Aragonese Christenen, de
)

1) J a ff é, Reg. pont. 2 3195.
2) Ja ff e2 4778. Register van Gregorius VII, uitg. d. C a s p a r I, 7, biz. 11.
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stad Huesca, een der voornaamste steunpunten van de emir van
Saragossa. Huesca werd de residentie van de koningen van Aragon.
Dit betekende de vernietiging van de macht der Mohammedanen in
het noorden. In latere jaren behaalden de kruisvaarders op het
Pyrenese schiereiland nog vele overwinningen, die voor een groot deel
aan de Franse ridders te danken waren. Geleidelijk gaan deze tochten
op in de algemene kruistochtbeweging.
Een andere streek, waar Franse ridders uit Normandië voor het
pausdom vochten, was Beneden-Italië. Een grote aantrekkingskracht
voor vele Normandische ridders vormde het heiligdom op de Monte
G ,rgano: dat droeg de ïian i van die ütrijder des hernelh dc H: Mirh .w1,
hun hoogvereerde schutspatroon, wie ook aan hun eigen kust een
beroemd heiligdom was toegewijd. Anderen trokken als pelgrims door
Beneden-Italië op hun weg naar Jeruzalem. Toen een groep Normandische ridders in 1016 op hun terugreis uit het Heilige Land Salerno
bereikte, waren daar de Christenen door de Saracenen in het nauw
gedreven. De ridders gaven gaarne gevolg aan de bede om hulp en
drongen de vijanden terug. De bewoners van Salerno wensten zich
ook voor de toekomst deze krachtige steun te verzekeren; zij zonden
onderhandelaars naar Normandië om militaire bijstand te vragen.
Spoedig verschenen de Normandische ridders in grote en kleine
groepen, boden hun diensten aan de meestbiedende aan en maakten
gebruik van de onenigheden tussen de Longobardische vorstendommen, Grieken en Saracenen, om zich meester van het land te maken,
waarbij zij niet terugdeinsden voor list en geweld. Toen zij Benevento
bedreigden, waarop de pausen aanspraak maakten, trok Leo IX tegen
hen te velde, doch hij werd in 1053 bij Civitate verslagen. De overwinnaars knielden echter voor de gevangengenomen paus neder en
vroegen vergiffenis en ontheffing van de banvloek. Aan die bede werd
voldaan. De hierop volgende onderhandelingen, door Hildebrand
geleid, hadden tot resultaat, dat de Normandische aanvoerder Robert
Guiscard in 1059 te Melfi zich als leenman aan de H. Stoel onderwierp
en de paus hem en de zijnen de reeds veroverde of nog te veroveren
streken in Apulië, Calabrië en Sicilië toekende. Robert Guiscard en
zijn broeder Roger veroverden vervolgens onder de kruisbanier Sicilië
op de Saracenen. Het leger der Noormannen beschermde paus
Gregorius VII, toen Hendrik IV op het punt stond, Rome voor de
tegenpaus te veroveren. Van die tijd af nam hun macht in Zuid-Italië
toe en vormden zij als vazallen van de Heilige Stoel een ruggesteun
voor het pausdom, wanneer dit bedreigd werd door de overmacht der
Duitse keizers.
Aan dezelfde ridderschap, waaruit de veroveraars van Zuid-Italië
voortkwamen, ontleende Willem de Veroveraar, hertog van Normandië, de krachten, die hem in staat stelden Engeland te veroveren en
aldus het afgelegen eilandenrijk in nauwer contact te brengen met de
;
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beschaving van het vasteland, zodat de kerkelijke hervormingsideeën
er ingang konden vinden. Ook in dit land trachtte hij de rol te spelen
van gevolmachtigde van Rome; hij aanvaardde echter de pauselijke
opdrachten slechts in zover ze met zijn politieke oogmerken overeenstemden. Zowel in Zuid-Italië als in Engeland was de aanhankelijkheid der Franse ridders tegenover de Kerk slechts uiterlijk en door
politieke berekening geïnspireerd. Een hechtere band ontstond echter
door de zedelijke invloed, die de Kerk in Frankrijk op de ridders
uitoefende.
Het kon niet uitblijven, of de vele betrekkingen, die Cluny en de
hervormingskloosters met de lekenadel onderhielden, moesten ook
op zedelijk gebied vrucht voortbrengen. Van de andere kant hadden
de bisschoppen en monniken zozeer te lijden door de anarchie,
waartegen de koningen machteloos stonden, dat zij uit zucht naar
zelfbehoud uitzagen naar hulp. Zij begonnen de ridders in Christus'
naam te bezweren, hun lust en recht tot veten in te perken en ten
minste de weerlozen, geestelijken, kloosterlingen, boeren en hun bezit
te ontzien. Spoedig ging men verder. Toen het centrale gezag hiertoe
machteloos bleek, trachtte de Kerk met eigen middelen de ordeloosheid te beteugelen en de vrede te herstellen. Zo ontstond de godsvrede,
die de Franse Kerk steeds tot eer zal strekken. De beweging ontstond
in Zuid-Frankrijk en in het koninkrijk Bourgondië.
Deze gedachte komt voor het eerst in 989 tot uiting, te Charroux
ten zuiden van Poitiers, in een bijeenkomst, die door de aartsbisschop
van Bordeaux werd geleid. Zuid-Franse bisschoppen, geestelijken,
maar ook leken van beider geslacht waren hierbij tegenwoordig. Met
de kerkelijke ban werd degene bedreigd, die met geweld een kerk
binnendrong en er iets ontvreemdde ; evenzo hij, die zich aan have
en goed van boeren of armen vergreep, hem zijn vee, schaap, koe, ezel
of geit ontnam, en al wie een diaken of clericus mishandelde. De
dienaren der Kerk en het volk, die ongewapend en weerloos waren,
werden dus in bescherming genomen tegen het geweld en de willekeur
der krijgslieden. Tal van vergaderingen en concilies herhaalden deze
besluiten en breidden het aantal verboden nog uit. Een gemengde
vergadering te Le Puy in dezelfde tijd neemt ook de koopman tegen
de roofridder in bescherming, doch verbiedt uitdrukkelijk het dragen
van wapenen door geestelijken. De eigendommen van bisdommen,
stiften en kloosters worden onaantastbaar verklaard. Hieruit volgde
toen vanzelf, dat men de aan kerken en kloosters ontnomen goederen
terugvorderde.
Maar hoe de woeste ridders te brengen tot inachtneming der
wetten, nu ieder staatsgezag ontbrak? Men trachtte zichzelf te helpen
door vredesbondgenootschappen te sluiten. De deelnemers hieraan
beloofden onder plechtige eed, zich van ieder geweld ten opzichte
van kerken, geestelijken, boeren en kooplieden te onthouden. Voor
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het eerst werd zulk een eed afgelegd in een bijeenkomst van wereldlijke groten en bisschoppen in 1016 te Verdun- sur -le-Doubs, aan de
grens tussen de koninkrijken Frankrijk en Bourgondié.
Evenwel ontbrak het niet aan stemmen, die bezwaren opperden.
Gerard I, bisschop van Kamerijk (1013-1051), wilde niet deelnemen
aan deze eedgenootschappen van de vrede. Volgens hem matigde een
bisschop, die de bepalingen van deze bondgenootschappen wilde
handhaven, zich bevoegdheden aan, die hem niet toekwamen. „De
taak van de priester is, te bidden, die des konings echter is, te strijden.
Dus is het des konings taak, opstanden te onderdrukken, veten te
beslechten en het vreedzame verkeer te beveiligen. De plicht van de
bisschop is echter, de koning aan te sporen, dapper te strijden voor
de veiligheid van het land, en te bidden, opdat hij de overwinning
moge behalen." Bovendien leek het hem gewaagd toe, allen voor de
keus te stellen, de eed af te leggen of zich de banvloek op de hals te
halen. Want zij, die onder ede beloofden te doen, waartoe zij onder
bedreiging van de banvloek werden gedwongen, stelden zich aan het
gevaar van meineed bloot. 1
Hoewel er in deze waarschuwing veel waars lag, sloeg men er
toch geen acht op. Een vreselijke hongersnood in die tijd had de
gemoederen in Frankrijk ten zeerste opgezweept. In een vurig verlangen naar verzoening en verwezenlijking van Gods rijk op aarde
zag men reikhalzend uit naar herstel van orde en wet. Wanneer in de
vergaderingen de aanwezigen werden opgeroepen, de eed te zweren,
en de bisschoppen de herdersstaf ophieven, gingen aller handen
omhoog en weerklonk de kreet : „Vrede, vrede ", waarmee allen zich
tegenover God wilden verbinden. 2 ) Een bisschop zeide, dat er een
mededeling uit de hemel was gekomen, waarin tot vrede op aarde werd
aangemaand. Iets daarvan was in ieder geval juist: in het gebod van
vrede moest men een der voornaamste plichten van de Christen zien.
Alle onderdrukten herademden en begroetten met vreugde de
conciliebesluiten, die de vrede om Gods wil, de godsvrede, instelden,
en de eden dergenen, die zich daartoe verbonden. Er ontstond een
morele druk, die de bisschoppen geleidelijk verzwaarden en die zijn
uitwerking niet kon missen, want de ridders waren gelovig, zij het
dikwijls slechts voor het uiterlijk; zij aarzelden met de Kerk te breken,
daar zij haar geestelijke bijstand niet wilden missen. De verstoorder van
de vrede werd niet slechts met de ban bedreigd, doch ook met interdict
over heel zijn leengebied. Op de duur moest een ridder toegeven,
wanneer geen priester meer de H. Mis las of de sacramenten toediende.
Het concilie van Bourges van 1038 trachtte de organisatie der
vredesbonden verder uit te breiden. De aartsbisschop, Aimo, bepaalde
)

1) Gesta epp. Cameracensium. M. G. SS. VII, 474.

2) Rod. G 1 a b e r, Hist. 1. IV, c. 5, § 16.
19. Schnüre r. Kerk en Beschaving. II.
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voor zijn gehele kerkelijke provincie, dat iedere gelovige op zijn
vijftiende jaar verplicht was de godsvrede te zweren. Dit was nog
niet alles. Hij moest ook toetreden tot de weerkorpsen, die bestemd
waren om door de kracht der wapenen de vrede te verzekeren tegenover degenen, die hem verstoorden. De geestelijken moesten de leden
in hun parochies oproepen en zich, als ze uittrokken, met de
kerkvaandels aan de spits plaatsen. Maar deze machtsmiddelen gaven
geen baat tegenover de in de wapenhandel bedreven ridders, zoals
de troepen van Aimo spoedig moesten ondervinden. Naar men zegt,
vonden bij een botsing zevenhonderd geestelijken de dood. Al de
eden der weerlozen hadden geen uitwerking, wanneer men de ridders
niet tot inkeer kon brengen.
Men ging trachten de ridders over te halen de vijandelijkheden,
waaronder allen leden, ten minste gedurende een bepaalde tijd te
staken. Deze poging bleek meer succes te hebben. Naast de godsvrede,
de paix de Dieu, waarbij het verboden was weerlozen in de strijd te
betrekken, kwam de godswapenstilstand, de treuga Dei, trève de Dieu
het woord godsvrede wordt niet geheel terecht ook hiervoor
gebruikt. Het Latijnse woord treuga komt overeen met het Franse
woord trève ; het stamt waarschijnlijk af van het oudhoogduitse
triuwa, trouw, fides, foedus, en duidt de verplichting aan, de wapenen
gedurende een vastgestelde tijd te laten rusten, ter ere van God. Deze
gedachte vinden wij voor het eerst uitgedrukt in een concilie, dat in
1027 in de bisschopsstad Elne bij Perpignan werd gehouden. Vroegere
bepalingen omtrent de godsvrede werden daar als volgt herhaald:
„Het is iedere inwoner van het graafschap of van het bisdom Elne
verboden, zijn vijand aan te vallen van het negende uur op de Zaterdag
af (d.i. drie uur) tot het eerste uur (zes uur) van de Maandag."
Volgens de toelichting was hiervan de bedoeling, „dat ieder zijn
Zondagsplichten tegenover God naar behoren zou kunnen vervullen". 1 ) De bepaling viel dus onder het gebod der Zondagsviering.
Deze gedachte werd verder ontwikkeld door een, grote synode,
die waarschijnlijk in October 1040 in verband met de inwijding der
abdijkerk van St. Victor te Marseille plaatshad. De hier genomen
besluiten werden in 1041 door de aartsbisschop van Arles, Raimbald,
de bisschoppen van Avignon en Nizza en abt Odilo van Cluny uit
naam van de Franse clerus aan de Italiaanse clerus medegedeeld, met
het verzoek, eveneens de godsvrede en de godstreuga in te voeren.
Uit dit schrijven blijkt, dat in Frankrijk van Woensdagavond tot
Maandagmorgen niemand van de wapenen mocht gebruik maken op
straffe van excommunicatie. De laatste drie dagen der week werden
als geheiligd beschouwd door de hemelvaart, het lijden en de graflegging van Christus; in dit verband gold de Zondag als de dag der
1)

H u b e r t i, Studien z. Rechtsgesch. der Gottesfrieden I, 240.
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verrijzenis. Wie op een van deze dagen een moord beging, moest
zijn vaderland verlaten en voor zijn penitentie een pelgrimstocht naar
Jeruzalem ondernemen.
Dit geschiedde in de tijd, waarin Cluny op zijn hoogtepunt
stond. Dat Odilo medewerkte aan het schrijven aan de Italiaanse
clerus wordt ons stellig verzekerd. Ook uit andere mededelingen
blijkt, dat hij, evenals de hervormingsgezinde abt Richard van
St. Vannes, zich beijverde, de treuga Dei ingang te doen vinden. De
reactie in Italië op dit schrijven uit Nizza is waarschijnlijk belichaamd
in een decreet, dat door bisschoppen en wereldlijke groten in WestLombardije werd uitgevaardigd. Ook in deze streek werd de treuga
afgekondigd voor de laatste vier dagen, van Donderdag tot Zondag.
De duur was wel eens verschillend, maar het beginsel bleef hetzelfde.
De Franse bisdommen, die deze beweging leidden, stelden voortdurend pogingen in het werk om het aantal dagen uit te breiden,
waarop de wapens moesten rusten.
Reeds in hetzelfde jaar 1041, waarin het schrijven tot de Italiaanse
geestelijkheid werd gericht, ging een concilie, dat te Montriond bij
Lausanne plaatshad, tot uitbreiding van het verbod over. Hier verschenen de aartsbisschoppen van Besancon en Vienne en die uit het
koninkrijk Bourgondië met hun suffraganen; zij bepaalden, dat de
wapens, behalve op de vastgestelde vier dagen per week, ook moesten
rusten gedurende de hele Advent tot de Zondag na Driekoningen en
van Septuagesima tot de eerste Zondag na Pasen. Het verbreken van
de godsvrede werd, na driemalige waarschuwing, met excommunicatie
gestraft. Hiervan zou dan ook mededeling worden gedaan aan de
naburige bisschoppen, opdat zij door hun instemming zouden medewerken aan de handhaving van de vrede.
Een concilie te Narbonne in 1054 ging nog verder. Iedere strijd
was voortaan ook verboden van de Zondag voor Christus' Hemelvaart
tot het octaaf van Pinksteren, dus ook in de Pinksterweek, en op alle
feesten der Moeder Gods een duidelijk teken van de toeneming
der Mariaverering bovendien op de feestdage a der apostelen, van
de H. Joannes de Doper, de heilige Laurentius, Michael, Martinus,
Justus en Pastor (de beschermheiligen van Narbonne), het feest van
St. Petrus' Banden, Allerheiligen, de vigiliedagen en de quatertemperdagen van September. Aan de capitula de treuga werden vervolgens
de capitula de pace toegevoegd. Verboden werd, de hand te slaan aan
geestelijken, monniken, nonnen, aan vrouwen in het algemeen, die
niet door gewapende mannen werden begeleid, aan boeren, pelgrims
en kooplieden. Ook werden verschillende goederen onder dezelfde
bescherming geplaatst, namelijk kerken, stiften en kloosters met
bijbehorende bezittingen, de huisdieren en het vee der boeren; de
olijfbomen werden nog in het bij zonder vermeld. Van die tijd af
werden deze besluiten met kleine wijzigingen herhaald door alle
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hervormingsconcilies, die gedurende de elfde eeuw herhaaldelijk in
Frankrijk plaatsvonden. De godsvrede vond ook in Noord-Frankrijk
ingang en verbreidde zich van daar uit naar Luik. Gedurende de
investituurstrijd en de burgeroorlog werd de zede, van Luik uit,
in Keulen en Bamberg overgenomen, toen de nood zó hoog klom,
dat men geen andere middelen wist te bedenken om vrede te krijgen.
Wel had men het idee in Duitsland reeds vroeger met instemming
begroet, doch men meende, dat de uitvoering beter van de kant der
vorsten kon komen, daar zij de macht in handen hadden en het hun
plicht was, de vrede en de binnenlandse rust te bewaren. Keizer
Hendrik II wilde de opzet zelfs uitbreiden tot een vrede tussen de
volken; bij zijn ontmoeting met de Franse koning te Mouzon in 1023
sprak hij met deze over een algemene vrede. Hendrik III heeft herhaaldelijk bij grote feestelijkheden of na militaire successen, onder
andere na de overwinning op de Hongaren in 1044, in godsdienstige
vorm zijn Grote Vrede gepredikt, door zijn vijanden vergiffenis te
schenken en de groten aan te sporen, zijn voorbeeld te volgen.
Ook de Noormannen in Beneden-Italië voerden de godsvrede
in, tegen het einde der elfde eeuw. Hij werd afgekondigd door een
synode te Melfi in 1089, waarbij hertog Roger en zijn adel tegenwoordig waren.
Voordien was de godsvrede van Normandië uit ook naar Engeland
overgebracht. In het rijk van Willem de Veroveraar was het echter
de koning, die aan de toepassing van de godsvrede de hand hield.
Indien een bisschop er niet in slaagde, een verstoorder van de vrede
tot inkeer te brengen, deelde hij zulks de koning mede ; deze dwong
dan de schuldige zijn onrecht goed te maken, op de eerste plaats
tegenover de bisschop en vervolgens tegenover de koning; en, zo
vervolgt de wet, zo zullen er twee zwaarden zijn; het ene, het wereldlijke zwaard, zal het andere, het geestelijke, te hulp komen. In
Engeland was het laten rusten der wapenen slechts op Zaterdag en
Zondag voorgeschreven; maar bovendien ook van de Advent tot
Epiphanie, van Septuagesima tot het octaaf van Pasen, van Hemelvaartsdag tot het octaaf van Pinksteren, op de quatertemperdagen,
alle feestdagen der heiligen en het feest van kerkwijding. Ook gold de
godsvrede voor de weg van en naar de kerk, ook voor de in de ban
geslagen boeteling, die op weg was naar de bisschop om vergiffenis
te verkrijgen, of zich op de terugweg bevond. 1
Op Spanje werd de godsvrede spoedig overgeplant door de aangrenzende Franse bisdommen. Uit een verordening, die graaf Raymond Berengarius in tegenwoordigheid van bisschoppen en lekenadel
te Barcelona in 1066 uitvaardigde, blijkt, dat de godsvrede toen reeds
in de bisdommen ingevoerd was. Kardinaal Hugo Candidus bekrach)

1)

Mansi, XIX, 715.
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tigde de bepalingen en breidde ze nog uit op een concilie te Gerona
in 1068.
De geestdrift voor een door de Kerk afgekondigde wereldvrede
groeide gestadig, toen de pausen de beweging in de hand namen en
hun legaten de vrede in concilies lieten afkondigen en door strafbepalingen bekrachtigen. De top werd bereikt, toen paus Urbanus II
in 1095 in Frankrijk de Christenheid tot de kruistochten opriep en
tevens te Clermont de godsvrede aan allen gebiedend voorschreef.
Nu gold er één norm. Alle dienaren der Kerk, monniken en nonnen
zouden steeds in vrede leven. Maar de bescherming werd uitgestrekt
over de vrouwen in het algemeen, terwijl voor boeren en kooplieden
slechts sprake was van een algemene bescherming gedurende enkele
jaren. Een uitbreiding van de vrede was verder, dat alle deelnemers
aan de kruistocht met hun bezit onder de bescherming van de Heilige
Stoel werden geplaatst, terwijl op straf van excommunicatie plechtig
werd verboden, zich aan hen te vergrijpen. Vier volle dagen lang, van
Woensdagavond af tot Maandagmorgen, moesten de wapenen blijven
rusten, evenals van het begin van de Advent tot het octaaf van
Epiphanie en van Septuagesima tot de Zondag na Pinksteren.
Het moet op de toenmalige bevolking eenzelfde indruk hebben
gemaakt, als wij heden ten dage zouden ondergaan door het bericht
van een algemene vrede tussen de volken, dat de paus plechtig de
invoering van de godsvrede als algemeen kerkelijk gebod afkondigde
en voor de bisschoppen aldus motiveerde : „Gij weet, dierbare
broeders, dat de wereld lange tijd heeft gezucht onder deze ongerechtigheden, zodat in sommige delen van uw gebied niemand ongehinderd
zijns weegs kon gaan: overdag dreigde hem gevaar van rovers, des
nachts van dieven, die hem met geweld of list binnen- en buitenshuis
belaagden. Derhalve moet de zogenaamde treuga, die reeds vroeger
door de heilige Vaders voorgeschreven was, hersteld worden, zodat
ieder uwer haar in zijn bisdom kan toepassen. Indien dus iemand,
door hebzucht of overmoed gedreven, opzettelijk de treuga breekt,
moet hij naar goddelijke volmacht en de bepalingen van dit concilie
met de banvloek worden gestraft.... Thans moeten degenen, die
voorheen hun veterecht tegenover de gelovigen hebben misbruikt,
zich rusten tot een strijd, die het ondernemen waard is en met de
overwinning zal eindigen. Zij, die lange tijd rovers waren, moeten
thans ridders van Christus worden. Zij zullen nu met het recht aan
hun zijde tegen barbaren strijden, terwijl zij voorheen tegen broeders
en verwanten optrokken. Zij, die eenmaal soldeniers waren voor enkele
zilverlingen, zullen een eeuwig loon verwerven. Voor een dubbel loon
zullen zij strijden, die zich voorheen inspanden tot nadeel van hun
lichaam en hun ziel." 1
)

F u 1 c h e r i, Carnot. Hist. Hierosolymitana 1. I, c. 2, 3.
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Zo hebben de Lateraanse synoden van 1123, 1139 en 1179 voor
de gehele Kerk de godsvrede voorgeschreven en deze bepaling werd
in het kerkelijk recht opgenomen.
Maar werden die bepalingen toen ook werkelijk toegepast? Het
behoeft geen verwondering te wekken, dat de bereikte resultaten niet
beantwoord hebben aan het nobele streven en de hooggespannen
verwachtingen; in onze tijd hebben wij hetzelfde zien gebeuren.
Oorlogen en twisten hielden niet op. De organisatie der bisdommen
was nog niet voldoende hecht om overal een krachtig optreden
mogelijk te maken. Daartoe zou de hulp nodig zijn geweest van alle
ridders, of er had een sterk staatsgezag moeten bestaan, dat onmiddellijk tegen ieder vergrijp kon optreden. Niettemin werd er heel wat
gewonnen, vooral aan veiligheid voor de weerlozen, de dienaren der
Kerk en de vrouwen. De ridders waren toch veranderd. Velen waren
godsdienstiger en grootmoediger geworden. De Kerk had nog andere
middelen gevonden, om hen op te voeden, hun beroep te veredelen.
Aan de opneming in de ridderstand was een zinrijke godsdienstige symboliek verbonden ; deze was er op gericht, de jonge meerder
ridder aan de plichten van zijn stand te herinneren en hem te-jarige
wijzen op de grenzen, die hij in de strijd in acht diende te nemen.
Nadat hij de wapenen had leren hanteren en zich hoofse manieren
had eigen gemaakt, werd hij plechtig in de ridderstand opgenomen
en kreeg hij het recht, zijn eigen wapens te dragen. Dit was oud
gebruik. De Kerk nu verbond aan die plechtigheid godsdienstige
ceremoniën: zij zegende de wapens en de jeugdige ridders.
De oudste formules zijn in manuscripten uit de tiende of de
elfde eeuw te vinden. Het gebed, dat de omgording met het zwaard
voorafging, luidde : „Verhoor onze gebeden, o Heer, en zegen met de
hand van Uwe Majesteit dit zwaard, waarmede Uw dienaar wenst te
worden omgord, opdat hij de kerken, weduwen en wezen, en alle
dienaren van God kan verdedigen en beschermen tegen de aanvallen
der heidenen en allen, die hun naar het leven staan, ten schrik
worde." 1
De plicht van de ridder, zijn wapens slechts te gebruiken voor
de eer van God, kwam nog scherper uit, doordat niet meer alleen een
leek de vader of de landsheer de jonge ridder de wapens kon
schenken, maar ook een priester, en vooral een bisschop, die dan de
zegen uitsprak. Zo gaven vooral in de dertiende eeuw de pausen de
ridderwijding bij de aanstelling van de milites S. Petri.
Toen de eerste stap was gezet, ging de symboliek in de tijd der
kruistochten steeds verder. De wapenen werden op het altaar in de
nabijheid van de reliquieën gelegd, om hierdoor reeds de wijding te
)

1 ) F r a n z, Die kirchlichen Benediktionen (Freiburg i. B. 1909) II, 293. Zie ook
E r b e n in Zeitschrift für historische Waffenkunde VIII, 122v.
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ontvangen, die door de woorden van de priester werd bekrachtigd.
Toen de ridderschap een gesloten stand vormde en het overreiken
der wapenen niet op de eerste plaats een bewijs van meerderjarigheid
was, doch de opneming in de ridderstand betekende, geschiedde dit
met soortgelijke symbolen als bij de opneming in de Kerk, bij het
doopsel. Reeds bestond in de profane symboliek het gebruik, dat de
candidaat voor de plechtigheid een bad nam, waarmee hij zich
symbolisch sterkte, alvorens hij de ridderwapens omgordde. Dit bad
kreeg thans een godsdienstige betekenis. Het werd een reinigingsbad,
waarmee de ridder zich zuiverde van alle oude smetten. Hij ontving
na het bad een wit kleed en ging dan rusten op een praalbed. Vervolgens bracht hij een nacht in de kerk door om te bidden en zich te
doordringen van de verplichtingen, die hij op zich ging nemen, gelijk
de kerkelijke vigiliën voor de hoge feestdagen worden gehouden. De
plechtigheid vond, gelijk de doop, dikwijls op hoge feestdagen plaats,
bij voorkeur op Pasen of Pinksteren. Op de dag zelf moest de- jonge
ridder, na gebiecht te hebben, de H. Mis bijwonen en de H. Communie ontvangen.
Een der voornaamste ceremoniën van de opneming in de ridderstand in Frankrijk was de ridderslag, colée (prov. colada), ook wel
paumée genoemd, daar hij oorspronkelijk met de vlakke hand (palma,
paume) op de hals (col), de nek werd gegeven. Een dergelijke handeling vinden wij reeds in de lex Ribuaria vermeld ; de betekenis was,
dat men door de slag de rechtshandeling in het geheugen wilde
prenten. 1 ) Eenzelfde gedachte ligt waarschijnlijk aan de kaakslag
ten grondslag, die, naar het schijnt, eerst in de Middeleeuwen in het
ceremonieel van het vormsel werd opgenomen. 2 ) Later werd de
ridderslag, in plaats van met de hand, met het zwaard gegeven, en
tegen het einde der Middeleeuwen vormde deze aanraking met het
zwaard de hele ceremonie van de opneming in de ridderstand.
De symboliek, waarmede deze plechtigheid gepaard ging, had
betrekking op de bijzondere zedelijke verplichtingen, die de ridder
naast zijn militaire en feudale plichten op zich nam. Hij moest een
Christelijk ridder zijn. Hierdoor kregen de woorden ridder en
ridderlijk de bijzondere betekenis van een Christenman van eer,
wiens streven het was, overal de Christelijke godsdienst tot eer te
strekken. Voor alles diende hij zijn wapenen te voeren ter verdediging
van Kerk en geloof. Zijn taak was niet, de zwakken en weerlozen te
onderdrukken, maar hen te beschermen. De plichten van de ridder
werden samengevat in de vorm van een afzonderlijk tiental geboden;
enkele hiervan bevatten algemene Christelijke plichten, terwijl andere
de betekenis van de reeds vroeger voorgeschreven bijzondere stands1) Lex Ribuaria c. 60, 1; vgl. F 1 a c h, Les origines de l'ancienne France II, 568 ss.
2) M ü n z in Der Katholik 1869 I, 55.
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verplichtingen verhoogden, doordat zij thans door de Kerk werden
opgelegd. Naast de eerste plicht, de bescherming van de Kerk en
haar dienaren, kwam als tweede de bescherming van weduwen, wezen,
kooplieden en pelgrims. Hierop volgden de plichten van stand : de
vijand niet ontwijken, nauwgezet de plichten als vazal en leenheer
vervullen, vrijgevig zijn voor de armen, niet liegen en trouw het
gegeven ridderwoord houden.
Aan de riddereer werd een bijzonder hoge betekenis toegekend.
In de ontwikkeling van dit zedelijk begrip van eer, dat de Kerk
nastreefde, lag een grote morele vooruitgang, niet slechts vergeleken
met het onmiddellijk voorafgaande tijdvak, maar ook ten opzichte
van de oudheid. De heidense oudheid zag in het begrip honor slechts
het uiterlijke eerbetoon. Thans kreeg dit begrip een diepere zin.
Slechts hij werd voortaan waardig geacht, uiterlijk eerbetoon te
ontvangen, die ook innerlijk respect verdiende, de man van eer, die
innerlijke waardigheid bezat. In het nieuwe begrip van eer werd dus
de uiterlijke eer met de innerlijke waardigheid verbonden. De riddereer werd een onderdeel van de Christelijke eer. De eer van God en
van Christus moest ook de eer der ridders zijn. Daarvoor moesten
zij strijden, lijden en sterven. Doordat de ridders trouw bleven aan
Christus tot in de dood, werd ook de bijzondere verplichting tot
trouw, aan de stand eigen, tot Christenplicht. Trouw te zijn tegenover
de vazal is de plicht van de heer, trouw tot de dood aan de heer in
naam van God is leenmansplicht. Zo luidt hun wet, de lex, la loi.
De ridder, die deze wet trouw in acht nam, niet slechts volgens de
letter maar ook volgens de zin, wanneer er geen bepaalde voorschriften
bestonden, was de homo legalis, de loyale leenman, die ook in tegenspoed zijn heer trouw bleef, zonder een speciaal bevel te hebben
ontvangen. Op hem als de sterke man, de krijgsman, rustte mede de
verplichting, edelmoedig te zijn tegenover de weerlozen, de hulpbehoevenden en zwakken. Vooral vrouwen, het zwakke geslacht, de
hoedsters der zedigheid en der betamelijkheid, konden aanspraak
maken op zijn achting en hulpvaardigheid. In de goede tijd van het
ridderwezen beschouwde een ridder het als een eer, bekend te staan
als een goed heer voor zijn ondergeschikten. De onderdrukker van
zijn ondergeschikten kon op die eer geen aanspraak maken, evenmin
als degene, die gierig was tegenover de armen, het onrecht in bescherming nam of niet de moed had, openlijk het recht te verdedigen en
zijn woord gestand te doen. Het is begrijpelijk, dat bij dergelijke
opvattingen van eer de boeren er heel wat beter aan toe waren dan
voorheen. Ook tegenover de vijand was een ridderlijke houding voorgeschreven. Men diende elkander te voren de strijd aan te zeggen,
mocht geen weerloze aanvallen en moest het gegeven woord ook
tegenover de vijand houden.
Zo was het ideaal in het bloeitijdperk van het ridderwezen. Wel
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is waar heeft men dit ideaal nooit geheel kunnen verwezenlijken. De
menselijke hartstochten en het machtsmisbruik konden nooit geheel
onderdrukt worden en kwamen nog in te veel gevallen tot uiting. Het
zal de Kerk echter steeds tot eer strekken, dat zij dit ideaal aan de
toenmalige wereld voor ogen hield en dat niet weinigen de verwezen
er van nastreefden. Het drong diep door in de harten der-lijkng
mensen. Dit blijkt uit de poëtische ontboezemingen van die tijd.
Nergens vinden wij het idealisme, waarmede de Franse ridders
der elfde eeuw, begeleid door de zegenwensen der monniken en
priesters van Frankrijk, vooral van Cluny, over de Pyreneeën trokken
om de vijanden van het Christendom te bestrijden, zo oprecht en
nobel geuit als in het Chanson de Roland, de parel der vroeg- Franse
epiek. Het is niet het eerste Franse gedicht. Er gaan aan vooraf het
gedicht over het leven van de H. Leodegar, dat in Autun werd
bezongen, de gedichten over het leven van de H. Alexius en de
H. Fides (Foy) uit de elfde eeuw. Die kunnen echter lang niet zo
boeien als het Rolandslied. Sedert geruime tijd voeren de geleerden
strijd over het ontstaan van dit lied. Tot voor kort was men van
mening, dat het epos was voortgekomen uit oude liederen, die van het
ene geslacht op het andere waren overgegaan, van de nederlaag af,
die de Basken, gelijk Einhard bericht, de achterhoede van het leger
van Karel de Grote in 788 in de Pyreneeën toebrachten, en waarbij
Roland, markgraaf van Bretagne, het leven liet.
Thans heerst een andere mening, die in hoofdzaak hierop
neerkomt, dat de sage eerst in de elfde eeuw ontstond en toen van
een Normandische dichter haar blijvende vorm kreeg. Wellicht was
dit Turold, wiens naam in het manuscript van Oxford wordt genoemd,
die dan het epos tussen 1120 en 1124 zou hebben geschreven. 1 ) Het
blijft onzeker, of de auteur inderdaad de Normandische geestelijke
Willem Turold is, die in 1128 te zamen met een landsman een kort
te voren veroverde moskee bij Tudela in Noord - Spanje als kerk
ontving. Er wijst echter veel op, dat de sage van de strijd van Roland
met de Spaanse Saracenen en van zijn heldendood in de Pyreneeën
in de streken ontstond, welke de Franse ridders op hun weg naar
Spanje geregeld bereisden; zij vertoefden dan gewoonlijk in Blaye,
waar de clerici van St. Romain hun het graf van Roland toonden, of
in Roncevaux, waar de plaats van zijn marteldood werd vereerd.
Meer dan waar ook stonden hier Karel en zijn paladijnen in hoog
aanzien als de oudste strijders tegen de Saracenen, als de eerste
kruisvaarders, die hun woonsteden verlieten om voor Christus te
strijden. Hier waren de omstandigheden het meest gunstig, om in de
verhalen der geestelijken de legendarische figuur van een aarts1 ) B é d i e r, Les legendes épiques P. I-IV, vooral III, en B o i s s on n a d e,
De nouveau sur la Chanson de Roland.
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bisschop Turpijn te doen ontstaan, die met helm en lans de ridders in
de strijd vergezelt. De gevechten in het Rolandslied kunnen zeer goed
hebben plaatsgehad in de streken van het Ebrodal, die de Spaanse
Christenen met de hulp der Franse ridders sedert 1060 op de Saracenen veroverden. De opvattingen, stemmingen en gevoelens der
ridders van Karel de Grote, die in het gedicht als een oude bijbelse
priesterkoning wordt voorgesteld, passen in geen tijd beter dan in
het einde der elfde en het begin der twaalfde eeuw.
De ridders in dit gedicht zijn nog de ruwe krijgers, die vermaak
scheppen in vechten en bloedvergieten. De dichter wordt nooit moede,
de vernietigende uitwerking hunner slagen te schilderen; hij verhaalt,
hoe de hersenen der tegenstanders rondspatten en dezen de ogen
worden uitgeslagen en hoe het bloed op het slagveld vloeit. Ook hun
Christelijk geloof is nog een naïef barbaars geloof, maar hoe hecht
het is, toont hun vaste overtuiging, dat zij in hun recht zijn tegenover
de heidenen en dat dit evenals in het godsoordeel zal blijken door de
overwinning, die God hun zal geven. God moet hun armen kracht
verlenen, daar Hij door hen de waarheid van het Christelijk geloof
moet aantonen. Gods wil moet zich volgens dat naïeve geloof openbaren in uiterlijk succes ; als derhalve geen andere weg meer openblijft, laat de dichter een wonder gebeuren. Als Karel, door het
zwaard van de emir getroffen, dreigt ineen te zinken, verschijnt hem
de H. Gabriel, die hem zegt : „Grote koning, wat doet gij ?" En Karel
herkrijgt onmiddellijk zijn oude kracht en klooft het hoofd van zijn
tegenstander.
Maar bij dat oude ideaal van krachtfiguren, voor wie de godsdienst de steun moet zijn van hun physieke kracht en uiterlijke macht,
vinden wij toch reeds, en méér zelfs, morele opvattingen, die aan de
nog half- barbaarse cultuur van het westen een innerlijke superioriteit
verlenen tegenover de meer verfijnde beschaving van de heidense
oudheid: de ridders offeren hun leven voor God. Het denkbeeld van
een edelmoedig offer van hun leven, van ideale onbaatzuchtigheid en
van een onwrikbaar voornemen de verplichtingen, die de eer hun
oplegt, uit te voeren, is diep in die ruwe harten gegrift. Hun laatste
gedachte gaat uit naar het hiernamaals, waar zij voor de Rechter
zullen verschijnen, maar waar hun ook de eeuwige zaligheid ten deel
zal vallen. Zij weten ook, dat zij boete moeten doen; Turpijn spoort
hen aan, in de geest van boete krachtig de vijand te bestrijden. Ook
zij erkennen de algemene Christelijke plicht, een rein en kuis leven te
leiden; zij zien in, dat hun grootste zwakheid de hoogmoed is, die
Roland terughoudt, Karel tijdig te hulp te roepen, en hem en zijn
strijdmakkers noodlottig wordt. Deemoedig verheffen zij hun harten
tot God vóór de slag en smeken zij om vergiffenis van hun zonden;
zij bereiden zich op de dood voor door biecht en communie en
verlangen slechts dit éne: trouw te worden bevonden tot het. einde,

der ridders . De godsvrede. Religieuze spe len285
trouw aan hun God als Zijn strijders, die voor Hem willen sterven,
trouw aan hun wereldlijke heer, de keizer, trouw aan hun strijdmakkers. Als zij de dood voor ogen hebben, bannen zij de haat uit
hun harten, door vergiffenis te schenken en aan hun makkers te
vragen, en erkennen nogmaals hun schuld voor God. Het laatste
gebed van de stervende Roland is : „Waarachtige Vader, nooit hebt
Gij onwaarheid gesproken ; Gij hebt Lazarus opgewekt en Daniel
tegen de leeuwen verdedigd; verdedig dan ook mijn ziel tegen alle
gevaren der zonden, die ik in mijn leven bedreven heb." Dan trekt
hij zijn rechterhandschoen uit en heft die ten hemel als teken, dat hij
van God de ridderkracht ontving en Hem deze als trouw dienaar in
de laatste ogenblikken van zijn leven ten offer brengt. Vervolgens
bidt hij nog voor zijn heer, opdat God hem moge bijstaan, voor zijn
land en voor zijn wapenbroeders. Met uitgespreide handen wacht hij
de bevrijding zijner ziel af. De engelen komen en geleiden haar naar
het paradijs.
Het geloof, dat leert zo te sterven, is echt en diep. Wel is het nog
vermengd met veel, dat ruw is en grof, maar het is vrij van alle
gekunsteldheid, gelijk deze ridders nog geheel vrij waren van sentimentaliteit, aanstellerij en gehuichelde gevoelens. Ook zij weten wat
vrouwenliefde is ; zij denken aan moeders en echtgenoten, die zij
achterlieten ; maar zij pralen en spelen niet met die gevoelens. Zij
spreken er weinig over. Het Rolandslied is volkomen vrij van de
afdwalingen, waarin het ridderwezen later door de minnedienst zou
vervallen. Ook door eenvoud van versbouw en zegging maakt het een
diepe indruk. Bij deze ridders, wier voorvaderen onbeperkt hun
macht deden gelden en zich geenszins wilden onderwerpen aan het
staatsgezag, treft vooral hun toewijding aan de keizer : allen zijn hem
onderdanig en beschouwen het als hun hoogste plicht, hem te dienen.
Bij de rouw over de gevallen helden denkt men slechts aan hetgeen
Karel door hun dood verloor. Het gehele gedicht is een hooglied op
de trouwe aanhankelijkheid aan de keizer, verdiept door het ideaal
van Christelijke plicht, waarvoor de keizer het voorbeeld is, als hoofd
der Christenheid, cultuurgemeenschap tegenover de Islam en het
heidendom. Op deze trouw wordt nog bijzondere nadruk gelegd door
de eenvoudige maar overal volgehouden tegenstelling tussen de
onwrikbaar trouwe Roland en zijn valse tegenstander, de verrader
Ganelon. De keizer is tevens koning en heerser over Frankrijk,
waaraan de ridders gehecht zijn met een herhaaldelijk sprekende
vaderlandsliefde. Zelden wordt Frankrijk genoemd zonder het epitheton „het zoete", „het mooie". Roland moedigt zijn wapenbroeders
tot de strijd aan door hen aan te sporen, toch geen schande over het
zoete Frankrijk te laten komen.
Die krachtige vaderlandsliefde is een nieuw element in het
gevoelsleven dier ridders. Zij vormde de krachtigste steun voor de
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Capetingers in hun langzaam vorderend streven, geheel Frankrijk
onder hun macht te verenigen. Maar groter nog was de invloed, die
het gedicht uitoefende door de verheerlijking van de strijd voor het
geloof, toen deze door de geestdrift voor de kruistochten brede
werkelijkheid werd.
Hoezeer het gedicht insloeg blijkt uit de talrijke bewerkingen en
imitaties, zowel in Frankrijk als in andere landen. Spoedig werd het
gehele westen bezield door de ridderlijke geest, die er zich in uitsprak.
Hier vond men de helden, wier voorbeeld men trachtte na te volgen.
Naarmate de idee der kruistochten internationaal werd, groeiden deze
helden van het ridderwezen uit tot internationale figuren. Een
opschrift aan de kathedraal van Nepi tussen Viterbo en Rome uit de
jaren 1130-1131 bevat een eedsformule, waarin de meinedigen met
het lot van de verrader Ganelon worden bedreigd. Aan Taillefer, die
in de slag bij Hastings aan de spits der Normandiërs reed, werden iets
later verzen uit het Rolandslied in de mond gelegd. In Duitsland
geschiedde een bewerking in het Duits door de hand van de Beierse
geestelijke Koenraad, die waarschijnlijk uit Regensburg afkomstig
was. Een zekere hertog Hendrik, wiens gemalin het gedicht uit
Frankrijk liet komen, gaf hem opdracht tot die vertaling. Men heeft
verondersteld, dat dit hertog Hendrik de Trotse van Beieren was, en
1131 als het jaar der vertaling genoemd. Meer waarschijnlijk is echter,
dat hertog Hendrik de Leeuw de opdracht gaf : hij had een Engelse

prinses tot gemalin. Is deze veronderstelling juist, dan zou 1170 het
jaar zijn dezer vertaling, waarin het religieus element nog krachtiger
uitkomt dan in het Franse Rolandslied.
In dezelfde tijd, waarin Roland het ideaal van de Christelijke
ridder werd, leefde de Spaanse ridder, die door het idealisme der
Spaanse strijders voor het geloof tot een half legendarische heldenfiguur werd verheven : de Cid. Het leven van de historische Cid
verliep in een zeer bewogen periode van strijd.
In het begin behaalden de Spaanse krijgers grote overwinningen,
dank zij de krachtige steun van de Franse ridders. Onder aanvoering
van de zoon van Ferdinand I de Grote, koning Alfonsus VI (10731109) van Castilië en Leon, drongen de Christenen in het gebied van
de Taag door, waarmede de tijd der grote veroveringen aanbrak. Op
25 Mei 1085 trok Alfonsus Toledo binnen, de oude residentie der
Gotische koningen. Hierdoor kregen de Christenen vaste voet in het
dal van de Taag en beschermden zij de noordelijk gelegen bergketen
van Guadarrama. Thans werd hun de gelegenheid geboden, het nog
woeste Duerogebied te bevolken. Maar door het verlies van Toledo
werden de Andalusiërs, wier rijk na de val der Omajaden- dynastie
(1031) in enige kleine staten was uiteengevallen, er toe gebracht, in
Afrika hulp te zoeken. Uit de Sahara kwamen de Almoraviden en
onder hun woeste aanvoerder Jussuf brachten dezen Alfonsus VI bij
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Zalláka in de omgeving van Badajoz in 1086 een verpletterende nederlaag toe. Met slechts honderd man kon de koning de beschermende
wallen van Toledo bereiken. De dood van een zijner zonen dwong
Jussuf naar Afrika terug te keren, zodat hij gelukkig zijn overwinning
niet verder kon uitbuiten. Na zijn terugkeer wou hij eerst de kleine
emirs in Andalusië onderwerpen, die zijn gezag niet wilden erkennen.
In die tijd vestigde Rodrigo Diaz van Bivár een eigen rijk midden
in het door de Mohammedanen bevolkte land, nadat hij door Alfonsus VI was verbannen. Hij droeg de bijnaam Cid, een Arabisch woord,
dat heer of hoofdman betekent, en was ook onder de bijnaam Campeador bekend. Ondanks zijn verdiensten, als koninklijk banierdrager
onder koning Sancho II, de broeder van Alfonsus, verworven, werd
hij in 1081 uitgewezen en zag hij zich gedwongen, als huurling voor
zijn gezin en zijn vazallen een bestaan in den vreemde te zoeken. Hij
trad in dienst van de Moorse koningen van Saragossa. Later stichtte
hij een eigen rijk, door na een lange belegering het veelbegeerde
Valencia in te nemen (1094), waar hij zich met dapperheid, list en
wreedheid wist staande te houden en grote plannen begon te ontwerpen. Men beweerde, dat hij de droom van alle Christelijke
Spanjaarden wilde verwezenlijken en opnieuw het rijk stichten, dat
vroeger een andere Rodrigo, de laatste koning der Westgoten, bij
Xeres de la Frontera had verloren. Hij overleed echter reeds in 1099,
zonder zijn heerschappij duurzaam in Valencia te hebben gevestigd.
Niettemin had hij grote diensten aan de Spaanse Christelijke rijken
bewezen, door de kracht der aanstormende Almoraviden te breken,
die ze dreigden te overweldigen. Zijn weduwe Ximena verdedigde nog
bijna drie jaren lang Valencia tegen de Mohammedanen; ten slotte
verliet zij op raad van haar neef, koning Alfonsus VI, de afgelegen
plaats met alle Christenridders. Zij voerde het lijk van haar heldhaftige gemaal met zich mede en liet het in het klooster S. Pedro de
Cardeña bii Burgos biizetten.
Deze avontuurlijke held, wiep, grootse plannen tot stichting der
Spaanse eenheid eerst vier eeuwen later werden verwezenlijkt, werd
de heldenfiguur van de Castiliaan^ ridderpoëzie. Spoedig werd hij
geëerd als nationale held, als strij dF r voor het geloof, wiens moed en
onverschrokkenheid geen grenzen kenden en die de Christenen
opriep naar het zuiden te trekken, totdat de laatste Mohammedaan
over de Straat van Gibraltar naar A Erika teruggejaagd zou zijn. Reeds
veertig jaren na zijn dood ontstond het oudste Spaanse epos over de
Cid, onder de titel Cantar de mie Cid. De schrijver woonde in of
nabij Medina-celi, aan de zuidoosi elijke grens van Oud -Castilië, in
de nabijheid van het Moorse rijk. ,venals het Rolandslied prikkelde
ook deze dichterlijke stof herhaald ;lijk tot nieuwe bewerkingen, tot
Herder's tijd zelfs. Wellicht heeft i eeds in de Middeleeuwen de Cid
invloed op de Duitse literatuur uitS eoefend; waarschijnlijk diende hij
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tot voorbeeld voor de nobelste figuur uit het omstreeks 1200 ontstane
Nibelungenlied, voor markgraaf Rüdiger van Pöchlarn, de vazal van
de koning der Hunnen Etzel. 1
De geïdealiseerde figuur van de Cid, zoals wij haar zien in het
Cantar de mio Cid, komt niet geheel overeen met die van Roland. Zij
is meer realistisch opgevat. Dit is reeds hierom begrijpelijk, daar er
in de tijd, toen het gedicht werd geschreven, nog velen leefden, die
de historische Cid hadden gekend, terwijl Roland geheel legendarisch
was geworden. Maar ook komt hier reeds het realisme tot uiting, dat
zo karakteristiek voor de Spaanse kunst in haar bloeitijdperk zou
worden. De Spaanse dichter had niet de bedoeling, uitbundig een
ridderideaal af te tekenen. Hij wilde vooral op de ernst en de waardigheid van zijn Cid wijzen, en dus op de bezadigdheid van de ridder,
waaraan te meer waarde werd toegekend, naarmate men de barbaarse
tijden der krijgerskaste verder achter zich liet. Daarom spreekt hij
niet over de wreedheid, waarvan de echte Cid niet geheel is vrij te
pleiten, en verzwijgt hij ook, dat deze eens het gebied van Roja in
Castilië was binnengevallen. De dichter ziet in zijn held steeds de
trouwe vazal, wie onrecht is aangedaan; die echter niet op wraak,
maar op genoegdoening zint ; die geenszins tekortschiet in vaderlandsliefde, en zich tevens laat leiden door edele menselijke gevoelens. De
zorg voor echtgenote en kinderen dwingt hem, zich tot het uiterste
in te spannen om zich in de verbanning weer op te werken, waarbij
hem als laatste doel steeds voor ogen zweeft, de verloren gunst van
zijn heer terug te winnen. Naast het conflict tussen leenheer en vazal,
voor de Castilianen een gewoon verschijnsel, gaat een bijzondere
aantrekkingskracht van het gedicht uit door de familiezin, die de held
wordt toegeschreven en die hem niet minder tot eer strekt dan zijn
dapperheid. De trekken van trots, die in Castilië zozeer in de smaak
vielen, werden eerst in latere gedichten krachtig en bewijzen, hoe
spoedig het idealisme der ridders, dat zijn hoogtepunt gedurende de
kruistochten bereikte, verflauwde. De helden der latere bewerkingen
zijn soms al te grof, dan weer overdreven fijn voorgesteld; door deze
figuren met elkaar te vergelijken kunnen wij nagaan, hoe men zich
een ideale figuur dacht, en daarnaar telkens de geest des tijds beoordelen. Al beantwoorden dergelijke legendarische personen ook niet
aan de werkelijkheid, toch belichamen zij reële krachten, die soms
meer uitwerking hadden dan levende mensen. De fantasie der massa
zoekt ideale figuren, waartegen zij kan opzien, om zich te verheffen en
zich te vormen, zoals nog heden ten dage de figuren in romans de
)

menigte boeien. Wij geschiedschrijvers moeten natuurlijk gezworen
vijanden zijn van deze gefantaseerde persoonlijkheden, wanneer zij
1 ) M o r g a n, Rüedegêr. Beiträge zur Gesch. d. deutsch. Sprache und Liter. 37
(1912), 325w.
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ons als historische personen worden opgedrongen, en wij verheugen
ons, dat wij in vele heiligen der Katholieke Kerk mensen van vlees
en bloed bezitten, die aan hoge idealen beantwoorden. Wanneer men
echter rekening houdt met de werkelijkheid en met 'de denkwijze der
mensen in het verleden en het heden, dan moet men ook acht slaan
op de gefantaseerde heldenfiguren, waaraan een onmiskenbare
behoefte bestaat. Aan de legendarische ridderfiguren, die haar ontstaan te danken hebben aan de poëtische fantasie der elfde en twaalfde
eeuw, zien wij, hoe het ridderwezen veredeld werd. En wie veredelde
het ? De Kerk, die door een langdurige moeizame arbeid de harten
dier ruwe krijgslieden edelmoedigheid, ridderlijkheid tegenover
weerlozen, zedelijke trouw, onbaatzuchtigheid, offerzin en zelfbeheersing had ingeprent. Zij wees het gehele westen, dat dreigde
ten onder te gaan door de overvloed aan militaire krachten, de wegen,
die leidden naar de herovering van het verloren Spanje en, door
contact met de hogere cultuur van het Byzantijnse rijk en van de
Islam, naar snelle winst op intellectueel gebied. De tijden waren,
tegen het einde der elfde eeuw, rijp voor de kruistochten. Maar zij
waren ook rijp voor de geestelijke krachten, die zich toen onder
leiding der Kerk ontwikkelden aan de universiteiten en in de steden,
niet zonder gevaar voor de Kerk zelf. Dit gevaar bestond hierin, dat
de Kerk in de uitvoering van haar beschavingstaak, als leidster van
heel het intellectuele, politieke, economische en ook van het militaire
leven, dat onvermijdelijk macht, rijkdom, weelde en invloed moest
voortbrengen, van haar oorspronkelijke zending vervreemd zou raken
en voor wereldse aangelegenheden het rijk Gods, dat niet van deze
wereld is, zou verwaarlozen.
Wanneer wij de eigenlijke roeping der Kerk goed voor ogen
houden, moeten wij dan ook haar arbeid op zuiver godsdienstig en
zedelijk gebied steeds hoger aanslaan dan hetgeen zij hielp tot stand
brengen aan macht, rijkdom en positie, en op het terrein van wetenschap, literatuur en kunst, hoezeer wij die laatste prestaties ook waarderen. Trouwens, er vallen in de elfde eeuw nog niet zulke tegenstellingen te constateren als wij later zullen aantreffen. Toen was de
culturele arbeid der Kerk ten nauwste verbonden met haar godsdienstige taak. Zo hebben wij juist gezien, hoe de Kerk de ridders op
godsdienstig en zedelijk gebied onderwees en op een hoger peil bracht.
Ook voor de grote volksmassa bleef zij werken, op soortgelijke manier,
door aan de naïeve volksfantasie de heilige figuren uit de gewijde
geschiedenis voor te houden. Hierdoor baande zij tevens nieuwe en
belangrijke wegen voor de voortgang der intellectuele cultuur. Ik doel
hier op de medewerking der Kerk aan de geestelijke spelen, die de
voorgangers zouden worden van ons moderne drama. Om ons beeld
van de arbeid der Kerk in de elfde eeuw zo volledig mogelijk te maken,
zullen we dit onderwerp nog even vasthouden.
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De geestelijke spelen der Middeleeuwen vinden hun oorsprong
niet in het drama der oudheid, maar in de liturgie der hoge kerkelijke
feesten. Men kende de klassieke drama's wel, maar gebruikte ze
alleen als lectuur voor ontwikkeling ; ook de Saksische non Roswitha
heeft Terentius slechts zó gekend, en met de gedichten, waarin ze
hem navolgde, slechts lectuur willen leveren.
De mysteriespelen der Middeleeuwen ontstonden uit de kerkelijke plechtigheden, vooral van Pasen en Kerstmis, die zich bijzonder
voor dramatische voorstellingen leenden. De spelen dienden om de
vrome herinneringen van de dag aan het naïeve, maar diepgelovige
volk aanschouwelijk te maken en in het hart te prenten. De liturgie
met haar beurtgezangen, de aansporingen van de priester en de
antwoorden van het koor, de kerkelijke gewaden, de versierde altaren
spoorden er als het ware toe aan. De teksten der evangeliën van
Kerstmis, Driekoningen en Pasen waren gemakkelijk in rolverdeling
voor te dragen. De invoering van de tropen voor de introitus verschafte nieuwe aanknopingspunten.
Aan het Paasspel schijnt speciaal een oud processiegebruik uit
de kerk van het Heilig Graf te Jeruzalem ten grondslag te liggen.
Als introitus voor de Mis op Paaszondag werd een troop gebruikt
uit de tijd van Tutilo van St. Gallen; daarin volgde op de vraag:
„Quem quaeritis in sepulchro, o christicolae" als antwoord : „Iesum
Nazarenum, o coelicolae ...." Deze introitus werd met een dramatische voorstelling verbonden, die Dunstan in de kloosters Fleury-surLoire en Mont Blandin bij Gent leerde kennen en vandaar naar
Engeland overbracht. Na de metten ging een clericus in een albe
gekleed naar de plaats, waar het kruis van Goede Vrijdag af ter
verering was uitgesteld en bleef daar staan; hij stelde de engel voor,
die het geheim van de opstanding verkondigde. Drie priesters in
koorkappen (een herinnering aan de drie vrome vrouwen) kwamen
naderbij met wierookvaten in de hand. De eerste clericus stelde hun
de vraag: „Wie zoekt gij ?" Het antwoord luidde: „Iesum Nazarenum", en hierop verkondigde de engel de opstanding des Heren. Men
gebruikte hiervoor de tekst, die in de troop uit St. Gallen was verwerkt. Spoedig werd deze dramatische scène verrijkt met nieuwe
hymnen, teksten en sequensen, die er zich toe leenden om in dialoogvorm te worden voorgedragen. Later voegde men er in Duitsland
nog een scène bij, die zeer in de smaak van het volk viel, de wedloop
van de apostelen Petrus en Joannes naar het graf, waaraan wederom
nieuwe gezangen waren verbonden. Als slot kwam de verschijning
van de verrezen Heiland met een gesprek tussen Christus en Maria
Magdalena. In deze vorm komt het Paasspel voor in een Nürnberger
antiphonarium uit de dertiende eeuw. Het meest uitgebreide Paasspel
is afkomstig uit het klooster Fleury. Dit waren echter alle liturgische
spelen in het Latijn, door geestelijken tussen de metten en de lauden
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in de kerk opgevoerd. Later ontstonden ook Paasspelen in de volkstaal, waarop de passiespelen volgden.
Reeds vroeg, in de negende eeuw, werd het Kerstfeest, tot een
dergelijke viering zo geschikt, met spelen omgeven. Te Besancon
begon men daarmee al in de Advent. Een zorgvuldig onderricht
meisje, in mooie klederen uitgedost, stelde Maria voor; wanneer de
priester de woorden van het evangelie „Missus est angelus" voorlas,
antwoordde zij met de woorden der Moeder Gods. Vervolgens
ontstond er een Kerstspel, dat aansloot aan de introitus van de derde
Mis op Kerstdag ; het is bewaard gebleven in tropenverzamelingen
uit de elfde eeuw van St. Martialis te Limoges en uit Oxford. Vóór
het begin der Mis namen twee diakens plaats achter het altaar,
gekleed in dalmatieken, en zongen : „Quem quaeritis in praesepe,
pastores? Dicite !" Het koor antwoordde : „Salvatorem Christum
dominum, infantem pannis involutum secundum sermonem evangelicum." De diakens vervolgden : „Adest hic parvulus cum Maria
matre sua .... Nuntiantes dicite, quia natus est." Het koor zette
hierop een alleluia in en zong dan de introitus „Puer natus est nobis".
Te Rouaan zette men een volgende stap, door de aanbidding der
herders voor te stellen. Achter het altaar was een kribbe geplaatst
met een beeld der Moeder Gods. Na de Kerstmis verschenen vijf
geestelijken, die de rol der herders vervulden; een engel, door een
knaap op een verhoging in het koor voorgesteld, verkondigde hun de
blijde boodschap. De herders trokken dan naar de kribbe, terwijl een
kinderkoor het Gloria aanhief. Aan de kribbe bevonden zich twee
diakens in, dalmatieken; zij stelden de vrouwen voor, die volgens de
apocriefen bij de geboorte van Christus tegenwoordig waren. Zij stelden de vraag : „Quem quaeritis in praesepe, pastores ?" en ontvingen
dan het bovenvermelde antwoord. Hierop volgde weer het alleluia
met de introitus. Na de H. Mis, die aldus geheel in het spel was
ingevlochten, vroeg de bisschop: „Quem vidistis, pastores? Dicite !"
waarop het antwoord kwam: „Natum vidimus et choros angelorum
collaudantes dominum." Deze antiphonen komen reeds in de tiende
eeuw voor.
Nog meer spel zien wij opvoeren op het Driekoningenfeest, ook
weer te Rouaan. Na de terts verschenen drie clerici in koorkap, met
een kroon op het hoofd; ieder hunner kwam door een andere deur
binnen en werd gevolgd door dienaren in tunieken, die geschenken
droegen. De eerste wees naar een ster, de beide anderen antwoordden.
Voor het altaar kwamen zij samen, omhelsden elkander en zongen:
„Eamus ergo et inquiramus eum offerentes ei munera, aurum, thus
et myrrham." Het koor zong dan : „Magi veniunt ab oriente." Hierop
volgde de aanbidding van het Kind in de kribbe, die voor het kruisaltaar was opgesteld en tot dat ogenblik door een gordijn was omhuld.
In de elfde eeuw kwam hier nog een scène bij, die in Nevers ontstond;
20. S c h n ü re r. Kerk en Beschaving. II.
7
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zij stelde het bezoek der Wijzen aan Herodes voor, wie zij inlichtingen
over het Kind vroegen.
Zo ontstond een cyclus van liturgische Kerstspelen, waarin ook
het feest der Onnozele Kinderen, waarover wij reeds in verband met
St. Gallen spraken, was opgenomen. Zulke spelen uit de elfde eeuw
komen voor in een Freisinger manuscript ; verder bezitten wij er uit
Montpellier, Bilsen bij Maastricht, Fleury, Laon en Compiegne.
Overal gaan de scènes samen met dialogen, in rijmende of rijmloze
hexameters. Op Onnozele Kinderen werd de kindermoord van
Bethlehem dramatisch voorgesteld. Dit geschiedde bij voorkeur in de
Rachelspelen. Rachel verschijnt klagend ten tonele. De vermoorde
kinderen herrijzen ten leven en nemen plaats in het koor.
Zo konden steeds nieuwe ideeën voedsel geven aan de naïeve
fantasie, die hunkerde naar een levendige voorstelling van bijbelse
taferelen.
De cultuurhistorische waarde van deze liturgische spelen wordt
duidelijk, wanneer wij de vraag stellen, of en waarom iets dergelijks
in de Christelijke oudheid niet mogelijk was. Toen was het een heel
andere tijd. Het geloof was zeer zeker oprecht en levendig, doch het
ging gepaard met de ernstige vastberadenheid, die uit de tijd der
martelaren voortleefde, of met de philosophische levensopvattingen
van een Augustinus, die zich ver boven het aardse verhieven. Het
was de tijd van een stervende intellectualistische beschaving. In de
elfde eeuw daarentegen hebben wij een jonge, naïeve cultuur voor ons,
die met kinderlijke fantasie behagen schept in verzinnelijkte voorstellingen van bijbelse taferelen. Op de mannen maken in die tijd de
ridderromans met figuren als een Roland en een Cid veel dieper
indruk dan scherpzinnige redeneringen, want het naïeve hart had
toen nog veel meer vorming nodig dan de vorsende, critische geest.
Het was een tijd van opgewekt geloof, waarin men het heerlijk vond
zijn geloofsovertuiging te luchten, door er bij de heidenen stevig op
te slaan. De mensen uit die tijd waren als overmoedige, kerngezonde
knapen, die slecht kunnen nalaten, elkander door een fikse stoot hun
kracht te tonen, als zij elkaar passeren, doch tevens goedmoedig de
bevelen van hun strenge leraar opvolgen. Dit was de positie van de
Kerk tegenover de leken van die tijd. Maar daarin kwam spoedig
verandering. De wens naar ontwikkeling werd levendig; op alle
manieren trachtte men zich kennis eigen te maken, ook met behulp
van Joden en Mohammedanen, die overigens sterk werden verafschuwd.
Met dit tijdvak zullen wij ons in de volgende paragraaf bezighouden. Maar eerst willen wij nog een korte terugblik werpen op de
zojuist afgesloten periode. Slechts wanneer wij het begin met het einde
vergelijken, zien wij duidelijk de ontwikkelingsgang, die het westen
heeft doorgemaakt van de dood van Karel de Grote tot het einde der
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elfde eeuw. Aan het begin der negende eeuw vertoonde het westen
nog een weinig harmonisch beeld, ondanks het omvangrijk organisa-

torisch werk van Karel. Er werden imperialistische tendenzen op nog
halve barbaarsheid verkeerd toegepast, en toen de macht van Karel
aan zijn zwakke opvolgers ontglipte, dreigde alles te vervloeien tot
een chaos. Maar de innerlijke eenheid der Kerk slaagde er in, de
woelige massa samen te houden. Zij zaaide overal het goede zaad,
dat zich niet liet verstikken. Voor alles geschiedde dit in de kloosters,
die in Duitsland de jonge beschaving beschermden, in Frankrijk de
godsdienstige idealen niet alleen redden, doch tot een nieuw leven
opwekten. Terwijl de chaos in omvang dreigde toe te nemen, verdedigde gelukkig het keizerschap in Duitsland de openbare orde;
hierdoor kon de westerse cultuur niet slechts het hoofd bieden aan de
gevaren, die uit het oosten en het noorden dreigden, maar was het
mogelijk, het Christendom naar beide richtingen te verbreiden, tot
bij de Oost - Slaven, waar de oosterse cultuur een grens trok. Het
keizerschap kon echter wel uiterlijk zijn macht doen gelden en uitbreiden, doch was niet in staat nieuwe innerlijke krachten te schenken.
Deze kwamen uit de kloosters, vooral uit Cluny en de andere hervormingscentra aan de grenzen van Frankrijk en Duitsland; daar het
eerst werden de monniken doordrongen van een nieuwe geest, die
zij vervolgens ook aan de wereldgeestelijkheid mededeelden.
Dit kweekte voor de Kerk nieuwe krachten aan, die zich echter
eerst tot heil der wereld konden ontplooien, toen het door Romeinse
partijtwisten verdrukte pausdom zich onder de invloed van deze
krachten had verjongd. Het opnieuw onafhankelijke pausdom bracht
door zijn frisse geestelijke kracht de westerse samenleving weer tot
eenheid. Onder de veredelende invloed van de nieuwe geestelijke
stroming sloten de militaire krachten, die te voren slechts op ver nieling werkten, zich aaneen, om het westen te leiden naar de grenzen,
die het tot dusver slechts met moeite had kunnen verdedigen, en die
nu te overschrijden; om de Christelijke beschaving van het westen te
beschermen en haar geestelijk voor te bereiden op haar taak: de leiding
der wereldbeschaving ter hand te nemen. Nu begon ook onder de
Latijnse geleerden, wie de traditie was toevertrouwd, het eigen
karakter der westerse beschaving de overhand te krijgen, met zij n
verscheidenheid van talen en nationaliteiten, zijn feudaal ridderwezen
en naïeve volkspoëzie, alles begunstigd door de snelle ontwikkeling
der steden.

Vierde boek
De Kerk als leidster der westerse
maatschappij
Er is in de Middeleeuwen geen tweede periode aan te wij zen,
die zulk een afgerond geheel vormt als het tijdvak der twaalfde en
dertiende eeuw. Uiterlijk kenmerkend voor dit tijdvak zijn de kruistochten ; de kreet „God - wil het" weerklonk door alle landen, zowel
in het koude noorden van IJsland als op Sicilië, en riep strijders voor
het geloof naar het Heilige Land, Egypte, Tunis, Spanje en Portugal,
doch ook naar de Baltische landen, waar het heidendom nog volop
bloeide. Een paus had de wereld tot de kruistochten opgeroepen, en
pausen bleven ze leiden. Maar ook in alle andere dingen gaf het
pausdom de doorslag. Dit volgde reeds uit de leiding der kruistochten.
Om een dergelijke tocht te kunnen ondernemen, moesten de westerse
vorsten vrede sluiten, moesten er voldoende geldmiddelen komen en
ter beschikking van de leiding staan. Hierdoor kwam op de pausen
de taak neer, de vrede door voorschrift of bemiddeling tot stand te
brengen, kregen zij de macht, niet slechts geldmiddelen bijeen te
brengen, maar ze ook te besteden. De gehele westerse wereld richtte
zich tot Rome om erkenning en bevestiging, dispensaties, volmachten
en scheidsrechterlijke beslissingen te verkrijgen. Kloosters en orden
beijverden zich, zelfstandig te worden en rechtstreeks onder Rome
te komen, met onttrekking aan de bisschoppelijke jurisdictie. Dit
waren voor het merendeel nog de gevolgen van stromingen, die in
het voorafgaande tijdvak waren ontstaan. Thans breidden die zich
ook in andere richtingen uit. Het eerst op intellectueel gebied door
het ontstaan der universiteiten, die haar opkomst in de eerste plaats
aan de pausen te danken hadden. Alle liefdadige instellingen en
genootschappen, die in groten getale werden opgericht, wendden zich
eveneens tot Rome, om aanmoediging en raad te vragen. Allen
werkten in de geest der Kerk en van haar leiding; indien moeilijkheden voorkwamen, werd Rome aangezocht te beslissen en maatregelen te nemen.
Wel bevond het pausdom zich enkele malen in een bedenkelijke
positie, zoals tijdens het schisma, waarin Anacletus II tegenover
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Innocentius II stond, door het stoken van Arnold van Brescia, en in
de strijd tussen Alexander III en keizer Frederik Barbarossa. Het
gezag van de paus bleef echter niet slechts intact, maar nam toe en
bereikte zijn hoogtepunt onder Innocentius III (1198-1216). De
koningen Peter II van Aragon en Jan van Engeland hadden leenroerigheid tegenover de paus erkend. In de strijd om de Duitse troon
tussen Philips van Zwaben en Otto IV en later tussen Otto IV en
Frederik II sprak Innocentius III het beslissende woord, gelijk zijn
voorgangers vroeger het nieuwe koningshuis in Hongarije, Polen en
Portugal op zijn verzoek hadden erkend. Het scheen, dat de H. Stoel
de beschikking had over de kronen van de westerse rijken. De voorstanders van de suprematie van de paus als hoogste leenheer in het
gehele westen zagen de verwezenlijking van hun doel nabij. In volle
glans schitterde het pausdom als leider van alle geestelijke en wereldlij ke macht van het westen op het vierde Lateraanse concilie van 1215,
dat niet ten onrechte een grote rijksdag van het Christelijk Europa is
genoemd. Daar verschenen gezanten van Frederik II, van de Latijnse
keizer Hendrik van Constantinopel, van de koningen van Frankrijk,
Engeland, Aragon, Hongarije, Cyprus, Jeruzalem en van andere
vorsten, benevens vierhonderd en twaalf bisschoppen en achthonderd
abten. Daarop volgde wel is waar de geweldige botsing tussen
Frederik II en het pausdom, die de ondergang ten gevolge had van
de machtige Hohenstaufse dynastie, en ook de staatkundige positie
van de paus aan het wankelen bracht, maar deze vond nieuwe steun
bij de Franse koningen; op het veertiende algemeen concilie te Lyon
in 1274 verscheen het pausdom weer in onverminderde glans. Eerst
tegen het einde der eeuw moest Bonifacius VIII ondervinden, dat er
grenzen aan de tijdelijke macht der pausen waren gesteld, die hij
niet meer kon doen verdwijnen. Wanneer wij daarnaar zien en de
voortekenen van het verval der staatkundige macht van het pausdom
trachten te ontdekken, dan vinden wij in de dertiende eeuw naast
de schitterende glans reeds zware schaduwen.
De dertiende eeuw is de tijd van de grootste uiterlijke schittering
van de Kerk, maar tevens de tijd, waarin de nietigheid van deze
uiterlijke macht kenbaar begint te worden; het is de meest spannende
periode voor de historicus, die met aandacht de grote ontwikkelingsgang der geschiedenis gadeslaat, door de tegenstellingen, die in
opkomst en verval, geestdrift en ontmoediging, succes en tegenslag
besloten liggen. De oude droom van de vereniging der oosterse en
westerse Christenheid scheen voorgoed verwezenlijkt, toen aan het
begin der eeuw, in 1204, een Latijns keizer de troon te Constantinopel
had beklommen. Hij vervloog spoedig. Nog sneller werd aan de hoop
de bodem ingeslagen, Cairo, de Egyptische stad der kaliefen, in
handen te krijgen, schoon de vervulling dier hoop zo nabij had
geleken, toen Damiate veroverd werd. De dertiende eeuw zag weder
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de Palaeologen Constantinopel binnentrekken. De Mohammedanen
bemachtigden opnieuw alle burchten en vestingen der Latijnen in het
Heilige Land. De Christelijke ridders, die in alle streken zegevierend
vooruitdrongen, aan de Baltische kust de laatste sporen van het
heidendom uitwisten en in Spanje, na de definitieve verovering van
Sevilla en Valencia, zich volkomen bewust waren van hun militaire
superioriteit, moesten tot de erkenning van de grenzen hunner macht
komen in het land, waar dit het meest schrijnend voor hen was.
jeruzalem, de stad, waaraan de Christenen zozeer hingen en waarvan
de verovering zo veel bloed had gekost, moesten zij prijsgeven. De
heilige Lodewijk van Frankrijk, de koning, die het ideaal van een
Christelijke heerser belichaamde en van wie men zeker kon verwachten, dat Gods zegen op de door hem geleide kruistochten zou
rusten, werd in Egypte smadelijk gevangengenomen en overleed
tijdens zijn tweede kruistocht voor Tunis, terwijl zijn leger uiteenviel,
zonder het verhoopte resultaat te hebben bereikt.
Niet geringer dan deze uiterlijke tegenstellingen zijn de innerlijke
contrasten. Het Christelijk geloof vierde zijn hoogste liturgische
triomf, toen het voorheen zo angstvallig behoede Heilig Sacrament
ter aanbidding op straat werd getoond, in de processie op Sacramentsdag plechtig werd rondgedragen, terwijl duizenden stemmen het
loflied van de grootste geleerde uit die tijd aanhieven : „Quantum
potes, tantum aude, quia maior omni laude, nec laudare sufficis."
Men kon menen, dat het rijk Gods op aarde was verwezenlijkt. De
gotische kathedralen met haar hoog rijzende torens openden alom
haar poorten voor de volksmassa, die zich nergens zo thuis voelde
als daar. De summae der scholastieken verzamelden de gehele
menselijke wetenschap om aan te tonen, hoe alles van Gods almacht
afhankelijk is en harmonisch in Zijn wereldorde past. Maar reeds in
dezelfde tijd begon een innerlijke vervreemding van de Kerk in de
landen, die voorheen de brandpunten waren van het godsdienstig
leven, in Zuid - Frankrijk en Boven - Italië. Velen wendden zich van de
Kerk en haar zichtbare orde af en droomden van een nieuwe tijd,
waarin niet een geschreven boek, maar een cerebrale opvatting van
de goddelijke leer als evangelium aeternum zou heersen; zij verzetten
zich openlijk tegen de paus en lieten zich zelfs niet afschrikken door
de strengste straffen, waarmede de pas opgerichte inquisitierechtbanken dreigden.
Het was te voorzien, dat uiterlijke dwangmaatregelen, hoezeer
de openbare mening deze ook mocht goedkeuren, op de duur niet in
staat zouden blijken, een einde te maken aan die innerlijke afval. Er
kwamen echter in diezelfde tijd ook nieuwe krachten van veel hoger
waarde op, die het geloof versterkten. De prediking der armoede, in
kracht toenemend met de uitbreiding der tijdelijke macht van de
Kerk, vormde niet louter een tegenstelling met deze: zij schonk de
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Kerk twee nieuwe kloosterorden, ontstaan uit de diepe verering van
de armoede van Christus en uit de kracht van Zijn leer. Zij brachten
niet alleen een nieuwe verinniging van het godsdienstig leven teweeg,
die vooral in de opkomende steden gretig aanvaard werd, maar
begonnen tevens het Christendom op een nieuwe wijze, uitsluitend
door de kracht van het woord, te verbreiden. Haar leden aarzelden
niet, als geloofsverkondigers naar Afrika en Azië en zelfs naar de
khan te trekken, over de lijken van hun vele martelaren heen. Er werd
een begin gemaakt met de missiën buiten Europa, zo rijk aan martelaren en geloofsgetuigenissen, waarin het westen het hoogste doel
van zijn beschavingstaak nastreefde.
De prediking der armoede wijst er verder nog op, dat de verhouding der Kerk tot de cultuur in de dertiende eeuw een keerpunt
had bereikt. Tot dan toe trad de Kerk bijna op ieder gebied van
westerse cultuur slechts helpend, prikkelend, aansporend op bij
de ontwikkeling van de landbouw, de organisatie der steden, de
vorming van de volkstaal, het scheppen van literaire kunstwerken, de
bevordering der wetenschappen en de ontwikkeling van nieuwe
kunstrichtingen. De prediking der armoede begon met een anders
duidende wenk, een waarschuwing, even halt te houden, een ver
aan de dienaren der Kerk, zich te matigen in hun verlangen-manig
naar geld, rijkdom en macht, in de beoefening van literatuur en kunst;
zij herinnerde de mensheid aan de waarheid, dat het Christelijk ideaal
niet was gelegen in het grootste gewin aan aardse cultuur, maar in
de meest volkomen verzaking.
Maar ook elders groeide langzaamaan de overtuiging, dat de
taak der Kerk niet uitsluitend was gelegen in de bevordering der
aardse beschaving. De Kerk bevond zich in de positie van een leermeesteres, die tot dusver haar leerlingen op al hun wegen had begeleid,
onderwezen en beschermd; zij had deelgenomen aan hun bezigheden
en had hun pogingen gesteund. Nu haar leerlingen de kinderschoenen
ontgroeid waren, moest zij inzien, dat de wegen van haar kwekelingen
niet altijd naar haar leidden en dat hun een zekere zelfstandigheid in
aardse aangelegenheden moest worden gelaten, zolang slechts het
bovennatuurlijke doel daarbij niet uit het oog werd verloren. Er begon
zich een zelfstandige lekengemeenschap te vormen. Niet zonder
moeite gelukte het de juiste maat te houden bij het bepalen en handhaven van ieders zelfstandigheid zonder aanleiding tot botsingen te
geven. Tot dusver was de Kerk met haar dienaren de enige intellectuele kracht geweest, die de vorsten ter zijde stond in de politiek en
het bestuur van het land. Het waren bijna uitsluitend haar dienaren, die
de nodige kennis bezaten om acten en bekendmakingen op te stellen;
op weinige uitzonderingen na waren zij het alleen, die zich op weten
kunst toelegden. Leken, die konden schrijven en juridische-schapen
kennis bezaten, werden slechts in gering aantal in Italië gevonden.
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Vooral in Italië nam het getal der leken toe, die een opleiding
aan de rechtsscholen ontvingen; bij de opleving der beginselen van
het Romeinse recht wilden zij deze wereldlijke rechtsbegrippen ook
in toepassing brengen en schrikten niet terug voor de strijd met de
vertegenwoordigers der Kerk. Zij lokten de strijd uit, toen deze
rechtsbeginselen op staatkundig gebied werden toegepast en men
een begin maakte met de organisatie van een staatsbestuur door
lekenambtenaren. Hier lag de eigenlijke oorzaak van de strijd tussen
Bonifacius VIII en Philips de Schone van Frankrijk. De Franse
koning steunde voornamelijk op de legisten, de deskundigen op het
gebied van het wereldlijke recht, die gevormd waren aan de universiteiten, en hem tot de strijd met de paus bewogen. Dit zijn de eerste
voortekenen van de Renaissance; zij kenmerken het einde der
Middeleeuwen, doch treden eerst duidelijk te voorschijn tegen het
einde van het tijdvak, dat thans onze aandacht vraagt. Zij steken
scherp af bij het geheel dier periode, waarin nog uitsluitend de Kerk
op ieder gebied, niet slechts in beginsel, maar ook in de practijk, met
haar dienaren het gehele leven der westerse samenleving leidt en
bepaalt. Wij zullen dit thans meer in bijzonderheden nagaan.

§ z. De Kruistochten
Het is niet te ontkennen, dat de Kerk de stoot heeft gegeven tot
de kruistochten en dat deze een geestelijk doel nastreefden, al hebben
zich dan ook andere stromingen doen gelden, terwijl in latere tijd
wereldlijke heersers deze beweging dienstbaar trachtten te maken

aan hun zucht naar macht. De kruistochtidee kwam voor het eerst op
in de grootse plannen van paus Sylvester II; onder Gregorius VII
nam zij reeds vaste vormen aan. De eerste verwezenlijking lag in de
tochten, die Franse ridders naar Spanje ondernamen. Dit werd
mogelijk, toen de ridders, zoals wij zagen, door de godsdienstige
geestdrift der elfde eeuw werden gewonnen voor het denkbeeld van
een strijd voor het Christelijk geloof en de Pyreneeën overtrokken
om hun ideaal na te streven. Tegelijk groeide de belangstelling voor
het bezoeken van bedevaartplaatsen en vooral van de plaatsen in
Jeruzalem, die door het lijden des Heren geheiligd waren en daardoor
een grotere aantrekkingskracht uitoefenden dan enige andere bede
-vartpls.
Reeds in de elfde eeuw trokken niet slechts afzonderlijke pelgrims
naar het Heilige Land, evenals voorheen, maar ondernamen gehele
scharen deze tocht, goed toegerust, om het hoofd te kunnen bieden aan
de gevaren van de reis. De grootste was wel de groep, die zich in 1064
onder leiding van aartsbisschop Siegfried van Mainz op weg begaf :
zij telde omstreeks zevenduizend man. Toen de Turkse Seldsjoeken
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hun macht in Klein -Azië uitbreidden en in 1071 Jeruzalem op de
kalief van Egypte veroverden, ontstonden er voor die bedevaarten
hindernissen, die onvermijdelijk verzet moesten uitlokken. De pelgrims
verkeerden voortdurend in levensgevaar. Velen van hen, die huis
keerden, brachten treurige berichten over de lotgevallen der-warts
gelovigen in het oosten. De meesten hunner kwamen of in het geheel
niet terug, of werden onderweg gedwongen de reis op te geven; dit
overkwam ook Peter van Achery uit het bisdom Amiens, van wie
naderhand werd gezegd, dat hij door zijn levendige schildering van
de treurige toestanden in Palestina de stoot tot de eerste kruistocht
heeft gegeven.
De overheersing der Seldsjoeken drong nog op andere wijze tot
tegenmaatregelen. Zij vormden een ernstige bedreiging voor het
Griekse rijk, nadat zij tot dicht bij Constantinopel doorgedrongen
waren en post hadden gevat in Nicea, nabij de Aziatische oever van
de Zee van Marmora. Keizer Alexius I Comnenus, die zich tegelijkertijd bedreigd zag door de Petsjenegen en de Noormannen uit Zuid Italië, zag geen andere uitweg, dan hulp te vragen aan Rome, evenals
te voren Michael VII zich tot Gregorius VII had gewend. In die tijd
bekleedde Urbanus II de Heilige Stoel; door zijn geboorteland Frankrijk en door Cluny, waar hij monnik en prior was geweest, was hij
vervuld van de idealen, die in Frankrijk de ridders tot de strijd voor
het geloof deden optrekken. Te Piacenza legden de gezanten van de
Byzantijnse keizer het verzoek om hulp aan een door Urbanus II
belegde kerkvergadering voor ; hier riep de paus de wereld voor het
eerst tot de kruistocht op, en een overweldigende geestdrift was het
antwoord. Vervolgens vond op 27 November 1095 te Clermont de
grote vergadering plaats, die het uitgangspunt van de kruistocht beweging vormde.
Talrijke bisschoppen, vorsten, geestelijken en ridders en een
geweldige volksmenigte omringden de paus, toen hij de Christelijke
wereld opriep, om het Heilig Graf uit de handen der ongelovigen te
bevrij den. Van alle zij den klonk de kreet ,,Deus le volt", God wil het,
die twee eeuwen lang het parool zou blijven van het gehele westen.
De paus wilde niet slechts de beweging op gang brengen, maar haar
ook in de hand houden. Hij wees als legaat aan bisschop Ademar van
Puy, die als vroom en ervaren prelaat zeer gezien was bij de ridders
en het meest geschikt bleek om de woelige menigte bij elkaar te
houden. Raymond van St. Gilles, graaf van Toulouse, afkomstig uit
de kuststreken, waar van oudsher een levendige belangstelling voor
het oosten bestond, was de eerste vorst, die zich als kruisvaarder
aanmeldde. De paus stelde onmiddellijk een onderscheidingsteken
in, dat nog duidelijker dan woorden aan deze met symbolen vertrouwde tijd moest duidelijk maken, waarom het ging. Iedere kruisvaarder hechtte zich een rood kruis op de rechterschouder, om te
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betuigen, dat hij ter wille van Christus alle gevaren van de tocht en
de strijd wilde trotseren.
Een heilige geestdrift bezielde heel Frankrijk, van noord tot zuid;
zij sloeg over naar Duitsland, dat niet zo vlot meeging, daar de
gemoederen er nog te zeer in spanning werden gehouden door de
investituurstrijd. En bovendien, de idealen, die de Franse en vooral
de Normandische ridders sedert jaren hadden bezield, waren voor
dit land nog nieuw. De Rijnstreek en Zuid-Duitsland werden echter
spoedig gewonnen : hier had immers het werk der hervormde kloosters
de beweging reeds voorbereid. Alvorens de ridders echter de nodige toebereidselen tot de tocht hadden kunnen treffen, dwongen de boeren, de
opmars te beginnen en veroorzaakten aldus een droef eindend voorspel.
Nadat de paus het parool had gegeven, trad Peter de Kluizenaar
als prediker onder de boeren van Noord-Frankrijk op. Hij draagt niet
de verantwoordelijkheid voor de buitensporigheden, die de boeren,
soms uit nood, bedreven, want hij hechtte aan orde en tucht. Maar
hij is niet van onvoorzichtigheid vrij te pleiten. Het was een grote
dwaasheid, deze slecht bewapende massa, waaraan alle orde en tucht
ontbrak, te doen oprukken, terwijl geen maatregelen voor de ravitaillering waren getroffen. Slechts weinigen hadden de moed, tegen dit
vermetel vertrouwen op God te waarschuwen. De bisschoppen van
Spiers, Worms en Keulen moesten al hun krachten inspannen om
een einde te maken aan de bloedige Jodenvervolging door de fanatieke
boeren. Peter zag de onmogelijkheid, om tucht in deze ordeloze bende
te brengen, eerst in, toen de boeren, die alle waarschuwingen in de
wind sloegen, bij Nicea tegenover de Seldsjoeken kwamen te staan,
die hun leger volkomen vernietigden.

Meer succes behaalden de met militaire organisatie vertrouwde
ridders ; na zware verliezen bereikten zij Jeruzalem, dat hun op
15 Juli 1099 in handen viel. Maar het gelukte hun niet, er een nieuwe
staat op hechte basis te grondvesten. Dat ging hun krachten te boven.
Om dit te bereiken, had men het land met kolonisten van Latijnse
afkomst moeten bevolken. Bovendien bleven de kruisvaardersstaten
zonder degelijke militaire flankbescherming. Edessa, dat aanvankelijk
deze rol in het noorden vervulde, ging reeds in 1144 verloren. Het
belangrijke Haleb, dat de kruisvaarders als een doorn in het vlees zat,
weerstond alle veroveringspogingen. Jeruzalem zou tegen aanvallen
van het zuiden uit alleen veilig zijn geweest, indien men Cairo had
kunnen veroveren. De kruisvaarders brachten hiertoe herhaaldelijk
hun beste krachten in het veld. Maar alle offers bleven nutteloos. De
verovering zou hun misschien zijn gelukt met de troepen, die zij voor
de vierde kruistocht te Venetië samentrokken en die er ook voor waren
bestemd. Maar de zelfzuchtige Venetianen wisten gedaan te krij gen,
dat het leger naar Constantinopel trok, waar nog minder uitzicht op
blijvende resultaten bestond, door de rivaliteit tussen Grieken en
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Latijnen. De verovering van Constantinopel in 1204 had slechts dit
duurzame gevolg, dat de voorposten van het westen tegen de Islam
verzwakt werden, hetgeen de Turken in staat stelde, tegen het einde
der Middeleeuwen in Europa door te dringen.
Niettemin moet de stichting van de kruisvaardersstaten geenszins
als een verlies voor de westerse cultuur worden beschouwd. Het was
een offensief-defensief, waardoor het westen zich tegen de Islam in
het oosten beschermde en de Middellandse Zee beheerste, waaruit
menig voordeel ontstond voor de innerlijke ontwikkeling van het
westen. De krachtigste wapenen, die het westen zich hiervoor smeedde,
waren de geestelijke ridderorden, die het ideaal van de ridder des
geloofs volkomen ontplooiden. Zij vragen thans onze aandacht.
Degene, die het meest heeft bijgedragen tot de vorming van dit
ideaal, was Bernard van Clairvaux, die als geen tweede bezield werd
door de ideeën van de eerste tijd der kruistochten en door zijn geest
het westen gedurende een halve eeuw beheerste. Hij behoorde tot de
nieuwe orde der Cisterciënsers, de jongste scheut van de oude, door
Benedictus geplante stam.
De orde der Cisterciënsers werd in 1098 gesticht door de heilige
abt Robert van Molesme te Citeaux in de omtrek van Dijon, in het
bisdom Chalon-sur-Saone. De eerste statuten werden door Alberik,
de opvolger van Robert, ontworpen. In die tijd droegen de monniken
der orde een bruin kleed; dit werd later door een wit vervangen,
waarbij een scapulier en gordel in donkere kleur werden gedragen.
Buiten het klooster waren de monniken in het grijs gekleed, hetgeen
hun de naam grijze monniken (grisei monachi) verschafte. De orde
werd bevestigd door de Charta caritatis van de derde abt, de Engelsman Stephen Harding, door paus Callixtus II in 1119 goedgekeurd.
Een eigenaardigheid van de Cisterciënsers was het nieuwe
verband tussen verschillende kloosters. Men volgde het spoor van
Cluny, dat er het eerst op bedacht was geweest, de gevaren te vermij den, gelegen in het op-zichzelf-staan der kloosters. Maar terwijl
Cluny een aaneensluiting van de verschillende kloosters in het leven
ziep onder krachtige leiding van het moederklooster, pasten de
Cisterciënsers een soepeler organisatie toe; hierdoor werd hetzelfde
doel bereikt, doch de afzonderlijke kloosters behielden hun eigen
aard, zoals dit van oudsher bij de Benedictijnen gebruikelijk was.
Ieder klooster stond onder een abt, die de kloosterlingen zelf kozen,
en genoot volkomen zelfstandigheid, ook wat het beheer der goederen
betrof. De voordelen van een algemene band, waardoor de geest van
het moederklooster levendig bleef in de dochterkloosters, werden
bereikt, doordat de abt van het moederklooster het visitatierecht over
de andere kloosters bezat en door de instelling van het generaal kapittel. Ieder dochterklooster, dat een nieuw klooster stichtte, ontving het visitatierecht hierover. Zo ontstonden verschillende groepen
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van kloosters, die door het generaal-kapittel met elkander in contact
bleven; in dit kapittel ontmoetten alle abten elkander jaarlijks te
Citeaux. Aldus ontstond een nieuwe vorm van kloosterlijke organisatie, die zeer vruchtbaar zou blijken.
Tot dusver was het stelsel der Benedictijnenkloosters zuiver
monarchaal. Oorspronkelijk stond ieder klooster geheel op zichzelf
onder een abt, die voor zijn leven was gekozen. Cluny paste het
monarchisch beginsel toe op de congregatie. Nu werd dat beginsel
gematigd door een grondwet. Het hoogste gezag berustte bij het
generaal-kapittel, waarin alle kloosters gelijkelijk waren vertegenwoordigd. De visitators waren verantwoording aan het generaal kapittel verschuldigd. Het moederklooster bezat wel het visitatierecht
tegenover de dochterkloosters, doch stond deze hetzelfde recht toe
ten opzichte van zichzelf. De abt van Citeaux droeg de eretitel van
superior- generaal, maar was weinig meer dan een primus inter pares;
hij werd gekozen door de monniken van Citeaux én de abten der
dochterkloosters. De gemeenschap geleek op een constitutionele
monarchie en paste door haar broederschapsvorm volkomen in de
tijd der kruistochten, waarin zo vele riddergroepen uit verschillende
landen als gelijkgerechtigden samenwerkten, en een raad van aanvoerders over de krijgsplannen besliste. De Cisterciënser orde, die
aldus het eerst een orde in eigenlijke zin kan worden genoemd, had
met de tijd der kruistochten, waarin zij haar hoogste glans bereikte,
ook nog gemeen, dat zij een vrije internationale organisatie was,
waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende
nationaliteiten. Het generaal-kapittel van 1189 verbood, bij de abtskeuze rekening met de nationaliteit te houden: „Daar bij deze
verkiezingen veelal het parool luidt: wij willen slechts iemand uit ons
klooster en uit ons land nemen, hetgeen ongetwijfeld onverstandig is,
werd besloten, dat een dergelijke houding, die op een samenzwering
lijkt, niet mag worden aangenomen." 1
Daar het in de bedoeling van de Cisterciënsers lag, de regel van
Benedictus in zijn oorspronkelijke vorm en strengheid toe te passen,
voerden zij ook in ernst de voorgeschreven handenarbeid in. De
Cluniacensers hadden dit voorschrift wel enigermate toegepast, maar
slechts voor de vorm en meer om bewijs van nederigheid te geven
dan om er iets mee te bereiken. Zij hadden hun goederen niet zelf
bebouwd, doch ze verpacht. De Cisterciënsers echter exploiteerden
zelf hun gronden en maakten hierbij gebruik van lekebroeders, die
zij al spoedig in hun kloosters opnamen. Hierdoor hebben zij nuttig
werk verricht voor de economische exploitatie van menige streek,
niet alleen in de landbouw, maar ook voor industrieën, die met de
landbouw samenhingen. Vooral in Engeland droegen zij veel bij tot
)
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de ontwikkeling van de wolindustrie. In de tijd der kruistochten zette
de orde een rationele organisatie van de landbouw op in pasbevolkte
streken in Spanje en in de landen tussen Elbe en Oder, waar zich
onder hun leiding een groot aantal Duitse kolonisten vestigde.
Aanvankelijk wilden de Cisterciënsers, geheel van de wereld
afgesloten, een streng leven van ascese en handenarbeid leiden.
Daarom kozen zij bij voorkeur afgelegen dalen voor de vestiging van
hun kloosters. Maar daar zij juist in het begin van de kruistochten
hun eerste bloeitijd doormaakten, werden ook zij in deze beweging
meegesleept, die toen de voorgrond innam van het religieus-kerkelijk
leven. Vooral uit hun orde kwamen de kruistochtpredikers voort.
Geen hunner immers heeft zo grote roem verworven als de H. Bernardus in de jaren 1146 en 1147 voor de tweede kruistocht, toen hij
in opdracht van zijn leerling, paus Eugenius III, de koningen van
Frankrijk en Duitsland voor de kruistochten won. En met recht wordt
Bernard als de tweede stichter der orde beschouwd.
Gesproten uit een voornaam Bourgondisch geslacht trad hij in
1112 met dertig edelen, onder wie vier zijner broeders, in het klooster
Citeaux. De gestrengheid van de toenmalige abt en een besmettelijke
ziekte waren oorzaak, dat dit klooster zeer weinig monniken telde.
Van dat ogenblik af begon het echter op te komen. In 1115 stichtte
Bernard het dochterklooster Clairvaux. Van hier oefende hij een
buitengewone invloed door woord en geschrift uit ; deze is vooral toe
te schrijven aan zijn warm meevoelen, zijn bevattelijke geest en aan
de grote innigheid en welsprekendheid, waarmede hij uitdrukking aan
zijn gevoelens wist te geven. In de meeste belangrijke gebeurtenissen
van die tijd werd zijn raad of hulp ingeroepen. Zo werd hem een vraag
voorgelegd, die kort na de eerste kruistocht de geestelijkheid en de
ridderwereld bezighield : of het niet mogelijk zou zijn, vrome ridders
in een godsdienstig genootschap te verenigen; sommigen achtten dit
uitgesloten, vanwege het bloedig handwerk der ridders. Om ons een
juist begrip te vormen van deze kwestie, dienen wij in het kort het
ontstaan van de eerste geestelijke ridderorde na te gaan.
Tegen het einde van 1119 of in het begin van 1120 verenigden
zich tijdens de regering van Boudewijn II, de derde Latijnse heerser
over Jeruzalem, acht vrome ridders, bij wie zich alras een negende
voegde, in deze stad tot een genootschap. Algemeen wordt Hugo van
Payns (de Paganis) als de stichter genoemd. Evenals zijn wapenbroeders stamde hij uit Frankrijk. In handen van patriarch Warmundus legden zij plechtige geloften af; hierbij verplichtten zij zich voor
alles, zich als ridders geheel aan de bescherming der pelgrims te
wijden, die nog steeds aan vele gevaren waren blootgesteld. Hun
plan was, de door de pelgrims gevolgde wegen te bewaken en te
zuiveren van rovers en rondzwervende Saracenen. Deze gedachte was
geenszins nieuw. De oprichting van pelgrimshuizen en pelgrims-

D e kruistochten 305
genootschappen was het gevolg geweest van een dergelijke opzet; ook
hadden zich reeds genootschappen van edeldenkende Christenen
gevormd, die pelgrims en reizigers over gevaarlijke bergpassen of door
verraderlijke moerassen geleidden. Reeds in de elfde eeuw had de
zoon van een ridder uit Menthon aan het meer van Annecy, de
H. Bernardus van Menthon, een tehuis voor vreemdelingen gesticht,
zowel op de Grote als op de Kleine St. Bernard ; het eerstgenoemd
hospitium kent onze tijd nog. Aan de oude pelgrimsweg, die over de
Apennijnen door een moerassige streek naar Lucca en Rome voerde,
werd tegen het midden der elfde eeuw te Teupascio, later Altopascio
genoemd, een hospitium opgericht ; de hier aanwezige broeders wezen
de pelgrims de weg door het gevaarlijke gebied.
De met Hugo van Payns verbonden ridders legden verder de
geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af. Zij volgden
de levenswijze der reguliere kanunniken en namen regelmatig deel
aan het koorgebed der kanunniken in de kerk van de Verlosser te
jeruzalem, voor zover hun ridderplichten hun aanwezigheid elders
niet nodig maakten. Terwijl de kanunniken het officie zongen, baden zij
een bepaald aantal Onze Vaders. De koning van Jeruzalem stond hun
als woonplaats een deel af van zijn paleis, de zogenaamde tempel van
Salomon. Hiernaar ontvingen zij de naam milites Templi of Templarii.
Het schortte de kleine groep echter aan sanctie van gezaghebbende zijde en ook aan hechte organisatie. De oprichter en meester
van het genootschap ging daarom met vijf wapenbroeders naar het
westen en hield, tijdens het concilie van Troyes op 13 Januari 1128,
besprekingen met de pauselijke legaat Mattheus van Albano, een
Cluniacenser, die waarschijnlijk hiertoe opdracht van paus Honorius II

ontving. Aan het concilie werd deelgenomen door de voornaamste
kloosterorganisatoren uit die tijd, Cluniacensers en Cisterciënsers,
onder wie de H. Bernard van Clairvaux. Maar ook leken, Franse
ridders, had men als raadgevers uitgenodigd. Het concilie nu keurde
de opzet goed; aan de organisatie werden de bestaande gebruiken en
de bepalingen van de Benedictijnse regel ten grondslag gelegd en de
H. Bernard kreeg opdracht, de statuten overeenkomstig de beraadslagingen op te stellen. Hij deed echter meer: een in krachtige bewoordingen gestelde oproep van zijn hand spoorde de ridders aan, zich
bij de nieuwe orde aan te sluiten, en hij gaf meester Hugo op zijn
rondreis door het westen een vurig geschrift, De laude novae militiae,
voor propagandadoeleinden mede. In de voorrede van de regel schreef
Bernard: „In deze orde komt de ridderstand opnieuw tot bloei en grootheid ; voorheen verwaarloosde deze met minachting van ieder recht
de verdediging der kerken en der armen, zoals de plicht voorschreef,
en was hij er slechts op bedacht, te roven, te plunderen en te doden." 1
)
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Het ideaal van de vrome ridder werd hierdoor op een nog hogere
trap geplaatst, en door de dichtkunst verheerlijkt in de graalridders.
In het gedicht van Wolfram von Eschenbach, die zijn opvatting
waarschijnlijk aan de Provencaal Guyot ontleende, zijn het de Tempeliers, aan wier hoofd Parcival als koning treedt. Wolfram spreekt
vol lof over de Tempeliers en legt de kluizenaar Trevrizent de volgende
woorden over hen in de mond:
„Wol die muoter, diu daz Kint gebar,
Daz sol ze dienste hoeren dar." 1
)

Op het aandeel, dat de meest uitnemende vertegenwoordiger
der Cisterciënser orde aan de oprichting van de orde der Tempeliers
nam, wijst de witte kleur van hun kledij, waarbij later als bijzonder
kenteken nog het rode kruis op de mantel kwam. De laatste hinderpalen tot uitbreiding over heel de Christenheid werden uit de weg
geruimd, toen paus Innocentius II op het concilie van Pisa in 1135
broederschappen oprichtte, om de nieuwe orde door inzamelingen te
steunen. De paus stelde de orde onder de rechtstreekse bescherming
van de H. Stoel door de bul Omne datum optimum van 29 Mei 1139.
Hierdoor werden zij aan de macht der bisschoppen onttrokken en als
beschermelingen van de paus verwierven zij steeds uitgebreider
privileges. De goederen der orde namen in omvang toe. Haar ridders
bewezen dan ook, deze gunsten waardig te zijn door de heldendaden,
die zij in Azië en op het Pyrenese schiereiland verrichtten. Ook in de
slag van Wahlstatt bij Liegnitz, waar de Tataren in 1241 de overwinning behaalden, brachten de Tempeliers bloedige offers. Na het
verlies van het Heilige Land hadden zij wellicht van Cyprus uit nog
lang de voorhoede van het Christendom kunnen versterken, indien de
hebzucht van de Franse koning en de te grote toegeeflijkheid van
paus Clemens V niet een ontijdig einde aan hun orde hadden gemaakt.
Het voorbeeld van de Tempeliers werd gevolgd door een ouder
genootschap, dat hen nog geruime tijd zou overleven, de Johanniterof Hospitaalridders. Oorspronkelijk belastte die orde zich slechts met
het verplegen van westerse pelgrims. Ook later behield zij dit karakter
en verwierf zij daardoor de grootste verdiensten, daar zij de eerste
was, die de ziekenhuisverpleging en vooral de verzorging der gewonden in veldlazaretten organiseerde. De oorsprong der orde is te zoeken
in een hospitaal, dat tijdens de eerste kruistocht te Jeruzalem bestond;
waarschijnlijk herleefde daarin een Christelijk ziekenhuis, dat reeds
eeuwen te voren bestond en herhaaldelijk verwoest werd. Dat
hospitaal werd omstreeks het midden der elfde eeuw herbouwd door
kooplieden uit Amalfi, die Benedictijnen met de leiding belastten.
1)

Uitgave Pfeiffer IX, 1143.
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Toen de aan de eerste kruistocht voorafgaande woelingen de monniken
verspreid hadden, reorganiseerde een zekere Gerhard de instelling
onder bescherming van de H. Joannes de Doper. Deze Gerhard was
waarschijnlijk uit Amalfi geboortig; men veronderstelt, dat hij voorheen als lekebroeder of oblaat in het klooster werkzaam was. Het
nieuwe hospitaal kwam zeer van pas, toen de Christenen in 1099
jeruzalem in hun macht kregen ; daar men zich hier dicht achter het
front bevond en pelgrims bleven toestromen, was er een overvloedig
aantal zieken, gewonden en verminkten ; de ellende, waarmede een
oorlog gepaard gaat, maakte krachtige hulp tot een dringend vereiste.
Gerhard schonk die hulp, en smaakte nog vóór zijn dood (1120)
de voldoening, de algemene waardering voor zijn werk te beleven, die
zich uitte in talrijke schenkingen en stichtingen voor zijn hospitaal.
Hij werd opgevolgd door Raymond du Puy, die waarschijnlijk
uit de Provence afkomstig was, het land, dat van het begin af de
grootste belangstelling voor het Heilige Land had getoond. Deze is de
eigenlijke organisator van de orde. Zij ontving onder hem een regel,
waarin alleen sprake is van ziekenverpleging en die als leden slechts
priesters en lekebroeders kent, doch nog geen ridders. De nobele
geest van de regel blijkt reeds hieruit, dat de arme zieken de heren
van het genootschap worden genoemd, terwijl de leden slechts hun
dienaren willen zijn. Zij moesten door aalmoezen voorzien in het
onderhoud van de „heilige armen" en zelf de meest bescheiden kledij
dragen, „want", zegt de regel, „onze meesters, de armen, wier
dienaren wij ons achten, lopen naakt en vuil rond ; en het past de
dienaar niet trots te zijn, terwijl zijn meester nederig is". 1
Deze nobele geest, die het meest hechte fundament van de
nieuwe instelling vormde, ging gepaard met een groots opgezette
organisatie, die niet slechts Jeruzalem omvatte, doch ook zorg droeg
voor de pelgrims en kruisvaarders tijdens hun tocht. Evenals de
monniken van de Grote St. Bernard reeds op enige afstand van hun
hospitium herbergen bouwden, om de vermoeiden te verkwikken,
hen tegen het gevaar van sneeuwstormen te waarschuwen en de
onvoldoend uitgerusten de voortzetting van hun tocht af te raden,
richtten de Hospitaalbroeders van de H. Joannes herbergen langs de
grote pelgrimswegen op; hier konden zieken een onderkomen vinden,
totdat hun krachten hun toelieten, verder te reizen. Men begrijpt,
hoezeer dit systeem de uitbreiding van epidemieën kon verhinderen.
Dergelijke herbergen waren gevestigd in de grote pelgrimshavens van
St. Gilles in de Provence, Pisa, Messina, Otranto, Bari en te Asti aan
de voet der -Alpen. Bijzondere zorg werd aan de pelgrims besteed, die
van de kust van het Heilige Land naar Jeruzalem reisden. Daar de
wegen dikwijls door de vijand onveilig werden gemaakt, ontstond
)
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spoedig de behoefte, de pelgrims te doen beschermen door bewapende
krijgers, die hiervoor aanvankelijk werden betaald. In deze vorm horen
wij voor het eerst van een gewapend optreden der Johanniterbroeders
in 1137. Na de eerste helft der twaalfde eeuw nam de orde ook ridders
op, die ter liefde Gods militaire bescherming verleenden. Ten slotte
stelden de Johanniterbroeders een afzonderlijke klasse van ridders in,
waarbij het voorbeeld van de Tempeliers werd nagevolgd. Het
gewone onderscheidingsteken der orde was de zwarte mantel met een
achttandig wit kruis, de ridders echter droegen later een rood gewaad
met wit kruis.
Ofschoon de Johanniters hierdoor ook een geestelijke ridderorde
werden, verloren zij toch nooit geheel hun oorspronkelijk karakter.
Steeds bleven zij zich op de ziekenverpleging toeleggen, en de
algemene sympathie, die de orde ten deel viel, is vooral toe te schrijven
aan het feit, dat zij hospitalen onderhield. De rijke giften, die toestroomden, bestonden gewoonlijk uit grondbezit ; de opbrengst er van
werd in het Heilige Land gebruikt, na aftrek van hetgeen de orde voor
eigen onderhoud nodig had. Ook door inzamelingen werden aanmerkelijke bedragen verkregen.- Hiervoor zorgden de broederschappen,
welker leden het recht hadden, op de kerkhoven der orde te worden
begraven, en in de gebeden en de goede werken der orde deelden.
Enige bezittingen der Johanniterridders waren verplicht tot leveringen
in natura aan het hospitaal te Jeruzalem. Sommige dezer, die in het
Heilige Land lagen, leverden wittebrood voor de zieken, andere olie of
wijn, weer andere wol, linnen, katoen, huiden en suiker.
Een instructie uit het jaar 1182 1 geeft ons een denkbeeld van
de wijze, waarop de ziekenverpleging plaatsvond in het grote internationale hospitaal der Johanniterridders, dat tegenover het Heilig Graf te
Jeruzalem was gelegen. Dit is het eerste ziekenhuisreglement, dat wij
kennen. Het maakte de inrichting der Johanniterridders tot het voorbeeld voor alle andere ziekenhuizen in de Middeleeuwen, terwijl de
organisatie daarnaar ook eenvoudig die der Hospitaalridders genoemd
werd.
Deze instructie, die nog geenszins een systematische regeling
geeft, bepaalt, dat een zeker aantal artsen vier knappe artsen, zegt
de bepaling naast het voorgeschreven negental ziekenverplegers
beschikbaar moet zijn. Verder waren afmetingen voor de ziekenbedden
voorgeschreven; ieder bed moest voorzien zijn van een deken en een
laken. De zieken ontvingen driemaal per week varkens- of schapevlees
en zij, die dit niet konden verdragen, kregen hoendervlees. De verplegers werd op het hart gedrukt, de zieken goed te verzorgen en hun
het nodige te verstrekken, zonder te morren of onaangenaam te zijn;
als loon zouden zij eenmaal de hemelse zaligheid deelachtig worden.
)
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Het hospitaal te Jeruzalem was echter niet slechts een ziekenhuis,
maar tevens een toevluchtsoord voor noodlijdenden en oorlogsinvaliden. Uit andere bepalingen van het reglement van 1182 blijkt,
hoe men in de nood van de vele toestromende behoeftigen trachtte te
voorzien. Driemaal wekelijks ontving iedereen, die hiervoor in aanmerking wenste te komen, brood, wijn en een warme schotel. Gedurende de vastentijd werden dagelijks dertien armen gespijzigd, wier
voeten men tevens wies. Ook werden hun kleren uitgereikt. Steeds
zorgde het hospitaal voor een behoorlijke voorraad kleren. Het gesticht
deelde jaarlijks duizend schapevellen uit. Oude kleren en schoenen
werden verzameld en hersteld, waarna men ze weer aan de armen
uitdeelde. Ook krijgslieden, die uit de Mohammedaanse gevangenschap terugkeerden en zonder middelen waren, werden verzorgd. De
soldaten, die deel uitmaakten van de bezetting der versterkte steden,
ontvingen geregeld gaven van allerlei aard.
Met een voor die tijd zeer ruim sociaal begrip ondersteunde de
orde de armen, die wensten te huwen. Dit was een zeer wijze maatregel, daar de Christelijke regering de kolonisatie door vestiging van
Christelijke huisgezinnen moest bevorderen. Onder de hulpbehoevenden kwamen ook vele vrouwen voor, die moeder moesten worden en
geen onderkomen hadden; het generaal-kapittel liet derhalve in 1182
een aantal wiegen vervaardigen, zodat de pasgeboren kinderen geen
gevaar liepen in het bed der moeder te verstikken. Ook richtte de
orde een tehuis in voor vondelingen. Het hospitaal bleef op dezelfde
wijze werkzaam, toen het na de verovering van Jeruzalem in 1187
naar Akkon werd verplaatst en eveneens, toen het na de inneming van
Akkon naar Rhodus was verhuisd.
Behalve deze instructie is ook het gebed bewaard gebleven, dat
des avonds na de completen in de ziekenzaal werd gebeden; hieruit
blijkt de verheven stemming, die in het hospitaal heerste, dat voor alle
Christelijke nationaliteiten van het westen zijn deuren opende. 1
Volgens voorschrift gingen priesters en clerici iedere avond processie
naar het paleis der armen deze naam gaf men aan de grote-gewijz
ziekenzaal waarna de dienstdoende paleisintendant een gebed
sprak, dat uit een aantal aansporingen tot het gebed bestond. Iedere
aansporing begon met de woorden: „Gij heren zieken, bidt voor .... "
De eerste aansporing betrof het gebed voor de vrede, dan volgden
gebeden voor de vruchten der aarde, voor de Kerk, de Christelijke
vorsten in het oosten en het westen, voor de reizende pelgrims, de
gevangenen, voor allen die leden, voor het hospitaal en zijn weldoeners
en ten slotte voor de zielerust der ouders en van alle overleden
Christenen. Het plechtig gebed, dat bij het aanbreken van de nacht
)
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door de grote ziekenzaal weerklonk, moet wel een diepe indruk hebben
gemaakt. Het verhief geest en hart der zieken, door de gemeenschappelijke overweging van de noden der grote Christelijke gemeenschap.
De bepalingen omtrent de verzorging der zieken en gewonden
laten natuurlijk veel te wensen over en maken een naïeve indruk op
ons, die gewoon zijn aan onze hedendaagse ziekenverpleging. Men
dient echter niet uit het oog te verliezen, dat dit slechts het begin was
van de verpleging te velde. Het belang dier voorschriften uit 1182
beseffen wij eerst ten volle, wanneer wij bedenken, dat zulk een
verzorging zonder precedent was : de overigens zo hoog ontwikkelde
beschaving der Grieken en Romeinen heeft nooit iets dergelijks
gekend. De vermaardheid van het hospitaal wordt gekenschetst door
het verhaal, dat Saladijn, de veroveraar van Jeruzalem, vermomd het
hospitaal te Akkon bezocht, om zich persoonlijk van de waarheid te
overtuigen van het vele goeds, dat hij over de inrichting had gehoord.
Het is de moeite waard op te merken, dat de reglementen van de
hospitalen van de Heilige Geest, die meestal onze eerste ziekenhuizen in
de steden waren, afgeleid zijn van het reglement der Johanniterridders.
Een zeer grote overeenkomst met het doel en het werken dier
orde vertoont de Duitse ridderorde. Deze kwam voort uit de Johanniterorde, doordat een Duits hospitaalgenootschap zich reeds in
jeruzalem van de orde afscheidde. Na de verovering van Jeruzalem
(1187) bloeide zij weer op onder de kruisvaarders, die tij dens de derde
kruistocht voor Akkon lagen. Schepen van kooplieden uit Lübeck en
Bremen werden daar op het droge getrokken en tot veldlazaretten
ingericht, waarbinnen de Duitse hospitaalbroeders hun gewonde en
zieke landgenoten verpleegden. Zo ontstond in 1197 als onafhankelijke
ridderorde de orde van de H. Maria der Duitsers, met een eigen
ordekleed, een witte mantel met zwart kruis. De Duitse ridderorde
nam de bepalingen voor de ziekenverpleging uit de Johanniterinstructie over; in militair opzicht volgde men de regel van de orde
der Tempeliers, die van het begin af een zuiver militaire orde was.
Nog een andere broederschap voor ziekenverpleging nam militaire allures aan, waarvan men zulks allerminst zou hebben verwacht :
de orde van de H. Lazarus of der Lazarieten. Dit genootschap legde
zich uitsluitend toe op de verpleging der melaatsen, het eerst te
Jeruzalem, daar de Johanniterridders deze zieken niet opnamen wegens
het besmettingsgevaar. De oorsprong der orde ligt in het duister.
Waarschijnlijk zijn de oudste statuten ontstaan tussen 1150 en 1187.
Eerst in de dertiende eeuw ontwikkelde dit genootschap zich tot een
ridderorde, wier leden als onderscheidingsteken een zwarte mantel
met groen kruis droegen. Zeker is, dat de statuten der orde op de regel
der Augustijnen steunden, evenals die der Johanniterridders, en dat
in het begin der dertiende eeuw leden der orde, zowel zieke als
gezonde, deelnamen aan de gevechten tegen de Saracenen. Nadat
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alle zieke en gezonde ridders in 1244 in de slag bij Gaza gevallen
waren, bepaalde paus Innocentius IV in 1253 op verzoek van de
grootmeester en de broeders, dat voortaan niet meer uitsluitend een
melaatse tot grootmeester moest gekozen worden, zoals tot dusver
voorschrift was. 1 ) Op grond van dit privilege werden voortaan slechts
gezonde ridders tot grootmeester benoemd, wat noodzakelijk was om
een behoorlijke militaire actie te verzekeren. Vooral de Franse koningen begunstigden de orde. Sedert het einde der dertiende eeuw was de
grootmeester te Boigny gevestigd. Maar de orde bezat ook inrichtingen
in andere landen, onder andere in Zwitserland te Seedorf in het kanton
Uri, en te Gfenn bij Dübendorf in het kanton Zürich. In Thüringen
vinden wij leden der orde in verschillende ziekenhuizen, die door de
H. Elisabeth gesticht moeten zijn.
De drie genoemde orden bezaten ook kloosters voor vrouwen.
Het genootschap der Johanniterzusters te Jeruzalem werd gesticht
door een Romeinse dame, ter verpleging van arme zieke vrouwen,
en verbreidde zich in Europa, waar Sigena in Spanje later aan het
hoofd der zustercongregaties stond; zij gaven echter de ziekenverpleging op en leidden een leven van enkel gebed en goede werken.
Zusters van de Duitse orde waren er weinig. Met zekerheid is een
tamelijk bloeiend genootschap te Bern aan te wijzen; daar namen de
ridders der Duitse orde een belangrijke plaats in, daar zij vanuit hun
prebende Köniz het pastorale recht over Bern uitoefenden. Zusters
van de Lazarietenorde treffen wij te Seedorf in het kanton Uri aan.
In de tijd der kruistochten werd de aandacht van het westen
natuurlijk minder geboeid door de verdiensten der ridderorden op
het gebied der ziekenverpleging, die naar buiten weinig glans afwierp,
dan door de heldendaden der ridders in het oosten, waar vooral de
Johanniterridders wedijverden met de Tempeliers en de ridders der
Duitse orde. Jammer genoeg ontstond er tevens grote naijver tussen
de verschillende orden, die zo ver ging, dat Tempeliers en Johanniters
meermalen in de steden van het Heilige Land handgemeen werden.
De Johanniterridders waren fortuinlijker dan de Tempeliers; ook na het
verlies van het Heilige Land bewezen zij gedurende ruim twee eeuwen
hun bestaansrecht door het eiland Rhodus tot 1522 als voorpost der
Christenheid tegen de Mohammedanen bezet te houden. Daarna
verplaatsten zij hun positie naar het eiland Malta, aldus aantonend,
hoe ver de kruistochten eens het westerse front tegen de Islam hadden
vooruitgeschoven.
Al hebben de kruistochten geen blijvende resultaten in het oosten
opgeleverd, toch mogen wij niet uit het oog verliezen, dat zij op het
slagveld in het westen, waar zij reeds vóór de eerste grote kruistocht
1)
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begonnen, wél met een volkomen succes werden bekroond. De
hardnekkige pogingen der Christelijke staten in Spanje, om in het
zuiden door te dringen en de overmacht der Mohammedanen op hun
schiereiland te vernietigen, werden door de kruistochten naar het
oosten niet belemmerd, doch integendeel bevorderd. Het verlangen
der ridders, voor Christus te strijden, deed vele strijdbare krachten
uit Frankrijk over de Pyreneeën trekken, hetgeen de geestdrift der
Spaanse strijders aanwakkerde. En de kruisvaarders, die zich langs
Spanje per schip naar het oosten begaven, lieten niet na, de aan de
Portugese kust strijdende Christenen hulp te verlenen bij de verovering der Mohammedaanse kustplaatsen.
Van het voorbeeld, door de organisatie der geestelijke ridderorden
in het Heilige Land gegeven, trok ook het Christelijke Spanje partij.
De Tempeliers en de Johanniterridders hadden deelgenomen aan de
gevechten tegen de Mohammedanen in Spanje. Hoezeer dit op prijs
werd gesteld, blijkt uit het zonderlinge testament, dat koning Alfonsus I de Strijdvaardige in 1131 maakte. Hij bepaalde, dat zijn rijk na
zijn dood in drie delen moest worden gesplitst ; één deel zou worden
toegewezen aan het Heilig Graf te Jeruzalem en aan degenen, die
het bewaakten en daar God dienden; het tweede deel was voor het
hospitaal der armen te Jeruzalem, d.i. voor de Johanniterorde, terwijl
het derde deel zou komen aan de tempel des Heren en de ridders, die
daar ter verdediging van het Christendom gereedstonden, namelijk de
Tempeliers. Deze bepalingen konden echter niet worden uitgevoerd.
De Tempeliers verklaarden zich bereid, afstand van hun recht te
doen en ontvingen hiervoor een aanzienlijke vergoeding. Spanje stelde
de orde formeel aan als verdedigster der westerse Kerk tegen de
Moren; vijf burchten en de opbrengst van alle tienden werden hiertoe
ter beschikking gesteld, terwijl zij tevens een deel van de te veroveren
streken zou ontvangen.
De idee der geestelijke ridderorden schoot in Spanje zo diep
wortel, dat het kwam tot de stichting van eigen ridderorden, waarvan
de meest bekende die van Calatrava, Santiago de Compostella en
Alcantara zijn. De plannen hiertoe gingen van de Cisterciënsers uit.
Het stadje Calatrava in het bisdom Toledo, dat in 1147 op de Moren
was veroverd, werd in 1153 door de Tempeliers als niet te verdedigen
opgegeven. Toen nam een Cisterciënser monnik met enige ridders
vrijwillig de verdediging op zich; het Cisterciënser kapittel keurde een
nieuwe regel voor deze groep van ridders en monniken goed, en gaf
haar als herkenningsteken een rood leliënkruis op een wit scapulier.
Later scheidden de ridders zich van de monniken af. De ridders
bleven in Calatrava onder een grootmeester in plaats van de abt. De
orde, die in 1164 door paus Alexander III werd goedgekeurd, groeide
zozeer, dat de tweede grootmeester in 1169 twaalfhonderd ridders en
vazallen ter beschikking van de koning kon stellen. De orde van
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Alcantara ontsproot aan een wapenbroederschap van ridders, die de
bescherming genoot van de Cisterciënser bisschop Ordofio van
Salamanca. Deze orde, die door Alexander III werd goedgekeurd,
ontving in 1213 de stad Alcantara van de ridders van Calatrava op
voorwaarde, dat zij de door deze orde gewijzigde Cisterciënser regel
eveneens zou aannemen en de grootmeester van Calatrava het visitatierecht zou toekennen. De orde van Santiago de Compostella, ook
S. Jago de Spada (H. Jacobus van het Zwaard) geheten, was oorspronkelij k een riddergenootschap ter bescherming van de pelgrims, die
naar Compostella kwamen ; ook stelden de ridders zich de bescherming der Christenen tegen de ongelovigen ten doel. De kanunniken
van de H. Eligius of Loyo bij Santiago verenigden zich in 1170 met
de ridders, zodat de orde van dat tijdstip af zowel ridders, die (slechts
éénmaal) mochten huwen, als geestelijken onder haar leden telde.
Deze geestelijke ridderorden bewezen de Spaanse Christenen
belangrijke diensten, vooral toen de Moren na de verzwakking der
Almoraviden nieuwe steun ontvingen van de Almohaden. Dezen
staken in 1144 uit Afrika over en schiepen een nieuwe periode van
bloei voor kunsten en wetenschappen in Andalusië. Onder hun
vorsten, die hun residentie Sevilla met prachtige gebouwen versierden,
leefden de philosofen, van wie de scholastieken de geschriften van
Aristoteles ontvingen, die tot dat tijdstip slechts gedeeltelijk in het
westen bekend waren: Averroës, eigenlijk Ibn Roschd genaamd, de
in 1198 overleden lijfarts van kalief Jussuf, en de Jood Maimonides,
die uit Cordoba afkomstig was, en in 1204 te Cairo overleed. De
kaliefen der Almohaden Abu-Ja'akub Jussuf (1163 -1184) en zijn zoon
Abu-Jussuf Ja'akub (1184-1198) brachten de Christenen andermaal
danig in het nauw. Koning Alfonsus VIII van Castilië, door de
Christenen van Leon en Aragon in de steek gelaten, leed in 1195 bij
Alarcos, in de buurt van het huidige Almagro, een nederlaag, die op
de Christenen een verpletterende indruk maakte, terwijl de Moren
hun zege uitbundig vierden, evenals de overwinning van Zallá ka in
1086. De kalief verkondigde luide, dat hij naar Rome zou trekken,
waar hij de St.-Pieterskerk zou zuiveren en de paus aan de bespotting
van zijn krijgers zou overleveren. Gesteund door Innocentius III
slaagde Alfonsus er echter in, de geleden smaad uit te wissen door een
schitterende overwinning, die hij in het zuiden van de Sierra Morena
behaalde, met hulptroepen uit Aragon en Navarra en alle ridderorden
in Spanje. Alfonsus behaalde deze belangrijke overwinning onder de
banier der Moeder Gods, op 16 Juni 1212 in de Navas (vlakten) de
Tolosa. Innocentius vierde deze zege te Rome blijde en liet de twee
voornaamste stukken uit de krijgsbuit, die Alfonsus had gezonden,
de roodzijden krijgstent en de met goud bestikte banier van de kalief,
in de St. Pieter ophangen. Deze overwinning was het begin van de
ineenstorting der Moorse overheersing op het Pyrenese schiereiland.
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Evenmin als de Almoraviden hadden de Almohaden de opmars van
de Christenen naar het zuiden op de duur tot staan kunnen brengen.
De Mohammedanen werden tot in de Guadalquivir- vallei teruggedrongen en waren niet meer in staat het offensief te hervatten.
De Aragonees Jacob I de Veroveraar maakte zich meester van
de Balearen en nam met de hulp van vele Franse en Engelse kruisvaarders in 1238 de stad van de Cid, Valencia, in. Ferdinand III de
Heilige van Castilië, die in 1230 voorgoed Leon en Castilië had
verenigd, waardoor hij over een grote macht beschikte, maakte een
begin met de verovering van Andalusië. In 1236 viel hem het beroemde Cordoba in handen, dat gedurende 525 jaren in de macht
der Muzelmannen was geweest. Alle Christenen jubelden, toen zij
hoorden, dat het kruis werd geplant op de grote moskee, waaraan alle
heersers van Abderrahmán I tot Almanzor hadden gebouwd. Almanzor de Grote had in 997 de klokken van Santiago de Compostella op
de schouders van krijgsgevangen Christenen naar Cordoba doen
overbrengen, waar zij als lampen in de moskee werden gebruikt nu
brachten Moorse krijgsgevangenen de klokken naar het nationale
heiligdom der Spanjaarden terug. De emir, die over Granada regeerde,
kon zich slechts handhaven door vazal van Ferdinand te worden en
mede te helpen aan de verovering van Sevilla, dat in 1248 viel. Bij
de dood van Ferdinand III in 1252 bezaten de Muzelmannen nog
slechts het weinig belangrijke gebied der Sierra Nevada, dat het
koninkrijk Granada vormde. Zij konden dit behouden tot 1492 door
de onderlinge naijver tussen de Christelijke staten en dank zij de
natuurlijke gesteldheid van de streek.
Tijdens de kruistochten waren dus in het westen belangrijke
vorderingen gemaakt, waarbij Bourgondische ridders ruim loon voor
hun hulp hadden ontvangen. Alfonsus VI van Castilië had in 1095
zijn natuurlijke dochter aan een Bourgondisch edelman, graaf
Hendrik, uitgehuwelijkt en hem de graafschappen Portucalia en
Coimbra in le^én geschonken. Fier op zijn veroveringen in het zuiden
noemde Hendrik zich „graaf bij Gods genade ", en zijn zoon Alfonsus I,
die in 1139 een schitterende overwinning op de Mohammedanen bij
Ourique behaalde, liet zich kort daarna tot koning uitroepen. Om van
zijn vazalliteit tegenover Castilië bevrijd te worden onderwierp hij

zich in 1144 als leenman aan de paus. Door de verovering van
Lissabon in 1147 kreeg hij een prachtige nieuwe hoofdstad; hierbij
werd hij geholpen door kruisvaarders, die op weg naar Jeruzalem
waren. Nog herhaalde malen verleenden Engelse, Friese, Vlaamse,
Deense en Noord -Franse kruisvaarders op hun reis naar Palestina
hulp bij de verovering der kuststeden, daar de paus de kruistocht in
Portugal op gelijke lijn met die in het oosten had gesteld. In 1251
voegde de koning de zuidelijke streken van Algarvië bij zijn rijk, dat
hiermede zijn natuurlijke grenzen in het zuiden ontving. Ook hier
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bewezen de ridderorden de koningen belangrijke diensten. De orde
der Tempeliers vond, na haar opheffing, in Portugal een terrein,
waarop zij in een gewijzigde vorm haar krachten kon ontplooien.
Toen koning Dionysius op pauselijk bevel tot ontbinding der orde
moest overgaan, weigerde hij, de goederen der Tempeliers aan de
Hospitaalridders af te staan, doch gebruikte hij die om de nieuwe
orde van Christus te stichten, waartoe de vroegere Tempeliers toetraden. De middelen dezer orde stelden Hendrik de Zeevaarder in
staat, zijn ontdekkingstochten aan de Afrikaanse westkust te ondernemen, vanwaar de Portugezen ten slotte Indië bereikten. Toen eerst
kon de overheersende positie der Muzelmannen, die op de verbinding
met de specerij landen berustte, worden gebroken, doordat hun de
heerschappij over de wereldzeeën werd ontrukt.
In de Middeleeuwen was de Middellandse Zee het brandpunt
van alle strijd. Slechts langzaam en ten slotte nog niet afdoende werden
de Muzelmannen hier teruggedrongen. In het westen verdreven de
zeevaarderssteden Pisa en Genua de Saracenen reeds in de elfde eeuw
van Sardinië. Vooral de strijd om het bezit van Sicilië was hardnekkig.
Hier werden de Saracenen door de Noormannen verslagen. Roger I
voltooide in 1091 de verovering van het eiland, dat gedurende drie
eeuwen in de macht der Arabieren was geweest. Zijn zoon Roger II
deed zich in 1130 te Palermo tot koning kronen. Op de oude ArabischGriekse bodem ontwikkelde zich toen een welig bloeiende cultuur,
die een zodanige bekoring uitoefende op de jonge Frederik II, dat
hij een voor de Middeleeuwen ongekend absolutisme nastreefde,
hetgeen hem en zijn geslacht noodlottig werd.
Grote voordelen ontstonden uit de kruistochten voor de Italiaanse
kuststeden, daar zij de winstgevende handel bemachtigden, die het
westen van oosterse producten voorzag. Genua, Pisa en vooral Venetië
hebben haar opkomst aan de kruistochten te danken. De zucht tot
winst drong echter bij haar inwoners de kruistochtidee op de achtergrond, terwijl de rijkdom der Italiaanse steden voor de Christelijke
beschaving een twijfelachtig voordeel bleek te zijn, waarop een heilzame reactie volgde door het optreden van de H. Franciscus van
Assisië. Er ontwaakte een nieuwe geest, die Italië herinnerde aan oude
macht en glorie en tot de Renaissance leidde.
Uit die tijden van strijd rondom de Middellandse Zee willen wij
nog een paar heerlijke werken van Christelijke naastenliefde noemen.
In de bijna onafgebroken oorlogen tussen de Moren en de Spaanse
staten in het noorden werden vele Christenen door de Mohammedanen gevangengenomen. Bovendien ondernamen de Muzelmannen
geregeld strooptochten langs de kusten der Middellandse Zee; vooral
de zeeroversschepen, die van de Noord-Afrikaanse kust kwamen,
waren algemeen gevreesd. Deze tochten waren voor de ondernemers
een zeer winstgevend bedrijf. Getracht werd, een zo groot mogelijk
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aantal gevangenen te maken, die als slaven werden verkocht. Zo ontstond echter ook de mogelijkheid, Christelijke slaven vrij te kopen,
indien het gevraagde losgeld kon worden opgebracht. Het is dus
begrijpelijk, dat bij vrome Christenen de gedachte opkwam, zich ter
ere Gods te wijden aan het loskopen van gevangenen. De beide mannen, die bloeiende genootschappen tot dit doel stichtten, kwamen op
deze gedachte in havensteden van de Middellandse Zee : daar deden
vele verhalen over de gevangenen de ronde ; men trof er bevrijde gevangenen aan en er werden wellicht ook Muzelmanse gevangenen

verkocht.
Het eerste genootschap van deze soort was dat der Trinitariërs,
gesticht door de Provencaal Joannes van Matha. Joannes zag in
Marseille gevangenen der Mohammedanen en hoorde verhalen over
het beklagenswaardig lot der Christelijke slaven. In Parijs legde hij
aan de Augustijnen van St. Victor het plan voor van een genootschap,
dat zich zou toeleggen op het uitwisselen van gevangenen. Naar het
voorbeeld van de regel der Augustijnen stelde hij met hen een regel
op, die in 1198 door paus Innocentius III werd goedgekeurd. Reeds
een jaar later gingen de eerste missionarissen met een brief van de
paus naar de te Marokko zetelende heerser. Zij noemden zich fratres
ordinis S. Trinitatis captivorum et redemptionis captivorum. Kortweg
werden zij Trinitariërs of broeders van vrijkoop genoemd. Het volk
gaf hun nog andere namen. Hun oorspronkelijke regel schreef voor,
dat zij als oefening van nederigheid nooit op paarden mochten rijden;
zij bereden slechts ezels, waardoor zij de naam van ezelsbroeders
kregen. Naar hun klooster te Parijs, dat aan de H. Maturinus was
toegewijd, noemde men hen ook de Maturijnen. Een der voornaamste
bepalingen van hun regel schreef voor, dat één derde van de inkomsten,
die het klooster genoot, besteed moest worden voor het vrijkopen van
gevangenen. De orde bestond uit geestelijken en lekebroeders. Als
ordekleed droegen zij een witte mantel met roodblauw kruis. De leider
van een klooster, minister genaamd, moest uit de priesters worden
gekozen. De grootmeester was steeds een Fransman, wijl de orde
voornamelijk in Frankrijk bloeide, al was zij ook in Spanje, Engeland,
Italië, België en Luxemburg bekend. In het oude Duitse rijk bezat zij
huizen te Metz en te Vianden in Luxemburg. In latere tijd, in de
zeventiende en achttiende eeuw, vinden wij de Trinitariërs ook in
Oostenrijk, voornamelijk te Wenen, waar men hen Witte Spanjaarden
noemde, in tegenstelling tot de zwarte Benedictijnen uit Spanje; zij
legden zich hier toe op het vrijkopen van gevangen Christenen uit
Turkse handen. Ook aan deze orde waren broederschappen verbonden, die gelden inzamelden voor haar werk.
De broeders, die aangewezen waren voor de practijk van de
vrijkoop en verlossers werden genoemd, reisden gewoonlijk in
groepjes van twee of drie naar de vijandelijke landen, voornamelijk
;
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Algiers, Tunis of Marokko. Daar trachtten zij gevangen Christenen
door uitwisseling tegen Mohammedaanse gevangenen of loskoping te
bevrijden. Het gevraagde bedrag hing van de stand van de gevangene
af. Wanneer zij met bevrijde gevangenen terugkeerden, werden zij
onder groot vreugdebetoon ontvangen. Men haalde hen feestelijk in;
de inwoners der Christelijke steden, waardoor zij trokken, overlaadden
de bevrijde gevangenen met giften en toonden op allerlei wijze hun
vreugde. Kinderen, als engelen gekleed, openden de stoet, die feestelijk
in de kerk werd ontvangen. Inzamelingen stelden de bevrijden in
staat, hun woonplaatsen te bereiken.
De Trinitariërs beperkten zich niet tot het loskopen van gevangenen; zij trokken zich tevens het lot aan der ongelukkigen, die niet
bevrijd konden worden. Hiertoe stichtten zij van de zestiende eeuw af
hospitalen in Algiers en Tunis, om ten minste de zwaarst getroffenen
te kunnen verzorgen. De schattingen van het aantal bevrijde gevangenen lopen natuurlijk zeer uiteen. Een voorzichtig geschiedschrijver
raamt het aantal op negentigduizend. De verdienste der orde, die uit
dit aantal spreekt, wordt nog vermeerderd, doordat vele der leden hun
werk van naastenliefde met de marteldood bekroonden.
De meest bekende onder de vrijgekochte gevangenen is de
Spaanse dichter Cervantes, die zijn dankbaarheid jegens de Trinitariërs, voor zijn bevrijding in 1580, in een novelle uitte en zich als lid
der derde orde bij de ongeschoeide Trinitariërs liet opnemen. Nog
in de achttiende eeuw stond de orde in Frankrijk in hoog aanzien.
Voltaire, die de spot dreef met alle Christelijke instellingen, noemde
de Trinitariërs de enige werkelijk nuttige kloosterlingen.
Hetzelfde doel als de Trinitariërs streefden de Mercedariërs na,
zij het, althans in den beginne, in een enigszins andere organisatie.
Deze werd als ridderorde gesticht door de edelman Petrus Nolascus.
Hij kwam uit Languedoc, zijn geboorteland, naar Barcelona; in deze
havenplaats, de uitvalspoort van de Aragonezen bij hun pogingen om
de Middellandse Zee te beheersen, werd zijn aandacht op de gevangenen gevestigd. Na zijn gehele vermogen te hebben besteed voor de
bevrijding van gevangenen, waartoe hij enige reizen naar het rijk der
Moren van Valencia ondernam, stichtte hij in 1218 in de kerk van de
H. Eulalia, de kathedraal van Barcelona, de orde van de H. Maria van
Barmhartigheid voor gevangenen: de Ordo B. Mariae de mercede de
captivis. Hieruit ontstond de naam Mercedariërs. Naar hun stichter
werden zij ook wel Nolaskers genoemd; naar de kerk, waarin de orde
werd gesticht, Eulaliërs. Petrus Nolascus genoot de steun van invloedrijke beschermers, onder anderen van koning Jacobus I van Aragon,
de bisschop van Barcelona en de H. Raymond van Peñaforte, canonist
van de orde der Predikheren. Deze ontwierp voor de orde een regel,
die aan klaarheid en scherpte alle andere middeleeuwse kloosterregels
overtrof. De drie beschermers schonken Nolascus en zijn eerste
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medebroeders het ordekleed, een witte mantel met het wapen der
orde ; dit verenigde het wapen van Aragon (vier rode balken op gouden
veld) met dat van de dom te Barcelona (wit kruis op rood veld). De
leden legden vier geloften af. Aan de drie gewone geloften werd als
vierde toegevoegd, zichzelf als gijzelaar aan de vijand aan te zullen
bieden, indien zulks voor de bevrijding der gevangenen nodig was,
dit is, indien de geldmiddelen waren uitgeput en nog een gevangene
aanwezig was, wiens standvastigheid in het geloof aan het wankelen
was geraakt.
Petrus Nolascus was en bleef leek ; in de eerste tijd werd ook
steeds een ridder tot grootmeester gekozen. Behalve leken maakten
echter van het begin af ook priesters deel uit van de orde. Deze was
in Spanje zeer gezien. Dit was niet te verwonderen, want een zoon van
koning Jacobus I, die later aartsbisschop van Toledo werd, was een
Mercedariër. De grootmeester behoorde tot de eerste grandes van het
koninkrijk Aragon en bracht zijn stem uit onmiddellijk na de bisschoppen en voor alle abten en generaals der orden. Dit aanzien nam
nog toe door het grote getal der vrijgekochte gevangenen. Men zegt,
dat in de eerste eeuw van het bestaan der orde het getal van 26.000
werd bereikt. In Aragon werd het werk der orde het meest naar
waarde geschat, daar het land voortdurend in oorlog verkeerde met de
Moorse rij ken van Zuid - Spanje, waar vele Christenen zich als gevangenen in de macht der vijanden bevonden. Om deze reden bepaalde
een koninklijke ordonnantie, dat het vijfde deel der nalatenschap van
iemand, die zonder testament stierf, aan de Mercedariërs zou komen.
Eveneens kreeg de orde recht op goederen, waarvan de eigenaar niet
bekend was en op niet op tijd geloste panden. De „bevrijders ", die de
gevangenen in de vijandelijke landen opspoorden, lieten hun baard
groeien om geen aanstoot aan de Muzelmannen te geven en ter onderscheiding van de andere leden, die zich hoofdzakelijk belastten met het
inzamelen van giften. Grote plechtigheden gingen hun vertrek vooraf,
waarna zij, van aanbevelingsbrieven voorzien, hun gevaarlijke taak ten
uitvoer brachten; velen verloren hierbij hun leven en werden als
martelaren vereerd.
Behalve het vrij kopen der gevangenen was de bevrijders nog de
zielzorg voor de Christenen in het land der Berbers opgedragen. Hier
en daar woonden waarschijnlijk ook nog Christenen in vrijheid. Deze
taak werd natuurlijk aan de priesters der orde toegewezen. Onder de
gevangenen onderscheidde men drie categorieën: hen, die men slechts
gevangen hield om losgeld te kunnen bedingen; vervolgens degenen,
die naar het binnenland waren weggevoerd; eindelijk slaven, die als
roeiers werden gebruikt en wier lot bijzonder treurig was, en slaven
voor huishoudelijke diensten, die meer dan anderen waren blootgesteld aan het gevaar, afvallig te worden.
In 1301 splitste de orde zich, toen bij de verkiezing van een
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grootmeester een deel der leden een ridder en een ander deel een
geestelijke koos, waarmede gebroken werd met de bestaande gewoonte.
De ridders scheidden zich af en traden in de ridderorde van Montesa
in. Zo werden de Mercedariërs een zuiver geestelijke orde. Nog een
opmerkelijk feit uit de geschiedenis der orde is, dat de Mercedariër
Juan Joffre Gilabret in 1409 een tehuis voor krankzinnigen te Valencia
stichtte, de eerste inrichting van deze soort op Spaanse bodem. Tot
de orde behoorden ook broederschappen, die haar belangen in de
wereld bevorderden, en evenals bij de Trinitariërs waren er ook van
de orde der Mercedariërs kloosters voor vrouwen, die plechtige
geloften aflegden.
Na de ontdekking van Amerika breidde het arbeidsveld der
orde zich uit. Men verhaalt, dat reeds Columbus door Mercedariërs
werd vergezeld. Een groot bewonderaar van de orde was Bossuet,
die een lofrede op Petrus Nolascus schreef, van wiens persoon hij
een helder beeld tekende. Vooral hetgeen over zijn levenseinde wordt
verhaald, is treffend. Toen hij te oud en te gebrekkig werd, om de
orde als generaal te blijven leiden, bracht hij de laatste zeven jaren
van zijn leven door in de nederige positie van uitdeler van aalmoezen
aan de kloosterpoort en met het verrichten van andere bescheiden
diensten.
De kruistochten en het contact met de Islam stelden dus het
westen in de gelegenheid door organisaties, die met hoge idealen
waren bezield, bewijzen van edelmoedigheid en offervaardigheid te
geven. Maar er vertoonden zich neigingen en beweeggronden van
een geheel ander karakter, die een scherpe tegenstelling vormden met
de begrippen van geloof en zedenleer. Het tijdvak der kruistochten

is ook rijk aan uitingen van egoïstisch streven naar macht, liefdeloos
eigenbelang, dieptreurige afgunst en minderwaardige twisten. Een
ontroerend vertrouwen op God ging soms hand aan hand met kinderachtig bijgeloof.
Als typisch staal van de geest des tijds vermelden wij de kinderkruistocht, die in de tijd van Innocentius III duizenden kinderen in
het verderf stortte. De overtuiging der kinderen, dat zij met hun
onschuldige handen datgene zouden tot stand brengen, waarin de
zondige ridders niet waren geslaagd, maakte zulk een diepe indruk,
dat slechts weinigen het waagden, hun stem tegen de dweperij der
kinderen te verheffen. Innocentius zelf bewonderde hun geestdrift.
Hem worden de woorden toegeschreven: „De kinderen maken ons
beschaamd; want wij slapen, terwijl zij er welgemoed op uittrekken
om het Heilige Land te veroveren." 1
Van meer belang is, na te gaan, hoe de hogere cultuur van de
Islam en van Byzantium op religie en maatschappij in het westen
)

1)
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inwerkte. De geweldige invloed, die de kruistochten op handel,
verkeer en economische ontwikkeling uitoefenden, zal nader worden
belicht bij de bespreking van de opbloei der steden, meer in het bijzonder van de Italiaanse steden met haar rijkdom en weelde. Op de
buitengewoon grote betekenis der kruistochten voor het intellectuele
leven en speciaal voor het ontstaan der universiteiten zullen wij later
ingaan. Thans willen wij aantonen, hoe de nieuwe indrukken, die de
fantasie en de harten der ridders vervulden, ook invloed hadden op
hun zedelijke opvattingen.
Nieuwe elementen in het leven der ridders van die tijd waren de
minnedienst en de minneliederen, waardoor andere zedelijke opvattingen in hun kringen gangbaar werden. De kern is overal dezelfde.
In conventionele vormen, die dikwijls grote kunstwaarde bezitten en
waaruit niet zelden een warm sprankelend gevoel spreekt, brengt een
minnezanger, meest van lage afkomst, hulde aan een hooggeplaatste
adellijke dame, wier gunst hij tracht te verwerven. Het gebruik ontstond in Zuid - Frankrijk met de gedichten der Provencaalse troubadours en doortrok triomfantelijk geheel Frankrijk, Spanje, Engeland
en Duitsland. Waar riddergewoonten heersten, werden minneliederen gedicht, waarin tevens de jonge nationale talen voor het eerst met
elegante vormen praalden.
Over het ontstaan van het minnelied met zijn nieuwe vrouwen hulde zijn de meest verschillende theorieën opgesteld. Zij, die er de
verering in wilden zien van de lichamelijk sterken voor het zwakke
geslacht, gingen zover, dat zij aan het minnelied een religieus Christelijke ondergrond toekenden. De bescherming der zwakken en
dus ook van de weerloze vrouwen werd reeds in de elfde eeuw, bij het
tot stand komen van de godsvrede, door de Kerk aan de ridders als
plicht voorgehouden ; dit werkte te krachtiger door, naarmate de
ridders door de vooruitgang der beschaving meer toegankelijk werden
voor geestelijke indrukken. Maar dit mag geen reden zijn, om het
ontstaan van de minnezang aan een rechtstreekse kerkelijke invloed
toe te schrijven, of er zelfs de verklaring van te zoeken in de Mariaverering. Want kijken we scherp, dan blijkt de conventionele ridder liefde, die door het minnelied wordt verheerlijkt, volgens het oorspronkelijke schema in strijd te zijn met de Christelijke moraal. De
dame, naar wier gunst de minnezanger dong, volgens een bepaald
systeem, waarbij de troubadours vier stadia onderscheidden (van
trooster, aanbidder, minnaar en overspeler), was een gehuwde vrouw.
Het einddoel was echtbreuk, al is moeilijk vast te stellen, in hoever dit
doel in ernst werd nagestreefd. Maar dat men aan deze minnepoëzie,
al was zij slechts een spel met gedachten en woorden, een zedelijk veredelende invloed toeschreef en haar als een uiting van hoger
beschaving en fijner kunst beschouwde, kon zeker niet met goedvinden of op initiatief van de Kerk geschieden. De meest aannemelijke
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al lang geleden geopperd en nu door krachtige arguverklaring
menten bevestigd is, dat deze bijzondere vorm van minnepoëzie
en minnedienst als mode en literaire eigenaardigheid van de hoven
der kaliefen, vooral van Cordoba uit, onder de ridders van de Provence bekend werd.
Aan het hof van Cordoba vinden wij sedert de negende eeuw in
de gedichten der hofdichters de nieuwe sentimenteel doctrinaire
behandeling der liefde, die de gehuwde vrouw als heerseres huldigt,
met alle eigenaardigheden van het literaire schema, de heimelijke
liefde en het verbod, namen te noemen ; het motief van de harteroof
en de hartenruil, de smachtende minneklachten, de typische situatie
der Provencaalse „alba" (het Duitse „Tageslied"), waarin de wachter
aan de nachtelijke samenkomst van minnenden een einde maakt door
het aanbreken van de dag te verkondigen. Zelfs de poëtisch-muzikale
vormen steunen op het voorbeeld van de Andalusische hoofse lyriek.
Wellicht is de gemeenschappelijke oorsprong nog meer naar het
oosten te zoeken, via Damascus in Perzië.
Men vermoedt, dat de eerste troubadour, graaf Willem van
Poitou, de zoon van hertog Willem VIII van Aquitanië, die in 1101
aan de onfortuinlijke kruistocht deelnam en een tijdlang in KleinAzië ronddoolde, iets van die mode ook direct uit het oosten meebracht. Dit lijkt echter minder waarschijnlijk, daar hij niet de cultuurcentra in het oosten bezocht. Bij Eregli werd zijn leger reeds verslagen;
hierop trok hij over Tarsus naar Antiochië; kort na zijn bezoek aan
Jeruzalem keerde hij in 1102 over Jaffa naar zijn land terug. Zuid Frankrijk is vermoedelijk reeds vroeger met de bron van inspiratie
in aanraking gekomen door de Spaanse Moren, wellicht door gevan-

genen of Christelijke onderdanen der Moren, die doordrenkt waren
met Andalusische cultuur. Het is niet in bijzonderheden vast te
stellen, op welke wijze de nieuwe mode van hoofse vrouwenhulde haar
weg naar Frankrijk vond; dat zij uit het Moorse Spanje afkomstig is,
kan echter niet worden betwijfeld.
De nieuwe richting der vrouwenhulde vinden wij vervolgens
terug in de Franse epische gedichten, waarin opvattingen worden
gehuldigd, die in strijd zijn met de Christelijke zeden; voornamelijk
in de bewerking van de fantastische stof der Keltische Arthur- (of
Artus-) sage, die tot historische kern heeft de strijd tussen Britten en
Angelsaksen in de vijfde of zesde eeuw. In de plaats van Roland treedt
als ideale figuur Arthur met de ridders van de Tafelronde. Arthur
wordt voor het eerst genoemd in de Latijnse kroniek over de koningen
der Britten, geschreven door C alfried van Monmouth omstreeks 1135.
De kanunnik Wace van Bayeux maakte door zijn met nieuwe bij zon derheden verrijkte vertaling in 1155 deze sage ook in Frankrijk
bekend, waarna zij in Franse ridderromans werd verwerkt. Een
dichterlijke bewerking van het thema verscheen van de hand van
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Chrétien de Troyes in de tweede helft der twaalfde eeuw. Hij voert
ons in het gezelschap van gravin Eleonora van Poitou en haar dochter,
gravin Maria van Champagne. De schone en elegante Eleonora was
de gemalin van koning Lodewijk VII van 'Frankrijk, die zij op de
tweede kruistocht vergezelde en door haar intriges met vorst Raymond
van Antiochië diep krenkte. Toen zij later met de jonge hertog Hendrik
van Normandië liefdesbetrekkingen aanknoopte, liet Lodewijk zich
van haar scheiden, op grond van te nauwe bloedverwantschap. Zij
huwde vervolgens in 1152 hertog Hendrik van Normandië, die kort
daarna koning van Engeland werd. Dit bracht de regering van de
twee landen in één hand, hetgeen oorzaak werd van een eeuw vijandschap tussen Engeland en Frankrijk. Aan het Franse hof van Eleonora
vinden wij de meest beroemde troubadours uit die tijd, terwijl
Chrétien de Troyes aan het hof van haar dochter Maria leefde. Aan
deze hoven werd de ridderlijke galanterie tot een systeem ontwikkeld,
dat zeer in de smaak der dames viel. Tevens kwam hier de courtoisie
in zwang, waarmee de Franse dames een nieuwe heerschappij in de
omgang verwierven.
Chrétien de Troyes schreef epische ridderpoezie, waarvoor de
Arthursage hem de onderwerpen verschafte : in Parcival, voor
Wolfram von Eschenbach het model voor zijn gelijknamige figuur; in
Lancelot, waartoe gravin Maria hem inspireerde, met het nieuwe
ideaal der ridderliefde ; in de Leeuwenridder (Chevalier au lion) en
in Erec, die later ook door Hartmann von der Aue werd bezongen.
Het milieu voor zijn ridders der Tafelronde tekende hij naar het
aanzien en de geest in zijn oog van -burger der ridderlijke gezelschappen van zijn tijd. Die wilde hij vermaken, hun opvattingen,
ontspanningen en verlangens wilde hij in zijn gedichten weergeven.
Een vergelijking tussen het Rolandslied uit het begin en Chrétien's
werken uit het einde der twaalfde eeuw zal ons dus een kijk geven op
de veranderingen, die in dat korte tijdsverloop in de opvattingen en
idealen der Franse ridderwereld waren ingetreden.
De ernst van Roland's gezellen, die hun leven veil hebben voor
de eer van Christus en van de keizer, heeft plaats moeten maken
voor zucht naar avonturen. Deze doet de ridders in de wereld ronddolen; zij willen haar door hun daden imponeren. Ijdelheid en zucht
naar roem zijn hun drijfveren. Zij zijn belust op dolle waagstukken,
om zoveel mogelijk besproken te worden voor het heil van hun
land of van de Christenheid spannen zij zich niet in. De ridder, die
in de geschiedenis dit ideaal nabij komt, is Richard Leeuwenhart, die
wel is waar in het Heilige Land zeer dappere daden verrichtte, zodat
nog lang daarna de Bedoeïnenvrouwen haar kinderen door het noemen
van zijn naam schrik aanjoegen, maar daarbij de gelegenheid verzuimde Jeruzalem terug te winnen. De overdrevenheden, waarin de
toenmalige maatschappij behagen vond, kregen nog meer kleur in
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de fantastisch gesmukte Bretonse sagen, die de Keltische feeën- en
toverwereld ten tonele voerden en de verbeelding naar hartelust
deden smullen. Maar de echte ridder der Arthurromans moest niet
slechts koene daden verrichten, hij diende ook dolverliefd te zijn,
wilde hij beantwoorden aan de verwachtingen van die tijd. Deze
liefde behoefde zich generlei beperking op te leggen op gronden van
verstand of moraal, mits slechts de hoofse vormen der courtoisie er bij
in acht genomen werden. Uitsluitend deze vormden de maatstaf,
waarnaar de liefdesavonturen werden beoordeeld. Hieruit ontstond de
nieuwe ridderlijke galanterie, die gemakkelijk zedigheid en schaamtegevoel ter zijde schoof in haar dienst van listige en kokette vrouwen.
De uiterlijke vooruitgang der beschaving, de weelde, de verfijning der
omgangsvormen deden de vroegere ruwheid en grofheid wel verdwijnen, maar bevorderden tevens de oppervlakkigheid ; zij tastten
de zedelijke ernst aan en gaven aanleiding tot een geraffineerde
onzedelijkheid. De vrouw in haar ijdelheid genoot van haar positie
als heerseres, die vereerd werd en bevelen kon, en zag maar al te
vaak de grenzen van moraal over het hoofd, die vroegere tijden in
acht namen.
Ook hofgeestelijken werkten mee aan de invoering van deze
modeliefde. De Franse hofkapelaan Andreas schreef, in navolging
onder andere van de erotische gedichten van Ovidius, een theorie van
de liefde in drie boeken, De amore getiteld. Hierin behandelde hij
de vier stadia der liefde volgens de regels der troubadours en maakte
hij de ervaringen van galante vorstinnen en gravinnen van zijn tijd
tot onderwerp van een geraffineerde casuïstiek. Vooral Maria van
Champagne schijnt een autoriteit op dit gebied geweest te zijn.
Andreas noemt haar als de voorzitster van een rechtbank der liefde,
die uit zestig dames bestond. De liefde, waarmede deze zich bezighield, was echter niet de echtelijke liefde, want Maria had in 1174 in
een uitspraak verklaard, dat een werkelijke liefde niet kon bestaan
tussen echtgenoten.
Van Christelijke zijde werd herhaaldelijk krachtig tegen die
fraaiigheden opgekomen. Innocentius III geselde meedogenloos de
zedeloosheid der ridders. Hendrik van Melk, een voormalig ridder,
trad als lekebroeder in een klooster in, waarschijnlijk te Melk aan de
Donau; in zijn omstreeks 1160 geschreven gedicht „Herinnering aan
de dood" schildert hij de nietigheid van alle wereldse genoegens,
waaraan de ridders van die tijd zich overgaven. Uit dezelfde kringen
stond omstreeks het midden der dertiende eeuw een Oostenrijks
dichter op met een poëtische „Warnung". Voorheen was hij minnedichter, hetgeen blijkt uit zijn geroutineerde versbouw. Na tot het
besef te zijn gekomen van de dwaasheid en de zondigheid der wereld,
wilde hij de nadruk leggen op de vergankelijkheid van het aardse en
het grote belang van het heil der ziel. Ook hij prees nog de glans der
22. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.
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zon, het zoet gekweel van de nachtegaal en de bloemenpracht, maar
hij dacht hierbij aan de Schepper, die na de dood, waaraan niemand
ontkomt, onze rechter zal zijn. Tegenover de overdrijvingen van de
minnedienst stelde hij een hogere liefde, zoals de Kerk deze steeds
heeft verkondigd:

Welt ir der tugende aller phlegen,
so müezt ir si in die minne legen,
diu da heizet caritas,
an die nieman genas.
Umb die minne ez also stêt,
swaz ir guotes beget,
dá muoz sie immer mit gewesen
od ir muget nimmer genesen. 1
)

In verband met de vergankelijkheid van het tijdelijke spoort hij
aan tot „diu maze", tot matiging, die zich hoedt voor overdrijvingen
en de weg naar de hemel opent, die Gods barmhartigheid en de
kruisdood van Christus ook de boetvaardigen hebben bereid.
Dit verzet tegen de met alle Christelijke eerbaarheid spottende
minnedienst bleef niet zonder uitwerking. De gezonde opvattingen,
die nog bij tal van Christelijke ridders heersten, konden zich niet
verenigen met het vele zonderlinge en stuitende in de minnepoëzie.
Wij constateren dan ook een streven, uit de vrouwenverering op te
diepen wat juist was, en een plicht van de ridderlijke man tegenover
het zwakke geslacht, de vrouw, die men niet rooft of als koopwaar
behandelt, maar wier oprechte genegenheid men tracht te verwerven.
Wij nemen dan waar, dat men niet de echtgenote van een hogergeplaatste ophemelt, maar hulde brengt aan een meisje uit zijn eigen
stand. Hierop volgt het prijsgeven van de conventionele vormen, die
vaak iets gekunstelds hadden; het ware gevoel kwam toen tot uiting,
dat reeds in mooie oude minneliederen lag opgesloten. Een tegenstelling tot de hulde, die op de conventionele wijze aan de echtgenote
van een ridder werd gebracht, en die de hoge minne werd genoemd,
vormden de liederen, die een ridder aan een meisje van lagere rang
opdroeg, de lagere minne; deze gold meest een burger- of plattelands meisje en werd in Duitsland het eerst door Walter von der Vogelweide
beoefend. Spoedig slopen echter in deze volkspoëzie grovere trekken in.
In de liederen van Walter von der Vogelweide ontbreken ook
gevoelens van berouw en inkeer niet. In zijn bekend dramatisch
gedicht neemt hij afscheid van Vrouwe Wereld, die hij ons schildert,
zoals zij in beeldhouwwerken uit zijn tijd verschijnt, met blozend
aangezicht en een afschuwelijke rug. „Ich wil ze herberge yarn," zegt
1)
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de eerste der Duitse minnezangers aan het einde van zijn lied. In zijn
zwanezáng „O wê war sint verswunden alliu miniu jâr i" wendt hij
zich af van de wereldse liefde en roept hij de ridders, die door de
wereld zijn verstrikt, op tot de kruistocht en het verwerven van de
hemelse kroon:

Swen si nú habe verleitet, der schouwe sinn trost :
er wirt mit swacher buoze grozer sünde erlöst.
Dar an gedenket, ritter, ez ist iuwer dinc;
Ir traget die liehten helme und manegen herten rinc,
dar zuo die vesten schilte und diu gewihten swert!
Wolte got, waer' ich der sigenünfte wert. 1
)

Zulke tonen klinken nog in vele andere kruistochtliederen door,
vooral in de Provence. De dichters ontlokten zeer verschillende
klanken aan hun lier : wereldse en zondige zowel als ideale tonen, die
blijk gaven van godsdienstzin, boetvaardigheid en afkeer van de
wereld. De nieuwe verfijnde vorm der lyriek sprak de meest verschillende gevoelens uit, verhevene en bescheidene, oppervlakkige en
diepzinnige, liefde en haat, en steeds waren het dichters uit de
Provence, die de vormen aangaven, welke elders navolging vonden.
Een bij de Provencaalse dichters veel voorkomende vorm was
die der sirventescs. De naam is ontleend aan het Provencaalse woord
sirvent, dienstman. Deze gedichten behandelen onderwerpen zowel
van zedelijk-godsdienstige als van politieke aard, waarbij de dichter
dan persoonlijke ervaringen of opvattingen ten beste gaf. Zij geselden
tekortkomingen van verschillende standen, spoorden aan tot boete
deelneming aan de kruistochten, betreurden de dood-doenigft
van voorname personen, of pleitten voor of tegen een politieke figuur
en trachtten aldus de openbare mening te beïnvloeden. Met de
sirventescs zijn de canzones verwant, leer- of hekeldichten, die als
voorbeeld dienden voor de Duitse Rügelieder. De eerste politieke
sirventescs zijn van Bertran de Born, vicomte de Hautefort. Hij was
betrokken in de twisten van de Engelse koning Hendrik II met zijn
zonen, trok zich later als Cisterciënser terug in het klooster Dalon
bij Limoges, waar hij in 1215 overleed. Op het gebied der zeden sirventescs toonde de troubadour Peire Cardinal zich een meester.
Hij was aan het hof van Jacobus van Aragon opgenomen en schreef
zijn liederen tussen 1210 en 1230; hij kwam vooral op tegen het
zedelijk verval van zijn tijd en hekelde meedogenloos vorsten, adel en
geestelijkheid zonder onderscheid; zelfs de paus werd niet ontzien.
Naar het voorbeeld van Walter von der Vogelweide, die Innocentius III
heftig aanviel wegens diens houding in de Duitse troonstrijd en de
1)
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aansporing om gelden voor de kruistochten bijeen te brengen als een
poging van de paus bestempelde, om zijn zak met Duits geld te
spekken, trok Guilhelm Fiqueira, nog hartstochtelijker, partij voor
Frederik II tegen de opvolgers van Innocentius. Vooral in de Albigenzenoorlogen (1209-1229) laaide de hartstocht der troubadours in
de Provence op. Met hun scherpe tongen keerden zij zich tegen Kerk
en paus, doch daarmee groeven zij hun eigen graf. Want toen de
Provence haar onafhankelijkheid verloor, en de hoven in verval
geraakten, waar zij gekoesterd waren, stonden zij hulpeloos, zagen
zij zich verplicht naar het buitenland te trekken. Spoedig verstomden
hun liederen in Zuid - Frankrijk, en tegelijk kwijnde ook het godsdienstig leven, dat zich vroeger uit deze streek over het gehele westen
had verbreid.
Minder hartstochtelijk maar hatelijker van toon zijn de fabliaux,
waarin de spot wordt gedreven met geestelijken, bisschoppen en
monniken. Maar wij moeten de spot in die eigenaardige Franse
literaire vorm, die van omstreeks 1150 dagtekent, beschouwen in
verband met de toenmalige toestanden; in die tijd klonken overal
nieuwe profane klanken op en wilde, naast de aristocraten, ook het
volk zich vermaken. De fabliaux zijn korte verhalen op rijm, berekend
op een burgerpubliek; het merendeel draagt een luimig karakter. Zij
beantwoorden aan het Franse temperament, dat behagen schept in
spottende grapjes. De soorten lopen dooreen, al zijn ze schertsend
naar één doel gericht. Vele zijn schunnig, andere fijngevoeld en naïef.
Met de clerus werd de spot gedreven, maar niet uit afkeer tegen de
godsdienst ; afzonderlijke leden van de clerus werden aan de kaak
gesteld wegens hun zwakheden en feilen, zoals deze door de critische
burgers in de steden werden opgemerkt. Men legde zich generlei
beperking op uit hoffelijkheid of eerbied. Allen werden met dezelfde
maat gemeten en moesten zich de spot laten welgevallen, die hun
levenswijze uitlokte, daar zulks de menigte vermaakte. Ook vrouwen
maakten hierop geen uitzondering; zij werden niet gehuldigd, zoals
in de hoofse gedichten, maar de joculatores, de jongleurs, maakten
haar zwakheden en gebreken tot onderwerp van niets - ontziende spot,
zoals men die kent van het ruwe volk.
Maar deze tijd had ook smaak voor religieuze gedichten, waarvan
er een groot aantal bestaan. Zeer talrijk waren de gedichten ter ere
der Moeder Gods, vooral in Frankrijk. Hier ontstonden verschillende
levens van Maria, in proza en poëzie, in het Latijn en in alle volkstalen. In het begin der twaalfde eeuw schreef Herman van Valenciennes er het eerste gedicht van grotere omvang „La vie de Notre
Dame". In Duitsland dichtte de Beierse priester Wernher in 1172
„Drei Lieder von der Jungfrau" naar het apocriefe boek „De infantia
Mariae". Tot de twaalfde eeuw behoort ook nog een Mariagedicht
uit IJsland, dat in oud - Zweedse en Deense volksboeken werd nagevolgd.
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Een andere soort Mariagedichten zijn de Mariaklachten. Daarin
worden de gevoelens der Moeder Gods uitgesproken, toen zij onder
het kruis stond en het lijk van haar Zoon op haar schoot droeg. De
klachten zijn ofwel lyrisch of dramatisch, samenspraken met Christus,
Magdalena of Joannes. Deze gedichten ontleenden hun motieven aan
Latijnse sequentia's uit de twaalfde eeuw. Na Latijnse prozastukken
volgen eerst vertalingen, vervolgens gedichten in de volkstalen; tot
de beste behoren een Provengaals en een aantal Spaanse gedichten.
In Spanje behoren de Mariaklachten tot de eerste stoffen, die in de
volkstaal dichterlijk werden behandeld. Er volgen daarna vele oud Franse, Duitse en Tsjechische Mariaklachten.
Een derde soort vormen de Marialegenden, waarin wonderen
worden verhaald, die op Maria's voorspraak zijn geschied. Ze hadden
ten doel anderen aan te sporen, eveneens haar hulp in te roepen. De
meeste verzamelingen van deze „wonderen van Onze Lieve Vrouw"
ontleenden haar onderwerpen aan een Latijnse compilatie uit de
elfde eeuw. Bij de verzamelingen in proza kwamen er ook in dichtvorm, die in bijna iedere middeleeuwse handschriftencollectie van
enige betekenis voorkomen. Spoedig werden deze onderwerpen ook
in de volkstalen behandeld. Bijzonder talrijk zijn de dichterlijke
bewerkingen in het oud -Frans ; de grootste, die uit dertigduizend
verzen bestaat, is van de monnik Gautier de Coinci, die in 1236
overleed. De gedachte, die aan alle legenden ten grondslag ligt, is de
nederige erkenning der menselijke onmacht en het vertrouwen op
hemelse hulp.

Treffend komt deze gedachte tot uitdrukking in de vertelling:
De danser van Onze Lieve Vrouw (Tumbeor Nostre Dame), een

parel van de oud -Franse dichtkunst. 1 ) Een speelman komt tot inkeer
en wil zijn leven rouwmoedig aan God wijden;; als lekebroeder treedt
hij te Clairvaux in het klooster. Hij heeft niets geleerd en is voor niets
te gebruiken. Dit drukt hem zwaar, en vooral ook, dat hij niet met de
andere broeders kan deelnemen aan het koorgebed, Maria niet eens
behoorlijk kan groeten. Hij vreest als onbruikbaar te worden weggestuurd. In de stille kloosterkerk werpt hij zich neder voor het beeld
van Maria en klaagt zijn nood. Nu komt hij op de gedachte het enige,
wat hij geleerd heeft, ter ere van Gods Moeder te gaan doen. In zijn
vroeger leven heeft hij de menigte zo dikwijls door zijn sprongen en
dansen vermaakt en hierdoor in zijn onderhoud voorzien. Thans
voert hij ze uit voor het beeld van Maria, zolang hij maar kan. De
monniken bemerken, dat de broeder herhaaldelijk verdwijnt. Zij
volgen hem en zien, dat hij, na het Mariabeeld vol eerbied te hebben
gegroet, zijn dansen uitvoert, en na iedere dans weer een buiging
maakt, totdat hij ten slotte uitgeput neervalt. Zij zien dan echter ook,
1

) Gevonden en uitgegeven door W. F o e r s t e r, Romania 11 (1873).
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hoe Maria verschijnt, hem het voorhoofd met haar sluier afwist en
hem weer opricht maar slechts voor korte tijd, want spoedig roept
zij hem tot een beter leven.
Men kan aannemen, dat de toenemende Mariaverering in deze
tijd werd bevorderd door de ridderlijke eerbied voor de vrouw, die in
de tijd der kruistochten opkwam, geholpen door de voortschrijdende
beschaving, en waartoe de Kerk het eerst aanspoorde. Maar toch dient
er op gewezen te worden, dat Maria reeds van de eerste tijden der
Kerk af als de Moeder van de Zoon Gods werd vereerd.
Al de orden, die in de tijd der kruistochten ontstonden, legden
zich toe op de verering van Maria. Vooral was dit het geval met de
Cisterciënser orde, wier kerken ingevolge de ordesregel aan de
Moeder Gods werden toegewijd. Zo was het ook met de meeste
kerken der Kartuizers, van wier orde Maria, met de H. Joannes de
Doper, de bijzondere patrones was. De kruisvaarder Berthold van
Calabrië stichtte omstreeks 1155 de orde der Carmelieten op de berg
Carmel, onder bescherming van Maria (Ordo B. Mariae de Monte
Carmelo). Oorspronkelijk was zij een orde van kluizenaars. Ook de
Duitse orde droeg de naam van de Moeder Gods (Ordo S. Mariae
Theutonicorum) ; deze orde had zich uit een broederschap voor
ziekenverpleging in 1198 tot een ridderorde ontwikkeld.
De Duitse orde trekt onze blik terug naar de oostelijke landen,
waar in die tijd het heidendom door het kruis werd verdrongen. Zij

was aanvankelijk te Akkon gevestigd. De ridders, die de witte mantel
der Tempeliers, doch van een zwart kruis voorzien, droegen, werden
onder hun grootmeester Herman van Salza door de Hongaarse koning
Andreas II in 1211 te hulp geroepen. Zij trokken naar Zevenburgen
(Transsylvanië), de streek, gelegen aan gene zijde van het Karpaten
waar zij de grenzen beschermden tegen de heidense Turkse-woud,
stam der Kumanen, en Kronstadt en andere burchten stichtten. Maar
reeds in 1225 verlieten zij het land, wegens onenigheden met de koning,
en trokken naar een ander gedeelte der oostelijke grens, waar de
heidenen eveneens een bedreiging vormden. De Poolse hertog Koenraad van Masovië riep hun hulp in tegen de Baltische stam der heidense
Pruisen, in wier land de H. Adalbert en Bruno van Querfurt de
marteldood waren gestorven. Na bloedige gevechten, die van 1230
tot 1283 duurden, werd het land door de Duitse ridders onderworpen.
Zij pasten aldus in het Noord-Duitse laagland de methode toe, die
Karel de Grote tegenover de Saksen had gebruikt, toen hij het
Christendom met geweld verbreidde een methode, die in deze
streken de gemoederen hard en de macht der vorsten sterk maakte.
Maar men zag geen mogelijkheid, het heidendom op een andere wijze
uit te roeien.
Zelfs aan de Midden-Elbe had het heidendom zich nog tot in
het begin der elfde eeuw kunnen handhaven. Wij zagen reeds, hoe
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de vorst der Abodrieten, Gottschalk, in het tegenwoordige Mecklenburg in 1066 aan een heidense reactie ten offer viel. Zijn zoon Hendrik,
die evenals hij Christen was, slaagde er in, de regering weer in handen
te krijgen, maar had niet de moed, tegen het heidendom van zijn
onderdanen op te treden. Dit bleef hier, evenals in de streek tussen
de Midden-Elbe en de Oder, het land der Liutizen, nog tot in het
midden der twaalfde eeuw bestaan. Er werden wel geregeld bisschoppen benoemd voor de bisdommen Brandenburg en Havelberg, die
door Otto I waren gesticht, maar dezen konden niet in hun verwoeste
bisschopssteden resideren. Ten slotte slaagde men er in, een bres te
slaan in het heidense bolwerk aan het Oostzeestrand in Pommeren.
De Poolse vorst Boleslaw Chrobry had daar reeds in het jaar 1000 een
bisdom gesticht te Kolberg; maar de eerste bisschop, de Duitser
Reinbern, was tevens de laatste. Aan het bisdom kwam spoedig een
einde, gelijk ook aan de Poolse heerschappij over deze streek. Eerst
in 'het begin van de twaalfde eeuw kon het Poolse gezag in Pommeren
worden hersteld. Bij het sluiten van de vrede in 1120 stelden de Polen
de aanvaarding van het Christendom als voorwaarde.
Het Christendom moest daar echter zonderlinge wegen volgen
om binnen te komen. Het heidendom beschikte over een macht, die
met grote uiterlijke glans gepaard ging. Men vond er prachtige
tempels, vol gouden sieraden en kostbare voorwerpen. De heidenen,
trots op hun barbaarse cultuur, zagen geringschattend op het Christendom neer. Toen derhalve een kluizenaar blootsvoets en in een
versleten pij gehuld een nieuwe godsdienst verkondigde, hetgeen in
andere streken zeker grote indruk zou gemaakt hebben, vond hij bij
niemand gehoor. Die kluizenaar, een zekere Bernard, was waar
k Spanjaard van geboorte ; in Italië werd hij kluizenaar en-schijnl
daarna bisschop. Zijn wijze van geloofsverkondiging kon indruk
maken bij de Christenen, die aanstoot namen aan de uiterlijke praal
van het Christendom en geloofsverlevendiging nastreefden, wellicht
ook bij arme heidenen, maar zijn optreden moest op een mislukking
uitlopen bij heidenen, die welvaart genoten en wisten te schatten. Op
hen kon Christus alleen indruk maken, indien Hij kwam als drager
van een hogere en rijkere cultuur. Dit begreep de nieuwe geloofsverkondiger, Otto, bisschop van Bamberg, die op verzoek van hertog
Boleslaw III van Polen na Bernard in het land kwam. Otto was een
dier energieke organisatorisch -aangelegde bisschoppen, zoals wij er in
Duitsland meer aantreffen. Hij legde zich toe op het bouwen van
kerken en kloosters, doch zorgde tevens voor de instandhouding van
een strenge tucht. Zonder veel voor zichzelf te verlangen was hij er in
geslaagd, belangrijke bedragen samen te brengen en voor kerkelijke
doeleinden te besteden. Ook was hij een zeer schrander onderhandelaar. Niet voor niets was hij kanselier van Hendrik IV geweest. Na
zich door onderhandelingen met de hertog der Polen, de paus en ook
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de Duitse keizer Hendrik V de vereiste steun te hebben verzekerd,
trok hij in 1124 naar Pommeren. Omringd door ruim twintig geestelijken uit Bamberg en door een grote schaar van dienaren vergezeld
verscheen hij in dat land met de praal van een kerkelijke vorst uit die
tijd. Hij had allerlei kerksieraden meegenomen om de nieuwe kerken
in te richten, maar tevens om te laten zien, dat de sieraden, die de
Christenen voor hun kerken gebruikten, veel kostbaarder waren dan
die der heidense tempels. Daar Otto aan ijver en zekerheid in zijn
optreden een vriendelijk geduld en onbaatzuchtigheid paarde, werd
zijn werk spoedig met schitterende resultaten beloond. Door een
tweede missiereis in 1128 bevestigde en vermeerderde hij hetgeen reeds
verkregen was. Na verschillende moeilijkheden te hebben overwonnen
zette hij door de oprichting van een Pommers bisdom met zetel te
Kamin de kroon op het werk. Het Christendom kreeg steun van
Duitse kolonisten en monniken ; Cisterciënsers en Premonstratensers
vestigden zich in de nieuwe streken, spoedig volgden Dominicanen
en Franciscanen. Daar het missiewerk ook door de Christelijke hertogen werd gesteund, kon het Christendom hier zonder grote moeilijkheden wortel schieten.
Nu kon het heidendom ook in de naburige landen der Abodrieten
en Liutizen geen stand meer houden. Maar de invoering van de
Christelijke godsdienst stuitte nog op ernstige hinderpalen : de
scherpe tegenstelling tussen deze Slavische stammen en de Duitsers,
en de naijver onder de Duitse vorsten en bisschoppen, die meer
bedacht waren op uitbreiding van hun macht dan op een onbaatzuchtig steunen van het missiewerk. De ijverige Bremer domheer
Vicelin, die bisschop van Oldenburg was geworden, trachtte met
inspanning van al zijn krachten het apostolisch werk te bevorderen,
doch kon weinig bereiken. Toen de tweede kruistocht in Duitsland
werd gepredikt, en de Saksische adel weigerde naar het Heilige Land te
trekken op grond van het gevaar, dat de naburige heidenen opleverden, werd hun voorgesteld, als kruisvaarders de Wenden te gaan
bestrijden. De H. Bernardus nam dit denkbeeld met geestdrift over.
Het was echter geen gelukkig idee. Door langzaam verder te werken
zou men ook zonder kruistocht het beoogde doel hebben bereikt. Het
grote kruisvaardersleger, dat in 1147 het land der Wenden binnendrong, bereikte niet veel meer, dan dat de haat der Wenden opnieuw
oplaaide. Men slaagde er slechts in, het Christendom hier in te voeren,
door de bewoners met hun vorsten geheel te verdringen. De Duitse
vorsten, vooral markgraaf Albrecht de Beer, die in 1134 de noordelijke
mark aan de linkeroever der Elbe had ontvangen, rukten langs de
rechteroever van de stroom op en verschaften aan Duitse kolonisten,
voornamelijk Vlaamse landverhuizers, de gelegenheid zich hier te
vestigen. De Wenden trokken zich terug in de moerassige streken
van het Spreewoud en de Niederlausitz. De heidense tempel van de
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afgod Triglaff werd in een kerk veranderd ; in 1150 verrees een nieuwe
domkerk in Havelberg, in 1165 een te Brandenburg. Na de Duitse
kolonisten verschenen wederom monniken, voornamelijk Cisterciënsers en Premonstratensers. In het land der Wagriërs, waar Vicelin
zonder succes onder de Wenden had gewerkt, vestigden zich Saksische kolonisten, gesteund door de krijgsmacht van de strijdlustige
hertog Hendrik de Leeuw. Het bisdom Oldenburg kreeg als bisschopsstad Lübeck, dat een Duitse stad werd en de nodige veiligheid bood
voor de nieuwe kerk, die in 1163 werd ingewijd. Ook het bisdom
Ratzeburg werd in 1154 door Hendrik de Leeuw opnieuw opgericht.
Het domkapittel was uit Premonstratenser monniken samengesteld.
Hendrik schonk het bisdom Mecklenburg aan de Cisterciënser
monnik Bern ; bisschopsstad werd Schwerin, waar in 1171 de domkerk
werd ingewijd.
Op dezelfde wijze als in deze streken de Duitse kolonisten een
Duitse kerkelijke organisatie deden ontstaan, werd in de dertiende
eeuw Silezië grotendeels verduitst door de Poolse vorsten uit het
geslacht der Piasten, die steun bij Duitsland zochten; het vroeger
Poolse Breslau werd een Duits bisdom. De Duitse kolonisatie in
Silezië kreeg een bijzondere wijding door de H. Hedwig, een dochter
van de Beierse graaf van Andechs. Als gemalin van de hertog van
Silezië, Hendrik I de Gebaarde, bevorderde zij de stichting van talrijke kloosters. Zij werd in 1243 begraven in het door haar gestichte
klooster der Cisterciënser zusters Trebnitz; haar graf werd een veelbezocht heiligdom voor Duitsers en Polen.
Tegen het einde der twaalfde eeuw was het gehele land tussen
Elbe en Oder voor het Christendom en de westerse beschaving
gewonnen, terwijl nog verder, tot aan de Oostzeekust, en in Pommeren tot aan het land der Pruisen, aanzienlijke vorderingen waren
gemaakt. Thans ging het er om, ook de Baltische stammen der Pruisen,
Litauers, Letten en de Finse stammen van Koerland, Lijfland,
Estland voor het westerse Christendom te winnen. Ook hiertoe werd
in de dertiende eeuw de geestdrift der kruistochten te hulp geroepen,
en de pausen toonden bijzonder veel belangstelling voor dit missiewerk. Zeevaarders en kooplieden uit Lübeck wezen de missionarissen
het eerst de weg naar de stranden aan de monding der Duna. Reeds
in 1184 bouwde hier de ijverige koorheer Meinhard uit Segeberg
in Holstein een kerk voor de Lijflanders te Uxküll. Te Bremen werd
hij tot bisschop voor die streek gewijd. Na zijn dood dreigde het met
veel moeite tot stand gebrachte missiewerk in elkaar te storten; toen
riep zijn opvolger, de Cisterciënser Berthold, voorheen abt van het
klooster Lokkum (in Hannover), een kruisvaardersleger te hulp.
Berthold sneuvelde in de strijd tegen de Lijflanders en werd vervangen door een neef van aartsbisschop Hartwig, de Bremer domheer
Albert. Deze moest trachten die voorpost van de Christelijke cultuur
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in stand te houden. Hij koesterde nog grotere plannen dan Meinhard;
zijn plan was, het land te veroveren en aldus het Christendom ingang
te doen vinden. Innocentius III keurde zijn plannen volkomen goed
en liet in Beneden - Duitsland een kruistocht tot dit doel prediken.
In het jaar 1200 verscheen Albert dus met een leger van kruisvaarders aan de mond der Duna. Op dit eerste leger volgde bijna
ieder jaar een nieuwe groep strijders, die hij hiervoor aanwierf. In
1201 kreeg hij vaste voet aan de kust, door de stichting van Riga ; hij
bevolkte de nieuwe stad met Duitse burgers en bracht de bisschopszetel vanuit Uxküll daarheen over. Ook stelde hij een blijvende strijd organisatie in. In 1202 richtte hij een geestelijke ridderorde op met
de regel der Tempeliers, de milites Christi of Zwaardbroeders, zo
genoemd naar de afbeelding van een rood zwaard, die zij op hun witte
mantel droegen. Met hun hulp veroverde Albert eerst Lijfland, ver
zuiden van Estland en hierna Semgallen en Koerland. De-volgensht
overwonnenen werden verplicht, zich te laten dopen, daarna begon
men kerken te bouwen en tienden te heffen. Een dergelijke gedwongen
bekering gaf wel is waar weinig waarborg voor de toekomst. Maar
Albert ging door met nieuwe steunpunten te vestigen. Innocentius III
beschouwde dit missiewerk als pauselijk missiewerk en nam de kerk
van Riga en het bisdom onder zijn rechtstreekse jurisdictie, evenals
de nieuwe bisdommen in Estland en Semgallen. De pauselijke legaat
Willem van Modena trad zeer actief op. In 1226 riep hij de eerste
Lijflandse synode samen en na het overlijden van Albert (1229) trad
hij als pauselijk stadhouder op. In Koerland en Ösel werden nieuwe
bisdommen opgericht. Toen de orde der Zwaardbroeders in de slag
bij Saule (1236) bijna totaal werd vernietigd, hechtte de paus zijn
goedkeuring aan de fusie tussen de overblijvende ridders en de Duitse
orde; tevens verklaarde hij Lijfland tot eigendom van de H. Petrus.
Het Duitse missiewerk in Koerland en Estland was reeds in
botsing gekomen met Deense missionarissen, die zich echter voor de
Zwaardbroeders moesten terugtrekken. Daarentegen verbreidden de
Zweden het Christendom in Finland, maar eveneens door de macht
van het zwaard. Blijvende resultaten werden eerst bereikt door de
kruistocht, die de Zweedse rijksbestuurder Torkel Knudson in 1293
ondernam. Bisschopszetel werd Abo.
Inmiddels was de Duitse orde de strijd tegen de heidense Pruisen
begonnen; hierdoor legde zij aan de Baltische kust de grondslag van
een macht, die van het grootste belang was voor de toekomstige
ontwikkeling van deze streken. Om haar veroveringen in Pruisen te
bevestigen liet de orde Duitse kolonisten overkomen, die Duitse
steden stichtten. Zo ontstonden Kulm, Thorn, genoemd naar de
burcht Toron, de voornaamste bezitting der orde in Palestina,
Marienwerder en Elbing. Aan deze kruistochten tegen de Pruisen
namen niet slechts ridders uit het Duitse rijk deel, maar ook edelen

De kruistochten

3 33

uit de Slavische landen. Zij aan zij streden de hertog van Brunswijk,
de markgraaf van Meissen, met de vorsten uit Groot-Polen, de
Piasten uit Silezië en de hertogen van Oost -Pommeren. Lübeck
verleende kostbare hulp van de zeezijde. De machtige Boheemse
koning Ottokar II schonk twee keer militaire bij stand. Hem ter ere
werd de in 1255 in Samland opgerichte burcht der orde Königsberg
genoemd. De orde verheugde zich in de steun der pausen, zowel in
vóór- als in tegenspoed. Om naijver tussen de verschillende machten
de pas af te snijden bewerkte de paus, dat de orde haar bezit aan de
H. Petrus overdroeg, waarna zij dit als pauselijk leen van de Heilige
Stoel terugontving (1234). Willem van Modena, die ook hier als pauselij k legaat optrad, regelde de kerkelijke aangelegenheden en deelde in
1243 Pruisen in vier bisdommen in: Kulm, Pomesanië, Ermland en
Samland. Verder bepaalde hij, dat de bisschoppen, die de temporalia
van hem moesten ontvangen, op één derde van alle landerijen recht
zouden hebben, evenals dit in Lijfland het geval was ; de overige
twee derden bleven het eigendom van de orde.
Het kon niet uitblijven, dat de orde in botsing kwam met de
naburige Litauers, die stamverwanten van de Pruisen waren. Deze
nog heidense stammen waren door koning Mindowe onder één gezag
gebracht. Een bijzondere omstandigheid scheen aan Litauen de
mogelijkheid te bieden, de culturele leiding in deze streken in handen
te krijgen. Mindowe, die van verschillende zijden tegelijk werd
bedreigd, knoopte onderhandelingen aan met de Duitse orde en
verklaarde zich bereid, met zijn volk tot het Christelijk geloof over
te gaan. In ruil hiervoor wenste hij, door bemiddeling der orde, de
koninklijke kroon van de paus te ontvangen. Dit was immers geen
novum. De vorsten van Hongarije en Polen hadden kronen ontvangen
van de Heilige Stoel, terwijl Pedro II van Aragon zich in 1204 te Rome
had laten kronen. Slechts kort voordat Mindowe zijn verzoek kenbaar
maakte, in 1247, had de legaat Willem van Modena koning Haakon
van Noorwegen te Bergen gekroond. Mindowe liet zich in 1250 of
1251 met velen van zijn volk dopen en stelde de paus onmiddellijk
hiervan in kennis door een gezantschap. Innocentius IV nam daarna
het rijk van Mindowe met alle streken, die hij nog op de heidenen
zou veroveren, in het eigendom van de H. Petrus op. De bisschop van
Kulm kreeg opdracht, Mindowe tot koning te kronen. De grootmeester der orde schonk de kronen voor de koning en zijn gemalin.
Volgde de benoeming van een bisschop voor Litauen. Daar het
grootste deel der Litauers echter heiden was gebleven en de wilde
Schemaïeten de Duitse orde de ene nederlaag na de andere toebrachten, viel Mindowe, die zich slechts uit politieke overwegingen had
laten dopen, terug in het heidendom, om de orde te kunnen bestrijden.
De Litauers konden eerst tot het Christendom bekeerd worden, toen
grootvorst Jagiello in 1386 de erfgename van de Poolse koningskroon
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Hedwig huwde en Litauen met Polen werd verenigd. Dit was tevens
het teken van de ondergang der Duitse orde.
Voordien was de Christelijke beschaving echter in Pruisen doorgedrongen. Na de verovering van het land trok de Duitse orde haar
gehele macht in Pruisen samen. De grootmeester verplaatste zij n
zetel na de val van Akkon in 1291 eerst naar Venetië en kort daarna,
in 1309, naar Marienburg aan de Nogat. Het gehele land werd door
Duitse landverhuizers bevolkt, daar de oorspronkelijke bevolking in
de krijg bijna volkomen was uitgeroeid. Kooplieden en vaklieden
vestigden zich in de steden, die spoedig tot bloei geraakten. De orde
voerde een krachtig staatsbestuur in; de ambten binnen de orde
werden staatsambten, terwijl haar tucht een garantie was voor de
trouw der ambtenaren. Eerst later vertoonden zich de schaduwzijden
der organisatie, toen bleek, dat te weinig rekening was gehouden met
de wensen der steden, die naar vrije ontwikkeling streefden; om niet
gedwongen te worden, de nood der in het nauw gedreven orde te
moeten delen, knoopten de steden ten slotte relaties aan met het
machtige Polen. Al werd de orde toen ook gedwongen, zware offers
aan Polen te brengen, zij kon er zich op beroemen de Christelijke
cultuur te hebben verbreid aan de Baltische kust in Pruisen, Koerland,
Lijfland en Estland, waar wel is waar ook de Denen arbeidden. Dit
geschiedde hoofdzakelijk in de tijd der kruistochten.
Wanneer wij nagaan, dat behalve deze veroveringen in het
noordoosten van het Christelijk Europa geheel Spanje en Portugal met
uitzondering van het koninkrijk Granada voor de Kerk waren gewonnen, dan beseffen wij, hoe ver de Christelijke beschaving van het
westen in dit tijdvak uitgroeide. Tegen het einde der elfde eeuw
vormden de Taag en de Elbe de grenzen van deze cultuur; bij het
scheiden der twaalfde eeuw strekte zij zich uit tot de Sierra Nevada
in het zuidwesten en tot de Finse Golf, tot Reval in het noordoosten.
De verdediging werd evenmin verwaarloosd; getuige het verzet tegen
de Tataren in de dertiende eeuw.
De nieuwe Hunnen, die toen Europa dreigden binnen te vallen,
waren de Mongolen. Die kwamen uit de streken van het Baikalmeer,
gelegen in het noorden der Aziatische steppen. Ten onrechte werd
hun de naam Tataren gegeven; nog minder juist is de naam Tartaren,
mensen van de Tartarus. Zij verwierven hun dreigende macht onder
Temudschin, die in zijn jeugd naar Karakorum tot Ungkan vluchtte,
de heerser der gedeeltelijk Nestoriaanse Keraïeten, die in de middeleeuwse Christenheid een merkwaardige legendarische rol heeft
gespeeld. Volgens de legende was hij een priesterkoning, Joannes, naar
wie de pausen speurden om met hem in verbinding te treden. Temudschin onderwierp talrijke Mongoolse stammen en werd in 1206 tot
Dschingiskhan, dit is tot grootkhan, uitgeroepen. Vanuit zijn residentie in Karakorum breidde hij zijn macht uit; hij veroverde het
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Noord-Chinese rijk en Korea en onderwierp in het westen de Chowaresmiërs, zodat hij heerste van de Gele Zee tot aan de Kaspische
Zee.
Een zijner zonen viel Rusland binnen en versloeg in 1223 de
Russische vorsten in de gedenkwaardige slag aan de Kalka. Na de
dood van Temudschin in 1227 zette zijn kleinzoon Batu de veroveringen in Europa voort hij maakte zich onder andere meester van
Moskou en Kiew. Terwijl hij zelf Hongarije binnenviel en dit deerlijk
verwoestte, zond hij een deel van zijn leger naar Polen, dat spoedig
veroverd werd. Op de Wahlstatt, in de buurt van Liegnitz, kwam het
in 1241 tot een treffen tussen de indringers en hertog Hendrik II de
Vrome, een zoon van Hendrik de Gebaarde en de H. Hedwig. Duitsers en Polen, die in Silezië vreedzaam naast elkander leefden, ridders
van de Duitse orde en Tempeliers streden schouder aan schouder
tegen de oosterse barbaren. De Christenen werden wel is waar verslagen, en Hendrik liet het leven; maar niet tevergeefs. Met zijn
gevallen ridders was hij een beschermende dam geweest, die de kracht
der aanvallende horden brak. Het zeer verzwakte leger der Mongolen
trok terug naar Hongarije en verenigde zich met de hoofdmacht. De
Hongaarse koning Bela IV, die ten zeerste in het nauw was gedreven,
smeekte paus en keizer om hulp. De paus liet een kruistocht tegen de
Mongolen prediken. Alvorens het tot een nieuwe beslissende slag
kwam, werd Batu naar het oosten teruggeroepen door het overlijden
van de grootkhan in Binnen-Azië.
Batu's rijk in Europa bleef dus beperkt tot Zuid-Rusland. Dit
is het gebied der Gouden Horde. Het raakte geheel ontvolkt en werd
steppenland. Bijna drie eeuwen lang heersten de Tataren in Rusland
en hielden zij er de vooruitgang tegen. In Silezië, Moravië, Hongarije
en Polen heelden de geslagen wonden binnen korte tijd, doordat een
goedgeorganiseerde Duitse kolonisatie die landen voorthielp. In
Bohemen en Moravië werden vele steden naar Duits model met Duits
recht gesticht. Krakau, dat een aanzienlijke Duitse bevolking bezat,
ontving in 1257 een Duitse wetgeving. De Zips en de dalen in Zevenburgen werden door Duitse kolonisten bevolkt. Wat de in 1175
gestichte Cisterciënser abdij Leubus, die hoofdzakelijk Vlaamse
kolonisten tot zich riep, voor Silezië was, dat was voor Zevenburgen
het Cisterciënser klooster Kerz, omstreeks 1202 gesticht en tijdens de
invallen der Mongolen gespaard gebleven.
Bohemen, Polen en Hongarije namen langzaam in betekenis toe,
zodat zij tegen het einde der Middeleeuwen een belangrijke politieke
rol speelden, en met Oostenrijk, dat onder de Habsburgers kwam, het
zwaartepunt in Duitsland naar het oosten trokken.
De westerse cultuur breidde zich echter door de kruistochten
niet slechts over een groot gebied uit, maar ondervond ook een aan zienlij ke stijging, die op velerlei gebied is waar te nemen. Deze
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vooruitgang was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het contact met de
hogere cultuur van het oosten, waarmede de kruisvaarders zowel in de
oosterse landen als in Italië en het Pyrenese schiereiland kennis
maakten. Dat was echter een zuiver wereldlijke cultuur. Spoedig zag
de Kerk zich verplicht haar houding tegenover deze nieuwe beschaving te bepalen, te verwerpen hetgeen in strijd was met haar geest en
slechts datgene over te nemen, waarmede zij zich kon verenigen. Wij
zullen nader moeten zien, in hoever zij hierin slaagde. Op één punt
hebben wij reeds waarnemingen gedaan : met de verfijning der sociale
omgangsvormen in de ridderwereld deed een nieuwe opvatting haar
intrede, die met de Christelijke geest kwalijk strookte : de modieuze
minnedienst. Ook elders kwamen tegenovergestelde stromingen met
elkander in botsing; sommige van deze konden aan de belangen der
Kerk dienstbaar worden gemaakt, terwijl andere lijnrecht tegen haar
beginselen indruisten. Zij was niet steeds in staat, met kracht tegen
deze schadelijke werkingen op te treden, zodat ten slotte haar invloed
verminderde ; dit blijkt het duidelijkst uit de geschiedenis van het
pausdom. Deze achteruitgang wordt gewoonlijk beschouwd als een
reactie op het streven naar macht door de pausen, die zich vooral
onder Bonifacius VIII openbaart. Maar al vindt dan ook de juridische
formule der potestas directa, die de pausen uit die tijd voor zich
opeisten, tegenwoordig van katholieke zijde geen steun meer, toch is
niet te ontkennen, dat er een ideale gedachte lag opgesloten in het toen-

malig standpunt van de Heilige Stoel. De pausen streefden immers
naar een geestelijke aaneensluiting van de westerse Christenheid, naar
de oprichting van een volkenbond; en de wereld kwam de verwezen
deze gedachte nooit zo nabij als in de tijd der kruis--lijkngva

tochten.
Overal reikten de westerse landen elkander de hand om gemeenschappelijk te strijden voor datgene, wat hen verenigde. In het
Heilige Land, in Egypte, in Constantinopel streden Fransen, Italianen,
Duitsers, Hongaren zij aan zij met Engelsen en zelfs Scandinaviërs.
Het Pyrenese schiereiland was getuige van hun pogingen om de
Spanjaarden en Portugezen van het Moorse juk te bevrijden. In het
oosten werkten de Duitsers met de West- Slaven en de Hongaren
samen. De paus was de algemeen erkende leider van de volkenbond.
Overal vinden wij zijn vertegenwoordigers, de legaten: als scheidslieden bij twisten en veten in het hart van het westen en als diplomaten en veldheren in Egypte, Spanje, Scandinavië en aan de Baltische
kust. Predikers van kruistochten reisden voortdurend rond als agenten
van deze volkenbond, van Sicilië tot het hoge noorden en van Polen
tot Engeland. De concilies waren als grote vergaderingen van de
volkenbond, waarvan spoedig na de eerste kruistocht de kruisvaarders
begrip kregen: zij spraken over een populus occidentalis en noemden
als zijn essentiële eigenschap tegenover de Islam het Christendom,
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Christianismus. 1) Om tot deze volkenbond te worden toegelaten,
moesten de nieuwe staten zich tot de paus wenden ; deze zond dan
een kroon voor hun vorsten.
Hoe kwam het dan, dat er na het einde der kruistochten niet een
krachtige blijvende band tussen de verschillende naties bestond ? Hoe
is het mogelijk, dat deze integendeel van elkander vervreemdden en er
spoedig een felle strijd ontstond tussen het geestelijke en het wereldlij ke gezag, tussen pausdom en keizerschap, waarin de macht der
Hohenstaufen onderging ? Men was er niet in geslaagd, een instantie
van vertegenwoordigers bij de volkenbond te vinden, die de rechten
van alle leden waarborgde. Naar ons huidig inzicht kan het toch niet
onmogelijk zijn geweest, hiervoor een oplossing te vinden, nadat de
geestelijke orden er in waren geslaagd, in haar generaal-kapittels een
vorm te vinden voor een algemene samenwerking, waarbij ieder lid
vertegenwoordigd was. Naar dit voorbeeld ware ook de organisatie
van een volkenbond mogelijk geweest, die als het belangrijkste resultaat van de kruistochten tot heil van Europa had kunnen voortbestaan. Over de vraag, wie met de leiding zou worden belast, was
eenstemmigheid gemakkelijk te bereiken. Slechts weinigen dachten
aan een andere figuur dan aan de paus, wie men algemeen het erevoorzitterschap in een of andere vorm toedacht, al had de eigenlijke leiding
dan ook in handen van een wereldlijk heerser, de keizer, moeten
berusten. Zou het niet mogelijk zijn geweest, naast de concilies, de
vergaderingen der geestelijke waardigheidsbekleders, bijeenkomsten
en besprekingen tussen de Christelijke vorsten te organiseren? Dit
zou een grandioos denkbeeld zijn geweest.
Aan wie is hoofdzakelijk te wijten, dat een dergelijke gedachte

niet werd geformuleerd? Ongetwijfeld aan degene, die op de eerste
plaats zulk een plan had moeten opvatten en uitvoeren, aan Frederik II.
Innocentius III had hem op de Duitse troon verheven; als heerser
van Beneden - Italië was hij de leenman van de paus, en daar hij in
Italië geboren was als zoon van de Noormanse prinses Constance,
erfgename van Sicilië, kon hij als Italiaan worden beschouwd. Ondanks zijn belofte, een kruistocht te ondernemen, stelde Frederik II
deze telkens weer uit. Indien hij, in plaats van maar steeds te beloven
en weer uit te stellen, de kruistocht had ondernomen met dezelfde
oprechte geestdrift, die geheel Europa bezielde, en zonder bijbedoelingen een oproep tot alle volken had gericht, dan zouden deze
stellig gevolg aan zijn roepstem hebben gegeven; hij zou dan zeker belangrij ke resultaten in het Heilige Land hebben bereikt; wellicht ware
dan Jeruzalem heroverd en ook Caïro in de handen der Christenen
gevallen. Hierna zou het hem gemakkelijk zijn gevallen, een duurzaam
1 ) F u 1 c h e r i Carnotensis Historia Hierosolymitana Prolog. Ed. H a g e n m e y e r (Heidelberg 1913), biz. 117v.
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verband tussen de westerse staten tot stand te brengen. Maar hiertoe
werd vereist een samengaan in goed vertrouwen met de paus en tevens
een volkomen afzien van alle absolutistische imperialistische oogmerken. Van het begin af schoot Frederik in beide opzichten tekort.
Hij had van zijn vader Hendrik VI de imperialistische aspiraties
geërfd, die men in Italië zeer goed doorzag. Toen in 1195 de Duitse
kruisvaarders zich op bevel van Hendrik in Italië verzamelden, werd
hun niet ten onrechte toegeroepen : „Non pro imperatore coelesti, sed
pro terreno militatis." 1 ) Dit wantrouwen nam nog toe onder Frederik II en was de diepste oorzaak van het betreurenswaardig conflict
met de paus, dat voorgoed de bodem insloeg aan alle hoop op een
duurzame vereniging van de westerse landen tot een Christelijke
volkenbond. Maar wie kan zeggen, in hoever Frederik alleen de
schuldige was en in hoever anderen medeplichtig waren ? Hij was
vervuld van de beginselen van het oud - Romeinse recht, die toen als
nieuwe Renaissancedenkbeelden steeds verder om zich heen grepen;
hij droomde slechts van een absoluut keizerschap naar het voorbeeld
der oudheid ; behalve in de hoofden der eenzijdig geleerde juristen
vond dit denkbeeld echter nergens instemming het ontmoette
overal felle tegenstand.
Zeer te betreuren is het, dat een Frederik II, en niet een Hendrik II
geroepen was, zwaard en schild ter bescherming van het Christendom te voeren. Voor deze ideale doeleinden had Frederik weinig zin

en begrip. Dit was een ramp voor het Christendom in het algemeen
en vooral voor Italië en Duitsland. Door de ondergang der Hohenstaufen verviel Duitsland in de heilloze verwarring van het interregnum ; het kon nooit meer de leidende positie van voorheen herwinnen.
Italië matte zich af in eindeloze partijtwisten en werd voor eeuwen een
prooi voor vreemden. Uiterlijk behaalde het pausdom de overwinning
op de Hohenstaufen, doch het had zeer te lijden onder de gevolgen
van de strijd. Het was gedwongen, een andere beschermer te zoeken,
die het ook spoedig in Frankrijk vond, maar zijn onafhankelijkheid
boette het daarbij in. Frankrijk was tegen het einde der dertiende eeuw
nog de enige onverzwakte natie. Door de edelmoedige opofferingen
van zijn ridders in de kruistochten verwierf het de geestelijke leiding
van het westen, terwijl het rusteloze, vastberaden streven der koningen,
de diepe vroomheid van de H. Lodewijk, het land een buitengewoon
hechte eenheid en een grote macht verschaften, die eerst in de veertiende eeuw na het uitsterven der Capetingers door de strijd met
Engeland aan het wankelen werd gebracht.
Het tijdvak der kruistochten, dat met een zo verheugende toenadering tussen de staten begon, eindigde dus met een verwijdering
tussen deze in politiek opzicht. Op de concentratie in het begin volgde
1)

A r n o 1 d i Lubic. Chron. 1. V, c. 26. M. G. SS. XXI, 203.
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een decentralisatie, waarbij de algemene Christelijke beginselen door
egoistisch streven werden verdrongen. Dit is niet te verwonderen.
Het gevaar bestond immers steeds, dat het streven naar machtsuitbreiding, naar het verwerven van rijkdom, aanvankelijk ten koste
der vijanden van het Christendom, later geen teugels meer zou
erkennen. Vele Christenen beseften, dat de beginselen van het Christendom tijdens de kruistochten dikwijls op de achtergrond geraakten;
zij zagen maar al te goed in, dat onder het kruis, dat de kruisvaarders
op hun borst hechtten, menigmaal lage begeerten naar bezit en buit,
en een streven naar macht verborgen lagen, zowel bij de massa als
bij de heren. Met vreugde moet derhalve een nieuwe stroming in deze
tijden geconstateerd worden: de liefde en propaganda voor de
armoede. Ofschoon deze menig nieuw gevaar voor de Kerk deed ontstaan, leidde zij ten slotte tot een verlevendiging van de gedachte, die
de kruistochten bezielde, en tot een opbloei van het kerkelijke leven.
Zij wekte een geestdrift, die zich minder luidruchtig uitte dan het
enthousiasme der kruistochten, doch veel grotere diepte en omvang
verkreeg.

§ 2.

De prediking der vrijwillige armoede
en het ontstaan der bedelorden

De wens der vrome Christenen, om de plaatsen, waar Christus
had geleefd en die Hij door Zijn lijden en sterven had geheiligd,
wederom in het bezit der Christenheid te brengen, was alleszins
begrijpelijk, en eveneens de geestesgesteldheid der ridders, die er
naar hunkerden, de ongelovigen door de macht van het zwaard te
verdrijven, vooral uit de streken, die zij de Christenen in vroegere
tijden hadden ontrukt. Maar hierin bestond toch niet de eigenlijke
navolging van Christus. Zijn rijk is niet van deze wereld; daar het
Christendom een geestelijk doel nastreeft, is het geroepen, zich over
de gehele wereld te verbreiden, zonder acht te slaan op de grenzen
der landen. De goddelijke Voorzienigheid heeft niet bepaald, dat de
Kerk, met wereldlijke macht bekleed, over de volken zou heersen.
Uit de Kerk zelf werd met toenemende nadruk betoogd, dat de rijke
prelaten, die in pronk aan de spits der legers optrokken, niet de ware
navolgers van Christus waren; dat de overmacht van de Islam in de
strijd om de leiding der wereldcultuur meer met geestelijke wapenen
moest worden bestreden dan met het zwaard en dat men de ongelovigen diende te bekeren en niet uit te roeien.
Deze beweging vormt uiterlijk een tegenstelling met die der
kruistochten. Maar in zekere zin is zij er toch juist door ontstaan,
zodat zij als een der gevolgen van de kruistochten kan worden
23. S c h n ü re r. Kerk en Beschaving. II.
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beschouwd. De gedachte aan de Verlosser, hoe verminkt en verward
soms ook, was toch steeds de voornaamste drijfveer, die vele duizenden er toe bracht, gevaren en ellende te trotseren en met ridderlijke
offervaardigheid voor God te gaan strijden. De gedachte aan de
Verlosser moest velen, zo niet allen, dan toch enkelingen en bijzonder
ontvankelijke groepen, brengen tot een dieper besef van Zijn wil. Zij
hadden gehoor gegeven aan de kreet „God wil het" ; begrijpelijk is,
dat zij zich afvroegen, hoe zij het beste Gods wil konden vervullen.
Hoezeer de pausen in die dagen ook verstrikt waren in tijdelijke
aangelegenheden, deze nieuwe beweging konden zij niet voorbijzien,
te minder, daar er een zekere critiek op de Kerk in lag opgesloten en
het er op aankwam, de gegrondheid daarvan te onderzoeken. Ook de
historicus van onze tijd moet onderscheiden, welke critiek juist, welke
onjuist was, om de tegenstellingen in haar juiste verhoudingen te zien
en een verklaring te kunnen geven van de hier welwillende, ginds
afwijzende houding der Kerk.
Het is begrijpelijk, dat de uiterlijke glans der Kerk, die steeds
toenam, bij de godsdienstig - gestemde idealisten meer en meer bedenkingen deed rijzen. Men vroeg zich af, of deze uiterlijke glans, waarvan niemand in die tijd de historische ontwikkeling overzag, wel in
overeenstemming was met het leven van Christus en Zijn apostelen,
dat toch voor alles als voorbeeld moest dienen. Zij, die critisch en
ietwat radicaal oordeelden, namen wellicht met verbittering waar,
hoe de rijkdom der Kerk uitstraalde in haar kloosters en instellingen;
zij konden de tijd geenszins als ideaal beschouwen, waarin de paus
als opperste leenheer van vele koninkrijken optrad, kronen en rijken
wegschonk, terwijl pauselijke legaten kruisvaarderslegers vormden en
aanvoerden en de rijkdom en weelde, die door de handeldrijvende
zeevaarderssteden van Italië in Europa werden verbreid, ook het
leven der bisschoppen en abten doordrongen.
Men kan de vraag stellen, of zulke critiek niet eenvoudig een
uitvloeisel was van de hervormingsbeweging, die de bevrijding der
Kerk uit de macht van de staat had nagestreefd en haar thans wilde
losmaken van de boeien van alle aardse streven. Op dit punt liep de
nieuwe beweging gevaar in het vaarwater te komen van een richting,
die in een heel andes kamp was ontstaan; onder de verdedigers
namelijk van keizerlijke rechtsopvattingen, die in de investituurstrijd
herhaaldelijk een scheiding van de geestelijke en wereldlijke macht
hadden voorgestaan en de bevoegdheid van de clerus wilden beperken
tot zijn geestelijke werkzaamheden, om aldus de tegenstand van de
paus tegen de knechting der Kerk te kunnen breken. Dat deze twee
principieel verschillende inzichten parallel liepen, werd reeds in die tijd
duidelijk ingezien. Otto van Freising, de tijdgenoot van Koenraad III
en Frederik I, schreef hierover in zijn geschiedkundig -philosophische
kroniek: „Een zeer gewichtige vraag, die veel verschil van mening

a rm oe de en het ontstaan der bedelorden341
doet ontstaan, is gerezen over de respectieve rechten van het koningschap en de Kerk. De opvatting, dat tijdelijke roem en eer de priesters
van Christus niet passen, aan wie de glorie van het hemelse rijk is
beloofd, wordt door sommigen gehuldigd op godsdienstige gronden,
terwijl anderen dezelfde mening zijn toegedaan, maar uit overwegingen van eerbied voor het wereldlijk gezag. Beide groepen staven
hun mening met tal van bewijsgronden." 1 ) Deze beide stromingen
konden slechts in de practijk samengaan; principieel waren zij bijna
niet te verenigen, terwijl de zogenaamde Gregoriaanse opvattingen
en het streven om het kerkelijk leven te verinnigen uitgingen van
hetzelfde beginsel, de zelfstandigheid der Kerk, waardoor deze zich
weer ongehinderd aan haar roeping zou kunnen wijden. De tegenstelling, die op overdreven wijze geformuleerd is in de uitdrukkingen
„verloochening van de wereld" en „beheersing van de wereld ",
bestaat niet slechts in de Middeleeuwen. Zij wordt door ieder gevoeld,
die, te midden der aardse dingen arbeidend, zijn blik gericht houdt
op zijn bovennatuurlijk doel. Maar klein is het getal der gelukkigen,
die hierin een volkomen harmonie weten te bereiken.
Kort voor het beëindigen van de investituurstrijd door het concordaat van Worms heeft dit idealistische streven naar verzaking van
het aardse een vertegenwoordiger gevonden in een paus, die, met
miskenning van de historische ontwikkeling, door de scheiding van
Kerk en staat een einde wilde maken aan de strijd tussen beide
machten. Dit was paus Paschalis II, die zijn opvoeding in een klooster
had genoten. In het nauw gedreven door Hendrik V in het jaar 1111
wilde hij het investituurverbod niet intrekken, maar verklaarde hij
zich bereid, de gehele uiterlijke macht van de Kerk op te offeren. Het
was hem werkelijk ernst met zijn voornemen, de bisschoppen aan te
sporen tot teruggave van de regalia en te bepalen, dat zij voortaan
in hun onderhoud moesten voorzien uitsluitend door het heffen van
tienden en door particuliere giften. Zijn plan kwam echter niet tot
uitvoering. De krachtige tegenstand van de aanwezige bisschoppen
deed hem inzien, dat hij de geest van zijn tijd niet begreep. Theoretisch was de kwestie gemakkelijk op te lossen. In de practijk werd
zij echter een vraagstuk van kerkelijke politiek; evenals bij andere
politieke problemen moest ook hierbij rekening worden gehouden
met de tijdsomstandigheden, waarbij verder de vraag opkwam, welke
belangen het zwaarst wogen. De pausen uit die tijd waren zeer achterdochtig ten opzichte van de theorie van afstand van de wereldlijke
macht, want deze diende herhaaldelijk als dekmantel voor degenen,
die op een of andere grond het pausdom bestreden.
Arnold van Brescia, een leerling van Abélard, die op voet van
1)

0 t t o n i s Frisingens. Chron. 1. IV Prolog., ed. H o f m e i s t e r, SS. rer.

Germ. 1912, biz. 180.
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oorlog met de kerkelijke leer stond, vond gretig gehoor bij de oproerige
Romeinen, toen hij de clerus aanviel op grond van diens wereldlijk
bezit en de stelling verkondigde, dat de geestelijkheid desnoods onder
dwang tot de apostolische armoede moest worden teruggebracht. Bij
de Romeinen ontwaakte hierdoor de herinnering aan de vroegere
roemrijke tijden van de oude volkssouvereiniteit. Zij wilden, dat Rome
weer zou geregeerd worden door de senaat en het volk in plaats van
door de pausen. Om zich de hulp van een machtige bondgenoot te
verzekeren, richtten zij zich in 1149 tot koning Koenraad III met het
voorstel naar Rome te komen en de Engelenburcht te bemachtigen;
hij zou dan voortaan kunnen verhinderen, dat er een paus werd
gekozen, die hem niet aanstond, zoals het vóór Gregorius VII was
geweest. Dit was het beste argument om het plan in kerkelijke kringen
te blameren. Want indien het slaagde, zou de Kerk weer afhankelijk
zijn van de staat. De gehele wereld was er getuige van, hoe de Kerk
juist na het verwerven van haar onafhankelijkheid verjeugdigd was
en haar krachten waren toegenomen. Een andere beveiliging voor
deze zelfstandigheid dan die besloten lag in haar tijdelijke macht leek
niet mogelijk te zijn. Kerk en staat in de Middeleeuwen te scheiden,
nadat de gehele westerse cultuur nauwelijks was gegrondvest, betekende de afbraak van hetgeen reeds stond. Frederik I had een nuchterder kijk op zijn tijd dan de Romeinen. In 1155 kwam hij naar Rome,
om de keizerskroon uit handen van Hadrianus IV te ontvangen;
tevens vroeg hij uitlevering van Arnold van Brescia, die hij ter dood
veroordeelde.

Wilde men werkelijk het godsdienstig leven verinnigen, dan
moest zulks niet onder dwang geschieden. Slechts moedige zelfverloochening kon een voorbeeld stellen, dat tot heldhaftige offers
prikkelde. Uitsluitend de vertegenwoordigers der hoogste kerkelijke
idealen, ijverige leden der kloosterorden, konden op deze weg voorgaan en aan de geestelijkheid tonen, dat haar een hogere taak was
weggelegd dan het najagen van aardse macht en schittering. Het is
een dankbare taak, na te gaan, hoe in de verschillende orden van die
tijd langzaam de overtuiging veld won, dat tegenover de toenemende
rijkdom de meest doeltreffende ascese de vrijwillige armoede was.
Reeds bij de Cisterciënsers werd de nadruk op de armoede
gelegd. Zij beperkten deze niet tot de monniken, zoals de andere
oude orden, doch wilden ook een arme orde zijn en arme kerken
bezitten. In tegenstelling met Cluny, waarvan de tussen 1089 en 1130
gebouwde kerk in die tijd de grootste ter wereld was, wensten zij bij
de bouw van hun kloosters en kerken alles na te laten, wat niet beslist
noodzakelijk was, en alle weelde te vermijden. De kerken moesten
eenvoudig zijn, zonder gebrandschilderde ramen en zonder torens.
Uit deze beginselen hebben de Cisterciënsers de eigenaardige bouwstij l van hun kerken ontwikkeld. De toren werd vervangen door een
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zogenaamde dakruiter. De koorafsluiting is niet rond, maar recht-

lijnig en streng van vorm.
De H. Bernard van Clairvaux, de beroemde redenaar der Cisterciënsers, trachtte het ideaal der vrijwillige armoede ook ingang te
doen vinden bij de ridders, die zich geheel aan God wilden wijden,
toen hij door de synode van Troyes in 1128 werd aangewezen, om
zijn medewerking te verlenen bij de organisatie van de eerste geestelijke ridderorde, die der Tempeliers. In zijn propagandageschrift
voor de nieuwe orde keerde hij zich tegen de overdreven praal en
opschik der wereldse ridders en zeide onder andere : „Gij dekt uw
paarden met zijde en bekleedt uw pantser met allerlei opzichtige
lappen ; uw lansen, schilden en zadels beschildert gij ; uw sporen en
teugels siert gij met goud, zilver en edelstenen en aldus opgedirkt
snelt gij met smadelijke ijver en beschaamde verbazing de dood
tegemoet." 1 ) De synode van Troyes verbood dan ook in de regel der
Tempeliers, die Bernard opstelde, goud en zilver aan de wapenrustingen der ridders aan te brengen. Van geschonken wapenrustingen
moesten de gouden of zilveren delen beschilderd worden, zodat haar
glans anderen geen ergernis zou geven. In de regel van Troyes werden
de gezellen van meester Hugo van Payns als „arme strijders van
Christus" aangeduid. Het oude wapen der Tempeliers, dat twee
ridders op één paard voorstelde, werd later steeds als een herinnering
aan de oorspronkelijke armoede der ridders beschouwd, toen er
slechts één paard voor twee ridders beschikbaar was. Maar de armoede
was natuurlijk onder de ridders niet vol te houden. Uiterlijk vertoon
en glans waren soms noodzakelijk uit een militair oogpunt. Ook
moesten de Tempeliers er op bedacht zijn, hun orde financieel sterk
te maken om de kosten der kruistochten te kunnen bestrijden.
Een tijdgenoot van de H. Bernard, Gerhoh, proost van het
reguliere Augustijner koorherenstift Reichersberg in het bisdom
Salzburg, trad op tegen de seculiere clerici, daar zij zich niet wilden
verplichten, de regel der Augustijnen gedurende hun gehele leven
te volgen. Hij noemde het particuliere bezit dezer clerici een zonde,
die gelijk stond met simonie. Hij verlangde, dat alle priesters naar
het voorbeeld der kloosterlingen afstand zouden doen van particulier
bezit, daar hierin de evangelische volmaaktheid bestond. 2
Vooral het lagere volk nam aanstoot aan de praal en de hoogmoed
der geestelijken en kon niet begrijpen, hoe de opvolgers der apostelen
zich als leden van de bevoorrechte rijke standen konden beschouwen.
Het stemde natuurlijk in met de lof der geestelijke armoede, de
prediking van het nederige leven van Christus en Zijn apostelen en
de veroordeling van de rijkdom, die aan de wereld bond.

•

)

1) Opp. B e r n a r d i I, 241. De laude, c. 2.
2) De edificio Dei, c. 13. De investigation Antichristi, c. 41. M. G. Libelli de
lite III, .142, 348.
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Wij zien dan ook bij de groei van de geest der armoede een
belangstelling voor de godsdienst in de lagere volksmassa ontwaken,
als tot dusver nooit was gebleken. Dit verschijnsel vormde het slot
van de godsdienstige beweging, die begonnen was met de hervorming
der kloosters en vervolgd met de hervorming der wereldgeestelijkheid;
daarna waren de ridders gewonnen voor geestelijke idealen, waaruit
de kruistochten voortsproten, en thans drong zij door tot de poorters
der in opkomst zijnde steden, een nieuwe stand, wiens religieuze
leiding nieuwe problemen aan de clerus stelde. Het opkomen van
die burgerstand uit het donker, waarin hij tot dan toe was verscholen,
was zowel rechtstreeks als indirect aan de kruistochten toe te schrijven.
Indirect, doordat als gevolg van het intensieve handelsverkeer de
steden, vooral in Boven-Italië en Zuid-Frankrijk, tot bloei kwamen
en ook een woord wilden meespreken in de strijd der geesten. Een
voorspel hiervan vormde reeds het optreden der pataria te Milaan
gedurende de investituurstrij d. Rechtstreeks, doordat de grote massa
in de kruistochten een niet te onderschatten militaire factor vormde.
De opmars der boeren in de eerste kruistocht was wel is waar geheel
nutteloos geweest, maar de bemanning der schepen, die door de
Italiaanse steden werden uitgezonden, maakte zich zeer verdienstelijk
bij de verovering der Syrische havensteden, en de burgers en zeelieden der Nederduitse en Engelse schepen speelden een belangrijke
rol bij de verovering van Lissabon en andere Portugese kustplaatsen,
evenals voor Jaffa en Akkon. Zeelieden uit Bremen en Lübeck brachten
de kruisvaarders over naar de Baltische kust, naar Riga en Danzig, ter
ondersteuning van de Zwaardbroeders en de ridders der Duitse orde.
Voor het welslagen der kruistochten was het dus nodig, ook het volk
in de steden door prediking te winnen.
Alle kruistochtpredikers begonnen er mee, de godsdienstige
gevoelens hunner toehoorders op te wekken. Dit gelukte het beste in
de steden, omdat zij daar het grootste aantal toehoorders konden
verzamelen. Zij spraken over de liefde tot God en de verlossing, maar
ook over schuld en boete. Wie rouwmoedig ten strijde trok naar het
Heilige Land, verkreeg sedert de vergadering van Clermont kwijtschelding van alle tijdelijke straffen voor zijn zonden. Hierdoor kwam men
er toe, in het algemeen de godsdienstzin en het begrip boete bij de
volksmassa te ontwikkelen, ook afgezien van de gedachte aan de
kruistochten. Wij zien spoedig naast de kruistochtpredikers rondtrekkende predikers optreden. Dezen verkondigden sedert de twaalfde
eeuw, behalve de oude aansporingen tot boete, een nieuwe gedachte:
die der geestelijke armoede.
Een der voornaamsten hunner was Norbertus van Xanten, die
zich beijverde de koorheren met Augustijner leefregel got ideale
zielzorgers te maken. Hij wilde de armoede der apostelen navolgen.
Hierbij ging hij reeds uit van de woorden der Heilige Schrift: „Gij
-
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zult noch zakken, noch schoenen, noch twee klederen bezitten," die
de grondslag zouden worden van de arbeid van de H. Franciscus van
Assisië. Hij legde er zich op toe, vrede te stichten tussen strijdenden
en was ook hierin de voorloper der latere rondtrekkende predikers.
In 1121 stichtte hij te Prémontré de orde der Premonstratensers, die
steunt op de regel van Augustinus, waarbij hij de nadruk op de
armoede legde ; de orde stemt hierin overeen met de Cisterciënsers,
wier organisatie zij in hoofdzaak navolgde. Zij onderscheidde zich
echter van deze en de andere Benedictijnenorden hierdoor, dat haar
leden als zielzorgers buiten de kloosters wilden werken. Dit geschiedde
vooral in hun parochiekerken. Maar hun arbeidsveld bleef beperkt,
daar hun stiften meestal op het platteland waren gevestigd en hun
kerken voornamelijk landelijke kerken waren. Voor de steden was
hun arbeid dus van minder belang.
Behalve Norbertus trad nog een wereldgeestelijke als rond
prediker op : Robertus van Arbrissel in Bretagne, die ons-treknd
nog meer als een voorloper van de H. Franciscus van Assisië aandoet.
In het woud van Craon bij Laval, waar hij als kluizenaar leefde,
stichtte hij voor zijn gezellen, die hij uit de clerici recruteerde, het
Augustijner koorherenstift La Roé. Daarna begon hij als prediker
rond te trekken, en hield dit vol tot aan zijn dood in 1117. Hij verkreeg
hiervoor de uitdrukkelijke machtiging van paus Urbanus II, in wiens
tegenwoordigheid hij in 1096 te Angers had gepredikt, toen de eerste
kruistocht werd voorbereid. Blootsvoets, met lange baard, trok hij in
armelijke kledij rond ; zijn werk in West- Frankrijk wierp rijke
vruchten af. Vooral legde hij de nadruk op boetvaardigheid en
armoede. Zijn volgelingen noemde hij de armen van Christus. Zij
vergezelden hem op zijn tochten, totdat hij moest besluiten, vooral
met het oog op de vrouwen, hen in kloosters onder te brengen. Zo
vormde zich een nieuwe congregatie, met als middelpunt het moeder
bisdom Poitiers, waarin zich zowel-klosterFnvauih
mannen als vrouwen bevonden. De congregatie kreeg echter niet veel
betekenis, daar het haar stichter aan organisatietalent ontbrak. In zijn
predikatiën richtte Robertus zich ook tegen de fouten van de geestelijkheid en vooral tegen het feit, dat velen hunner een herenleventje
leidden en zich lieten onderhouden door de arbeid van anderen. Hij
werd daarom van verschillende zijden aangevallen. Anderen, zoals
aartsbisschop Baldrich van Dol, die in Bretagne zeer treurige toestanden kende, namen hem echter in bescherming.
Alle steun moest echter geweigerd worden aan de rondtrekkende
prediker Hendrik van Lausanne, die van 1101 af in Le Mans tegen
de verwereldlijking van de clerus ijverde, waarmede hij de algemene
bijval van het volk verwierf. Want de H. Bernard leverde het bewijs,
dat hij in strijd met het dogma leerde en wees later de verderfelijke
gevolgen hiervan voor de Kerk in Zuid-Frankrijk aan.
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Verdroeg de clerus reeds met tegenzin de critiek van mede priesters, dan moesten natuurlijk veel gevaarlijker conflicten ontstaan,
toen de leken zich met misstanden onder de geestelijkheid wilden
bemoeien. Nu bleek, welke fout men had begaan, door gedurende de
investituurstrijd de bevolking der steden aan te sporen, critiek op de
geestelijken uit te oefenen. Door de heersende afgunst van de stedelingen op de clerus ging deze critiek in zeer vele gevallen de perken te
buiten. Dit is te verklaren, doordat de clerus niet slechts het intellect
en de ontwikkeling vertegenwoordigde, maar tevens naast de adel de
bevoorrechte, heersende stand was, waartegen de burgerij in haar
streven naar gelijkheid in verzet kwam. Langzaam groeide de opvat ting, dat de geestelijkheid in economische en stedelijke aangelegenheden niet het recht had, voorrechten te genieten, en dat de uit bezit
voortvloeiende voorrang haar niet tot eer strekte, maar eerder met
haar roeping in strijd was. De verkondiging der Christelijke armoede
door de leken kon dus worden opgevat als een rechtstreekse aanval
op de geestelijkheid. Daar de rijke priesters a priori werden gewantrouwd, terwijl de arme predikers zonder onderscheid gehoor vonden,
werd deze situatie door verkondigers van dwaalstellingen uitgebuit;
zij traden als arme predikers in de steden op en verspreidden hun
onjuiste meningen. Hierdoor nam het wantrouwen der Kerk tegen de
rondtrekkende predikers in niet geringe mate toe.
Dit gevaar werd nijpend, toen de oude dwaalleer der Manichaeërs, reeds door Augustinus bestreden, weer ingang trachtte te
vinden in de westerse landen. In het Byzantijnse rijk werd zij aangehangen door de sekte der Paulicianen, die hun naam waarschijnlijk
aan de H. Paulus ontleenden : hun leer steunde op zijn brieven en op
het evangelie van de H. Lucas. Om ten minste enig militair nut uit
de leden dezer sekte te trekken, brachten Byzantijnse keizers hen over
naar Thracië, opdat zij de grenzen van het rijk tegen de Slaven zouden
bewaken. Philippopel werd hier hun voo rn aamste standplaats. Hun leer,
die de sacramenten en alle uiterlijke vormen van eredienst verwierp,
werd van hier uit onder de Bulgaren en de andere Balkanvolken
verbreid. In verband met een Slavische gebedsformule, of wellicht
naar een Slavische pope, werden zij Bogomilen of Bulgari genoemd;
later ontstond hieruit in Frankrijk het woord bougres, waarmede
spottenderwijs alle ketters werden aangeduid. Toen hun leer haar
intrede in Europa deed, noemden de aanhangers zichzelf gewoonlijk
Katharen, de reinen, waaruit het Italiaanse woord gazari en het
Nederlandse ketter ontstonden. Langs welke wegen de ketterij in
Europa doordrong, is niet met zekerheid na te gaan en dat begrijpen
we, want zij moest sluipwegen bewandelen. Voortekenen er van vertoonden reeds de geestelijken, die, zoals we reeds vermeldden, in
1022 te Orleans werden verbrand. Gedurende de kruistochten nam
het aantal aanhangers toe, vooral in de tweede helft der twaalfde eeuw.
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Zij kwamen voor in Zuid - Frankrijk, Boven - Italië en Vlaanderen,
vooral in de steden waar een industrie in opkomst was. De meeste
aanhangers van deze dwaalleer werden gevonden onder de beoefenaars van het verst gevorderde luxe- handwerk uit die tijd, onder de
wevers, de tisserands, welk woord dikwijls werd gebruikt om de aan
sekte aan te duiden. In Italië gingen zij door onder de-hangersd
naam pataria, het lompenvolk, die reeds in de investituurstrijd in

zwang was.

Waarschijnlijk heeft er een zekere innerlijke samenhang bestaan
tussen de oude pataria, de stadsbevolking, die tij dens de investituur strij d zeer veel belang stelde in godsdienstige strijdvragen, en de
godsdienstige beweging, die tijdens de kruistochten het volk in
beroering bracht. Er bestond wel enige grond voor deze beroering.
Zij verviel echter in dwalingen door de overdrijvingen, de buitensporigheden en de vreemde smetstoffen, waarmede het oude oosterse
nihilisme en dualisme de westerse wereld infecteerden. Het uitgangspunt was niet zelden een vurig idealisme, dat sterk de nadruk legde
op het geestelijk element tegenover het aardse, op het innerlijk leven
met verwerping van alle uiterlijkheden. Dit naïef idealisme der in
geestelijke beroering geraakte stedelijke bevolking vormde een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei uitwassen, zoals de eerbied voor de
vrouw, die door groei in beschaving onder de ridders opkwam, een
gunstige kans gaf aan de zedeloze hoofse poëzie der Moren. De nieuwe
dwaalleer was daarom zo moeilijk te bestrijden, omdat in de steden
velen de gewoonte hadden aangenomen, critiek uit te oefenen op de
geestelijken, wier werelds optreden dikwijls een scherpe tegenstelling
vormde met het voorbeeld van nederige zelfverloochening, dat

Christus aan de wereld had gegeven.
Inderdaad viel niet te ontkennen, dat de meeste bisschoppen
meer als wereldse vorsten dan als geestelijke herders leefden. In zijn
zeer ernstig geschrift De consideratione, dat de H. Bernard aan . zijn
vriend en vroegere leerling paus Eugenius III opdroeg, had hij de
bisschoppen, gebruik makend van een oude woordspeling, de vermaning toegevoegd: „De hoofden (praesules) der Kerk zijn niet op
de eerste plaats aangesteld om aan het hoofd te staan (praesint) en in
hun onderhoud te voorzien, maar om zorg voor anderen te dragen
(prosint). De bisschop moet zich geen zorg maken over zijn huis houding, daar hij ernstiger aangelegenheden dient te behartigen." 1
Al te vaak was ook in de oude orden de zorg voor het innerlijk leven
op de achtergrond gedrongen door de zorgen voor het behoud en de
vermeerdering van het gemeenschappelijk aards bezit, de verdediging der voorrechten en het beheer der bezittingen. De rechtsstudie, die vooral te Bologna vlijtig werd beoefend, leidde tot een
)

1)

De consideratione 1. III, c. 3, 6. B e r n a r d i, Opp. I, 191, 196.
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bewonderenswaardige ontwikkeling van het kerkelijk recht, maar
tevens tot een eenzijdig eigenbelang in het streven naar macht en bezit.
Met de rechtspleging kwamen ook spitsvondige eisen op. Het getal der
geestelijke processen nam zodanig toe, dat de uitingen van de godsdienst der liefde en der barmhartigheid nog maar heel matig uit
Veel voorkomende en ingewortelde misstanden gaven maar-kwamen.
al te zeer aanleiding tot gegronde critiek. Een groot aantal onomstotelijke feiten en uitspraken van betrouwbare getuigen bevestigt dit.
Toen Jacob van Vitry, bisschop van Akkon en later kardinaal aan de
Curie, van wiens hand kostelijke schetsen van zijn tijd afkomstig zijn,
na de dood van Innocentius III in 1216 aan het pauselijk hof te Perugia
kwam, schreef hij : „Ik vond hier veel, dat mij niet aanstond. Men
bemoeide zich zozeer met tijdelijke en wereldse aangelegenheden, met
vorsten en koninkrijken, met processen en klachten, dat er nauwelijks
gelegenheid was, nu en dan ook over geestelijke onderwerpen te
spreken." 1 ) Op een andere plaats sprak hij van „de kwijnende, ja
bijna gestorven godsdienst, van de nadering van de Antichrist". 2
Onder zulke omstandigheden was het niet moeilijk voor de
Katharen, gehoor te vinden bij de stedelingen, die toch al tot critiek
geneigd waren. De ketterse predikers, die zichzelf ten aanhoren van
het volk vergeleken met de leerlingen des Heren, en als arme, wereld verachtende, vervolgde zwervers nooit rijkdommen of eer zochten,
)

maar zich verborgen en bedelden, schenen voor de ogen der volks-

massa reeds door hun uiterlijk de waarheid van hun leer te bevestigen.
De leken, die hen volgden, waren niet in staat de dwalingen te onderscheiden, die hun door de vreemde predikers werden verkondigd. De
Katharen maakten onderscheid tussen de volmaakten, die volkomen
de strekking der leer begrepen, en de gewone gelovigen. De volmaakten of de getroosten waren zij, die de „vertroosting" (ronsolamentum) hadden ontvangen, een geestelijk doopsel, dat het s'Äcrament
van het doopsel verving en toegediend werd door gebed en handoplegging. Zij vormden de groep der Kathaarse bisschoppen en
priesters, die ook aan anderen het consolamentum konden toedienen.
Zij waren de eigenlijke Katharen, de reinen. Slechts deze uitverkorenen moesten zich onthouden van alles, wat hen kon verontreinigen. Zij mochten geen kaas, eieren of vlees eten, niet liegen, zweren of
doden en geen vrouw aanraken. Om niet te vallen en hierdoor de
genade der vertroosting te verliezen, zochten vele der volmaakten de
dood, hetzij door zich van spijs en drank te onthouden, hetzij door
zich de aderen te openen of zich te laten worgen. De gelovigen, die
het consolamentum niet hadden ontvangen, konden een gemakkelijker
leven leiden; dikwijls bleven zij uiterlijk deel uitmaken van de
Zeitschrift f. Kirchengesch. XIV (1894), 103.
Hist occident. c. 32.
,
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Katholieke Kerk, ofschoon deze in hun ogen geheel ontaard was ; zij
moesten echter op hun sterfbed het consolamentum ontvangen. Slechts
weinigen beseften, dat deze leer van het Christelijk geloof afweek en in
haar de oude Manichaeistische tegenstelling herleefde tussen de goede
God des lichts, heer van de hemel en alle geest, en de boze God,
schepper der zinnelijke wereld en der lichamen, dat alles ter wereld
met een heilloos nihilisme werd doordrenkt en door de ontkenning
van ieder gezag anarchie moest ontstaan.
Moest de leer der Katharen uiteindelijk tot een sociaal nihilisme
en de ontkenning van ieder maatschappelijk verband leiden, de
Waldenzen hingen geheel andere leerstellingen aan, ofschoon er
uiterlijk wel enkele punten van overeenstemming bestonden. De
Waldenzen ontleenden hun naam aan Waldes, een rijk geworden
koopman te Lyon. Door het lezen van de levensgeschiedenis van de.
H. Alexius werd hij diep getroffen. Om de evangelische armoede te
kunnen beoefenen schonk hij zijn bezit aan grond aan zijn vrouw en
gebruikte hij de rest van zijn vermogen gedeeltelijk voor zijn beide
dochters, die hij zonder medeweten van zijn vrouw in het klooster van
Fontevrault had ondergebracht, en gedeeltelijk voor de armen tijdens
een hongersnood. Op het feest van Maria Ten- hemel - opneming in
1176 deelde hij geld in de straten uit, de woorden der Heilige Schrift
aanhalend, dat niemand twee heren kon dienen, God en de Mammon.
Zijn medeburgers dachten, dat hij krankzinnig was, vooral toen hij in
het openbaar begon te preken. Hij vond echter, voornamelijk in de
lagere volksklassen, toehoorders, wier getal spoedig toenam. Ook
anderen begonnen, evenals hij, in straten, huizen en zelfs kerken te
prediken. Het Christelijk ideaal, dat zij verkondigden, bestond hoofdzakelijk in de bestrijding van de hebzucht en de hoogmoed. Zij lieten
zich in hun predikatiën slechts leiden door de onbaatzuchtige geestdrift, die in hun harten oplaaide, en sloegen geen acht op nuchtere
overwegingen van het verstand. Deze impulsieve naturen gingen
hierbij echter vaak de grenzen te buiten. In hun strijd tegen de rijkdom en de hoogmoed vielen velen ook de clerus aan. Deze bleef het
antwoord niet schuldig. De geestelijken beschikten natuurlijk over
veel scherper wapenen dan hun ongeletterde en zwakke tegenstanders.
Zij ontzegden de leken het recht, een oordeel te vellen over onderwerpen van Christelijke moraal. De kerkelijke autoriteiten meenden
niet langer werkeloos te moeten toezien. Zij zagen in de losgebroken
strijd een gevaar voor het geestelijk gezag en verboden de prediking
der leken.
Ook Waldes kwam hierdoor met zijn bisschop in botsing. Maar
hij wilde in die tijd geenszins met de Kerk breken. In 1179 verzocht
hij paus Alexander III, hem en de zijnen het recht te geven als
kerkelijke predikers op te treden. De paus prees de vrijwillige armoede
van Waldes en stond hem ook toe te preken, maar binnen nauwkeurig
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omschreven grenzen. De leken mochten niet dan op machtiging van
een geestelijke prediken en moesten zich beperken tot de zedenleer.
Dogmatische onderwerpen, die dus, welke betrekking hadden op de
geloofsleer, waren en bleven hun verboden. Dit was een grote
tegemoetkoming. Maar de geestelijkheid weigerde de toestemming te
geven, die Alexander III als voorwaarde had gesteld. Spoedig kon
de aartsbisschop van Lyon het verwijt tot de Waldenzen richten, dat
zij zonder toestemming over geloofspunten predikten en de kerkelijke
instellingen aanvielen. In 1184 werden de Waldenzen door Lucius III
in de ban gedaan, waarna zij de wegen gingen van mensen, die met de
Kerk gebroken hadden. Vanuit Lyon, waar zij armen van Lyon
werden genoemd, verbreidden zij zich door geheel Zuid-Frankrijk,
waar zij ook onder de naam van passagiens bekend stonden. Ook
verschenen zij in Boven-Italië en Duitsland, waar het volk hun de
naam gaf van Lombardische armen, respectievelijk de Leonisten,
mensen van Lyon.
Later sloot een deel der Waldenzen zich bij de Katharen aan.
Enkele takken trachtten echter binnen de Kerk te blijven. Aldus de
Humiliaten in Lombardije, oorspronkelijk een genootschap van lakenwevers, waaruit zich verschillende takken vormden. Een eerste orde
omvatte geestelijken, die als canonici samenleefden en naast de zielzorg handenarbeid beoefenden, en vrouwenkloosters. Een volgens
dezelfde regel levende tweede orde omvatte mannen, die echter leken
bleven, en, van dezen gescheiden, ook vrouwen ; deze genootschappen
legden zich op de wolweverij toe. Een derde orde werd gevormd door
degenen, die in hun huizen en gezinnen leefden en een bijzondere
regel volgden. Paus Innocentius III keurde deze drie takken goed in
het jaar 1201. De lekenbroederschap kreeg toestemming op Zondagen
samen te komen. Een der lekebroeders mocht dan prediken, waarbij
uitsluitend mocht worden opgewekt tot een godvruchtig leven en
het verrichten van goede werken. Uitdrukkelijk was verboden, de
geloofsartikelen en de sacramenten te behandelen. Ook bleef het
preken in de kerk verboden. Zij, die zich niet aan deze bepalingen
hielden, werden geëxcommuniceerd.
De Waldenzen van Aragon, die onder leiding stonden van
Durand Huesca, verzoenden zich met de Kerk en richtten de broederschap der Katholieke Armen op, die door Innocentius III in 1208
werd goedgekeurd. Dit genootschap bestond echter voornamelijk uit
priesters, die theologisch geschoold waren; zij sloten zich later als
orde aan bij de Augustijner Eremieten. Tegenover hen hadden de
kerkelijke autoriteiten geen bezwaar, toestemming tot het prediken
over geloofswaarheden te geven.
Toen de propaganda der armoede grotendeels in ketterijen was
ontaard, bestond het gevaar, dat de uitmuntende gedachten, die in
deze beweging lagen opgesloten, met wantrouwen bejegend en op de
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achtergrond gedrongen zouden worden, hetgeen zeer te betreuren
ware geweest. Het was immers een verheugend verschijnsel, dat er
een reactie ontstond tegen de wereldse geest, tegen de vervlakking
van het geloof, die met de toenemende rijkdom en weelde ook in
kerkelijke kringen meer en meer merkbaar werden. Het Christelijk
leven moest nodig meer diepte en innerlijkheid krijgen. Vóór alles
was echter vereist, dat deze beweging op kerkelijke grond bleef. Dit
werd door Franciscus van Assisië tot stand gebracht, die daarom als
de edelste figuur uit de tijd der kruistochten wordt beschouwd.
Slechts in zijn verband met de kruistochten is Franciscus van
Assisië juist te begrijpen en te karakteriseren. Vroeger placht men
Franciscus in verband te brengen met het begin der Renaissance.
Maar er bestaat tussen die twee slechts één aanrakingspunt, de voorliefde voor de volkstaal; deze werd ook door de Italiaanse Renaissance
beoefend, enigszins inconsequent en in tegenstelling met de Renais sancebewegingen in de andere landen. Voor het overige vormde
Franciscus een scherpe tegenstelling met de tijd, die na hem kwam.
Gedurende korte tijd wel is waar stond hij uiterlijk en innerlijk niet
ver van datgene, wat in de Renaissancetijd de geesten aantrok.
Afkomst en geboorte dreven hem in deze richting. Als lid van een
rijke burgerfamilie behoorde hij tot de Italiaanse kringen, waarin de
Renaissancebeweging met geestdrift werd begroet. Zijn vader, Pietro
Bernardone, dreef in Assisië een handel in laken, dat in die tijd als een
weeldeartikel werd beschouwd, en ging geheel op in zijn zaak. Tot
zijn grote teleurstelling voelde zijn zoon weinig voor dit bedrijf, maar
wel leidde Franciscus van vaders geld enige tijd een leventje van
pleizieren. Hij werd de aanvoerder van een groep jongelui, die in

pronk en drinkgelagen hun vermaak schepten. Maar meer nog haakte
hij naar roem, waarnaar later de echte Renaissancehelden zo waan
zouden dorsten. Een droom maakte in die tijd een diepe indruk-zing
op hem. Hij zag een schitterend paleis, vol wapens en wapenrustingen,
van buiten met bontgekleurde schilden versierd, terwijl binnen een
schone maagd op de bruidegom wachtte. Door de hulp van een ridder
hoopte hij deze droom te verwezenlijken; hij trok met hem naar
Beneden - Italië om deel te nemen aan de strijd, die na de dood van
Hendrik VI tijdens de minderjarigheid van Frederik II werd gevoerd.
Zijn bedoeling was, op het slagveld de ridderslag te ontvangen en in
de adelstand te worden opgenomen. Maar het is niet deze periode van
zijn leven, die de herinnering aan Franciscus heeft levendig gehouden
tot in onze tijd. Als Poverello, als de bruidegom der armoede, die door
geen tijdperk zozeer werd veracht als juist door de Renaissancetijd,
leeft hij voort in de harten der mensen.
Te Spoleto trad een algehele ommekeer in zijn leven in: de
drieëntwintigjarige verzaakte voorgoed alles, wat voorheen zijn geest
en hart had aangetrokken. Hij had het nietige van de aardse ridderdienst
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ingezien en wilde voortaan slechts de hoogste Heer dienen. In het
vervallen kerkje van de H. Damianus bij Assisië werd zijn weg
hem aangeduid met de woorden: „Franciscus, ziet gij niet, dat Mijn
huis in verval raakt? Ga en breng het weer in orde." Hij meende,
dat deze woorden slechts op het kapelletje van de H. Damianus
betrekking hadden ; door bedelen verkreeg hij de middelen, om het
kerkje te herstellen. Maar Gods wil werd hem duidelijk, toen hij op
24 Februari 1208 in de door hem herstelde kapel van Portiuncula bij
Assisië de H. Mis diende, en de evangeliewoorden hoorde, waarmee
de apostelen werden uitgezonden : „Neemt niet goud, zilver of geld
in uw gordels en ook geen tas op uw weg, noch twee klederen, noch
schoenen of staf. Indien gij echter een huis binnentreedt, groet het
met de woorden: Vrede zij dit huis." Vol vreugde besloot hij, deze
woorden in toepassing te brengen. Hij wierp stok en schoenen weg,
verving zijn leren gordel door een touw hij was als kluizenaar
gekleed en maakte zich een kleed van een zeer ruwe stof. Dit was
de dag, waarop de heilige met de armoede huwde, de verbintenis, die
door Giotto in een beroemd fresco in de benedenkerk te Assisië werd
verheerlijkt en waaraan Dante zijn beroemde verzen wijdde.
Van toen af begon Franciscus te prediken, waarbij steeds zijn
openingswoord was : „De vrede des Heren zij met u." Zijn predikatiën waren eenvoudige, korte opwekkingen tot zedelijke inkeer,
vooral echter tot vrede. De edelman Bernard van Quintavalle en een

zekere Petrus, beiden uit Assisië, sloten zich bij hem aan. Met hen
stichtte hij op 15 April 1208 in de St.-Nicolaaskerk op de Markt te
Assisië zijn orde, die thans over de gehele wereld is verbreid. Hij
stelde zichzelf en de zijnen tot doel de letterlijke nakoming van drie
plaatsen uit het evangelie. De eerste luidde : „Indien gij volmaakt
wilt zijn, ga heen en verkoop alles wat gij bezit en schenk het aan de
armen: zo zult gij u een schat voor de hemel verwerven; kom en volg
mij na." De tweede tekst was: „Neemt niets mee op de weg, staf noch
tas, brood noch goud; ook zult gij geen twee kledingstukken bezitten."
De derde: „Wie Mij wil volgen, verloochene zichzelf, hij neme zijn
kruis op en volge Mij na." „Broeders," zei Franciscus, na de drie
plaatsen te hebben voorgelezen, „dit is ons leven en onze regel." De
oorspronkelijke regel bestond ook inderdaad slechts uit deze drie
teksten uit het evangelie.
Heel zijn verder leven bracht Franciscus deze woorden letterlijk
in toepassing. Zij vormden voor hem het rechtstreeks bevel van God,
die hij, als een plichtsgetrouw leenman tegenover zijn leenheer, in
onwankelbare toewijding wilde dienen. Hij had zoveel deel aan de
ridderlijke opvattingen van zijn tijd, dat nog dikwijls de Franse
ridderliederen, die toen in zwang waren en die hem in zijn jeugd
zozeer hadden geboeid, bij hem opkwamen. De figuren van Roland
en van de ridders der Tafelronde, die in Italië zo bekend waren, dat
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wij ze in reliëfs in de dom te Modena vinden, zijn nooit uit zijn
fantasie geweken. Ook in latere jaren gaf hij, gehuld in armoedige
bedelaarskledij, nog gaarne door deze gezangen uitdrukking aan zijn
blijmoedigheid; zelfs toen hij, na zijn vader te hebben verlaten, door
wie hij zich onterven liet, slechts gekleed in een hemd en een mantel,
en blij met zijn armoede, de eenzame bossen van de Monte Subasio
opzocht. Hoe volkomen zijn gedachten met die van zijn tijd overeenstemden, blijkt wel zeer duidelijk uit het feit, dat hij toen ook uiterlijk
op een orderidder wilde gelijken. Met een stuk baksteen tekende hij
een rood kruis op zijn mantel. Toen rovers hem aanhielden en bars
vroegen, wie hij was, antwoordde hij : „Ik ben de heraut van de grote
Koning." Zijn geluk bestond hierin, dat hij thans alleen in het hoogste
dienstverband stond. De mentaliteit van de loyale ridder bleef hem
zijn hele leven bij. Met dit verschil, dat hij sedert zijn bekering te
Spoleto niet meer in dienst stond van een aardse heer, maar de Heer
van hemel en aarde diende.
In de orde van de H. Franciscus, evenals in die van de H. Benedictus en van de H. Ignatius, vinden wij de kenmerken van haar tijd;
dit is niet meer dan natuurlijk, want de verhouding tussen de orde
en haar overste eist steeds aansluiting bij de geest van het tijdperk.
Bij Benedictus is het strenge, ernstige gezag van de Romeinse paterfamilias het tijdelijk ideaal, dat uit de regel spreekt. Bij Ignatius vinden
wij de strikte eisen van militaire discipline en organisatie, zoals deze
in de nieuwe tijd voor het eerst in Spanje bij de vorming van moderne
legers werden toegepast. In Franciscus daarentegen zien wij duidelijk
de feudale ridder, die zich aan zijn leenheer onderwerpt, minder door
wettelijke bepalingen en militaire discipline, dan wel door een vrij willige trouwe aanhankelijkheid, waarbij hij de ingevingen van zijn
hart volgt, dat hem zegt, wat hij volgens ridderplicht en riddereer te
doen heeft. In het werken en leven van de ridder der armoede ligt een
poëtische trek, die ook met de feudale ridderwereld verband houdt. Hij
komt voort uit het persoonlijk dienstbetoon, de trouw, die de leenman
bindt aan zijn heer, van wiens gunst hij leeft. Evenals Tancred koesterde Franciscus een voorliefde voor avonturen, maar hij liet zich
daarbij steeds leiden door de wil van God; het meest voelde hij zich
tot waagstukken aangetrokken, die geen ander aandurfde, omdat
niemand zoals hij bereid was voor zijn Heer een offer te brengen. In
kinderlijk vertrouwen volgde hij zijn Heer, ons herinnerend aan de
kinderen van zijn tijd, die in hun ontroerende naïeveteit, waardoor zij
de verstandige critiek hunner tijdgenoten deden verstommen, dachten
dat zij Jeruzalem konden veroveren.
Bij alles wat hij ondernam trachtte hij vóór alles Gods wil te
onderscheiden, te begrijpen en dan letterlijk te volbrengen. Als een
plichtsgetrouw leenman beijverde hij zich, de bevelen van zijn Heer
steeds nauwgezet uit te voeren. Deze vond hij vooral in de vermaningen
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van het evangelie. Als zijn levenstaak, die hem rechtstreeks door
de hemel was opgelegd, beschouwde hij, het voorbeeld van de mens geworden Zoon Gods zo getrouw mogelijk na te volgen en te arbeiden
aan de uitbreiding van Zijn rijk. Met zijn zeer levendige verbeelding
trachtte hij zich een voorstelling te vormen van het werken en lijden
van Christus op aarde. De gedachte aan Zijn vernederingen deed de
echt- ridderlijke deugd der edelmoedigheid in zijn hart ontwaken.
Een diepe droefheid beving hem bij de gedachte, dat zijn leven aangenamer was dan dat van zijn Meester, die in een kribbe had gelegen,
de kruisdood stierf en zich onder de gedaanten van brood en wijn in
de H. Eucharistie verborgen houdt. Het meest armelijke bestaan was
hem altijd nog te goed. In lijden en smarten prees hij de Heer, die veel
meer geleden had dan hij. Vol vreugde jubelde hij, toen hij de heilige
wondtekenen van zijn gekruisigde Meester aan zijn eigen lichaam
ontdekte. Ondanks zware lichaamspijnen dichtte hij het zonnelied,
waarin hij zich met al het geschapene verenigde om God te loven. Zij n
hoogste eer was, Gods kind en dienaar te zijn. Alle schepselen waren
voor hem, in zijn vreugde om het kindschap Gods, broeders en zusters,
de zon, het vuur, het water, de vissen en de vogels. Met hen en alle
geschapen wezens wilde hij, naar de echt- middeleeuwse gemeen
hij, slechts één van talloos velen God loven en dienen.-schapide
Uit Franciscus' denken en handelen spreekt een eenvoudig,
kinderlijk-religieus gemoed, maar juist daardoor veroverde hij alle
harten. In zijn geschriften en predikatiën horen wij hem dan ook
steeds de nadruk leggen op de simplicitas en de puritas, op de eenvoud
des harten en de oprechtheid.
Nu wij enigszins Franciscus' eigen aard hebben beschouwd,
komen wij tot de vraag : neemt hij ook een plaats in binnen het
algemene kader van het streven naar armoede in zijn tijd? Natuurlijk.
Franciscus stond midden in deze beweging. Maar het karakteristieke
van zijn verschijning ligt in de wijze, waarop hij ridderlijke opvattingen verenigde met het streven naar de evangelische armoede. Men
heeft herhaaldelijk het verband tussen Franciscus en deze beweging
overdreven, zodat men hem als het ware hierin deed opgaan, en
veronderstelde, dat hij het denkbeeld van de stichting zijner orde had
ontleend aan de Waldenzen. Er is echter geen enkele aanwijzing te
vinden van een rechtstreekse invloed, op Franciscus door godsdienstige lekengenootschappen van die tijd uitgeoefend. Met meer recht
kan men zeggen, dat Franciscus slechts indirect was betrokken bij
de toenmalige propaganda voor de armoede. En van de Waldenzen
stond hij al héél ver af door zijn onschokbare onderworpenheid aan
de paus, wie hij uitdrukkelijke trouw had beloofd.
Zijn wens, van het hoofd der Kerk een uitdrukkelijke machtiging
te krijgen voor zijn apostolisch liefdewerk tot heil van de naaste,
voerde hem in 1209 naar paus Innocentius III. Deze aarzelde, de door
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Franciscus aangeboden regel goed te keuren. Deze bevatte de drie
evangelieteksten, die hij als richtsnoer had genomen, benevens enkele
bepalingen, waarvan vooral deze vermelding verdient, dat de leden
der orde volgens het oorspronkelijke plan geen gemeenschappelijk
leven zouden leiden. De bedoeling was, dat zij in ziekenhuizen, bij
voorkeur hospitalen voor melaatsen, in woningen, in kloosters, onverschillig waar, zelfs aan particulieren allerlei eerbare diensten zouden
bewijzen. Wij moeten hier niet uit het oog verliezen, dat de orde in
die tijd waarschijnlijk nog slechts uit leken bestond. De leden moeten
wij ons voorstellen als eenvoudige huisbedienden. Want Franciscus
en zijn gezellen wilden voor alles de nederigheid beoefenen. Hij verbood hun in de huizen, waar zij werkten, een hogere betrekking te
aanvaarden. Zij moesten minores, minderen, blijven en de ondergeschikten van allen, die in hetzelfde huis vertoefden. De uitdrukking
minores viel zozeer in zijn smaak, dat hij zijn volgelingen opdroeg
op de vraag, wie zij waren, slechts te antwoorden, dat zij Minorieten,
Minderbroeders waren. Deze naam, die tot op heden is bewaard
gebleven, geeft aan wat een zijner voornaamste bedoelingen was:
zelfvernedering. De leden voorzagen door arbeid in hun onderhoud,
maar mochten geen geld aannemen. Zo nodig moesten zij gaan
bedelen, evenals de gewone armen.
Het verschil tussen de orde van Franciscus en de oudere orden
lag hierin, dat hij armoede niet slechts voor de enkeling voorschreef,
maar voor de gehele orde. Ook deze mocht geen eigendom verwerven
of bezitten. Tot dusver bezaten alle kloosters gemeenschappelijk
eigendom, en niet te ontkennen is, dat het streven naar gemeenschappelijk bezit en de instandhouding en uitbreiding er van velerlei
voordelen voor de ontwikkeling der beschaving heeft opgeleverd.
Daardoor werden de Benedictijnen en de Cisterciënsers in staat
gesteld, modelbedrijven te exploiteren, bekende onderwijsinrichtingen
en centra van wetenschap in stand te houden, om nog niet te spreken
over hun aandeel in de ontwikkeling der kunst. Slechts daardoor was
het aan de geestelijke ridderorden en de orden voor ziekenverpleging
mogelijk, de bedragen bijeen te brengen, die nodig waren voor de
kruistochten en de werken van naastenliefde. Men kan echter ook niet
ontkennen, dat het streven naar tijdelijk bezit en macht de religieuze
geest ener orde licht in gevaar kon brengen; dat bewezen feiten links
en rechts. Het was de tijd, waarin, na de inneming van Constantinopel door de Latijnen, de zucht naar geld en weelde tot ontoelaatbare
buitensporigheden leidde. Het voorschrift, af te zien van gemeenschappelijk bezit, dat Franciscus aan zijn nieuwe orde gaf, bevatte
een critiek op de bestaande orden, die zeer goed gevoeld werd, en de
sympathie der oude orden voor het nieuwe genootschap niet bepaald
begunstigde.
Maar Franciscus koesterde in die tijd ook geenszins het
24. S c h n ü re r. Kerk en Beschaving. II.
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voornemen, een nieuwe orde aan de reeds bestaande toe te voegen.
Zeker is, dat hij een nieuw godsdienstig genootschap met geloften en geheel nieuwe doeleinden wilde stichten. Indien wij echter nagaan, wat hij
oorspronkelijk bedoelde, speciaal met het oog op vormen van organisatie, dan blijkt uit niets, dat hem in die tijd de gedachte aan de
stichting van een orde voor ogen zweefde ; veeleer moet dit worden
ontkend. Franciscus hechtte geen waarde aan vormen. --Deze waren
voor hem van zo ondergeschikte betekenis, dat hij van organisatie niets
wilde weten. Hij zag er slechts een gevaar in voor de handhaving
van de ware geest, voor het spontaan beleven der godsdienstige waarheden door het gemoed, een dwang, in formules belichaamd, die tot
strijd kon voeren en door armzalige mensenwijsheid was uitgedacht.
Zijn genootschap was voor hem uitsluitend een groep volgelingen, aan
wie hij de bevelen van de Meester wilde kenbaar maken, die zich
verplichtten, die bevelen stipt uit te voeren, en de paus even trouw
te blijven als hijzelf.
Zo bleek aldra een groot verschil met de Waldenzen, die aanvankelijk dezelfde richting schenen in te slaan. Dit verschil werd nog
duidelijker, toen Franciscus geleidelijk meer plaats inruimde aan de
predikatie. Er was al een zekere opleiding nodig voor wie werkelijk
goed als prediker wilde optreden. Deze vorming vereiste echter een
te zamen wonen en een vast tehuis voor de leden der orde. Hierdoor
verviel de arbeid hier en ginds, waardoor zij in hun onderhoud
moesten voorzien, ten minste voor een deel der leden. Deze omstandigheden waren van invloed op de houding der Curie, die steeds het
godsdienstig idealisme trachtte te verenigen met de nuchtere feiten,
wat ook volstrekt niet in strijd is met het hogere doel van de mens,
waarnaar de Kerk hier op aarde streeft, want zij moet daarbij rekening
houden met tijdelijke moeilijkheden en aardse beslommeringen.
Wellicht vreesde Innocentius eerst nog, dat het genootschap van
Assisië later op dezelfde wegen als de Waldenzen zou geraken. Toen
hij echter de overtuiging kreeg, dat de stichter volkomen vertrouwen
verdiende, keurde hij de voorgeslagen regel goed, aanvankelijk slechts
mondeling. Franciscus en de zijnen kregen voorlopig alleen toestemming tot predikatie, in zover deze de zedenleer betrof; de leden der
orde mochten hiervan uitsluitend met machtiging van Franciscus
gebruik maken. Tevens verplichtte deze zich tot gehoorzaamheid en
onderworpenheid aan Rome.
Deze belofte is hij zijn leven lang trouw nagekomen. Bijzonder
moeilijk was de beslissing voor hem, of hij het kerkelijke gezag zou
erkennen, voor wat betreft het religieuze leven van zijn genootschap.
Hij kon er niet toe besluiten zijn stichting een organisatie te geven,
gegrond op de ervaring der reeds bestaande orden en nuchtere
verstandsoverwegingen, waarbij ook zijn gezellen een woord zouden
willen meespreken. Hij vond de teksten der Heilige Schrift, waarop hij

armoede en het ontstaan der bedelord e n357
meende, door een bijzondere openbaring gewezen te zijn, in hoofdzaak
voldoende. Hierover raakte hij in meningsverschil met zijn ministers,
de prefecten der broeders in de verschillende provincies ; dezen
wensten nauwkeurige voorschriften te ontvangen over de rechten en
plichten der leden, en wilden het bezit van boeken en de studie niet
geheel verboden zien. De leden konden zich immers niet de gehele
dag bezighouden met bidden en overwegen, doch moesten ook
hun predikatiën voorbereiden. Deze wens was vooral levendig bij
degenen, die als leraren of leerlingen van de toen in haar eerste bloei
verkerende universiteiten tot het nieuwe genootschap waren toegetreden. De Curie billijkte deze wensen en voorzag rijke vruchten voor
de Kerk van de deelneming der leden aan het intellectuele leven.
Door bemiddeling van de kardinaal-protector Hugolinus trachtte zij
tot een systematische regeling en een verzachting van het gebod der
armoede te komen. De Curie deed er wijs aan niet goed te keuren, dat
het uiterste als norm voor het genootschap werd gesteld, daar dit
slechts door weinigen kon worden bereikt. Zij stelde toch nog een vrij
hoge gemiddelde norm, waaraan echter allen konden voldoen, die door
dezelfde geest waren bezield, en zorgde voor duidelijke, hechte
organisatorische bepalingen, waardoor scheuringen konden worden
voorkomen. Vooral zij, die waarde hechten aan de bevordering der
intellectuele cultuur, zullen dankbaar zijn, dat dus de beoefening der
wetenschap in de nieuwe orde niet werd uitgesloten, ofschoon de
Christen toch de ideale consequentie van de heilige moet waarderen,
die in de woorden ligt opgesloten : „Mijn wens en wil is, dat mijn
broeders naar het voorbeeld van mijn Heer Jezus Christus meer zullen
bidden dan studeren." 1
Kardinaal Hugolinus, die Franciscus zich als protector gewenst
had, maakte een einde aan de strijd over de regel; hij vatte de stof
voor de regel samen in een korte redactie, die door paus Honorius III
in 1223 werd goedgekeurd, waarna bevestiging door een pauselijke
bul volgde. Toen later door het testament van Franciscus nieuwe
moeilijkheden ontstonden, maakte Hugolinus, die inmiddels als
Gregorius IX de pauselijke Stoel had ingenomen, hieraan een einde
met de bul Quo elongati van 28 September 1230.
Hetgeen bij dit al van Franciscus werd verlangd, scheen hem
soms als een ongehoorzaamheid toe aan de hem door de hemel gegeven
bevelen. Zwaar en diep leed hij hieronder. Tot op heden dringen zijn
klachten tot ons door. In het conflict, dat reeds tijdens zijn leven in
zijn genootschap uitbrak, zien wij het begin van de latere innerlijke
verdeeldheden in de orde. De tendenzen der latere Spiritualen, de
strenge oppositiepartij in de orde, sloten zich onmiddellijk aan bij de
opvattingen, die Franciscus in zijn laatste levensjaren aanhing. Met
)

1)

Actus b. F r a n c i s c i ed. Sabatier (Par. 1902), p. 184, c. 61.
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dit verschil echter, dat Franciscus nooit aan zijn beginsel, de geestelijke deemoedigheid, ontrouw werd. Steeds onderwierp hij zich aan
het kerkelijke gezag, wanneer dit sprak, zoals hij ook aan Innocentius III had beloofd. De Spiritualen echter volgden niet steeds zijn
voorbeeld en kwamen tot een geheime, later zelfs tot een openlijke
oppositie tegen de Kerk. Franciscus erkende de Kerk steeds als de
disciplinaire autoriteit, en natuurlijk nog meer als het dogmatische
gezag. Zeker heeft hij niet het geringste gemeen met een modern
religieus subjectivisme, dat de geloofswaarheden en het kerkelijke
gezag opzij schuift en ieder toestaat, een eigen godsdienst uit te
vinden. Franciscus geloofde vast en zeker aan een persoonlijke God
en aan Zijn door de Kerk overgeleverde openbaring. Hij nam alle
geloofswaarheden aan, zonder een zweem van twijfel. Voor de
priesters koesterde hij een grote eerbied, ook wanneer zij hem
bestreden, of door hun optreden zijn religieuze gevoelens krenkten;
bitterheid zal meermalen zijn hart vervuld hebben, wanneer hij hen
als trotse prelaten te paard zag voorbijtrekken en hij moest beseffen,
hoe weinig de plaatsvervangers van de arme Heiland en der apostelen
het voorbeeld van hun nederige Meester indachtig waren. Ondubbelzinnig zegt hij dit in zijn testament : „De Heer gafen geeft mij zulk een
vast vertrouwen in de priesters, die leven volgens de voorschriften der
heilige Roomse Kerk, dat ik mijn toevlucht tot hen wil nemen wegens
hun wijding, ook al vervolgden zij mij .... Ik wil hen allen vrezen,
eren en liefhebben als mijn meesters. En ik wil geen acht slaan op
hun zonden, daar ik in hen de Zoon van God zie en zij mijn meesters
zijn." 1
Zo slaagde Franciscus er in, de goede kiemen, die lagen opgesloten in het godsdienstig streven naar armoede, op kerkelijke bodem
tot geestelijke bloei te brengen.
Door zijn orde schonk hij niet slechts kostbare nieuwe krachten
aan de Kerk, maar gaf hij tevens de wijze aan, waarop de naïeve
gezonde volksgeest van het westen tot de trouwe beoefening van de
godsdienst kon worden gebracht. Hij is de vader van onze volks mystiek, de vriend van het vrome volk, dat trouwhartig naar God
opziet. Door de prediking der armoede steeds binnen de door de Kerk
getrokken grenzen te houden, voorkwam hij, dat deze beweging
gecompromitteerd werd, zoals dit bij de Waldenzen geschiedde; zij
immers vervielen in ketterijen en raakten in bittere strijd met de
Kerk. Met veel meer kans op slagen dan de Waldenzen kon Franciscus dus optreden tegen de weelde der rijke burgers en de praal der
ridders. Zijn verachting van het goud, zijn krachtig streven naar
volkomen armoede kunnen wel is waar van een algemeen cultuurhistorisch standpunt als te vergaand worden beschouwd, maar
)
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ongetwijfeld had zijn ijveren een heilzame reactie op de mateloze
geldzucht ten gevolge, die Italië in die tijd verteerde ; zijn arbeid was
een sociale weldaad en een vermaning tot geestelijke verheffing, vooral
voor de Kerk nuttig, tegenover het toenemend streven naar macht en
schittering ook in geestelijke kringen.
De invloed, die Franciscus door zijn voorbeeld en zijn persoon
uitoefende, werd nog versterkt door de predikatie, waarvoor hij zijn
orde had gesticht. Ook hierdoor onderscheidde zij zich van de oude
orden, die de Benedictijnse regel volgden, en eveneens van de meeste
andere, die van de regel der Augustijnen uitgingen. De nieuwe orde
maakte voornamelijk de steden tot haar arbeidsveld. Evenals Franciscus zelf waren de meeste leden van zijn orde zonen van stadsburgers. De steden, die dringend behoefte hadden aan godsdienstige
leiding en opwekking, vonden dus tal van kostbare krachten voor haar
godsdienstig leven. Hoezeer die welkom waren, blijkt wel uit het feit,
dat er weldra nauwelijks een stad van betekenis was te vinden, waar
geen Franciscanenklooster bestond. Nog tijdens het leven van de
stichter werden twaalf provincies der orde ingesteld. Naast de orde
voor mannen kwam er ook een voor vrouwen tot stand. Naar de
intenties van de H. Franciscus had Clara, een dame uit het voorname
geslacht der Sciffi te Assisië, deze tweede orde, die van de H. Clara
of der Arme Vrouwen, gesticht in de kerk van de H. Damianus bij
Assisië. Zo vond het ideaal der vrijwillige armoede ook zijn weg onder
de vrouwen; en vele godvruchtige vrouwen en maagden verenigden
zich daar om God te dienen in armoede, zelfverloochening en gebed,
alle persoonlijk en gezamenlijk bezit verzakend.
Van groot belang werd nog een derde stichting, die wij aan
Franciscus te danken hebben, en waardoor het godsdienstig leven
der leken krachtig werd bevorderd : zijn derde orde. Het optreden
van een orde, die door voorbeeld en predikatie op de lekenwereld
inwerkte, moest een aaneensluiting tot gevolg hebben van degenen,
die in de wereld bleven en het voorbeeld der arme predikers zo goed
mogelijk wilden volgen. Ook aan voorbeelden uit vroegere tijden
hiertoe ontbrak het niet. Reeds bij de Benedictijnen bestond iets
dergelijks in de gebedsbroederschappen en de oblatengroepen. Toen
tijdens de investituurstrijd in Duitsland de monniken van Hirschau,
in afwijking van de tradities der Benedictijnen, een levendige propaganda buiten de kloostermuren ontplooiden, vormden zich als vrucht
van hun prediking lekenverenigingen, die er naar streefden, de
levenswijze der eerste Christenen na te volgen. Lekenbroederschappen, die zich aansloten bij kerkelijke orden om aalmoezen voor deze
te verzamelen en hierdoor deel te krijgen aan hun gebeden, troffen wij
reeds aan bij de geestelijke ridderorden der Tempeliers, Johanniterridders en Trinitariërs. In Italië bestonden reeds in de twaalfde eeuw
in enkele stadsparochies broederschappen, die verband hielden met
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de gilden en vooral ten doel hadden, na de dood der leden voor hen
te bidden. Tegen het einde der twaalfde eeuw traden in Frankrijk
gezworen vredesgenootschappen op, Capuciati geheten, ter onderlinge bescherming tegen roverbenden. Het rechtstreekse voorbeeld
voor de derde orde der Franciscanen gaf de derde orde der Humiliaten.
De derde orde van de H. Franciscus droeg aanvankelijk de naam
van orde van boetvaardigheid, de poenitentia. Franciscus heeft tot
de stichting aanleiding gegeven, door aan zijn eerste orde de predi katie voor te schrijven, waartoe hij de toestemming van de paus
ontving. Zijn geest kwam tot uitdrukking in het leven, dat de broeders
der boetvaardigheid leidden. Het is echter moeilijk vast te stellen,
in hoever hij persoonlijk bij de stichting betrokken was. Zeker heeft
hij toestemming gegeven tot de organisatie, die in zijn naam geschiedde. Maar het lijkt niet waarschijnlijk, dat hij zich met bijzonderheden
van organisatie voor deze groep bezighield, reeds hierom, wijl hij
zich niet om organisatie bekommerde en de oudste regel der derde
orde, die bewaard is gebleven, uit het jaar 1228, geheel en al van de
stijl van Franciscus afwijkt. De eerste regel, die verloren ging, werd
in 1221, waarschijnlijk in de Romagna onder medewerking van
kardinaal Hugolinus, de organisator der orde, door een der ministers
opgesteld.
De orde der boetvaardigheid of derde orde bestond uit clerici
en leken, mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, die in de
wereld leefden en hun bezittingen behielden. De leden verplichtten
zich, overdaad en weelde in hun kleding te vermijden, geen theaters
of openbare vermakelijkheden te bezoeken en hun huisgezinnen tot
vroomheid op te wekken. Slechts drie keer per week mochten zij vlees
eten, terwijl ze een of twee keer wekelijks vastten. Zij waren verplicht
tot het bidden der canonieke getijden, die voor degenen, die geen
Latijn kenden, veranderd werden in een aantal Onze Vaders. Onder
het octaaf van de H. Martinus en in de vastentijd woonden alle leden
de ochtendmetten in de kerk bij. Zij moesten drie malen per jaar
biechten en op de drie hoge feestdagen tot de H. Tafel naderen. Nog
opmerkelijker zijn de voorschriften, die hun maatschappelijke verhoudingen regelen. De broeders moesten geregeld de tienden betalen,
zij mochten geen wapens dragen en moesten zoveel mogelijk vermijden, een plechtige eed te zweren. Volgens pauselijke beslissing was
slechts in vier gevallen het afleggen van een eed geoorloofd: wanneer
het ging om vrede of een gelofte van trouw, bij verweer tegen laster
of bij gerechtelijk getuigenverhoor. De leden moesten blijk geven van
naastenliefde, door de zieken te bezoeken, voor dezen te zorgen,
deel te nemen aan de begrafenis der overleden leden en voor hen te
bidden. Spoedig na zijn intree in de orde moest ieder zijn testament
maken. Indien de leden onder elkander of met iemand buiten de orde
in conflict kwamen, dienden zij zich tot de bisschop te wenden.
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Dit zijn ongetwijfeld dezelfde gedachten, die Franciscus voor
de geest zweefden bij de stichting van zijn eerste orde, voor zover
deze door mensen, die in de wereld leefden, konden worden verwezenlijkt. De volkomen armoede van Franciscus werd hier vervangen
door de beperking tot het noodzakelijke in kleding en voeding en door
de vermaning, bij testament voor het algemeen welzijn te zorgen, een
echt sociale maatregel en tevens een herinnering aan de korte duur
van het aards bestaan en een aansporing, de eeuwigheid voor ogen te
houden. De geest van de vredegroet van Franciscus spreekt uit het
verbod, wapens te dragen; dit moest zeker een heilzame uitwerking
hebben bij de talrijke twisten, die de Italiaanse steden herhaaldelijk
in opschudding brachten. De grote eerbied van Franciscus voor de
naam Gods blijkt uit de beperking van de eed. De heiliging van het
gehele leven, de broederlijke gezindheid, die leden van de meest
verschillende standen moest verenigen, was bijzonder geschikt, een
godsdienstige opleving in de grote massa te wekken en de levenswijze
der eerste Christenen weer in te voeren, in zover zulks mogelijk was
in de veranderde tijdsomstandigheden.
Begrijpelijkerwijs stonden de nieuwe broederschappen bloot aan
gevaren en beproevingen van velerlei aard, waardoor zij soms in een
moeilijke positie geraakten. Een der eerste gevaren ontstond, toen de
broederschap neiging vertoonde in piëtistische richting af te drijven.
De Kerk trad hier tegen op door te zorgen voor een wijs bestuur.
Steeds bleef zij aandringen op aansluiting bij de Minderbroeders, of
bij de Dominicanen, toen zich bij die orde soortgelijke broederschappen vormden, en op onderwerping aan de bisschoppen. Verder
ontstonden grote moeilijkheden, doordat de broeders der orde van
boetvaardigheid in conflict geraakten met de plaatselijke autoriteiten.
Dezen verzetten zich tegen de weigering der leden, wapens te dragen,
waardoor de plaatselijke weermacht werd verzwakt, zonder dat er
iets anders voor in de plaats gepresteerd werd. Een tweede grief was,
dat de leden met hun pacifistische neigingen hun belangstelling
onthielden aan de epidemische oorlogspolitiek der steden en zich ook
overigens aan het openbare leven onttrokken. De Curie trachtte de
broederschappen zo goed mogelijk te beschermen en conflicten te
voorkomen. Nicolaas IV stond derhalve aan de leden toe, wapens te
dragen, doch slechts in bepaalde gevallen: verdediging van de Kerk,
van het geloof, van hun woonsteden en voorts wanneer de ministers
het toestonden. Door deze bevestiging van Nicolaas IV in 1289 kreeg
de regel vaste vorm, terwijl de leiding van de derde orde in handen
van de Minderbroeders werd gelegd. Reeds in de dertiende eeuw
brachten de broederschappen rijke vruchten voort; vele bleven onopgemerkt; twee echter konden niet verborgen blijven en wekken tot op
heden de bewondering op van de gehele Christenwereld : de heilige Elisabeth van Thüringen en de heilige koning Lodewijk IX van Frankrijk.
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De betekenis van de derde orde voor de tijd van haar stichting
lag vooral hierin, dat zij de beste verdediging vormde tegen de
Waldenzen ; de verwezenlijking van het goede in dier streven werd
binnen de Kerk mogelijk gemaakt, terwijl het godsdienstig leven der
stedelingen tot bloei geraakte door middelen, die ook thans nog doel
blijken. De verdiensten hiervan zijn grotendeels toe te-trefnd
schrijven aan de ver vooruitziende kardinaal Hugolinus.
Nog in andere richtingen deed de invloed van Franciscus'
persoonlijkheid zich gelden. Nu wij de ontwikkeling der Christelijke
cultuur van het westen nagaan, mogen wij één punt zeker niet onvermeld laten : Franciscus heeft het missiewerk buiten Europa op gang
gebracht. Hij deed dit op een wijze, die wij nog goed kunnen nagaan,
wat wij dan ook in 't kort zullen doen.
Zijn vurige geloofsijver vond geen voldoend arbeidsveld in Italië,
toen hij niet meer, zoals in het begin, met spot en smaad werd
bejegend, doch als heilige man geëerd en gehuldigd werd. Christus
had voor ons mensen de kruisdood ondergaan om de waarheid van
Zijn leer te bevestigen. Wat betekenden in vergelijking hiermede de
moeilijkheden, ontberingen en bespottingen, die het missiewerk in
de Christelijke landen met zich bracht ? Namen de kruisvaarders geen
mooier taak op zich, toen zij hun leven op het spel zetten in de strijd
tegen de ongelovigen ? De oude riddergeest spoorde Franciscus aan,
Christus tot in de marteldood na te volgen. Zijn vurigste wens was,
het geloof aan de heidenen te verkondigen met de marteldood voor
ogen. Dit vurig verlangen vertoonde zich reeds vroegtijdig.
In 1212 vatte hij het plan op, het evangelie bij de Saracenen te
prediken; hij leed echter aan de Slavonische kust schipbreuk en moest
naar Italië terugkeren. Spoedig ging hij, met hetzelfde voornemen
bezield, naar andere streken. Zijn plan was, naar Marokko te gaan,
waar de gevreesde sultan der Almohaden, Mohammed-el-Nasir,
regeerde. Nergens anders kon hij meer verbittering tegenover de
Christenen verwachten. Kort voordien, in 1212, had de sultan in de
Navas de Tolosa een nederlaag geleden tegen de verenigde krachten
der Christelijke ridders van Spanje woedend had hij naar Afrika
moeten terugkeren. Juist hém wilde Franciscus opzoeken om hem
door de kracht van het geloof en het gebed te overwinnen of de
marteldood te sterven. Te voet trok hij met een metgezel door Zuid Frankrijk naar Spanje. Maar daar werd hij door ziekte gedwongen,
van de tocht af te zien en naar Italië terug te keren. Het plan tot
bekering der ongelovigen wilde hij echter niet opgeven.
Bij het generaal-kapittel van 1217 zond hij een groep missionarissen naar Syrië ; in 1219 gingen nieuwe groepen niet slechts naar
verschillende Christelijke landen, maar ook naar Marokko, Tunis en
het oosten. Hijzelf nam de leiding op zich van degenen, die naar het
oosten gingen, waarbij hij een zeer avontuurlijk missieplan ontwierp:
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Terwijl de kruisvaarders reeds een jaar lang een verbitterde strijd
voerden met de Saracenen om het bezit van de Nijlvesting Damiate,
wilde hij de voornaamste vijand der Christenheid, sultan El-Kamil,
de hoofdaanvoerder der Saracenen, gaan bekeren. In de herfst van
het jaar 1219 bracht Franciscus zijn plan ten uitvoer. Tot grote
verbazing der kruisvaarders verliet hij met zijn metgezel Illuminatus
het kamp der Christenen, nadat hij de zegen had ontvangen van de
pauselijke legaat, tevens opperbevelhebber Pelagius, en ging ongewapend naar het vijandelijke leger. Spoedig werden de broeders door
een Saraceense patrouille gevangengenomen, geboeid, bespot en
mishandeld. Franciscus slaagde er in, zich verstaanbaar te maken,
door herhaaldelijk „soldan, soldan" te roepen, zodat hij ten slotte
voor de sultan werd gebracht. Deze was vredelievend gezind en zou
gaarne door onderhandelingen met de Christenen een einde aan de
oorlog hebben gemaakt. Hij ontving de gevangenen niet onvriendelijk,
hij begreep ook wel, dat hij niets van hen te vrezen had. Wellicht
werd hij ook getroffen door hetgeen Franciscus hem over de armoede
van Christus .verhaalde. In welk een vurige taal moet Franciscus zich
tot de sultan hebben gericht ! Niemand was beter in staat dan hij, om
de sultan te doen inzien, dat de macht van de Christelijke waarheid
niet berustte op het geweld van het zwaard, maar op de innerlijke
kracht van haar leer. Dagen achtereen kon hij de aandachtig luisterende sultan onderhouden over de geloofswaarheden. Maar spoedig
kwam hier een einde aan. De sultan werd ongerust wegens het fanatisme van zijn omgeving, die wantrouwend de vele gesprekken van
haar heerser met de Christenen gadesloeg. El-Kamil zond Franciscus
met een vrij geleide terug en zijn afscheidswoorden waren: „Bid voor

mij, opdat God mij dat geloof openbare, dat Hem het meest welgevallig is." 1
De martelaarskroon, die in Januari 1220 aan vijf leden der orde
in Marokko ten deel viel zij waren de eerste martelaren der orde was voor Franciscus in het oosten niet weggelegd. Teleurgesteld
keerde hij terug. Maar hij werd schadeloosgesteld door de heilige
wondtekenen, die hij op de berg Alverna ontving, op de feestdag der
Kruisverheffing, 14 September 1224, een der hoogste feestdagen in
de tijd der kruistochten. Slechts wanneer wij ons het vurig verlangen
van de heilige naar de marteldood voor de geest brengen, kunnen wij
de volle innerlijke vreugde beseffen, die hem toen bezielde.
Deze missieplannen van Franciscus bleken van zeer groot belang
te zijn voor de verdere ontwikkeling van het godsdienstig leven in het
westen. De westerse landen van Europa, die tot dusver ten zeerste
achterstonden bij de oude cultuur van - Byzantium en van de Islam,
werden toen eerst geroepen, de leer van het Christendom over de
)
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gehele wereld te verspreiden, een taak, die zij in toenemende mate
hebben vervuld een troost bij het aanschouwen van de afval van
het Christendom, die wij om ons heen moeten waarnemen.
Tot dusver was de gedachte om het geloof buiten Europa te
verkondigen nog slechts bij weinigen opgekomen. Wel waren vrome
mannen het Christendom bij de Germanen en de Slaven gaan prediken, maar hun werk ging samen met de invoering van een hogere
cultuur, die zelfs vaak de wegbereider was. Wij vinden dan ook slechts
weinig martelaren onder deze missionarissen. De H. Bonifacius met
enkele landgenoten, de H. Adalbert, Bruno van Querfurt en enkele
tijdgenoten zijn de enigen, die de martelaarskroon verwierven. Er
waren dan ook wij laten de Ieren nu even buiten beschouwing
eigenlijk geen kloosterlingen, die in de evangelieverkondiging hun
roeping zagen. De Benedictijnen, wier hoofdbezigheid het koorgebed
was, legden zich in die tijd meer toe op de bevestiging en uitbreiding
der Christelijke beschaving dan op missiewerk. Het Angelsaksisch
missiewerk hadden zij ter hand genomen op aansporing van buiten
af, van paus Gregorius I.
De orde van Franciscus was echter van haar oprichting af
bestemd het evangelie daar te verkondigen, waar de grootste hinderpalen en gevaren bestonden, bij de Saracenen. Dezen waren in een
hevige strijd met de Christenen gewikkeld ; zij zagen met gering
neer op de Christenen, van wie zij zich de meerderen achtten,-schating
zodat de kans al zeer gering was, hen voor het geloof te winnen. Tot
aan de kruistochten had het westen er zich toe beperkt, een verdedigende houding tegenover de Islam aan te nemen. Dat werd nu
anders. Naar het voorbeeld der kruisridders, die met de wapenen in
de hand in de landen doordrongen, waar de Islam zijn grootste macht
ontplooide, waagde Franciscus het, als dappere eersteling, naar de
sultan te gaan en het evangelie te verkondigen. Hij opende de eindeloze rij der missionarissen, die van de dertiende eeuw af, toen het
westen de achterstand in de beschaving ten opzichte van de Islam
begon in te lopen, tot diep in Azië, tot China doordrongen. Tevens
verhief hij de ijver voor het geloof door er op te wijzen, dat men het
Christendom niet met het zwaard in de hand, maar door eigen voorbeeld
en door predikatie onder de ongelovigen moest verbreiden. Inderdaad
is Franciscus de vruchtbaarste uitbloei van de tijd der kruistochten.
Intussen had het merendeel der Waldenzen zich meer en meer
van de Kerk afgewend. Zij splitsten zich in twee groepen, de Lombardische en de Franse. De Lombardische groep bestond vooral uit
stedelijke handwerkers; zij verwierpen de katholieke hiërarchie geheel
en voerden een levendige propaganda in Duitsland en de WestSlavische landen. Onder de Franse Waldenzen waren er nog, die de
band met de Kerk trachtten heel te houden. In Italië trad vooral de
inquisitie streng tegen hen op.
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Evenals bij de Katharen bestond ook bij de Waldenzen een
indeling in twee groepen : de besten, de volmaakten, namen de ver
zich, de evangelische armoede letterlijk toe te passen,-plichtngo
terwijl in hun onderhoud werd voorzien door de overigen, de gelovigen, die in de wereld bleven leven. De volmaakten werden apostelen
genoemd; door predikatiën trachtten zij de menigte tot inkeer te
brengen. Zij verboden de eed en het bloedvergieten en bestreden de
doodstraf en de krijgsdienst. Maar het duurde niet lang, of zij begonnen van zonden te absolveren, zonder hiertoe de macht te bezitten.
Onder de gelovigen waren er vele soorten. Sommigen bleven lid der
Kerk en ontvingen de sacramenten, maar gingen dan, zo mogelijk,
biechten bij een Waldenzer priester. Want in deze sekte ontstond een
afzonderlijke hiërarchie, die natuurlijk vijandig tegenover de Kerk
stond. De volmaakten werden in drie klassen verdeeld : de bisschoppen
(de maiores of maiorales), de priesters en de diakens (iuniores,
minores), die jaarlijks een of twee malen in een generaal -kapittel
vergaderden. Het behoorde tot de bevoegdheid der bisschoppen eens
per jaar, op Witte Donderdag, de heilige geheimen te vieren.
Nergens verwierf deze ketterse beweging zulk een macht als in
Zuid-Frankrijk; daar sloten Katharen en Waldenzen zich aaneen en
werden zij Albigenzen genoemd naar de stad Albi in Languedoc. Hier
namen de tegenstellingen uiterst scherpe vormen aan, die het eerst
aan het licht traden in de predikatiën van Pierre de Bruis in de Provence, in de bisdommen Arles en Embrun. Hij wilde niets weten van
kerkgebouwen, keerde zich tegen de Mis en de Eucharistie en
koesterde een gloeiende haat tegen kruisbeelden, die hij overal liet
opeenstapelen en verbranden, daar zij aan het martelwerktuig van
Christus herinnerden. Op vastendagen, zelfs op Goede Vrijdag, liet
hij vlees braden op vuur, dat door kruisbeelden werd gevoed. Hierdoor ontstond een grote verbittering tegen hem. Hij werd overal
opgejaagd, in 1130 gevangengenomen en levend verbrand. Zijn
opvolger was de welbespraakte Hendrik van Lausanne, die eerst de
gelovigen te Le Mans tegen hun priesters had opgehitst. Tegen hem
predikte in Zuid-Frankrijk de H. Bernardus, die echter met ontzetting
moest ondervinden, hoe ver de vervreemding van de Kerk in de
Provence al was gevorderd: zowel de adel als de hogere burgerklassen
keerden hem de rug toe.
In 1167 belegden de Albigenzen een soort concilie te St. Felix
de Caraman, waarbij een afvallige bisschop uit Constantinopel,
Niketas, optrad en Zuid-Frankrijk in nieuwe bisdommen werd ingedeeld. Tien jaren later schreef graaf Raymond V van Toulouse aan
het generaal-kapittel van Citeaux het volgende over de vorderingen
der dwaalleer: „Zij brengt scheiding teweeg in de huisgezinnen tussen
man en vrouw, vader en zoon, schoondochter en schoonmoeder. Zelfs
priesters zijn tot deze leer overgegaan. De kerken staan leeg en worden
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bouwvallig. Men weigert het doopsel, veracht de Eucharistie, spot
met de biecht, men verwerpt de schepping van de mens en de verrijzenis van het vlees, en wat monsterlijk is, men neemt twee bronnen
van het bestaan aan. De meest invloedrijken uit mijn gebied zijn in
deze dwaalleer verstrikt. De massa heeft hun voorbeeld gevolgd en
verzaakt het geloof, zodat ik niet bij machte ben, het kwaad te
onderdrukken. Daar het geestelijke zwaard niets meer kan uitrichten,
moet thans het wereldlijke zwaard te hulp worden geroepen." 1 ) Te
Toulouse was het aantal ketters zó groot, dat zij degenen, die trouw
waren gebleven aan het geloof, op straat nawezen en bespotten. Deze
ellende was echter gedeeltelijk weer te wijten aan ernstige misstanden
onder de geestelijkheid. In het diocees Narbonne, van aartsbisschop
Berengarius II (1191-1211), kwam herhaaldelijk voor, dat monniken
en koorheren nalieten, geestelijke kleding te dragen, met vrouwen
leefden, een wereldlijk beroep uitoefenden en trachtten door handel
of als geneesheer of advocaat geld te verdienen. Toen de Kerk de
dwangmiddelen der inquisitie aanwendde, nam de tegenpartij eveneens haar toevlucht tot geweld. Kerken werden door het volk in
brand gestoken; de gelovigen werden tot het uiterste geprikkeld,
doordat de ketters zich zelfs niet ontzagen, geconsacreerde hosties te
vertrappen. Het derde Lateraanse concilie had reeds in 1179 een
oproep gedaan tot gewapend optreden tegen de ketters. Vele jaren
bleef nu de strijd in die streken woeden. Toen de pogingen van
pauselijke legaten en predikers zonder enige uitwerking bleven en
de Albigenzen in aantal toenamen, greep Dominicus deze moeilijke
situatie aan.

Dominicus kende door en door de toenmalige godsdienstige
stromingen en al haar licht- en schaduwzij den. Met volkomen besef
van de werkelijkheid trachtte hij paal en perk te stellen aan de
dwalingen van zijn tijdgenoten. Bij hem ontbreken de naïeve karaktertrekken, die wij bij Franciscus opmerkten. Van romantiek, zoals bij
de ridder der armoede, is dan ook bij hem geen sprake. Dominicus
was een goedgeschoold theoloog, scherp en bezonnen in zijn oordeel.
Terwijl Franciscus op het gemoed werkte om zijn tijdgenoten tot
inkeer te brengen, streefde Dominicus hetzelfde doel na met verstandelij ke argumenten.
Dominicus, geboren in 1170 te Caleruega, een dorp in Oud Castilië, behoorde tot het oude Spaanse geslacht Guzman. Na beëindiging van zijn philosophische en theologische studiën te Palencia
j arige leeftijd als kanunnik in het reguliere
trad hij op vijfentwintigjarige
koorherenstift. te Osma; met zijn hulp werd dit stift hervormd door
de bisschop van Azevedo, Diego of Didac. In gezelschap van zijn
bisschop ondernam Dominicus in 1203-1204 een reis door Zuid1)

G e r v a s ii chronic. Receuil des historiens de la France

XIII, 140 a.

armoede en het ontstaan d er bedelorden

367

Frankrijk, waar hij ter plaatse constateerde, welk gevaar de Albigenzen voor de Kerk vormden. Beiden zagen in, dat deze ketterij
slechts dan met kans op succes kon worden bestreden, wanneer men
het volk wederom van de waarheid van de leer der Kerk kon overtuigen. Niet door uiterlijke glans en hoogmoedig optreden, maar door
predikers, die evenals de apostelen in armoede leefden, wilden zij de
lauwen opwekken en de ketters bestrijden. De armoede was voor hen
het middel, waardoor zij vat wilden krijgen op de dwalenden. Volgens
deze richtlijnen arbeidde Dominicus gedurende twee jaren, predikend
met zijn bisschop rondtrekkend.
Het plan, om een genootschap van predikers te stichten, kwam
waarschijnlijk het eerst bij de bisschop op, maar Dominicus voerde
het uit. Het uitgangspunt werd het in 1206 te Prouille bij Toulouse
gestichte klooster voor bekeerde vrouwelijke Albigenzen. Naast het
vrouwenklooster bestond er een voor mannen, die belast waren met
de zielzorg der zusters, terwijl de prior beide kloosters bestuurde.
Van 1208 af stond Dominicus alleen, daar zijn bisschop inmiddels
naar zijn diocees teruggekeerd en daar overleden was. Spoedig kreeg
hij volgelingen, die hij in een kerkelijke organisatie verenigde. Een
burger uit Toulouse, die zich ook bij hem aansloot, schonk hem een
huis aldaar in de nabijheid der Romanuskerk. Dit was het eerste
klooster van zijn orde, die door de bisschop werd erkend, maar ook
onder diens jurisdictie stond, zolang zij beperkt bleef tot het bisdom
Toulouse. In 1215 ging Dominicus naar Rome, om van Innocentius III
de goedkeuring van zijn orde te verkrijgen. Hier werd hem de ver
opgelegd, te voldoen aan de voorwaarde, die door het-plichtng
Lateraans concilie van 1215 was gesteld om grillige stichting van
orden te voorkomen. Hij moest een der bestaande orderegels tot
grondslag nemen. Als domheer van Osma was Dominicus Augustijner
koorheer geweest; dus schreef hij zijn volgelingen de Augustijner
regel voor. De speciale bepalingen, die later werden toegevoegd en
waaraan de orde haar bijzonder karakter ontleent, werden door
constituties vastgelegd. Honorius III keurde de nieuwe orde in 1216
goed en gaf haar in 1217 de naam Predikheren.
Aanvankelijk bestond er niet veel verschil tussen het eerste huis
der orde te Toulouse en een stift der Augustijnen, dat goederen,
rechten en privileges bezat. Weldra werd het arbeidsveld echter
uitgebreid. De Curie te Rome, waarin Dominicus het volste vertrouwen stelde, werkte daartoe mee. Het klooster zou voortaan slechts de
plaats zijn voor de opleiding van nieuwe leden en het centrale punt
voor de rondtrekkende predikers. In plaats van het koorgebed kwam
de predikatie als voornaamste taak der kloosterlingen. Reeds in 1217
zond Dominicus leden van zijn kleine orde uit en wel voornamelijk
naar de middelpunten van de westerse cultuur, naar Rome, naar
Parijs, dat zich in die tijd tot de voornaamste school voor de theologie

368Vierde boek

De prediking der vrijwillige

had ontwikkeld, en naar Bologna, naar de beroemde juristenschool.
Honorius III zond op 11 Februari 1218 alle bisschoppen en prelaten
een aanbeveling van „de broeders der predikorde, die het woord Gods
zonder betaling getrouw verkondigen, zich aan het heil der zielen
wijden en daar zij uitsluitend Christus navolgen, de banier der
armoede hebben geplant". 1 ) Dit gaf aan de orde haar universeel
karakter, doch stempelde haar tevens tot bedelorde.
Opmerkelijk is, hoe de in dezelfde tijd opgerichte orden der
Minderbroeders en der Dominicanen op elkander inwerkten. Veel
is geschreven over haar onderlinge verhouding en die tussen haar
stichters. Wat voor de ene orde de hoofdzaak vormde, kwam bij de
andere op de tweede plaats. Wetenschap en onderwijs traden bij de
Franciscanen aanvankelijk zeker niet op de voorgrond. Zij legden
zich, naar het voorbeeld van hun stichter, er vooral op toe, te werken
door navolging van Christus' armoede en met de leer des harten.
Voor de Dominicanen, wier opleiding naar een zorgvuldig beraamd
plan geschiedde, waren de predikatie en de voorbereiding hiertoe
door grondige studie de hoofdzaak. Geleidelijk drong het ideaal der
armoede ook in deze orde door, en het nam verder de tweede plaats in,
als een middel, dat in verband met de tijdsomstandigheden nuttig was
voor de bevordering van haar voornaamste taak, de predikatie. De
Franciscanen evenwel, die vooral in de universiteitssteden voet kregen
en er de betekenis der nieuwe hogescholen leerden beseffen, konden
zich niet aan de beoefening der wetenschap onttrekken, wijl daardoor
de ontwikkeling van hun predikers werd bevorderd en zij immers van
het begin af apostolisch wilden werken. Het verschil tussen beide
orden wortelde ook in de persoonlijkheden der beide stichters.
Franciscus was naïef, doch bezat een geniale intuïtie; Dominicus,
anders maar niet minder groot, arbeidde in rustig overleg en wikte
en woog.
Beide stichters leerden elkander persoonlijk kennen door kardinaal Hugolinus, die groot belang in hen beiden stelde, het gezichtsveld van de een verruimde en de ander tot verstandige matiging
aanspoorde. In hun beide stichtingen zag hij met profetische blik
de krachten, die de Kerk zouden vernieuwen. Maar hij zag ook de
gevaren, waaraan zij zouden blootstaan. Indien de beslissing bij hem
had gelegen, zou hij waarschijnlijk de beginselen der beide orden in
één stichting hebben verenigd. Dit zou het meest in overeenstemming
zijn geweest met zijn ideaal. Hij begreep, hoe beide orden elkander
aanvulden, zoals het verstand en het hart elkaar in de mens aanvullen.
De geest van Franciscus bewerkte de krachten van het menselijk
gemoed tot ontvankelijkheid voor de Christelijke leer. Het voorbeeld
van de Poverello sprak iedereen aan, die een gevoelig hart had. Dit
1)

Balme et Lelaidier, Cartulaire 1,156.
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verklaart de grote invloed van zijn persoon, de populariteit en de
verrassend snelle verbreiding der Minderbroeders. Door degenen
echter, die nuchter dachten, kon het gezag van de stichter gemakkelijk
in twijfel worden getrokken. Dit was anders bij Dominicus. Hij verwierf bij de zijnen met zijn welberedeneerde overwegingen en bezonken oordelen een autoriteit, die, nadat zij eenmaal was gevestigd, niet
meer aangetast kon worden. Daarentegen trok zijn orde de grote
massa minder aan. Zij had geleerden nodig, die zich tot het verstand
van de mens richtten en gedegen argumenten aanvoerden. Dat wekte
wel ontzag, maar niet veel geestdrift. Dus ontwikkelde zich de stichting van Dominicus in het begin langzamer dan de orde der Minderbroeders ; maar deze vooruitgang, die zich steeds door de Curie liet
leiden, was hechter en werd niet geremd door splitsingen, zoals er
door het idealisme der Minderbroeders ontstonden. De Dominicanen
waren echter weer aan het gevaar blootgesteld, dat zij te grote
waarde zouden hechten aan verstandelijke overwegingen en te weinig
rekening zouden houden met de imponderabilia van het menselijk
gemoed.
Bij gelegenheid van een bezoek, waarschijnlijk in de lente van
1220, van de beide stichters aan kardinaal Hugolinus, deed deze hun
een merkwaardig voorstel. Hij wilde van hun orden een kweekschool
maken voor de herders der Kerk. Beiden wezen echter de eer af, dat
uit hun orde de toekomstige bisschoppen gekozen zouden worden.
Naar verluidt volgde hierop de roerende scène, waarbij Dominicus
de poverello verzocht hem het koord te schenken, dat hij droeg; de
scène, die door Andrea della Robbia in de loggia di S. Paolo te
Florence vereeuwigd is. Franciscus gaf ten slotte toe aan het deemoedig verzoek van Dominicus ; zij reikten elkander de hand en stortten
hun harten uit in oprechte broederliefde.
Kort daarna vonden de constituerende generaal-kapittels voor
beide orden plaats, in de Pinksterweek van 1220, voor de Dominicanen
te Bologna, voor de Minderbroeders bij Portiuncula in de nabijheid
van Assisië. Reeds in 1216 had Dominicus het voorschrift van armoede
willen invoeren, doch hij was hierin niet geslaagd, waarschijnlijk door
het verzet van de bisschop van Toulouse. Daar hij thans rechtstreeks
onder Rome stond en zeker was van de pauselijke goedkeuring, drong
hij er te Bologna op aan, dat de leden de afstand van persoonlijk bezit
met afstand van gemeenschappelijk bezit zouden uitbreiden. Hiertoe
was hij waarschijnlijk door het voorbeeld van Franciscus gekomen.
Dominicus vorderde echter niet algehele armoede, doch stond een
zeker minimum toe. De Dominicanen bleven vasthouden aan het
bezit van kerken en kloosters, waarvan Franciscus eveneens wou
afzien. Wel werd besloten, afstand te doen van alle grondbezit; hierdoor werd het prediken niet bemoeilijkt, terwijl het rondtrekken
eerder werd bevorderd, daar de leden ontheven waren van vele zorgen,
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die het beheer van goederen met zich bracht en waardoor de oude
orden eerder werden belemmerd dan gesteund.
In dezelfde tijd besloten de Minderbroeders op raad van Hugolinus een nieuwe regel op te stellen, waardoor de letterlijke toepassing
van de evangelietekst „neemt niets mee op de weg" in het belang van
de studie werd verzacht en de orde een krachtiger organisatie kreeg.
Het kostte Franciscus zeer veel moeite, hierin toe te stemmen en hij
gaf toen de leiding van de orde over aan Petrus Catanii.
Zo naderden de beide orden elkander; de Dominicanen namen
het beginsel van armoede aan, in zover dit in overeenstemming kon
worden gebracht met de doeleinden van hun orde, terwijl de Minderbroeders het tot op zekere hoogte prijsgaven, zodat organisatie en de
opleiding van predikers mogelijk werd. Bij de eersten hield de stichter,
zoals steeds, de leiding in handen, bij de tweeden liet Franciscus de
organisatie aan anderen over.
In het begin was er niet veel verschil tussen het kloosterleven
der Dominicanen en dat der oudere orden. De eerste jaren werden
vooral de statuten der Premonstratensers als richtsnoer gebruikt,
daar dezen immers ook de regel der Augustijnen volgden. Maar
Dominicus verloor hierbij het eigen doel van zijn stichting niet uit
het oog. Het koorgebed mocht niet overmatig worden uitgebreid ; van
handenarbeid was geen sprake. De studie moest door niets worden
belemmerd.
Voor de algemene organisatie, die in handen der algemene kapittels lag, lieten de Dominicanen evenals de Minderbroeders zich leiden
door het voorbeeld der Cisterciënsers, dat zo volkomen beantwoordde
aan de gemeenschapszin van die tijd en waarschijnlijk door Hugolinus
aan beide orden ter navolging was aanbevolen. Beide orden hadden
ook gemeen de centralisatie door de verkiezing van een generaal en de
indeling in provincies, die door provinciale priors en provinciale kapittels werden bestuurd. De Dominicanen brachten de constitutionele
vorm nog verder dan de Minderbroeders. Hun provinciaals werden
van het begin af gekozen, terwijl de provinciaals der Minderbroeders
tot 1245 door de generaal werden aangewezen. Verder speelden, met
de oversten, de definitoren een opmerkelijke rol bij de Dominicanen.
Zij waren vertrouwensmannen, die in de provinciale kapittels als
vertegenwoordigers der leden werden gekozen en als adviserend
college voor de provinciaals optraden. Terwijl de priors der provincies slechts om de drie jaren in de generaal-kapittels vergaderden, kwamen in de tussenliggende twee jaren de definitorengeneraal samen, aan wie ook het toezicht op de ambtsuitoefening
van de generaal was opgedragen. Evenals de Cisterciënsers hadden de Dominicanen visitatoren. Er was dus veel zorg besteed
aan de controlerende organen; overal bevonden zich als het ware
veiligheidskleppen, waardoor iedere ontevredenheid tot uiting kon
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komen. Niet ten onrechte wordt de organisatie der Dominicanen
als de middeleeuwse modelorganisatie op kloostergebied beschouwd. 1 )
De Dominicanenorde groeide niet zo snel als die der Franciscanen, maar zij groeide rustiger. De orde trad voorzichtig op, hetgeen
juist gezien was, want het ontbrak niet aan moeilijkheden, die in
hoofdzaak voor beide orden dezelfde waren. De wereldclerus in de
steden zag niet zonder wantrouwen, hoe de bedelorden zich met de
zielzorg bemoeiden. Het beginsel van armoede, wat grondbezit
betreft, dat de Dominicanen slechts als een middel tot het doel hadden
aangenomen, werd geleidelijk losgelaten, toen het bedelen in een
minder gunstig daglicht kwam te staan. De verplichting te - bedelen
bevorderde trouwens het prediken niet meer, doch bemoeilijkte het.
In 1425 stond paus Martinus V aan de Dominicanen het bezit van
vast goed toe. De Minderbroeders echter ondervonden steeds moeilijkheden door het hoog opgevoerde idealisme. Meermalen stonden
een strenge en een mildere richting in de orde tegenover elkander en
wisselden zij elkander in de leiding af, waarbij soms zeer grote tegenstellingen voorkwamen, die ten slotte tot openlijke verdeeldheden
leidden. Men slaagde er niet in, steeds de middelweg te bewandelen,
die door de H. Bonaventura als generaal (1257-1274) werd aange^
wezen.
Ook de Dominicanen hadden een tweede en een derde orde.
De tweede orde, die der Dominicanessen, werd door Dominicus in
het nonnenklooster te Prouille in het jaar 1206 gesticht. Toen hij door
paus Honorius III werd belast met de hervorming der vrouwenkloosters te Rome, bracht hij een aantal nonnen samen in het gerestaureerde klooster S. Sisto te Rome en stelde in 1220 als eerste priores
zuster Blanca van Prouille aan. De bepalingen (institutiones) van
Prouille, die als regel dienden, waren ook te Rome van kracht.
Gregorius IX, de vroegere kardinaal Hugolinus, gaf aan deze bepalingen de naam van S. Sisto, daar hij het plan koesterde, het klooster
te Rome tot een modelklooster te maken. Deze eerste bepalingen van
S. Sisto zijn slechts bewaard gebleven in een bul, die Gregorius in
1232 aan de zusters van boetvaardigheid van de H. Magdalena gaf. 2 )
In 1259 kregen de Dominicanessen een nieuwe regel van de vijfde
generaal der Dominicanen, Humbert de Romanis. De orde was
contemplatief met strenge clausuur. De kleding geleek op die der
Predikheren, die na enkele wisselvalligheden ook de leiding op zich
namen.

De derde orde der Dominicanen ontstond uit een organisatie,
die de bisschop van Toulouse, Fulko, in het leven riep, waarschijnlijk
in overleg met Dominicus. Om zijn getrouwe gelovigen aan de
1)
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aflaten deelachtig te doen worden, die de kruisvaarders tegen de
Albigenzen konden verdienen, verenigde hij hen in een broederschap
en gaf hun de naam van milites Christi. Hieruit ontwikkelde zich de
lekenbroederschap der „broeders en zusters der boetvaardigheid van
de H. Dominicus". De generaal der Dominicanen gaf hun een regel
in het jaar 1285. Omstreeks dezelfde tijd kreeg de derde orde van de
H. Franciscus, die oorspronkelijk eveneens de naam droeg van broeders en zusters der boetvaardigheid, door de pauselijke goedkeuring
van 1289 een vaste vorm, die eerst door Leo XIII werd gewijzigd.
Om het werk der Franciscanen en Dominicanen in het algemeen
naar waarde te schatten moeten wij allereerst opmerken, hoe zij door
de beoefening van het ideaal der armoede de bandeloos uitgroeiende
materiële cultuur perken hebben gesteld. Hier zien wij voor het eerst,
dat de Kerk niet bereid was, aan alle vooruitgang zonder onderscheid
mee te werken. Echter werd de kracht, die de Kerk sedert het begin
der Middeleeuwen met de westerse cultuur verbond, hierdoor niet
tegengegaan. Dat zou ook niet gekund hebben, althans niet voor
enigszins lange tijd. Wij zien dan ook de leiders der Kerk in de tijd
van de Renaissance en het Humanisme nog meer verwereldlijken dan
in de twaalfde en dertiende eeuw. Maar toch was het verzet tegen een
onbeperkte ontwikkeling der cultuur principieel van blijvende betekenis. Men mag niet zeggen, dat hierdoor de beschaving als zodanig
werd tegengewerkt. Want in wezen is zij de harmonie tussen de
menselijke handelingen op ieder gebied. Dat overwoekering van
weelde en rijkdom verslapping veroorzaakt, leren immers reeds de
oude geschiedschrijvers uit de tijden, die aan het Christendom vooraf
beperkingen, die men wilde opleggen, de waarschuwingen-gan.De
in tij den van gevaar, zijn dus niet in strijd met de werkelijke beschaving, doch oefenen een beschermende en stimulerende werking
ng uit.
De Kerk der dertiende eeuw had een waarschuwing nodig. Zij mocht
haar taak niet beperken tot de rol van leidster der materiële en aardse
ontwikkeling. Steeds moest zij voor alles de idealen stellen, die zij op
last van haar Stichter moest trachten te verwezenlijken.
En nu mogen wij zeggen, dat de wereldse geest en de antikerkelijke stroming, die niet op de laatste plaats waren ontstaan door
het contact met de Islam en het oosten, door de bedelorden krachteloos werden gemaakt. Beide orden schonken de Kerk nieuwe krachten,
met een heilig idealisme bezield, die de pausen hielpen, de ketterse
doordraverijen te beteugelen. Deze krachten hadden nog meer uit werking dan het scherpe wapen der inquisitie, dat de bedelmonniken
in de hand werd gedrukt. Overal maakten de pausen gebruik van
de nieuwe hulptroepen. Vooral in de strijd tegen Frederik II in
Italië.
Van de nieuwe orden ging een veel doordringender invloed uit
dan van de oude. Deze laatste hadden bijna uitsluitend contact met
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de wereld door het onderwijs en de geschriften van haar klooster
Franciscanen en Dominicanen werkten rechtstreeks op-linge.D
de wereld in door hun prediking en de naar hun beginselen georganiseerde leken. Hun groeiende invloed blijkt uit een anonieme aanklacht,
die wellicht van een naijverige wereldgeestelijke uit Amiens af komstig is, en ten onrechte werd toegeschreven aan de kanselier van
Frederik II, Petrus de Vineis, die zo ongelukkig aan zijn einde kwam.
In . deze aanklacht wordt gezegd : „Zij trachtten de clerus uit al zijn
geestelijke waardigheden te verdringen ; zij matigden zich de toediening aan van het sacrament der biecht, van het doopsel, het heilig
oliesel en de begrafenis op hun kerkhoven; om ons goed recht
volkomen opzij te dringen en de gelovigen van ons te vervreemden,
hebben zij thans nog twee nieuwe broederschappen in het leven
geroepen, waarvan mannen en vrouwen in zulk aanzienlijk getal lid
zijn geworden, dat er nauwelijks meer iemand te vinden is, die niet
lid is van een dier beide." 1
Frederik II koesterde een gloeiende haat tegen beide orden. In
1249 beval hij, dat Minderbroeders, Dominicanen en „alle anderen,
die zich onder het mom van de godsdienst als engelen des lichts
voordoen", verbrand zouden worden. 2 ) Lodewijk IX daarentegen
maakte van leden der orden een dankbaar gebruik om in zijn ordelijk
staatsbestuur recht en billijkheid te doen handhaven. Hij stelde in
Frankrijk een orgaan in, om zijn ambtenaren te controleren, gelijk
Karel de Grote dit door middel van de zendboden had gedaan. Deze
controleurs werden in zijn tijd enquêteurs genoemd. Bij voorkeur
zocht Lodewijk de Heilige hiertoe bedelmonniken uit, wijl hij in hen
het meeste vertrouwen stelde.
In de regel werkten Franciscanen en Dominicanen in de steden
als zielzorgers, voornamelijk als predikers, uitgaande van hun kloosters. Hoe diep hun woorden in de harten konden doordringen, zien
wij het best bij de in 1272 te Regensburg overleden Franciscaan
Berthold, die tot de grootsten onder de gewijde redenaars mag worden
gerekend. Daar de steden de nieuwe brandpunten vormden van
handel en verkeer, maar tevens van de godsdienstige en intellectuele
beweging, moest het optreden der bedelorden spoedig ingrijpende
gevolgen hebben. Ook hier bleek weer het verschil met de oude
orden, die in de regel niet in de steden verblijf hielden, maar op het
platteland, waardoor zij echter des te minder gevaar liepen, verstrikt
te raken in wereldlijke aangelegenheden, indien zij er ten minste niet
door de een of andere heerser in werden betrokken, of door buitengewone omstandigheden, zoals in de tijd van de investituurstrij d.
Franciscanen en Dominicanen stonden in het volle leven. Evenals
)

P. F r é d é g a n d in Etudes Franciscaines XXXIV (1922), 559.
Bo e h m e r-F i c k e r, Reg. imp. V, 1, nr. 3764.

374

Vierde boek

De prediking der vrijwillige

toen de stadskerken te midden van het marktgewoel haar poorten
wijd openden, wilden de bedelmonniken zich ook zonder terughouding onder het volk mengen. Natuurlijk werden zij daardoor ook
in menige strijd betrokken. Van het begin af ondervonden zij herhaaldelij k moeilijkheden van de zijde der pastoors en wereldgeestelijken, die klaagden, dat de gelovigen bij voorkeur de kerken der orden
bezochten en daar hun aalmoezen schonken ten koste van de parochiekerken.
Als heftig tegenstander der bedelorden deed zich in de dertiende
eeuw Willem van St. Amour kennen, die hoogleraar was in de
philosophie en de theologie aan de universiteit van Parijs. In zijn
tractaat De periculis novissimorum temporum van 1255 poogde hij
de wereldclerus en het volk tegen de Dominicanen en Franciscanen
in het harnas te jagen ; hij schold hen voor Farizeeërs en trachtte hun
onrechtzinnigheid in de leer aan te wrijven. Paus Alexander IV stelde
hem echter in het ongelijk. Ook de geleerden der orden verdedigden
haar tegen zijn aanval. Willem bleef het antwoord niet schuldig,
waarop Lodewijk hem verbande. Ook in de latere tijd is nog menigmaal een vinnige pennestrijd gevoerd tussen de bedelorden en de
wereldgeestelijkheid. Zelfs hebben de beide orden door wederzijdse
naijver herhaaldelijk haar gemeenschappelijke belangen geschaad. Dit
is volkomen menselijk het zou wel een wonder zijn, als het niet
was gebeurd.
Met dat al hebben beide orden zeer zeker veel bijgedragen tot
de ontwikkeling van het godsdienstig leven in de steden. Terwijl de
Franciscanen de menigte ontvlamden door de aantrekkelijke persoonlijkheid van hun stichter en hun poëtische legenden, bevorderden de
Dominicanen van het begin af vooral de Mariaverering, die ook een
voorname plaats onder de gebruiken hunner orde innam.
Een latere, eerst in de vijftiende eeuw opkomende traditie schreef
aan Dominicus de invoering van de rozenkrans toe. In werkelijkheid
heeft zich de bijzondere vorm van de rozenkrans geleidelijk uit een
wijze van bidden van het volk ontwikkeld. Eerst kwam de gewoonte
op, enige malen het Onze Vader te bidden met behulp van een aantal
aan elkander geregen bolletjes, waartoe aanvankelijk kleine ronde
vruchten werden gebruikt. Zulk een gebedssnoer noemde men paternostersnoer. Van de twaalfde of de dertiende eeuw af werden ook
aantallen Weesgegroeten op deze wijze gebeden, soms door Onze
Vaders afgewisseld. Het kleinste getal was vijftig maal het Onze
Vader. Eerst in het begin der vijftiende eeuw werden hieraan vijftig
of meer geloofsgeheimen toegevoegd. Hierdoor kreeg de rozenkrans
zijn bijzondere vorm, waarbij nog enkele verschillen bleven bestaan.
Het getal der geheimen werd geleidelijk beperkt. De Dominicanen
ijverden toen krachtig voor deze wijze van bidden. De tegenwoordige
vorm van vijftien zogenaamde tientjes, dat wil zeggen groepen van
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tien Weesgegroeten, telkens voorafgegaan door één Onze Vader,
onder het overwegen van een telkenmale verschillend geloofsgeheim,
de grote rozenkrans, kwam eerst in de zestiende en zeventiende eeuw
algemeen in gebruik. Het getal der Weesgegroeten is overgenomen
van dat der honderdvijftig psalmen. Dit verklaart de oude naam:
psalter van Maria. De naam rozenkrans is blijkbaar ontstaan door een
Marialegende uit de dertiende eeuw, volgens welke een Cisterciënser,
die vijftig Weesgegroeten bad, in een visioen een krans van rozen om
het hoofd van Maria zag.
De warme gloed van vrome mystiek en oprechte godsdienstzin
spreekt nog meer uit de gevoelige religieuze gedichten, die uit deze
vrome kringen afkomstig zijn. Men verdiepte zich in het lijden des
Heren en in de smarten van Maria, wier bijstand in het uur des doods
met kinderlijk vertrouwen werd ingeroepen. De Latijnse rijmpoëzie
bracht thans haar schoonste vruchten voort, die niet overtroffen
konden worden in volkomen harmonie tussen eenvoud van artistieke
zegging en innigheid van gevoel. Een algemene bekendheid genieten
die parels van deze geestelijke dichtkunst, het Dies irae en het Stabat
mater. Het Dies irae, dat als sequentia voor de overledenen dagelijks
zovelen aangrijpt en schokt, was oorspronkelijk een uiting van
persoonlijke godsvrucht. Dit blijkt duidelijk uit het klagend en sidderend smeken van de dichter : Quid sum miser tunc dicturus ? Salve
me, fons pietatis Ne me perdas illa die Voca me cum benedictis
Gere curam mei finis. Blijkbaar is het hiermede niet overeen
Jesu Domine, dona eis requiem er later aan-stemndlo:Pi
toegevoegd. Het gedicht komt het eerst voor in Franciscaanse missalen in Italië van de dertiende eeuw, en de dichter is waarschijnlijk
de oudste biograaf van de H. Franciscus, frater Thomas, . die te
Celano in de Abruzzen werd geboren en zijn naam aan deze plaats
ontleende. In het Stabat mater spreekt een kinderlijk teder gemoed;
ook dit gedicht was oorspronkelijk een rijmgebed voor persoonlijk
gebruik, waarop de niet- liturgische bede in het enkelvoud: fac me
plagis vulnerari, fac me cruce inebriari et cruore filii wijst. Eerst in het
begin der veertiende eeuw wordt melding van dit gedicht gemaakt.
Overigens werd ook deze tekst enigszins verwaterd. Oorspronkelijk
bevatte deze bijvoorbeeld de veel inniger en krachtiger woorden:
Quae moerebat et dolebat, et tremebat (in plaats van pia mater) dum
videbat nati poenas inclyti. Als auteur wordt gewoonlijk Jacopone da
Todi genoemd. Maar met meer recht misschien kan het gedicht aan
de H. Bonaventura of de aartsbisschop van Canterbury, Joannes
Peckham, toegeschreven worden. In ieder geval was ook dit gedicht
van een Franciscaan afkomstig. Van Jacopone, de advocaat uit Todi,
die in 1268 zijn echtgenote verloor door het instorten van een feesttribune en daarna als Franciscaner lekebroeder de vrome troubadour
der Moeder Gods werd, blijven nog genoeg gedichten in de Italiaanse
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volkstaal over, om hem op één lijn te stellen met de dichter van het
Stabat mater. Wij moeten dergelijke gedichten uit de dertiende eeuw
voor ogen houden, wanneer wij ons een denkbeeld willen vormen van
de religieuze geest, die toen in de nieuwe orden leefde.
Als meest bekend bewijs van vroomheid onder de Dominicanen
bezitten wij de hymne, die een diep geloof aan theologische klaarheid
paart, het Adoro te devote, ter ere van het Heilig Sacrament, en het
officie, dat in opdracht van paus Urbanus IV voor Sacramentsdag
geschreven werd. Een vrome kloosterlinge te Luik, Juliana van MontCornillon, nam het initiatief tot invoering van deze feestdag, die thans
het katholieke triomffeest in de gehele wereld is geworden. De bisschop
van Luik voerde deze feestdag in 1246 in zijn bisdom in, terwijl de
processie later in gebruik kwam; paus Urbanus IV, die te voren aartsdiaken in Luik was, schreef het feest in 1264 voor de gehele Kerk voor.
Niet alle uitingen op godsdienstig gebied in de dertiende eeuw
zijn echter te loven. Overdrijvingen bleven niet uit. Hieronder vallen
de optochten der flagellanten, die in 1260 te Perugia begonnen en
waartegen de Kerk spoedig moest optreden. De Dominicanen klaagden, dat de vele nonnenkloosters, voor welke zij met de zielzorg waren
belast, een belemmering vormden voor de studie en de beoefening
der wetenschap; hieraan wordt het dikwijls geweten, dat de orde, die
vooral in Duitsland met zulke taken was belast, in dat land gedurende
de veertiende eeuw geen grote en vruchtbare theoloog opleverde.
De studie werd van het ontstaan der orde af hoog aangeslagen
door de zonen van Dominicus. Hun voorbeeld werd door de Franciscanen gevolgd, minder daartoe geleid door de geest der orde dan door
de vele medebroeders, die zij aan de universiteiten wonnen. De pausen
lieten niet na, de nieuwe orden tot de studie aan te moedigen. Frater
Reginald stichtte reeds in 1218 een Dominicanenklooster aan de
universiteit van Bologna, waar spoedig een theologische school werd
geopend. Korte tijd later verschenen ook hier de Franciscanen, in
wier orde in die tijd vele leraren en studenten intraden, die er het
ideaal der oorspronkelijke Christelijke Kerk in zagen. De Minderbroeders gingen waarschijnlijk tot de stichting van hun studiehuis
over op aansporing van kardinaal Hugolinus, die in 1221 als kardinaal legaat te Bologna vertoefde. De eerste vicarissen - generaal en generaals
van de orde der Minderbroeders waren op weinige uitzonderingen na
scholieren of leraren van Bologna. Het Franciscanenklooster in deze
stad verwierf bijzondere luister door de heilige Portugees Antonius
van Padua, de eerste lector in de theologie van de orde.
Nog krachtiger bloeiden beide orden in Parijs, waar later door de
zorg der pausen de beste krachten als leraren en scholieren werden
heengetrokken. De Dominicanen kwamen reeds in 1217 naar Parijs
en namen in 1218 hun intrek in het klooster van de H. Jacobus; dit
verwierf een zodanige roep, dat de Dominicanen eenvoudig Jacobieten

armoede en het ontstaan der bedelorden

377

werden genoemd. Paus Honorius III beval de eerste, schuchter
optredende Dominicanen bij de professoren en studenten van Parijs
aan. Snel wonnen zij de sympathie en de belangstelling van de studenten. In 1220 trad hier Jordanus van Saksen in de orde, die reeds twee
jaren later als tweede generaal de stichter opvolgde. Zijn grote gaven
als redenaar en zijn beminnelijke persoonlijkheid men noemde
hem dulcis pater wonnen ruim duizend novicen, vooral in universitaire kringen. Uit zijn brieven blijkt, hoe de orde zich te Parijs ontwikkelde. In 1224 schreef hij : „Wat de studenten betreft, heb ik met
Gods genade goede resultaten bereikt. Van de Advent tot Pasen zijn
hier ongeveer veertig novicen ingetreden. Enigen hunner zijn reeds
magistri artium, terwijl ook de overigen degelijk onderlegd zijn. Er
bestaan goede vooruitzichten, dat vele anderen zullen intreden." In
1226, toen hïj weer te Parijs was, berichtte hij : „Gedurende de eerste
vier weken van mijn verblijf traden eenentwintig nieuwe leden in.
Zes hunner zijn doctoren in de vrije kunsten, de anderen zijn wel onderwezen, flink en geschikt voor onze orde." In de jaren 1235-1236
werden in zijn tegenwoordigheid gedurende het wintersemester
tweeënzeventig studenten aangenomen. 1 )
De Minderbroeders waren ook reeds in 1220 in Parijs gevestigd
en bleven weinig bij de Dominicanen achter, wat de aantrekkingskracht betreft, die van hun orde uitging. De studenten, die in de
nieuwe orden intraden, behoorden tot de besten. De kanselier der
universiteit, Odo de Chateauroux, prees in een predikatie voor het
volk van Parijs de Dominicanen en Franciscanen wegens hun morele
invloed; hij zeide: „De Dominicanen en Franciscanen hebben in de
studentenwereld een morele ommekeer teweeggebracht, vooral doordat velen in die orden intraden en de overigen een eerzaam leven in
de wereld gingen leiden." 2 ) De Franciscaan Joannes Peckham, die te
Parijs had gestudeerd en later tot aartsbisschop van Canterbury werd
verheven, omschreef in een aardig strijdgedicht de klacht van de
wereld tegen de geestelijke orden, vooral tegen de Franciscanen en
Dominicanen, en haar verzoek aan de paus, te bepalen, dat zonder
toestemming der ouders geen kind in een orde mag intreden. Hij liet
onder meer Vrouwe Wereld als volgt klagen:

Minores prae aliis et Praedicatores
Meis desideriis sunt rebelliores,
Meos vene cris comparant amores,
Laudant in ecclesiis mei contemptores. 3 )
1) Brieven van Jordanus van Saksen, uitgegeven door v. A 1 t a n e r (Quellen
und Forsch. z. Gesch. des Dominikanerordens 20), p. 36, 42, 43.
2) P it r a, Analecta növissima Solesm. II, 230. Zie P. Hilarin F e 1 d e r,
Wissenschaftl. Studien im Franciscanerorden 165vv.
3) H a u r é a u in Bibl. de l'école de chartes
45 (1884), p. 7. Vgl. W a 1 t h e r,
Das Streitgedicht in der latein. Literatur des M.A. (München 1920), 165v.
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Wij zullen later terugkomen op het aandeel, dat beide orden
te Parijs hadden aan de grondlegging en de opbouw der scholastiek.
Hier zij nog gewezen op hetgeen zij gedurende de Middeleeuwen
bijdroegen tot de verbreiding der Christelijke beschaving buiten

Europa.
Door zijn predikatie voor de sultan in Egypte had Franciscus
van Assisië zijn orde in de richting van de overzeese missie gestuwd.
Zijn tijdgenoot Benedictus van Arezzo organiseerde tijdens de kruistocht van Frederik II in Akkon een provincie der Franciscanen, die
zich speciaal zou toeleggen op de bekering der Mohammedanen. In
dezelfde tijd stichtten de Dominicanen hun provincie van het Heilige
Land. Hun missies werden door de tweede generaal der orde, Jordanus
van Saksen, georganiseerd. Te Damascus verrees een Dominicanenklooster. De derde generaal, de heilige Raymond van Peñaforte,
bevorderde voornamelijk het bekeringswerk onder de Mohammedanen van Spanje en Afrika; op zijn aansporing stelde Thomas
Aquinas in 1261-1264 zijn verdediging van de Christelijke theologie
tegen Joden en Mohammedanen op, de Summa contra gentiles of De
veritate fidei catholicae contra errores infidelium. Het was ook
Raymond van Peñaforte, die de koningen van Aragon en Castilië
aanraadde, in Murcia en Tunis Dominicanenscholen te stichten,
waar de missionarissen de oosterse talen konden leren.
In de geest van systematiek, die het westen in de tijd der scholastiek beheerste, trachtte men een systeem voor het missiewerk op
te stellen. Op originele wijze werkte hieraan de Catalaan Raymundus
Lullus, zoon uit een adellijk geslacht te Barcelona. Na enige tijd aan
het hof van koning Jacobus de Veroveraar te hebben doorgebracht,
werd hij lid van de derde orde van de H. Franciscus ; hij trok zich als
kluizenaar terug op de berg Randa op het eiland Mallorca, vanwaar
hij de uitgestrektheid der Middellandse Zee kon overzien, en in zijn
afzondering hield hij zich bezig met de vraag, hoe de Mohammedanen,
die de zuidelijke kuststreken bewoonden, het beste bekeerd konden
worden. Hij vatte het plan op, een ars generalis uit te denken, waardoor men een algemene wetenschap zou kunnen grondvesten en
tevens de Mohammedanen tot het geloof bekeren. Op zijn initiatief
werd een college der H. Drievuldigheid gesticht te Miramar in 1276,
waar hij aan dertien Franciscaner tertiarissen het Arabisch bijbracht,
om hen voor de missie voor te bereiden. Uit verschillende van zij n
uitlatingen blijkt, hoeveel meer diepte het ideaal van het rijk Gods
sedert de kruistochten had gekregen. In zijn in 1298 geschreven
bundel meditaties trekt hij een vergelijking tussen de wereldlijke
ridders en degenen, die hij de hemelse ridders noemt: „Wij zien,
hoe de wereldlijke ridders zich met ijzer en hout toerusten-, hoe zij
strijden, gewond worden, sterven en ten slotte ondanks hun inspan ningen eeuwig verloren gaan. Daar tegenover zien wij hemelse ridders,
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die liefde, geduld, waarheid en vroomheid beoefenen en met tranen,
zuchten en berouw, en door hun groot verlangen en pogen, de
eeuwige glorie deelachtig worden. Zij voeren lans noch zwaard of mes;
uit hun mond komen geen grove en vergiftige woorden. Laten de
ridders, die sterven om roem onder de mensen te verwerven en
tijdelijke goederen te vergaren, zich in het uur van hun dood eens tot
degenen wenden, die hen bewonderden, en tot de schatten, die zij
verzamelden, en ze smeken, hen tegen de dood te beschermen ! Vele
ridders beschouwen zichzelf als leeuwen, wanneer zij in volle wapenrusting uitrijden, en wanneer iemand hun om genade vraagt, zijn zij
zo hoogmoedig, dat zij geen medelijden kennen ; maar zijn zij in de
strijd overwonnen en van hun paard geworpen, dan zouden zij gaarne
barmhartigheid ondervinden." Nog treffender is zijn aanwijzing, hoe
men de heidense landen voor de Kerk zou kunnen winnen: „Ik zie de
ridders," zei hij, „over zee naar het Heilige Land trekken; zij menen,
door geweld van wapenen de heilige plaatsen terug te kunnen winnen.
Maar ten slotte zijn allen uitgeput, zonder hun doel te hebben
bereikt. Ik meen, dat de verovering slechts zo kan geschieden, als gij,
o Heer, het gedaan hebt met Uw apostelen, door liefde, gebed en
tranen. Laat dus de heilige ridders van de godsdienst optrekken met
het teken des kruises; vervuld van de genade van de Heilige Geest
mogen zij de waarheden van het lijden aan de heidenen verkondigen. 1
Lullus liet het niet bij de theorie. Al kon hij zich niet geheel aan
kruistochtplannen onttrekken, toch bleef steeds het denkbeeld van
een vreedzaam missiewerk overheersend in zijn rusteloos werken en
trekken. Wij vinden hem nu eens te Rome, waar hij de paus trachtte
te overtuigen van de noodzakelijkheid scholen voor oosterse talen te
stichten, dan weer te Parijs, waar hij Averroïstische opvattingen
bestreed, maar daarbij zelf in rationalistisch-theosophische leerstellingen verstrikt raakte. Met gevaar voor zijn leven predikte hij in
Cyprus, Armenië en Afrika het evangelie aan de Mohammedanen.
Bij een missiereis in Tunis werd hij gestenigd en vond hij aldus de
vurig verlangde marteldood op 29 Mei 1315. Op zijn aandringen had
het concilie van Vienne in 1311 besloten scholen voor Hebreeuws,
Arabisch en Chaldeeuws op te richten te Rome, Oxford, Parijs,
Bologna en Salamanca. 2
Dit missiewerk leidde tot geheel onverwachte gevolgen, toen in
de eerste helft der dertiende eeuw de Mongolen in Klein-Azië verschenen als vijanden van de Mohammedanen. De pausen trachtten
zich met de Tataren in verbinding te stellen in de hoop, een bondgenootschap tegen de Mohammedanen te kunnen sluiten. Een der
"

)

)

1) Naar de Franse citaten van H a u r e a u in Hist. littér. de la France XXIX,
228v.
2) H e f e 1 e - L e c l e r c q, Hist. des conciles VI, 2, biz. 688v.
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gezanten van paus Innocentius IV, de Franciscaan Joannes de Plano
Carpini, die zich reeds als provinciaal in Duitsland verdienstelijk had
gemaakt en zijn naam ontleende aan zijn geboorteplaats in de buurt
van Perugia, trok in 1246 over Kiew naar Karakorum, naar de groot khan. Na zijn terugkeer schreef hij de eerste van de reeks boeiende
reisbeschrijvingen, waaruit het westen aardrijkskundige gegevens over
Azië putte. Uit deze relaties volgde aanstonds het plan, de Mongolen
te bekeren. In 1249 zond de heilige Lodewijk van Frankrijk de
Dominicaan Andreas van Longjumeau naar de grootkhan, en kort
daarop de Franciscaan Willem van Ruysbroek uit Vlaanderen, ook
Rubruk genoemd naar de Latijnse vorm de Rubruquis. Ruysbroek
trok door Zuid - Rusland langs de Kaspische Zee naar Karakorum en
hield daar, in tegenwoordigheid van de grootkhan, in 1253-1254 enige
disputen met Nestorianen, Mohammedanen en Boeddhisten. Ook van
hem is een reisverhaal afkomstig, een geografisch meesterstuk der
Middeleeuwen.
Ten gevolge van dit steeds groeiend aantal relaties tussen Azië
en Europa werden geleidelijk vaste missies opgericht, waarna spoedig
ook kerken verrezen. De verwachtingen der Christenen, dat zij
gemakkelijker hun weg zouden vinden bij de Mongolen dan bij de
Saracenen, waren niet zonder grond. Terwijl de Saracenen, al duldden
zij de beoefening van de Christelijke godsdienst, met zekere beperkingen, iedere propaganda voor het geloof verboden, hadden de
Tataren daartegen geen bezwaren; integendeel, soms gaven zij de
missionarissen blijken van oprechte sympathie. Tegenstand onder
deze laatsten eigenlijk slechts van de Boeddhistische priesters-vonde
en vooral van de predikers van de Islam.
Het begin der veertiende eeuw bracht grote vooruitgang in Azië.
De Franciscanen slaagden er in, vaste voet te krijgen in de heilige
plaatsen van Jeruzalem. In 1337 bouwden zij een klooster op de berg
Sion en hielden zij godsdienstoefeningen aan het Heilig Graf en te
Bethlehem. Wederom werden bedevaarten naar het Heilige Land gehouden, die echter evenals vroeger een uitsluitend religieus en vreedzaam karakter droegen.
De generaal der Dominicanen Berengarius van Landore schiep
in 1312 een bijzondere organisatie in zijn orde, door de oprichting
van de Societas peregrinantium propter Christum. Het nieuwe
genootschap kreeg een vicaris-generaal tot leider, die de missionarissen over de verschillende missiegebieden verdeelde. De geestdrift
onder de Dominicanen was zo groot, dat er zich, toen de paus in een
generaal-kapittel van 1328 te Toulouse vijftig missionarissen vroeg,
honderd uit de orde aanmeldden.
Dominicanen werkten er vooral in Perzië en Armenië. Te
Bagdad, dat sedert 1258 in handen der Mongolen was, disputeerde
de Italiaanse Dominicaan Ricoldo da Monte di Croce in 1290 met
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Nestorianen. Van hem bezitten wij een bericht over zijn missiereis,
die zich tot in het land der Tataren uitstrekte, benevens een weerlegging van de Koran (lex Sarazenorum). Daar de Nestorianen
vijandig gezind bleven, kon echter in Bagdad verder niets worden
bereikt. In Sultanyeh echter, een door de Mongolen gestichte stad
tussen de Eibroes en de Kaspische Zee, vestigde Joannes XXII in 1318
een aartsbisschoppelijke residentie. De vicaris-generaal der Societas
peregrinantium werd tot aartsbisschop benoemd, terwijl hem zes
suffragaan-bisschoppen werden toegevoegd.
Onder de Armeniërs werd veel tot stand gebracht door de
Dominicaan Bartholomeus de Kleine uit Bologna. Op een synode in
het jaar 1330 bereikte hij, dat vele Basilianer monniken zich in een
congregatie verenigden, die de essentie van de regel van de H. Dominicus en zijn kleed aannam en zich toelegde op de propaganda voor
de unie, waarom zij ook Unitoren werden genoemd. Bartholomeus
werd ter zijde gestaan door een neef van de Armeense vorst, Joannes
van Kherni, die hem ook met de vertalingen hielp. Jammer genoeg
berokkenden de Latijnse missionarissen zichzelf onnodige moeilijkheden, doordat zij de Armeense ritus trachtten af te schaffen.
Met groot succes werd de arbeid der Franciscanen bekroond
onder de Mongolen der Gouden Horde, die over Kiptsjak heersten,
het rijk, dat Rusland, Dsjoengarije en Turkestan omvatte. Hier
werden twee kleine bisdommen gesticht, Kertsch in de Krim en
Matrega aan de oostkust van de Zwarte Zee ; er wordt zelfs nog melding
gemaakt van andere bisdommen.
Schitterende vorderingen maakten de missionarissen echter in
China. De eerste westerlingen, die dit land bereikten, waren de leden
van het Venetiaanse geslacht Polo. Van Constantinopel uit, waar zij
een handelshuis hadden, waren Nicolo en Maffeo Polo naar de
Mongolen getrokken met een collectie edelstenen en gedeeltelijk tegen
hun zin aan het hof van de in China gevestigde grootkhan terechtgekomen. Deze gaf hun een schrijven voor de paus mede, waarin hij
verzocht minstens honderd goed onderlegde priesters te zenden om
zijn onderdanen in de beginselen der Europese wetenschap te onderwijzen. Zo werden dus voor het eerst westerlingen gevraagd als leraren
in een hogere cultuur een bewijs, hoezeer deze in aanzien gestegen
was. Toen de gebroeders Polo hun geboorteland bereikten, waartoe
zij drie jaren nodig hadden, en de brief aan Gregorius X overhandigden, gaf de paus hun een schrijven voor de khan, waarop zij een
nieuwe reis begonnen. Nicolo werd thans begeleid door zijn zoon
Marco, die spoedig na aankomst te Peking in 1275 de gunst van de
grootkhan verwierf; deze benoemde hem tot gouverneur van een
Chinese provincie. In 1293 keerden zij naar Europa terug door Straat
Soenda over de Indische Oceaan en Perzië, vanwaar zij verder over
land reisden naar Trebisonde. Voornamelijk door hun uitvoerige
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reisbeschrijvingen werden de landen van Oost-Azië in het westen
bekend. Toen Marco Polo, de zoon van Nicolo, in 1298 in de zeeslag
van Curzola door de Genuezen werd gevangengenomen, dicteerde hij
te Genua zijn reisverhaal aan Rusticiano van Pisa. Die beschrijving
werd geruime tijd als weinig geloofwaardig beschouwd, maar navorsingen van latere onderzoekers hebben de juistheid er van bevestigd.
Intussen zond Gregorius X in 1273 twee Dominicanen naar het oosten;
zij kwamen echter niet verder dan Armenië. De Franciscaan Joannes
van Monte Corvino in Apulië slaagde er echter in 1294 in, China te
bereiken. Hij volgde de zeeweg tot Voor - Indië, waar zijn kort verblijf
aanleiding gaf tot de oprichting van enkele bisdommen, die zich
echter in een slechts kortstondig bestaan verheugden.
Joannes werd aan het hof goed ontvangen en behaalde belangrijke successen. Spoedig kon hij te Peking twee kerken en een klooster
stichten. Hij vertaalde het Nieuwe Testament en de psalmen in de
Mongoolse taal en droeg deze vertaling aan de grootkhan op. Paus
Clemens V benoemde hem in 1307 tot aartsbisschop van Kambalik
(d.i. de stad van de khan, Peking). Enige bisdommen werden onder
zijn beheer gebracht, van welke Zaitun het voornaamste was vanwege
de belangrijke haven. Door de Franciscaner missionarissen bleef de
paus in geregeld contact met de Mongoolse khans. Het uitvoerigste
bericht over deze missies is afkomstig van Odorik van Pordenone in
Friaul, die in 1330 uit China over Tibet terugkeerde, vol grote plannen, maar Avignon niet meer kon bereiken : hij overleed in 1331 te
Udine ten gevolge van de doorstane vermoeienissen.
Al dat veelbelovende jonge gewas werd echter uitgerukt in de
tweede helft der veertiende eeuw. In China brak een opstand uit
tegen de Mongoolse dynastie, die in 1368 werd verjaagd. Hierdoor
ontstond een volkomen ommekeer in de stemming tegenover de
Christenen. Wij vernemen nog wel enkele malen van missionarissen,
die naar China gingen of van daar terugkeerden; maar talrijker zijn
de berichten over de vlucht en de marteldood van geloofsverkondigers.
Tot 1456 werd nog melding gemaakt van aartsbisschoppen van Peking,
maar de latere zijn waarschijnlijk slechts titulair-bisschoppen. Nog
erger was, dat de langdurige strijd tussen Islam en Christendom bij
de Mongolen eindigde met een overwinning van de Islam, die door
zijn meer nabije materiële cultuur en de handelsbetrekkingen natuur
een voorsprong had. De eindoverwinning verkreeg de Islam door-lijk
Timur-i -Leng; deze behoorde tot een Turkse stam in Trans-Oxanië
en werd in 1369 tot grootkhan uitgeroepen, stichtte een nieuw rijk
en begon een grote Christenvervolging door geheel Azië. In dezelfde
tijd sloten de Osmanen door nieuwe veroveringen de weg naar het
oosten af, terwijl reeds vroeger de zwarte dood de rijen der missionarissen ontzettend had gedund.
Nergens waren de omstandigheden gunstig voor duurzame
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resultaten. Nog ontbrak de overheersende culturele superioriteit van
het westen, die de missionarissen een krachtige steun had kunnen
verzekeren. Ook was de missiearbeid niet voldoende systematisch
voorbereid en georganiseerd. Maar het was toch al veel, dat de
westerse Kerk reeds in de Middeleeuwen zulke grote plannen trachtte
uit te voeren. De heldenmoed der missionarissen, van wie velen de
marteldood stierven, is voor de beide bedelorden een niet geringe
glorie.
Al werd de arbeid der missionarissen, die Oost-Azië voor Europa
hadden ontdekt, teniet gedaan, toch kon Europa zich niet onttrekken
aan zijn roeping, de Christelijke cultuur over de gehele wereld te
verbreiden, nadat het die roeping eenmaal had begrepen. Door dat
contact met de Mongolen, dat op de kruistochten volgde, ontstond
reeds het probleem, dat tot de ontdekking van Amerika leidde. Het
reisverhaal van Marco Polo, die over zee langs Achter- en Voor-Indië
en verder door Perzië en Armenië naar Trebisonde en Venetië was
teruggekeerd, wekte de vraag naar de mogelijkheid, een zeeweg te
vinden naar de Indische specerijlanden, zodat de Mohammedaanse
gebieden konden vermeden worden. Met de oplossing van dit vraagstuk hielden zich enige generaties van Europese zeevaarders ingespannen bezig. Ten slotte moest de oplossing er komen, want de
zeevaart had zich intussen veel vrijer leren bewegen door de uitvinding van het kompas. De Romaanse benaming verraadt de geschiede s van die gewichtige uitvinding, die reeds vroeg aan de Chinezen
bekend was. Het Italiaanse woord calamita (Frans calamite) stamt
van het Griekse woord xala,-Cítis, letterlijk: voorzien van de halm; het
duidt een door een halm of bies gestoken naald aan, die in een met
water gevulde pot dreef. Door de kruistochten werd de magneetnaald
in het westen bekend. Waarschijnlijk waren de Grieken de tussenpersonen. Van nog meer belang voor de oplossing van het vraagstuk
was echter een theoretische overweging. De hernieuwde studie van
Aristoteles, vooral in de scholen der Dominicanen, riep de vergeten
leer over de bolvorm der aarde in het geheugen terug. Zij werd van
toen af door de Dominicanen onderwezen. Dank zij deze leer bleek
het mogelijk, een nieuwe weg aan te geven om de specerijlanden te
bereiken, door van de stelling uit te gaan, dat Indië eveneens via een
westelijke zeeweg bereikbaar moest zijn. Deze stelling bracht Columbus tot zijn ontdekkingsreizen. De bedelorden zijn dus zowel theoretisch als practisch nauw verbonden met de ontdekkingsreizen, die aan
Europa de leiding der wereldbeschaving schonken.
Overzien wij de werkzaamheid der bedelorden in de dertiende
eeuw, dan zien wij, dat zij midden in de gisting staan, die het westen
van de kruistochten af doormaakte en waarvan de oorsprong was
gelegen in het contact met de oosterse wereldcultuur. De propaganda
voor de armoede, reactie op de door de handel ontstane rijkdom, en
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ketterijen, die aan Kathaarse invloed uit het oosten toe te schrijven
waren, leidden tot de oprichting van de twee nieuwe orden, die zich
tot doel stelden, de geest der Kerk te vernieuwen. Zij hebben dit doel
bereikt, en het godsdienstig leven binnen de Kerk een drang en een
gloed gegeven, als nooit te voren en slechts zelden sindsdien werd
gezien. Wij moeten ver teruggaan in de geschiedenis om een dergelijke
geestdrift aan te treffen. Zij was ook wel te vinden in Engeland en
Ierland bij de invoering van het Christendom en wellicht in Rome in
de tijd van Ambrosius en Hieronymus, toen men in aanraking kwam
met het kloosterwezen uit het oosten. Maar in de tijd, waarover wij
thans schrijven, was de geestdrift veel groter en van meer belang wat
haar uitwerking betreft. Haar brandpunt werd hoofdzakelijk onder de
burgerijen der opkomende steden gevonden, vooral in de universiteitssteden onder de studerende jeugd, die bijzonder toegankelijk is voor
idealistische motieven. In de beweging lag één idealistische geest, die
in de gotische stijl tastbaar werd, het gehele leven vervulde, alle
wetenschappen wilde omvatten en over de gehele wereld wilde
uitgroeien. Het was een triomfantelijke stroming, die er op uit was
het Christendom te verjongen, Kerk en beschaving te doordringen,
en die hoog en laag, alle volken van het westen aangreep. Zij vocht
tegen de geest der wereld, die slechts bedacht was op rijkdom en
genot, en drong hem een heel eind terug, maar een duurzame overwinning behalen kon zij toch niet. Hoe het kwam, dat zij verzwakte
reeds tijdens de veertiende eeuw, toen zij haar hoogste peil bereikte,
ziedaar het moeilijke probleem, waarmee wij ons hierna bezig moeten
houden. Was het doel te idealistisch? Of ontstond wellicht in de
wereld of de Kerk zelf een tegenwerking, die te krachtig bleek?
Moeten wij de oorzaak zoeken bij de dienaren der Kerk, die er niet
van wilden afzien, op de eerste plaats de wereldlijke cultuur te leiden,
op gevaar af, om die vreugde hun eigenlijke taak te veronachtzamen?
Deze vragen zullen al enig licht krijgen, wanneer wij onze studie
vervolgen van de geestelijke beweging der twaalfde en dertiende eeuw,
die nog geheel, en meer dan ooit, onder de leiding van de Kerk staat.

§ 3 . De eerste universiteiten. Bloeitijd der scholastiek
Wij spraken reeds over de inrichtingen, waarin de toekomstige
priesters werden opgeleid: de kloosterscholen en de stiftscholen.
Benoorden de Alpen waren dit tot de twaalfde eeuw de enige inrichtingen van onderwijs. Daarbuiten belastten zich sommige geestelijken
met de opleiding van enige leerlingen, maar groot kan hun aantal niet
zijn geweest. Want in deze gevallen was het de pastoor er meestal om
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te doen, een assistent te vormen, die hem ter zijde stond in de H. Mis
en met de kerkelijke gezangen. Zo bepaalde de bisschop van Eichstätt,
Gundekar II (1057-1075), dat iedere pastoor in zijn diocees „een
clericus of leerling moest hebben, die met hem de psalmen zong, het
epistel voorlas en hem bij de Mis kon antwoorden" 1
Gelijk de kloosterscholen hoofdzakelijk bestemd waren voor de
opleiding der toekomstige monniken, werden de stiftscholen door de
zonen uit adellijke families bezocht, die tot canonici werden gevormd
en reeds jong prebenden genoten. Er bestonden wel aan enkele
kloosters buitenscholen voor jongens, die niet in het klooster wilden
treden, doch daar rees telkens verzet tegen. De deuren der stiftscholen
stonden wijder open. Behalve de jonge canonici werden ook andere
jongens uit gegoede stand toegelaten ; dezen genoten geen stift prebende, doch moesten zelf hun onderhoud bekostigen. Het was
echter in het belang der bisdommen, dat ook gezorgd werd voor de
opleiding van de plattelandsclerus. Hiertoe bestonden aan alle domkerken scholen voor onbemiddelde jongens, die priester wilden worden. Het derde Lateraans concilie van 1179 bepaalde, dat aan iedere
kathedraal een leraar met een voldoende beneficium zou worden
aangesteld, om de jonge clerici en arme scholieren gratis onderwijs
te verstrekken, zodat ook de armen in de gelegenheid werden gesteld,
te leren lezen en zich in de wetenschappen te bekwamen. 2 ) Daar de
domstiften in het onderhoud dier leerlingen moesten voorzien, was
hun getal beperkt. Volgens een verordening van 1233 mocht dit aantal
te Bazel niet meer dan tien bedragen; later werd het tot zes terug gebracht. Er was echter geen grens gesteld aan het aantal dergenen,
die zelf in hun onderhoud voorzagen. De arme scholieren waren
verplicht, deel te nemen aan het koorgebed en de Mis te dienen;
hiervoor ontvingen zij presentiegelden of genoten stipendia, die
geleidelijk door vrome gelovigen werden gesticht. De school der jonge
canonici, scholasteria maior genaamd, was meest van de andere, de
openbare of buitenschool gescheiden. Het hoofd der domschool, de
magister scholarum of scholasticus, die tot het domkapittel behoorde,
steeg geleidelijk in aanzien. Daar hij gewoonlijk ook het ambt van
kanselier bekleedde, gaf hij zelf geen onderwijs; dat liet hij aan de
rector over, en zelf oefende hij namens de bisschop het toezicht op
alle scholen van het diocees uit. Later kreeg hij het belangrijke recht,
de bevoegdheid om te onderwijzen, de facultas docendi, te verlenen;
hieruit ontstonden vele conflicten, toen nieuwe scholen werden
opgericht.
Dit bleek nodig, toen de bevolking der steden in de twaalfde
eeuw toenam en de burgers voor hun zoons een zekere ontwikkeling
.
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Gesch. des bischöfl. Seminars (Eichstätt 1859), p. 3.

Conc. Lateran. III, c. 18. M a n s i XXII, 227.
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verlangden, te meer, daar de kennis van lezen, schrijven en rekenen
nodig was voor de handel. Ook de vaklieden in de steden hadden deze
elementaire kennis nodig. De rijke burger kon wel een particulier
onderwijzer voor zijn kinderen bekostigen, zoals dit in Frankrijk
sedert de twaalfde eeuw in de adellijke families geschiedde, maar voor
het merendeel der burgers was dit te kostbaar. Daar de dom- en
stiftscholen niet toereikend waren voor het grote aantal jongens, ging

men over tot oprichting van stadsscholen; Italië kende deze reeds van
de oudheid af. Deze nieuwe scholen, die benoorden de Alpen van de
twaalfde tot de dertiende eeuw af naast de oude klooster- en stiftscholen opkwamen, waren verbonden aan de parochies. In de grote
steden vond men in de parochie meer dan één school, maar gewoonlijk
werden, behalve lezen en schrijven, slechts de beginselen van het
Latijn onderwezen. Het hogere onderwijs bleef voorbehouden aan de
stift- en domscholen. De domscholasticus oefende in de eerste tijd
ook het toezicht uit op de nieuwe stadsscholen; hij benoemde de
onderwijzers en betaalde hun salarissen uit de ontvangen schoolgelden.
Daar de gemeente echter voor het schoolgebouw moest zorgen en
toelagen verstrekte aan het onderwijzend personeel, poogde het
stedelijk bestuur, het beheer der scholen in handen te krijgen en het
recht te verwerven, zelf de leraren te benoemen. De scholastici^verzetten zich hiertegen uit alle macht ; in de dertiende eeuw slaagden de
steden er meestal slechts in, van een wereldlijke landsheer het recht
tot benoeming van de onderwijzers te verkrijgen, onder voorbehoud
van zijn goedkeuring.
Van het einde der dertiende eeuw af zien wij ook vaker platte
opkomen, die door de pastoor, of onder diens toezicht-landschoe
door de koster worden geleid.
Voor het elementair onderwijs in het Latijn bleef men de
grammatica van Donatus gebruiken, de ars Donati of ars grammatica.
Deze bestond uit vragen en antwoorden. Kortweg werd de grammatica ook de Donatus genoemd, en een overtreding van haar regels
heette een Donatus -fout. Voor de meergevorderden werd van de
dertiende eeuw af de bewerking van Priscianus in Leonijnse verzen
gebruikt, de doctrinale puerorum; deze was verzorgd door de
Minderbroeder Alexander de Villa Dei (Villedieu in Noord - Frankrijk),
die omstreeks 1240 overleed. Het werk diende als leesboek en als
leerboek en handhaafde zich tot in de zestiende eeuw. Er zijn tweehonderdachtentwintig manuscripten en tweehonderdnegenenzeventig
gedrukte exemplaren van bekend.
De landstaal werd het eerst in de kringen der Franse ridderschap
onderwezen; de profane opvoeding, die de jonge ridders genoten,
omvatte ook de Franse taal als de taal der dichtkunst, benevens de
kunst verzen te maken en het luitspel. In voorname Duitse kringen
werd dit voorbeeld, evenals andere riddergewoonten, nagevolgd ; men
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liet zijn kinderen soms door een Franse leraar opvoeden en hun de
kennis der Franse taal bijbrengen. Tijdens de kruistochten werd dit
vooral mode in Duitsland voor de opvoeding der adellijke meisjes
(domicella, demoiselle), die voor alles de nieuwe omgangsvormen, de
„moraliteit ", zoals Godfried van Straatsburg zeide, moesten leren. De
kloosterscholen, die de meisjes eerst bezochten, of de huiskapelaan,
konden daar niet voor zorgen. Men liet dan ook haar opvoeding
voltooien door gouvernantes, meest Françaises. Reeds in die tijd
behoorde een welopgevoede dame uit de voorname stand de Franse
taal machtig te zijn, voornamelijk, om de Franse ridderromans te
kunnen lezen. Ook burgers wilden hun dochters enige ontwikkeling
geven en zonden haar daartoe in de regel naar de nonnenkloosters.
De drang naar ontwikkeling leidde echter niet slechts tot een
uitbreiding van het schoolwezen naar beneden. Ook naar boven
groeide het uit, onder de kruistochten zelfs zeer krachtig en breed
door de stichting der universiteiten. In de Middeleeuwen droegen
die echter een andere naam. Een universiteit heette toen studium
generale ; hiermede werd niet een onderwijsinrichting bedoeld, waar
alle wetenschappen werden gedoceerd in het begin was de theologie
als leervak aan de meeste hogescholen uitgesloten maar een
onderwijsinrichting voor iedereen, een „gemeine schuol". Wegens de
vele privileges, die de studia generalia genoten, en waarvan het
voornaamste de verlening van de academische graden was, werden
zij ook studia privilegiata genoemd, ter onderscheiding van de andere
scholen, die deze rechten niet bezaten. Universitas betekende in de
Middeleeuwen niet een inrichting van onderwijs, noch ook de
gezamenlijke wetenschappen men duidde met dat woord slechts
een corporatie aan, die zich had gevormd uit magistri en scholares.
De oudste universiteit van het westen is die van Salerno ; zij
werd reeds in de elfde eeuw opgericht en trok spoedig de aandacht
als school voor medici. Arabische medische handschriften waren de
aanleiding hiertoe. In het begin werd de geneeskunde door Benedictijnen gedoceerd. Later werden zij door lekenartsen vervangen, die
zich ook- als schrijvers verdienstelijk maakten, zoals Gariopontus met
zijn uit vijf delen bestaand werk over de ziekten, de Passionarius.
Koning Roger II van Sicilië vaardigde in 1140 de eerste wet over de
geneeskunde in de Middeleeuwen uit; hij verbood uitoefening van
geneeskundige praktijk zonder toestemming der overheid. De universiteit van Salerno kreeg echter geen grote betekenis. Zij droeg evenmin
bij tot de specifieke ontwikkeling der westerse universiteiten. Dit
deden wel de hogescholen van Bologna, Parijs en Oxford, die tegen
het einde der twaalfde eeuw bijna tegelijk ontstonden. Daarna groeide
het verlangen naar hogere ontwikkeling dermate, dat in de eerste
helft der dertiende eeuw kort na elkander in vele steden universiteiten
werden opgericht. Omstreeks 1200 die te Modena, Montpellier,
26. S c h n ü re r. Kerk en Beschaving. II.
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Reggio en Cambridge. Vicenza volgde in 1204, Palencia omstreeks
1212, Padua in 1222, Napels in 1224, Vercelli in 1228, Toulouse in
1229, Salamanca in 1243, de universiteit der Romeinse Curie in 1244,
Valencia in 1245, Piacenza in 1248, Arezzo, Orleans en Angers
omstreeks 1250. Dan volgen geruime tijd later in de veertiende eeuw
de oudste Duitse universiteiten, Praag in 1348, Wenen in 1365,
Heidelberg in 1386 en Keulen in 1388.
De universiteiten ontstonden niet overal op dezelfde wijze.
Sommige kwamen voort uit kloosterscholen, andere uit stiftscholen,
weer andere uit stadsscholen; dit laatste was het geval met de
meeste der Italiaanse universiteiten. Er waren er echter ook, die
onafhankelijk van een bestaande inrichting werden opgericht ; aldus
het merendeel der universiteiten in het noorden. De meeste universiteiten waren rechtstreeks afhankelijk van de Kerk. Van de vieren
opgerichte universiteiten hadden er eenendertig-vertigó140
pauselijke stichtingsbrieven ontvangen, terwijl eenentwintig uitsluitend op grond van zulke oorkonden als universiteit werden erkend.
Maar niet slechts de pausen hadden het recht, hogescholen te stichten;
de keizer als beschermer der Christenheid kwam dit recht eveneens
toe. Ook de koningen en vorsten maakten er aanspraak op. Dergelijke
hogescholen golden echter niet als universiteiten in eigenlijke zin,
maar meer als landsscholen. Hier herkennen wij weer de volkenbondsgedachte, die aan de internationale leiding van het westen een
bijzonder gezag toekende. Stedelijke overheden en bisschoppen hadden niet het recht, dergelijke algemene scholen op te richten ; wel
namen zij daartoe dikwijls het initiatief.
De voornaamste universiteiten, welker organisatie als voorbeeldig
werd beschouwd en die de meeste invloed op het geestesleven uitoefenden, waren Parijs en Bologna. Vooral Parijs werd tot model genomen; in de tijd der scholastiek bezat deze universiteit erkende voorrang en glans boven alle andere, waardoor zij Frankrijk een intellectuele
suprematie over andere landen verschafte. De geschiedenis van de
universiteit van Parijs moet dan ook het meest onze aandacht trekken.
Haar bakermat was de kathedraalschool van Notre Dame, waar
de artes liberales op de oude wijze de eeuwen door werden onder
zij stond rechtstreeks onder de domscholasticus, die tevens-wezn;
domkanselier was en om deze reden kanselier, dit is bestuurder der
universiteit werd. Behalve de domschool bezat Parijs nog beroemde
stiftscholen, die der reguliere koorheren van St. Victor bijvoorbeeld
bekende leraren van deze school waren Willem van Champeaux
en Hugo en Richard van St. Victor en de school van de H. Geno veva-op-de-Berg, waar vroeger Abélard had gedoceerd. Men heeft
wel eens gemeend, dat de Parijse universiteit is ontstaan door samen voeging der scholen van Notre Dame, St. Victor en Ste. Geneviève.
Dit is echter niet juist.
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In het begin waren geen kloosterlingen, doch uitsluitend wereld
als hoogleraren aan de Parijse universiteit verbonden.-gestlijkn
Spoedig genoot zij een grote vermaardheid. Vooral de pausen bevorderden haar groei ; zij ontving vele privileges en aanmoedigingen van
Rome, terwijl zij zich in alle moeilijkheden met succes tot de pausen
wendde. Van groot belang was het privilege, waarbij werd bepaald,
dat zonder uitdrukkelijke toestemming van Rome geen lid der universiteit mocht worden geëxcommuniceerd. Bij de pauselijke kwamen
er koninklijke privileges. Door het eerste door koning Philippe
Auguste in 1200 verleende privilege werden de studenten aan de
gewone rechtspraak onttrokken en aan de kerkelijke onderworpen.
Andere privileges bepaalden, dat twee magistri en twee burgers van
Parijs periodiek de huurprijs der woningen zouden vaststellen, om
prijsopdrijving te voorkomen.
Hierdoor werd de universiteit een corporatie, die als een zelfstandig lichaam met bisschop, parlement en koning onderhandelde.
Onafgebroken streefde zij er naar, haar privileges te handhaven en
te vermeerderen. Allen, die aan de universiteit waren verbonden,
sloten zich zo nauw mogelijk bij elkaar aan. Indien hun geen ander
middel ter verdediging overbleef, staakten zij de colleges. Gregorius IX
had dit stakingsrecht der universiteit uitdrukkelijk bevestigd. In de
eerste jaren ging de strijd tegen de kanselier, die zijn oude rechten als
leider der kathedraalschool van Notre Dame wilde handhaven en
speciaal het recht opeiste, de professoren aan te stellen of de academische graden te verlenen. Daar de universiteit aan de kerkelijke
rechtspraak was onderworpen, stond zij dus ook onder de rechtsbevoegdheid van de domscholasticus. Geleidelijk slaagde zij er echter

in, van hem onafhankelijk te worden.
De eerste corporatieve organisatie is de vereniging van alle
professoren (consortium magistrorum) uit het jaar 1200. Eerst later
splitste zij zich in groepen naar gelang van de vakken, die gedoceerd
werden. Dit waren de theologie, het canoniek en het wereldlijk recht,
de geneeskunde en de vrije kunsten of philosophie. Het wereldlijk
recht als leervak werd echter in 1219 door paus Honorius verboden,
daar de clerici hierdoor van de studie der theologie werden afgehouden. Philosophie en theologie waren de twee vakken, waardoor
Parijs in de dertiende eeuw boven alle andere universiteiten uitblonk,
daar de grootste geleerden op dit terrein binnen haar muren doceerden.
Omstreeks 1221 vinden wij melding gemaakt van een genootschap,
dat alle professoren en studenten omvatte, de universitas. Zij had
tot doel, de gemeenschappelijke belangen te verdedigen, zowel tegenover de burgers als tegenover de kerkelijke autoriteiten, en te zorgen
voor lage prijzen van woningen en levensonderhoud, voor de veilig heid der leden en voor de eerbiediging der rechten van de universiteit.
Dit genootschap bezat een eigen zegel.
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Een afzonderlijke plaats werd ingenomen door de faculteit der
artes liberales, die voorbereidde op alle andere universitaire studiën,
en niet alleen het grootste aantal studenten, maar ook de meeste
docenten telde. In rang was deze faculteit de laagste, in de organisatie
der universiteit echter de voornaamste. Haar taak was, een algemene
grond voor de hogere studie te leggen, dus waren haar studenten
gewoonlijk jonger dan die der andere faculteiten; de leeftijd wisselde
af tussen vijftien en twintig jaren. Ook gebeurde het, dat jongens, die
met een eigen leraar kwamen, werden ingeschreven. De faculteit der
vrije kunsten omvatte twee cursussen. In de eerste werden logica en
physica als voorbereiding tot de philosophie gedoceerd ; hij duurde
anderhalf à twee jaar. Hierop volgde het baccalaureaatsexamen,
waarna velen de universiteit verlieten. De tweede cursus omvatte de
overige vakken der philosophie : metaphysica, ethica, politica. Door
aflegging van nog twee examens werd de graad van magister artium
behaald. Oorspronkelijk was de magister verplicht, gedurende twee
jaren de artes liberales te doceren. Dit werd biennium complere
genoemd. In de regel volgden zij, die de artes doceerden, ook de
colleges van een hogere faculteit.
Het grote getal der studenten uit de meest verschillende streken,
die de faculteit der artes bezochten, leidde er vanzelf toe, dat zij zich
in groepen verenigden naar de volkeren, of naties, zoals men toen zei,
waartoe zij behoorden. In de dertiende eeuw onderscheidde men te

Parijs vier naties : de Gallicani, de Normandi, de Picardi en de Angli
of Alemanni. Tot deze laatste „natie" rekende men niet slechts de
Engelsen, Schotten en Ieren, maar ook de Scandinaviërs, Hongaren,
Polen, Bohemers en Duitsers. Iedere groep omvatte de studenten
alsook de professoren van een bepaalde nationaliteit. Het grootste
aantal telde de groep der Gallicani ; hiertoe behoorden de studenten
van Parijs en omstreken en uit de provincie Bordeaux, de Spanjaarden
en de Italianen. Daar degenen, die als studenten van de faculteit der
artes liberales deel uitmaakten van een bepaalde groep, ook verder
hiertoe bleven behoren, omvatten de nationale groepen dezer faculteit
feitelijk bijna allen, die tot de verschillende faculteiten behoorden.
Het ontstaan dezer naties valt in de jaren 1215-1222. Aan het hoofd
van iedere natie stond een procurator, die gekozen werd door de
werkelijk docerende magistri van de groep. De naties kozen de
examinatoren uit hun magistri. De gezamenlijke procuratores wezen
een rector aan, die het hoofd was van de faculteit der vrije kunsten.
Daar de leden der andere faculteiten tevens deel bleven uitmaken van
deze faculteit, was de rector, die echter gewoonlijk na een kwartaal
aftrad, feitelijk de vertegenwoordiger der universiteit. In 1254 trad
de rector dan ook op als de pleitbezorger van de gezamenlijke belangen
van studenten en magistri. Het duurde intussen nog vrij lang, voordat
hij, zoals thans het geval is, het hoofd der universiteit werd en het
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recht ontving, magistri en dekenen ter vergadering op te roepen.
De faculteiten naar onze betekenis van het woord, het geheel van
professoren en studenten in eenzelfde tak van wetenschap, met de
oudste hoogleraar als deken aan het hoofd, vinden wij eerst in 1255.
De bloeitijd van de universiteit van Parijs valt in de tweede helft
der dertiende eeuw. Van die tijd af taande haar glorie. In het begin
bezat zij het monopolie der theologische wetenschap. Toen echter
ook andere universiteiten het recht ontvingen, een graad in de theologie te verlenen en velen er in slaagden zich, door interventie van
Rome, aan de strenge exameneisen te onttrekken, ging Parijs achteruit.
Na Parijs kwam Bologna onder de voornaamste universiteiten
van het westen. Haar betekenis ontleende zij aan haar rechtsgeleerde
faculteit. Zij vormde de trots der stad, die het devies der universiteit
op haar munten liet aanbrengen : Bolonia docet. De grondslag vormde
een oude stedelijke rechtsschool, die echter in de elfde eeuw nog bij
de rechtsscholen van Ravenna en Pavia moest achterstaan. Ook zij
had haar ontwikkeling te danken aan haar rijke privileges ; het voornaamste was het beroemde privilege van keizer Frederik I, het
zogenaamde „authentica habita" van 1158, waarbij wel is waar de
studenten van de rechtswetenschap in het algemeen de keizerlijke
bescherming genoten tijdens hun reizen van en naar de hogescholen,
maar waarop Bologna zich het eerst beriep.
De groepering in corporaties was ook hier van groot belang. Zij
had op andere wijze plaats dan te Parijs. Te Bologna ging het initiatief
uit van de studenten van buiten de stad, de scholares forenses. Zij
voelden het meest de noodzakelijkheid om zich te verenigen en
elkander te steunen en te beschermen, vooral bij het huren van
woningen. De eerste sporen van deze organisatie dateren van omstreeks het jaar 1200. In 1250 vinden wij twee grote groepen: de
universitas citramontaríorum en de universitas ultramontanorum. De
eerste omvatte de Italiaanse nationaliteiten. In de tweede vormden de
Theotonici de grootste groep, die belangrijke privileges bezat. Tegen
het einde der dertiende eeuw waren er gewoonlijk wel een honderd
Duitsers te Bologna, meest mannen op rijpere leeftijd en voornamelijk geestelijken, die zich door middel van de graad van doctor
in de rechtswetenschappen in hun land de weg wilden banen naar
ambten en waardigheden. Ook onder de Duitse adel werd het mode,
de zonen in Bologna te laten studeren. Aan het hoofd der nationale
groepen stonden procuratores, die de nieuwe studenten in hun
registers inschreven. Zij werden niet gekozen door de magistri, maar
door vertegenwoordigers der studenten. Voor de Duitse nationaliteit,
die een eigen kapelaan had, gold eerst de kerk van de H. Fridianus als
nationale kerk; later werd dit de kerk van de H. Dominicus, waar zich
het graf van de heilige bevond. Hier kozen de Duitsers hun "procuratoren en vierden zij de Christelijke feestdagen, vooral het Kerstfeest.
,
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De naties en de grote corporaties omvatten aanvankelijk slechts
de studenten in de rechtswetenschap. Evenals aan de meeste andere
universiteiten ontbrak ook te Bologna de theologische faculteit. De
studenten in de medicijnen en die der artes liberales ontvingen eerst
in 1316 het recht, een eigen universitas te vormen en een eigen rector
te kiezen. Want ook hier was de rector aanvankelijk slechts het hoofd
van een universitas, een studentengenootschap, en te Bologna kwam
dit nog sterker uit dan in Parijs, daar de studenten en niet de magistri
hun rector kozen.
Te Bologna bezat het stadsbestuur echter meer zeggenschap dan
in Parijs. De statuten der universiteit werden eerst van kracht na
goedkeuring door de plaatselijke overheid. Zo was het ook bij de
overige Italiaanse universiteiten. Van de veertiende eeuw af betaalden
de Italiaanse steden ook in de regel de professoren. Bologna trachtte
een uitzonderlijke positie in te nemen, door het monopolie van het
onderwijs in het corpus iuris op te eisen. Zij grondde deze aanspraak
op de gewrongen interpretatie van een institutie van Justinianus en
droeg er hierdoor toe bij, dat de opvatting ontstond, als moest een
studium generale van een der dragers van universeel gezag, de paus
of de keizer, privileges ontvangen hebben. Een bepaalde graad van
voorontwikkeling voor de studie van het recht werd ook te Bologna
niet vereist. De Parijse magisterstitel kwam overeen met die van
doctor van Bologna. De titel gaf het recht, aan de universiteit te
doceren en werd verleend na een met goed gevolg afgelegd examen
voor het college van doctores der faculteit, met medewerking van de
kanselier. De doctorstitel was in het begin slechts gebruikelijk voor
leraren in het Romeinse en in het canonieke recht ; de eersten werden
doctores legum, de anderen doctores decretorum genoemd. De
kenner van het Romeins recht werd legist, die van het kerkelijk recht
decretist genoemd.
Naast Parijs en Bologna was Oxford een der meest bezochte van
de oudere universiteiten; met Cambridge hield zij zich aan het Parijse
model. Door hun colleges hebben beide universiteiten nog het meest
het middeleeuws karakter bewaard.
De collegia waren aanvankelijk bestemd voor de vele onbemiddelde studenten, die niet zelf in hun onderhoud konden voorzien.
Reeds vroeg werden er weldoeners gevonden, die collegia stichtten,
waarin deze studenten kost en inwoning ontvingen. Te Oxford en
Cambridge, evenals te Parijs, woonden de meeste studenten in zulke
collegia of studia dotata, terwijl in Italië het afzonderlijk wonen regel
was, wijl de studenten daar beter bemiddeld waren. Het eerste collegium te Parijs werd reeds in 1180 gesticht. Het meest beroemde
college te Parijs is de Sorbonne, genoemd naar de eerste weldoener
Robertus de Sorbonne, een kapelaan van koning Lodewijk IX, die in
1257 de stichtingsoorkonde tekende. Naast deze colleges stonden de

Blo e itijd der scholastiek

393

ordeshuizen, waarin de studenten van een bepaalde orde waren
gehuisvest. Vele orden hebben uitsluitend met het oog op de universiteit ordeshuizen te Parijs gevestigd. Aan de colleges waren ook nog
prebenden verbonden voor leraren, die in de colleges onderricht
gaven. Te Parijs ontvingen de professoren geen salaris en vormden
dergelijke prebenden gewoonlijk hun enige inkomsten.
De collegehuizen, die geen ordeshuizen waren, noemde men in
de Middeleeuwen ook bursae. Het woord betekent eigenlijk zak,
buidel, beurs. In ruimere zin werd er nu een vrije plaats in een college
mee aangeduid ; ook gaf men die naam wel eens aan het collegegebouw
zelf. Zij, die in het bezit van zulk een beurs waren, heetten bursarii
of bursiati. Zij stonden onder strenge discipline. In de zeventiende
eeuw ontstond hieruit het Duitse woord Bursche; in de Duitse
studententaal betekent dit het lid van een studentenvereniging, dat
alle rechten geniet, in tegenstelling tot een lid, dat deze nog slechts
ten dele bezit, en elders een jongen, die diensten verricht.
Om de instellingen aan de middeleeuwse universiteiten juist te
kunnen beoordelen, dienen wij niet te vergeten, dat leraren en studenten grotendeels clerici waren. De levenswijze moest derhalve ook op
geestelijke leest geschoeid zijn, de scholares werden ook clerici
genoemd. Wel bevonden zich geregeld leken onder hen; vooral in
Bologna studeerde een aanzienlijk aantal van dezen in het wereldlijk
recht. Maar ook hier vormden de geestelijken de meerderheid, dus
werd bepaald, dat de rector steeds een geestelijke moest zijn. Het
gehele universiteitswezen droeg dan ook een geestelijk karakter en
stond voornamelijk onder kerkelijke invloed. Overal werden kerkelijke
goederen gebruikt om de universiteiten met dotaties te steunen. De
professoren waren clerici. Het voornaamste doel was, aan de geestelijkheid een grotere ontwikkeling te geven.
Te meer valt dan ook op, dat het leven aan de universiteiten
lang niet altijd in overeenstemming was met de eisen, die aan clerici
gesteld mochten worden. Herhaaldelijk kwamen uitspattingen van
de studenten voor. In een document van de Parijse universiteit uit
1269 wordt geklaagd, dat „sommige clerici en scholares en hun
bedienden .... zowel overdag als des nachts velen zwaar verwonden,
doden, vrouwen roven, maagden geweld aandoen, in herbergen
inbreken en zich herhaaldelijk schuldig maken aan roof en andere
misdaden ". 1 ) Op straffe van excommunicatie moest derhalve het
dragen van wapenen door clerici worden verboden.
Het rondtrekken der studenten van de ene universiteit naar de
andere werkte deze verwildering in de hand. De toevloed naar de
universiteiten was te groot. Velen vonden dan ook geen werkkring
en bleven gedurende hun gehele leven ronddolen. Tegen deze
1)

Chartularium univ. Parisiensis I, 481 n. 426.

394Vie rd e boe k

D e ee rste universiteiten.

vaganten of Goliarden, zoals zij naar het Franse woord gaillard
(vrolijke vent) werden genoemd, voerde de Kerk een voortdurende
strijd, doch met weinig succes. Daar voor de ontwikkelden bijna
uitsluitend kerkelijke ambten in aanmerking kwamen en het onderwijs
zich geheel in handen van de Kerk bevond, traden ook velen, die
hiertoe niet geschikt waren, in dienst van de Kerk. Aan jongelieden
uit de lagere stand bleef nauwelijks een andere weg open om vooruit
te komen dan de geestelijke stand. Hierdoor kwam deze in een minder
gunstig daglicht te staan, hetgeen duidelijk bleek tegen het einde der
Middeleeuwen. Verbitterden en mislukten vormden het voornaamste
deel der vaganten; zij spraken hun gemoedsstemming uit in liederen,
die een afzonderlijke groep vormen in de literatuur.
De vagantenliederen bevatten veel poëtische schoonheid, vrolijke
parodieën, onschuldige humor, maar nog meer uitgelatenheid, spot
over clerus en paus, verheerlijking van de geneugten des levens, van
drank en grove liefde, en smadelijke hoon tegen het wereldbestel.
In tegenstelling met de liederen der troubadours en de Duitse
Spielmannslieder zijn zij in Latijnse rijmen gedicht. Aanvankelijk
werden deze liederen graag gehoord onder de geestelijkheid, zolang
zij de perken niet te buiten gingen, maar ten slotte moest men er tegen
ingaan. Als er in vagantenliederen gesproken wordt over een orde,
een bisschop Golias en kloosterlijke instellingen, behoeft men daarin
niets anders dan parodieën te zien. De naam Golias zal wel slaan op
de reus Goliath, die vaak als een handlanger van de duivel werd
voorgesteld ; men zag dan ook in de Goliarden wel eens volgelingen
van de satan, die de spot dreven met alles wat heilig was. De meeste
bekendheid genieten twee verzamelingen van deze vagantenliederen.
Een er van, Carmina Burana, zo genoemd door de eerste uitgever, is
afkomstig uit het Beierse klooster Benediktbeuern; de tweede ver zameling komt voor in een manuscript van Cambridge. Een van deze
liederen, een biecht van Golias, die zijn mislukt leven half beklaagt
en half bezingt, is bekend onder de naam van de Archipoeta. Het
raakte alom bekend: enkele strofen, die met „Meum est propositum
in taberna mori" beginnen, worden nog heden door studenten
gezongen. Men vermoedt, dat de dichter in het gevolg van aartsbisschop Reinaldus van Keulen onder Frederik I naar Italië is
gekomen; anderen zien in hem de Engelsman Walter Map, die te
Parijs studeerde en als aartsdiaken in 1210 te Oxford overleed.
Gedurende enige tijd onderhield Abélard betrekkingen met deze
Goliarden; zijn tegenstander, de H. Bernardus, duidde hem als Golias
aan. In het tweede derdedeel der dertiende eeuw geraakte de vagantenpoëzie reeds in verval en toonde niemand er smaak meer voor.
Voor zover zulks nuttig is voor ons doel zullen wij thans onze
aandacht wijden aan de karakteristieke wijze van beoefening der
wetenschap in deze tijd, die men de tijd der scholastiek noemt. Naar
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het voorbeeld van de Romeinen, bij wie het woord scholasticus leraar
betekende, werd daarmee in het begin der Middeleeuwen de leraar
der zeven vrije kunsten aangeduid; later ging men het ook gebruiken
voor de leraren in de theologie en de philosophie, zelfs voor die van
alle wetenschappen. De scholastiek is de schoolwetenschap, vooral de
theologie en de philosophie, zoals deze in de school werden gedoceerd.
De school bepaalde de wijze, waarop de wetenschap werd beoefend,
vooral in de periode, waarin de universitaire studie zich begon te
ontwikkelen en scholen van verschillende orden werden opgericht,
die elk haar eigen bevoorrechte stellingen verdedigden. De school
beheerste ook de vorm der letterkundige producten : men schreef
leerboeken of noteerde disputen ; hoge waarde werd gehecht aan een
vaste terminologie, en een schoolse, nuchtere, dorre toon overheerste.
Daar de cultuur van de Middeleeuwen voortbouwde op de overleveringen uit vroeger eeuwen, bestond de wetenschap in die tijd
hoofdzakelijk hierin, dat men het bewaard gebleven materiaal verzamelde en trachtte, tot eenheid te brengen, wat elkaar tegensprak.
Aangezien vervolgens de Kerk degene was, die het overgeleverde
wetenschappelijke materiaal had bewaard en slechts haar leden zich
op de wetenschap toelegden, stelde de schoolwetenschap vooral
belang in de grote vraagstukken van het leven, waarop de theologie
met haar dogma's het antwoord geeft. De dogma's over God, de
Schepper, de Verlosser, het doel van de mens stonden in de wetenschappelijke belangstelling op de voorgrond. Theologie en philosophie
raakten elkander voortdurend. Het speculatief begrijpen der wereld
eiste, dat vooral de metaphysica werd beoefend, de wetenschap van
de laatste bovenzinnelijke gronden van het zijn en gebeuren. Hiertoe
moesten de begrippen zeer scherp geformuleerd en nauwkeurig
ontleed worden. Dit was de taak der logica, die als denkleer steeds
verder werd ontwikkeld, totdat zij ten slotte in vernuftige spitsvondigheden verviel. Het empirisch onderzoek daarentegen werd veronachtzaamd, zodat ook de natuurwetenschappen weinig werden beoefend;
en voor de geschiedenis bestond er in 't geheel geen wetenschappelijke
belangstelling.
Door zijn samenvatting van de gedachten van Augustinus had
Anselmus van Canterbury duidelijk de problemen aangewezen,
waarmede degenen, die na hem kwamen, zich moesten bezighouden.
De dialectische methode, die * hiervoor in gebruik kwam, was reeds
vroeger aangewend, het eerst door de juristen. Er werd systeem in
gebracht door de prikkelbare en rusteloze Abélard, die vele toehoorders tot zich trok, eerst, van 1113 af, aan de kathedraalschool te Parijs,
later in zijn blokhut Paracleet bij Nogent- sur -Seine. In zijn autobiografie (Historia calamitatum) laat hij ons een blik werpen in zijn
innerlijk leven, waarop zijn geliefde Héloise een veelbesproken invloed
uitoefende. Zijn methodisch voornaamste geschrift verscheen in de
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jaren 1120-1121 onder de titel Sic et non. Hierin stelde hij uitspraken
(sententies) uit de Heilige Schrift en de Vaders, die schijnbaar in tegenspraak met elkander waren, tegenover elkander als „ja" en „neen ",
om vervolgens de tegenspraak op te heffen door de begrippen te
distingueren. Met deze dialectische methode deed hij de scholastiek
het middel aan de hand, waardoor zij in de criteriologie tot positieve
resultaten kon komen. Zijn theologische leerstellingen, in het bijzonder die over de H. Drievuldigheid, lokten echter veel tegenspraak uit,
vooral de H. Bernardus bestreed hem. Hij werd er om veroordeeld
door de synoden van Soissons in 1121 en van Sens in 1141.
De Augustijner koorheren van St. Victor te Parijs de zogenaamde Victorij nen beoefenden, in tegenstelling met Abélard, de
theologie in conservatieve zin, waarbij zij de H. Augustinus volkomen
volgden. Hugo van St. Victor (t 1141), die uit het grafelijk geslacht
van Blankenburg in de Harz stamde, ontving, wijl hij zich zo nauw
aansloot bij Augustinus, de erenaam alter Augustinus. Hij vooral
voerde de leer der Kerk in het systeem der theologie in en werd ook
daarom niet vergeten, gelijk hieruit blijkt, dat de voornaamste zinsneden der bul Unam sanctam, over de verhouding tussen Kerk en
staat, ontleend zijn aan zijn geschriften. Ook de mystiek trok hem aan.
Hierin werd hij nagevolgd door Richard van St. Victor, een Schot
(t 1173), en Thomas van St. Victor, de latere abt van Vercelli (t 1226),
die een commentaar schreef op de zogenaamde Dionysius Areopagita
en de mystici der latere Middeleeuwen beïnvloedde. In ongebreidelde
vorm viel Walter van St. Victor (t na 1180) met zijn smaadschrift
Contra quatuor labyrinthos Franciae de dialectici aan als vijanden
van het geloof, waarbij hij Abélard, de bisschop van Poitiers Gilbert
de la Porrée, Petrus Lombardus en Peter van Poitiers, een Parijse
leraar, over één kam schoor. Het minst verdiende dit Petrus Lombardus, leraar aan de domschool te Parijs; diens tussen 1150-1152
geschreven „Vier boeken der sententies" (d.i. leerstellingen van
Vaders, vooral van Augustinus) vormden, als korte samenvatting der
kerkelijke leer, gedurende de gehele Middeleeuwen de grondslag van
de studie der theologie en werden eerst in de zestiende eeuw door de
Summa theologica van Thomas Aquinas verdrongen. Hij werd
kortweg magister sententiarum (meester der sententies) genoemd.
Naast de school der Victorij nen bloeide de school van Chartres,
die humanistisch getint was. Uit deze kwam de Engelsman Joannes
van Salisbury voort, wiens geschriften van bijzondere waarde zijn,
daar zij met verstandige critiek en in handige vorm een beeld geven
van de elkander kruisende geestelijke stromingen van die tijd. Hij had
in Frankrijk gestudeerd bij de meest bekende leraren, onder wie
Abélard, en stond later Thomas a Becket als trouw vriend ter zijde,
totdat deze in de kathedraal te Salesbury werd vermoord (1170). In
zijn laatste levensjaren (1176-1180) was hij bisschop van Chartres.
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Door zijn menigvuldige reizen van Engeland naar Italië had hij als
weinig anderen gelegenheid, zijn tijdgenoten te leren kennen. Zijn
ervaringen zijn vervat in het leerrijke geschrift Policraticus sive de
nugis curialium et vestigiis philosophorum. De vestigia philosophorum slaat hij hoger aan dan de laffe kuiperijen der eerzuchtigen aan
het hof. Hij geselt met bijtende ironie de verkeerde gewoonten van
zijn tijd en geeft zedelijke normen aan voor de staatkundige leiders de eerste uitgebreide theorie over de staat uit de Middeleeuwen. Een
ander geschrift, de Metalogicus, handelt over de ware en de valse
wetenschap en veroordeelt de uitwassen der dialectiek. Walter Map,
een aanhanger van de Engelse koning Hendrik II en tegenstander van
Joannes, schreef tegen het einde der twaalfde eeuw een weerlegging
van het eerste werk van Joannes, getiteld De nugis curialium, die
echter op een lager niveau staat ; de Cisterciënsers en de H. Bernardus
worden daarin met bittere spot overladen. Het werk bevat talrijke
gegevens over de twaalfde eeuw en is vooral van belang voor de
geschiedenis der sagen.
Overeenkomst met deze werken vertoont het moraliserende
gedicht, dat de theoloog Alanus ab Insulis van Rijssel (t 1203) schreef
onder de titel Anticlaudianus. Als tegenstuk tegen een satire van de
heidense dichter Claudianus stelde hij een encyclopedie van de toenmalige wetenschap samen, die ook cultuurhistorische waarde bezit.
Het verstand reist met de eendracht door het universum naar God.
Bij zijn aankomst neemt de theologie het onder haar leiding. Het
schijnt, dat Dante menige inspiratie uit dit werk heeft geput. Daar
Alanus in zijn Regulae theologicae de mathematisch- deductieve
methode van Boëthius op de theologie toepaste, heeft men aan hem
ook een Ars catholicae fidei toegeschreven, die Euclides geheel volgt
en aan paus Clemens IV (1187-1197) werd opgedragen; thans is
bekend, dat Nicolaas van Amiens de schrijver was. Dat werk is de
meest radicale consequentie van de door Anselmus van Canterbury
opgezette en door Richard van St. Victor voortgezette lijn, waarlangs
men de theologie zuiver rationeel en met terzijdestelling van alle
autoriteit wilde systematiseren. Deze richting vormt dus een scherpe
tegenstelling met Abélard en de schrijvers der libri sententiarum.
Intussen werd de wetenschap van het westen door nieuwe
stromen gevoed, die van Arabische oorsprong waren, en aan de
philosophie, geneeskunde, mathematica, sterrenkunde en de natuur wetenschappen nieuwe wegen wezen, waarop de westerse geleerden
zich niet zonder tegenstribbelen zouden begeven. Een der eersten,
die van de nieuwe gegevens gebruik maakten, was een Benedictijn van
Monte Cassino, de uit Carthago geboortige Constantijn, die de bij naam Africanus droeg. Als arts had hij verre reizen gemaakt, waarbij
zijn talenkennis hem zeer te pas kwam; hij had Babylon, Indië,
Ethiopië en Egypte gezien en werd ten slotte in de tweede helft der
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elfde eeuw monnik in Monte Cassino. Hij behield echter een zodanige
geestdrift voor de geneeskunde, dat hij tegenover zijn abt verklaarde,
deze wetenschap na de theologie als de koningin van alle wetenschappen te beschouwen. Om de geneesheren van Salerno vertrouwd
te maken met de kennis der Arabische artsen vertaalde hij uit het
Arabisch tal van medische werken, die ten dele vertalingen of bewerkingen waren van geschriften der grote Griekse geneesheren Hippocrates en Galenus. Zijn vertaling van het uit tien delen bestaande
werk van de Arabische arts Ali Abbas bleef als Pantechne gedurende
enige tijd het meest gebruikte leerboek in het westen, totdat het werd
vervangen door de goed ingedeelde en uitvoerige canon van Avicenna.
Door deze vertaling van Arabische medische geschriften, waarmede
Constantijn begon en die door anderen werd voortgezet, werd
Galenus, met wie in de tijd der Romeinse keizers de geneeskunde
der oudheid haar hoogtepunt bereikte, de grote autoriteit voor de
medische wetenschap der Middeleeuwen, ofschoon zijn werken niet
ongewijzigd waren gebleven vanwege de Arabische vertalingen. Wat
Aristoteles voor de philosophie betekende, was Galenus voor de
middeleeuwse geneeskunde.
Een andere Benedictijn, Adelard van Bath in Engeland, die
eveneens door reizen in aanraking was gekomen met de Arabische
wetenschap, vertaalde omstreeks 1116 uit het Arabisch het werk van
de grondlegger der meetkunde, Euclides.
De toegangspoort naar de Arabische wetenschap werd wijd opengeworpen door de verovering van Toledo in 1085. Eenzelfde resultaat
had de kennismaking met de Arabische wetenschap op Sicilië, waar
de laatste Hohenstaufen en de eerste leden van het huis Anjou het
vertaalwerk bevorderden. De grootste winst was wel, dat tot dusver
nog niet bekende werken van Aristoteles in Europa werden ingevoerd.
De Arabieren hadden de philosophie van Aristoteles, gelijk al hun
wetenschap der klassieken, in Syrië en Perzië leren kennen en in het
westen, vooral in Spanje, verbreid. Tot dusver waren slechts enkele
werken over logica van Aristoteles in de vertaling van Boëthius in het
westen bekend. Ook van de geschriften van Plato bezat men slechts
fragmenten. Geleidelijk werden de voornaamste werken van Aristoteles nu bekend, aanvankelijk uit Arabische vertalingen. Ook commentaren op Aristoteles. En ook onechte werken, gelijk het Liber de
causis, een uittreksel uit een leerboek van de neoplatonist Proclus,
dat in de Middeleeuwen in hoog aanzien stond. Hierbij kwamen vele
geschriften van Griekse mathematici en astronomen, Arabische
geschriften van Mohammedaanse en Joodse philosofen, bijvoorbeeld
van de in 950 te Damascus overleden Alfarabi en van zijn opvolger,
eveneens lijfarts van Perzische vorsten, Avicenna (t 1037) ; nog
noemen wij Algazel (t 1111), die in Damascus en Syrië leefde, en
vooral Averroës ; deze was geboortig uit Cordoba en werd vandaar
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verbannen ; hij werd als de commentator van Aristoteles beschouwd;
en de Spaanse Joden Avicebron en Maimonides ; de laatste werd van
bijzondere betekenis voor Thomas Aquinas.
De vertaling der voornaamste werken van Aristoteles en der
Arabisch- Joodse philosofen uit het Arabisch in het Latijn werd door
aartsbisschop Raymond van Toledo (1126-1151) tot stand gebracht.
Als vertalers onderscheidden zich de aartsdiaken van Segovia Dominicus Gundissalinus, de bekeerde Jood Joannes Hispanus en Gerhard
van Cremona. In de twaalfde eeuw begon men op Sicilië echter ook
Griekse schrijvers rechtstreeks in het Latijn te vertalen, zowel
mathematisch- natuurwetenschappelijke geschriften als philosophische
werken van Plato en Aristoteles.
De grote hoeveelheid wetenschappelijk materiaal, die het westen
overstroomde, had een niet geringe beroering der geesten ten gevolge.
Vooreerst werd de natuurlijke kennis ontzaglijk uitgebreid; de grondslag der zeven vrije kunsten was hiervoor niet meer voldoende. De
vertaler Dominicus Gundissalinus trachtte een bredere basis te
vinden in zijn geschrift De divisione philosophiae. Zijn voorbeeld
werd gevolgd onder anderen door de Parijse bisschop Willem van
Auvergne (1228- 1249), die de philosophie van Aristoteles wilde
gebruiken als stut van het Christelijk geloof. Het was geen gemakkelijke taak, harmonie tot stand te brengen tussen de toenmalige wetenschap en het Christelijk geloof en de nieuwe wetenschap. Door
Aristoteles leerden de westerse philosofen voor het eerst een afgerond,
groot wijsgerig systeem kennen. Tot dusver had Augustinus het
denken van het westen beheerst. Maar in weerwil van zijn veelzijdigheid vormden zijn geschriften geen systematisch geheel. Augustinus'
'denken berustte in wezen op de wijsbegeerte van Plato, die op menig
belangrijk punt verschilde van de empirische methode van Aristoteles.
Daarbij had Augustinus als grote kerkvader de gehele theologische
wetenschap beheerst, die tot dat tijdstip voornamelijk werd beoefend.
Wat door Aristoteles, de Arabische en Joodse wijsgeren geleerd werd,
leek heidense of Mohammedaanse wetenschap. Door deze tegenstellingen en de er uit voortvloeiende bedenkingen is de onenigheid
der geesten te verklaren, die zich in het westen voordeed, maar toch
met een verzoening eindigde. De meningsverschillen leidden de
bloeitijd der scholastiek in. De strijd werd hoofdzakelijk gevoerd aan
de universiteit van Parijs.
Niet te ontkennen was, dat de tot dusver in het westen gangbare
philosophie en het Christelijk geloof zich op menige plaats moesten
stoten aan de metaphysica en physica van Aristoteles, nog erger aan
de neoplatonische emanatieleer van zijn Arabische commentatoren
en het ergste aan Averroës. Deze had geleerd, dat God slechts de
eerste beweger, niet de schepper van de eeuwige wereld was;
dat God het afzonderlijke en individuele niet onderscheidde
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waarmee dus de Voorzienigheid geloochend werd. Volgens hem stond
boven de natuur een gemeenschappelijke intelligentie voor alle
mensen, aan God ontvloeid en onsterfelijk was er dus geen sprake
van individuele onsterfelijkheid. Alles ter wereld geschiedde ingevolge
een noodzakelijk causaal verband voor de mens dus geen vrije wil.
Averroës wilde de Mohammedaanse godsdienst niet aantasten met
zijn leer en verklaarde derhalve, dat hetgeen in de theologie waar was,
in de philosophie onwaar kon zijn en omgekeerd. Hierdoor gaf hij
a priori iedere samenwerking tussen geloof en wetenschap prijs.
Dit alles werd in het begin als een uitvloeisel van de leer van
Aristoteles beschouwd. Dit veroorzaakte wantrouwen ten opzichte
van al die nieuwe philosophische stellingen, die het westen overstroomden ; vooral in kerkelijke kringen. Men zag in deze nieuwe
theorieën verwantschap met de pantheistische dwaalleer van Amaury
van Bènes, een leraar in de theologie aan de universiteit van Parijs
(t 1206), die op Scottus Eriugena steunde en God als het wezen aller
dingen beschouwde. Zijn aanhangers werden Almaricianen genoemd.
David van Dinant ging nog verder dan hij. Er werden consequenties
in antinomistische zin getrokken : men ontkende het verschil tussen
goed en kwaad, verklaarde de vrije zinnelijke liefde voor geoorloofd.
De leer werd in 1210 door een synode te Parijs veroordeeld; eenzelfde
lot trof de geschriften van Scottus Eriugena, maar tevens ook de
physica van Aristoteles. Zo groeide het wantrouwen tegen de nieuwe
wetenschap ; de meerderheid der geleerden bleef aan het oude vasthouden en Augustinus volgen en wilde slechts weinig van Aristoteles
aannemen. Recht tegenover hen stonden de Averroïsten, die Averroës
geheel of gedeeltelijk volgden en zich trachtten te dekken door naar
zijn voorbeeld de leer der dubbele waarheid aan te hangen. Tussen
deze twee richtingen in vormde zich een geleidelijk toenemende
middengroep van degenen, die de nieuwe philosophie met voorzichtigheid aanvaardden, haar grondig bestudeerden en van alles
zuiverden wat in strijd was met het Christendom, onderwijl de
metaphysica van Aristoteles, voor wat de essentiële punten betreft,
in zich opnemend. Dit was de richting, die in Albertus Magnus en
Thomas Aquinas zegevierde.
Bezien wij nu deze verschillende richtingen nader. De conservatieve richting, die volkomen de voetstappen van Augustinus volgde,
schitterde in de dertiende eeuw nog met mannen van naam. De
voornaamste was wel Alexander van Hales, zo genoemd naar zijn
geboortedorp in Engeland, en een gevierd leraar in de theologie aan
de universiteit van Parijs. Hij trad omstreeks 1230 als leraar in de
orde der Franciscanen, deed echter geen afstand van zijn leerstoel en
gaf als eerste hoogleraar der orde te Parijs de stoot tot de wetenschappelijke activiteit der Franciscanen in deze stad. Zijn voornaamste
werk was de Summa universae theologiae, de meest omvangrijke
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summa der Middeleeuwen, die hem de bijnaam deed verwerven
van doctor irrefragabilis en theologorum monarcha. In zijn theodicee
en zijn metaphysische begrippen volgde hij Augustinus nog geheel;
slechts in de kennisleer nam hij een en ander van de Aristotelici over.
Ook zijn leerling Joannes Fidanza uit Bagnorea in Toscane, meer
bekend onder de naam Bonaventura, die hij als kind van St. Franciscus
had gekregen, de wijze en energieke generaal der orde van 1257 tot
1273, die haar organisatie voltooide, hield zich in hoofdzaak aan
Augustinus. Zijn geschriften zijn juwelen van theologische wetenschap, vooral de commentaar, die hij als professor te Parijs schreef
op de sententies van Lombardus en zijn Breviloquium, waarvan
gezegd wordt, dat het als compendium der dogmatiek niet meer werd
overtroffen. Evenals Augustinus kwam ook hij door de wetenschap
tot een vrome mystiek, die vooral spreekt uit zijn Itinerarium mentis
ad Deum, waarin hij, gelijk Augustinus, de ziel de weg wijst naar een
opgaan tot God en aldus naar de meest volkomen vrede. De kennis
van de mens is volgens hem, evenals voor de kerkleraar van Hippo,
in hoofdzaak een na-denken van goddelijke gedachten. Tot deze
richting behoorde ook de beroemdste wereldgeestelijke, die aan de
Parijse universiteit doceerde, Hendrik van Gent, in 1293 te Doornik
overleden.

In het tegenovergestelde kamp vinden wij de echte Aristotelici,
hen namelijk, die de leer van Aristoteles volgens de opvatting der
Arabische wijsgeren zonder belangrijke wijzigingen aannemen. De
voornaamste vertegenwoordiger van deze richting is de Luikse
kanunnik Siger van Brabant, over wie de laatste tijd meer bekend is
geworden. Hij doceerde te Parijs, faculteit der vrije kunsten, in de
tijd van de H. Thomas; nadat zijn stellingen herhaaldelijk veroordeeld
waren, verliet hij Parijs in 1277, en aan het pauselijk hof te Orvieto
werd hij omstreeks 1282 door zijn secretaris vermoord. Hij was zich
wel bewust van de strijdigheid van het Averroïsme met het Christendom, maar beproefde dezelfde uitweg als Averroës: om niet in verzet
te komen tegen de geloofswaarheden nam hij een dubbele waarheid
aan, een theologische en een philosophische.
Tussen deze twee kampen, van het Averroïsme en het Augustinisme, stonden de concordisten, die zich naar beide zijden moesten
verdedigen. Met de Averroïsten voerden zij een hevige strijd; maar
ondanks de tegenstand van de theologen, die de oude beginselen
aanhingen, brachten zij de wetenschap een stap vooruit, door Aristoteles en diens commentatoren critisch te beoordelen en slechts van
hen over te nemen, wat houdbaar was. Onder hen blonken de twee
grote meesters der scholastiek uit, Albertus en Thomas Aquinas, die
tijdens hun leven nauw met elkander verbonden waren.
Albertus stamde uit het adellijk geslacht van Bollstädt uit
Zwaben; hij was geboren te Lauingen aan de Donau omstreeks 1193,
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en trad in 1223 te Padua in de orde der Dominicanen. Als lector
werkte hij in een aantal Duitse scholen der orde, te Keulen, Hildes
im Breisgau, Regensburg en Straatsburg. In deze tij d-heim,Frbug
maakte hij uit vertalingen kennis met werken van Aristoteles, wat
hem echter veel critiek op de hals haalde, zelfs van de zijde van
ordebroeders. Hierdoor liet hij zich echter niet van de wijs brengen.
Toen hij in 1245 te Parijs zijn loopbaan als hoogleraar begon, maakte
hij de resultaten van zijn arbeid bekend. In 1248 was hij weer in
Keulen, terwijl wij hem van 1256 tot 1258 aan de Romeinse Curie te
Anagni aantreffen, waar hem de waardigheid van magister s. palatii
ten deel viel. Waarschijnlijk heeft op hem, eer dan op Thomas, de
welbekende toespeling betrekking, die in het Curiegedicht van
magister Hendrik de Dichter voorkomt. Daarin wordt een boeiend
verslag gegeven van de gesprekken, die door de omgeving van de^paus
werden gevoerd. Wij lezen er : „Onder het pauselijk dak vindteenieder, die er komt, wat hij in geestelijk opzicht wenst. Want dit
huis herbergt beoefenaars van alle wetenschappen. Een is er, die,
wanneer de gehele philosophische literatuur zou worden verbrand,
een nieuwe philosophie zou kunnen grondvesten. Hij zou dan een
fraaier en hechter wijsgerig gebouw oprichten en de oude schrijvers
zouden door de glorie zijner wetenschap overtroffen worden."') In
de jaren 1258-1260 was Albertus wederom docent te Keulen, van
1260 tot 1262 bisschop van Regensburg, en na van zijn zetel afstand
te hebben gedaan, bracht hij zijn laatste jaren in verschillende plaatsen
in Duitsland door, meest in Keulen, waar hij in 1280 stierf.
Zijn werken, die eenentwintig foliodelen beslaan, behelzen
hoofdzakelijk commentaren op Aristoteles, op de sententiae van Petrus
Lombardus en de Pseudo-Dionysius Areopagita en op enkele boeken
van het Oude en het Nieuwe Testament. Behalve door zijn theologische werken: Summa de creaturis, de onvoltooide Summa theologiae
en een commentaar op de sententiae van Lombardus, onderscheidde
hij zich vooral door zijn philosophische geschriften, die uit drie
groepen bestaan: Philosophia rationalis of logica, Philosophia realis
(Physica, Mathematica, Metaphysica) en Philosophia moralis.
In de laatste tijd trok het sterk de aandacht, dat Albertus in zijn
natuurwetenschappelijke werken zo zuiver het doel der natuurwetenschap omschreef: „Wij moeten," zegt hij, „in de natuur niet
nagaan, hoe God door rechtstreeks ingrijpen naar Zijn vrije wil
wonderen verricht en hierdoor Zijn almacht toont, maar veeleer,
hetgeen binnen de grenzen der natuur kan geschieden op natuurlijke
wijze volgens de aan de dingen ingeplante oorzaken." 2) Hiertoe
i) G r a u e r t, Magister Heinrich der Poet. Abhandlungen der Bayerischen Akad.
Philos.-philol.-hist. Klasse 27 (1912), P. 100, 112. Zie ook G r a b ma n n, Hist.
Jahrb. 38 (1917), 315w.
2) De caelo et mundo, lib. I, tract. 4, c. 10. Opp. ed. J a mm y t. II b, p. 75.
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draagt de ervaring bij, en hoe hoog hij deze weet te schatten, blijkt
uit zijn volgende opmerking : „Een logische conclusie, die in strijd is
met de waarneming der zinnen, is onaannemelijk. Een stelling, die
niet in overeenstemming is met de experimentele zinnelijke kennis, is
in werkelijkheid geen stelling, maar een fundamentele fout." 1
Albertus heeft dus voor zijn tijd het empirisch onderzoek in de
natuurwetenschap verwonderlijk ver vooruit gebracht. Hij nam niet
slechts datgene aan, wat hem door Arabische vertalingen, vooral van
Aristoteles, . werd aangeboden, maar hij breidde deze kennis uit met
de resultaten van zijn vele navorsingen; uit de aard der zaak waren
deze nog zeer onvolkomen, door de gebrekkigheid der hulpmiddelen
in die tijd ; juist om die moeilijkheden verdienen de bereikte resultaten
des te meer waardering en bewondering. Zijn betekenis als geleerde
wordt niet verminderd door het feit, dat hij nog op menig punt de
onjuiste opvattingen van zijn tijd huldigde. Albertus vulde het betoog
van Aristoteles over de bolvorm der aarde aan, door te wijzen op de
zwaartekracht van alle delen ener massa, die noodzakelijkerwijs naar
het middelpunt is gericht, en op de cirkelvorm van de schaduw der
maan en het verschijnen van nieuwe sterrenbeelden, wanneer men
van het noorden naar het zuiden reist. De Melkweg beschouwde hij
terecht als een opeenhoping van sterren. Ook leerde hij het bestaan
der antipoden en gaf hij naar kwartalen een juiste tijdsindeling van
dag en jaar. Het ontstaan van bergen en dalen schreef hij toe aan
aardbevingen, erosie en aanslibbing, de vulkanen aan uitbarstingen
van onderaardse gassen.
)

In Albertus' geografisch werk De natura locorum zag Alexander
von Humboldt de kiem van een voortreffelijke beschrijving der aarde.
Albertus kende reeds de uitwerking, die de invalshoek der zonnestralen en de bergen hebben op het stijgen of dalen der temperatuur.
Ook de asrichting der gebergten haalt hij aan om de verschillen in het
Europese klimaat te verklaren. Wij vinden bij hem reeds de uit drukking eeuwige sneeuw. Zijn geschrift De natura locorum is het
beste werk over algemene aardrijkskunde uit de Middeleeuwen.
Zijn leer der mineralia bevat nog vele der dwalingen en dwaasheden van zijn tijd. Hij stond niet afwijzend tegenover de mening,
dat door vuur uit ieder ding goud en bepaalde andere substanties te
verkrijgen waren. Op het gebied der chemie nam hij echter proeven,
waarbij hij menigmaal blijk gaf van een juist inzicht. De distilleerkunst was hem niet vreemd; door het vuur wist hij edele van onedele
metalen te onderscheiden en hij kende het gebruik van salpeterzuur
en arsenicum. Over de kleuren leerde hij, dat deze zonder licht niet
bestonden; hierin was hij ver voor op andere scholastieken. In de
nieuwe uitgave van zijn beschrijving der dieren (De animalibus) is
x) Lib. VIII, Physic. tract. II, c. 2. Opp. ed. J a m my t. II, biz. 339.
27. S c h n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.
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zeer goed aan te wijzen, wat hij aan Aristoteles en Avicenna heeft
toegevoegd. Voor de plantkunde maakte hij gebruik van een geschrift
van Nicolaas Damascenus, een tijdgenoot van de keizers Augustus
en Tiberius ; evenals velen na hem schreef hij dit werk aan Aristoteles
toe. Zijn algemene plantkunde is de eerste in haar soort, en zijn
bijzondere botanica, waarbij hij gedeeltelijk Avicenna volgde, is de
eerste beschrijvende flora in Europa. Het is zeer jammer, dat de
prikkels, die de natuurwetenschappen in zijn tijd opdeden en waaraan
hij met zoveel succes gevolg gaf, verder in de Middeleeuwen werden
verwaarloosd. Hier en zelfs in het algemeen kan men zeggen, dat in
de dertiende eeuw de middeleeuwse wetenschap haar hoogste peil
bereikte.
Albertus effende de weg voor die opgang der wetenschappen.
Hij immers vestigde het eerst de aandacht van het westen op het
nieuwe materiaal, door Aristoteles, de Arabieren en de Joden geleverd.
Hij vatte het in een ontzagwekkende verzameling overzichtelijk samen
en stelde daardoor zijn tijdgenoten in de gelegenheid, zich er vertrouwd mee te maken. De omvang van zijn kennis eist bewondering,
te meer, wijl hij buiten zijn studie veel practisch werk voor zijn orde
en voor Duitse kerken moest verrichten. Zijn prestaties op het gebied
der theologie en der philosophie werden echter nog overtroffen door
Thomas ; maar aan Albertus komt de eer toe, die geleerde te hebben
gevormd en hem de weg te hebben bereid. De Italiaanse telg uit een
grafelijk geslacht voltooide met zijn bewonderenswaardig systeem,
hetgeen Albertus, de zoon van een Duits edelman, was begonnen.
Thomas Aquinas behoorde tot het machtige oud -Lombardische
geslacht der graven van Aquine, en werd in 1225 te Roccasicca
geboren. Als vijfjarig oblaat kwam hij in het naburige klooster der
Benedictijnen van Monte Cassino, maar wegens de oorlogsverwikkelingen moest hij spoedig het klooster verlaten. Op veertienjarige
leeftijd bezocht hij de universiteit te Napels, waar hij na vier en een
half jaar studie in 1244 in de Dominicanenorde trad. Hij bleef zijn
orde trouw, ofschoon zijn broeders hem trachtten te bewegen, haar
te verlaten, zelfs door hem een jaar lang gevangen te houden. Door
toedoen van de generaal Joannes Teutonicus kwam hij in 1245 naar
Parijs; hier kreeg hij Albertus Magnus als leraar, die in 1248 tot
magister artium werd benoemd. Toen Albertus in hetzelfde jaar naar
Keulen werd gezonden, vergezelde Thomas hem. Na beëindiging
van zijn theologische studiën te Keulen werd hij in 1252 weer naar
Parijs gezonden, waar in die tijd een hevige strijd de theologische
faculteit in beroering bracht.
De Dominicanen bekleedden aan deze universiteit twee leerstoelen sedert 1229, respectievelijk 1231. De Minderbroeders, wier
eerste hoogleraar Alexander van Hales was, maakten eveneens aan
een tweede leerstoel. De magistri uit de wereldgeestelijkheid-sprako
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weigerden niet alleen hierop in te gaan, doch bepaalden, dat voortaan
iedere bedelorde zich met één magister moest tevredenstellen. Hierdoor ontbrandde de hevige strijd tussen de bedelorden en de wereld
geleid werd door de reeds genoemde magister-gestlijkhd,
Willem van St. Amour. Willem deinsde er niet voor terug, de beide
orden van dwaalleer te betichten. Hij kreeg hiertoe de kans door het
inderdaad bedenkelijke geschrift van de Franciscaan Gerardus van
Borgo S. Donnino, getiteld Introductorius in evangelium aeternum.
Met evangelium aeternum bedoelde Gerardus de leer van abt Joachim

van Fiore in Calabrië (t 1202).
Joachim had zich op de apocalyptische exegese toegelegd en was
er toe gekomen, de wereldgeschiedenis in nieuwe perioden in te
delen : hij ging niet meer van Christus uit als de enige grote mijlpaal
op de weg der wereldgeschiedenis, maar voorspelde een tweede
periode van volmaaktheid in de geschiedenis van het mensdom, zodat
hij drie tijdperken (status) onderscheidde. Het eerste was het tijdperk
van het Oude Testament, de tijd van het knechtschap, der wet, van
het vlees, van de letter, de tijd der leken en gehuwden, de tijd van
God de Vader. Het tweede tijdperk werd volgens hem gevormd door
het Nieuwe Testament : dit was de tijd van Gods Zoon, een overgangstijd van knechting naar vrijheid, van het vlees naar de geest, de
tijd der clerici. Maar dit zou nog worden gevolgd door een derde
toestand, de volmaaktheid der tijden, de tijd van de Heilige Geest en
der vrijheid, van een nieuw eeuwig evangelie. Dit derde tijdvak was
reeds in aantocht. In tegenstelling met het evangelie van Christus
was het eeuwige evangelie niet een geschreven werk, maar het juiste
begrip van het Oude en Nieuwe Testament, met de hulp van de
Heilige Geest ontstaan. De letter van Christus' evangelie met Zijn Kerk
van clerici en Zijn sacramenten zou voorbijgaan. Niet in haar wezen,
maar in haar onvolmaaktheid zou de Kerk van Christus vergeestelijkt
worden. Dit eeuwig evangelie of het geestelijke begrip van Christus'
evangelie zou worden gepredikt door een heilige contemplatieve orde.
Elders werd over twee orden gesproken. Joachim, wiens voorspel lingen zeer vaag waren gehouden, en die als een heilige werd beschouwd hij had een hervormde congregatie van de Benedictijnenorde gesticht nam, gelijk zovelen in die tijd, aanstoot aan het holle
formalisme, waarmee tal van geestelijken zich vergenoegden. Voor
zover deze opvatting het zedelijke en godsdienstige leven ten goede
kwam, kon de Kerk haar slechts toejuichen. Maar niet goed te keuren
was, dat zij verviel in een felle critiek, die alle instellingen der Kerk
ter zijde wilde schuiven.
De te Parijs studerende Franciscaan Gerardus van Borgo
S. Donnino nu had, in zijn in 1254 geschreven inleiding op het
evangelium aeternum, de geschriften van Joachim als evangelium
aeternum voorgesteld, zulks in tegenstelling met Joachim zelf, en
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beweerd, dat de Franciscanenorde met de verkondiging van het
nieuwe evangelie was belast. In 1260 zou, volgens hem, het evangelie
van Christus moeten wijken voor het evangelium aeternum; dan
moest er een einde komen aan de Kerk en haar sacramenten. Aanstonds volgde een pauselijke veroordeling van de Introductorius en
Gerardus werd door zijn superieuren gevangengezet.
De tegenstanders der bedelmonniken, vooral Willem van
St. Amour, stelden nu de bedelorden verantwoordelijk voor de
dwalingen, die in Gerardus' geschrift voorkwamen. Paus Alexander IV
onderzocht de beschuldigingen en ontbood Albertus Magnus en
Thomas als vertegenwoordigers der Dominicanenorde. Thomas
.schreef namens zijn orde een verweer tegen de aanklacht van Willem,
terwijl Bonaventura hetzelfde deed voor de Minderbroeders. Thomas
behandelde vooral de vraag, of het een religieus was toegestaan, lid te
zijn van een wereldlijk genootschap van leraren, daar Willem van
St. Amour de bedelmonniken van de universiteit uitgesloten wilde
zien. Hij vergeleek diens streven met de verbodsbepalingen van
keizer Julianus tegen de Christenen en beriep zich, om te bewijzen
dat leden van kloosterorden mochten studeren, op het voorbeeld van
de H. Hieronymus. Willem werd veroordeeld. Maar hierdoor kwam
er nog geen einde aan de strijd te Parijs. De bedelmonniken slaagden
er evenwel in 1256 in, hun meest beroemde mannen, Thomas voor
de Dominicanen en Bonaventura voor de Franciscanen, als magistri
in het genootschap der hoogleraren te doen opnemen.
Tot 1259 bleef Thomas te Parijs de theologie doceren. In de
, aren 1259-1261 vinden wij hem te Anagni, vervolgens te Orvieto
Jals docent aan de Curie. Hier begon hij zijn uiterst belangrijke
commentaren op Aristoteles te schrijven, waarbij hij zorg droeg, door
vertalingen uit het originele Grieks de juiste tekst van Aristoteles te
doen vastleggen. Vervolgens was hij twee jaren werkzaam aan de
school der orde te Rome, dan weer ongeveer een jaar aan de Curie te
Viterbo, van 1269 tot 1272 weer te Parijs en ten slotte twee jaren aan
de universiteit te Napels. Op zijn reis naar het tweede concilie van
Lyon stierf hij 7 Maart 1274, nog geen vijftig jaren oud, in de Cisterciënser abdij Fossa Nuova bij Terracina.
De grote betekenis van Thomas als geleerde ligt in de klassieke
formulering van een systeem, dat scherp omlijnd en in grote verfijning
van onderdelen voor ons staat. De rechten van het verstand, maar ook
zijn grenzen, zijn nauwkeurig aangegeven. De rede ziet af van pogingen, door redenerend bewijs te komen tot de kennis van geloofswaarheden. Het mysterie der Drievuldigheid is niet meer, zoals bij
Anselmus, een verstandelijke waarheid. Maar het verstand is wel bij
machte, met eigen middelen voldoende kennis te verwerven van de
menselijke natuur, van de realiteit in het algemeen, van God als
oorzaak der schepping. De wijsgeer staat het vrij een metaphysica op
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te bouwen, maar tegenspraak tussen wetenschap en geloof, of een
dubbele waarheid wijst hij onverbiddelijk af. Een innerlijke harmonie
verbindt theologie en philosophie, in overeenstemming met het wezen
van de middeleeuwse geest. Wanneer er tegenspraak zou bestaan, kon
die naar zijn opvatting slechts schijnbaar zijn, moest zij op een misverstand aan deze of gene zijde berusten.
De grondslag der metaphysica is in wezen Aristotelisch. Maar
ook gedachten van Augustinus en Plato komen voor, terwijl Thomas
in de laatste vragen van wereldbeschouwing natuurlijk met de kerkleraar van Hippo meegaat. Hij gaat echter van een Aristotelisch
standpunt uit : van het begrip van het zijn, door analyse der realiteit
verkregen. De ingrijpende verandering, die Thomas in de denkwijze
van het westen invoerde, bestond hierin, dat hij het Aristotelisme de
overhand in de school deed verkrijgen tegenover Augustinus, wiens
stellingen op Plato berustten.
De leer van Aristoteles, die aanvankelijk verwarring scheen te
veroorzaken in het Christendom, werd nu door Thomas gebruikt om
dat Christendom innerlijk te sterken en op zijn leer en organisatie
de stempel te drukken van de boven alle wereldse wijsheid uitblinkende beschavingsleer. Hoe hij deze gedachten apologetisch formuleerde tegenover de heidenen en Mohammedanen, die slechts
toegankelijk waren voor verstandelijke argumenten, toont ons zijn in
1259-1264 opgestelde philosophische summa, getiteld De veritate
fidei catholicae contra gentiles of Summa contra gentiles. Hij schreef
deze waarschijnlijk op aansporing van zijn ordebroeder Raymond de
Peñaforte, die in Spanje aan de bekering der Arabieren arbeidde;
maar tevens had hij de dwalingen van tijdgenoten voor ogen, waar
hij te Parijs in aanraking was gekomen.
-med
Zijn grootste betekenis heeft Thomas echter op het gebied der
systematische theologie, waaraan ook zijn hoofdwerk gewijd is, de
Summa theologica, die uit drie delen bestaat en waaraan hij in 1265
begon; zij werd echter niet voltooid. Vooral het tweede deel, dat de
Christelijke zedenleer behandeld, wordt om zijn originaliteit geroemd.
Ook hierin volgt hij Aristoteles, dat hij onderscheid maakt tussen de
deugd, die op verstandelijk inzicht berust, en de wil, die zich aan de
rede dient te onderwerpen. Het wezen der zedelijke deugd ziet hij
in het bereidwillig streven, de juiste grenzen in acht te nemen.
Van belang is ook zijn maatschappijleer. Hij gaat uit van hetzelfde begrip der Kerk als Augustinus. Zij is de gemeenschap, die
gericht is op de eeuwigheid en met het oog op dat doel orde en regel
in de wereld tracht te brengen; de staat daarentegen heeft slechts een
tijdelijk doel. Hij knoopt daar echter oude Aristotelische tradities
aan vast, waardoor de staat bij hem een hechtere natuurlijke positie
krijgt dan bij Augustinus; in diens tijd was de staat nog grotendeels
nauw verbonden met de heidense samenleving, terwijl Thomas in de
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Christelijke maatschappelijke orde van het westen leefde en reeds de
eerste tekenen kon zien van de moderne staatsinrichting, zoals deze
zich in Beneden - Italië begonnen te vertonen. In hoofdzaak vernieuwde
Thomas de staatsleer van Aristoteles, maar hij doordacht en bewerkte
die zelfstandig, hetgeen vooral blijkt uit zijn geschrift over de vorsten heerschappij, dat door Tolomeo van Lucca werd voltooid.
Gelijk bij Aristoteles wordt de mens beschouwd als een wezen,
dat door de natuur bestemd is tot verkeer met zijns gelijken, een
animal sociale of politicum. De sociale gemeenschap, die van de
familie via de gemeente voortschrijdt naar de staat, vloeit dus voort
uit de natuur van de mens als redelijk wezen. De staat heeft niet
slechts tot taak, voor de materiële welvaart te zorgen, doch tevens tot
plicht, te waken over hetgeen Thomas de deugd noemt, dat wil zeggen:
de natuurlijke intellectuele en ethische goederen, de goederen der
beschaving. De staat dient er niet uitsluitend toe, rijkdommen aan
zijn burgers te verschaffen, want dan behoefde hij slechts uit kooplieden te bestaan. Hij moet de burgers brengen tot een gelukkig en
werkelijk goed, deugdzaam leven. De natuurlijke orde eist overheidsgezag. Daar God deze orde heeft gewild en ingesteld, komt Thomas,
voortbouwend op Aristoteles, er toe, in God de diepste rechtsgrond
van het gezag te zien. Hij beschouwt dan ook de burgerlijke gehoorzaamheid als een zedelijke plicht. Tegen een immoreel bevel, maar
ook uitsluitend hiertegen, moet passief verzet worden geboden. Nooit
kan het actieve verzet, de opstand, als geoorloofd worden beschouwd.
Is de regeerder een tiran, dan kan aan het volk een recht van noodweer
worden toegekend. Maar minstens de enkeling is het in ieder geval
verboden, de tiran te doden. Bij de behandeling der regeringsvormen
gaf Thomas, in tegenstelling met Aristoteles, de voorkeur aan de
monarchie, daar eenheid voor moet gaan op veelheid. Maar natuurlijk
verlangt hij garanties tegen despotische regering; om de tirannie, die
hij de slechtste staatsvorm noemt, te voorkomen, beveelt hij een
gemengde staatsvorm aan, waarin zowel het aristocratische als het
democratische element aandeel aan het bestuur hebben.
Boven de afzonderlijke staten ziet Thomas, de lijnen der patristische leer der natuurwet volgend, de goddelijke orde heersen in de
door God gestichte grote menselijke gemeenschap; hiervan maken
alle landen deel uit: God heeft aan deze gemeenschap als natuurlijke
zedenwet de natuurwet gegeven, het cultuurdogma van het Christelijke volkenrecht, volgens hetwelk iedere staat bestaansrecht heeft,
maar tevens gebonden is, dezelfde grenzen van zedelijke orde te
eerbiedigen.
Thomas gaat niet verder in op de verhouding tussen het geestelijk
en het wereldlijk gezag. In de theoretische strijd, die na hem weer
zo hevig zou worden gevoerd over de verhouding van Kerk en staat,
konden beide partijen zich op hem beroepen. Inderdaad heeft hij

Bloeitijd d e r s cholastiek

409

ergens gezegd, dat in de paus de geestelijke en de tijdelijke macht
verenigd zijn en noemt hij de koningen de vazallen der Kerk. Een
vorst, die wegens afval van het geloof geëxcommuniceerd is, beschouwt
ook hij als vervallen van de regering. De verdedigers der potestas
directa van de paus konden zich dus op hem beroepen. In overeen
theocratische opvattingen van zijn tijd was de-stemingd
burgerlijke verdraagzaamheid hem nog niet bekend. Van de andere
kant ziet hij scherp de grenzen tussen geestelijk en burgerlijk gezag,
die beide hun oorsprong in God hebben. Ofschoon het geestelijke
gezag een hoger doel heeft dan het wereldlijke, bezit de priester geen
recht op macht in zuiver burgerlijke aangelegenheden. Thomas maakt
hieruit echter geen verdere juridische gevolgtrekkingen.
Wat wij daardoor ook missen, hem komt de verdienste toe, de
maatschappijleer in nieuwe banen te hebben geleid. De tegenstelling
bij Augustinus tussen het rijk der goeden en dat der kwaden, waarbij
deze laatsten soms met de heidenen van het Romeinse rijk werden
vergeleken, had eenzijdige verdedigers van theocratische en ascetische
richtingen er toe gebracht, de staat als een verpersoonlijking van het
kwaad te beschouwen. Thomas omschreef duidelijk de natuurlijke
zelfstandige taak van de staat. Hierdoor bracht hij klaarheid in de
inzichten van voorgangers en tijdgenoten.
Al spoedig besefte men, hoezeer rustige verheldering alle rede
karakteriseert. Men gaf hem tot symbool een-nerigvaThoms
stralende zon, die alles in licht openbaart. Nog in een andere zin is de
zon een symbool voor hem. Bij zijn speculatief denken, waartoe hij
bijzonder begaafd was, en waarin hij het door noeste ijver tot meesterschap bracht, werd hij vóór alles geleid door de gedachte, dat God als
de Waarheid zelve het hoogste doel was. In de aanschouwing der
hoogste Waarheid zag hij voor zich en voor de mensheid het volmaakte geluk. In de heldere straling van de Zon der Waarheid alles
te Ieren kennen was zijn vurigst verlangen in dit leven, zich in deze
Waarheid te koesteren zijn innigst geluk, een geluk, dat de vrede des
harten behoedt en nauwelijks wordt geraakt door de zondige wereld.
Welk een verschil met Augustinus, wiens symbool een brandend hart
was, ter aanduiding van zijn laaiend verlangen naar rust in God, in de
onrust van zijn tijd, die hij maar al te zeer had ondervonden! Augustinus was de intellectueel, gevormd te midden der heidense samen leving, die levendig besefte, hoe uitsluitend Gods genade hem tot het
Christendom had gebracht en die daar nooit genoeg voor danken kon;
maar die tevens de diepe innerlijke verdeeldheid van zijn tijd aan
zich angstig afvroeg, hoe het verder met het Romeinse rijk-voeldn
zou gaan, of dit zich staande zou kunnen houden, dan of het in elkaar
ging storten; en die de dood vond in zijn door de Wandalen belegerde
bisschopsstad, waarvan hij de laatste herder was. Thomas stierf
vreedzaam, zoals hij gewenst had, in een klooster, tijdens een reis,
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die hij uit gehoorzaamheid had ondernomen : op bevel van het hoofd
der Kerk zou hij het algemeen concilie te Lyon bijwonen, waar alle
geestelijke leiders der westerse wereld wilden samenkomen om de
gevaren en moeilijkheden van het Christendom het hoofd te bieden.
Thomas had geen reden, zich zorgen te maken over het Christendom, zoals Augustinus had gedaan. Overal zag hij kerken en kloosters;
de paus, het algemeen erkende hoofd der Kerk, was zegevierend uit
het conflict met de Hohenstaufen te voorschijn getreden. Steeds
verder breidden de grenzen der Christenheid zich uit. Er bestond geen
reden meer, zich de mindere van de Islam te voelen. Ook de wetenschap van de Islam kon Thomas geen vrees meer inboezemen. Hij
had haar onder de ogen gezien, en van haar genomen, wat hij gebruiken kon, en verworpen, wat in strijd was met de door het Christelijk
geloof verlichte rede. Hierdoor had hij de slagorde der Christelijke
denkers versterkt. Reden tot ongerustheid bestond er voor hem niet
meer, want hij had aangetoond, dat alle wetenschappelijke feiten
pasten in de lijst der Christelijke waarheid niemand hoefde bang
te zijn voor de toekomst : met gerustheid kon men anderer wetenschap
overnemen, mits men met voldoende critisch oordeel te werk wist te
gaan. De crisis, die onder de intellectuele leiders was ontstaan, toen
de westerse wereld door de kruistochten met de Islam in aanraking
kwam, was afdoende door Thomas bezworen. De cultuur van het
Christelijke westen verwierf de innerlijke superioriteit, nadat Thomas
het zonder nadeel had vertrouwd gemaakt met de philosophie der
oudheid en van de Islam, en hetgeen deze aan waarde bezaten,
harmonisch had verwerkt in het stelsel der Christelijke wereld
Deze geestelijke superioriteit bezielde de missionarissen-beschouwing.
der Dominicanen en Franciscanen, toen zij zonder schroom de
landen van Mohammedanen en Mongolen binnendrongen om het
geloof te verkondigen.
De bijnamen, die de H. Thomas ontving, bewijzen duidelijk,
hoe grote waardering zijn persoon, evenals zijn leer, ten deel viel.
Zijn tijdgenoten beseften volkomen, hoezeer hij als wijsgeer boven
hen allen uitblonk. Men noemde hem doctor eximius, doctor egregius.
Hoe snel zijn leer in de westerse wereld ingang vond, zegt ons de
bijnaam, die de veertiende eeuw hem gaf. Toen was hij de doctor
communis, de universele leraar, wiens gezag algemeen werd erkend.
Toen dat gezag echter in de vijftiende eeuw werd aangevochten door
geesten, die tuk waren op nieuwigheden, en de laatste erenaam in de
twisten tussen de scholen de ironie opwekte, verving men deze
bijnaam door doctor angelicus. Die onttrok zich in zekere zin aan alle
discussies over zijn leer en vroeg slechts de eerbied van alle Christenen
voor zijn heilig leven en sterven. En terecht. Hij deed afstand van de
glans der wereld, die hem als zoon uit een grafelijk geslacht ten deel
zou vallen, om in zijn orde uitsluitend te leven voor de wetenschap
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en het onderwijs. Renaissance en humanisme, evenals daarna het
rationalisme, die ook geen smaak hadden voor de gotiek, wisten het
grootse systeem van zijn leer niet meer op prijs te stellen. De latere
tijd echter, die de gotiek weer naar waarde wist te schatten, heeft ook
geleerd, Thomas te bewonderen; en deze bewondering neemt toe,
naarmate de verwarring der geesten in onze tijd groter wordt en er
schriller dissonanten opklinken uit de innerlijke tegenstellingen ener
half- heidense, half- Christelijke maatschappij, die nu eens wordt
gegeseld door Übermenschen, dan weer verscheurd door anarchisten,
en dorst en snakt naar harmonie en hechte princiepen. De waarde
der scholastieke wijsbegeerte voor de toekomst staat vaster dan ooit,
te meer daar wij weten, dat ondanks Thomas' universele kennis
aanvulling heel goed mogelijk, en zeker ook nodig is. In de taalstudie,
de natuurwetenschappen en vooral in de geschiedkunde is de scholastiek deerlijk achtergebleven.
De noodzakelijkheid van een aanvulling werd reeds in de dertiende eeuw gevoeld. Albert van Böllstadt had de weg duidelijk
aangegeven voor de studie der natuur. Deze richting, die zich toelegt
op waarneming en empirisch onderzoek, bereikte haar hoogtepunt
in de dertiende eeuw in de Engelse Franciscanenkloosters. Het waren
deEngelse universiteiten, die de bedelorden met de grootste geestdrift
ontvingen. Dit blijkt uit hetgeen ons wordt medegedeeld door de
grootste geschiedschrijver van Engeland, Mattheus van Parijs, die in
het Benedictijnenklooster van St. Alban nauwgezet de geschiedenis
van zijn tijd neerschreef. Hij spreekt verbaasd over het grote aantal
geleerden, die intraden in de orden van de H. Franciscus en de
H. Dominicus. 1
Te Oxford hadden de Franciscanen een dergelijke voorsprong
op de Dominicanen, als dezen te Parijs op de eerstgenoemden. De
orde der Franciscanen begunstigde daar ten zeerste de studie en zond
leerlingen uit alle provincies naar de universiteit; en Engelse Minderbroeders werden overal in de scholen der orde als leraren aangesteld.
Geen andere provincie der Minderbroeders kon zich in de eerste helft
der dertiende eeuw met de Engelse meten, wat de beoefening der
wetenschappen betreft, en met uitzondering van Bonaventura kwamen
hun geleerdste mannen uit Engeland. Hier ontwikkelden zij sterker
dan waar ook zekere eigenschappen, die in Engeland bijzonder
gewaardeerd werden. Hun eenvoud harmonieerde met de democratische trek, die in de strijd over de constitutie uitkwam, waarmee
Engeland in 1215 in de Magna charta libertatum de grondslag won
van zijn vrijheid en die tegen het einde der dertiende eeuw, in 1295,
de bijeenroeping van het Lagerhuis afdwong. Aan deze democratische
)

1 ) M a t t h e u s P a r i s., Chron. mai. ad a. 1244; Hist. Anglor. ad a. 1235.
M. G. SS. XXVIII, 248, 408.
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trek paarde zich een bijzonder vrijmoedige critiek op de autoriteiten
en een belangstelling voor de natuur, waaruit zich een voorliefde
voor de natuurwetenschappen ontwikkelde.
Deze karaktertrekken werden de Franciscanen te Oxford, waar
zij zich in 1224 vestigden, nog extra ingeprent door hun grote
begunstiger en leraar Robert Grosseteste, een der grootste mannen
van Engeland uit de dertiende eeuw; hij bereidde te Oxford de weg
voor de speciale studie der Minderbroeders, maar nam tevens in de
Kerk van Engeland een zeer bijzondere positie in. Robert, Grosseteste
genoemd wegens de omvang van zijn hoofd, was van nederige afkomst;
zijn grote ijver stelde hem met de hulp van weldoeners in staat, snel
op te klimmen : na beëindiging van zijn studiën te Oxford en Parijs
werd hij de meest gevierde leraar der universiteit te Oxford, waarvan
hij tevens kanselier was. In die tijd bouwden de Franciscanen een
studiehuis in deze plaats. Hij toonde hiervoor een levendige belang
daar hij de grootste verwachtingen koesterde van de nieuwe-steling,
orden voor de verjonging der Kerk, die -hem zeer ter harte ging. In
het studiehuis der Minderbroeders hield hij van toen af zijn voor
waardoor dit het middelpunt der theologische studiën te-lezing,
Oxford werd. Hij was een groot talenkenner. Na het Latijn leerde hij
eerst Hebreeuws van de talrijke Joden, die te Oxford woonden;
zij waren met toestemming van Willem de Veroveraar uit Rouaan
gekomen en bewoonden te Oxford een eigen wijk. Te Parijs had hij
vervolgens de beginselen van het Grieks geleerd; geleidelijk maakte
hij zich de kennis van deze taal zo eigen, dat hij op latere leeftijd
Griekse werken in het Latijn kon vertalen. Hij bracht de Franciscanen te Oxford er toe, ijverig Grieks te leren.
Zijn talenkennis stelde hem in staat, de Griekse en Joodse
schrijvers zelf te lezen, die zo vele nieuwe feiten bevatten, waardoor
hij een voorsprong kreeg op degenen, die het met vertalingen moesten
doen. Zijn belangstelling gold voornamelijk de natuurwetenschappel i ke en mathematische gegevens en uitte zich in vele geschriften.
Ofschoon hij de gezamenlijke werken van Aristoteles kende, volgde
hij voor zijn verklaring der natuur Augustinus en het Arabische
neoplatonisme; hij ging hiervan uit bij de opzet ener gedurfde
metaphysica van het licht. Het licht is voor hem de eerste vorm, die
in de materia prima werd geschapen. In de kosmos ontwikkelde zich
vervolgens die lichtkiem volgens immanente wetten. Ook in de
belangstelling voor dergelijke natuurwetenschappelijke problemen

was Grosseteste een voorganger voor de Franciscanen van Oxford.
Maar iedere wetenschap was voor hem slechts - een hulpwetenschap voor de theologie. Als ijverig zielzorger wilde hij de Franciscanen, in wier voorbeeld van armoede en ijver voor prediking hij een
waarborg zag voor ideale dienst der Kerk, tevens vormen tot
hoogontwikkelde geestelijke leiders van het volk. Deze practische
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overwegingen traden in hem nog sterker op de voorgrond, toen hij in
1235 tot bisschop van Lincoln werd verheven ; in deze kwaliteit was hij
tevens de bisschop der universiteit van Oxford, en van toen af legde
hij zich geheel op kerkelijke aangelegenheden van practische aard toe.
Met lede ogen zag hij, hoe in Engeland de oude abdijen door rijkdom,
relaties met de aristocratie en verwaarlozing der studie haar vroegere
invloed hadden verloren. Hij hoopte, dat de Minderbroeders in haar
plaats zouden treden, door tegenover de aanstoot van de rijkdom het
volk een aantrekkelijk voorbeeld van armoede voor ogen te stellen en
de trots op geboorte en afkomst door een superieure ontwikkeling te
beschamen.
De Engelse Franciscanen hebben ook van de uit het volk voortgekomen Grosseteste een in Engeland bijzonder gewaardeerde vrijmoedigheid overgenomen, die tegenover elk gezag de stem der critiek
verheft, wanneer de plicht zulks vordert. Grosseteste schroomde niet,
harde woorden tot paus en koning te richten wegens de overmatige
belasting van het kerkelijk goed. Als ijverig bestrijder van de buitenlanders, die rijke prebenden in Engeland trachtten te verwerven,
weigerde hij aan paus Innocentius IV, aan diens neef een prebende
te verlenen, zich beroepend op zijn herderlijke plicht. Hij was een
groot vriend van Simon van Montfort, graaf van Leicester, die zich
met de wapens tegen koning Hendrik III verzette ter verdediging van
de rechten van het volk, en die het eerst het Lagerhuis bijeenriep.
Nu wij Grosseteste kennen, zullen wij beter zijn leerling, de
Franciscaan Roger Bacon, begrijpen ; deze werd tussen 1210 en 1214
in het graafschap Dorsetshire geboren en overleed omstreeks 1294
te Oxford. Hij studeerde te Parijs en Oxford. Daarna begon hij te
Oxford zijn schitterende loopbaan als leraar, waarbij hij zo rijkelijk
critiek uitoefende, als in die tijd slechts zelden voorkwam. Niet
zonder afgunst critiseerde hij zijn ordebroeder, de Parijse hoogleraar
Alexander van Hales, en Albertus Magnus, die evenals hijzelf zich
verdienstelijk maakte op het gebied der natuurwetenschappen. Daar
zijn veelal buitensporige critiek evenmin kerkelijke toestanden spaarde,
en hij zich vele vrijheden veroorloofde, die niet in overeenstemming
waren met de kloostertucht, kwam hij in botsing met zijn oversten.
Hij genoot echter de gunst van paus Clemens IV, wie hij zijn voornaamste werk, het Opus ma.ius, opdroeg. Na de dood van de paus
verging het hem echter minder goed. Wegens een geschrift, waarin
hij de astrologie verdedigde, werd hij veroordeeld en moest hij tien
jaren gevangenschap in een klooster doormaken, waaruit hij slechts
door de voorspraak van machtige begunstigers bevrijd werd. Zijn
prikkelbare, critische geest toont veel overeenkomst met het karakter
van vele moderne geleerden, met wie hij ook een hartstochtelijke
zucht naar vooruitstrevend denken gemeen had.
Ook Roger Bacon vereerde Aristoteles als de grootste wijsgeer
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van alle tijden. In Avicenna en Averroës roemde hij zeer, dat zij diens
geschriften in de Latijnse scholen ingang hadden doen vinden. Maar
scherp hekelde hij de studiën van zijn tijd, daar men Aristoteles
blindelings copieerde of bewerkte, zonder zich af te vragen, of men
zijn bedoeling had begrepen, zonder de juistheid van zijn stellingen
te onderzoeken, en zonder te trachten zijn leer verder te ontwikkelen.
In vele gevallen was zijn klacht juist, dat men meestal de originele
teksten van Aristoteles' werken niet kende en dus de verminkingen
der vertalers rustig overnam. Op de hem eigen overdreven wijze
beweerde hij, dat het beter geweest ware voor de Latijnen, indien de
geleerdheid van Aristoteles in het geheel niet was overgeleverd dan
in deze onjuiste, duistere vorm. Ook wist Bacon, dat vele werken van
Aristoteles niet vertaald waren, en zijn geschriften dus slechts
eenzijdig werden gebruikt voor de dialectisch - speculatieve wetenschappen en te weinig voor de natuurwetenschappen. Naar zijn
mening leed hieronder de gehele scholastieke methode. Hij trachtte
deze aan te vullen. Ten eerste met philologische studiën, waardoor
men de teksten, die in vreemde talen waren geschreven, zou kunnen
gebruiken en zuiver weergeven. De grammatica, dit is de philologie,
zeide hij, is de eerste stap van wetenschappelijke vooruitgang. Voor
de philosophie en de theologie was Latijn alleen niet voldoende. De
kennis der Hebreeuwse, Arabische en Chaldeeuwse talen was nodig,
om de oorspronkelijke geschriften zelf te kunnen lezen. In zijn critiek
op de vertalingen keurde hij eveneens de Latijnse vertalingen der
Griekse Vaders en der Heilige Schrift af. De Latijnse vulgaattekst leed
volgens hem aan verwaarlozing. Bacon zelf kende goed Grieks en
Hebreeuws en was ook in het Chaldeeuws en het Arabisch vrijwel
thuis. Hij trachtte zelf een handleiding voor taalstudie samen te
stellen door de enige Griekse grammatica van zijn eeuw en een
leidraad voor de beginstudie van het Hebreeuws te schrijven.
Nadrukkelijk wijzend op de noodzaak van empirisch onderzoek
schatte hij de mathematica zeer hoog. Deze had voor hem dezelfde
betekenis voor de natuurwetenschappen als de philologie voor de
deductieve wetenschappen. Hij verweet Albertus Magnus, dat deze,
evenals de meeste Parijse beoefenaars der artes, de geometrie niet
kende. Hijzelf had de Arabische, Griekse en Latijnse mathematici,
die te zijner beschikking stonden, bijna alle bestudeerd. Zijn mathematische kennis wist hij vooral in de optiek te gebruiken, de Arabier
Alhazen navolgend. Ook legde hij zich vlijtig toe op de studie der
natuurwetenschappen, waarbij hij de door Grosseteste ingeslagen
wegen bewandelde. In de natuurwetenschappelijke vakken maakte hij
zich niet slechts de reeds beschikbare kennis eigen voor zover die
voor hem toegankelijk was, maar hij beijverde zich tevens, door eigen
onderzoekingen het overgeleverde te controleren en aan te vullen,
zoals Albertus Magnus reeds vöór hem had gedaan. Boven deze
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voelde hij zich echter ver verheven; en hoe weinig sympathiek zijn
grootspraak tegenover de Dominicaan ook is, wij moeten toegeven,
dat hij Albertus inderdaad overtrof. Zijn zucht tot scherpe critiek
dreef hem nog veel verder. Hij aarzelde niet, de in Latijnse werken
van Aristoteles vervatte gegevens op het gebied van dier- en plantkunde als totaal onvoldoende te brandmerken en eiste een veel nauwgezetter detailonderzoek. Een zijner verdiensten is, dat hij, in afwijking
van Aristoteles en de Arabieren, de hersenen als het centrum van het
zenuwstelsel aanwees.
Zeer interessant was zijn eis tot wetenschappelijke beoefening
der chemie. Hij was niet tevreden met de practische alchemie, die
zich ten doel stelde, onedele metalen in edele te veranderen, maar
wilde een speculatieve alchemie daarnaast zien, dat wil zeggen: wat
wij heden ten dage chemie noemen. Hij omschreef de chemie als de
wetenschap, die de elementen en de combinatie van alle levenloze
dingen behandelt, waarover Aristoteles niets had geschreven. Onder
zijn tijdgenoten was er volgens hem bijna niemand, die iets van deze
wetenschap afwist; en toch was het niet mogelijk zonder haar een
natuurwetenschap of de medische wetenschap te beoefenen. Tevens
greep hij deze gelegenheid aan om weer van leer te trekken tegen de
dwazen, die zich slechts met juridische vitterijen en gekunstelde
sophisterijen ophielden en hierdoor de philosophie, de medische
wetenschap en de theologie vertroebelden. Zijn vinnige woorden zijn
hem half te vergeven, omdat juist zijn chemische proefnemingen met
groot wantrouwen werden bejegend. Die werden in de Middeleeuwen
algemeen beschouwd als duivelskunst en toverij . Met zijn astrologische dwalingen waren het de resultaten van zijn scheikundige
experimenten, die vervolging tegen hem uitlokten.
In latere tijden is grote aandacht gevallen op de problemen en
plannen, die in zijn werken zijn aangeduid, doch die voor het merendeel reeds de Grieken en Arabieren bezighielden en ten dele ook reeds
door Robert Grosseteste waren aangeroerd. In het vierde hoofdstuk
van zijn geschrift De secretis operibus artis et naturae opperde hij de
mogelijkheid, stoomschepen, vliegtuigen en automobielen te construeren : „Het is mogelijk, vaartuigen te maken, die zonder kracht
van roeiers worden voortbewogen.. . . die, door één mens bestuurd,
met groter snelheid varen dan wanneer mensen de stuwkracht zouden
leveren. Ook kunnen wagens worden gebouwd, die zonder dierlijke
trekkracht met een grote onstuimigheid voortsnellen. Men kan
vliegtuigen construeren, waarin de mens plaatsneemt en het luchtruim met kunstig vervaardigde vleugels als een vogel kan doorklieven." 1 ) Zijn tijdgenoten voelden weinig voor dergelijke problemen en gedachten. Zij hadden meer liefde voor de deducerende
1)

Rogeri Bacon Opera ed. Brewer, blz. 533.
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systematiek dan voor de wetenschap, die op zuivere inductie was
gegrond. Inmiddels mag men de vingerwijzingen, die Bacon in deze
richting gegeven heeft, niet te hoog aanslaan, zoals meermalen is
gebeurd. Ook Albertus Magnus heeft, vóór Bacon, op deze mogelijkheden gewezen. Niet ten onrechte is opgemerkt, dat Bacon wel sterk
heeft gedreven naar de experimentele methode, doch er zelf niet veel
mee heeft bereikt. Hij werd te veel belemmerd door zijn onrustig
karakter; terwijl zijn ijdele zucht tot critiek en zijn uitdagend, aanmatigend optreden hem weinig sympathie verschaften, juist in een tijd,
waarin men iemands wijsheid allereerst toetste aan zijn innerlijke
evenwichtigheid.
Gelijk deze karaktereigenschappen hem in contrast brengen met
Thomas Aquinas, zo deed het ook zijn philosophische arbeid. Wel
beschouwde ook hij Aristoteles als de grootste meester, maar op
menig belangrijk punt week hij van hem af en naderde hij het Augustijnse platonisme. Hij hing de illuminatieleer van Plato aan, volgens
welke de eerste ideeën ontstaan onder bijzondere medewerking van
God. Bijgevolg maakte hij geen scherp onderscheid tussen de natuur
en het bovennatuurlijke, tussen geloof en wetenschap, zoals Albertus
en Thomas, maar haalde hij ze door elkaar. Volgens hem kan de mens
wel door zijn uitwendige zinnen en door experimenten een beperkte
zekerheid bereiken, maar verdere kennis kan hij uitsluitend verwerven
door goddelijke voorlichting. Dus bezit de philosophie niet meer de
waarde van een zelfstandige wetenschap. Zij behoort tot de openbaring
en gaat op in de geloofsleer. De philosophie is voor hem in laatste
instantie een algemene methode voor de apologie van de godsdienst,
die zich uitsluitend de redding der ziel, de leiding van de mens naar
de eeuwige gelukzaligheid ten doel stelt. Hieruit spreken de practische
gezichtspunten, waaraan zijn leraar Grosseteste zoveel waarde hechtte,
maar tevens liggen er gedachten in opgesloten, die Augustinus meermalen heeft geuit. Aan de ideeënleer van Plato geeft hij de voorkeur
boven het systeem van Aristoteles; de metaphysica moet voor de
moraal wijken;; de wil wordt als een voornamere faculteit dan de rede
beschouwd. Hier constateren wij verschillen, die eerst geleidelijk
scherp naar voren drongen, en gedeeltelijk voortkwamen uit de reeds
van het begin af uiteenlopende oriëntatie der beide orden, die in de
beoefening der scholastiek met elkander wedijverden.
Dit verschil treedt reeds duidelijker aan de dag bij de Franciscaan
Joannes Duns Scotus, waarschijnlijk in Schotland geboren, die te
Oxford studeerde en daar, en van 1302 af ook te Parijs, als leraar
gevierd werd en in 1308 te Keulen stierf. Men gaf hem de bijnaam
doctor subtilis. Inderdaad wordt een zeer nauwkeurige kennis vereist
van de toenmalige philosophische problemen, om zijn ingewikkelde
redeneringen te kunnen begrijpen en waarderen. Onder de kenners
der middeleeuwse wijsbegeerte heerst wellicht tot op heden nog

Bloe it ij d de r sc ho l asti e k

417

verschil van mening over enkele punten van zijn leer. Ook hij oefent
naar links en rechts critiek uit op de oudere leraren, vooral op Thomas,
maar hij kwetst nooit. Zeer sceptisch staat hij tegenover philosophische
thesen, maar des te meer nadruk legt hij op het geloof. Met de school
van Oxford legt hij zich voornamelijk toe op de mathematisch deductieve methode, hij stelt groot belang in het empirische, het
bijzondere, en kent aan de wil de voorrang toe boven het verstand.
In de veelomstreden vraag over de realiteit der algemene begrippen
neemt hij een afzonderlijke plaats in door zijn formalisme, dat verder
gaat dan het realisme van Thomas en Aristoteles. Terwijl volgens
Thomas het algemene in de dingen slechts fundamentaliter en poten tialiter aanwezig is, formeel echter slechts in het denken bestaat,
onderscheidt Duns Scotus in het individu een aan het denken voorafgaand specifiek wezen, en ziet hij in de individualiteit (haecceitas)
verschillenderlei feitelijke verschillen. Hij helt dus over naar een
realistische opvatting van logische begripsonderscheidingen en komt
er toe, een aller-algemeenste entitas aan te nemen, die aan het begrip
van het zijn beantwoordt, de materia primo prima, een oer - materie
voor al het geschapene, zowel het spirituele als het materiële. Hij
nadert hierdoor de leer van de Joodse wijsgeer Avicebron, die door
Thomas werd bestreden. 1
Van de andere kant laat hij het menselijk verstand veel minder
ruimte dan Thomas. Ook wat Gods almacht, Zijn wil, Zijn voorzienigheid betreft, ontzegt hij de rede bewijskracht. Slechts het geloof
kan daaromtrent zekerheid verschaffen. In de psychologie vertoont
hij dezelfde afwijkingen van Thomas als Bacon. De wil is bij hem een
voornamer vermogen van de mens dan het verstand, hetgeen ook
consequenties inhoudt voor de omschrijving der eeuwige zaligheid;
het hoogste geluk van de mens wordt de door de liefde tot stand
gebrachte vereniging met God. Thomas beschouwt als het hoogste
geluk het besef der waarheid, de intellectuele aanschouwing Gods.
De wil gaat bij Duns Scotus voor het verstand, terwijl Thomas de
eerste plaats aan het verstand toekent. Zoals gezegd, kan men reeds
een grond dezer verschillen zien in de persoonlijkheden van Dominicus en Franciscus; in ieder geval hebben zij haar stempel gedrukt op
heel de wereld- en levensbeschouwing van beide orden, hetgeen vooral
uitkomt in de beoordeling van waarden. Scotus legt meer nadruk op
de wilsvrijheid dan Thomas, deze kent aan het verstand een grotere
invloed toe op de wil en dus ook groter kracht tot bewijs van de
zedelijke vrijheid. De practische daad slaat Scotus hoger aan dan de
beschouwing, die volgens Thomas het hoogste geestelijke leven is.
Hierdoor krijgt de theologie een bij beide denkers ietwat verschillend
)

1 ) Zie B a e u m k e r in Allgem. Gesch. der philos. Kultur der Gegenw. I Abti.
V, 362.
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karakter. Thomas beschouwt haar op de eerste plaats als een speculatieve wetenschap, terwijl zij voor Scotus een practisch leervak is, dat
aangeeft, hoe men door het geloof aan de openbaring en de kennis der
openbaring tot denk- en levensnormen kan geraken.
Daar deze verschillen samenhingen met het wezen der orden,
groefden zij zich geleidelijk dieper in. Evenals Thomas een school
vormde, die op de eerste plaats door de Dominicanen werd gevolgd,
ontstond er ook een school van Scotisten, die uiteraard grotendeels
uit Franciscanen bestond. Wij zullen de beoordeling dezer twee
stelsels aan theologen overlaten en slechts opmerken, dat die beoordeling aan zekere grenzen gebonden is, wijl beide in overeenstemming
zijn met de leer der Kerk.
Op een ander terrein kunnen wij met meer recht een woord
meespreken: op het veld der historische wetenschap. Het is duidelijk,
dat de vooruitzichten voor een nauwgezette geschiedvorsing en
-beschrijving niet bijzonder gunstig waren; alle intellectuele krachten
legden zich immers toe op speculatief denken en toonden weinig
belangstelling voor inductief onderzoek. De geschiedkunde als vorsing is echter een empirische wetenschap. In die tijd werd de geschiedkundige materie meer van practische standpunten behandeld ;men
bekommerde zich nauwelijks om de herkomst der stof en gaf zich
niet de moeite, haar voor de behandeling critisch te ziften. Hierdoor
boette de geschiedschrijving in aan intrinsieke waarde en geraakte zij
in verval, nadat zij van Karel de Grote af in bijna ononderbroken
stijgende lijn een nauwgezet beeld van de gebeurtenissen had gegeven
en tot de eerbiedwaardige prestaties der twaalfde en dertiende eeuw
was gekomen de „Daden van Frederik I" van Otto, bisschop van
Freising, geschreven in 1157-1158 en voortgezet door zijn kapelaan
Rahewin; de geschiedenis der kruisvaardersstaten, waarmede aartsbisschop Willem van Tyrus in 1183 ophield, en de met strikte onpartijdigheid geschreven kroniek van de Engelse Benedictijn Mattheus
Parisiensis, die tot 1259 gaat.
De historici der bedelorden legden er zich meestal op toe, grote
verzamelingen materiaal aan te leggen, die aan practische eisen
voldeden. De Tsjechische Dominicaan Martin Strebski van Troppau,
ook Oppaviensis of vaker nog Polonus genoemd, daar hij tot de
Poolse provincie der orde behoorde, bracht de beschikbare gegevens
bijeen voor de geschiedenis der pausen en der keizers, waarvan een
overzicht voor elk klooster nuttig was. Hij leefde aan het pauselijk
hof onder Clemens IV als apostolisch poenitentiarius en kapelaan.
Nicolaas III benoemde hem tot aartsbisschop van Gnesen; op weg
naar zijn standplaats stierf hij in 1278 te Bologna. In opdracht van
Clemens IV stelde hij zijn compendium samen, dat als Chronica
summorum pontificum imperatorumque ac de VII aetatibus mundi
voor schoolgebruik was bestemd. Het bevatte veel verdichtselen.
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Onder meer komt er de fabel in voor van de legendarische pausin
Joanna en helaas zijn, vanwege de grote verspreiding van dit werk,
ook deze verdichtselen in vele geschiedenisboeken opgenomen.
Het grootste historische compilatiewerk werd geschreven door
de Dominicaan Vincent van Beauvais (t 1264), die aan het hof van
Lodewijk IX als prediker en raadsman vertoefde en op verzoek van
koningin Margaretha een Tractatus de eruditione seu modo instruendorum filiorum regalium schreef. Uit dit werk spreekt een groot
pedagogisch talent. Veel meer bekend is zijn Speculum maius in drie
delen, bedoeld als een encyclopedie; de gegevens er voor vond hij in
overvloed in de koninklijke bibliotheek. De drie delen waren het
Speculum naturale, dat de natuurwetenschappen behandelde, het
Speculum doctrinale, gewijd aan de wetenschappen, die in de dertiende eeuw tot de algemene ontwikkeling behoorden en speciaal
nuttig konden zijn voor de theologen, en ten slotte het Speculum
historiale, waarin de algemene geschiedenis werd behandeld van de
schepping af tot keizer Frederik II. De schrijver wil niet meer bieden
dan uittreksels uit andere werken en geeft deze ook aan. Zijn buitengewone belezenheid wekt onze bewondering op. Het strekt die tijd
tot eer, dat er behoefte werd gevoeld aan zulk een overzicht, en erkend
dient te worden, dat het nauwelijks op andere wijze kon worden
samengesteld. Voor de politieke geschiedenis is het minder belangrijk,
maar voor de geschiedenis van zijn orde bevat het kostbaar materiaal.
Een nog meer verbreide verzameling was de heiligenlegende van
Jacob van Viraggio (de Voragine, bij Genua, thans Varazze). Jacob
was provinciaal van de Lombardische provincie der Dominicanenorde,
van 1290-1298 aartsbisschop van Genua, een beroemd prediker en
veelzijdig schrijver. Zijn Legenda sanctorum was spoedig zeer in trek,
zodat zij de Legenda aurea werd genoemd. Het aantal manuscripten en gedrukte exemplaren er van is nauwelijks te tellen. Het is
een verzameling van gegevens, uit de meest verschillende bronnen
bijeengegaard zonder de minste critiek die overigens nergens zo
moeilijk is als juist op dit gebied. Het werk is te waarderen als stichtelij k boek en nog meer als een schatkamer van Christelijke volks poëzie.

Meer wetenschappelijke verdienste verwierven de Dominicanen
reeds in de dertiende eeuw door hun taalstudiën; kennis van talen
hadden zij nodig voor hun philosophische studiën en hun missiewerk.
Reeds de H. Thomas vond het van belang, een betrouwbare vertaler
van Aristoteles naast zich te hebben. Tijdens zijn verblijf aan de Curie
vond hij er een in zijn ordebroeder Willem van Moerbeke (in Brabant,
vandaar de naam Brabantinus). Het kapittel der orde had Willem
naar Griekenland gezonden en daar had hij goed Grieks geleerd. Van
zijn hand verschenen nauwkeurige vertalingen van geschriften van
Aristoteles, Hippocrates, Galenus en Proclus. De uit Catalonië
28. S c h n U r e r. Kerk en Beschaving. II.
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afkomstige Dominicaan Raymundus Martini bezat een uitgebreide
kennis van het Hebreeuws en ook van de geschriften der rabbijnen.
In 1264 maakte hij deel uit van de commissie, die Jacobus I van
Aragon tot onderzoek der boeken van de Talmoed had ingesteld, in
1265-1269 predikte hij tegen de Moren in Murcia en Tunis en in
1281 werd hij tot lector in de Hebreeuwse taal te Barcelona aangesteld.
In 1250 schreef een generaal-kapittel der Dominicanen voor, dat in
de scholen der orde Arabisch, Hebreeuws en Grieks moesten worden
onderwezen. Deze richting werd later ook door Raymundus Lullus
aangeprezen, zodat, gelijk wij reeds zeiden, paus Clemens V in 1311
de universiteiten van Rome, Parijs, Salamanca, Oxford en Bologna
beval, leerstoelen op te richten voor de oosterse talen. De bedoeling
hiervan was, de theologen in staat te stellen, de opwerpingen van
Joden en Mohammedanen beter te weerleggen.
Er ligt iets groots in de ijver, waarmee het westen in dat tijdvak
zijn krachten wijdde aan de bekering der heidense landen en de
wetenschap der overige wereld in zich wilde opnemen. De westerse
landen waren zich toen bewust van hun taak, de Christelijke beschaving over de gehele wereld te verbreiden, nadat zij er zich tot dusver
toe hadden bepaald, te teren op de geestelijke erfenis, die gered was
uit het ineengestorte Romeinse rijk. Dit denkbeeld van de geestelijke
verovering der wereld kwam voort uit de kruistochten en verleende
aan het westen een buitengewone geestelijke eenheid, ondanks vele
verdeeldheden. Op menig punt mag zeker critiek worden uitgeoefend;
maar die mag geen afbreuk doen aan onze bewondering, die de grootheid dezer geestelijke aaneengeslotenheid verdient. Bij de theologische
en philosophische summae uit die tijd sluit zich de dichterlijke summa
aan, die Dante schiep met zijn Divina commedia en die men heeft
vergeleken met een heerlijk avondrood, dat de bloeitijd der scholastiek
belichtte. Inderdaad vinden wij in Dante's kunstwerk het gehele
stelsel vervat der middeleeuwse wereldbeschouwing en de Christelijke
levensopvatting in haar ganse diepte en omvang. Een ander zuiver
beeld van de geestelijke stromingen zullen wij nog leren kennen in
de ontzaglijke voortbrengselen der gotiek met haar streng harmonische constructie. Eerst nog willen wij onze aandacht schenken aan
de studie van het canonieke recht, waarin de voorliefde voor de
systematiek een niet minder ruim arbeidsveld vond om haar krachten
tot verzamelen en effenen op de proef te stellen.

§ 4. De ontwikkeling van het kerkelijk recht
en van de inquisitie
Reeds vroegtijdig werd de behoefte gevoeld aan een richtsnoer
voor het geloof en het leven der Christenen. In het Grieks wordt het
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woord richtsnoer weergegeven door xavwy. Daar de Katholieke Kerk
zich laat leiden door de Heilige Schrift en de overlevering, betekende
canon in de vroeg-Christelijke tijd het door Schrift en traditie gegeven
richtsnoer, of kortweg de geloofsregel. In het bijzonder werd het
woord toegepast op de Heilige Schrift, daar deze op de eerste plaats
de geloofsregel aangeeft. Canoniek betekent dus: tot de Heilige Schrift
behorend. De canon is de verzameling van de onder goddelijke
ingeving tot stand gekomen geschriften. Maar ook de overlevering
was een bron van kennis der geloofswaarheden. Dus ging men het
woord geleidelijk gebruiken voor de verschillende bepalingen, die
als conclusies uit de overlevering en de Heilige Schrift ontstonden.
Canones noemde men de beslissingen van disciplinaire aard, die in
synoden werden genomen.
Daar men vóór alles te Rome de normen moest kennen, die
dienden voor de leiding der Kerk, werd ook hier het eerst de behoefte
gevoeld, een verzameling van canones aan te leggen. In de zesde eeuw
stelde de te Rome levende Scytische monnik Dionysius Exiguus een
dergelijke verzameling samen, zowel van canones van concilies alsook
van plaatsen uit pauselijke brieven. Toen Karel de Grote een norm
van kerkelijke regeling wenste te bezitten, schonk paus Hadrianus
hem in 774 een bijgewerkt exemplaar van deze verzameling, de
zogenaamde Dionysio-Hadriana; een algemene synode te Aken
proclameerde deze in 802 tot algemeen kerkelijk wetboek.
Inmiddels breidde de kerkelijke rechtsbevoegdheid zich uit; de
bisschoppelijke scheidsrechterlijke bevoegdheid ontwikkelde zich tot
een jurisdictie, die algemeen op clerici, en in bepaalde gevallen ook
op burgerlijke rechtsverhoudingen van toepassing was; daar kwam

nog bij een kerkelijk recht tot straffen, voortvloeiend uit de oplegging
van boetedoening en de kerkelijke disciplinaire macht. Dit bracht de
Kerk er toe, ook normen op te stellen voor de civiele en de criminele
procedure. Hierbij volgde zij in hoofdtrekken het Romeinse recht,
evenzo te werk gaande als bij de aanvaarding van de philosophie der
ouden: zij verwierp al hetgeen in strijd was met haar beginselen.
In de Italiaanse stedelijke scholen werd het Romeinse recht ook
nog na de val van het Romeinse rijk gedoceerd, zij het aanvankelijk
ook spaarzaam. Van de elfde eeuw af kreeg het groter betekenis, toen
het een welkome steun vormde voor de keizers en hun imperialistische aspiraties. Maar ook de pausen bevorderden de beoefening van
het Romeinse recht, dat een grote invloed begon te krijgen op de
ontwikkeling van het specifiek kerkelijke recht. Dit bleek vooral te
Bologna, waar de rechtsschool de nadruk legde op de algemene
belangrijkheid van het Romeinse recht en dit als keizerlijk recht en
een door de pausen bekrachtigd recht betitelde. In laatste instantie
waren volgens haar opvatting alle Christenen Romeinen. De pausen
wilden echter zulke stoute aanspraken niet goedkeuren.
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Er rees ook ernstig bezwaar tegen, dat clerici en monniken het
Romeinse recht bestudeerden, daar dit het canonieke recht volkomen
trachtte te absorberen. De profane rechtsstudie had zich in de twaalfde
en de dertiende eeuw niet slechts tot een specifieke studie voor leken
ontwikkeld, die naar de voornaamste plaats streefde zij oefende
bovendien een zodanige aantrekkingskracht uit op de clerici, dat zij
de overige vakken er bij achterstelden. Bij tal van monniken werkte
tot die voorliefde mee, dat deze studie hun gelegenheid kon geven,
een tijdlang buiten hun kloosters te vertoeven en daar in hun onderhoud te voorzien. De concilies van Clermont in 1130 en van Reims
in 1131 vaardigden een bepaling uit, waarbij aan monniken en
reguliere kanunniken verboden werd, na aflegging der geloften
wereldlijk recht of medicijnen te studeren en uit hebzucht het beroep
van arts of rechtsgeleerde uit te oefenen, in plaats van aan het koor
deel te nemen, zoals de regel van Benedictus en Augustinus-gezan
voorschreef. 1 ) Ofschoon de tweede synode van Lateranen in 1139
het verbod herhaalde, trad geen verbetering in. 2 ) De synode van
Tours in 1163 dreigde dan ook met de zwaarste straffen. De kloosterling, die uit liefde tot de rechtsgeleerde of medische studie buiten
zijn klooster vertoefde, moest worden beschouwd als excommunicatus
vitandus, indien hij niet binnen twee maanden terugkeerde. Na zijn
terugkeer in het klooster was hij verplicht de laagste plaats in te
nemen in het koor, het kapittel en aan tafel, en iedere kans op promotie was hem ontnomen. 3 ) In een decretaal van 1180 gaf Alexander III
algemene rechtskracht aan deze bepalingen. 4 ) In 1219 verbood
Honorius III aan de geestelijken te Parijs de studie van het wereldlijk
recht, om te voorkomen, dat zij van de theologische studie zouden
worden afgeleid. Hij voerde echter nog een grond aan: in Frankrijk
en enige andere landen werden de wetten der Romeinse keizers niet
in de lekenrechtspraak toegepast, en kerkelijke processen, die niet
volgens het canoniek recht konden worden afgedaan, kwamen zelden
voor. 5 )
Het verbod voor clerici om het Romeinse recht te bestuderen
viel zeer in de smaak bij Roger Bacon, die op zijn sarcastische manier
deze studie bestreed. In zijn Compendium studii philosophiae
beweerde hij, dat het misbruik van het Italiaans burgerlijk recht niet
slechts de wetenschap, maar ook de Kerk en de staten ten verderve
voerde, zodat men bijna zou denken, dat de Antichrist nabij was.
Door list en bedrog slaagden volgens hem de gewetenloze juristen
er in, vorsten en prelaten dermate te imponeren, dat zij hun bijna alle
prebenden en voorrechten schonken. Zij, die zich op de studie der
philosophie en der theologie toelegden, konden dan ook nauwelijks
i,

XXI, 438, 459. 2) Ibid. 528.
1179. 4) c. 3 X, ne clerici III, 50.
b) Denif1e-Chate1ain, Chartul. Univ. Par. I, 92.
1 ) Ma n s
Conc.
3 ) Ibid.
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meer in hun onderhoud voorzien; het was hun onmogelijk, zich
boeken aan te schaffen en zich volkomen aan hun wetenschappelijke
arbeid te wij den. De juristen van het canoniek recht, zegt hij, verkeerden uitsluitend in een betere positie, omdat zij eerst het burgerlijk
recht hadden bestudeerd; door hun misbruik hiervan besmeurden
zij het canoniek recht. Ten slotte zouden de besten en bekwaamsten
gedwongen worden, van de theologische studie af te zien en zich te
gaan toeleggen op het Romeins burgerlijk recht, daar zij zagen, hoe
die juristen rijkdom en eer van de prelaten en vorsten ontvingen. De
rechtsstudie, vervolgde hij, was geen behoorlijke theologische of
philosophische wetenschap; zij was eigenlijk in het geheel geen
wetenschap. Zij was niets anders dan een mechanische kunst en de
geestelijken, die zich met het recht der Italiaanse leken afgaven,
moesten gedwongen worden, ook een ander handwerk te beoefenen,
zoals dat van timmerman, schoenmaker of looier, en uit de gelederen
der clerici worden verwijderd. 1 ) Elders dringt hij er bij de paus op
aan, toch voorgoed een einde te maken aan de ramp der juristerij.
„Thans staat een burgerlijk rechtsgeleerde, die slechts het burgerlijk
recht kent en geen idee heeft van de theologie en het canoniek recht,
in Gods Kerk hoger in aanzien dan een magister in de theologie, en
hij komt ook sneller in het bezit van kerkelijke waardigheden." 2
Bacon's uitlatingen wekken ergernis door zijn overdrijvingen,
die waarschijnlijk mede uit kleingeestige ijverzucht voortkomen; maar
toch schuilt er een kern van waarheid in zijn critiek. Zijn waarschuwingen aan de Kerk bleken juist te zijn, daar hij met profetische blik
de gevaren voorspelde, die in de veertiende eeuw duidelijker aan de
)

dag zouden komen. Dit bewijzen vooral de volgende zinnen: „Wij

zien thans, dat het bestuur der Kerk voornamelijk in de handen van
juristen ligt, waardoor echter de rechtvaardigheid geweld wordt
aangedaan en eindeloze twisten in de Kerk Gods ontstaan. De juristen
verstoren de vrede. Zij ontketenen niet slechts twisten: de oorlogen
in alle landen zijn ontstaan door misbruik van het recht. Daar de
rijken hun recht niet kunnen verkrijgen door de Kerk, bestrijden zij
elkander en de landen richten elkander te gronde. Het is nodig het
canoniek recht weer zijn plaats als ius sacrum te doen innemen en het
op te bouwen, uit te leggen en te onderwijzen met de Heilige Schrift
en de Vaders als grondslag en richtsnoer. Thans wordt het bijna op
één lijn met het burgerlijk recht behandeld, bestudeerd en gedoceerd
en zowel theoretisch als practisch beschouwt men het als een onderdeel van het burgerlijk recht, dat het als een knecht moet dienen." ")
Krachtig kwam hij op voor een zelfstandige positie van het canoniek
1) Compendium studii philosophiae, c. 4. R o g e r i B a c o n Opera ed. B r ew e r, blz. 418-25.
2) Opus tertium, c. 24. Ibid., blz. 84.
3) Ibidem.
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recht. Zijn aanmerkingen waren vooral tegen Bologna gericht, waar
het canoniek recht in aansluiting aan het Romeinse recht als juridisch
leervak werd gedoceerd.
Het was echter ook te Bologna, dat het canoniek recht zich
zelfstandig begon te ontwikkelen. Daar doceerde omstreeks 1140
Gratianus het canoniek recht; hij was een Camaldulenser monnik
en magister aan de kloosterschool van de heilige Felix en Nabor. Door
zijn omstreeks diezelfde tijd geschreven leerboek Concordantia
discordantium canonum of Decreta, later kortweg Decretum Gratiani
genoemd, werd hij de vader van het canoniek recht. Spoedig verwierf
zijn werk een buitengewone betekenis. De talrijke bestaande ver zamelingen op het gebied van kerkelijk recht konden niet met zijn
werk wedijveren en geraakten in onbruik. De reden hiervoor lag voor
de hand. Gratianus deed een grote fout verdwijnen, die alle vroegere
verzamelingen aankleefde. Hierin waren namelijk de rechtsnormen
uit de meest verschillende tijdvakken en over uiteenlopende onderwerpen aan elkander gekoppeld, zonder inachtneming van onderlinge
tegenstrijdigheden. Gratianus trachtte deze op te heffen en kon dus
zijn werk de titel geven: Overeenstemming der elkander tegensprekende canones. Gewoonlijk trachtte hij die overeenstemming te
bereiken door logisch te onderscheiden volgens de scholastieke
methode, waarbij hij nu eens een uitzondering op de regel constateerde, dan weer in een of andere bepaling een raadgeving zag, die

geen opheffing van het onderhavige voorschrift behoefde te betekenen.
Hoewel zijn Decretum slechts persoonlijke arbeid was, een soort
schema met vermelding van bronnen, kreeg het spoedig een officieel
cachet, daar er geen gelijksoortig werk bestond, en men zich in geen
ander geschrift zo goed van het canoniek recht op de hoogte kon
stellen. Het Decretum vormde de grondslag van het Corpus iuris
canonici, welks verdere ontplooiing hierop aansloot. Voorts werd het
werk van Gratianus het uitgangspunt van de zich breder ontwikkelende
canonieke leer, en tevens van de letterkundige werkzaamheden, die
er verband mee hielden. Men beijverde zich, de tekst nauwkeurig weer
te geven en schreef er glossen bij, zoals dit reeds placht te geschieden
bij het Corpus iuris civilis. Vervolgens verschenen er overzichten
over bepaalde onderwerpen (summae), gevallen uit de practijk (casus)
werden behandeld, of rechtsnormen bijgevoegd, die notabilia werden
genoemd, of brocarda, brocardica, procarda, waarschijnlijk een verminking van de naam van Burchard, bisschop van Worms, die zijn
verzameling op het gebied van kerkelijk recht in korte sententiae had
opgesteld. De glossatoren verwierven een groot gezag in de kerkelijke
wetgeving, zodat het beginsel ontstond: „Hetgeen niet door de glosse
wordt erkend, erkent de Curie evenmin." Zeer bekend was de Summa
magistri Rolandi. De schrijver, Orlando Bandinelli, leraar in het recht
te Bologna, die gewoonlijk Rolandus werd genoemd, besteeg in 1159
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als Alexander III de pauselijke Stoel en kon dus de pauselijke sanctie
aan zijn verzameling hechten. De hoogleraar in het Decretum nam
de voornaamste plaats bij de juridische faculteit van Bologna in.
Men maakte onderscheid tussen degenen, die zich op het Decretum
toelegden en decretisten genoemd werden, en de exegeten der
pauselijke decretalen, die na het Decretum als bronnen van canoniek
recht waren ontstaan. Deze laatsten noemde men decretalisten.
Het bleek weldra nodig, een verzameling aan te leggen van de
decretalen, die niet in het Decretum waren vervat, en ze als aanhangsel
aan het Decretum toe te voegen. De Kerk wilde hierbij echter niet
afhankelijk zijn van de willekeur der decretalisten; en aangezien er
ook vele vervalste decretalen bestonden, was men in kerkelijke
kringen zeer wantrouwend. Gregorius IX, die een zo open oog had
voor de noden der Kerk, liet een systematische verzameling opstellen
van de decretalen, die na Gratianus waren verschenen, alsmede van
zijn eigen decretalen. Hij gaf hiertoe opdracht aan een uitstekend lid
der Dominicanenorde, Raymond de Penaforte, die gesproten was uit
een adellijk geslacht, verwant met het koningshuis van Aragon, en
als generaal de orde leidde van 1238 tot 1240. Eerst studeerde en
leraarde hij te Barcelona. Van 1210 af vinden wij hem te Bologna,
waar hij doctor decretorum en hoogleraar in het canoniek recht werd.
Als kanunnik te Barcelona trad hij in 1222 in de orde der Dominicanen, waarna hij een grote werkkracht als organisator ontplooide,
vooral gericht op de bestrijding en bekering der Moren in Spanje.
Aan de stichting van de orde der Mercedariërs, die het vrijkopen
van gevangenen ten doel had, werkte hij mede door de statuten der
orde op te stellen. Toen Gregorius IX door de pauselijke legaat op
de hoogte werd gebracht van het ijverig werken van Raymond als
prediker van de kruistocht tegen de Moren, riep hij hem in 1230 als
kapelaan en poenitentiarius naar Rome en belastte hij hem met de
bewerking der decretalen. Binnen drie jaar bracht Raymond zijn werk
ten einde; de paus zond het in 1234 naar de universiteiten van Bologna
en Parijs met de bepaling, dat voortaan slechts deze verzameling
gelden mocht in de scholen en voor de rechtbanken. Hierdoor
verkreeg de verzameling een officieel karakter. Men noemde haar
Decretales (Gregorii IX) of Extravagantes, met welke naam men de
decretalen placht aan te duiden, die niet in het Decretum van Gratianus stonden, „quae extra decretum vagantur".
Op deze verzameling van Gregorius IX volgden nog twee andere
officiële verzamelingen. Bonifacius VIII liet uit de na 1234 uitgevaardigde decretalen een bloemlezing maken, die als bijlage aan de
verzameling van Gregorius werd toegevoegd. Daar de decretalen van
Gregorius uit vijf boeken bestonden, werd de nieuwe verzameling
aangeduid als Liber sextus. Ook deze werd in 1298 aan de universiteiten toegezonden, met het verbod, decretalen, die niet waren
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opgenomen of niet uitdrukkelijk geldig waren verklaard, als bronnen
van algemeen kerkelijk recht te beschouwen. Een derde officiële ver zameling is afkomstig van Clemens V (1305-1314), die de tijdens zijn
pontificaat uitgevaardigde decretalen liet bijeenbrengen. Zijn opvolger
Joannes XXII zond deze aanvulling naar de universiteiten van Bologna
en Parijs voor algemeen gebruik. Zij kreeg de naam Clementinae.
Hiermede werd de rij der officiële verzamelingen besloten; met
het Decretum van Gratianus vormden zij het Corpus iuris canonici,
maar deze naam verscheen voor het eerst in 1586. Een nieuwe,
hoognodige codificatie kwam eerst in onze tijd tot stand door Pius X
en werd in 1918 van kracht.
Aanvankelijk werd het canoniek recht uitsluitend door clerici
gedoceerd. De eerste leek, die te Bologna canoniek recht onderwees,
was Aegidius de Fuscarariis (t 1289). De colleges werden echter zowel
door theologen als door legisten bijgewoond. De leraren van het
canoniek recht dienden natuurlijk ook het Romeins recht te kennen,
waarnaar zij herhaaldelijk moesten verwijzen ter verduidelijking van
het canoniek recht. In het begin waren de doctores in het canoniek
en het Romeins recht echter verschillende personen. De eerste, die
beide rechten doceerde, schijnt Lanfranc van Crema, kanunnik van
Bologna (t 1229), te zijn geweest.
Voor ons is hier vooral de waarde van het canoniek recht op
zedelijk gebied van betekenis, omdat wij daar kunnen waarnemen,

hoe de Kerk de volken met haar rechtsbepalingen opvoedde. Wij
zagen reeds, hoe de Kerk bij de ontaarde Romeinen de uitwassen der
te ver gedreven cultuur bestreed en bij de nieuwe volken der Germanen, Slaven en Hongaren de eerste grondslagen legde der beschaving; wij willen nu nog op enkele punten beknopt uiteenzetten, hoe
de Kerk de volkeren voortleidde op de wegen van goede zeden. Dat
-

aan haar roepstem niet altijd gevolg werd gegeven, doet aan haar
verdiensten niets af.
Allereerst willen wij terugkomen op de verhouding van de Kerk
tot de slavernij. 1 ) Men kan de Kerk niet kortweg de verdienste
toeschrijven, de slavernij te hebben afgeschaft; wel droeg zij er het
hare toe bij. In het algemeen echter hebben de gewijzigde maat
verhoudingen hierbij een heilzame invloed uitgeoefend.-schapelijk
Zoals bekend is, vond de Kerk de slavernij in het Romeinse rijk als
een ingeworteld gebruik en kon zij daar uiterlijk niets aan veranderen.
Maar de slaven, evenals alle onderdrukten, gingen haar bijzonder ter
harte. Het was al een grote stap vooruit, dat in de Kerk alle mensen
als elkanders broeders werden beschouwd en de slaaf dezelfde
waardigheid als mens bezat als de vrije, terwijl volgens het Romeins
en het oud Germaans recht de slaaf slechts een ding was zonder een
1)

Zie deel I, blz. 201w.
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zweem van menselijke waardigheid. Als Christen stond de slaaf gelijk
met de vrije man. Uitgaande van deze beginselen kon de Kerk niet
verbieden, dat een slaaf de priesterwijding ontving, bisschop werd, of
in een klooster trad. Buiten de Kerk echter bestonden rechtstoestanden, die de Kerk niet zo maar opzij kon schuiven, wilde zij de ver
rechten van derden niet krenken. Zij kon de juridische positie-worven
van de slavernij niet bestrijden. Had zij dit gedaan, dan had zij een
maatschappelijke omwenteling ontketend, waardoor haar gehele
roeping gefaald zou hebben. Daar zij het particulier bezit erkende,
moest zij de rechten der meesters op hun slaven eerbiedigen. Maar
ook moest zij zich beperking opleggen bij de toelating van slaven tot
de priesterlijke waardigheid, om niet met de rechten der meesters in
conflict te komen. Zij kon onvrijen dan ook slechts tot de priesterlijke
stand toelaten, indien de eigenaar afstand van zijn rechten had
gedaan. De Kerk vermaande overigens de meesters niet slechts, om
hun slaven met mildheid te behandelen, maar zij beval ook de vrij lating aan als een daad van bijzondere naastenliefde; en daar de
Christelijke Romeinse keizers de kerken als oorden van formele
vrijlating hadden erkend, nam het getal der slaven, die door tussenkomst der Kerk hun vrijheid verkregen, zienderogen toe. Uit de
vele halfvrijen vormde zich in het begin der Middeleeuwen de stand
der horigen, wier bescherming de Kerk zeer ter harte ging.
Ten gevolge van de veranderde economische verhoudingen
werden de slaven geleidelijk door de stand der horigen geabsorbeerd,
daar de meeste slaven als landarbeiders op de kleine bezittingen van
een grootgrondbezitter te werk werden gesteld. Hun meester was al
tevreden, zo zij regelmatig hun cijns betaalden en de verplichte

diensten verrichtten. Overigens werden zij niet lastig gevallen. Zij
genoten dus een zekere mate van onafhankelijkheid en waren er in
menig opzicht beter aan toe dan de werkloze nooddruftige arbeiders
der negentiende eeuw, daar hun meester in ieder geval voor hun
levensonderhoud zorgde. Voor de stand der horigen, waarin ook vrije
boeren werden opgenomen, die zich onder bescherming van een
machtige heer stelden, werden geleidelijk een soort landrechten ingevoerd, waarin de plichten der horigen werden geformuleerd, zodat,
volgens de woorden van bisschop Burchard van Worms, die het eerste
„hofrecht" opstelde, „niemand hun nieuwe verplichtingen kon
opleggen en dezelfde wet voor armen en rijken gold". 1 ) Verdere
verbetering in de positie der horigen ontstond door verschillende
omstandigheden: de organisatie van het grootgrondbezit, de militaire
organisatie der riddermaatschappij, de kruistochten, groei van handel
en verkeer. Velen hunner klommen op tot een hogere rang in de
dienst van hun heer; uit hun midden kwamen meiers, geziene hand1)

Urkundenbuch der Stadt Worms I (1886), 40.
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werkslieden of wapenknechten voort; sommigen konden, met wat
geluk, op de een of andere wijze hun positie verbeteren, of zelfs in
een hogere stand worden opgenomen. Gedurende de kruistochten
hadden de heren veel geld nodig; zij waren meestal bereid tegen
betaling afstand te doen van dienstprestaties of leveringen in natura,
wanneer zij al niet, zoals herhaaldelijk gebeurde, vóór hun vertrek
naar verre landen hun horigen de vrijheid schonken ter liefde Gods.
Onvrijen, die deelnamen aan de kruistochten, verwierven hierdoor
hun vrijheid. De heer mocht zijn ondergeschikte niet verhinderen,
uitvoering te geven aan zijn kruistochtgelofte. Ook economische
belangen kwamen de horigen ten goede. Vele heren gingen er toe
over, in ruil voor het uitroeien der grote wouden de onvrijen kwijt schelding te verlenen van de meeste cijnzen en vroondiensten. Markgenootschappen, waarvan zowel vrijen als onvrijen deel uitmaakten,
verbeterden de positie van deze laatsten. Ten slotte boden de steden
de onvrijen een kans. Hij, die een bepaalde tijd ongehinderd in een
stad had gewoond, was vrij. Zo was in de dertiende eeuw de positie
der laagste klassen overal verbeterd. Er bestonden geen inheemse
slaven meer, doch slechts afhankelijke lieden, die meestal eigendom
bezaten; zij bezaten een weinig beperkt erfrecht, terwijl hun financiële
lasten niet drukkend waren.
Er was nog een speciale kwestie, die de Kerk gelegenheid had
gegeven, tot verbetering der positie van de onvrijen bij te dragen de kwestie namelijk der geldigheid van hun huwelijken. Het was niet
gemakkelijk hierin een beslissing te nemen. Het Romeins - Byzantijns
recht kende de slaven niet het recht toe, een geldig huwelijk te sluiten.
Volgens het Germaans recht bezat de heer volledige bevoegdheid,
de huwelijken van zijn onvrijen toe te staan en te ontbinden. De Kerk
trachtte vooreerst de scheiding van onvrije echtgenoten te voorkomen,
die waarschijnlijk meestal door verkoop van een hunner ontstond. Dit
blijkt vooral uit de canon van de synode van Chalon- sur -Saone uit
813, die in het Decretum van Gratianus is opgenomen, en waarin
onder verwijzing naar het woord der Heilige Schrift: „Wat God heeft
verenigd, scheide de mens niet," bepaald werd, dat huwelijken van
onvrijen niet mochten worden ontbonden, ook wanneer zij aan
verschillende heren toebehoorden. 1 ) Verondersteld werd echter, dat
het huwelijk met toestemming der heren was gesloten.
De Kerk meende, zich te moeten houden aan de eis van toestem
heer, of de heren, indien het ging om onvrijen, die aan-mingdore
verschillende heren toebehoorden; geruime tijd lang werden dan ook
huwelijken van onvrijen, die zonder die toestemming waren gesloten,
niet als geldig erkend. De Kerk trachtte echter de onvrijen het aangaan
van een huwelijk gemakkelijker te maken: zij wist er verschillende
1

) c. 8. C. XXIX q. 2.
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heren toe te bewegen, overeenkomsten te sluiten, waarbij hun onvrijen
wederzijds werd toegestaan, huwelijken met elkander te sluiten. In
het aangaan van dergelijke overeenkomsten gingen kerken en kloosters voor. Bij huwelijken van vrijen en onvrijen, die tot een klooster
behoorden, gingen de kloosters er het eerst toe over, de kinderen als
vrijen te beschouwen, indien de moeder vrij was, en de Kerk trachtte
die regel ook door de wereldlijke heren te doen aanvaarden. 1 ) In de
twaalfde eeuw werden de huwelijken van onvrijen zonder enige
beperking gelijkgesteld met die der vrijen. In een decretaal aan aartsbisschop Eberhard I van Salzburg, dat in het canoniek recht werd
opgenomen, bepaalde paus Hadrianus IV (1154-1159) : „De onvrije
mag evenmin als de vrije worden verhinderd, de sacramenten der Kerk
te ontvangen; ook mag aan het sluiten van een huwelijk tussen
onvrijen geen enkele moeilijkheid in de weg worden gelegd. Al werd
zulk een huwelijk gesloten tegen de wil van de heren, het mag in geen
geval om deze reden worden ontbonden. De aan de heren verschuldigde diensten moeten echter evenals te voren worden verricht." 2
Hierdoor werden ook de zonder toestemming der heren gesloten
huwelijken tussen niet - vrijen kerkelijk geldig verklaard. Dit was
weer een belangrijke erkenning van de menselijke waardigheid der
onvrijen. Het huwelijksbeletsel van dwaling ten opzichte der onvrijheid van een der partijen bleef echter gehandhaafd, waarbij nog meer
rekening werd gehouden met de afkeer van de nota servilis conditionis 3 ) dan paus Leo I deed, toen hij waarschuwde tegen opneming
van slaven in de priesterlijke stand, zonder dat zij door hun meesters
waren vrijgelaten. 4
)

)

Een jammerlijk verschijnsel was nog steeds de slavenhandel. De

verkoop van Christelijke slaven aan niet - Christenen was wel sedert
de tijd der Merovingers verboden, maar de handel in niet - Christelijke
slaven werd de hele Middeleeuwen door in de westerse landen voort gezet. Saracenen en Joden dreven vooral handel in slaven uit de
Mohammedaanse landen of uit de Slavische streken, uit Illyrië en
Dalmatië, maar ook uit Bohemen, Polen, Rusland en de noordse
landen. Het woord slaaf is de laagste klas der onvrijen gaan aanduiden
door de verkoop der vele krijgsgevangen Slaven. Ook de Duitse
ridders ontzagen zich niet, volgens het krïj gsrecht van die tijd
gevangen heidenen uit de Baltische kuststreken als slaven te verkopen.
Wel kwam het Christelijke gevoel soms in verzet tegen dit misbruik.
In een oorkonde uit de jaren 1027-1035 brandmerkte keizer Koenraad II als een afschuwelijke daad, vloekwaardig in de ogen van God
1) c. 31 van het concilie van Pitres (a. 864), Mon. Germ. Cap. II, 324.
2) c. 1 X de coniugio servorum IV, 9.
3) c. 2 X de coniugio servorum IV, 9. Cf. F 1 ü g e 1, Das canonische Ehehindernis
des Irrtums bezügl. der Unfreiheit des Mitkontrahenten. Diss. Bonn 1897.
4) Vgl. dl. I, blz. 206.
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en de mensen, en in strijd met de tradities der heilige Vaders, dat
knechten der kerk van Verden voor een luttel bedrag als dieren waren
verkocht. De oorkonde schijnt echter betrekking te hebben op lijfeigenen, die goederen van de kerk van Verden bewoonden en zonder
toestemming van de bisschop aan kooplieden waren verkocht; zij
waren wellicht reeds Christenen of stonden op het punt te worden
gedoopt. Want uitdrukkelijk wordt gezegd, dat „volgens canoniek
voorschrift" deze lijfeigenen slechts tegen lijfeigenen van dezelfde
of van een betere soort hadden mogen geruild worden; men had hen
niet evenals krijgsgevangenen aan handelaren mogen verkopen. 1
De besluiten van Engelse en Ierse synoden uit de twaalfde eeuw
sloegen zeker op de handel in Christelijke slaven. Nadat Wulstan,
bisschop van Worchester (t 1096), zijn stem tegen de slavenhandel
had verheven, verbood een synode van Londen onder de aartsbisschop
van Canterbury, Anselmus, in 1102 de „afgrijselijke handel, waarin
men tot dusver in Engeland mensen als dieren verkocht ". 2 ) Niet
slechts krijgsgevangenen, ook kinderen en bloedverwanten waren het
voorwerp van dergelijke transacties. De kopers waren meest Ieren;
dit werd hun bijzonder verweten, toen naar redenen gezocht werd om
de verovering van Ierland te rechtvaardigen. Toen Hendrik II van
Engeland, steunend op de schenking van paus Hadrianus IV, voor
het eerst plannen maakte om Ierland te veroveren, besloot een synode
)

van Ierse bisschoppen te Armagh in 1158, aan alle Engelse slaven

de vrijheid te schenken. Hendrik II kon op dat ogenblik niet te velde
trekken. Korte tijd voordat hij daarna zijn voornemen toch ten uitvoer
bracht, hernieuwde een andere synode van Ierse bisschoppen het
besluit in 1171. Blijkbaar hoopte men hierdoor de Engelse koning van
zijn veroveringsplannen te doen afzien.
De handel in oosterse slaven bloeide welig in de havensteden
van Spanje, Zuid-Frankrijk en Italië tot in de veertiende en de vijftiende eeuw. Lyon, Florence, Rome, Venetië waren druk bezochte
slavenmarkten. Ofschoon Florence in 1289 de persoonlijke onvrijheid
voor alle bewoners had afgeschaft, zag men geen bezwaar in het
houden, kopen en verkopen van slaven. Dit alles was uitdrukkelijk
toegestaan, op voorwaarde, dat de te koop aangebodenen geen
Christenen waren. Ook de overgang tot het Christendom gaf de slaven
de vrijheid niet. Dit werd gemotiveerd met de overweging, dat alle
slaven zich natuurlijk zouden laten dopen, wanneer zij hierdoor alleen
al hun vrijheid konden verwerven; de Kerk zou bekeerlingen moeten
aanvaarden, die uitsluitend uit egoïstische motieven tot haar kwamen,
en bovendien zou zij in conflict geraken met de meesters. De groeiende
invloed van het Romeinse recht en de heremens-idee in de tijdder
1) M. G. Diplomata IV, n. 130. Vgl. B r e s s 1 a u, Jahrbücher unter Konrad II,

d. 11 (1884), blz. 352.
2) c. 27 Ma n s i, Conc. XX, 1152.
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Renaissance werkten sociaal gevoel voor lagere klassen niet in de
hand, terwijl het lot der horige boeren wederom minder gunstig werd
door toedoen van de verarmde adel, en de voordelen, die velen uit
de slavenhandel trokken, het geweten in de Italiaanse steden het
zwijgen hielpen opleggen. Bovendien gaven de hogere kringen der
Kerk maar al te vaak blijk van die verstarring, die wij tegen het einde
der Middeleeuwen herhaaldelijk moeten waarnemen.
Beslister dan in de kwestie der slaven was de houding der Kerk
in haar voorschriften over het huwelijk. Maar hier ging het ook om
nog meer principiële vragen, die de cellen betroffen, waaruit de
samenleving is opgebouwd. De Kerk aarzelde niet, haar geboden te
handhaven ook tegenover de groten der aarde. Zij stond de vorsten
niet toe, hun echtgenoten te verstoten. De grootste bewondering
dwong zij af, toen zij met al de ernst van haar hoge zedelijke taak
optrad tegen een koning Lotharius II, of de Franse koningen Philippe I en II, of de jonge grillige Duitse koning Hendrik IV, en door
verdediging van de rechten der verstoten gemalinnen de eer en de
waardigheid van het zwakke geslacht hooghield. Al riep de Kerk de
vrouw ook het „mulier taceat in ecclesia" toe, steeds heeft zij de
menselijke waardigheid der vrouw en haar maatschappelijke rechten
verdedigd. Zij beschermde de vrijheid van de vrouw bij het sluiten
van een huwelijk. Zij brak met het oude, starre stamgebruik, dat de
weerbare man een bevoorrechte positie toekende, en maakte met de
vrijheid van testamentaire beschikking een einde aan de uitsluiting
der vrouw van het erfrecht. Reeds vroeg had zij het een „impia
consuetudo" genoemd, dat dochters niet, evengoed als de zoons, een
deel erfden van het vaderlijk bezit. 1 ) In tegenstelling met het

Romeinse recht schreef zij de huwelijkstrouw de man even streng voor
als de vrouw. Op geen ander gebied heeft het canoniek recht zulk een
grote invloed uitgeoefend als op dat van het huwelijksrecht. Hierin
heeft de Kerk geheel haar eigen opvattingen neergelegd, terwijl elders
het Romeins recht veelal de grondslag vormde voor de opbouw van
het kerkelijk recht. Maar juist op dit terrein moest zij ook strijd voeren
met het heidendom om het gezin en de maatschappij te hernieuwen.
Zowel volgens Romeins als volgens Duits recht was wederzijdse toestemming, maar ook de wil van de echtgenoot alléén voldoende om het
huwelijk te ontbinden. De Kerk daarentegen hield vol, dat door het
huwelijk een band ontstond, die slechts de dood kon verbreken, en
trok daaruit de conclusie, dat de huwelij kswetgeving en de hiermede verband houdende rechtspraak, voor zover deze het wezen van het huwelijk
raakte, een zuiver kerkelijke aangelegenheid was. In de tiende en de
elfde eeuw kwam dan ook een einde aan de huwelijkswetgevingen en
beslissingen door de staat, zoals er voor die tijd nog voorkwamen.
1)

Ma r c u I f i Form. 1. II, c. 12. M. G. Formulae, blz. 83.
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De eenheid, die aldus ontstond, is zeker een voordeel geweest
voor de innerlijke saamhorigheid tussen de westerse volken. Men kan
er de Kerk geen verwijt van maken, dat het haar meermalen mislukte,
de vorsten van haar princiepen te doordringen. Evenmin, dat menigmaal misbruik werd gemaakt van haar voorschriften omtrent verboden
graden van verwantschap, om een binnen deze graden gesloten
huwelijk, dat hinderlijk was geworden, te verbreken, nadat men
misschien al juist met die bedoeling geen dispensatie voor zo'n
huwelijk had gevraagd.
Wij zagen reeds, welke pogingen de Kerk in het westen aanwendde om een einde te maken aan de onderlinge veten, door de
instelling van de treuga Dei en de godsvrede. Het bleek helaas niet
mogelijk, duurzame resultaten te bereiken. De meeste genootschappen,
die onder leiding der bisschoppen het behoud van de kerkelijk
voorgeschreven vrede nastreefden, konden niet goed georganiseerd
worden en hielden geen stand. De roep om vrede werd ook aangeheven onder de vrome stedelingen, die door de prediking der armoede
waren gewonnen. Toen de H. Franciscus er mee instemde, kwam het
snakken naar vrede tot uiting in de broederschappen van de derde
orde, die zich van de wapenhandel afwendden. Maar deze krachten
waren te zwak om een blijvend succes te behalen. In Frankrijk ontstonden sedert 1183 eedgenootschappen, die het eerst in Auvergne
optraden en spoedig in betekenis toenamen. Zij werden Capuciati

genoemd naar hun wit capucium, en beloofden elkaar onder ede
hulp en steun. Zij kwamen echter alras in conflict met hun landsheren
en bisschoppen. De synode van Toulouse bepaalde in 1229: „De
baronnen, ridders, burgers en plattelandsbewoners mogen geen
eedgenootschappen of bondgenootschappen in het leven roepen." 1
Even machteloos waren de bondgenootschappen voor de landsvrede,
die door Duitse koningen en keizers voor enige jaren werden georganiseerd: uit alle landen kwamen weer klachten over roofridders en
veten. In vele gevallen trachtte men zichzelf te helpen. In Duitsland
ontstonden bondgenootschappen tussen steden, die zich de steun
van pauselijke legaten verzekerden, maar ondanks een veelbelovend
begin gaf ook dit geen duurzame verbetering. Tegen het einde der
dertiende eeuw en tijdens het beruchte interregnum werd de toestand
nog erger.
Meestal bleef het bij het opstellen van plannen, die in de practijk
slechts een tijdelijk succes hadden. Men mag ze niet overschatten,
maar evenmin onderschatten. Hetzelfde geldt voor het asylrecht. De
)

Kerk had dit recht voor de kerken opgeëist en ongetwijfeld heeft zij

er veel onschuldigen door gered en menige schuldige aan de wrede
straffen van vroeger tijden onttrokken. 2
)

1) Conc. Tolos., c. 38. M a n s i, Conc. XXIII, col. 203.
2) Greg. IX Decret. 1. III, tit. 49 De immunitate ecclesiarum.
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Evenzeer verdient de Kerk erkentelijkheid voor haar optreden
tegen de levensgevaarlijke steekspelen, tegen het tweegevecht en de
godsoordelen. De tournooien (Latijn: torneamentum, van tornare,
keren) waren in tegenstelling met het ridderlijk tweegevecht (de tjost,
Latijn: justa, Frans: jouste) massagevechten, op zichzelf niet gevaarlijk, als er geen scherpe wapenen werden gebruikt. In de twaalfde
eeuw gebruikte men die wel, zodat menig ridder in een dergelijke
wapenoefening sneuvelde. Dit gaf de Kerk aanleiding, het houden
van steekspelen streng te verbieden, het eerst onder paus Innocentius II door de synode van Clermont in 1130. Deze bepaalde, dat aan
dodelijk verwonden ten gevolge van het deelnemen aan een steekspel
de sacramenten der stervenden niet zouden geweigerd worden, maar
dat zij geen Christelijke begrafenis mochten ontvangen. 1 ) Latere
concilies herhaalden dit verbod, maar het hielp weinig. De steekspelen namen misschien nog in aantal toe.
Meer werd bereikt door het verzet tegen het gerechtelijke
tweegevecht en tegen de godsoordelen in het algemeen. Soms werden
godsoordelen door provinciale synoden gebillijkt en zelfs bevolen,
maar de pausen van Nicolaas I tot Honorius III keurden ze steeds af.
Het vierde concilie van Lateranen verbood geestelijken, door het
schenken van de kerkelijke zegen mede te werken aan de vuur- of
waterproef. De Kerk verwierp de ordalia, omdat zij ze als uitingen
van bijgeloof beschouwde en als overtredingen van het gebod: „Gij
zult de Heer uw God niet beproeven." Ten slotte liet zij een besliste
veroordeling volgen door de decretalen officieel in het kerkelijk
wetboek op te nemen. 2
In de dertiende eeuw ging ook het wereldlijk gezag er toe over,
in dezelfde geest maatregelen te treffen. In de constitutie van Melfi
van het jaar 1231 verklaarde Frederik II zich een beslist tegenstander
van de ordalia. Hij beschouwde deze geenszins als bewijsmiddelen,
waardoor de waarheid aan het licht kon komen, maar als middelen,
die de waarheid omsluierden. Op weinige uitzonderingen na verbood
hij het gerechtelijk tweegevecht als een bijgelovige waan, die in strijd
was met het recht en het gezond verstand. 3 ) Koning Lodewijk de
Heilige verbood in 1258 het gerechtelijk tweegevecht in zijn land.
Later werd het door sommige vorsten weer ten dele ingevoerd, maar
geleidelijk stierf het uit. 4
Men heeft veel geschreven over het verbod interest te heffen, dat
in het canoniek recht voorkomt. Reeds de kerkvaders hadden zich
)

)

1) Conc. Claromont., c. 9. M a n s i, Conc. XXI, col. 439. Cfr. Decret. 1. V, tit.
13 De torneamentis.
2) c. 20 c. II. q. 5 - c. 9 X ne clerici III, 50 - c. 1 - 3 X de purgatione vulgari V, 35.
3) Lib. II, tit. 32, 33. H u i 11 a n d - B r é h o 11 e s, Hist.-diplom. IV, 103w.
4) Etablissements de St. Louis, éd. V i o 11 e t 1487 ss. Vgl. V i o 11 e t, Hist.
des institutions politiques de la France II (Paris 1898), 206, 251, 259.
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tegen het berekenen van interest verzet; wegens de sociaal-economische wantoestanden van hun tijd beschouwden zij deze practijk als
een zonde tegen de naastenliefde en de rechtvaardigheid. De eerste
concilies verboden in overeenstemming hiermede het heffen van rente
aan de priesters, op straffe van excommunicatie en ontzetting uit hun
ambt. Een decretaal van Leo I herhaalde dit verbod voor de geestelijken en bevatte bovendien een scherpe afkeuring voor de leken, die
deze practijk toepasten. Hierop beriep zich Karel de Grote, toen hij
het verbod, rente te heffen, als algemene wet, ook voor leken, uitvaardigde, eerst in het capitulare van 789 en later nog enkele malen. 1 )
Zowel leken als clerici werden met excommunicatie bedreigd, de
laatsten bovendien nog met ontzetting uit hun ambt. Toen de
kerkelijke hervorming der elfde eeuw bij de wereldclerus ingang vond,
sloten verscheidene concilies zich aan bij het verbod, rente te nemen;
het eerste dezer concilies vond plaats te Reims in 1049 onder voor
geestelijken, die door het berekenen van-ziterschapvnLoIX.D
interest volgens de toenmalige opvattingen als woekeraars werden
beschouwd, stelde men op één lijn met concubinarii. De ernstige
vermaning werd tot hen gericht, zelf niet in woekerpractijken te
vervallen, terwijl zij woekeraars in de ban sloegen. Het eerste oecumenisch concilie, waarin een algemeen verbod tegen het heffen van
rente werd uitgevaardigd, was het tweede Lateraans concilie van
1139; hier werd het berekenen van rente infamia genoemd, hetgeen

waarschijnlijk zijn grond vindt in het Romeins recht. Het derde
Lateraans concilie in 1179 en het tweede concilie van Lyon in 1274
namen streng hetzelfde standpunt in. Het verste ging het concilie
van Vienne (1311), dat degenen veroordeelde, die beweerden „exercere usuras non esse peccatum", die dus het nemen van rente of het
interest berekenen voor een geldlening als geoorloofd beschouwden. 2 )
De scholastici behandelden uitvoerig dit vraagstuk, dat een
voortdurende tegenstrijdigheid bracht tussen theorie en practijk. Zij
trachtten het strenge kerkelijke standpunt te verdedigen door het geld,
naar het voorbeeld van Aristoteles, uitsluitend als ruilmiddel te
beschouwen, waarbij gebruik samenviel met verbruik en men dus
voor het gebruik (usus) geen vergoeding (usura) mocht bedingen.
Inderdaad was in het begin der Middeleeuwen het geld nagenoeg
onvruchtbaar, vooral in de tijd van het ruilhandelstelsel onder Karel
de Grote. Tot het midden der elfde eeuw was het leencrediet
bijna geheel een noodcrediet binnen het kader van het ruilhandelstelsel en nog geruime tijd daarna was het slechts een verbruiksnoodcrediet, zodat het bedingen van rente uit een oogpunt van naastenliefde en rechtvaardigheid kon worden afgekeurd en men eisen
1)

Zie deel I, blz. 389.

Z)

Clement. 1. V, tit. V de usuris, c. 1.
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mocht, dat niet meer zou worden tere ;gevorderd dan gegeven was.
Eerst geleidelijk kreeg men oog voor de nieuwe economische
behoeften, door de uitbreiding van de overzeese handel der Italiaanse
steden ontstaan. Daar was men reeds vroeg overgegaan tot geldbeleggingen als een geoorloofde vervanging van de geldlening met
rentebeding. Men vertrouwde een ander een som gelds toe om er mee
te werken en ontving een bepaald aandeel in de winst; meestal werd
hiertoe een vereniging opgericht. Op deze wijze investeerden de
Italiaanse handelssteden haar kapitaal in de tijden der kruistochten;
zo ook placht men in Italië, waar de geidhandel het eerst opkwam,
gelden van weduwen en wezen, van kerken en particulieren en ook
staatsgelden te beleggen. Zulke verenigingen werden niet als ongeoorloofd beschouwd.
Men ging vervolgens, reeds in de bloeitijd der scholastiek, een
stap verder door bepaalde gronden of rechtstitels of belangentitels
aan te wijzen, die, wanneer ze bij een geldlening voorkwamen, een
rentebeding konden wettigen, zodat er alsdan van woeker geen sprake
meer was. Aan het Romeins recht ontleenden de canonisten vervolgens de titulus morae tot bescherming van de geldschieter; hem
werd daardoor het recht toegekend, de schade, die ontstond, indien
de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakwam, aan de hoofdsom
toe te voegen; en ten tweede de titulus poenae, waarbij de schuldenaar
als boete een redelijke vergoeding werd opgelegd al voor de schade.
Geleidelijk ontstonden dan nog verschillende belangentitels: de
titulus periculi kende de geldschieter een vergoeding toe voor het
risico, dat voor hem aan de transactie was verbonden; het lucrum
cessans stelde hem schadeloos, indien een zekere winst hem ontging;
en door het damnum emergens werd hij gedekt tegen schade, die
uit de inwilliging der lening voortvloeide, of tegen een bijzonder
risico, aan de transactie verbonden. In zulke gevallen beschouwde
men het bedingen van een vergoeding of schadeloosstelling niet als
iets ongeoorloofds, daar men niet verplicht was voor de naaste
zonder vergoeding risico te lopen. Men bleef echter vasthouden aan
het princiep, dat winst, behaald door een geldlening als zodanig,
woeker was, daar het als ongeoorloofd werd beschouwd voordeel te
trekken uit het gebruik van een onvruchtbare zaak, indien daaraan
geen werk, inspanning of gevaar was verbonden. Hierin lag dus
welbeschouwd de ideale gedachte opgesloten, dat men niets mag
verdienen zonder arbeid, een hoge waardering van de arbeid, die
vooral in die tijd sympathiek aandoet. Het heeft de ontwikkeling van
het kapitalistische stelsel niet gestuit, dat de Kerk er een rem op zette;
maar van het begin af werd daardoor op de grenzen gewezen, die niet
ongestraft overschreden mochten worden, hoezeer men dan ook over
de vormen der remmen moge redetwisten.
Van het canoniek recht wordt wel eens gezegd, dat het getuigt,
29. S c h n u r e r. Kerk en Beschaving. II.
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hoe weinig begrip de Kerk bezat voor de handel. Dit verwijt bevreemdt
te meer, daar uit vele pauselijke bekendmakingen en besluiten van
concilies. blijkt, hoe krachtig de Kerk de kooplieden beschermde en
hen verdedigde tegen onderdrukking en beroving. Vooral strekt haar
tot eer, dat zij het recht tot zeeroof, dat oorspronkelijk algemeen werd
erkend, als barbaars heeft veroordeeld. 1 ) Het eerste Lateraans concilie
van 1123 bedreigt degenen, die kooplieden met nieuwe tollen en
weggelden belasten, met excommunicatie, zolang zij de onrechtmatig
geheven bedragen niet hebben terugbetaald. Deze bepaling, die het
derde Lateraans concilie bevestigde, werd in het canoniek recht
opgenomen. 2 )
Men beroept zich soms op een der parallelplaatsen, die aan het
Decretum van Gratianus werden toegevoegd en die later door copiïsten in de tekst werden opgenomen; deze plaatsen werden paleae
genoemd, waarschijnlijk naar de canonist Paucapalea uit Bologna,
een leerling van Gratianus, die het eerst dergelijke toevoegsels aanbracht. De hier bedoelde palea is de zogenaamde palea Eiiciens. Men
schreef haar toe aan de H. Joannes Chrysostomus; in werkelijkheid
maakt zij echter deel uit van de niet - voleindigde commentaar op het
evangelie van Mattheus (opus imperfectum), die in de vijfde eeuw
door een Latijns Ariaan werd geschreven. Wij vinden in de palea
Eiiciens de volgende zin: „Wie echter iets koopt om het te verkopen,
zonder dat het een verandering heeft ondergaan, en daardoor winst
te maken, is de koopman, die uit Gods tempel wordt verdreven." 3 )
Niemand heeft deze zinsnede echter woordelijk opgevat. De zeer
geziene canonist Rufinus zegt in zijn Summa decretorum, die hij
tussen 1157 en 1159 in verband met het Decretum van Gratianus
schreef, dat de verkoop van goederen, die geen verandering ondergingen, dus de eigenlijke handel, aan leken beslist geoorloofd, voor
geestelijken echter verboden was. Slechts dan kunnen dergelijke
transacties door leken afkeurenswaardig worden, zegt hij, indien koop
en verkoop zonder arbeid en inspanning geschieden, dat wil zeggen:
zuivere speculatie is te verwerpen. De handel daarentegen, die een
zekere mate van kosten of persoonlijke inspanning met zich brengt,
beschouwt hij als een eerzaam beroep. 4 ) Hij veroordeelt dus uitsluitend de winst, die zonder inspanning wordt verkregen. Verder
waarschuwt hij de koopman vooral, zich te hoeden voor bedrog en
leugen. Deze waarschuwing herhaalde de kluizenaar Honorius
Augustodunensis, die waarschijnlijk uit Engeland geboortig was en
in Zuid - Duitsland leefde, in zijn zeer bekend Speculum ecclesiae uit

1)c. 3 X de raptoribus, V 17. Vgl. F o c c h e r i n i, Influenza del cristianesimo
sull'abolizione del preteso diritto di naufragio. Carpi-Emilia 1917.
2) C. 2 X de treuga I, 34. - c. 10 X de censibus III, 39.
3) c. 11 in med. D. LXXXVIII.
4) S in g e r, Die Summa decret. des mag. Rufinus (Paderborn 1902), 341v.
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de eerste helft der twaalfde eeuw; maar tevens sprak hij met veel lof
over de kooplieden; hij noemde hen de dienaren der volken, die deze,
ondanks gevaren op het water, gevaren van rovers en gevaren op reis
en in de eenzaamheid, alle nodige artikelen verschaften. „Derhalve
zijn alle volken verplicht, uw arbeid met gebed te vergelden." 1
Ongeveer in gelijke zin uitte zich de grote Duitse prediker
Berthold van Regensburg: „Wij kunnen de kooplieden niet missen,
want zij halen uit andere landen hetgeen wij nodig hebben; terwijl
in een land het ene artikel goedkoop is, kan een ander artikel voordelig
in een andere streek worden gekocht. Derhalve moeten zij het ene
hierheen en het andere daarheen brengen, en daarvoor verdienen zij
loon. Dit is hun winst, waarop zij recht hebben." 2
Nooit echter liet het Christendom na, te waarschuwen tegen de
uitwassen van de rijkdom en ten scherpste de hebzucht te veroordelen, de zucht, tot iedere prijs rijkdom te verwerven. Hieruit blijkt,
hoe diep het Christendom was doordrongen van zijn idealistische
levensbeschouwing, die in offervaardigheid culmineerde; want het
prees de armoede boven de rijkdom en de onthechting aan aardse
goederen boven het op zichzelf niet veroordeelde, geregelde streven
naar bezit. De tijd, waarin de Kerk het ideaal van armoede het hoogst
heeft verheven, de twaalfde en de dertiende eeuw, is ook de tijd,
waarin zij haar mooiste bloei toonde; terwijl het tijdvak, waarin zij
van weelde en pronk genoot, de grote afval van de Kerk aankondigt.
Reeds in de dertiende eeuw bestond er veel minder gevaar voor
te geringe activiteit op economisch gebied dan voor een ongebreideld
grijpen en jagen naar rijkdom en genot. De volksmassa besefte zeer
)

)

wel, dat eerlijk verkregen bezit achting verdiende en dat de acht-

baarheid afhing van het in acht nemen van de juiste verhoudingen.
In de verstandige levensregels, die de ervaren Freidank het begin der
dertiende eeuw voorhield, zegt hij:
Wie 't goed behoudt, dat hij bezit,
Verdient niet, dat men hem bevit,
En of het weinig is of veel,
Het is zijn zaak, hoe hij 't verdeel'.
Men zie het te verwerven
Alsof men nooit zou sterven,
Maar wete het te geven
Als had men geen week meer te leven. 3

)

Men ging er dan ook hier toe over, de lof der matiging te verkondigen, hetgeen in Duitsland niemand zo goed kon als Walter
von der Vogelweide :
Mi g n e, P. L. 172, col. 865 s.

Predigten, uitg. d. P f e if f e r I, 19; G ó b e 1 21.
Uitgave Bezzenberger, p.119.
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Gij jonge man, wie gij ook zijt,
Ik leer u, wat tot heil gedijt:
Wil niet te jachtig naar welstand streven,
Maar zie er ook niet laag op neer;
Als gij u houdt aan deze leer,
Dan zal 't u zeker vreugde geven ...

Leg op de schaal een juist gewicht
En weeg dan af met nauwgezette zorgen,
Gelijk steeds matiging verplicht.')
De diepe gedachte, die aan deze vermaning ten grondslag ligt,
wortelde in de Christelijke levensbeschouwing en de gevoelens van
solidariteit, die in het volk door het gebod der naastenliefde werden
ingeplant. Eenieder mocht streven naar bezit, mocht ook meer ver werven dan hij nodig had, maar hij moest arbeiden evenals de anderen;
en hij moest daarbij aan zijn ziel denken en God voor ogen houden;
hij moest bedrog en onrechtvaardigheid mijden, zich bewust zijn van
zijn verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap, de armen
bedenken en voor het algemeen welzijn zorg dragen, juist wijl hij dit
meer kon doen dan anderen, en niemand verhinderen, vooruit te
komen.
Dit Christelijk solidariteitsgevoel, dat geleidelijk meer in het
volk ging leven, naarmate de beschaving voortschreed, wekte het
besef, dat het te Bologna gedoceerde recht en vooral het Romeins
recht niet in overeenstemming waren met zijn eigen behoeften. Het
Romeins recht hield geen rekening met de eigenaardigheden der
verschillende volkeren. Dit had Roger Bacon reeds tegen het Romeins
recht ingebracht, toen hij zeide, dat de bewoners der verschillende
delen der aarde uiteenlopende zeden, gewoonten en bezigheden
hadden; als voorbeelden haalde hij de Schotten, Engelsen, Galliërs,
Spanjaarden, Romeinen, Grieken, Ethiopiërs en Arabieren aan.
Aristoteles had meer begrip bezeten voor de diverse omstandigheden,
waarvoor telkens afzonderlijke wetten werden gemaakt, die voor de
verschillende volken pasten, dan het Romeins recht. 2 ) Een nog groter
gebrek dan starheid en uniformiteit kleefde het Romeins recht aan.
Het toonde geen begrip voor de zedelijke maatschappijleer van het
Christendom, die aan alle mensen, wier vrije persoonlijke waardigheid
zij eerde, dezelfde eisen stelde en aan allen arbeid voorschreef. De
streng logische rangschikking van het rechtskundig materiaal en de
voorbeeldige vorm van het Romeins recht mochten bewondering
1) Cfr. Michael, Gesch. d. deutsch. Volkes I, 139vv.; Lang 1 o i s, La vie
en France d'après les moralistes, 43 s.
2) Compendium studii philosoph., c. 4. Opp. ed. B r e w e r, 422.
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wekken bij de geleerde jurist het volk buiten de gehoorzaal voelde
slechts de vreemde geest aan in dat Romeins recht, dat men weder
wilde invoeren. Daar de leraren van het canoniek recht werden
opgeleid met degenen, die het Romeins recht doceerden, werden beide
groepen vaak in één adem veroordeeld. Vooral in Duitsland gaf men
zich rekenschap van de vreemde geest, die in het Romeins recht lag
besloten, toen men dit begon toe te passen. Er bestond dan ook een
principieel verschil tussen het Romeins recht en het Duits volksrecht
met alle andere volksrechten stond het trouwens evenzo. Het
Romeins recht ging uit van het beginsel, dat alle mensen wettelijk
zonder plichten en volkomen vreemd tegenover elkander stonden.
Het recht werd uitsluitend bepaald door een overeenkomst van het
subject, zonder inachtneming van enige zedenwet. Daarentegen kenmerkten de wetten der verschillende volken, en vooral het Germaans
recht, een beschaving met een sterkere onderlinge gebondenheid;
deze moest wel enigermate geslaakt worden, doch bleek bij de ineenstorting van het Romeinse rijk deze kostelijke kern te bevatten, die behouden diende te blijven, dat de mensen er door werden
gewezen op de solidariteit, op de plicht, elkander te helpen. Het
Christendom was het daarmee eens; immers, die solidariteit strookte
met de geest van offervaardigheid en de leer der naastenliefde, die
het predikte.
Ook de Kerk voelde de uitheemse geest aan in het opkomend
Romeins recht. Men vreesde, dat egoïstische strevingen de overhand
zouden krijgen, indien de geestelijken zich met dit recht gingen
inlaten. Wij maakten reeds gewag van de scherpe veroordeling door
Roger Bacon, alsook van de pauselijke verbodsbepalingen tegen de

studie van het Romeins recht door clerici. Wij moeten echter nog
wijzen op de luide klachten over het Romeins recht, die uit Duitsland
werden vernomen, waar het dus blijkbaar reeds ver was doorgedrongen. De Cisterciënser prior Caesarius van Heisterbach (t omstreeks
1240) neemt geen blad voor de mond, als hij dit onderwerp aanroert.
In gezelschap der abten rondreizend, had hij zo hier en daar het een
en ander kunnen waarnemen. En hij zegt, in zijn preek over de parabel
van de rijkaard en de arme Lazarus, over de verhouding tussen de
rechtsgeleerden en hun cliënten: „De slechte rijkaard stelt de eersten
voor, die uitsluitend de winstgevende wetenschappen, namelijk het
Romeins en het canoniek recht, beoefenen om zich daardoor te
verrijken, in kostbare kledij te pronken en zich aan overdadige tafelgenoegens te buiten te gaan ...." De arme Lazarus wordt het zinnebeeld van degene, die aan de deur van de rijke advocaten ligt en zich
gaarne zou voeden met de kruimels van goede raadgevingen, die de
advocaten echter slechts tegen hoge prijs willen geven. 1 ) Elders
1)

Homiliae Ca e s a r ii Heisterbachensis Pars III (Coloniae 1615), blz. 21v.
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vergelijkt Caesarius de adellijken en hun rechtskundige zaakwaarnemers met een koe, die van de ene weide naar de andere loopt, op
zoek naar plaatsen, waar het vroeger gemaaide gras opnieuw is
gegroeid. Als koeien grazen zij de hofsteden der horigen af, doch zij
laten die door hun voortdurende afpersingen niet de tijd, voldoende
etgroen voort te brengen. 1 ) Op dit terrein juist bleek tegen het einde
der Middeleeuwen het Romeins recht het nadeligst te hebben
gewerkt. Het had zich bij heel andere sociale verhoudingen ontwikkeld.
Toen het werd toegepast op de middeleeuwse toestanden, ontstond
het gevaar, dat de juristen de horigen zouden gelijkstellen met de
slaven van voorheen. Van de te Bologna gevormde juristen was niet
veel sociaal begrip te verwachten. Als intellectuelen voelden zij zich
ver verheven boven het volk: reeds begon de verwijdering tussen
ontwikkelden en onontwikkelden, die kenmerkend zou worden voor
de Renaissancetijd in Duitsland. De onderwijzer Hugo van Trimberg
klaagt in zijn omstreeks 1300 geschreven leerdicht „Der Renner"
over de boze juristen, die hij judisten noemt: „Bose Judisten, bóse
Kristen sind of erden in manigen landen." 2 ) Hier werd gewezen
op het uitheemse element, dat het volk in de geleerde juristerij
aanvoelde.
Dat gevoel was juist. Het was een vermoeden, dat in hogere
kringen een nieuwe denkwijze tot ontwikkeling kwam, die niet uit
het volk sproot, maar iets gekunstelds uit den vreemde invoerde. Het
Romeins recht was de eerste aangolving der Renaissance. En die golf
bracht voor het westen inquisitie en folterstraffen mee.
Van het begin van haar ontstaan af had de Kerk geestelijke
tuchtmiddelen nodig en zij gebruikte die ook herhaaldelijk tegen
ketters. Het voornaamste middel was de uitsluiting uit de gemeenschap, de excommunicatie. Aanvankelijk wilde men niets weten van
physiek geweld. Het voorschrift van het Oude Testament, afvalligen
te doden, werd door de woordvoerders der jonge Kerk uitdrukkelijk
verworpen. In deze zin uitten zich Origenes, Cyprianus en Lactantius.
Deze laatste verklaarde: „De Christelijke godsdienst moet verdedigd
worden, niet door te doden, maar door er voor te sterven. Wil men
de godsdienst verdedigen door bloedvergieten, door kwellingen, door
iets kwaads, dan is dat geen verdediging, maar een bezoedeling en
verminking van het geloof." 3)
Evenals elders veranderde ook hier de situatie, toen het Christendom door Constantijn tot staatsgodsdienst werd verheven. De
Christelijke keizers wilden de oude bevoegdheden, die de heidense
keizers als pontifices maximi hadden bezeten, in zekere zin blijven
-

1) Mirac. II, C. 7.
2) v. 8654. Uitgave E h r i s ma n n (Tub. 1908).
3) Divin. Instit. 1. V, C. 19. Corp. script. eccl. lat. XIX, 465.
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uitoefenen over het nieuwe geloof en dit tevens met alle machtsmiddelen van de staat beschermen en opleggen. Waren zij Arianen,
dan vervolgden zij de katholieken niet slechts in het oosten, maar ook
in het westen, ondanks het protest van Hilarius van Poitiers. Waren
zij katholieken, dan vervolgden zij de ketters. Groot is het aantal
wetten, door de Christelijke keizers sedert Valentinianus en vooral
na Theodosius I tegen de ketters uitgevaardigd. De straffen, op ketterij
gesteld, waren gewoonlijk verlies der vrijheid van testament, confiscatie van goederen en verbanning. Op de Manichaeërs en Donatisten
werd echter ook de doodstraf toegepast. Men voerde daarvoor een
motief aan, dat later in de Middeleeuwen herhaald zou worden. In
een wet van het jaar 407 wordt gezegd, dat ketterij een maatschappelijk
misdrijf is, wijl datgene, wat tegen de godsdienst wordt misdreven,
tot nadeel van allen strekt. De vervolging tot na de dood werd verdedigd op grond dat misdrijven tegen God niet milder gestraft
mochten worden dan vergrijpen tegen een aardse majesteit. 1
Daar ook de Donatisten (Circumcellionen) tot allerlei gewelddadigheden tegen de katholieken in Afrika overgingen, verdedigde
de bisschop van Mileve, Optatus, de doodstraf door zich te beroepen
op het Oude Testament. In het begin was de H. Augustinus gekant
tegen wereldlijke straffen; later verdedigde hij bestraffing door verbanning en geseling, wijzend op de berokkende schade en op de
bereikte bekeringen, en zich eveneens beroepend op het Oude Testament; hij verzette zich echter tegen folteringen en de doodstraf. De
terechtstelling in 385 te Trier van de dwaalleraar Priscillianus, op
bevel van keizer Maximus, werd bijna algemeen door de woordvoerders der Kerk veroordeeld, vooral door de H. Martinus en de
H. Ambrosius. Later echter, in 447, sprak paus Leo I zijn voldoening
uit over deze bestraffing met de volgende woorden, die dikwijls
werden aangehaald: „Al stelt de Kerk zich tevreden met de priesterlij ke veroordeling en ziet zij af van bloedige straffen, toch wordt zij
gesteund door de strenge bepalingen der Christelijke vorsten, doordat
degenen, die de lichamelijke straffen vrezen, soms hun toevlucht
nemen tot geestelijke artsenijen." 2 ) Een heel andere mening huldigde
de hofprediker van Constantinopel, de heilige Chrysostomus; hij
beschouwde de terechtstelling van een ketter als een onvergefelijk
misdrijf, en herinnerde daarbij aan de gelijkenis van het onkruid en
de tarwe. Dit hield echter geen afkeuring in van maatregelen tegen
ketters, die moesten dienen om verspreiding van hun dwalingen te
voorkomen. In dit verband bepleitte hij, hun de vrijheid des woords
en het recht, vergaderingen te beleggen, te ontnemen.
)

1) Cod. Theod. XVI, 5,40. . si in criminibus maiestatis licet memoriam accusare
defuncti, non immerito et hic debet subire iudicium.
$) Ep. 15 ad Turribium. Mi g n e, P. L. 54, col. 680.

442

Vierde boe k De ontwikkeling van het

Tot de straffen, die de Romeinse staat toepaste en waarmede de
Kerk zich slechts schoorvoetend verenigde, behoorde niet de gevangenisstraf ; deze kwam eerst in gebruik bij de uitbreiding van het
kloosterwezen als een kloosterstraf naast de lichamelijke tuchtiging;
later echter werd zij ook op clerici toegepast. Zo werden de dwaalleraren Aldebert en Clemens door de H. Bonifacius in 743 tot kerker straf veroordeeld, en eveneens de monnik Gottschalk in 849 door
aartsbisschop Hincmar van Reims. Bij de bestrijding van het bijgeloof,
overgebleven uit de tijd van het heidendom, werd in de Karolingische
tijd de bisschoppen vooral op het hart gedrukt, door middel der
sendgerichten daartegen op te treden; de sendgetuigen, die onder
ede verplicht waren inlichtingen te verstrekken over alle vergrijpen
tegen kerkelijke wetten, moesten ook gevallen van bijgeloof bekend
maken. Men hoort echter nauwelijks iets over het voorkomen van
ketterij in die tijd en dus ook niets omtrent wereldlijke of kerkelijke
maatregelen er tegen.
Toen echter de leer der Katharen ingang begon te vinden, trad
het wereldlijk gezag onmiddellijk zeer streng op. In 1022 veroordeelde
koning Robert II van Frankrijk te Orleans dertien ketters, clerici
zowel als leken, tot de brandstapel. Dit is het eerste geval van de
vuurdood als straf in de Middeleeuwen. Die straf werd reeds door
keizer Diocletianus tegen de Manichaeërs toegepast, en na 1022 horen
wij meermalen van het verbranden van ketters. Opmerkelijk is, dat

bij de hervatting der kettervervolgingen het wereldlijk gezag en het
volk de leiding hebben. Meestal werd de zwaarste straf juist door het
volk geëist. Te Goslar liet keizer Hendrik III in 1051 een aantal
ketters uit Lotharingen „met algemene instemming" ophangen. 1
Toen een concilie te Beauvais in 1115 moest beslissen over het lot
van enige ketters, die te Soissons waren gevangengezet, verbrak het
volk, dat „de mildheid van de clerus vreesde ", de gevangenispoorten
en verbrandde het de ketters buiten de stad. 2 ) Slechts met moeite
kon bisschop Adalbero II van Luik tot gevangenisstraf veroordeelde
ketters voor hetzelfde lot behoeden. Niet zo gelukkig was aartsbisschop Arnold van Keulen; volgens een brief van proost Eberwin
aan de H. Bernardus ontrukte het volk te Bonn hem omstreeks 1142
enige ketters, die hij door vermaningen en onderhandelingen hoopte
te bekeren.
Het kerkelijk gezag toonde zich dus in die tijd zeer gematigd.
Wazo, bisschop van Luik, keurde naar aanleiding van een vraag van
de bisschop van Chalons het gebruik van wereldlijke straffen beslist
af. Dat leek hem in strijd met de geest der Kerk en de vermaning
van de Heiland, het onkruid te laten staan tot de dag van de oogst.
)

1) Herim. Aug. Chron. a. 1052. M. G. SS. V, 130.
2) G u i b e r t de N o g e n t, De vita sua,1. III, c.16, Recueil d'histor. XII, 266.
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Slechts de excommunicatie moest tegen de ketters worden uitgesproken. 1) De H. Bernardus wilde naast de excommunicatie hoogstens
nog gevangenisstraf zien aangewend en schreef het door slechts
weinigen begrepen woord: „Fides suadenda est, non imponenda." 2)
De overigens zeer strenge proost Gerhoh van Reichersberg wilde niet,
dat de eis bloed te vergieten in het huis van de priester geuit werd. 3 )
Petrus Cantor, een leraar in de theologie te Reims en Parijs in de
tweede helft der twaalfde eeuw, was nog duidelijker in zijn zeer
gewaardeerde wegwijzer der deugd, het Verbum abbreviatum: hij
verlangde, dat de priester niet de aanleiding moest zijn, dat Katharen
ter dood werden gebracht; want zulks geschiedde door toedoen van
hem, op wiens gezag de veroordeling berustte. 4 )
Maar de stemmen, die zich tegen de bestraffing der ketters door
het wereldlijk gezag verhieven, verstomden, toen men zag, met welke
gevaren de Christelijke samenleving werd bedreigd door het optreden
der Katharen. Met de Waldenzen te zamen vormden zij een grote
ketterse partij, die talrijke aanhangers onder de Zuid - Franse adel
telde en in sommige steden zelfs in de meerderheid was. Toen alle
onderhandelingen vruchteloos bleken en de Kathaarse bisschoppen
er zelfs toe overgingen, in 1167 een concilie te St. Felix de Caraman
te houden om de grenzen van hun bisdommen vast te stellen, bleef
volgens de algemene opvatting, die door graaf Raymond V van
Toulouse het eerst werd geformuleerd, geen ander middel over dan
tegen de hardnekkige vijanden der Kerk op te treden en desnoods tot
geweld over te gaan. 5 ) In een tijd, waarin de westerse wereld de Islam
in het oosten en in Spanje bestreed, wilde men tot geen prijs de
innerlijke geloofseenheid in gevaar laten brengen. Allerwegen kwam

men toen tot de overtuiging, dat ketters door het wereldlijk gezag
moesten worden berecht; men begon een systeem te ontwerpen voor
het optreden tegen de ketters.
Een concilie te Tours had reeds in 1163 bepaald, dat ketters
tot gevangenisstraf moesten veroordeeld worden, onder verbeurdverklaring van hun bezittingen. 6 ) Dit concilie werd bijgewoond door
paus Alexander III. In 1179 liet hij aan het derde Lateraans concilie
verslag uitbrengen over de wanhopige toestand van de Kerk in
Zuid - Frankrijk. Hierop werd besloten niet slechts de excommunicatie uit te spreken tegen de ketters, die in Gascogne, de streek van
Albi en Toulouse heersten, maar hen ook economisch te boycotten,
niets van hen te kopen of aan hen te verkopen. Daar zij intussen
soldeniers hadden aangeworven, die overal als wilden huishielden,
1)

Vita Vasonis, c. 25v. M i g n e, P. L. 142, col. 751vv.
z) In Cantica. Sermo 66 n. 12.
3) De investigatione Antichristi 1. I, c. 39. M. G. Lib. de lit. III, 347.
4) c. 78. Mi g n e, P. L. 205, col. 231.
5) Zie boven, blz. 365v.
s ) c. 4. M a n s i, Conc. XXI, 1177.
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werd bovendien een beroep op de wereldlijke vorsten gedaan, om
met de wapenen tegen hen op te treden, hun goederen verbeurd te
verklaren en hen persoonlijk klein te houden. 1 ) Abt Hendrik van
Clairvaux, die tot kardinaal van Albano verheven was, kreeg als
pauselijk legaat de opdracht een kruistocht tegen de ketters te prediken
en die zelf aan te voeren. Maar de kruistocht bleef zonder resultaat.
De ketterij won veld onder de in partijen verdeelde adel. De vijandschap tegen de Kerk uitte zich nog hartstochtelijker. Graaf Raymond
Roger van Foix, wiens ene zuster tot de Waldenzen behoorde, terwijl
de andere deel uitmaakte van de sekte der Katharen, verdreef de
nonnen uit het klooster te Pamiers, verwoestte het en gebruikte de
stenen om zijn kasteel te versterken. Uit de kerk te Urgel verwijderde
hij de gehele inventaris slechts de kale muren liet hij achter. Zijn
volgelingen schepten er een duivels vermaak in, kruisbeelden te
bespotten en stuk te slaan.
Met ontzetting werd de Kerk gewaar, hoe zich intussen de sekte
der Waldenzen in Lombardije uitbreidde. Paus Lucius III trof in
1184 een overeenkomst met Frederik Barbarossa te Verona over de
vervolging der geëxcommuniceerde ketters. De keizer sprak de ban
over hen uit. De omstandigheden dreven tot steeds krachtiger maatregelen. Innocentius III hoopte aanvankelijk de Albigenzen door
overreding te kunnen winnen. De bisschop van Osma trok met zijn
ijverige kanunnik Dominicus blootsvoets en bedelend rond, om de

hardnekkigen te bekeren. Maar zij bereikten slechts weinig, en van
andere zijde werd te Rome de opvatting verdedigd, dat de dwaalleer
slechts door uitroeiing van de Albigenzen kon worden bestreden. Ten
slotte liet de paus zich overtuigen. Innocentius III brandmerkte de
ketterij nu ook als majesteitsschennis, een qualificatie uit het Romeins
recht, en schiep hierdoor een argument, dat verder zijn weg wel vond.
Op 25 Maart 1199 schreef hij naar Viterbo: „Worden volgens de
wettelijke bepalingen degenen, die schuldig zijn bevonden aan
majesteitsschennis, met de dood gestraft, terwijl men hun bezittingen
in beslag neemt en hun kinderen niets dan het leven laat, met hoeveel
meer recht moeten dan niet degenen, die het geloof verzaken en Gods
Zoon beledigen, van Christus, ons Hoofd, door kerkelijke straffen
gescheiden worden en van hun tijdelijke goederen beroofd, daar het
een groter misdaad is de eeuwige Majesteit te beledigen, dan de
tijdelijke." 2
Hierna kregen de gebeurtenissen het betreurenswaardig verloop,
dat tot de Albigenzenoorlogen leidde. De pauselijke legaat Pierre de
Castelnau, die graaf Raymond VI in de ban had geslagen wegens
begunstiging der ketterij, werd in 1208 door een schildknaap van de
)

1)

c. 27. Ma n s i XXII, 232.

$) c. 10 X de haereticis V, 7.
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graaf gedood. Dit was de aanleiding tot een reeks gruweldaden, door
een leger van kruisvaarders bedreven. Zij drongen de steden der
Albigenzen binnen, doodden onschuldigen zowel als schuldigen en
plunderden naar welbehagen, zonder dat de paus er in slaagde, een
einde aan de gruwelen te maken. Men zag de noodzakelijkheid in,
algemene regels op te stellen voor het optreden tegen de ketters. Dit
geschiedde in het vierde Late"raans concilie van 1215. Bepaald werd,
dat ketters aan het wereldlijk gezag zouden worden uitgeleverd, dat
hen zou bestraffen. Geestelijken moesten echter te voren van hun
ambten vervallen worden verklaard. De goederen van leken werden
verbeurd verklaard; bezittingen van geestelijken zouden aan hun kerken vervallen. Zij, die verdacht werden van ketterij en hun onschuld
niet konden bewijzen, werden eerst in de ban geslagen en moesten
door allen worden gemeden; na verloop van een jaar werden zij dan
als ketters beschouwd. De wereldlijke gezagdragers moesten onder
ede beloven, het geloof te zullen beschermen en de ketters uit hun
gebied te verjagen; kwamen zij hun verplichting niet na, dan werden
zij geëxcommuniceerd en na verloop van een jaar door de paus
vervallen verklaard van gebied en waardigheid. 1 ) In de wetgeving
van Innocentius III komt in de opsomming der op ketters toe te
passen straffen de doodstraf nog niet voor. Hij toont zich dus nog
mild, tegenover de strenge praxis, die onder de drang des volks reeds
in zwang was gekomen.
De verbranding van ketters werd in het westen officieel het eerst
ingevoerd door koning Pedro ' II van Aragon in 1197. De ketters
werden hier als openlijke vijanden van het rijk beschouwd. Keizer
Frederik II volgde, toen paus Honorius III, verontrust door de uit -

breiding der ketterij in Boven-Italië, een krachtiger optreden van hem
verlangde. In Maart 1224 bepaalde de keizer, voorlopig voor Lombardije, dat voortaan ieder, die door de bisschop van het diocees
wegens ketterij werd veroordeeld, op diens verlangen door het
wereldlijk gezag moest worden gevangengenomen en verbrand; wilde
men hem als afschrikwekkend voorbeeld in leven laten, dan moest hem
de tong worden uitgesneden. 2 ) Zo ontstond ook in Italië een wettelijke
grondslag voor de lijfstraffelijke berechting der ketters en werd
officieel de vreselijkste straf ingevoerd, die echter reeds lang voordien
werd toegepast en waarvoor men een norm in het Romeins recht
had gevonden. Paus Gregorius IX liet van 1231 af in Rome volgens
deze beginselen rechtspreken. Tegelijk trachtte hij echter een uniforme gedragslijn vast te stellen; hij verzamelde daartoe de bestaande
voorschriften en verscherpte ze op enkele punten. Vervolgens deed
hij door de senator te Rome een aantal constituties afkondigen over
1) c. 3. Opgenomen in het Corp. iur. can. c. 13 X de haereticis V, 7.
2) M. G. Constit. II, 126v.
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de gedragslijn, die het burgerlijk gezag in acht moest nemen. Deze
statuten en constituties zond hij naar links en rechts om aldus meer
eenheid in de rechtspraak te verkrijgen.
Bij dit al had zich een vraag voorgedaan, welker beantwoording
een nieuw stadium inluidde in de ontwikkeling van de inquisitie.
Moesten de ketters worden opgespoord en zo ja, wie zou met deze
taak worden belast? Tot dusver had men aan de bisschoppen overgelaten te doen, wat hun goed leek. Maar het kwam reeds voor, dat
heftige tegenstanders der ketters hun best deden, ze op te sporen en
aan te klagen. De paus wenste zulke dingen niet aan willekeur over
te laten een hogere instantie moest er opdracht toe geven. In 1227
stond hij de over- ijverige wereldgeestelijke Koenraad van Marburg
toe, met enkele geestverwanten de ketters op te sporen. Deze Koenraad had aan het hof van de landgraaf van Thuringen grote invloed
en was de strenge zielzorger van de H. Elisabeth. Ook te Rome kende
men, zoals blijkt uit de constitutie van de senator uit 1231, inquisiteurs,
die door de Kerk waren benoemd en door vrijwilligers werden bijgestaan. Toen de paus Frederik II aanspoorde, in zijn koninkrijk Sicilië
tegen uitbreiding der ketterij zoveel mogelijk te waken, gaf deze
onmiddellijk gevolg aan dit verzoek: in Augustus 1231 vaardigde hij
de constitutie Inconsutilem tunicam uit, de eerste in de reeks constituties van Melfi, die van Sicilië de eerste ambtenarenstaat van het
westen maakten.
Frederik's verordening beval, onder verwijzing naar het Romeins
recht en naar de qualificatie der ketterij als majesteitsschennis, de
ketters te doen opsporen, en wel door staatsambtenaren, niet door
kerkelijke organen. De verdachten moesten door de kerkelijke rechtbank worden verhoord; werden zij schuldig bevonden en bleven zij
in hun dwaling volharden, dan moesten zij in het openbaar worden
verbrand. Frederik wilde dus de opsporing der ketters zelf ter hand
nemen, zowel in zijn koninkrijk als er buiten, want in 1232 verklaarde
hij de verordeningen van toepassing voor het gehele rijk. Hierbij
streefde hij waarschijnlijk ook politieke oogmerken na, die hem nader
aan het hart lagen dan de godsdienstige belangen. Hij wilde waar schijnlijk over een nieuw middel beschikken om de vijanden des rijks
in de Lombardische steden, waar talrijke ketters woonden, onschadelijk te maken. Een ander voorbeeld van de vermenging van politieke
doeleinden met de vervolging der ketters vinden wij in Zuid - Frankrijk.
Daar had koning Lodewijk VIII in de Albigenzenoorlogen ingegrepen,
om zich van het graafschap Toulouse meester te maken.
Gregorius IX kon in het algemeen de door Frederik opgestelde
beginselen billijken; hij wilde echter, zowel uit principiële als uit
politieke overwegingen, de opsporing van ketters niet aan staatsambtenaren overlaten en stelde derhalve de kerkelijke inquisitie in.
De opsporing, die tot dusverre door bisschoppen of door vrijwillige
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krachten was geschied, legde hij in de hand van pauselijke inquisiteurs,
die, evenals Koenraad van Marburg in 1231, uitsluitend met dit werk
werden belast. De paus droeg dit nieuwe ambt voornamelijk op aan
Dominicanen en Franciscanen.
Hiermede was de grondslag gelegd van de eigenlijke inquisitie.
Daarna werd de procedure steeds nauwkeuriger geregeld. In het
algemeen was het verloop als volgt: de inquisiteur riep degenen, die
zich aan ketterij schuldig voelden, op, zich vrijwillig te melden.
Nadat de hiervoor vastgestelde termijn (tempus gratiae) in de regel
ten hoogste één maand verstreken was, werden de aanklachten,
door bijzondere vertrouwensmannen ingediend, onderzocht; later
werd van iedere aanklacht, ook zelfs van ketters, kennis genomen.
Twee aanklagers, wier namen geheim bleven, waren voldoende om
de aangeklaagde schuldig te doen achten. Erkende deze zijn schuld,
dan werden hem werken van boetvaardigheid opgelegd: gebeden,
geselingen, vasten, aalmoezen, bedevaarten; in ernstige gevallen werd
de schuldige verplicht, een geel kruis op zijn kleding te dragen of
werd hij tot gevangenisstraf (murus) veroordeeld. Bleef hij hardnekkig, dan werd hij aan de wereldlijke macht uitgeleverd, die hem
de vuurdood deed ondergaan. Later werden de inquisiteurs gemachtigd, zich door boni viri of periti als rechters te doen bij staan. Gewoonlijk pleegden zij ook overleg met de bisschoppen. De procedure,
die reeds ernstige afkeuring wekte door het kennis nemen van geheime
aanklachten, het verzwijgen der namen van de getuigen en de afwezigheid van een verdediger, werd nog verergerd door de toepassing der
foltering, die aan het Romeins recht was ontleend.
Bij de Grieken en de Romeinen werd de foltering geregeld
gebruikt voor slaven, om hen voor de rechtbank tot bekentenis te
dwingen. Bij uitzondering werd zij ook op vrijen toegepast. Uit het
Romeins recht vond het gebruik zijn weg naar het recht van enkele
Germaanse volken. Vooral bij de Oost- en Westgoten werd de
foltering, op vrijen en onvrijen, toegepast. De Bourgondiërs kenden
haar slechts voor onvrijen, de Franken en de Beieren pasten haar toe
in de vorm van de geselstraf. Paus Nicolaas I had voorheen in zijn
beroemde antwoorden aan de Bulgaren uitdrukkelijk de toepassing
van folteringen afgekeurd; hij noemde ze een vergrijp tegen goddelijk
en menselijk recht, „daar een bekentenis niet moet worden afgeperst,
doch vrijwillig dient te worden afgelegd ". 1 ) Door zijn constitutie Ad
extirpenda van 15 Mei 1252 machtigde Innocentius IV echter uitdrukkelijk de inquisitierechtbanken de toepassing van folteringen door de
wereldlijke machthebbers toe te staan. „De bestuurder (van een stad)
is bovendien verplicht alle ketters, die hij heeft gevangengenomen,
te dwingen zonder hen te verminken of aan doodsgevaar bloot
1)

Zie boven, blz. 27.
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te stellen hun dwalingen te bekennen, die hen tot rovers en
moordenaars der zielen en dieven van Gods sacramenten en van het
Christelijk geloof hebben gemaakt; tevens moeten zij worden gedwongen de andere hun bekende ketters te noemen met hun goederen,
aanhangers, helers en verdedigers, op dezelfde wijze als dieven en
rovers van tijdelijke dingen er toe worden gebracht hun medeplichtigen bekend te maken en zelf hun misdrijven te erkennen."
De gewone foltermiddelen waren strenge kerkerstraf met geringe
voeding, de pijnbank, de wipgalg en gloeiende kolen, die in de nabijheid der voeten werden gebracht. In het begin was het de inquisiteurs
verboden, de folteringen bij te wonen. Maar pauselijke besluiten van
1260 en 1262 hieven dat verbod op. Als een ketter zich eerst onder
de foltering bekeerde, werd hij voor zijn leven gevangengezet.
Recidivisten werden later steeds verbrand, evenals de halsstarrigen.
Het getal dergenen, die de vuurdood ondergingen, is echter veel
geringer dan het aantal hunner, die tot gevangenisstraf werden
veroordeeld. Behalve levenslange kerkerstraf en vuurdood werd nog
de verbeurdverklaring van goederen toegepast, ook na de dood van
degenen, die aan de inquisitie waren ontsnapt en wier lijken dan
werden opgegraven en verbrand.
De pausen der dertiende eeuw, vooral Innocentius IV, hebben
aangedrongen op de invoering der wrede wetten tegen de ketters in
verschillende staten; niet overal echter werd daaraan gevolg gegeven,
terwijl ook de toepassing zeer verschillend was. Italië gaf gehoor aan
de eis, die wetten in te voeren. Maar vele steden stelden zich met
verbanning der ketters tevreden. In Duitsland golden natuurlijk de
wetten van Frederik II, en Koenraad van Marburg heeft velen tot de
vuurdood gebracht. Maar de bisschoppen volgden hem slechts schoorvoetend, en toen hij in 1233 aan de volkswoede ten offer viel, bekoelde
de door hem opgedreven ijver zeer spoedig. Eerst in de veertiende
eeuw nam men in Duitsland weer hardere maatregelen. Het meest
deed het optreden der inquisiteurs zich in Zuid-Frankrijk gevoelen.
Daar verspreidden de door de Dominicaan Ferrier (1230-1247) opgerichte inquisitierechtbanken allerwegen schrik, terwijl de pauselijke
legaten en bisschoppen het aan medewerking niet lieten ontbreken.
In Spanje, waar de Katharen voet hadden gekregen, werd met gelijke
wreedheid opgetreden. Menigmaal gebeurde het echter, dat men zich
met geweld tegen de inquisiteurs verzette. Velen hunner werden
vermoord en kloosters van Dominicanen werden bestormd. Ook in
Noord-Frankrijk werden de Katharen vervolgd, totdat zij geheel
verdwenen waren en anderen in hun plaats traden, die de inquisitie
bezighielden. In Engeland werden de pauselijke verordeningen slechts
bij het proces tegen de Tempeliers toegepast. De ketters werden hier
echter vervolgd op grond van koninklijke verordeningen. De Scandinavische landen bleven bijna geheel verschoond van de inquisitie.
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Onder de inquisiteurs waren er velen, die hun ambt niet slechts
uitoefenden in de eerlijke overtuiging van de rechtmatigheid der
voorschriften, maar die tevens ook de hun voorgeschreven gematigdheid aan de dag legden. Er zijn echter ook mannen geweest, die met
onstuimige overijling en ongebreidelde hartstocht optraden. Koenraad
van Marburg werd nog overtroffen door de Dominicaan Robert,
een voormalige Kathaar, die deswege de bijnaam Robert le Bougre
kreeg. In Mei 1239 liet hij in enkele dagen honderdtachtig Katharen
met hun bisschop te Mont-Aimé in Champagne verbranden. Hij
werd wegens zijn fanatisme bij de paus aangeklaagd en een onderzoek
wees de gegrondheid der aanklacht uit, vooral, daar hij onschuldigen
zowel als schuldigen tot de brandstapel had veroordeeld en misbruik
had gemaakt van de naieveteit van het volk. Hij werd gesuspendeerd
en ten slotte tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In 1286
klaagden de consuls van Carcassonne bij de paus en de koning van
Frankrijk, dat de inquisiteur Joannes Galand wrede folteringen toepaste. Hij was niet de enige, wie dit kon worden verweten.
Onderzoeken wij de procedure der inquisitie, dan moeten wij
erkennen, dat het beginsel, waarop zij berustte, een stap vooruit was
in de theorie der rechtspraak. Het werd niet meer aan de willekeur
of het toeval overgelaten, de schuldigen aan te wijzen:: men belastte
hiermede een ambtenaar, zoals wij die in de hedendaagse strafprocedure kennen, nadat in de negentiende eeuw de staat aan de openbare
aanklager de taak heeft opgedragen, misdrijven op te sporen en te
vervolgen. Deze theoretische vooruitgang werd echter in de practijk
teniet gedaan, doordat de rechterlijke bevoegdheid zeer werd beperkt
door de macht van de officiële aanklager. De inquisiteurs hadden wel
de opdracht, in moeilijke gevallen overleg te plegen met de bisschoppen; het feit echter, dat dit bevel herhaaldelijk moest worden hernieuwd, terwijl er soms ook van gedispenseerd werd, bewijst, dat de
inquisiteurs als pauselijke ambtenaren vrijwel zelfstandig optraden.
Ook was wel bepaald, dat zij zich bij het vellen van hun oordeel door
deskundigen op het gebied van het canoniek en burgerlijk recht als
boni viri zouden doen bijstaan en vinden wij hun aanwezigheid ook
in de acten vermeld hun getal was soms vrij groot; wij lezen van
negen, vijfendertig, zelfs eenenvijftig geestelijken en leken maar we
krijgen de indruk, dat zij vooral werden gebruikt, om een bijzonder
plechtige vorm aan het vonnis te geven. Zij kregen geen volledige
inzage van de processtukken, doch ontvingen gewoonlijk slechts een
sumer
mi verslag, waarin geen namen werden genoemd. De deskundigen kregen een bepaald geval dus slechts in abstracto te beoordelen,
zonder de aangeklaagden, hun psychische toestand en hun eigenaardigheden te kennen of een indruk op te doen van hun persoon
-lijkhed.
Een andere misstand, die veel gerechtvaardigde critiek uitlokte,
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was, dat de namen van de getuigen a charge zowel voor de beklaagde
zelf als voor de rechters werden geheimgehouden. In de regel stond
de beklaagde alléén voor de inquisiteur, wiens vragen hij moest
beantwoorden. Hij kon de betrouwbaarheid van een aanklacht slechts
aantasten door zijn vijanden te noemen, van wie hij kon vermoeden,
dat zij hem in het verderf wilden storten. Noemde hij de naam van
een zijner aanklagers, dan was diens getuigenis waardeloos. Anders
moest hij maar trachten, de onjuistheid van de aanklacht te bewijzen,
hetgeen zeer moeilijk was, daar gewoonlijk getuigen à decharge uit
vrees niet verschenen, en het advocaten reeds door Innocentius III
verboden was, de verdediging van ketters op zich te nemen. Wanneer
zij een enkele maal optraden, dan was hun houding steeds zeer
vreesachtig en aarzelend. Dit alles gaf aan de inquisitierechtbanken
een karakter van geheimzinnigheid, die de angst nog aanwakkerde,
gewekt door de vreselijke straffen, waarover de inquisiteur kon
beschikken.
De canonisten, die zich met de inquisitieprocedure bezighielden,
hebben haar niet verzacht, doch integendeel nog verscherpt. Het
begrip ketter, oorspronkelijk slechts op diegenen van toepassing, die
van het geloof waren afgevallen, werd aanmerkelijk uitgebreid. Ook
schisma werd onder het begrip ketterij gebracht. Vervolgens beschouwde men als ketters niet slechts degenen, die de ketterij begunstigden, maar ook hen, die om de een of andere reden in de ban waren
geslagen en zich niet binnen een bepaalde tijd aan de Kerk onderwierpen. Iedere ongehoorzaamheid tegenover de Kerk of niet-erkenning der pauselijke decretalen kon als ketterij worden beschouwd.
Een nog ruimer, bijna onbegrensd veld werd voor de inquisitie
geopend, toen ook toverij en magie als ketterij werden aangemerkt.
Wel had paus Alexander IV zich in 1260 hiertegen verzet, maar de
casuisten vonden spoedig velerlei verband tussen ketterij en toverij,
en tegen het einde der Middeleeuwen ontdekte een epidemische waan
overal toverij en heksenkunst, hetgeen dieptreurige gevolgen had.
De casuïsten maakten ook de foltering steeds erger. Eigenlijk
mocht deze methode slechts éénmaal worden toegepast. Men maakte
die bepaling echter tot een dode letter door de spitsvondige redenering,
dat dezelfde vorm van foltering slechts eenmaal mocht worden toegepast en er geen bezwaar tegen bestond, de ene vorm na de andere
toe te passen. Vervolgens werd een hernieuwde toepassing niet als een
herhaling beschouwd, doch eenvoudig als een voortzetting. Men wist
zeer goed, dat onder pijniging afgedwongen bekentenissen geen
waarde hadden. Als de gefolterde wilde bekennen, werd hij in een
ander vertrek geleid om zijn bekentenis officieel en onafhankelijk van
de foltering af te leggen, zodat het scheen, dat hij vrijwillig bekende,
hetgeen steeds van groot belang werd geacht. Herriep de beklaagde
later zijn bekentenis, dan greep men gewoonlijk opnieuw naar het
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middel der foltering. Nog erger werd de toestand, toen men ook de
getuigen aan folteringen ging onderwerpen en het gruwelijke beginsel
ging huldigen, dat een beklaagde, die wegens getuigenverklaringen
of eigen bekentenis schuldig was bevonden, zelf als getuige kon
optreden om de schuld zijner vrienden te bewijzen, en men hem uit
dien hoofde wederom aan foltering kon onderwerpen. Dit was een
afschuwelijk wrede methode, spottend met ieder begrip van rechtvaardigheid. Op die wijze kon men alle verklaringen loskrijgen, die
men maar wenste.
Helaas was er niemand, die zijn stem tegen dergelijke practijken
verhief. Zelfs Thomas Aquinas zag niets afkeurenswaardigs in de
inquisitie, hij bekrachtigde haar zelfs met zijn niet geringe autoriteit.
In zijn tijd waren de inquisitierechtbanken overal in werking, en
Thomas trachtte dat te verdedigen. Hij stelde zich op het standpunt,
dat de ketters, die na tweemalige vermaning hardnekkig bleven, niet
slechts geëxcommuniceerd moesten worden, maar aan de wereldlijke
rechter moesten worden overgeleverd om terecht te worden gesteld. 1)
Ten bewijze van zijn stelling voert hij slechts een vergelijking aan.
Het geloof vervalsen, zegt hij, is een veel zwaarder misdrijf dan het
vervalsen van geld, dat slechts een aardse bestemming heeft. Werden
valsemunters en andere misdadigers, zodra zij betrapt waren, terecht
door het wereldlijk gezag met de dood gestraft, dan was er nog meer
reden om ketters, indien het hun ten laste gelegde was bewezen,
gerechtelijk ter dood te brengen. Ook keurde hij goed, dat ketters, die
opnieuw in dwalingen vervielen, ter dood werden gebracht, onverschillig of zij berouw hadden of niet. Dit verdedigde hij, door te
wijzen op het gevaar, dat zij voor anderen opleverden; anderen zouden
eerder in ketterij hervallen, meende hij, indien dezulken niet werden
gestraft. 2 ) Deze redenering ging echter niet op. Terecht werd er tegen
ingebracht, dat zo'n ketter evengoed door gevangenisstraf onschadelij k kon worden gemaakt. Achtte men deze straf te licht en wilde
men afschrikwekkende voorbeelden stellen, dan moest men aanstonds
na eerste veroordeling alle ketters ter dood laten brengen.
Nog op een ander punt voelde men zich verplicht, deze practijken
te rechtvaardigen, zonder echter overtuigende argumenten te kunnen
aanvoeren. De Kerk wilde niet medewerken tot het vergieten van
bloed; zij verbood haar geestelijken enige rol te spelen bij veroordelingen, die verminkingen of de dood ten gevolge hadden. Handelde
een geestelijke tegen dit verbod, dan beliep hij de irregulariteit. Dat
beginsel strekte de Kerk tot eer. De vraag rees echter, of het niet in
strijd met dit beginsel was, dat de inquisiteurs ketters aan het
wereldlijk gezag uitleverden om hen de doodstraf te doen ondergaan.
Summa, IIa Ilae, quaest. XI, art. 3.
Ibidem, art. 4. Cfr. V a ca n d a r d, L'inquisition, 210.
30. S c h n i r e r. Kerk en Beschaving. II.
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Men trachtte de moeilijkheid op te lossen met de bewering, dat de
wereldlijke wetgeving de doodstraf voorschreef en de Kerk er slechts
toestemming toe gaf. Maar de kerkelijke wetten beperkten er zich niet
toe, toestemming aan de wereldlijke macht te verlenen tot de
voltrekking der doodstraf. Deze werd haar tot plicht gemaakt op
straffe van excommunicatie. Een ander argument hield evenmin steek.
Men wees er op, dat de Kerk bij de uitlevering van de delinquent aan
de wereldlijke rechter uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid voor
de doodstraf afwees. De hardnekkige of hervallen ketter werd inderdaad met de volgende woorden uitgeleverd: „Wij verdrijven u uit
het kerkelijk forum en geven en laten u over aan de wereldlijke arm
en de macht van het wereldlijk gerecht, dat wij intussen dringend
verzoeken, zijn oordeel over u te matigen en alle bloedvergieten en
het doodsgevaar te vermijden." 1 ) Maar dit was blijkbaar slechts een
verouderde formule, volkomen in tegenspraak met het op straffe van
excommunicatie gegeven bevel, recht te spreken volgens de gebruikelijke tijdelijke wetten. Petrus Cantor had maar al te zeer gelijk toen
hij zeide, 2 ) dat diegene de verantwoordelijkheid voor de doodstraf
droeg, op wiens gezag de veroordeelde ten dode werd overgeleverd.
Het gaat niet aan te trachten, de terechtstelling der ketters te
rechtvaardigen, en evenmin heeft het zin, de vele gebreken te verdedigen, die de procedure der inquisitie aankleefden. Dit is zeker: zij
bracht er de schrik in; maar een schrik, die afstotend werkte, de
aantrekkingskracht teniet deed, die de Kerk als zachtzinnige moeder
der gelovigen steeds trachtte uit te oefenen. Haar dienaren, die aan
het geheime werk der inquisitie meededen, werden als wrede beulsknechten beschouwd, die met ruw geweld te keer gingen en er op uit
waren, hun gezag te handhaven door vrees en schrik. Men slaagde er
wel in, de sekte der Katharen uit te roeien, maar daarmee was de
ketterij nog niet onderdrukt. Niet slechts in de keus der pedagogische
middelen werd een grove vergissing begaan. Even onjuist was de
opvatting, dat men door middel der inquisitie voorgoed een einde kon
maken aan alle gevaren, en de zuiverheid des geloofs onder de
Christenen steeds zou kunnen beschermen. De crisis, die in de
twaalfde eeuw begon, had een veel diepere oorzaak. Zij ontstond, toen
het westen niet meer zuiver autoritair kon worden geleid, toen men
in verschillende klassen der samenleving critisch rond begon te kijken
en zonder onderscheid al het geestelijke voedsel tot zich nam, dat er
werd aangeboden. Deze toestand, die uit de intellectuele ontwikkeling
van het westen volgde, moest op de koop toe worden genomen bij
de grote geestelijke krachten, die de Kerk zelve daarbij had gewonnen.
Op de duur waren het toch uitsluitend de geestelijke krachten,
E y m e r i c i Directorium IIIa pars, blz. 515.
Zie boven, blz. 443.
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die de overwinning in de strijd konden behalen. Dáárop steunt de
Kerk ook heden ten dage voor alles, evenals in de eerste tijden, toen
zij de strijd met het heidendom moest aanbinden. Men kan niet geheel
afkeuren, dat de Kerk, die toen zo innig met de westerse wereld en
de staat was vergroeid, zich door tijdelijke machtsmiddelen liet
beschermen. Dat doet iedere organisatie, volgens de opvattingen, die
in haar tijd overheersen. Het gebruik van geweld was te meer gerecht vaardigd, daar de tegenstanders, die de Kerk belaagden, eveneens hun
toevlucht tot geweld namen. Maar men had zich moeten handhaven
op het standpunt, dat de Kerk helaas alleen met woorden innam;
wanneer zij de ketters aan de wereldlijke rechter uitleverde. De
terechtstelling der ketters en vooral de onzinnige, gruwelijke folteringen om bekentenissen af te dwingen hadden nooit mogen voorkomen. Dat het daartoe kwam, is vooral te wijten aan de oncritische,
formalistische juristerij, die het Romeins recht blindelings wilde
copiëren; aan de klakkeloze herinvoering der juridische wetenschap
van de oudheid, waardoor critiekloos copiërende intellectuelen hun
tijd beheersten, zogenaamd als voorvechters van intellectuele vooruitgang, maar in werkelijkheid als slaven van dode tradities zonder moed
en kracht om ze te toetsen.
Al is het niet mogelijk, de inquisitie in haar geheel goed te praten,
haar ontstaan is historisch gemakkelijk te verklaren. De tijd van haar
ontstaan en ontwikkeling is tevens de tijd, waarin het Christendom
in een bloedige strijd met de Islam was gewikkeld: zowel in het
zuiden als in het noorden trachtte men gewapenderhand het Christendom te doen eerbiedigen en de Kerk uit te breiden. Men koesterde
in die tijd de meest overdreven verwachtingen; nadat een Latijnse
keizerstroon te Constantinopel was gevestigd, verwachtte men niet
slechts hereniging tussen de Griekse en de Romeinse Kerk, maar
zelfs de vernietiging van de Islam en de bekering van het merendeel
der Tataren. 1
In oorlogstijd heerst steeds wantrouwen tegenover degenen, die
twijfel uiten over de rechtvaardigheid van de strijd, of die het gemeen schappelijk belang, dat op het spel staat, verkleinen of zelfs ontkennen.
De vijanden des geloofs ongemoeid laten werken in het hart der
Christelijke wereld was voor de mensen van die tijd hetzelfde als
verraders binnen een belegerde vesting te dulden. Daarom werd de
inquisitie nergens principieel aangevochten. Algemeen billijkte men
de vervolging der ketters. Het volk spoorde de geestelijkheid, die tot
mildheid geneigd was, tot krachtiger optreden aan. De vorsten waren
onmiddellijk bereid, de krachtigste maatregelen te nemen. De pausen
volgden slechts de stromingen van hun tijd, die zij trachtten te regelen
en tot bescherming van het geloof te gebruiken. De wreedheden der
)

1)

Roger B a c o n, Opus tertium, c. 24. B r e w e r 86.
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inquisitie waren (maar al te zeer) in overeenstemming met de
onbarmhartige geest van die tijd, die wij overal in het strafrecht
herkennen. Door steeds nieuwe gruwzaamheden toe te passen, trachtte
men af te schrikken van de misdaad; was daarbij de bescherming van
het geloof het doel, dan kon ook menigeen, die zulke strafpractijken
anders zou hebben afgekeurd, van mening zijn, dat zulk een doel met
alle mogelijke middelen moest worden nagestreefd.
Lokten de Katharen dat wrede optreden niet zelf uit? Zij
ontkenden de bovennatuurlijke roeping der Kerk en bestreden haar
recht, zich als de stichting van Christus te beschouwen. Haar sacramenten werden als bedrog uitgekreten. Met alles, wat de Christen
heilig was, dreven zij de spot. Kruisbeelden werden vernield en
onteerd. Maar ook de grondslag der maatschappij werd door velen
hunner ondermijnd. Zij steunde op het beginsel van trouw, dat overal
door de eedaflegging tot uitdrukking kwam. De Katharen verwierpen
de eed. Zij verbonden zich, nooit een eed te zullen afleggen. Zij
ontkenden het recht van de staat, belasting te heffen, doodvonnissen
uit te spreken en oorlog te voeren. De predikers der kruistochten
stelden zij met moordenaars gelijk. Voor het Christelijk huwelijk
hadden zij slechts verachting over: de voortplanting van het menselijk
geslacht beschouwden zij als een werk van de satan. Volgens hen kon
een vrouw geen groter ongeluk overkomen, dan in gezegende omstandigheden te sterven. Daarom lieten gehuwde vrouwen, die deze leer
aannamen, zich van haar mannen scheiden. Ter bescherming tegen
bekoringen bevalen de predikers der Katharen de endura aan, een
wijze van zelfmoord, die niet slechts theoretisch onderwezen werd,
maar ook bij zieken in practij k werd gebracht. Als een zieke bereid was,
zich aan de endura te onderwerpen, werd hem een doek of kussen
op de mond gelegd, totdat de verstikkingsdood intrad; ofwel men liet
hem van honger sterven, door hem ieder voedsel te onthouden. Indien
de ouders van degenen, die het consolamentum hadden ontvangen,
zich tegen het verlangen der volmaakten verzetten, bleven dezen bij
de zieke waken om te zorgen, dat hun aansporing tot zelfmoord werd
opgevolgd. Het Katharendom was niet enkel een ketterij het was
een maatschappelijke ziekte van de gevaarlijkste soort: het betekende
sociaal nihilisme en ontbinding van alle staatkundige, zedelijke en
maatschappelijke orde. De Katharen streefden naar vernietiging van
het mensdom, dat in hun ogen verdorven was. Het is te begrijpen dat
degenen, die zulke leerstellingen veld zagen winnen, hun toevlucht
wilden nemen tot de uiterste middelen, om een eind aan de dwaling
te maken.
Het zal zeker verwondering wekken, dat deze dwaalleer zoveel
invloed kon verkrijgen en zovelen kon verblinden, terwijl toch zulk
een levendig geloof juist in het westen bloeide. Hoe is dit te verklaren?
Er moet toch een zekere geestesgesteldheid hebben bestaan, die een
-
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vruchtbare voedingsbodem voor dergelijke stellingen vormde, wilde
Caesarius van Heisterbach kunnen zeggen, dat de dwaalleer der
Albigenzen haast duizend steden had besmet, en dat heel Europa
zijn ondergang tegemoet zou zijn gegaan, als de gelovigen de ketterij
niet door het zwaard hadden uitgeroeid. 1 ) Het moet een mentaliteit
zijn geweest, die ook het opkomen van andere sekten mogelijk maakte.
Want na de verdwijning der Katharen verschenen weer andere sekten,
die eveneens aanhangers vonden. Waar de Katharen het veld ruimden, daagden menigmaal de Waldenzen op, die de eersten nog overleefden.
Al die sekten oefenden zeer scherpe critiek uit op de geestelijkheid. De sekte der Ortliebers, aldus genoemd naar een zekere Ortlieb
uit Straatsburg, beweerde, dat het priesterschap geen groter waarde
had dan het schoenmakersvak en dat de paus de bron van alle kwaad
was. Deze sekte, die stellingen van Katharen en Waldenzen aanhing,
werd door Innocentius III veroordeeld. De sekte van de vrije geest
vertoonde pantheïstische trekken, die reeds bij Almarik van Bena
voorkwamen; de aanhangers leerden, dat priesters overbodig waren.
De grondoorzaak voor het ontstaan en de verbreiding van zo vele
sekten moet liggen in wantoestanden onder de geestelijkheid. Er ligt
natuurlijk schromelijke overdrijving in de bewering van sommige
ketters, dat de gehele clerus bedorven was; maar inderdaad ontbrak
het vele geestelijken aan de vereiste vorming van geest en hart en kon
terecht aanstoot worden genomen aan de weinige ernst, waarmede zij
hun plichten als zielzorgers vervulden.
Dit blijkt uit mededelingen van volkomen betrouwbare getuigen,
waarvan wij er enkele zullen aanhalen. Een uitstekend kenner van
zijn tijd was de reeds genoemde Jacob van Vitry in België, een
Augustijner koorheer; hij trad in 1213 als prediker van de kruistocht
tegen de Albigenzen op, speelde later een rol in het Heilige Land als
bisschop van Akkon, en stierf in 1241 als kardinaal te Rome. Zijn
Historia occidentalis schildert de toestand der zeden in de westerse
wereld in zeer sombere kleuren. Als oorzaak van al het kwaad noemt
hij de onwetendheid en de onwaardige levenswijze der prelaten, die
„non pastores, sed dissipatores, non praelati, sed Pilati" (volgelingen
van Pilatus?) waren. „Zij zijn als stomme honden, die de schaapsstal
niet tegen de wolven verdedigen, uit vrees dat men hun zal toeroepen:
Dokter, genees uzelf. Gij predikt het verbod van stelen, doch steelt
zelf; gij verbiedt de echtbreuk, doch overtreedt zelf de huwelijks wetten." Hij maakt echter tevens melding van vele lichtende figuren,
die zozeer zijn hoop verlevendigen, dat hij met vertrouwen de toekomst tegemoet ziet en gelooft aan een hernieuwing der Kerk, die
hij vooral van de zonen van Franciscus verwacht. Parijs, waarover
1

) Miracul. 1. 5, c. 21.
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hij met veel lof spreekt, kende hij goed; hij velt echter een vernietigend
oordeel over het onzedelijk leven in deze stad, dat onder de geestelijkheid nog erger was dan onder de burgerij. Lage zinnelijkheid, protserige verkwisting, kwaadaardige eerzucht, hebzucht, opgeblazenheid
der leraren schandvlekten de beoefening der wetenschap. Hij noemt
naast goede predikers ook de valse profeten, de caupones satanae,
handlangers van Satan en geestelijke marskramers. De een zocht
slechts prebenden en waardigheden te bemachtigen, de ander trok
uit lage winzucht rond met reliquiekastjes en offerbussen; zij verkochten Gods woord voor geld, stelden valse reliquieën ter verering
uit en vergaven de zonden van degenen, die hun iets schonken. Het
verworven geld verbrasten zij in herbergen. De Kerk, die dergelijke
mensen uitzond om aalmoezen te vragen, zeide hij, nam een zware
verantwoordelijkheid op zich. 1
Een tweede getuige is Thomas van Cantimpré, die met Jacob
van Vitry in relatie stond. Als zijn geboorteplaats wordt St. Pieters leeuw bij Brussel genoemd. Hij was opgeleid te Luik en gedurende
vijftien jaren kanunnik in het reguliere koorherenstift Cantimpré bij
Kamerijk, waar hij zich als prediker en biechtvader verdienstelijk
maakte. In 1232 trad hij in de orde der Dominicanen; te Keulen telde
Albertus Magnus hem onder zijn leerlingen. Ook te Parijs studeerde
hij enige tijd. Van 1246 af was hij als lector te Leuven werkzaam.
)

Vandaaruit trok hij geregeld rond op missiereizen, zowel in Brabant

en Frankrijk als in Duitsland. Behalve verschillende andere werken,
waarvan twee heiligenlevens bekend zijn, namelijk het leven der
H. Christina van België en van Luitgard van Tongeren, verscheen
van zijn hand een eigenaardig, veel gelezen moraliserend leesboek
„Over het rijk der bijen" (Bonum universale de apibus), waarin hij
lessen trok uit het leven der bijen. Die lessen paste hij toe op het
Christelijk leven en speciaal op het kloosterleven, en hij verduidelijkte ze met voorbeelden, waarbij hij anecdoten en berichten over
werkelijke gebeurtenissen met sagen en geschiedenissen over wonderen en het optreden van de duivel in bonte mengeling door elkander
haalde. Hij had een open oog voor het vele goede, mooie en nobele,
dat hij niet slechts zag bij zijn ordegenoten, maar ook bij de wereldgeestelijkheid; wat hem echter niet belette met de vrijmoedigheid,
zijn orde eigen, zich afkeurend uit te laten over de misstanden, die
in de toenmalige maatschappij, en niet het minst onder de geestelij kheid, heersten.
Hij verhaalt de volgende gebeurtenis, die in 1248 te Parijs zou
hebben plaatsgevonden. Een geestelijke moest prediken in een synode
van bisschoppen; hij kon echter geen geschikt onderwerp vinden.
1 ) J a c o b i d i V it r i a c o libri duo (Duaci 1597) Historia occidentalis, c.
5, 7, 10.
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Toen hij om voorlichting wilde bidden, verscheen de duivel, die hem
zeide: „Wat maakt gij u zorgen over een onderwerp voor die clerici!
Zeg hun niets anders dan dit: De vorsten der helse duisternis groeten
de vorsten der Kerk. Wij danken hen blijde, dat zij ons de hun toevertrouwden overleveren, zodat door hun nalatigheid de gehele wereld
een prooi der hel wordt. Met tegenzin zeg ik u dit, maar Gods wil
dwingt mij er toe." Toen de geestelijke antwoordde, dat niemand hem
zou geloven, raakte de duivel zijn wang aan; daar ontstond toen een
zwarte vlek, waarop hij zou kunnen wijzen ter staving van zijn woorden. Aan dit verhaal, dat in enigszins gewijzigde vorm ook bij anderen
voorkomt, en waaruit een gefingeerde brief van Lucifer aan zijn
dienaren, de bisschoppen, ontstond, knoopt Thomas de volgende
vermaning vast: „Hoe waar dit is, blijkt duidelijk uit de tegenwoordige
toestand der Kerk, die ongehoord is door de wereldse gezindheid,
hebzucht en zinnelijkheid van geestelijken en prelaten. Ik zag aardse
vorsten en machtige koningen, ik bezocht hertogen, graven en
baronnen; maar bij geen hunner vond ik zulk een overdreven rijke
klederpracht. Noch onder kooplieden, noch bij de burgers vindt men
zoveel hebzucht. Indien de clerici rechtmatige erfgenamen bezaten,
dan ware hun hebzucht nog enigszins te verklaren en door de vingers
te zien. Op de zedelijke afdwalingen kan ik niet nader ingaan: deze
zijn slechts bekend aan God, die harten en nieren doorgrondt. Mocht
echter een schuldige aanstoot nemen aan deze harde woorden, dat
hij zich bekere, dan zijn mijn woorden niet meer op hem van toepassing. Degenen onder mijn lezers, die onschuldig zijn aan deze zo
streng veroordeelde zonden, moeten mij deze verwijten niet ten kwade
duiden; zij dienen mij eerder dankbaar te zijn, dat de ondeugden,

waaraan zij niet schuldig zijn, in de schuldigen gelaakt worden." 1
Op een andere plaats geeft hij ons een voorbeeld van de overdreven praal in kleding: „Ik ontmoette op straat een abt met zoveel
paarden en een zo uitgebreid gevolg, dat ik hem voor een hertog of
graaf zou hebben gehouden, indien ik hem niet persoonlijk had
gekend. In plaats van de voor priesters gebruikelijke ronde mantel
droeg hij een zogenaamde vlieger, en een scharlaken kleed met bonte
voering, dat nauwelijks tot aan de knieën reikte, en een nauwsluitende
broek. Het ontbrak er slechts aan, dat hij, als een aankomend krijgsman, een kransje op het hoofd had gedragen." 2
Nog een sprekend getuigenis ontlenen wij aan een anoniem
geschrift van de dertiende eeuw uit Passau, De occasionibus errorum
haereticorum. De schrijver, bekend als de Passauer Anonymus, was
een priester, geheel trouw aan de Kerk en bovendien inquisiteur. Hij
)

)

i) T h o ma e Cantipratani Miracul. libri (Duaci 1597)1. I, c. 20, blz. 66v. Vgl.
P f1 e g e r, Ludolf v. Sachsen. lijst. Jahrb. 29 (1908), 99.
2) Ibidem, blz. 22, 1. I, c. 7.
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begint als volgt: „In de Kerk zijn er zeer velen, die met woord en
daad ergernis geven, zowel aan de katholieken als aan de ketterse
Leonisten (d.i. de Waldenzen), doordat zij zich aan oneerbiedigheden
schuldig maken ten opzichte van de sacramenten. Zij zijn hierdoor
de aanleiding, dat de godsdienst, de sacramenten, de clerus, de voor
gebruiken der Kerk niet door de ketters worden-schriftend
geëerbiedigd." 1 ) Dan noemt hij verschillende voorbeelden van
ontering of veronachtzaming, waarvan wij er slechts enkele aanhalen.
Soms werd het Allerheiligste bewaard in een kamer of in een boom in
de tuin; er werd beweerd, dat de priester, in kazuifel gekleed, even
onschuldig was als een engel; aan niet-priesters werd bevolen biecht
te horen; toepassing van het interdict had dikwijls plaats in gevallen,
die dit niet rechtvaardigden; jongelieden werden door slagen gedwongen, zich tot priester te laten wijden. Verder gispt hij de verering van
valse of niet gecanoniseerde heiligen; hij keurt af, dat aan één heilige
de voorkeur boven alle andere en zelfs boven de Heiland werd gegeven
en dat predikers onjuiste en ongelofelijke verhalen omtrent heiligen
verspreidden. Hij veroordeelt het gebruik van valse reliquieën en het
geloof aan vermeende wonderen, zoals bijvoorbeeld de mening, dat
een beeld olie of bloed zweet, dat het weent, of dat kaarsen door het
hemelvuur worden ontstoken. Hij wijst menig bijgeloof en menige
dwaasheid af; volgens zijn mededelingen beschouwden velen het als
zonde, op Zondag hun nagels te knippen of op Vrijdag hun hoofd te

wassen. Hij oefent op menig punt een critiek uit, die te meer waardering verdient, daar zij zo zelden gehoord werd. Als een onrecht
brandmerkt hij het gebruik, heidenen onder dwang te bekeren, door
het zwaard of door slavernij. Hij verwerpt verschillende dwalingen
over de paus, onder andere dat de pausen niet kunnen zondigen, dat
de paus meer is dan een mens en gelijk staat met de engelen, of zelfs
dat hij als een God op aarde moet worden beschouwd; dat hij, die
de pauselijke Stoel bekleedt, al een heilige is, of het wordt. Anonymus
veroordeelt de te veelvuldige en te lichtvaardige excommunicatie,
evenals voorbarige ontheffing van de ban. Hij keurt af, dat geld een
overdreven en soms minderwaardige rol speelt bij geestelijke bedieningen, bij het doopsel zowel als bij het uitreiken der heilige communie
aan zieken, bij de Mis, de biecht, die volgens de mening van sommigen
geen uitwerking had, indien er geen geschenk werd overhandigd, bij
het heilig oliesel en bij begrafenissen.
Zuid-Duitsland verschaft ons nog een onverdachte getuige in
de persoon van de in 1272 overleden, ijverige Franciscaan David van
Augsburg, de vriend en metgezel van de beroemde prediker Berthold
van Regensburg. Hij schreef een tractaat over de inquisitie. Hij zag
1 ) P r e g e r, Beitráge zur Geschichte der Waldesier. Abhandl. d. Munch. Akad.
Hist. Cl. XIII (1877), blz. 242.
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helder in, welk een noodlottige uitwerking de misstanden onder de
geestelijkheid moesten hebben op de leken. Hij zegt onder andere:
„Zeer slecht handelen zij, die bij iedere gelegenheid de leken tegen
de clerus ophitsen. Het meest echter zijn de geestelijken zelf hieraan
schuldig door hun slechte voorbeelden, door geldafpersing en de vele
excommunicaties, die soms zonder voldoende grond worden uitgesproken. Het is wel eens verstandig, een geringer kwaad door de
vingers te zien, indien de bestraffing er van een groter en onherstelbaar
euvel, dat te voorzien is, ten gevolge_ zou kunnen hebben." 1
Een oud bijgeloof leefde weer op: een ontmoeting met een
priester voorspelde een ongelukkige dag. Velen maakten daarom een
kruisteken, wanneer zij een priester tegenkwamen. 2 ) Een Latijns
spreekwoord ging van mond tot mond: „Eerst wanneer de zee uit
duivel in de hemel komt, zal er vriendschap worden-drogten
gesloten tussen de leken en de geestelijken." 3 ) Die vijandschap blijkt
helaas maar al te vaak. Zij uitte zich in de literatuur, zowel bij de
Zuid-Franse troubadours, die al bijzonder scherp waren, als in de
fabliaux der Franse stadsburgers. Omstreeks 1200 kwam uit de
geestelijkheid zelf een der vinnigste aanvallen voort op alle kerkelijke
waardigheidsbekleders; in de „Bijbel" namelijk van de vroegere
minstreel Guyot van Provins, die later in de orde der Cluniacensers
was getreden. Hij stelde Rome voor als de bron van alle kwaad en
beweerde zonder enig voorbehoud, dat de bisschoppen de schone
maagden: liefde, waarheid en rechtvaardigheid in de Kerk hadden
vervangen door de oude afzichtelijke heksen: verraad, huichelarij en
simonie. Daar deze dichter echter over alles in de wereld en in de Kerk
)

zijn spot en afkeuring uitgiet, moet bij de beoordeling van zijn critiek

rekening worden gehouden met zijn boosaardig karakter, dat hem in
een even ongunstig daglicht stelt als hij het zijn tijd doet.
Hij stond echter niet alleen. De parodieën, satiren en hekeldichten van allerlei genre namen in aantal toe; er werd de spot in
gedreven met de te Rome heersende hebzucht. Zeer bekend werd het
zogenaamde geldevangelie, waarin de paus wordt voorgesteld te
midden der leden van de Curie: allen spreken met eerbied over het
goud en het zilver en minachtend over de armen; boven alle heiligen
vereren zij de heilige Albinus (afgeleid van de witte kleur van het
zilver) en Rufinus (in verband met de rode kleur van het goud). Een
andere woordspeling, die zeer in de smaak viel, bracht de evangelist
Marcus in verband met de mark als geldstuk, die, zeide men, hoger
1) P r e g e r, Der Traktat des David v. Augsburg no. 27. Ibid. XIV (1879),
blz. 219.
2)J a c o b i Vitriac. Exempla ed. Crane n. 268 (Lond. 1890).
3 ) Duin mare siccatur et demon ad astra levatur, tunc primo laicus clero fit fidus
amicus. W e r n e r, Latein. Sprichwörter (Sammlung mittellateinischer Texte 3),
blz. 24 n. 165.
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stond dan Marcus: Marcum vincit marca. Zo hekelde men ook de
decreten, die Rome uitgaf. 1 ) Het gezag van Rome, dat uiterlijk nog
toenam, begon innerlijk te verzwakken.
Een erger euvel was nog, dat de twisten tussen de geestelijkheid
en de verschillende standen tot schrikkelijk veel gewelddadigheden
leidden. Met de boeren geraakten de geestelijken herhaaldelijk in
conflict wegens de betaling der tienden; om zijn vorderingen kracht
bij te zetten greep de clerus maar al te vlug en te vaak naar het wapen
der excommunicatie. Zelfs werd in 1230 door de aartsbisschoppen
van Bremen in dezelfde zin een kruistocht ondernomen tegen de
Stedinger boeren, die zij bovendien zonder enige grond van ketterij
beschuldigden.
De landadel kwam, door de uitbreiding van zijn wereldlijke
rechtsbevoegdheid, herhaaldelijk in botsing met de kerkelijke jurisdictie of met de wereldlijke rechten der prelaten. Van het einde der
twaalfde eeuw af nemen de berichten over gewelddadigheden toe, die
tegen bisschoppen, prelaten en abten werden bedreven. Wij zullen er
slechts enkele uit die treurige reeks aanhalen. Een der eerste werd
tegen aartsbisschop Thomas a Becket van Canterbury bedreven: hij
werd op bevel van koning Hendrik II op 29 December 1170 door vier
ridders in zijn kathedraal vermoord. In 1183 werd Joannes Sordi
Cassiafronte in zijn bisschopsstad Vicenza op straat door een zijner
vazallen vermoord. Hetzelfde lot trof bisschop Koenraad I van

Würzburg: in 1202 werd hij op weg naar de dom gedood. Een
gewelddadig einde vonden de abt van St. Pierre de la Couture in 1211,
de abt van St. Michel in de omtrek van Laon in 1219, de prior van
Felletin in 1220 en de bisschop van Puy, Robert van Mehun, in
hetzelfde jaar. Bonifacius, bisschop van Lausanne, werd bij een
kerkvisitatie in 1239 door een keizerlijke justitiarius uit Bern mishandeld en beroofd. Nog meer opzien baarden de moord op aartsbisschop Engelbert I van Keulen in 1225 door zijn neef, de graaf van
Isenburg, en de moord op de bisschop van Chur in 1233. De grootste
opschudding ontstond echter door de gevangenneming van ruim
honderd prelaten tijdens hun reis naar Rome, waar zij een concilie
wilden bijwonen. Dit geschiedde nabij het eiland Elba, op 3 Mei 1241,
door een vloot van Pisa, die hiertoe van keizer Frederik II bevel had
ontvangen. De aartsbisschop van Besancon, Gotfried, vond hierbij
de dood. De vele gewelddadigheden weerspiegelden zich in het grote
aantal decretalen van deze tijd, die de boetedoeningen bevatten,
gesteld op de tegen geestelijken begane overvallen. Daaruit willen wij
vermelden het besluit van het vierde Lateraans concilie van 1215:
„Indien heren, voogden, vidamen of bezitters van leengoederen van
een kerk, een geestelijke eigenhandig vermoorden of verminken of
1)

Vgl. L e h in a n n, Die Parodie im Mittelalter (München 1922), 43w.
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zulks door derden laten doen, verbeuren de heren het recht op hun
patronaatsgoed, de voogden de voogdij, de leenmannen het leengoed,
de vidamen hun vicedominaat en de beneficiaten het beneficium; ook
hun erfgenamen verliezen deze voorrechten; en tot het vierde geslacht
kunnen hun nakomelingen geen clerici of prelaten in kloosters
worden." 1 ) Om af te schrikken van gewelddadig optreden tegen
geestelijken besloten enkele synoden, telken jare degenen, die een
geestelijke hadden gevangengenomen, verminkt of gedood, in een
synode te excommuniceren; het vonnis werd vervolgens bekendgemaakt in de parochie, waar het misdrijf was begaan of waar de
misdadiger woonde, opdat hij door eenieder zou worden vermeden. 2
Erger nog dan op het platteland werd de vijandigheid tussen de
geestelijkheid en de opkomende burgerijen in de steden. Dit belette
evenwel niet, dat de burgers getuigenis van hun geloof aflegden in
schone werken van liefdadigheid en in meesterwerken van Christelijke
)

bouwkunst. Aan deze meer verblijdende verschijnselen zullen wij
thans onze aandacht schenken.

§ 5. De opkomst der steden. Sociaal-charitatief werk.
Geestelijk streven onder de vrouwen
De uitbreiding van handel en verkeer in het westen was het begin
van de opkomst der steden, waarin wij een ontzaglijke emancipatiebeweging waarnemen, die het aanzijn gaf aan een nieuwe klasse
van leken, de burgerstand. Het was een grote maatschappelijke
omwenteling, die de gehele samenleving krachtig aandeed en waaruit
menige strijd, ook tegen de kerkvorsten, voortkwam.
De beweging begon in Italië, waar de opbloeiende handel zijn
eerste rijke winsten afwierp. De steden daar, die uit de tijd der
Romeinen waren overgebleven, waren wel zeer in verval geraakt, doch
hadden niet geheel haar stedelijk karakter ingeboet. Reeds vroeg
kregen zij steun van de Longobardische landadel, die zich metterwoon
binnen haar muren vestigde. Ook monniken kozen daar gaarne de
steden als woonplaats. De oude stadsscholen kwamen weer op en
bevorderden het intellectuele leven. Nog kwam het de emancipatie beweging der Italiaanse steden ten goede, dat in de strijd om de
hervorming van de wereldgeestelijkheid de volksklassen de zijde van
de hervormingsgezinde partij kozen. De machtige bisschoppen, die
1) IV Lateran. c. 45 = c. 12 X de poenis V, 37. Cfr. de andere decretalen in deze
titel en in de titels 38, 39.
2) Synode van Wenen 1267, c. 4, van Salzburg 1281, c. 13. M a n s i XXIII,
1171; XXIV, 401.
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zich tegen de hervorming verzetten, waren voor de lagere bevolking
de strenge heren. Terwijl de massa de simonie hielp bestrijden,
maakte zij tevens gebruik van de verdeeldheid der geestelijkheid, om
de bisschoppen in hun kwaliteit als stadsheren aan te vallen en de
rijke geestelijkheid haar voorrechten afhandig te maken. Reeds in de
elfde eeuw had die strijd in Milaan, Florence en Pisa tot gevolg, dat
de van privileges verstoken burgers zich aaneensloten en zich onder
een bestuur stelden, dat uit hun midden werd gekozen en waarvan
de leden zich consules noemden, naar Romeins voorbeeld. Deze
burgerij verwierf spoedig grote militaire kracht, daar haar rangen
werden versterkt door de lagere adel. Zij werden milites genoemd en
vormden de tegenstanders van de hoge feudale adel, de equites, die
samen met de bisschoppen steun zochten bij de keizer. Vandaar de
botsingen tussen de Italiaanse steden en de keizers, die haar macht
echter niet konden breken. De bisschoppen streden voor een zaak,
die niet populair was in Italië, terwijl de steden de nationale beweging
vertegenwoordigden, die de vreemde overheersing opzij wilde schuiven. Geleidelijk verdwenen de leden van de hoge adel uit de rijen der
bisschoppen, terwijl het optreden der Franciscanen, dat geheel aan
het volkskarakter was aangepast, in de steden van Italië een buitengewoon gunstig onthaal vond.
Van de andere kant deed de nationale beweging der Italiaanse
steden echter ook de oude tradities van Romeinse grootheid tot een

nieuw leven ontwaken; soms volgde hieruit een aanval op de paus als
landsheer, in de Kerkelijke Staat vooral onder Arnold van Brescia,
en steeds een voorkeur voor het Romeinse recht, dat als ius civile
tegenover het Germaanse recht en de grote leenheren werd gesteld.
De stad werd niet, zoals in het noorden, urbs, oppidum, villa genoemd,
wat herinneringen opwekte aan een herenhof of aan een burcht, maar
civitas. De burgers waren hier de cives, die zich meer en meer toelegden op de handel, waardoor ook menige edelman als bankier tot
rijkdom en macht kwam. Het Romeinse recht, waarop ook de keizers
zich beriepen ter verdediging van hun aanspraken op de absolute
macht, moest de grondslag leveren, waarop de burgers hun republikeinse ideeën van onbeperkte vrijheid van vereniging en corporatief
zelfbestuur konden verwezenlijken. Ten slotte slaagden de Italiaanse
steden er in, ook de omliggende streken te bemachtigen en stedelijke
republieken in Boven- en Midden-Italië te vormen. Die hadden na
de val der Hohenstaufen geen machtige heer meer boven zich, maar
beoorloogden elkander zonder ophouden en veroorzaakten die verdeeldheid van Italië aan het einde der Middeleeuwen, waardoor het

in de nieuwe tijd toch weer aan vreemde overheersing ten prooi viel.
Daartegenover smaakte Italië de voldoening, dat de burgerlijke
cultuur, die zich tegen het einde der Middeleeuwen, in de Italiaanse steden het eerst, ontwikkelde, zegevierend het hele westen
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doortrok en als de grondslag der moderne beschaving werd gevierd.
In Frankrijk was de strijd tegen de feudale heren zwaarder, want
die waren daar vooral na het kwijnen van het koninklijk gezag in de
negende eeuw tot macht gekomen, en het waren of kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, bisschoppen of abten, of in minder groten
getale wereldlijke heren. De oude steden uit de Romeinse tijd
waren meest bisschopssteden, die echter niets hadden overgehouden
van het Romeinse stedelijke regeringsstelsel. Naast deze waren vele
nieuwe steden ontstaan, toen de plattelandsbewoners in de troebele
tijden der negende, tiende en elfde eeuw veiligheid zochten achter de
sterke muren van kloosters of burchten. Zo ontstond bijvoorbeeld
de stad St. Omer rondom het klooster St. Bertin. Ook werkten vele
heren aan de stichting van steden mede door de instelling van een
markt, waardoor vreemden naar hun bezittingen werden getrokken.
Het werd nu een vaste karakteristiek, dat iedere stad een markt
had. De kooplieden, arbeiders en ambachtslieden, die, door de
markten aangelokt, zich vestigden in de versterkte plaatsen, vormden
vervolgens een eigen gemeente, die dikwijls uitgroeide tot een op
zichzelf staand gerechtelijk en kerkelijk district. Deze emancipatie
verloopt echter op verschillende wijzen en begint eerst nadat de kruistochten handel en verkeer op gang hebben geholpen. Zij volgt de
handelswegen van Italië uit, begint in Zuid - Frankrijk, strekt zich
langzaam uit naar het noorden en daagt op aan de Rijn, in de steden
van Champagne, Picardië, Vlaanderen en Henegouwen. Bij de oude
steden is het ontwikkelingsproces niet zo gemakkelijk te volgen als
bij de nieuwe, die in de elfde eeuw op grond van stedelijke privileges
ontstaan. De stadsheren, die deze privileges verleenden, waren meest
kerkelijke waardigheidsbekleders, aan wie reeds door het asylrecht van
hun kerken de mogelijkheid werd geboden, vreemden te trekken. De
privileges, die wij van het einde der elfde eeuw af vermeld vinden,
bepaalden gewoonlijk, dat in de nieuwe stad iedere inwoner, al was
hij een dief of een weggelopen knecht, veilig kon leven, op voorwaarde, dat de dief het gestolene teruggaf. De inwoners betaalden
uitsluitend belasting aan hun heer, en waren slechts aan zijn rechts
onderworpen. Maar de wensen der stadsbewoners gingen-bevogdhi
verder. Zij wilden zich aan het gezag van de stadsheer onttrekken,
retributies en vroondiensten afschaffen en liefst ook het bestuur der
stad, het muntrecht en de rechtspraak in eigen handen krijgen om
op deze wijze geheel vrije gemeenten te worden. Zover brachten zij
het echter niet zonder hevige strijd. De clerus verzette zich niet
slechts in gevallen, waarin hij zelf stadsheer was, evenals de wereldlijke
heren zulks deden, maar ook, daar hij in het algemeen de voorrechten
der geestelijkheid wilde beschermen. De uitslag van deze strijd was
niet overal dezelfde, doch hing van de werking van zeer verschillende
factoren af.
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De koningen van Frankrijk onderdrukten aanvankelijk deze
vrijheidsbeweging met kracht, evenals de landheren, in hun eigen
steden, maar zij werkten haar in de hand in de steden van hun vazallen
met het doel, dezen te verzwakken. In het zuiden maakten de edelen
meestal gemene zaak met de stadsbewoners; in het noorden stonden
de rijke kooplieden aan het hoofd der vrijheidsbeweging. Naar gelang
van de ondervonden tegenstand werd er meer of minder geweld
gebruikt en ook de resultaten waren zeer verschillend. Sommige
steden werden vrije gemeenten, die haar eigen bestuurders kozen.
Zij namen om zo te zeggen slechts als corporatieve vazallen een plaats
in het middeleeuwse feudale stelsel in. Aldus in het zuiden Marseille,
Avignon, Arles, Montpellier, Bayonne, Bordeaux; in het noorden de
Vlaamse steden Brugge, Gent, Rij ssel, met Noyon, Beauvais en Laon.
Andere ontvingen wel enkele privileges, doch werden slechts gedeeltelijk vrij, en bleven onderworpen aan het gezag en de jurisdictie van
haar heer, zoals Rouaan, Orleans, Bourges. Eindelijk was er een derde
groep, die niet meer bereikte dan dat de burgers hun persoonlijke
vrijheid verwierven. Hiertoe behoorden Parijs, Lyon en Troyes.
Overal namen de burgers hun toevlucht tot organisatie om hun doel
te bereiken organisatie in de vorm van eedgenootschappen.
Een voorbeeld van een met geweld doorgezet streven naar
vrijheid verschaffen ons de gebeurtenissen te Laon. Deze stad
behoorde aan de koning, terwijl de bisschop feitelijk de macht in
handen had. Er heerste grote wanorde, die hoofdzakelijk te wijten
was aan bisschop Gaudry. Hij dacht slechts aan oorlogvoeren en
jagen en behandelde de inwoners als slaven. Steeds had hij een
negerslaaf bij zich, die dienst deed als scherprechter. Tegen betaling
verwierven de inwoners van Lodewijk VI het recht een gemeente te
vormen. De bisschop stemde hierin, eveneens tegen betaling, toe,
doch verwierf door een nog groter bedrag te beloven de toestemming
des konings, de stadsrechten weer af te schaffen. Hierop brak in 1112
de opstand uit onder de kreet: „Commune, commune !" De bisschop,
die zich in een vat had verborgen, werd gruwelijk vermoord. Zijn
aanhangers onder de geestelijkheid en de adel mochten blij zijn, als
zij verkleed konden ontsnappen. Zelfs de kathedraal werd in brand
gestoken. Toen kwam de koning met een leger; hij nam de stad in en
begon een strafoefening: soldaten doodden de burgers op straat en
in de kerken. De boeren uit de omtrek hielpen mee om de stad te
plunderen. Maar reeds veertien jaren later, in 1128, zag de koning
zich gedwongen de stad kwijtschelding van straf te verlenen en een
overeenkomst met haar aan te gaan, waarbij wel de rechten des
konings, van de bisschop en van de adel werden erkend, doch de
burgerij eigen rechtsbevoegdheid ontving. Te Amiens daarentegen
trad de bisschop aan de zijde der burgers op tegen de graaf en de
slotvoogd. De abt van St. Riquier riep de hulp van de koning in, daar
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de burgers de ondergeschikten van de abt dwongen belasting te
betalen, de plattelandsbewoners inlijfden in hun genootschap, hun
vergaderingen in kerken hielden en de kerkklokken voor eigen doeleinden luidden.
Nergens kon de beweging op de duur worden gestuit. In de
groep der minst vrije steden werd nog bereikt, dat er een einde kwam
aan de willekeurige heffingen der heren, terwijl de leveringen in
natura en de vroondiensten in vaste betalingen werden veranderd.
De burgers ontvingen het recht zelf belastingen te innen en de
opbrengst er van te besteden. De vrije steden breidden haar bestuursorganen uit, evenals haar rechtsmacht. Maar de strijd bleef tot in de
dertiende eeuw voortduren, waarbij bisschoppen herhaaldelijk hun
toevlucht tot de excommunicatie namen, in enkele gevallen zelfs het
interdict of de paus te hulp riepen. Eerst in de dertiende eeuw trad
er rust in. De steden, die hadden deelgenomen aan de Albigenzenoorlogen, zagen zich door Lodewijk VIII in haar vrijheden beperkt.
Vervolgens ontstond er verzet der lagere standen, van de ambachtslieden, tegen de leiding der voorname burgers. De Franse koningen,
die de opkomst der steden in het gebied van hun vazallen steeds
begunstigden, om er voordeel uit te trekken, zijn er in geslaagd, alle
steden tegen het einde der Middeleeuwen in hun krachtig staats verband in te lijven.
In Duitsland verliep de ontwikkeling der steden vrijwel evenzo
als in Frankrijk. Ook hier bestonden er enkele steden van Romeinse
oorsprong in de streken langs de Rijn en in het Donaugebied; daaronder heeft Trier als keizerlijke residentie eens een schitterende rol
gespeeld, waarvan nog heden haar machtige ruïnes getuigen. Maar
reeds in de tijd der volksverhuizing geraakten deze steden in verval
en zij kwamen eerst weer tot bloei, toen zij door haar gunstige ligging
waarde kregen als marktplaatsen, evenals andere agglomeraties door
haar ligging aan kruispunten, rivierovergangen, bij kloosters, burchten
of bedevaartplaatsen. De instelling van markten, dit is de verlening
van het marktrecht, gold als koninklijk recht. De koning genoot de
inkomsten, die voortvloeiden uit de heffingen op koop en verkoop
en op het recht van munt, dat aan de markt was verbonden. Uit de
tijden van de negende tot de twaalfde eeuw zijn vele koninklijke
oorkonden bewaard gebleven, waarin markt -, munt- en tolrechten
werden verleend, totdat vervolgens de landheren in plaats van de
koningen het marktrecht toekenden. De koninklijke bescherming was
vooral van waarde voor de marktvrede; inbreuk hierop werd streng
gestraft. Als teken van de marktvrede werd een symbool op de
marktplaats aangebracht, een zwaard, een kruis, het koninklijk
vaandel of een handschoen, voorwerpen, die hier en daar nog lang op
uithangborden op de markt bleven voorkomen.
De steden groeiden door het geleidelijk toenemend aantal
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kooplieden en handwerkslieden, dat er zich vestigde. Om de vrede
beter te beschermen gingen de bewoners over tot het bouwen van
een muur. Daar een ommuurde plaats burg werd genoemd, kregen
de inwoners de naam burgers. Indien de door muren omgeven
marktplaats een afzonderlijk rechts- en kerkelijk gebied vormde,
onderscheiden van het omliggende land, dan beantwoordde zij aan
het begrip stad. Dan volgde meer of minder snel de stedelijke organisatie, die het bestuur in handen legde van vertegenwoordigers der
burgers, met een of meer gekozen burgemeesters. De oude steden uit
de Romeinse tijd moesten gewoonlijk een lange strijd voeren om te
geraken tot de invoering van een dergelijk zelfbestuur, totdat zij,
evenals in Frankrijk geschiedde, er in slaagden de toestemming af te
dwingen van de heren, die ijverzuchtig over hun rechten waakten.
De minste strubbelingen ontstonden, waar de bisschoppen tevens
stadsheren waren; zij beseften dikwijls beter dan de wereldlijke heren
de betekenis der markten voor de ontwikkeling der steden en hadden
meer begrip en belangstelling voor het handwerk, doordat zij de
persoonlijke arbeid waardeerden en als bouwers van kerken vele
opdrachten konden geven. Maar ook in Duitsland kwam het tot
botsingen met de bisschoppen. In de investituurstrij d kozen de
Rijnsteden de zijde des konings, van wie zij meer bevordering van
haar belangen verwachtten.
Door de privileges, die de keizers Hendrik IV en V aan de
burgers van Worms en Spiers verleenden, en de voorrechten, door
de graven van Za-hringen geschonken aan hun in 1120 gestichte stad
Freiburg im Breisgau, ontstonden normen voor de stichting of
begunstiging van andere steden, en werden voorbeelden van stadsrechten in het leven geroepen, die wijd en zijd bekend raakten. De
oudste rechtsbepalingen van Freiburg im Breisgau schreven voor, dat
de nieuwe stad eigen rechtsbevoegdheid en kerkelijke onaf hankelij kheid zou bezitten: zij mocht haar eigen voogd of stadsrechter
evenals haar eigen pastoor kiezen, en er werden vierentwintig gezworenen aangesteld, die spoedig een gemeenteraad vormden. De stadsheer behoefde slechts een gering bedrag aan grondcijns voor de
bebouwde oppervlakte betaald te worden. Van Hendrik de Leeuw is
de volgende regel afkomstig, die hij het eerst voor zijn stichting
Brunswijk uitsprak, en die later algemeen werd aanvaard: de onvrije,
die een jaar en een dag ongestoord in de stad woont, is voorgoed vrij.
Onder de vorsten ontstond een wedijver in het bouwen van steden.
Naar gemeenschappelijkheid van stadsrecht vormden zich grote
families van steden, waarbij de ene stad met haar moederrecht andere
steden met haar dochterrechten tot voorbeeld diende. Zo gold het
recht van Freiburg im Breisgau als moederrecht voor Freiburg in het
Uechtland, voor Bern en Colmar; en vele Zwitserse steden volgden
weer deze voorbeelden. Andere moedersteden in het zuiden waren
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Frankfurt am Main, Munchen, Wenen, Iglau, in het noorden Aken,
Dortmund, Soest, welks recht aan Lubeck tot voorbeeld diende,
Hamburg en Maagdenburg. Lubeck en vooral Maagdenburg gaven
in het oostelijke kolonistengebied de toon aan met hun recht. Laatstgenoemde stad diende tot Kiew toe als voorbeeld en norm.
Aan alle steden was het streven eigen haar zelfstandigheid te
ontwikkelen, maar de moeilijkheden waren ook in dit opzicht niet
overal even groot, zodat het resultaat zeer verschillend uitviel.
Behalve aan grotere persoonlijke vrijheid, die de burgers ook ontvingen, hechtten zij vooral waarde aan de ontwikkeling van een eigen
stadsbestuur in de vorm van een stedelijke raad, en deze raad trachtte
voortdurend zijn macht uit te breiden. Naar de stadsheer onderscheidde men koninklijke of rij kssteden en territoriale of vorstelijke
steden. Deze indeling gaf echter niet per se een verschil aan in de
vrijheden der steden. Na de val der Hohenstaufen nam de macht der
steden aanzienlijk toe, doordat zij zich tot grote stedelijke bondgenootschappen verenigden, om daardoor zelf de vrede te handhaven, en
het scheelde niet veel, of aldus was reeds in de dertiende eeuw een
Duitse eenheid tot stand gekomen op parlementaire grondslag. Maar
de macht der vorsten kwam daar tegen op. Gedurende de veertiende
en de vijftiende eeuw zien wij dan ook vorsten en steden herhaaldelijk
in een hevige strijd met elkander gewikkeld, waaruit de vorsten eerst
tegen het einde der Middeleeuwen als overwinnaars te voorschijn
treden. Maar enige steden in Duitsland slaagden er in zich tot
stedelijke republieken te ontwikkelen, evenals de Zwitserse stads kantons. In Noord - Duitsland was het de handel, die de steden voornamelijk na de vorming van het grote Hanzeverbond omhoog hielp.

Ook in het zuiden hadden de steden veel aan de handel te danken,
maar daar ging vooral het handwerk vooruit, dat in de gilden kracht
en steun zocht om de waardering en de veiligheid van het eerzame
handwerk verzekerd te krijgen. Een der oudste handwerkersgilden is
het gilde der bedtijkwevers te Keulen. Op hun gildebrief uit het jaar
1149 komt het oudste zegel der stad Keulen voor met de woorden:
Sancta Colonia Dei gratia Romanae ecclesiae fidelis filia.
De veelvuldige botsingen tussen burgerij en geestelijkheid, die
het gevolg waren van de opkomst der steden en die waarschijnlijkk
de scherpste vormen in Frankrijk aannamen, deden toch weinig
afbreuk aan de godsdienstzin in de steden van de twaalfde en de
dertiende eeuw. In de streken, waar hij verflauwd was, bliezen
Franciscanen en Dominicanen hem nieuw leven in. Beide orden waren
bijzonder geschikt juist voor de zielzorg in de steden van die tijd,
omdat zij vooral belang hechtten aan de predikatie en het ontvangen
der sacramenten. Daar zij in alle enigszins grote steden van het westen
op dezelfde wijze en onder een éénhoofdige leiding werkten, werden
de afzonderlijke landen nog dichter tot elkander gebracht. Dit blijkt
31. S c h n u r e r. Kerk en Beschaving. II.
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voornamelijk uit het veelvuldig voorkomen van dezelfde namen van
heiligen als doopnamen, hetgeen in Duitsland opvalt, wijl de Benedictijnen daar vroeger geen bezwaar maakten tegen de oude Duitse
voornamen. 1 ) Het succes van de arbeid der bedelmonniken had wel
nieuwe naijver ten gevolge tussen de wereldgeestelijkheid en de
bedelorden het eerst zeer onderhoudend, maar soms ook boosaardig
praatziek en ruw geuit door de Franciscaan Salimbene uit Parma maar die onaangenaamheden liepen niet hoog.
In die tijd was het voornamelijk de stedelijke bevolking, die
zowel de rijen der wereldgeestelijkheid als van de orden aanvulde.
De steden wedijverden met elkander in de bouw van prachtige kerken
en wilden door inrichtingen van verschillende aard bewijzen afleggen
van de godsdienstzin harer burgers. De verschillende genootschappen gaf men bij voorkeur een godsdienstig karakter. Dan ontvingen
zij de ware geest van Christelijke naastenliefde, die hun veiligste
grondslag vormde. De handels- zowel als de ambachtsgilden plaatsten
zich onder bescherming van een schutspatroon. De wevers van Lucca,
die zich als beroemde vervaardigers van goudbrocaat en kostbare
lakens verspreid hadden over geheel Italië, Duitsland, Frankrijk en de
Nederlanden, vereerden in hun genootschappen ook in het buitenland
de Volto Santo van hun geboortestad, tussen de twaalfde en veertiende
eeuw het meest vereerde genadebeeld van het westen. De Duitsers
te Lissabon richtten een broederschap van de H. Bartholomeus op.
Op de feestdag van de schutspatroon verenigden zich de leden der
gilden tot een gezamenlijke godsdienstoefening. Zij droegen een
overleden medelid gezamenlijk ten grave, lieten Missen lezen voor de
zielerust der afgestorven leden en namen de verplichting tot levering
van was voor kerkkaarsen en andere kerkelijke nevenlasten op zich.
De gilden zorgden blijkens hun voorschriften evenzeer voor
heiliging van de Zondag als voor goede vakarbeid, eerlijke handel en
onberispelijke levenswandel. Wanneer te Lubeck een hoefsmid een
paard had vernageld, moest hij de artskosten dragen of schadevergoeding geven. Freiburg in Uechtland kende het voorschrift, dat
vlees van dieren, die aan ziekte waren overleden of die door een wolf
of een hond waren gedood, niet verkocht mocht worden. 2 ) De handel
in ondeugdelijke waren of in artikelen, die niet aan de voorschriften
beantwoordden, was steeds verboden. De beoefenaars van een vak
trachtten zelf een prijsregeling in te voeren. De aankoop van grondstoffen werd door het gilde geregeld, evenals het arbeidsloon, de
andere arbeidsvoorwaarden en ook de verkoop, voor zover dit mogelijk
was. Hierdoor was de ambachtsman onafhankelijk van het vreemde
kapitaal, dat uitsluitend een nadelige invloed kon uitoefenen door het
1) Vgl. N i e d, Heiligenverehrung and Namengebung. Diss. (Freiburg i. B.1924),
blz. 21 vv.
2) Handfeste p. L e h r (Laus. 1880), art. 72; cfr. art. 69, 70, 71, 73, 74.
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in voorkoop verwerven van nijverheidsartikelen en door kunstmatige
prijsopdrijving. De innerlijke en uiterlijke waarde van de arbeid
verhoogde de vreugde in het werk en het vrijheidsgevoel van een
stand, die enkele generaties te voren nog tot de onvrijen behoorde.
De ambachtslieden begonnen dan ook van de heersende families een
aandeel te eisen in het bestuur der steden oorsprong van de gildetwisten der late Middeleeuwen. De gilden werden gevormd door de
meesters met hun familieleden, de gezellen en de leerlingen. De
meester was verplicht toe te zien op het zedelijk gedrag van zijn
gezellen en leerlingen en hun een degelijke opleiding te geven. Hierdoor droegen de gilden een voornaam aandeel in de vorming van die
krachtige en kerngezonde burgerij, die in de middeleeuwse steden
ontstond als een nieuwe loot van de Christelijke westerse cultuur. De
kracht dier burgerij zetelde in de idee van broederlijk hulpbetoon,
die wortelde in het gebod der Christelijke naastenliefde. Wat de
ambachtsgilden en corporaties voor de lagere volksklassen betekenden,
waren voor de hogere kringen de koopmansgilden en handelsgenootschappen, die met grote onverschrokkenheid hun vertegenwoordigers
naar vreemde landen zonden en door winstgevende handelsrelaties
de volken nader tot elkander brachten. De ondernemende en welonderwezen handelslieden waren de eerste vertegenwoordigers van
een nieuwe lekenstand, die de adel ter zijde trad en hem spoedig door
rijkdom en ontwikkeling overvleugelde.
De kooplieden, die de landen van het westen doorkruisten,
stelden natuurlijk steeds hogere prijs op veiligheid van verkeer. De
verbetering der wegen en vooral het aanbrengen van vaste rivierovergangen kwamen uitstekend de talrijke pelgrims te stade, de
kruisvaarders, de deelnemers aan concilies en de vele predikers, die
rondreisden, toen het gehele westen bijna voortdurend in beroering
was. Het lag dus voor de hand, tot uitvoering van zulke werken op
godsdienstige gronden de naastenliefde te hulp te roepen, vooral ook
wijl zulke taken vele handen eisten. De religieuze gemeenschapsgedachte kon zich vooral ontplooien bij het bouwen van bruggen. Het
was niet gemakkelijk houten bruggen te slaan over een brede stroom,
daar zij niet slechts onderhouden, doch dikwijls vernieuwd moesten
worden; men ging de houten bouwsels door stenen vervangen, maar
daarvoor was nog meer arbeid en geld nodig. Het voorbeeld gaf hier
de reeds vermelde 1 ) hospitaalbroederschap van de H. Jacobus van
Altopascio; zij onderhield behalve haar hospitaal ook een brug over
de Arno bij Fucecchio op de veel gebruikte pelgrimsweg naar Rome.
Soortgelijke broederschappen, die bij haar hospitaal een brug bouwden, vinden wij bij Pisa en bij Lavagna aan de Riviera di Levante.
Het door Italië gegeven voorbeeld vond alras navolging in
1)

Zie boven, blz. 305.

470

Vi e rde boe k D e op komst der steden. Sociaal-charitatief

Zuid-Frankrijk, waar broederschappen gevormd werden, die zich
het bouwen van bruggen tot voornaamste doel stelden. Dé oudste
bruggenbroederschap schijnt die te zijn geweest, die omstreeks 1084
een brug over de Durance bij Bonpas sloeg. Zij was aanvankelijk
slechts een wereldlijk genootschap, maar werd later een godsdienstig
genootschap met geloften en een prior aan het hoofd. Clemens III
nam haar in 1189 onder zijn bescherming. Daarna ontstonden enige
genootschappen, die bruggen over de Rhone bouwden. Vooral de
bouw der Rhonebrug bij Avignon trekt de aandacht, omdat het
initiatief hiertoe uitging van één persoon, die we kennen. De vrome
schaapherder Benezet (Provençaals voor Benedictus) kwam op zekere
dag te Avignon en vertelde de burgers, dat God hem had opgedragen
een brug over de rivier te bouwen. Ofschoon men hem aanvankelijk
uitlachte, slaagde hij er niettemin in mannen te vinden, met wie hij
in 1177 het moeilijke werk begon, en bij zijn dood in 1184 was de
bouw grotendeels voltooid. Terecht heeft men hem als een heilige
vereerd. Kort na zijn overlijden werd zijn genootschap in een godsdienstige broederschap veranderd, en zijn opvolger tot prior aangesteld. De broederschap onderhield ook een hospitaal, waarin zieken
en reizigers een onderkomen vonden.
Toen tijdens de derde kruistocht grote drommen Franse en
Engelse kruisvaarders zuidwaarts trokken, stortte de houten Rhónebrug bij Lyon in. Er vormde zich een genootschap met het doel een
nieuwe brug te bouwen. Overal werden inzamelingen hiervoor
gehouden, die van hogerhand werden aanbevolen, onder anderen door
Richard Leeuwenhart in Engeland. Onder Innocentius IV, die in
een opschrift aan de brug als de bouwer wordt genoemd, begon men
met de constructie van een stenen brug. Te Saint Saturnin du Port
begonnen de inwoners in 1265 met de bouw van een Rhonebrug, die
in 1307 voltooid werd. De broederschap der brugarbeiders ontwikkelde
zich tot een broederschap van de Heilige Geest, die aan de stad haar
nieuwe naam gaf: Pont Saint Esprit. Zij belastte zich met het onderhoud van een hospitaal en van de brug. Ook in Spanje legden vrome
verenigingen zich toe op het bouwen van bruggen. In Portugal liet
de zalige prinses Mafalda (t 1252), de gescheiden gemalin van de
koning van Spanje, een brug over de Tamego bouwen.
Wij zien voorts hoe van de dertiende eeuw af bisschoppen en
abten de bruggenbouw in de hand werken. Vele voorbeelden zijn
hiervan te vinden, enkele zullen wij er aanhalen. In 1219 verwoestte
een overstroming de brug over de Isère bij Grenoble. Bisschop
Joannes spoorde de gelovigen aan geld bijeen te brengen voor een
nieuwe brug. Hetzelfde deden de bisschop van Rodez in 1222 voor
een brug bij Cajarc over de Lot en de bisschop van Bourges in 1269
voor een brug over dezelfde stroom bij Entraygues. Koenraad van
Scharfeneck, bisschop van Metz, bepaalde in 1222, dat bij ieder
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overlijden het beste kleed moest worden geschonken voor een brug
over de Moezel; in de volksmond heette deze brug dan ook de
Dodenbrug. In het begin der dertiende eeuw liet de bisschop van
Bazel, Hendrik van Thun, bruggen bouwen over de Rijn en de
Birsig, die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de markt
te Bazel. De bisschop van Minden, Otto I, een Dominicaan (12661275), liet de Wezer overbruggen. Reeds vroeger, in 1249, had abt
Herman te Hóxter een brug over de Wezer laten slaan. Abt Koenraad
van het klooster Fulda bouwde voor de stad Hammelburg in 1242 een
brug met negen bogen over de Frankische Saaie. Grote ijver voor zulk
werk toonden de Engelse bisschoppen. Onder hen blonken vooral uit
Walter Gray, aartsbisschop van York (1215-1265), zijn opvolgers
William Wickwane en Joannes Romanus, en Richard Kellawe,
bisschop van Durham (1311-1316). De bruggen kregen wijding door
de oprichting van kleine kapellen, die men op de brug zelf of ook wel
er tegenaan bouwde, zodat beschadiging der brug als heiligschennis
werd beschouwd. Of men plaatste althans een kruisbeeld of heiligenbeeld. Tegen het einde der Middeleeuwen werd hiertoe vooral het
beeld van de H. Christophorus gekozen: volgens de Gouden Legende
van Jacobus van Viraggio werd hij als veerman van arme pelgrims
een Christusdrager.
De Christelijke naastenliefde trad op tegen nog andere moeilijkheden, die het verkeer belemmerden in moerassige streken en hoge
besneeuwde bergketens. Wij maakten reeds kennis met de hospitaalbroederschap van Altopascio bij Lucca, die als een der eerste in de
elfde eeuw pelgrims en reizigers door de moerassige streek bij Lucca
leidde. Eenzelfde doel beoogden aanvankelijk de Tempeliers in
Jeruzalem en het riddergenootschap van Santiago de Compostella in
Spanje. Hierbij sluiten zich aan de Alpenhospitia; het eerste hospitium
werd door de H. Bernard van Menthon in 962 op de Grote St. Bernard gesticht; daarna bedienden de Johanniterridders in de dertiende
eeuw een hospitium op de Simplon, terwijl op de Septimer sedert de
tijd der Karolingers een hospitaal bestond, dat door de bisschop van
Chur werd onderhouden. Toen er steeds meer mensen over de
Brenner trokken, verrezen daar enige hospitia, meest dubbele
kloosters, voor de verpleging van mannelijke en van vrouwelijke
reizigers, zoals het hospitaal van de H. Adalbert bij Arco en het
Mariahospitaal bij Campiglio in Zuid-Tyrol. In de dertiende eeuw
ontstond er een nieuwe weg over de bergen vanuit Centraal- Zwitserland, een nieuwe verkeersmogelijkheid, die economisch tot de vorming
van het Eedgenootschap bijdroeg. Waarschijnlijk van Milaan uit werd
hier een hospitium opgericht ter ere van de heilige bisschop Gotthard
van Hildesheim, waardoor de berg, die vroeger Mons Elvelinus
heette, de naam St. Gotthard kreeg.
De overwinning der verkeersmoeilijkheden was vooral van belang

4 72

Vi e rd e boe k D e opkomst der steden. Sociaal - charitatief

voor de grote handelslieden, bezoekers der grote jaarmarkten, die
sedert de twaalfde eeuw de centra van de groothandel vormden. De
meest bezochte marktplaatsen in de dertiende eeuw waren Venetië,
Genua, Frankfurt am Main, Keulen, Straatsburg; vervolgens de
markten van Champagne, vooral die te Provins, Bar, Troyes; in
Engeland die te Londen, Boston en Winchester; op het eiland
Gotland in de Oostzee de markt te Wisby, en eindelijk Nowgorod in
Rusland. Op het verband tussen de eerste grote markten en kerkelijke
feesten wijst nog het Duitse woord Messe. Deze markten, waar
buitenlandse artikelen werden verkocht, en die zich tot middelpunten
van het internationale geldverkeer ontwikkelden, begonnen meestal
op de feestdag van een heilige, waarop het volk van oudsher gewoon
was in een bepaalde plaats samen te komen. Bij voorkeur werden
heiligendagen in de herfst genomen, hetgeen gemakkelijk te verklaren
is, want dan kocht men voorraden voor de winter in. Engeland koos
hiertoe de eerste September uit, de feestdag van de H. Egidius. De
verering van deze heilige, die zeer verbreid was, bezat haar kern in
de Zuid-Franse haven St. Gilles, het tegenwoordige St. Gilles-lesBoucheries in het arrondissement Nimes aan de monding van de
Rhone. Tijdens de kruistochten scheepten de Franse en Engelse
kruisvaarders zich daar in naar Palestina, en ook de Scandinavische
kruisvaarders, die gewoonlijk eerst nog Santiago de Compostella
hadden bezocht. De pelgrims voor Jeruzalem kwamen op 1 September
bij elkaar. In Engeland trof men buiten de plaatsen dikwijls kapellen
van de H. Egidius (St. Giles) aan; op zijn feestdag stroomde het volk
samen rondom die kapellen, terwijl dan tevens een grote jaarmarkt
werd gehouden. De eerste markt op deze dag, die grote betekenis
kreeg, was die te Boston, vanwaar veel handel met Vlaanderen werd
gedreven; hierop volgde Winchester, dat vooral met Frankrijk een
levendig handelsverkeer onderhield.
Er werd veel gepocht op de pracht der steden, die in haar eerste
opbloei de bewondering der eenvoudige bevolking opwekten. Op ons
zouden die steden echter een zeer armzalige indruk maken. Eerst in
de dertiende eeuw begon men stenen raadhuizen te bouwen, die
vervolgens met hun pronk van de toenemende welvaart getuigden.
Voordien hielden de burgers hun vergaderingen meestal in kerken,
daar er nog geen andere gebouwen van enige omvang bestonden. De
woningen waren toen nog van hout, heel eenvoudig en dicht opeengedrongen, zonder enige versiering, zonder haarden en schoorstenen,
zodat een brand gemakkelijk kon ontstaan en om zich heen grijpen.
In geen enkel opzicht werden hygiënische maatregelen genomen.
Straten en pleinen waren gewoonlijk vuil. Onder de opgepropte
bevolking konden dus licht ziekten uitbreken, waarvan honderden
het slachtoffer werden. Ook hongersnood was geen zeldzaamheid,
want het bleek niet steeds mogelijk de enorm snel groeiende steden
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van de nodige levensmiddelen te voorzien, doordat het verkeer niet
voldoende ontwikkeld was. Het aantal zieken en behoeftigen was dus
gewoonlijk groot.
De zorg voor armen en zieken vormde een ruim arbeidsveld voor
de naastenliefde. De predikers verzuimden niet, hun toehoorders
er toe aan te sporen, het geloof vruchtbaar te maken door werken van
naastenliefde. De Franciscaan Berthold van Regensburg drukte zijn
duizenden toehoorders de beoefening van deze deugd op het hart.
Hij was de grootste middeleeuwse volksprediker van Duitsland, die
bijna geheel Duitsland en Zwitserland doorkruiste, ook in Silezië,
Bohemen en Hongarije werkte en in 1272 overleed. Hij vermaande:
„Wie in staat is goed te doen, moet het ook doen. De rijke moet
aalmoezen schenken en Missen laten lezen; hij moet wegen en voetpaden aanleggen, kloosters en hospitalen met zijn rijkdom steunen,
de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de
vreemdelingen herbergen en al de zes werken van barmhartigheid
verrichten." 1
Deze aansporingen vonden weerklank in de harten van het volk;
niet slechts uit medelijden, maar ter ere Gods werd de arme evenmens
geholpen. Men noemde de armen de vrienden van God, de thesauriers
des hemels. 2 ) Talloze stichtingen werden vooral gedurende de dertiende eeuw in het leven geroepen voor inrichtingen van weldadigheid,
voor noodlijdenden, voor kerken en kloosters. In de testamenten
werden zelden de armen en zieken vergeten. Deze talrijke werken van
liefdadigheid doen ons beseffen, dat wij toch de schaduwzijden niet
mogen overschatten, die zich aan de toestand in die tijd voordeden,
)

in de afvalligheid der ketters en de hier en daar opduikende critiek

op de geestelijkheid; wij zien daartegenover, dat het geloof hechte
wortels had en nieuwe groeikracht vond, om ook onder de gewijzigde
economische verhoudingen heerlijke vruchten van naastenliefde voort
te brengen. Deze nieuwe vormen van liefde tot de naaste zijn te hoger
aan te slaan, daar de staat nog te zwak was in zijn organisatie om op
dit gebied handelend op te treden.
In het begin der Middeleeuwen bleef de armenzorg bijna uitsluitend aan de bisschoppen en de kloosters overgelaten. Een derde
of een vierde der tienden, die aan de parochies moesten worden
betaald, werd bestemd voor de armen. Iedere bisschopsstad bezat
oorspronkelijk een hospitaal voor vreemdelingen en armen; de
bestaansmogelijkheid hiervan werd menigmaal bedreigd, naarmate
het bisschoppelijk bezit in het algemeen gevaar liep. Gewoonlijk
onderhielden de grote kloosters een armenhuis en een hospitium voor
vreemdelingen. Verder bestond in alle kloosters, ook in de kleinste,
Uitgave Pfeiffer I,190.Góbe1 1,206.
C a e s a r. Heisterbachcens. Mirac. 1. VI, c. 5.
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de gewoonte, aan de kloosterpoort voedsel te verstrekken aan armen
en pelgrims. Niet weinig kloosters besteedden de inkomsten van een
gehele hof voor het armenhuis, hospitale pauperum, eleemosynaria
geheten. Gewoonlijk werden uit deze inkomsten proven geschapen,
bij voorkeur twaalf. De armen of zwakken, die in het genot er van
werden gesteld, de proveniers, moesten kleine diensten voor het
klooster verrichten, de klok luiden, op Zaterdagen het klooster schoonmaken, zieke monniken verplegen, lijken wassen, er bij waken, pelgrims en vreemdelingen bedienen, de opgenomen zieken verzorgen.
In het armenhuis vonden ook de arme gasten een onderkomen, die
slechts korte tijd bleven. De meer aanzienlijken, die te paard reisden,
geestelijken, monniken, boden, werden in het gastenhuis opgenomen,
dat soms de naam palatium droeg. Het armenhuis werd beheerd door
de eleemosynarius of hospitalarius, terwijl de custos hospitii, die de
cellerarius onder zijn bevelen had, zorg droeg voor de gasten in het
vreemdelingenhospitium.
Een bijzondere betekenis verwierven de hospitalen, verbonden
aan de stiften der kanunniken, daar zij in de steden lagen en aldus
het stedelijk ziekenhuiswezen voorbereidden. Uit deze, evenals uit
de hospitalen of hospitia der domstiften, zijn niet weinige stedelijke
inrichtingen van die aard voortgekomen.
In Italië bestonden reeds zeer vroeg andere stedelijke hospitalen
naast het bisschoppelijk hospitaal of xenodochium. In de Karolingische tijd telde Lucca vier van die inrichtingen. Te Milaan stichtte
de aartspriester Datheus een tehuis voor vondelingen in 787. Een
burger, Soror (f 898), stichtte te Siena het hospitaal Maria della Scala;
andere inrichtingen in verschillende steden volgden. Van het begin af
nam Rome een bijzondere plaats in: het beschikte over ruime middelen voor armenzorg, hetgeen ook nodig was, wijl daar herhaaldelijk
buitengewone behoeften ontstonden. Reeds in de oud - Christelijke
tijd vond men er niet weinige diaconieën en xenodochiën, die na
Gregorius de Grote gedeeltelijk in verval geraakten, doch in de
Karolingische tijd werden hersteld. Vooral paus Hadrianus I had een
uitstekende armenzorg in het leven geroepen. Onder zijn regering
waren er twintig rijk gedoteerde diaconieën voor de verschillende
stadsgedeelten. De diaken, die aan het hoofd stond, moest rechtstreeks
aan de paus rekenschap afleggen van zijn beheer. Deze inrichtingen
verstrekten niet slechts voedsel aan de armen, doch namen tevens
dakloze zieken en verlaten grijsaards op. Daarnaast bestonden er nog
vele xenodochiën, hospitia en nationale stichtingen, scholae genaamd.
Paus Leo III bouwde een groot hospitaal bij de St.-Pieterskerk. Het
algemene kerkelijke verval sleepte echter weldra de inrichtingen van
weldadigheid mede, wier vermogen verkwist werd of voor andere
doeleinden werd besteed. De diaconieën werden meestal in prebenden
veranderd. Het duurde geruime tijd, alvorens de toestanden in Rome
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weer beter werden. De verbetering hield verband met de algehele
wijziging, die in het hospitaalwezen intrad, toen de kerkhervorming
der elfde eeuw de leken had gewonnen en dezen in de ziekenverpleging
een vruchtbaar terrein vonden voor charitatieve arbeid.
De ommekeer begon met de opneming van lekebroeders en
-zusters in de kloosters. Vooral aan de Cisterciënser orde was het
instituut der conversen te danken. Zij gebruikte haar conversen niet
slechts als handwerkslieden in het klooster, maar ook als beheerders
der meer verwijderde hofsteden. Bij voorkeur werd deze conversen
de leiding en de zorg opgedragen over de kloosterhospitalen en
-herbergen, die zich dan geleidelijk van het klooster afscheidden,
waarbij zich een afzonderlijk genootschap van lekebroeders voor een
hospitaal of hospitium placht te vormen. Er ontstonden zelfstandige
congregaties van hospitaalbroeders, zowel aan vroeger afhankelijke
klooster- of stiftziekenhuizen als aan nieuwe ziekeninrichtingen.
Meestal aanvaardden zij de regel der Augustijnen, die wegens zijn
elasticiteit het meest geschikt voor hen was. Deze regel was immers
ook door de Johanniterorde aangenomen, die oorspronkelijk zuiver
een hospitaalorde was en met haar regelingen als model diende voor
de ziekenhuisvoorschriften der Middeleeuwen. Ook van de Duitse
orde weten wij reeds, dat zij naar het voorbeeld der Johanniterridders
in haar statuten de ziekenverpleging naast de wapendienst voorschreef. Hoe groot het aantal ziekenhuizen ook was, dat door deze
twee orden werd gesticht, wij willen ons hier slechts bezighouden met
de genootschappen, die zich uitsluitend aan de ziekenverpleging
wijdden.
De meest bekende hospitaalorde was de orde van de H. Antonius.

Zij kwam voort uit het hospitaal der Benedictijnen van het klooster
Mons Major in de stad Mota, in het bisdom Vienne. Hun behoorde
ook de parochiekerk van Mota, die in de elfde eeuw de reliquieën
van de vader der monniken, de H. Antonius, verwierf, waardoor de
stad een druk bezochte bedevaartplaats werd. Daarheen trokken tal
van lijders aan een in de elfde eeuw veel voorkomende kwaal, die
later Antoniusvuur werd genoemd, daar men er genezing van zocht
door de voorspraak van Antonius. De ziekte ontstond door het
langdurig gebruik van moederkoren. Tegenwoordig wordt zij jeukte
(ergotisme) genoemd. In ernstige gevallen ontstaat een ontsteking
van de ledematen en bloedziekte. - In 1118 had paus Callixtus II de
parochiekerk toegewijd aan de H. Antonius. Het hospitaalgenootschap, dat onafhankelijk was geworden en de regel van Augustinus
had aangenomen, slaagde er eerst tegen het einde der dertiende eeuw
in, de parochiekerk en de reliquieën van de H. Antonius in zijn bezit
te krijgen; deze laatste waren van groot belang voor het hospitaal,
wijl zich daar voornamelijk zieken aanmeldden, die aan Antoniusvuur
leden. Wij zullen. in het midden laten in hoever de traditie der orde,
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volgens welke de stichter een Frans edelman, Gaston, was, op
historische grondslag berust. Volgens deze traditie stichtte Gaston
bij de kerk St. Didier de la Mothe, waarin het gebeente van de
H. Antonius rustte, een hospitaal; met zijn zoon, die door de voorspraak van de heilige was genezen, en nog acht anderen vestigde hij
zich daar. Urbanus II zou in de synode van Clermont die orde van
de H. Antonius hebben goedgekeurd.
Paus Bonifacius VII veranderde de broederschap in een congregatie van reguliere koorheren met kloostergeloften. Zij breidde zich
over geheel Zwitserland en Duitsland uit tot in Lijfland en Zevenburgen. In Duitsland droegen de leden, die canonici waren geworden,
de naam van Antoniusheren, de Tönniesherren; zij droegen een
zwarte mantel met aan de linkerzijde het zogenaamde taukruis, de
Griekse letter tau, blauw van kleur, ook Antoniuskruis genoemd. De
pausen, aan wier hof zij met de ziekenverpleging werden belast,
schonken hun rijke privileges; onder andere mochten zij in iedere
parochie éénmaal per jaar een inzameling houden. De hiermede
belaste monnik, voorzien van het Antoniuskruis (crux commissa) en
een bel, werd overal feestelijk ontvangen, want hij kon aanzienlijke
aflaten verlenen; kwam hij in een plaats, die door het interdict was
getroffen, dan was dat voor die dag opgeheven. In vele steden bezat
de orde broederschappen, die belast waren met het inzamelen der
bijdragen, meestal gaven in natura. Menigmaal werd hiervoor een
varken grootgebracht, dat dan Antoniusvarken heette. Misschien ook
ontstond deze naam, doordat de heilige werd aangeroepen in gevallen
van vlekziekte der varkens en men deswege bij voorkeur varkens aan
de orde schonk. De tot dit doel bestemde Antoniusvarkens liepen vrij
rond; zij voedden zich met wat zij vonden of wat men hun gaf. Ter
onderscheiding waren zij getekend met een Antoniuskruis en droegen
zij een bel om de hals. Hieruit is wellicht te verklaren, dat de heilige
in sommige afbeeldingen uit de latere Middeleeuwen wordt voorgesteld met een varken; ten onrechte heeft men dit als een symbool van
overwonnen bekoringen beschouwd. Bijzondere verdiensten verwierf
de orde nog, doordat zij in haar kloosters lijders aan Antoniusvuur
bleef huisvesten, wier ontstoken ledematen afgezet waren en die aldus
hulpbehoevend waren geworden; maar ook andere zieken werden
opgenomen, evenals vreemdelingen en allerlei nooddruftigen.
Een andere soort van hospitaalorde vormden de Kruisheren, ook
kruisdragers, crucigeri of cruciferi genoemd. Wij kennen vooreerst
een Italiaanse orde van kruisdragers, wier., moederhuis was het
hospitaal te Bologna, dat Alexander III in 1160 onder zijn bescherming nam. In 1185 werd de orde rechtstreeks onder de Heilige Stoel
geplaatst. Deze Italiaanse kruisdragers schijnen zich niet buiten Italië
te hebben verbreid. Het kenteken der orde bestond uit een ijzeren
kruis, dat de jonge monnik na beëindiging van het noviciaat ter hand

werk. Geestelijk streven onder de vrouwen

477

werd gesteld met de woorden: „Ontvang, mijn zoon, het kruis, dat
gij steeds in uw hart alsook uiterlijk moet dragen." Deze orde werd
in 1656 door paus Alexander VII opgeheven, maar de Kruisheren
bleven in België en Nederland bestaan. Zij waren vroeger ook in
Frankrijk, Engeland en Duitsland te vinden, en vereerden als hun
stichter een edelman, een zekere Theodorus van Celles, die had
deelgenomen aan de kruistocht van Frederik Barbarossa. Het moederklooster stond op de heuvel Clair-Lieu bij Hoey in België. Met de
regel der Augustijnen namen zij nog een en ander van de Dominicanen over in hun constituties, die Innocentius IV in 1248 bevestigde.
Hun gewaad is een wit habijt met een zwart scapulier en een rood-wit
kruis op de borst.
In Bohemen en Silezië werkte een derde groep, de kruisdragers
met de rode ster, kortaf sterdragers of stelliferi genoemd. Zij droegen
als kenteken behalve een rood kruis een zespuntige rode ster, en
kwamen voort uit het hospitaal, dat de zalige Agnes, de zuster van
de Boheemse koning Wenzel I en van hertogin Anna van Silezië,
tegelijk met een Franciscanenklooster te Praag had gesticht. In 1238
werden de hospitaalbroeders onafhankelijk van het Franciscanen klooster, terwijl zij in 1252 hun kenteken "van paus Innocentius IV
ontvingen. Zij stichtten te Breslau in 1253 een hospitaal, van waaruit
soortgelijke inrichtingen werden gevestigd in Silezië en Polen. Later
werd door de eerzucht van adellijke heren, die waren ingetreden, de
orde omgevormd tot een trotse ridderorde, die echter uit de tijd was.
De gewijzigde orde deed nog wel iets aan zielzorg, doch heel weinig
aan ziekenverpleging, zodat zij zich hierop niet kon beroepen in de
tijd van de secularisatie.
De belangrijkste van alle hospitaalorden is de orde van de
Heilige Geest, die werd beschouwd als het door Rome aangewezen
model van een genootschap voor ziekenverpleging. Zij ontstond echter
niet te Rome maar te Montpellier. Daar stichtte Gui, een telg uit een
voornaam geslacht, tussen 1170 en 1180 een hospitaal met een
broederschap, waarvoor hij zelf de regel en de bepalingen schreef.
Dit was dus de stichting, die met het meeste overleg geschiedde. De
stichter plaatste haar onder de bescherming van de Heilige Geest; tot
Hem richtten zich vele vrome zielen uit die tijd, die tegenover de
veruiterlijking van het kerkelijk leven streefden naar verdieping en
verinnerlijking. De sekte van de vrije geest en de Introductorius van
de Franciscaan Gerard van Borgo S. Donnino op de geschriften van
Joachim van Fiore bewezen echter, dat men daarmede ook op wegen
kon geraken, die door de Kerk werden afgekeurd. Evenals echter de
H. Franciscus de goede kern van de propaganda der armoede voor
de Kerk wist te behouden, slaagde Gui, die eerst voor de orde der
Tempeliers bestemd was, er in, door de verering van de Heilige Geest
de naastenliefde tot de dienst der zieken te bewegen.
.
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Voor de regel en de voorschriften nam Gui de Johanniterorde
tot voorbeeld. Ook ontleende hij hieraan het treffende voorschrift,
dat de leden niets anders van het klooster mochten verwachten dan
brood, water en eenvoudige kleding, „daar de armen onze heren zijn
en wij hun dienaren. Zij komen naakt en vuil tot ons; het past dus niet,
dat de dienaar trots rondloopt, terwijl zijn heer nederig is en onaanzienlijk gekleed gaat." 1 ) De bepalingen over de ziekenverpleging en
de inrichting der hospitalen komen ook vrijwel overeen met de reeds
aangehaalde voorschriften, die in 1182 in het grote hospitaal der
Johanniterridders te Jeruzalem werden ingevoerd. 2 ) Deze inrichtingen openden haar deuren voor alle noodlijdenden in de meest
uitgebreide zin des woords: zieken, kraamvrouwen, reizigers, wezen
werden gastvrij opgenomen. Speciaal echter nam men de zorg voor
vondelingen op zich. Elke dag ontvingen de armen rijkelijk voedsel
aan de kloosterpoort. De stille armen bracht men het nodige in hun
woningen; monniken, beladen met zakken brood, houten kannen vol
wijn en groenten in metalen ketels, trokken de stad door en hielden
uitdeling onder allen, die vroegen, evenals de gaarkeukens in de
moeilijke tijden, die menige stad in onze eeuw heeft moeten doormaken. Aanvankelijk bestond de communiteit geheel uit lekebroeders.
Weldra sloten zich ook geestelijken bij hen aan. De grootmeester
was echter steeds een leek. Ook zusters maakten deel van de orde uit.
De monniken werden later met canonici gelijkgesteld, de zusters met
stiftsdames. Zij droegen een blauw kleed met zwarte mantel, voorzien
van een dubbel, zogenaamd aartsbisschoppelijk, wit kruis; het zegel
van het huis te Rome, dat Montpellier het recht betwistte als moederhuis op te treden, vertoonde bovendien een duif, het symbool van
de Heilige Geest.
Het klooster te Rome kon op een roemrijk verleden bogen, en
dankte de meest beroemde paus der Middeleeuwen zijn herleving.
Het was ontstaan uit het oude hospitium der Angelsaksen, de Schola
Saxonum, die gesticht was door de Angelsaksische koning Ine in 727.
In de nabijheid van het hospitaal lag een kerk, die aan het gehele
omringende stadsgedeelte de naam Saxia of Sassia gaf. Naast de kerk
liet paus Innocentius III in 1204 nabij de Engelenbrug een groot
hospitaal bouwen ter vervanging van het oude vervallen hospitium
der Angelsaksen; hij vertrouwde de leiding toe aan de stichter der
orde van de Heilige Geest, Gui van Montpellier. Het nieuwe hospitaal
kreeg vandaar de naam S. Spiritus in Sassia. Innocentius III, die reeds
in 1198 het werk van Gui had aanbevolen, liet in de oprichtingsbul
duidelijk de betekenis uitkomen van de hospitaalverpleging, waarvoor
hij in Rome een centrum en een model wilde scheppen. „Onder de
1) M i g n e 217, 1140, c. 6.
2) Zie boven, blz. 308.
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werken van godsvrucht, waaraan volgens de H. Paulus het tegenwoordig en het toekomstig leven is beloofd, beveelt de Heilige Schrift
herhaaldelijk en in het bijzonder aan de deugd der gastvrijheid als
de samenvatting van alle goede werken, waarnaar God in het laatste
oordeel de rechtvaardigen belonen en de zondaars straffen zal. Dit
is waarlijk de deugd, die de hongerigen spijst en de dorstigen laaft,
de daklozen herbergt, de naakten kleedt. Zij stelt er zich niet mee
tevreden de zieken te bezoeken, maar zij neemt hen tot zich en verzorgt moederlijk hun kwalen; zij verlicht de gevangenen hun gevangenschap ; en na alle lijdenden gedurende hun leven hulp te hebben
verleend, bewijst zij hun na hun overlij den de weldaad ener Christelijke begrafenis." 1 ) Hier worden de zeven werken van barmhartigheid
opgesomd, terwijl de tweede bul van Innocentius III uit het jaar 1207
er zes vermeldt, naar de gewoonte der Middeleeuwen. De zes in het
evangelie (Mattheus XXV) genoemde werken worden dus in de bul
met één vermeerderd, het begraven der doden. Bij de stichting van
het Romeinse klooster zweefde de paus een grootscheepse propaganda
voor de geest, want hij bepaalde, dat de huizen van Montpellier en
Rome de Christelijke landen voor de inzamelingen onder elkander
zouden verdelen. De Zondag na het octaaf van Driekoningen werd
als feestdag van het Romeinse hospitaal aangewezen; evenals Christus
op de bruiloft van Cana, waarvan het evangelie van die Zondag
verhaalt, zegende de paus dan zes kruiken water, symbolen van de
zes werken van barmhartigheid. Dit alles maakte overal diepe indruk:
iedere stad wilde nu een hospitaal van de Heilige Geest hebben, naar
het voorbeeld van het Romeinse ziekenhuis, dat door Innocentius III
was gesticht en gezegend. De orde kreeg een groot aantal huizen in
Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Engeland en de noordse landen.
De duivenbroeders, zoals zij ook werden genoemd wegens het symbool
der duif, kwamen reeds in de dertiende eeuw naar Denemarken,
Zweden en Noorwegen. Maar niet alle Heilige-Geest-hospitalen
stonden onder de orde, al droegen zij dan ook haar naam. Geleidelijk
werd het gebruik, stedelijke inrichtingen van weldadigheid aan de
Heilige Geest te wijden.
Met de stichting der orde staat ook de oprichting van de broederschappen van de Heilige Geest in verband. Naar het voorbeeld van de
broederschappen, die uit de geestelijke ridderorden waren ontstaan,
beoogden deze haar in de wereld levende begunstigers te verenigen
tot nog groter steun aan de orde. Weldra verleende Innocentius III
aan de leden het recht, ook tijdens een interdict kerkelijk te worden
begraven. De Heilige-Geest-broederschappen speelden een soort gelijke rol als onze Vincentiusverenigingen. Zij zamelden giften in
voor de armen van een parochie, zij het in geld of in natura, en deelden
1

) B r u n e, Hist. de 1'ordre hospitalier du St. Esprit, 41v.
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aalmoezen in de meest verschillende vorm uit; bij gelegenheid voorzagen zij ook in kerkelijke noden in het algemeen, zowel op het land
als in de steden, door geld bijeen te brengen voor het onderhoud van
kerken en kapellen. Soms ook namen zij het initiatief tot stichting van
nieuwe parochies op het platteland en maakten zij die mogelijk.
Behalve deze hospitalen bestonden ook vele stedelijke hospitalen,
die zeer verschilden naar oorsprong en inrichting. De oude stiftsziekenhuizen begonnen zich in de twaalfde eeuw los te maken van de
stiften, toen die het gemeenschappelijk leven opgaven. Zij bleven nog
wel onder toezicht van het stift staan, doch werden toevertrouwd aan
een onafhankelijke congregatie van hospitaalbroeders, of ook van
broeders en zusters. Het Hotel-Dieu te Parijs, dat oorspronkelijk het
ziekenhuis was van het domstift van Notre Dame, werd in 1217
toevertrouwd aan een corporatie, bestaande uit vier priesters, dertig
lekebroeders en vijfentwintig zusters. Vervolgens werkte de uitbreiding der hospitaalorden de grondvesting van nieuwe stichtingen
in de hand; nooit verrezen er zoveel als in de dertiende en de veer tiende eeuw. De nieuwe hospitalen stonden aanvankelijk onder het
toezicht der bisschoppen, later poogden de steden het beheer in
handen te krijgen, en dus nemen wij ook hier een dergelijke ontwikkeling waar, als wij reeds bij de scholen hebben opgemerkt. Terwijl
er in het begin slechts klooster- en stiftshospitalen bestonden, kwamen
er geleidelijk stadsziekenhuizen.
Dit lag ook geheel in de lijn van de algemene beschavingsontwikkeling, die het godsdienstig leven volgde. Terwijl in het begin
der Middeleeuwen de kloosters en stiften de brandpunten der beschaving waren, namen geleidelijk de steden deze plaats in; zij vormden
zich tot centra van het religieus en kerkelijk leven, waartoe de bedel orden en de vele nieuwe stadskerken het hunne bijdroegen. Aan
middelen, om dergelijke hospitalen op te richten, ontbrak het in de
steden niet bij de toenemende welvaart der burgers. Spoedig beijverden zich de steden om strijd, zowel ziekenhuizen als kerken te bouwen.
Iedere stad bezat minstens twee ziekenhuizen, een voor de algemene
behoefte en een voor de melaatsen. De meeste werden door de
burgerij zelf gesticht. Men kreeg de nodige middelen bijeen door
inzamelingen, begunstigd door aflaten, die de bisschoppen verleenden;
of een rijke weldoener legde een grond en anderen zorgden voor het
overige. Toen de broederschappen, gilden en verenigingen over
aanzienlijker middelen beschikten, richtten zij herhaaldelijk eigen
ziekenhuizen op, die zij zelf beheerden. In andere gevallen namen de
stedelijke besturen het initiatief; die trachtten ook herhaaldelijk het
beheer in handen te krijgen van de klooster- of stiftsziekenhuizen,
die voorheen, van hen onafhankelijk, onder bisschoppelijk toezicht
stonden. Dit was een gevolg van de emancipatiebeweging der steden,
wier naijverig streven er op gericht was het bestuur van alle instellingen
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in de stad aan zich te trekken, met uitsluiting van ieder vreemd
gezag. Bovendien begon de gedachte te ontkiemen, dat de zorg voor
het algemeen welzijn een aangelegenheid van de stad was. Slechts de
grote hospitaalorden slaagden er in, nog geruime tijd haar zelfstandigheid te behouden.
De invloed van het stedelijk bestuur deed zich allereerst gelden
op het beheer van het vermogen der ziekenhuizen, doch strekte zich
ook uit tot de benoeming van het verplegend personeel. Dit bestond
uit leden van een genootschap van broeders en zusters, ofwel het
bestuur der stad wees een meester aan, die hulpkrachten aanstelde.
De ontwikkeling der verschillende inrichtingen loopt zeer uiteen.
Sommige herbergden minder zieken dan gezonden, die er waren ingetreden met de bedoeling, een kloosterlijk leven te leiden. Zulke huizen
ontwikkelden zich tot een proveniershuis of een nonnenklooster of
een stift van kanunnikessen, die van de wereld afgezonderd wilden
leven. Het kwam echter ook voor, dat men het aantal broeders en
zusters beperkte en dezen ten slotte werden verdrongen, waarna de
leiding in handen werd gelegd van een hospitaalmeester of -meesteres.
Ook de bouw der ziekenhuizen verschilde natuurlijk zeer. Er
bestonden zeer grote, ruime gebouwen, maar ook inrichtingen van
bescheiden afmetingen. Milaan bezat een der mooiste ziekenhuizen;
dit bevatte vier grote zalen, die alle met de kapel waren verbonden.
Ieder ziekenhuis van enige betekenis bezat een eigen kapel en kerkhof.
Bij voorkeur werden de nieuwe ziekenhuizen gebouwd aan een stroom
of beek, of in de nabijheid der stadspoorten en bruggen. Het stromend
water was nodig voor de zo belangrijke reiniging en voor het wegvoeren van afval. Was de stroom sterk genoeg, dan werd er ook een
molen gebouwd, zodat de inrichting voor haar eigen meel kon zorgen.
Stadspoorten en bruggen waardeerde men om wille van de frisse lucht
en om de aankomende vreemdelingen terstond te kunnen opnemen.
Overigens waren deze inrichtingen slechts zelden uitsluitend
voor ziekenverpleging bestemd. Zij namen allerlei noodlijdenden op.
Een uitzondering werd slechts gemaakt voor leprozen, lijders aan
andere besmettelijke ziekten en ongeneeslijkén. Zeer vele hospitalen
werden na verloop van tijd tehuizen, waarin alleenstaande hulpbehoevende mannen en vrouwen zich terugtrokken om een rustige
oude dag te hebben, die zij nergens anders konden vinden, en zich
op een zalige dood voor te bereiden. Dus werden er gaarne proven
gekocht, waardoor men zich latere opneming in een dergelijk gesticht
verzekerde. Ook wat het onderhoud in de hospitalen betreft was de
regeling niet overal gelijk; terwijl sommige volle kost en inwoning
verschaften, zorgden andere slechts gedeeltelijk voor het onderhoud
der verpleegden; die moesten dan in het ontbrekende voorzien door
bedelen in de stad, hetgeen vooral aan de deuren der kerken gebeurde.
Zeer in trek waren extra-stichtingen, die beoogden de verpleegden
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een of andere versnapering te bezorgen. Hierbij volgde men minder
de stem van het verstand dan wel de ingeving van het hart, dat de
armen gaarne iets goeds gunde. Deze tractaties noemde men pitantiae.
Als zodanig werden beschouwd wittebrood, wijn, vlees, vis, ooft en
vijgen. Wij vinden weinig vermeld omtrent de medische verzorging.
Er waren dan ook niet veel artsen. Men vroeg raad aan monniken en
wereldgeestelijken, van wie er velen enige medische ervaring hadden
opgedaan. Gewoonlijk trachtte men de patiënten met huismiddeltjes
te helpen, zo goed en zo kwaad het ging. De voorschriften over de
ziekenverpleging kwamen overigens overeen met die der Johanniterridders.
Het verplegend personeel vormde een convent, in het Duits
Samenung genoemd. Meestal bestond dit uit lekebroeders en lekezusters; een enkele maal waren er geestelijken onder hen. Men had
ook ziekenzusters, die tot de een of andere orde behoorden, bijvoorbeeld de vrouwelijke Trinitariërs, de zusters van de derde orde van
de H. Franciscus, Grijze of Zwarte Zusters, die vooral in Italië en
Vlaanderen bekend waren. De meeste ziekenzusters maakten geen
deel uit van een orde.
De leiding berustte in handen van een meester, ook prior of
provisor genoemd. Was het een geestelijke, dan heette hij rector. Hij
werd door de leden van het genootschap gekozen; indien de inrichting
een beschermer had, benoemde deze hem. Onder de meester stond

de gewoonlijk door hem benoemde overste der zusters, de meesteres
of priorissa. In belangrijke aangelegenheden moest de meester het
convent raadplegen; zonder toestemming der leden mocht hij niets
doen. Het convent besliste over de toelating van een broeder of
zuster. Gehuwden werden niet aangenomen. Het kwam wel eens voor,
dat een zeer kleine inrichting door een echtpaar werd bestuurd.
Overigens had de toelating plaats op gelijke wijze als de intrede in een
religieuze congregatie. De candidaat of candidate moest een proeftijd
doormaken, die meestal een jaar duurde. Vervolgens legde hij of zij
de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. De formule
van opneming was gesteld volgens de regel der Augustijnen, die ook
in de meeste hospitalen werd gevolgd. In de Nederlandse ziekenhuizen
werden de nieuweling bij zijn intrede een gebedenboek en een brood
ter hand gesteld. De kleding kwam overeen met die der kloosterlingen.
De broeders droegen vaak de tonsuur, evenals de Tempeliers. De
zusters droegen kort haar. Voor de kleren werden gewone stoffen
gekozen van effen kleur, meest wit of zwart. De levenswijze stemde
dan ook geheel overeen met die van kloosterlingen. De broeders
hadden gemeenschappelijke slaap- en eetzalen, de zusters eveneens.
Het was de broeders streng verboden, de door de zusters bewoonde
zalen te betreden; zij mochten met haar slechts over beroepsaangelegenheden spreken, en dan nog uitsluitend in tegenwoordigheid van
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derden. De broeders of zusters mochten niet uitgaan zonder toestem
meester. Het was de regel, niet alleen, maar met tweeën-mingvade
uit te gaan. Eens per week hield de meester kapittel met de broeders,
en de priorissa met de zusters; men besprak dan aangelegenheden van
het huis, begane fouten werden gegispt, straffen werden opgelegd.
Had bijvoorbeeld een zuster een zieke slecht behandeld, uitgescholden
of geslagen, dan werd haar een dag stilzwijgen opgelegd en mocht zij
niet aan tafel eten. Voor ernstige overtredingen was ook de straf zwaarder; zij ging tot opsluiting of wegzending toe. Toonde de schuldige
echter oprecht berouw, dan werd er steeds mildheid betracht; zelfs
weggezondenen, die zich aan een flinke penitentie onderwierpen,
werden weer aangenomen.
Ook de verpleegden waren onderworpen aan de kloosterorde.
Vooral in de proveniershuizen trachtte men dit beginsel te handhaven.
Ook zij waren verplicht, in een kapittel te vergaderen en op gezette
tijden te bidden; zij moesten nederig worden om hun lijden met
geduld te verdragen en niet overmoedig worden wegens de hun
betoonde barmhartigheid, doch bedenken, dat deze hun slechts ter
liefde Gods werd bewezen. Zij moesten met elkander in vrede leven
en gehoorzaam zijn aan de meester en de priorissa. Voor zover
mogelijk woonden zij de diensten in de kapel bij. Soms werden ook in
de kapel de getijden gebeden door degenen, die vrij waren. Zij, die
hiertoe niet in staat waren, omdat zij geen Latijn kenden of geen boek
bezaten, baden een aantal malen het Onze Vader en het Weesgegroet.
De zusters, die dienst hadden, moesten volgens de voorschriften van
Montpellier dagelijks honderd Onze Vaders en Weesgegroeten
bidden. Dit was ook de verpleegden voorgeschreven, voor zover hun
krachten het toelieten. Op vastgestelde tijden moesten zij biechten
en tot de H. Tafel naderen. Deze voorschriften waren niet overal
gelijk; sommige inrichtingen schreven voor, dat de zieken tweemaal
per jaar de H. Communie zouden ontvangen, in andere was het vierof achtmaal of maandelijks. Nooit vergat men de gebeden voor de
overledenen, die tot in bijzonderheden waren geregeld. De zorg voor
de zielerust der afgestorvenen was immers ook de bron van de vele
goede werken, die het hospitaal schraagden.
De zwaarste eisen werden aan de Christelijke naastenliefde
gesteld door de verpleging der melaatsen. Die vreselijke ziekte was
bijna steeds ongeneeslijk. De lijders teerden langzaam weg onder
hevige pijnen, en waren een voorwerp van afschuw vanwege het grote
besmettingsgevaar. De melaatsheid kwam ook voor de tijd der kruistochten in het westen voor; maar de kruistochten, het toenemend
verkeer en het dicht op elkander wonen in de steden werkten het
besmettingsgevaar in de hand. Men begon vervolgens meer maatregelen te nemen om de verspreiding tegen te gaan, en ook daardoor
horen wij meer over deze ziekte in die tijd dan in de voorafgaande
32. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.
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periode. Iedereen begreep, dat de krachtigste maatregelen getroffen
moesten worden om alle contact met de lijders aan melaatsheid te
vermijden. Maar tal van morele overwegingen wogen zwaarder dan
die menselijke opvatting. De Kerk wilde de onontbindbaarheid van
het huwelijk niet prijsgeven. Zij beschouwde de melaatsheid wel als
een grond tot verbreking der trouwbeloften, maar een voltooid
huwelijk kon er niet om worden ontbonden. Ook aan melaatsen kende
zij Let recht toe, een huwelijk te sluiten. De wereldlijke wetgevingen
verschilden onderling. Sommige huldigden het standpunt, dat de
lepralijder als burgerlijk dood moest worden beschouwd; hij mocht
dus niet in rechten optreden, zijn vermogen moest door derden
worden beheerd en erfenissen kwamen niet aan hem, maar aan zijn
erven. Niet overal was men zo streng. Soms was het de lij der toegestaan, zelf zijn goederen te beheren, en mocht hij overeenkomsten
aangaan en schenkingen aannemen. De meeste zieken waren echter
door hun kwaal niet bij machte, zelf in hun onderhoud te voorzien,
en dus afhankelijk van de liefdadigheid van anderen, die echter
nauwgezet iedere omgang met hen vermeden.
In het algemeen belang moest men wel alle voorschriften goedkeuren, die de omgang met melaatsen beperkten. De uitvoering van
dergelijke maatregelen was in die tijd echter nog zeer moeilijk. De
lijders droegen een voorgeschreven kleding, zodat zij van ver te herkennen waren. Door een ratel moesten zij eenieder, die naderde, hun
aanwezigheid kenbaar maken. Het was hun natuurlijk verboden,
kerken en herbergen te bezoeken. Feitelijk stonden zij buiten de
samenleving; ieder verkeer met hen werd angstvallig vermeden. Zij
mochten geen smalle wegen begaan, want dan was er gevaar, dat zij
een voorbijganger zouden aanraken. Slechts brede wegen stonden
voor hen open; zij mochten daar gebruik van maken, maar moesten
dan het midden van de weg houden. De afschuw werd nog groter,
doordat de ziekte, in een vergevorderd stadium, afstotelijke verminkingen aan gezicht en ledematen veroorzaakte, terwijl de lijders niet
zelden een walglijke lucht verspreidden.
Maar juist die algemene afschuw werd voor de heldenmoed der
Christelijke naastenliefde een aansporing, zich daarboven te verheffen.
Wij zien uit de levensbeschrijvingen van vele heiligen, hoe zij
bewijzen van deze heldenmoed gaven. Vooral het leven van de
H. Franciscus van Assisië legt een schitterend getuigenis van zo grote
naastenliefde af. Toen Franciscus te Spoleto het besluit had genomen,
slechts God als zijn Heer te dienen, en innerlijk geheel veranderd in
zijn vaderstad was teruggekeerd, wilde hij ook de deugd van nederigheid beoefenen. De zeer met zijn knap uiterlijk ingenomen jonge man
had tot dusver angstvallig gezorgd, de melaatsen uit de weg te gaan.
De gedachte, dat hem ooit eenzelfde lot zou kunnen treffen, had hem
steeds met ontzetting vervuld. Wel had hij medelijden met die arme

w e rk. Geestelijk st reven onder de vrouwe n485
zieken, maar de zeer begrijpelijke afschuw was steeds groter geweest.
Aalmoezen liet hij door een derde aan de melaatsen ter hand stellen.
Hij moest zijn blik afwenden, zozeer walgde hij van hun aanblik; de
afschuwelijke lucht der zieken walgde hem zozeer, dat hij reeds van
verre de neus dichthield. Nu echter wilde hij die gevoeligheden
bedwingen. Met een heldhaftige inspanning, die zo geheel in overeenstemming was met de ridderlijke geest van die tijd, overwon hij zichzelf. In de nabijheid van Assisië kwam hij, te paard gezeten, een
melaatse tegen. Nauwelijks voelde hij walging in zich opkomen, of hij
sprong van zijn paard, gaf de lijder een denarius, kuste zijn hand en
liet zich door hem de vredekus geven. Dit was hem echter nog niet
voldoende. De gelegenheid, die hem hier was geboden, wilde hij
voortaan zelf zoeken. Enkele dagen later ging hij met een rijk voorziene geldbuidel naar het leprozenhuis buiten de stad en met de fiere
moed van een ridder te midden der vrijwillig getrotseerde gevaren
gaf hij allen een aalmoes en kuste hij hun handen. Van dat ogenblik
af waren de melaatsen zijn dierbaarste gezellen. Hen te dienen leek
hem een der mooiste taken, die de ridder tegenover zijn hoogste Heer
kon vervullen.
Ook de heilige Elisabeth en de heilige Hedwig besteedden met
voorliefde haar zorgen aan de leprozen. Op het volk maakte deze
heldenmoed een diepe indruk; algemeen trachtte men, hem ten
minste in de geest na te volgen. Dit bleek in Duitsland uit de bij namen, die voor de melaatsen in gebruik kwamen. Men noemde hen
de goede lieden, terwijl het leprozenhuis als het goede-liedenhuis
bekend stond; of zij werden betiteld als Gods zieken, Gods lieve
armen, martelaren van Christus. Dit strookte met de geest der Kerk,
die onafgebroken ijverde voor de verzorging der leprozen door het
verlenen van aflaten en door de aansporingen van haar predikers. Op
de eerste plaats was het ook de Kerk, die zich voor de huisvesting en
verzorging der melaatsen moeite gaf, en zij alleen beoefende dit
liefdewerk, totdat tegen het einde der dertiende eeuw de steden de
leiding der leprozenhuizen van haar overnamen.
Daar afzondering als een eerste vereiste werd beschouwd, om
besmetting tegen te gaan, drong ook de Kerk daar op aan. Artsen en
leiders van leprozenhuizen werden belast met het onderzoek van
verdachte gevallen. Wanneer tot afzondering van een lij der was
besloten, werd hij in processie geleid naar het voor hem bestemde
huis, later eerst naar de kerk; nadat hij de Mis had bijgewoond en tot
de H. Tafel was genaderd, gaf men hem de kledij der melaatsen.
Eerst tegen het einde der Middeleeuwen echter kreeg het ritueel zijn
volle omvang, die heel wat omvatte, soms zelfs dat de Mis voor de
overledenen werd gelezen, die door de zieke, als een overledene
liggend op een baar, werd bij gewoond. Maar de gebeden en vermaningen gaven de gevoelens weer, die de Kerk van het begin af voor
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de ongelukkigen koesterde. „Heb geduld," zo luidt een der formules,
„in uw ziekte, want God minacht u niet wegens uw kwaal, en sluit
u niet buiten Zijn gemeenschap; indien gij geduldig zijt, zult gij gered
worden, zoals de melaatse, die stierf voor het paleis van de rijke vrek
en onmiddellijk het paradijs werd binnengedragen." 1 ) Het kleed, de
handschoenen, die de zieke moest dragen om niets met de blote hand
aan te raken, en zijn ratel werden door de priester gezegend.
Daarna werd de zieke naar de woning geleid, die voor dit doel
was bestemd, en ver van de stad was gelegen. Was zulk een huis er
niet, dan werd hij ondergebracht in een hut in het vrije veld. Hierom
noemde men de melaatsen ook wel aparte zieken, verre zieken of
veldzieken. Vóór de hut werd een kruis opgericht; in vele gevallen
bleef dit ook na de dood van de lij der staan en gaf het aanleiding tot
de bouw van een kapel. Men bracht de zieken geregeld aalmoezen,
spijs en drank, wanneer zij met hun ratels daarom vroegen. Van de
dertiende eeuw af bezat bijna iedere stad haar leprozenhuis. Het stond
steeds buiten de stadsmuren, meest op een afgelegen plek; gewoonlijk
omvatte de inrichting een zeer eenvoudige kapel met kerkhof, woning
voor de leider, dienstgebouwen en het eigenlijke ziekenhuis. Het
geheel was door een muur omgeven. In vele plaatsen was het de
lijders verboden, het complex te verlaten. In Sánti bij Luzern moesten
de verpleegden zweren, dat zij zich niet buiten de muren van het.
leprozenhuis zouden begeven. Geregeld zonden zij dan iemand met
een bel naar de stad, om giften voor hen te verzamelen. De leprozenkolonie Bürglen (Bourguillon) bij Freiburg in Zwitserland zond tot
het jaar 1798 iedere Zondag een man naar de stad, die onder belgerinkel aalmoezen voor de inrichting inzamelde. Koor en toren der
kerk bewijzen thans nog, dat zij aan de toen geldende bepalingen beantwoordden, volgens welke de kapel de parochiekerk niet mocht over
treffen, en slechts één gewelfd koor met twee ramen en een schip met
twee bogen mocht bezitten; aan de buitenzijde mocht geen versiering
worden aangebracht; slechts muursteunen waren toegestaan.
In Frankrijk en Italië werden deze kapellen meest onder de
bescherming van de H. Lazarus of de H. Magdalena gesteld. Het
woord lazarus betekende in het Romaans ongeveer melaatse. Het
Franse woord ladre is er van afkomstig. In Duitsland koos men vaak
de H. George of de H. Nicolaas. Uit de Nederduitse vorm St. iürg
voor St. George ontstond in Noord-Duitsland de naam St.-Jurgenhäuser voor de leprozenhuizen. Men koos evenwel ook andere
beschermheiligen. Reeds voor haar oprichting waren de inrichtingen
afhankelijk van de Christelijke liefdadigheid, en zij bleven het voor
haar instandhouding en het levensonderhoud der zieken. Geregeld
horen wij dan ook van stichtingen, schenkingen en inzamelingen voor
1)

L a 11 e ma n d, lijst. de la Charité III, 281.
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de melaatsen, tot het einde der veertiende eeuw. Toen begon de ziekte
minder veelvuldig voor te komen, vooral onder de meer gegoeden,
die er eerder toe kwamen, hygiënische maatregelen te treffen. Van
die tijd af gaan de leprozenhuizen achteruit zij waren niet meer zo
nodig. In de twaalfde tot de veertiende eeuw ontvingen deze inrichtingen echter rijke giften. De beter gesitueerden, die werden opgenomen, waren verplicht zich in te kopen. Rijke schenkingen ontvingen
vooral de grote inrichtingen, zoals St. Lazare bij Parijs; maar deze
hadden een dergelijke steun ook ten zeerste nodig. Koningen en abten
wedijverden met eenvoudige burgers in edelmoedigheid. De bakkers
moesten ieder eens per week een brood geven, want men meende,
dat zij door de hitte van de oven vatbaarder waren voor de ziekte dan
anderen, en zij dus het meest met de mogelijkheid rekening moesten
houden, ooit in de inrichting te worden opgenomen.
De inwendige organisatie der leprozenhuizen was even ver
als die der hospitalen. Er waren huizen, waarin gezonde-schilend
personen, broeders en zusters, ter liefde Gods de zieken verpleegden.
Zij legden tijdelijke geloften af en stonden onder de bisschop;
behalve gewone kloosterkleding droegen zij vaak een rode doek om
de arm. Gewoonlijk volgden zij de regel van Augustinus, zonder tot
een bepaalde orde te behoren. De regel bevatte bijzondere voorschriften, om het gevaar van besmetting zoveel mogelijk te verminderen. Zij mochten niet met de zieken eten of dobbelen. Het aantal
verplegers en verpleegsters liep zeer uiteen. Men zorgde er voor, dat
dit getal niet te groot werd, om te voorkomen, dat de inrichting door
te zware financiële lasten zou worden gedrukt. Na de veertiende eeuw
verdwijnen de broeders, terwijl de zusters geleidelijk door dienstmeisjes worden vervangen. In het begin der dertiende eeuw traden
de Franciscanen veelal als verplegers op, ook in leprozenhuizen.
Vervolgens legde de ridderorde van de H. Lazarus zich speciaal toe
op de verpleging van melaatsen en het onderhoud van leprozenhuizen.
De orde werd in de twaalfde eeuw te Jeruzalem opgericht; eerst
tegen het einde der dertiende eeuw werd de zetel van de grootmeester
naar Boigny bij Orleans verplaatst. Zij telde vele huizen, naar gezegd
wordt wel drieduizend in de Christelijke landen. In de veertiende
eeuw begon de orde de ziekenverpleging te verwaarlozen. Zij beschouwde zich hoe langer hoe meer als een ridderorde, en haar
belangrijk grondbezit was oorzaak, dat de leden weinig meer voelden
voor de verpleging van zieken. Ook de Italiaanse orde der kruisdragers heeft zich het lot der melaatsen aangetrokken. Zij onderhield
veertig leprozenhuizen in Italië en Palestina.
Vaak bezaten deze inrichtingen geen verplegende zusters of
broeders; dan leefden de zieken als een kloostergemeenschap volgens
statuten, die alle een sterk kloosterlijk karakter vertonen. In 1260 gaf
de bisschop van Lubeck aan de inrichting Schwartau een regel voor
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twaalf melaatse mannen en een gelijk aantal zieke vrouwen; zij werden
als broeders en zusters aangeduid, en kozen uit hun midden een
magister en een magistra. Na een proeftijd van drie maanden kon
iedere zieke in de broederschap treden; hij ontving dan de tonsuur
en het scapulier. Zij, die geen deel van de broederschap wensten uit
te maken, mochten in het huis blijven, maar moesten voor hun
onderhoud betalen. Persoonlijk bezit was verboden. Tweemaal per
week werd kapittel gehouden.
Een dergelijk gemeenschappelijk leven op godsdienstige grondslag was juist voor deze patiënten een grote weldaad. Het was hun
een krachtige bescherming tegen de wanhoop, die zich zo licht van
hen kon meester maken, verzekerde de tucht, die door het prikkelbare
humeur der zieken menigmaal gevaar liep, en bood hun, die buiten
de samenleving waren gesloten, een nieuwe gemeenschap, waarin zij
zich verdienstelijk konden maken en voor anderen zorg dragen. Zij
behoefden zichzelf niet meer als geheel nutteloos te beschouwen. En
vooral: zo vonden zij alle vertroostingen, die alleen de godsdienst ongeneeslijken geven kan door te wijzen naar het hiernamaals, waar geen
ziekten voorkomen en een altijddurende, zalige gemeenschap lokt. In de
kapel woonden zij dagelijks de H. Mis bij en baden zij de getijden, voor
zover zij hiertoe in staat waren. De weldoeners en de overledenen
werden in hun gebeden niet vergeten, en lag een der hunnen op sterven,
dan begeleidden de gebeden der anderen hem de eeuwigheid in.
Wij moeten nog onze aandacht schenken aan verschillende
andere noodlijdenden, voor wie men naar beste krachten trachtte te
zorgen. Laten wij in het kort nog eens nagaan, wat voor pelgrims en
reizigers werd gedaan. Gedurende de kruistochten en toen de handel
zich begon te ontwikkelen, nam niet slechts het getal der kruisvaarders
en der kooplieden, maar ook dat der pelgrims toe. Velen schenen door
een lust tot reizen te zijn bevangen. Zij trokken landen door, als het
ware gedreven door een innerlijke drang, hetzij om een gelofte te
vervullen, hetzij om een pelgrimstocht te ondernemen, als boete voor
een zware zonde. Een dergelijke straf kon ook door inquisiteurs
worden opgelegd.
De meeste pelgrims gingen in die tijd naar Jeruzalem. Ieder jaar
gingen er duizenden scheep in de havens van Venetië, Pisa, Genua,
St. Gilles en Marseille. Rome en Santiago de Compostella trokken
eveneens als bedevaartplaatsen steeds meer pelgrims. Bovendien
ontstonden er nieuwe bedevaartplaatsen, die meer of minder bekendheid verwierven zo het graf van de heilige aartsbisschop Thomas
te Canterbury, in Frankrijk Notre Dame de Rocamadour, MontSaint-Michel en Notre Dame du Puy, in Duitsland Maria Einsiedeln,
en tegen het einde der Middeleeuwen vooral de heiligdommen te
Aken en Keulen, die scharen pelgrims, ook uit Hongarije en de Slavische landen, tot zich trokken.
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Deze pelgrims vonden niet slechts verpleging in de bedevaartplaatsen zelf, waar zij, soms na een lange en vermoeiende reis, aankwamen. Ook onderweg moest zorg worden gedragen voor de onbemiddelden, die te voet reisden. Tot dit doel werden verschillende
genootschappen opgericht. Wij kennen reeds de orden van Altopascio
en Santiago de Compostella. De orde van Altopascio (St. Jacques de
Hautpas), die in 1239 de Johanniterregel aannam, wijdde zich op
grote schaal aan de zorg voor pelgrims; in de veertiende eeuw stichtte
zij een pelgrimshuis te Parijs, waar per nacht veertig tot vijftig armen
een onderkomen vonden. In Spanje werd in 1229 de hospitaalbroederschap van Burgos opgericht voor de pelgrims naar Compostella; zij
onderhield een aantal hospitia aan de pelgrimswegen in Spanje en
Zuid - Frankrijk. Pamplona bezat een pelgrimshuis, dat vierhonderd
tot vijfhonderd pelgrims kon herbergen. Te Genève kreeg in de
dertiende eeuw het hospitium Notre Dame du Pont een zekere
vermaardheid. Duitsland gaf aan de pelgrimshuizen de naam Elendsherbergen, naar de pelgrims, die naar het „El- lende ", naar het
vreemde land trokken. Onder deze naam stonden zij vooral in de
Harz bekend, waar het meest huizen waren van broederschappen van
de Heilige Geest. Tegen het einde der Middeleeuwen waren zij in bijna
iedere stad te vinden. Zij zorgden er ook vooral voor, dat een vreemdeling, die tijdens zijn verblijf aldaar overleed, een waardige Christelijke begrafenis kreeg.
Reeds bespraken wij in ander verband de twee grote orden, de
Trinitariërs en de Mercedariërs, die zich het lot der gevangenen in
de Moorse landen aantrokken en hen trachtten vrij te kopen. 1
Voor wezen en vondelingen zorgden reeds de orde der Hospitaal ridders en die van de Heilige Geest. Bovendien bestonden er afzonderlijke tehuizen voor vondelingen, minder in Duitsland dan in Frankrijk
en Italië. Te Milaan werden er, behalve het reeds in de achtste eeuw
gestichte vondelingenhuis van de geestelijke Datheus, nog twee
gebouwd, in de elfde en in de twaalfde eeuw. In de twaalfde eeuw
bezat Florence een dergelijk huis bij de S.-Gallokerk; later verrezen
er nog twee. Dergelijke inrichtingen treffen wij in de dertiende eeuw
aan te Pisa, Siena en Cremona. Te Mirandola was er een broederschap, die zich de vondelingen aantrok. In Frankrijk vond men in de
algemene hospitalen, die met de mooie naam Hotel-Dieu of Maison Dieu werden aangeduid, hier en daar afzonderlijke afdelingen voor
vondelingen, onder andere te Nantes, in het Hotel-Dieu van Parijs
en te Douai.
De kinderen werden aan de kerkdeuren te vondeling gelegd, en
aldus toevertrouwd aan de Christelijke naastenliefde, of ook naar de
inrichting zelf gebracht, die ze opnam. In de vijftiende eeuw werd aan
)

1)

Zie boven, blz. 315vv.
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de kerk S. Maria della Scala te Florence een marmeren wieg aangebracht, waarin men de kinderen kon neerleggen. Onmiddellijk nadat
de kinderen waren opgenomen, werden zij gedoopt, onverschillig
of zij met of zonder zout waren binnengebracht (sive cum sale, sive
sine sale reperiatur), zoals het concilie van York in 1195 bepaalde. 1
Het was namelijk gewoonte, dat de ouders aan de kleding der te
vondeling gelegde kinderen een zakje met wat zout bevestigden,
wanneer zij al gedoopt waren. Er moest vervolgens een voldoende
aantal minnen worden gezocht, hetzij in de steden zelf of op het
platteland. Grote inrichtingen hadden steeds minnen ter beschikking,
die een bepaalde vergoeding ontvingen. Na 15 a 18 maanden kwamen
de kinderen terug in het gesticht, waar ze verder werden opgevoed,
tot de jongens hun vak gingen leren. De meisjes, die niet in het
klooster traden, werden uitgehuwelijkt en ontvingen een kleine
huwelijksgift. Vooral in Italië was dit gebruikelijk. Op dezelfde wijze
zorgde men voor weeskinderen. In Duitsland gaf men er de voorkeur
aan, vondelingen en weeskinderen aan vrouwen in huisverpleging
te geven. Het eerste „Fundenkindlin Hus" treffen wij in de veertiende
eeuw aan te Freiburg im Breisgau, het volgende te Ulm.
De heilige Lodewijk stichtte een groot hospitaal voor blinden
te Parijs. Het werd Quinze vingts genoemd, daar het bestemd was
voor vijftien maal twintig is driehonderd blinden. Het was echter
slechts als woning voor de blinden (domus hospitalitatis) bedoeld,
waarin zij als broeders en zusters samenwoonden; door bedelen
moesten zij zelf in hun levensonderhoud voorzien. Daar niemand hen
begeleidde, en zij door roepen de aandacht op zich moesten vestigen,
waren zij jammerlijke verschijningen in het toenmalig stadsbeeld.
Niet ten onrechte werd op deze toestand critiek uitgeoefend. Reeds
voordien waren in Normandië tehuizen voor blinden door Willem
de Veroveraar gesticht. In de dertiende eeuw vonden de blinden te
Chartres een toevlucht in een gesticht, Les Six-vingts geheten.
Het minste werd in de Middeleeuwen gedaan voor de krank
besefte nog niet, dat men hier met een ziekte te doen-zinge.M
had. Zolang zij geen schade aanrichtten, liet men hen vrij rondlopen;
soms werden zij opgesloten, of uit de stad verjaagd. Het eerste krank
werd waarschijnlijk te Hamburg in 1375 gevestigd-zingestch
en kreeg de naam Tollkiste. In de vijftiende eeuw verrezen er enkele
andere. In Spanje stichtte de Mercedariër Juan Joffre Gilabret, zoals
wij reeds zeiden, te Valencia het eerste gesticht voor krankzinnigen.
Zeer te waarderen is, dat men zich in de dertiende eeuw het lot
der ongelukkigen aantrok, die aan de prostitutie ten prooi waren
gevallen. Het is niet onbegrijpelijk, dat dit maatschappelijk euvel in
die tijd onrustbarend toenam; de steden ontwikkelden zich snel, vele
)

1)

Conc. Eborac. c. 4. Man s i XXII, 653.
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mannen trokken als krijgers van de ene streek naar de andere, terwijl
het universiteitsleven met de Goliarden de perken der welvoeglijkheid
te buiten ging. Talrijk zijn de klachten over de aanwezigheid van
liederlijke vrouwen in de legers der kruisvaarders, vooral bij de tweede
kruistocht. Lodewijk IX moest zeer strenge bepalingen uitvaardigen
om zijn leger van die misère te bevrijden. In een rondschrijven van
29 April 1198 vestigde Innocentius III de aandacht der Christenheid
op deze wantoestand. Hij drong er met kracht op aan, dat allen zouden
medewerken aan de bekering der publieke vrouwen. In zijn streven,
haar weer een fatsoenlijke plaats in de maatschappij te doen innemen,
aarzelde hij niet, eerbare mannen aan te sporen, zulke vrouwen aan
haar zondige omgeving te onttrekken en met haar te huwen, hetgeen
hij als een verdienstelijk werk aanprees. 1 )
In deze tijd trok pastoor Fulco van Neuilly bij Parijs zich het
lot dier ongelukkige vrouwen aan. Hij was een ideale zielzorger, in
menig opzicht overeenkomend met de Christelijk-sociale predikers
van onze tijd, en wist ook de geestdrift voor de vierde kruistocht te
Parijs te doen oplaaien. Jacob van Vitry schatte hem zeer hoog. Deze
Jacob wasniet bijster te spreken over de vrouwen van zijn tijd: „Zij
zijn opgedirkt als publieke vrouwen, met gekruld haar, beladen met
goud en parels, gekleed in kostbare gewaden; met dansen, waarzeggerij en toverij slepen zij de onvoorzichtige mannen mee in het
verderf... ." De publieke vrouwen echter stonden volgens hem in
Parijs overal op de pleinen en in de straten, en wilde een man niet
met haar meegaan, dan bespotten en beledigden zij hem. 2 ) Fulco
verzekerde zich de medewerking van een tweede priester, Petrus de
Rossiac; met hem hield hij boetepredikaties in kerken, op pleinen en
overal, waar publieke vrouwen samenkwamen. Enige bracht hij tot
een huwelijk, andere trokken als boetelingen blootsvoets uit Parijs.
Voor de overigen, die zich bekeerden, stichtte hij een tehuis, waarvoor hij zelf de nodige middelen bij elkaar had gebracht. In dit tehuis
trachtte hij zijn beschermelingen tot een leven van boetvaardigheid
en inkeer te brengen, onder leiding van deugdzame vrouwen. Hieruit
ontwikkelde zich een congregatie, die in 1204 de Cisterciënser regel
aannam. In 1206 werd het huis tot abdij van de H. Antonius verheven.
Fulco's voorbeeld vond navolging; om eerst nog even in Frankrijk
te blijven, vermelden wij, dat een burger, Bertrand van Marseille, in
1272 een religieuze congregatie stichtte, die de regel van Augustinus
aannam en tot doel had te werken voor de bekering der prostituées.
Paus Nicolaas III verhief die congregatie tot een orde. De bekeerden
werden samengebracht in een organisatie van vrome boetelingen. Er
1) M i g n e, P. L. 214, col. 102.
2) lijst. occident. c. 4, 7. Ed. Duaci 1597, p. 269, 278.
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verrees een aantal van die huizen in Frankrijk, Italië (Rome, Bologna,
Messina) en ook te Akkon, waar, naar gezegd wordt, de prostitutie
het ergste was.
Van groter belang dan die afzonderlijke gestichten is de grote
organisatie, die een aantal huizen in Duitsland beheerde, de Sorores
poenitentes b. Mariae Magdalenae in Alemannia, boetezusters van
de H. Maria Magdalena, ook Magdalenerinnen genoemd, of witte
vrouwen, naar haar kledij, of boetvaardigen. Het idee tot oprichting
van deze orde kwam voort uit een concilie, dat in 1225 door de
kardinaal-legaat Koenraad van Zahringen te Mainz werd gehouden.
Dit concilie wilde een soort algemene missie doen houden ter verbetering van het zedelijk leven in Duitsland. Koenraad belastte de
kanunnik Rudolf van Hildesheim met de predikatie ; in het bijzonder
moest deze zich toeleggen op de bekering van de prostituées, die in
Duitsland fahrende `Veiber genoemd werden. Toen Rudolf de resultaten van zijn arbeid te Worms en Straatsburg aan Rome mededeelde,
stichtte Gregorius IX in 1227 de genoemde orde voor de bekeerlingen,
die in een klooster wensten te treden en boete wilden doen. Aanvankelijk werden de orde de constituties der Cisterciënsers toegewezen.
In 1232 gaf de paus haar echter de Augustijner regel en schreef hij
haar de instituties voor van het klooster S. Sisto te Rome, waar de
H. Dominicus de eerste instituties van het Dominicanessenklooster
van Prouille had ingevoerd. De orde was een dubbele orde, met een
afdeling voor mannen en een voor vrouwen. De zusters wijdden zich
onder strenge clausuur aan het koorgebed en de handenarbeid, en
stonden onder een priorin. De mannelijke tak bestond uit priesters
en lekebroeders en was bestemd om zorg te dragen voor de zusters:
de priesters belastten zich met de geestelijke leiding, terwijl de broeders voor het algemeen beheer zorgden. Zij volgden eveneens de regel
van Augustinus, onder een door henzelf gekozen prior. De priors
ener provincie stonden onder een provinciaal en deze had boven zich
een praepositus generalis of praepositus major, die de leiding van de
gehele orde in handen had. Omstreeks 1280 maakte de orde haar korte
bloeitijd door. Intussen was haar doel reeds gewijzigd. Het strenge
leven der zusters en de strikte orde in de kloosters, die door schenkingen tot welstand waren gekomen, trokken niet zozeer gevallen
vrouwen en meisjes aan, als wel degenen, die deel wilden uitmaken
van een goed georganiseerde kloosterorde voor vrouwen. Voorname
families belastten de zusters met de opvoeding van haar dochters. De
arme boetvaardige zusters, zoals zij zich voordien noemden, werden
de dominae poenitentes, de boetedames. Zij lieten zich dan ook liever
witte vrouwen noemen. In de veertiende eeuw bezaten zij ongeveer
veertig kloosters in Duitsland. Spoedig bleek echter, dat de organisatie
te gekunsteld was, vooral daar van het oorspronkelijke doel was
afgeweken. De afdeling der mannen had geen eigenlijke reden van
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bestaan als aanhangsel van het vrouwenklooster meer, en kon zich
niet ontwikkelen. Verband met een grote orde, zoals bijvoorbeeld dat
der Dominicanessenkloosters met de orde der Dominicanen, ontbrak.
Behoefte aan stevige leiding bracht enkele kloosters er toe aansluiting
te zoeken bij andere orden; sommige sloten zich bij de Dominicanen
aan, andere bij de Franciscanen. Slechts het omstreeks 1320 opgerichte klooster Lauban in Silezië heeft zich tot heden staande kunnen
houden.
Enkele huizen bleven zich aan hun oorspronkelijke taak wijden;
zij namen tot inkeer gekomen prostituées op als boetezusters, die
sorores de poenitentia, en in Duitsland ook bekeerde vrouwen werden
genoemd. Dergelijke huizen stichtte de geleerde Hendrik van Hohenberg in 1302 te Spiers en in 1309 te Straatsburg.
Tot slot van dit overzicht over de verschillende werken van
naastenliefde, die meestal in de twaalfde en de dertiende eeuw begonnen werden en zich tot het einde der Middeleeuwen bleven uitbreiden, willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de vele giften,
die de noodlijdenden ontvingen, hoofdzakelijk in de vorm van brood,
kaas en wijn, zowel van de hoge en lage geestelijkheid als van kloosters
en leken. In tijden van hongersnood werd natuurlijk extra gegeven.
Ook werd dit soort goede werken als boete opgelegd. Een inquisitie rechtbank legde een boeteling wel eens de verplichting op, heel zijn
verdere leven een arme te onderhouden. Bij iedere gebeurtenis van
blijde of droevige aard, zowel in de woning der leken als in een
klooster, werd aan de armen gedacht. Op de feestdag van de stichter
der orde of bij de inkleding van een nieuw lid kregen de armen grotere
gaven. Bij een bruiloft in een burgerwoning, een doopplechtigheid of
de opneming in de ridderstand in het huis van de patriciër of van de
landsheer werden de armen extra bedacht. Om hun gebedsvoorspraak
te verkrijgen voor de zielen van zijn dierbaren, begiftigde men de
armen ook bij begrafenissen of jaardiensten; gewoonlijk hadden de
overledenen hiertoe reeds testamentaire schikkingen getroffen. Soms
werden altijddurende fundaties gesticht, voor grotere of kleine
bedragen, die op de sterfdag of op andere gezette tij den aan noodlijdenden geschonken moesten worden.
Afzonderlijke vermelding verdienen nog de spijzigingen der
armen, die mandaten werden genoemd. Deze hielden verband met
het kloosterlijk gebruik, de voeten der armen te wassen. Plechtig
geschiedde dit op Witte Donderdag, terwijl het koor zong: „Mandatum novum do vobis", hetgeen de naam mandaat deed ontstaan. In
de kloosters had die voetwassing echter meermalen per jaar plaats; te
Cluny werd zij dagelijks van het begin van de vasten tot 1 November
verricht, en elke Zaterdag, volgens de Benedictijnse regel. Voor de
giften, bij de voetwassing aan de armen geschonken, moesten bepaalde
bisschoppelijke of kloosterhofsteden zorg dragen. Bedeling in verband
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met voetwassing kwam wellicht ook in stedelijke pastorieën voor.
In Vlaanderen had men overal zogenaamde armentafels of Godstafels; dit waren parochiale of gemeentelijke stichtingen ter verdeling
van geld, kleding en voedsel aan de armen; het beheer was in handen
van schepenen.
In Normandië werd door broederschappen zorg gedragen voor
een waardige begrafenis der parochianen. De leden, die de verschillende werkzaamheden bij een begrafenis onderling verdeelden,
droegen bij die gelegenheid een bijzondere kleding. Zij hielpen
elkander in geval van nood en volbrachten op Witte Donderdag het
mandaat bij twaalf armen. Vooral de zorg voor het heil van eigen ziel
en het zieleheil der bloedverwanten na de dood gaf aanleiding tot de
vele werken van naastenliefde, die door stichtingen werden mogelijk
gemaakt en in stand gehouden. Deze fundaties werden in Duitsland
Seelgerat genoemd; in gerat ligt de betekenis opgesloten, die wij
vinden in de woorden voorraad, huisraad, en in het woord raad in de
betekenis van voorzorg, als raad schaffen, raad weten. 1
Hierbij werden heidens -Germaanse gebruiken in Christelijke zin
gewijzigd. Anderzijds maakte men gebruik van Romeinse rechts
om met de oude stamopvattingen te breken en het vrije-vormen
beschikkingsrecht in te voeren. De Germanen kenden geen erfrecht.
De bezittingen van de overledene bleven het eigendom van het
mannelijk gedeelte der familie. Voorwerpen van persoonlijk gebruik,
kleren, wapenen en paard, werden de dode in het graf meegegeven
of met hem verbrand. De overlevenden brachten vervolgens lij koffers
in de vorm van vee, spijs of drank. De Kerk wijzigde deze gewoonte
in die zin, dat iets geofferd werd voor het zieleheil van de overledene;
zij veranderde de dodencultus in een cultus der ziel. Door goede
werken moesten de zielen der overledenen worden geholpen. De
vroegere lijkgift, de krijgsmansuitrusting, het paard, de wapenen,
verviel als zieleschat, zoals zij in het Angelsaksische recht heette, of
als mortuarium, dodengift, aan de Kerk, opdat zij door haar gebeden
en vooral door de Mis de overledene zou gedenken. Bij de boeren en
in de steden werd deze gift beperkt tot het beste stuk vee of het beste
kleed. Op het platteland ontstond hieruit een algemene belasting,
waarop ook de wereldlijke heren aanspraak maakten.
De zorg voor het heil der ziel werkte ook het verdwijnen van de
oude Germaanse familiegemeenschap in de hand. Onder invloed van
Romeinse rechtsopvattingen kwam vooreerst een beperkte vrijheid
van testament op, waardoor de huisvader het recht werd toegekend,
over een deel van het gemeenschappelijk huiselijk goed te beschikken.
D it geschiedde, om hem in staat te stellen, aan de Kerk schenkingen
)

1 ) Zie bij het volgende: Alfred S c h u 1 z e: Augustin and der Seelteil des
germanischen Erbrechts. Abhandl. der philol.-hist. Klasse der Sachs. Akad. 38
(1928), no. 4.
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te verrichten voor het heil van zijn ziel. Door wetten van Karel de
Grote en Lodewijk de Vrome kregen dergelijke legaten rechtsgeldigheid. 1 ) In de regel bedroeg dit vrije gedeelte een derde, evenveel als
het zoonsgedeelte, dat Augustinus vroeger als aalmoes voor het
zieleheil had aanbevolen. 2 ) De Kerk prentte vervolgens de Christen
als plicht in, zorg te dragen voor zijn ziel na zijn dood door zulke
schenkingen aan de Kerk of de armen. Zij breidde derhalve de vrijheid
van testamentaire beschikking naar Romeins voorbeeld verder uit:
zij voerde het canonieke testament in, voor de pastoor in tegenwoordigheid van twee of drie getuigen gemaakt, en bij schenkingen voor
godsdienstige doeleinden erkende zij zelfs een mondelinge verklaring
als rechtsgeldig. 3 ) Voorzieningen voor het heil der ziel en testament
waren aanvankelijk bijna identieke begrippen, daar geruime tijd
lang legaten voor godsdienstige doeleinden de hoofdinhoud van
testamentaire beschikkingen vormden en de uitvoerders der testamenten in de regel geestelijken waren. Dat de hierdoor ontstane situatie
licht tot misbruiken aanleiding kon geven, werd spoedig ingezien; de
pausen namen er dan ook maatregelen tegen. 4 ) Al moeten deze
misbruiken worden afgekeurd, niet te ontkennen valt, dat de vrijheid
van testamentaire beschikking aan de Kerk te danken was; zij richtte
de blikken der gelovigen naar het hiernamaals, en bewees daardoor
tevens een grote weldaad aan het maatschappelijk leven hier op aarde.
Zij leerde de Christenen, te denken aan de sociale noden in hun omgeving. Hierdoor kwam zeer veel goeds tot stand. Honderden ziekenhuizen konden in de steden worden opgericht en onderhouden, zieken
en noodlijdenden werden overal door broeders en zusters ter liefde
Gods verpleegd. Het grote nut van deze inrichtingen wekte velen op,

er grotere of kleinere bedragen aan te vermaken, bedden te stichten,
giften te zenden voor het onderhoud der zieken, voor verbetering en
verfraaiing van huis en kapel. Ook in ruimere zin leerde men sociaal
denken. Er ontstonden stichtingen voor bruggen en wegen, en voor
allerlei stedelijke behoeften, voor dammen en wallen, muren en
grachten.
Nog dienen de zogenaamde zielebaden te worden vermeld. De
betekenis van het woord is duidelijk. Het waren baden, die men voor
de armen stichtte tot heil der eigen ziel of voor de ziel van een overledene. Terecht werd veel waarde gehecht aan baden. De meeste
kloosters bezaten een eigen badinrichting. De ridder, die na een lange
rit in een kasteel als gast verscheen, werd een warm bad aangeboden.
Spoedig werd het in de steden als een goed werk beschouwd, ook aan
1) M. G. Capitularia I, 113 c. 6; 282 c. 6.
2) Zie deel I, blz. 80. De plaats uit Sermo 355 van
recht opgenomen; c. 8, C. 13, qu. 2.
3 ) c. 4 en 10 X de testamentis III, 26.
11) c. 42 X de sirnonia V, 3.
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de armen gelegenheid tot baden te verschaffen. Vrome personen
maakten gaarne een bad voor de armen gereed en hielpen hen dan
persoonlijk. Zo kwam men op het idee, openbare badinrichtingen in
het leven te roepen. Burgers van Lucca stichtten reeds in 818 een
armenbad naast de kerk van de H. Sylvester. Sedert de dertiende
eeuw vinden wij in bijna alle steden vrije baden of armenbaden, om
wille van het zieleheil gesticht en dus zielebaden genoemd. Het hoofd
van een dergelijke inrichting was verplicht aan ieder, die het verlangde,
ter liefde Gods een bad te geven; hij moest de armen helpen zonder
er vergoeding voor te vragen, en hen zo nodig aderlaten of koppen
zetten. Gewoonlijk ontvingen de armen een brood na het bad. De
stichting van zielebaden werd in de parochiekerk van de kansel
bekendgemaakt.
Een zeer krachtige aansporing tot het. verrichten van goede
werken gaf een kerkelijke instelling, die eerst in de tijd der kruistochten op de voorgrond treedt: het verlenen van aflaten. De vóórgeschiedenis der aflaten heeft de geschiedschrijvers heel wat moeite
veroorzaakt. Het uitgangspunt van iedere behandeling moet zijn de
leer der Kerk: die zegt ons, dat een aflaat een kwijtschelding is van
tijdelijke straffen, overgebleven na de vergiffenis der zonden. Die
kwijtschelding, door de Kerk buiten het sacrament der biecht verleend, bezit geldigheid voor God. De aflaat houdt dus verband met
de oude kerkelijke boetepractijk, die voor iedere zware zonde boete -

doeningen van verschillende aard en tijdsduur oplegde, meest een
strenge vasten. Het bleek echter moeilijk, die strenge voorschriften
te handhaven. In de zevende eeuw begon men in Engeland en Ierland
de zogenaamde redempties of strafveranderingen in te voeren. Daardoor werden langdurige boetedoeningen en speciaal lange vasten tijden vervangen door lichtere penitenties, vooral gebeden en aalmoezen voor goede werken. Deze substituties geschiedden door de
biechtvader, die over elk geval afzonderlijk besliste. Geleidelijk
groeide de opvatting, dat in het algemeen de werken van boetvaardigheid, door de Kerk voorgeschreven, door het geven van aalmoezen
konden worden vervangen. De gewoonte ontstond, aan de boeteling
zelf de beslissing te laten, of hij de canonieke boete wilde volbrengen,
dan of hij die door de biechtvader in een andere, gewoonlijk lichtere
penitentie wilde laten veranderen. Nu leidde de eerstvolgende stap
naar de in het algemeen verleende aflaten, waardoor ieder, die aan
vastgestelde voorwaarden voldeed, kwijtschelding kon verkrijgen van
een gedeelte der straf, tot de volledige kwijtschelding toe, die echter
slechts bij uitzondering door de pausen werd verleend. Vóór de eerste
kruistocht, op 19 September 1096, schonk paus Urbanus II aan de
kruisvaarders volledige kwijtschelding der tijdelijke straffen voor alle
zonden, die zij in een goede biecht hadden beleden; reeds voordien,
in het concilie van Clermont in 1095, had hij bepaald, dat het
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deelnemen aan de kruistocht de gehele boetedoening verving, waaruit
blijkt, dat de aflaat tevens een verandering van penitentie was. Van
de negende eeuw af reeds hadden de pausen kwijtschelding van een
deel hunner boetedoening verleend aan pelgrims, die een bedevaart
naar Rome ondernamen, aanvankelijk voor ieder geval afzonderlijk,
totdat in de twaalfde eeuw de algemene aflaat voor pelgrimstochten
naar Rome werd afgekondigd. Inmiddels hadden van de elfde eeuw
af, het eerst in Noord - Spanje en Zuid - Frankrijk, ook bisschoppen in
het algemeen kwijtschelding van een deel der straffen verleend aan
de bezoekers van bepaalde kerken, de schenkers van bijdragen voor
de bouw van kerken of de stichting van een hospitaal. Daarbij werd
bepaald, welk deel der straffen werd kwijtgescholden: een vierde,
een derde of de helft. Meer gebruikelijk was, de kwijtschelding in
tijdseenheden uit te drukken; er werden aflaten verleend van tien,
twintig of veertig dagen of van een jaar. Dit betekende dat degene,
die de aflaat verdiende, kwijtschelding kreeg van zoveel tijdelijke straf
in het vagevuur, als overeenkwam met de kwijtschelding, die men voor
God zou hebben verdiend met het volbrengen ener kerkelijke straf
van tien, twintig of veertig dagen of van een jaar. Steeds werd de
voorwaarde gesteld, dat de gelovige door berouw en een goede biecht
vergiffenis van zijn doodzonden verwierf. Gretig maakte men gebruik
van de gelegenheid, de aflaten te verdienen, verbonden aan het schenken van aalmoezen voor goede werken, daar de zorg voor het zieleheil
allen zeer ter harte ging. Het is duidelijk, dat hierdoor veel goeds tot
stand kwam; en evenmin aan twijfel onderhevig is het verband met
de oude Christelijke opvatting, volgens welke het schenken van aalmoezen tot het uitboeten van zonden en tijdelijke straffen kon
bijdragen.
Door de aflaten zijn talrijke kerken tot stand gekomen, vele
inrichtingen van weldadigheid, hospitalen, pelgrimshuizen, weeshuizen enzovoort hebben daaraan vooral hun ontstaan te danken.
Pausen en bisschoppen wedijverden met elkaar, om door het verlenen
van aflaten de Christelijke naastenliefde aan te wakkeren; in vele
aflaatbrieven wordt hierop treffend gewezen. Aanvankelijk was het
de bisschoppen slechts geoorloofd, een aflaat van ten hoogste veertig
dagen te verlenen. Eerst Clemens V stond hun toe, tot honderd dagen
te gaan. De hospitaalorden en de ridderorden, die voor het onderhoud
van haar ziekenhuizen van de algemene liefdadigheid afhankelijk
waren, trachtten speciale aflaten te verwerven. Er bestond nauwelijks
één werk van naastenliefde, dat niet door het verlenen van aflaten
werd gesteund en er de medewerking van alle standen door vond.
Een provinciale synode van Ravenna, in 1286 te Forli gehouden,
verleende aan iedere bisschop der provincie een aflaat van honderd
dagen, indien hij gedurende een week aan vier armen eens per dag
een maaltijd zou verstrekken. Abten konden dezelfde aflaat verdienen,
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als zij dezelfde verplichtingen tegenover twee armen vervulden;
aartsdiakens, aartspriesters en proosten behoefden slechts één arme
te spijzigen, om deze aflaat te verdienen, terwijl gewone geestelijken
hiertoe slechts eenmaal voedsel aan een arme behoefden te geven.
Wie een nieuw kleed aan een arme schonk, verwierf een aflaat van
één jaar; schonk men een oud kleed, dan verdiende men een aflaat
van veertig dagen. De pauselijke legaat, aartsbisschop Albert van
Riga, schonk in 1265 een aflaat aan degenen, die uit liefde tot God
schipbreukelingen bijstonden; evenzo de kardinaal -legaat Guido.
Was dit niet meer waard dan toekenning van een reddingsmedaille?
Zij, die gevangenen vrijkochten, vooral in de landen der Saracenen,
verwierven belangrijke aflaten. Nadat koning Jacobus I van Aragon
in 1229 het eiland Majorca op de Moren had veroverd, verleende
Gregorius IX een volle aflaat aan de Christenen, die zich op het eiland
zouden vestigen, evenals aan de kruisvaarders. Ook voor het stichten
van studiehuizen en de ondersteuning van arme studenten werden
aflaten verleend. Toen de universiteit van Toulouse in 1229 werd
geopend, maakte zij bekend, dat de kardinaal-legaat Romanus een
volle aflaat had beloofd aan alle leden der universiteit, professoren
zowel als studenten; dit moet waarschijnlijk hieruit worden verklaard,
dat men het onderwijs en de studie aan die tegen de Albigenzen
opgerichte hogeschool als een geestelijke kruistocht beschouwde.
Rijk waren de aflaten voor het bouwen van bruggen. Paus
Honorius III schonk in 1222 een aflaat van twintig dagen aan allen,
die medehielpen aan de totstandkoming van een brug over de Taag
bij Talavera. Hij wilde daardoor de Christenen in staat stellen, hun
geloofsgenoten aan de andere oever te hulp te komen, als zij door de
Moren werden bedreigd. Men maakte gebruik van de vergaderingen
der bisschoppen aan de Curie of elders, om hen te bewegen, ieder
een aflaat van veertig dagen ten gunste van de bouw van een brug
te verlenen. Dat verklaart, waarom in 1286 enige buitenlandse
bisschoppen, die te Rome vertoefden, in een gezamenlijk schrijven
aanspoorden tot het bouwen van een brug over de Neckar bij Esslingen; hierbij werd een aflaat van veertig dagen verleend door ieder der
ondertekenaars. In 1284 schonken vier aartsbisschoppen en vijftien
bisschoppen, die aan de Curie te Orvieto vertoefden, een aflaat van
veertig dagen voor de hernieuwing van de brug te Maastricht, die
in 1275 was ingestort, terwijl er juist een processie over trok, zodat
meer dan vierhonderd personen omkwamen.
Tot de goede werken, waaraan aflaten waren verbonden, behoorde
ook het aanleggen van dammen, havens en vestingwerken. Siegfried,
bisschop van Hildesheim, verleende in 1281 een aflaat aan allen, die
bijdroegen tot de verbetering van de grote dam bij Vechelde. Om
de bouw van een vuurtoren op het eiland Hiddersoë, westelijk van
Rügen, tot een goed einde te brengen, waarmede de raad van Stralsund
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in 1306 was begonnen, beval Olaf, bisschop van Roeskilde, dit werk
aan en verbond hij er een aflaat aan. Vooral voor de constructie van
vestingwerken werden aflaten verleend, wanneer het streken betrof,
die door de heidenen werden bedreigd; dit was onder andere het geval
met Pruisen en Cyprus. De aflaten konden zowel door persoonlijke
arbeid als door giften in geld worden verdiend. Koning Lodewijk IX
hielp twee keren mede bij grondarbeid in het oosten, om aflaten te
verdienen, eens bij het graven van een kanaal in Egypte en vervolgens bij het bouwen van vestingmuren in het Heilige Land.
De lijst der aflaten, te verdienen door het verrichten van goede
werken, waarvan wij er slechts enkele hebben opgesomd, groeide
gestadig tot aan het einde der Middeleeuwen. Tevens worden dan wel
is waar de misbruiken merkbaar, die echter reeds in de dertiende eeuw
voorkwamen bij de aflaten voor aalmoezen. Zij ontstonden voornamelijk, doordat men soms de zorg der gelovigen voor het heil van
hun ziel op onwaardige, kwakzalverachtige wijze uitbuitte. Dit
geschiedde vooral door de boden, die de aflaten afkondigden en de
gaven der gelovigen in ontvangst namen. Zij heetten quaestores,
omdat zij aalmoezen vroegen, of stationarii, omdat zij tot dit doel
stationes, godsdienstige bijeenkomsten, organiseerden. Voor het eerst
worden zij genoemd in het begin der twaalfde eeuw. De in 1109
gekozen abt Goffridus van Croyland in het graafschap Lincoln had
Engelse bisschoppen bewogen, een aflaat te verlenen ten gunste van
de bouw van zijn kerk en klooster; zij, die hiertoe geldelijke steun
gaven, ontvingen kwijtschelding van een derde van hun boete.
Goffridus zond vervolgens zijn monniken tot in Frankrijk, om giften
in te zamelen. In Spanje liet de bisschop van Saragossa, Petrus, in
1118 een aflaat afkondigen, op aansporing van paus Gelasius II, ten
gunste van de herbouw der verwoeste kerk te Saragossa. De inzamelingen van aalmoezen namen sterk in aantal toe, toen de hospitaal- en
ridderorden broeders uitzonden, die, voorzien van pauselijke bullen,
nieuwe leden wierven voor hun broederschappen en bedragen aan
geld inden, waarvoor pauselijke aflaten werden verleend. Deze collectanten waren soms in het bezit van aanbevelingen van hooggeplaatste
leken of geestelijken. Toen keizer Frederik II in 1220 bevolen had,
de houten brug te Donauwórth door een stenen te vervangen, gaf hij
een aanbeveling mee aan degenen, die met het inzamelen van bijdragen daarvoor waren belast. En bisschop Hendrik van Eichstatt gaf
hun een aflaatbrief mede, waarin dertig dagen aflaat werd verleend
voor giften in geld of voor te verrichten handenarbeid.
Het optreden van die vele collectanten verleidde niet slechts
menige bedrieger tot pogingen zich op deze wijze zonder moeite te
verrijken, maar ook gaven de inzamelaars zelf aanleiding tot klachten
en bezwaren, die meer dan één bisschop te Rome deed horen. Geestelijken trachtten de gelovigen tot het schenken van giften te bewegen
33. Sc h n U r e r. Kerk en Beschaving. H.
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door het rondtrekken met reliekschrijnen, waarbij zij de Mis lazen
waar zulks maar gewenst werd; of door in kerken te collecteren zonder
toestemming der pastoors. Herhaaldelijk gaf het optreden der aflaat predikers ook anderszins reden tot ergernis. Verschillende synoden
troffen maatregelen tegen dit euvel. Zij schreven voor, dat de collectanten legitimatiebewijzen moesten vertonen, en dat geestelijken niet
zelf zouden collecteren, en in geen geval op een kwakzalversmanier
zouden optreden. 1 ) Het beoogde resultaat bleef echter uit. Want vele
bisschoppen hadden er zelf belang bij, deze inzamelaars te begunstigen. Zij schreven feestdagen en kerkbezoek voor, wanneer aflaat predikers verschenen. De omvang der misbruiken blijkt uit de
buitengewoon scherpe bewoordingen, waarin een provinciaal concilie
te Mainz in 1261 het optreden der quaestores veroordeelde: „Zij doen
dikwijls gewone beenderen van mens of dier voor reliquieën
doorgaan. Zij verhalen verzonnen wonderen en trachten door allerlei
leugens, huichelachtige tranen, ogenverdraaien en gezichtentrekken
medelijden en ontroering op te wekken, zodat het volk nauwelijks
weerstand kan bieden aan hun bedrieglijke overredingskunst ...
Van het aldus verkregen geld maken zij op de schandelijkste wijze
misbruik: zij verbrassen het in eet- en drinkgelagen, in spel en
liederlijkheid." 2 ) Dezelfde verwijten worden geuit door predikers als
Berthold van Regensburg en Jacob van Vitry; maar ook geleerden
kwamen tegen die practijken op, onder anderen Albertus Magnus en
de vroegere generaal der Dominicanen Humbert van Romans, die er
in zijn hervormingsvoorstel aan het concilie van Lyon van 1274
scherpe critiek op uitoefende. Ondanks hernieuwde en scherpere
bepalingen kwam er geen einde aan de misbruiken, totdat ten slotte
het concilie van Trente het instituut der quaestores in 1546 geheel
afschafte.
De veruiterlijking van het godsdienstig leven, die reeds in de
dertiende eeuw duidelijk op te merken viel, bracht er vele vrome
zielen toe, zich aaneen te sluiten om de godsdienst inniger na te leven.
Het begin hiervan zien wij in de godsdienstige vrouwenbeweging van
die tijd. Tot in de twaalfde eeuw waren de oude kloosters der Benedictinessen de plaatsen, waar vrome vrouwen zich verdienstelijk maakten
op religieus gebied; daar werden, evenals voorheen, vlijtig manuscripten of handwerken vervaardigd, en gaf men onderricht aan
meisjes, ofschoon de hoofse gebruiken van die tijd de opvoeding der
dochters uit adellijke kringen dikwijls in een andere richting drongen.
Maar nog steeds bestond er menig bloeiend klooster, dat uitblonk
door vlijtige en soms door geleerde nonnen; zo bijvoorbeeld het
klooster op de Rupertsberg bij Bingen, gesticht door de H. Hildegard,
1) Beste voorbeeld: c. 62 van het Lateraans concilie van 1215 = c. 14 X de poenitentiis et rem. V, 38.
2) Mansi XXIII, 1102.
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die in 1179 overleed. Zij maakte een diepe indruk op haar tijdgenoten
door haar visioenen, die zij optekende in het Liber scivias, zij het met
hulp van anderen. In latere tijd hebben haar populair - medische en
natuurwetenschappelijke geschriften sterk de aandacht getrokken;
men beschouwde haar deswege als de eerste vrouwelijke arts, in
Duitsland althans, die tevens als schrijfster optrad, en als de grondlegster van de wetenschappelijke natuurlijke historie. Als schrijfster
op medisch gebied uit een nog vroegere tijd werd een zekere Trotula
genoemd, afkomstig van de school van Salerno, maar dat is een
legendarische figuur.
Van de twaalfde eeuw af beantwoordden de kloosters der Benedictinessen niet meer aan de behoeften der godsdienstige vrouwenwereld. Evenals de stiften der kanunnikessen stonden ook die kloosters
meestal slechts voor adellijke meisjes open. Verder begonnen zij
tekenen van verval te vertonen, doordat men ze ging beschouwen als
een soort pensions: men plaatste er de meisjes reeds in haar prille
jeugd of kocht haar in. Zij verloren meer en meer het karakter van
huizen, waar vrome vrouwen vrijwillig intraden om een godsdienstig
leven te leiden. Voor dat doel waren de kloosters der Cisterciënser en
Premonstratenser zusters meer geschikt. De toeloop tot deze kloosters
en het verlangen naar nieuwe stichtingen namen dermate toe, dat de.
Premonstratensers en de Cisterciënsers, die met de geestelijke leiding
van deze kloosters waren belast, niet meer bij machte waren hun taak
naar behoren te vervullen. Tal van misstanden ontstonden ook door
de dubbelkloosters, die vooral door de Premonstratensers werden
opgericht. De toename van het aantal nonnen blijkt reeds voldoende
uit een bericht, volgens hetwelk vijfentwintig jaren na de stichting van
Prémontré (1121) de kloosters van deze orde meer dan tienduizend
nonnen telden. 1 ) Een generaal-kapittel der orde verbood nog meer
vrouwen aan te nemen, welk besluit door Innocentius III in 1198
werd bekrachtigd. De Cisterciënser orde zag zich verplicht eenzelfde
besluit te nemen; in 1228 verbood haar generaal-kapittel, nieuwe
vrouwenkloosters te stichten.
De drang naar een religieus communiteitsleven, die zich vooral
openbaarde onder de vrome meisjes in de steden, leidde tot het
ontstaan der begijnen. Dat begon in het stadje Nivelles in het bisdom
Luik, waar een geestelijke, Joannes, tegen het einde der twaalfde
eeuw een godvruchtige levensgemeenschap van vrouwen en meisjes
nabij de St. Sépulcre organiseerde. De hoge geestelijkheid van Luik
had echter niet veel vertrouwen in dat nieuwe instituut. Zij trok er de
orthodoxie van in twijfel en gaf de leden de naam begginae, wat zo
ongeveer vrouwelijke ketters betekende, want ook de Albigenzen
werden met het woord beggini aangeduid. Dat wantrouwen miste
1

) He r i m a n n i De miraculis s. Mariae Laudunensis. M. G. SS. XII, 659.
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echter iedere grond. Jacob van Vitry, die overigens zeer critisch was
aangelegd en de nieuwe gemeenschap, waartoe ook Maria van Oignies
behoorde, goed kende, nam de begijnen krachtig in bescherming.
Het nieuwe instituut breidde zich snel uit. Tussen 1207 en 1220
ontstond te Luik een begijnencommuniteit bij de kapel van het
hospitaal van de H. Christoffel; in 1241 telde zij reeds vijftienhonderd
leden, zodat er een huis moest worden bijgebouwd. Omstreeks
dezelfde tijd ontstond er een begijnhof te Tongeren bij het St.-Jacobsziekenhuis ; de begijnen bezochten de kapel van deze inrichting en de
priester daar was zielzorger. Ook te Looz vestigden zich begijnen in
de buurt van het hospitaal, dat toebehoorde aan de Cisterciënser
abdij Villers. Spoedig verbreidden zich de begijnen over de naburige
landen, vooral Duitsland. In 1248 bestond er een begijnhof in Munster. In vele steden van West- en Noord - Duitsland vinden wij er
reeds in de dertiende eeuw. In de loop der veertiende eeuw nam het
aantal nieuwe huizen aanmerkelijk toe. In de vijftiende eeuw slonk
het, tot er geen nieuwe vestigingen meer voorkwamen. In Duitsland
waren er, behalve te Wezel, geen grote begijnhoven als in de Nederlanden, waar men kapel, woningen en dienstgebouwen met een muur
placht te omgeven. Wij horen in Duitsland slechts van kleine huizen
of kamers in de steden, waar soms drie of meer, ten hoogste vijftien
tot twintig begijnen samenwoonden. Op het platteland kwamen zij
bijna niet voor. Des te talrijker was echter het aantal begijnhuizen in
de grote steden. Voor Keulen zijn er honderdeenenveertig genoemd,
voor Straatsburg drieënzestig, voor Bazel veertig; waarschijnlijk
bestonden die echter niet alle tegelijk. In vele plaatsen in Zwitserland
bestonden er reeds in de dertiende eeuw, zowel op het platteland als
in de steden. Te Freiburg schijnt gravin Elisabeth van Kyburg
(t 1275) ze te hebben ingevoerd; zij werd begraven in het door haar
gestichte klooster der Franciscanen. In Zwitserland sprak men echter
niet van begijnen, maar van geestelijke zusters, arme of goede lieden,
eerbare kinderen, vrije armen, zusters van de vrije geest, devoten,
conversen, ook woudzusters of veldnonnen, wanneer zij buiten de
steden woonden. Haar huizen werden niet klooster, maar Samenung,
Godshuis, Einung of kluis genoemd. Zij droegen een wit of een stenen
kruis.
Ieder huis vormde een eigen convent met bijzondere voor
leiding lag in handen van een 'meesteres, door de leden,-schriften.D
vaak slechts voor een jaar, gekozen. Over de toelating van nieuwe
leden besliste de vergadering der zusters. Meestal voerden zij een
gemeenschappelijke huishouding. Menigmaal genoten zij slechts vrij
wonen, vuur en licht, en moesten zij zelf in haar verder onderhoud
voorzien. Een en ander zal wel hebben afgehangen van de inkomsten
der gemeenschap, die uit grote en kleine fundaties voortvloeiden.
Vooral in later tijden werd de begijnen herhaaldelijk het verwijt van
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bedelarij gemaakt. Goede begijnen gingen niet bedelen: zij moesten
door arbeid in haar onderhoud voorzien. Vooral legden zij zich toe
op naaien, spinnen en weven, meest in een gemeenschappelijk vertrek,
en op de ziekenverpleging, meer in particuliere woningen dan in de
ziekenhuizen. Door welgestelden werden zij voor de verpleging van
zieken betaald, de armen verpleegden zij gratis. Zij waakten bij overledenen en woonden de begrafenissen en de zielemissen bij. Bij de
begrafenis begeleidden zij met brandende kaarsen in de hand het
lijk naar het kerkhof, dan plaatsten zij de kaarsen op het graf en bleven
er bidden totdat de kaarsen waren opgebrand. Geen begijn mocht
een nacht buiten haar woning vertoeven. Na het avondmaal waren zij
tot stilzwijgen verplicht. Vroeg in de morgen begaven zij zich naar
de naburige kerk. Meestal waren met het kerkbezoek ook bepaalde
gebeden voorgeschreven. De begijnen legden geen eigenlijke
kloostergeloften af, maar beloofden voor de tijd, dat zij lid van de
communiteit waren, gehoorzaamheid en kuisheid. Haar kleding was
eenvoudig en van zwarte, witte, bruine, grijze of blauwe kleur. In
plaats van de sluier droegen zij een muts. Toen Dominicanen en
Franciscanen zich in de steden vestigden, sloten enkele communiteiten zich bij een van deze orden aan, door zich onder haar leiding
te stellen en zich in de nabijheid van haar kerken te vestigen. Andere
gingen over tot de derde orde van de H. Franciscus of de H. Dominicus. Weer andere wilden onafhankelijk blijven. Hierdoor ontstond
veel onenigheid. Andere moeilijkheden vonden haar oorsprong in het
verzet der pastoors, die klaagden dat de begijnen vele parochianen
naar de kerken der bedelorden trokken, ten nadele van de parochie
-kern.
Erger was, dat de begijnen herhaaldelijk van ketterij werden
beschuldigd. In het algemeen bestond er echter tegenover haar minder
grond tot dit verwijt dan tegenover de mannencongregaties, die zich
naar het voorbeeld der begijnen vormden onder de naam begini of
begarden; tegen hen moesten de kerkelijke autoriteiten optreden.
Het concilie van Vienne veroordeelde echter in 1311 de begijnen
tegelijk met de begarden en gelastte de ontbinding van deze religieuze
organisatie wegens ketterse neigingen, die herinnerden aan de sekte
van de vrije geest. Er werd evenwel voorbehoud gemaakt ten gunste
der vrome-vrouwencongregaties, waarop niets aan te merken viel.
„Onze bedoeling is niet," luidt het, „aan vrome vrouwen te verbieden,
in haarhospitia haar harten deemoedig en berouwvol tot God te
verheffen, eerbaar, hetzij met of zonder gelofte van onthouding, zoals
God haar dit ingeeft." 1 ) Vele begijnhoven bleven dus toch bestaan;
maar de aansluiting bij de derde orden van Franciscanen en Dominicanen werd door deze gebeurtenissen bevorderd. De twee orden
1)

Clement. lib. III tit. 11 de haeret. c. 1.
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geraakten vervolgens herhaaldelijk in conflict wegens de begijnen,
vooral in het begin der vijftiende eeuw te Bazel. Tegen het einde der
Middeleeuwen kwamen er weer meer klachten over de begijnen. De
Züricher cantor Felix Hemmerlin viel de begijnen, evenals de begarden, scherp aan. Sebastiaan Brant, de prediker Geiler en Thomas
Murner schilderden haar af als luie bedelaarsters, huichelachtige
kwezels en koppelaarsters. Maar al sleepte dan ook het algemene
verval van de orden en de wereldgeestelijkheid ook de begijnen mede,
zodat zij niet bestand waren tegen de storm, die de geloofsverdeeldheid in Duitsland ontketende, toch mag niet worden ontkend, dat
vooral in de dertiende eeuw in vele begijnhuizen een echt religieus
verborgen leven werd geleid. In België en Nederland hebben enige
grote begijnhoven met vele bewoonsters zich tot de huidige dag
kunnen handhaven.
Noemen wij de vele zusters in de ziekenhuizen, de begijnen, de
Cisterciënser en Premonstratenser nonnen, de Clarissen en Dominicanessen en de leden der derde orden van Franciscus en Dominicus,
dan hebben wij de voornaamste organisaties en vormen van religieus
vrouwenleven aan het einde der Middeleeuwen opgesomd. Wij
hebben dan de vrouw op nieuwe terreinen werkzaam gezien, vooral
op dat der ziekenverpleging. Bovendien openbaarde zich sinds het
begin der dertiende eeuw steeds duidelijker een mystieke trek. In de
twaalfde eeuw was de H. Hildegard een wel wijd stralende, maar toch

vrijwel eenzame verschijning. Naast haar mag de H. Elisabeth van
Schönau nog worden genoemd, wier openbaringen bedenkelijk veel
bijdroegen tot de ontwikkeling van de Ursula- legende. In het begin
van de dertiende eeuw horen wij van meer zulke vrouwen in de
Nederlanden. Daar kwam de mystiek tot uiting in extatische verschijnselen bij vrome vrouwen, wier leven werd beschreven door
Jacob van Vitry, de lichtgelovige Thomas van Cantimpré en vele
anderen. Wij noemen Maria van Oignies, Christina van St. Truiden,
Margaretha van Yperen, Luitgardis van Tongeren, de mystieke
schrijfsters Hadewych (van Antwerpen?) en Beatrij s van Nazareth, en
de ernstig zieke begijn Christina van Stommeln.
Gemakkelijker te begrijpen zijn de vrouwen- en meisjesfiguren,
die zich edelmoedig aan de idealenvan de H. Franciscus en de H.Dominicus wijdden. Naast de H. Franciscus rijst de heldhaftige gestalte
van de H. Clara, uit het adellijk geslacht der Sciffi uit Assisië, die zich
tot geen prijs iets van het ideaal der armoede van de poverello liet
afnemen. Hoe diep en nobel geestelijke vriendschap zich ontwikkelen
kon, tonen de brieven van Dominicus' opvolger, Jordanus van Saksen,
aan de zalige Diana; evenals de H. Clara had zij haar adellijke verwanten verlaten, om als Gods bruid te leven onder leiding van de
zonen van de H. Dominicus. Deze brieven zijn voor ons het oudste
voorbeeld van de mystiek, die wij in de veertiende . eeuw vooral ., bij
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Duitse Dominicanen aantreffen. Zij getuigen van innige gevoelens
des harten, maar tevens van wijsheid in de zielzorg. Jordanus wil
Christus' bruid als bruidsjonker geleiden; hij raadt haar gematigdheid
aan in de beoefening der ascese met haar convent; slechts de liefde
tot God moet geen maat en geen grenzen kennen. „Deze liefde tot
God wordt niet beoefend door versterving, maar door een heilig
verlangen, door vrome overweging en door een innige zusterlijke
liefde, waarmee ieder van u haar naaste bemint gelijk zichzelve." 1
Een harmonische verhouding tussen werkzame naastenliefde en
werkzame liefde tot God vinden wij in het leven der vorstelijke weduwen Hedwig van Silezië en haar nicht Elisabeth van Thuringen. Tegen
het einde der dertiende eeuw treedt de mystiek duidelijk aan de dag in
een aantal geschriften van vrome kloosterzusters uit Noord - Duitsland.
Daar vinden wij op de eerste plaats als mystieke schrijfster
Mechtild van Maagdenburg. Zij was het kind van voorname, maar
zeer wereldsgezinde ouders, en werd aanvankelijk geheel volgens de
hoofse gebruiken opgevoed. Toen zij twaalf jaren oud was, voelde zij
een groot geestelijk verlangen in zich opkomen; zij wilde vrijwillig
vernederingen ondergaan ter liefde Gods. Omstreeks 1235 ging zij
naar het nabije Maagdenburg, waar zij meer dan dertig of veertig
jaren in een begijnhuis woonde. Hier begon zij haar visioenen op te
tekenen, waarschijnlijk op aandringen van haar geestelijke raadsman,
een Dominicaan. Zij schreef in het Nederduits, want Latijn kende
zij niet. Haar critiek op de wantoestanden in het kerkelijk leven haalde
haar echter menige vijandschap op de hals, ook van de hogere
geestelijkheid. Daar veel in haar omgeving niet beantwoordde aan
haar ideaal, trad zij op hoge leeftijd in het Cisterciënser nonnenklooster Helfta in, waar zij geestverwanten vond; zij bracht er nog
twaalf jaren door en voegde aan haar vroegere aantekeningen nog een
laatste boek toe. Hoog vereerd door haar medezusters stierf zij op
ruim tachtigjarige leeftijd tegen het einde der dertiende eeuw. Haar
visioenen beschreef zij in een boek, dat gewoonlijk betiteld wordt:
Het vloeiende Licht der Godheid. Zij zegt, deze titel van God zelf
te hebben ontvangen met de woorden: „Het moet heten een vloeiend
licht van Mijn Godheid in alle harten, die leven zonder valsheid."
Zij wil er de geheimen der Godheid in openbaren aan alle religieuzen,
de steunpilaren der Kerk. Zij schildert hel, vagevuur en hemel, die
zij zich als plaatselijk verbonden voorstelt. Men heeft wel eens
gemeend, dat deze voorstelling Dante er toe bracht, de uitlegster in
het aards paradijs de naam Matelda te geven, maar die veronderstelling is moeilijk te verdedigen. Ons interesseert in haar visioenen
vooral, dat haar voorstelling van de hemel zo beantwoordt aan de
)

1 ) Briefe Jordan, uitgegeven door A 1 t a n e r (Quellen u. Forsch. zur Gesch. d.
Dominikanerordens 20) n. 27, blz. 31, vgl. blz. 119vv.
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hoog -feudale opvattingen van haar tijd. God is de keizerlijke gebieder
aan het hemelse hof. Christus kroont als keizerlijk jonker de vrome
ziel, die naar het hemelse hof trekt.
Dergelijke voorstellingen vinden wij ook in de visioenen van
andere nonnen uit Helfta, waar Mechtild tegen het einde van haar
leven vertoefde. Dit klooster was eerst in het begin der dertiende eeuw
gesticht, en ontstond uit een stichting van de graaf van Mansfeld, die
ten slotte naar Helfta bij Eisleben werd overgebracht. Gedurende
veertig jaren had de uitstekende abdis Gertruda van Hackeborn
(t 1292) er de leiding in handen. Haar zuster naar den bloede was
Mechtild van Hackeborn, die aldus werd genoemd om haar van
Mechtild van Maagdenburg te onderscheiden. Op jeugdige leeftijd
in het klooster getreden ontving zij degelijk onderwijs; door haar
beminnelijke nederigheid en haar geduld, evenals door haar heerlijk
gezang in het koor verwierf zij algemene bewondering en verering.
Na een hevig lijden overleed zij in 1299. Twee van haar medezusters
hielden aantekeningen van haar visioenen, voor zover zij die vertelde,
onder de titel Liber specialis gratiae. Een dezer was waarschijnlijk de
zeer met haar bevriende H. Gertrudis, bij genaamd de Grote; haar visioenen komen voor in het werk Legatus divinae pietatis, dat zij ten dele
zelf schreef. Als vijfjarig kind kwam zij naar Helfta; zij kreeg een goede
opleiding in de vrije kunsten en de theologie en schreef goed Latijn.
Op vijfentwintigjarige leeftijd viel haar het eerste visioen van de Hei-

land ten deel, in de gedaante van een jongeling, en van toen af schonk
Hij haar bijna dagelijks Zijn verlichtingen, die zij beschreef, bewijzend,
hoe haar teder vrome ziel haar geluk vond in de liefde tot Jezus' Heilig
Hart. Zij overleed waarschijnlijk tegen het einde van het jaar 1302.
De innigheid, die in deze visioenen leeft, toont ons, hoeveel warmer
de godsdienstzin, maar ook, hoeveel fijner het vrouwelijk gevoel was
geworden. Ook hier bestonden echter grenzen, die licht overschreden
konden worden, hetgeen dan ook spoedig geschiedde. Ook toen reeds
ontbrak het niet aan critiek en vermaningen tot voorzichtigheid. Met
grote ernst traden die op bij de mystieke schrijver David van Augsburg. Reeds de Franciscaan Lamprecht van Regensburg, die St. Franciscus' leven berijmde en een mystiek gedicht, De Dochter van Sion,
schreef, was het opgevallen, dat zulke mystieke visioenen juist aan
vrouwen zo vaak ten deel vielen. Hij kende enige mystieke vrouwen uit
Brabant en Beieren. Zo schreef hij over de heilige kunst der mystiek:

Die kunst koos in onze dagen
In Brabant en het Beiers land
Haar plaats aan de vrouwenkant.
Hemel wat een kunst is dit,
Die een oude vrouw bezit,
Meer dan een geleerde man.
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Hij schrijft zulks toe aan het feit, dat de vrouwen haar gevoelens
minder kunnen beheersen en dat haar de zo hooggeroemde „maat"
ontbreekt.
Brengt een genadevonkje klein
Hun slechts een flauwe vreugdeschijn,
Dan slaan zij aanstonds aan het brallen.
Dat wil mij slecht in hen bevallen.
Wie niets van warmte weet,
Die vindt het lauwe zelfs al heet,
En denkt, als het zijn mond in gaat,
Dat hij in lichtelaaie staat. 1 )
Wij willen hiermee niet zeggen, dat dit oordeel speciaal op de
mystiek der zusters van Helfta slaat we halen deze verzen slechts
aan als bewijs, dat er ook heel nuchter over gedacht werd. Evenals
tegenwoordig was het ook toen moeilijk, de mystieke vrouwen juist
te beoordelen en in de bewondering zowel als in de critiek de gulden
middelweg te houden. Merkwaardig is echter, dat men tegenwoordig
nog maar zelden blaam hoort, als zou de toenmalige geestelijkheid
te ver zijn gegaan in de begunstiging van het godsdienstig leven der
vrouw; veel meer hoort men het verwijt, dat de Middeleeuwen geen
echte waardering bezaten voor de vrouw en haar waardigheid. Men
beschouwde, zegt deze critiek, in die tijd de vrouw uitsluitend als de
afstammelinge van Eva, die de man had verleid.
In dit verband wijst men gaarne op het zogenaamde vrouwen hatende concilie van Macon uit 585 en de uitlating van een der deelnemende bisschoppen „mulierem non posse hominem vocitari";
waaruit men dan concludeert, dat volgens dit concilie de vrouw geen
menselijke ziel bezat. Men vergeet echter, dat die uitspraak door de
overige deelnemers aan het concilie werd verworpen, en waarschijnlijk
zo verklaard moet worden, dat slechts bedoeld werd het woord homo,
waarvan de betekenis zich toen reeds wijzigde, te beperken tot het
begrip man (homme). 2 )
Men heeft gemeend, ook aan de scholastiek een bewijs te kunnen
ontlenen van minachting voor de vrouw; men wees op een uitspraak
van de H. Thomas Aquinas, die een kind van het vrouwelijk geslacht,
in tegenstelling met het mannelijk, „mas occasionatus" noemt. 3)
Hieruit maakte men op, dat Thomas in de vrouw een „verminkte"
of „mislukte" man zag. Maar Thomas houdt zich hier, op het voetspoor van Aristoteles, bezig met een zuiver speculatieve beschouwing.
1) L a m p r e c h t v. Regensburg, uitg. W e i n ho 1 d (Paderborn 1880),
Tochter Syon v. 2838w., 2983w.
2) Zie deel 1, blz. 208.
3) S. theol. I q. 92 a. 1.
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Terwijl hij het mannelijk wezen als het actieve princiep aanduidt,
komt hij uit het axioma omne agens agit sibi simile tot de conclusie,
dat de natuurlijke tendens van het actieve princiep eigenlijk tot gevolg
moest hebben, dat er slechts mannelijke wezens voortgebracht
werden. Daar er echter ook vrouwelijke wezens geboren worden,
moet hier een toevallige factor in het spel zijn, die wij niet kennen.
In zoverre was dus de vrouw „iets toevalligs". Dit mag echter niet
worden opgevat in de zin, alsof de vrouw als een fout in het schep
moet worden beschouwd. Want Thomas komt op tegen de-pingsla
mening, dat de vrouw iets accidenteels zou zijn in de orde der universele causaliteit; zij maakt evenzeer deel uit van het plan der goddelijke
Voorzienigheid als de man; God schiep de vrouw in het begin, evenals
de man. Thomas roert met zijn „mas occasionatus" slechts het
probleem der geslachtsbepaling aan, de vraag dus, door welke oorzaak
een wezen mannelijk of vrouwelijk wordt; een vraag, die ook de
moderne physiologie nog niet heeft kunnen beantwoorden. Overigens
heeft Thomas over de vrouw niets anders geleerd, dan hetgeen de
Kerk de gelovigen , steeds heeft voorgehouden en nog voorhoudt:
namelijk, dat de vrouw een mens is evenals de man; zij is evenals hij
met de schuld der erfzonde beladen en zelfs nog voor hem; doch zij
is daarvoor in mindere mate verantwoordelijk dan de man, daar deze
het hoofd is in het huwelijk, aan wie de vrouw zich moet onderwerpen,
niet als slavin, maar om wille der huiselijke orde. De vrouw is in het
huwelijk de vriendin en gezellin van de man en evenals hij geroepen
tot de eeuwige zaligheid. Vooral Maria, de allerzuiverste Moeder van
de Verlosser, heeft de vrouw geadeld, haar waardigheid verheven. De
menswording van Christus verheerlijkte beide geslachten: het mannelijke, doordat Christus de mannelijke natuur aannam, het vrouwelijke, doordat Hij geboren wilde worden uit een vrouw, „opdat het
vrouwelijk geslacht niet zou worden geminacht ". 1
Het lag niet op de weg der Kerk of van haar dienaren, deel te
nemen aan de vrouwenhulde, die in de hoofse conventies opkwam,
hoezeer het beginsel van deze hulde ook paste in het kader van het
ridderwezen, dat zijn grootmoedigheid vooral ten opzichte van het
zwakke geslacht ten toon moest spreiden. Wel steunde de Kerk dit
beginsel, toen zij bij de instelling van de godsvrede opkwam voor de
bescherming der zwakken, en dus ook van de vrouw. Steeds verdedigde de Kerk de rechten der vrouw in het huwelijk, en meer dan eens
heeft zij de verstoten gemalinnen van machtige vorsten met al haar
gezag in bescherming genomen. Dat zij soms weinig bereiken kon, is
niet aan haar te wijten, doch hoogstens aan de menselijke zwakheid
van haar dienaren. Ook zagen wij, hoezeer de pausen zich het lot der
gevallen vrouwen aantrokken; zij verstieten deze niet, doch poogden
)

III, 31.4. Vgl. Ma n s e r, Die Frauenfrage nach Thomas v. Aquin, Olten 1919.
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haar door het huwelijk weer een plaats in de maatschappij te doen
innemen of door boetvaardigheid te brengen tot een echt Christelijk
leven. In dit laatste slaagde zij bijna te goed; de orde der boetezusters
genoot spoedig zulk een roep, dat zij werd belast met de opvoeding
der vrouwelijke jeugd, zodat zij ten slotte geen gelegenheid meer
vond, zich te wijden aan haar oorspronkelijk doel, de zorg voor
gevallen vrouwen.
Bestaat er wellicht meer grond voor het verwijt, dat de Kerk te
ver ging in haar waardering van de maagdelijke staat, en zowel de
gehuwde vrouw als het huwelijk zelf minder hoog schatte, en dat de
geestelijke schrijvers vanwege het celibaat geneigd waren, de zwakheden der vrouw, die zij als verleidster beschouwden, te overdrijven?
Ook dit verwijt is gemakkelijk te weerleggen. In het algemeen gesproken wordt de waardigheid der vrouw zeker door de lof der maagdelij kheid verhoogd, al was het slechts, omdat daardoor ook aan de ongehuwde vrouw een eigen waardigheid wordt toegekend. Wij moeten
echter, als het om details gaat, toegeven, dat menig kerkelijk schrijver
de „ellende van de gehuwde man", waarover ook Innocentius III in
zijn De contemptu mundi nogal minachtend spreekt, 1 ) in al te sombere
kleuren schildert. Zeker zal hiertoe de strijd tegen de gehuwde priesters hebben bijgedragen, die in alle moraliserende verhalen uit die tijd
een voorname plaats innamen.
Menig prediker veroorloofde zich bitse uitvallen over de gebreken
der vrouw, evenals over andere menselijke zwakheden, al was het
alleen maar, om de aandacht van zijn toehoorders te boeien. De om
gaven hem hiertoe meer aanleiding dan voorheen: de-standighe
groei der bevolking in de steden was voor de vrouw een nieuwe prikkel
tot opschik en praal. Uit die tijd komen dan ook de eerste bepalingen
tegen overdreven weelde in kleding. De Dominicaan Latinus, sedert
1278 pauselijk kardinaal - legaat in Midden - Italië, schreef voor, dat de
sleep der damesjaponnen, die anderhalf el lang was, moest worden
ingekort tot een handbreedte, en bedreigde haar, die dit voorschrift
niet opvolgden, met weigering der absolutie. Salimbene, van wie deze
mededeling afkomstig is, voegt er aan toe, dat een dame hem haar
nood klaagde: haar sleep was haar dierbaarder dan welk ander kledingstuk ook. De geestige Franciscaan noemt nog andere voorschriften
over de kleding, die van dezelfde kardinaal afkomstig waren. Iedere
vrouw, jong of oud, gehuwd of ongehuwd, weduwe of matrone, moest
een sluier dragen. Aanvankelijk heerste hierover grote ontsteltenis in
de vrouwenwereld. Maar de dames vonden een uitweg, wat haar bij
het sleepverbod niet was gelukt: er kwamen met goud doorstikte sluiers
van het fijnste linnen of van zijde in de mode, „waarmee zij tienmaal
schoner waren dan te voren en nog meer de blikken bekoorden ". 2 )
1)

L. I, c. 18. M i g n e, P. L. 217, col. 710. . _ . 2 ) M. G. SS. XXXII, 170.
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Aan dezelfde Salimbene danken wij echter ook een zeer gevoelige
beschrijving van Mabilia, een goede, weldadige en wijze vrouw,
gemalin van markgraaf Azzo van Este. Zij was een der vrouwen, voor
wie hij de grootste verering koesterde. De andere waren de H. Helena,
de moeder van Constantijn, Galla Placidia, de moeder van keizer
Valentinianus III, en markgravin Mathilde. Wellicht lag het vooral
in de lijn der Franciscanenorde, de goede eigenschappen van het
vrouwelijk gemoed te waarderen, dat zo toegankelijk was voor vroomheid en liefdadigheid. Berthold van Regensburg prijst haar: „Gij
vrouwen, gij zijt barmhartig en gaat liever ter kerke dan de mannen;
gij luistert meer naar de predikaties en verdient gretiger aflaten dan
zij." 1
Evengoed als er thans vrouwenhaters bestaan, waren er in de
Middeleeuwen niet weinigen, die met bitterheid over de vrouw
spraken. Onder de geestelijken waren misschien velen het oordeel
toegedaan van Aegidius Colonna, die in zijn werk over de opvoeding
der vorsten, aan Philips de Schone opgedragen, schreef: „In het
algemeen vindt men in de vrouw meer neiging tot kwaad dan in de
man, vanwege haar geringer vermogen tot oordelen." z) Daartegenover kunnen wij echter citaten aanvoeren, die blijk geven van een
volkomen begrip van de waardigheid der vrouw. Wijzen we slechts
op de ernstige toon van sympathie, waarmee Vincent van Beauvais
over de opvoeding der meisjes schrijft in zijn werk De eruditione, dat
bestemd was voor de Franse koningin Margaretha. De meisjes
moesten evenals de jongens onderwijs genieten in de wetenschappen,
vooral echter in de goede zeden. De studie moest worden afgewisseld
met gebed en handwerk. Bij de opvoeding der meisjes moest men
vooral trachten zedigheid, bescheidenheid en stilzwijgen en rijpe ernst
aan te kweken. Met de woorden van Ambrosius stelt hij haar de
H. Maagd Maria voor ogen als toonbeeld van een ingetogen leven:
„Niets vrijpostigs in de ogen, niets uitgelatens in het spreken, niets
oneerbiedigs in het optreden. Haar gebaar was niet onrustig, haar
gang niet traag, haar stem niet overmoedig, zodat heel haar verschijning haar geest en haar deugd weerspiegelde." 3 ) Evenals in de vroeg Christelijke tijd was dit aan het Franse hof van de heilige Lodewijk
het ideaal, dat bij de opvoeding van het meisje moest worden nagestreefd.
Het grootste gebrek aan waardering voor de vrouw schijnt niet
bij de geestelijkheid, maar onder de leken te hebben geheerst. Wij
noemen Philippe van Novare, de rechtsgeleerde, die op Cyprus het
)

1)

Pfeiffer I, 414, Góbel I, 124.
_) Bibliothek der kath. Pádagogik XV, Duits van M. Kaufmann (Freiburg i. B.
1904), 59.
$) Vi n c e n t i u s Bellovac. Opp. (Basilieae 1481). De eruditione filiorum regal.
c. 46. Duits van Millauer (Donauwórth o. J.) 212.
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beroemde wetboek van het koninkrijk Jeruzalem, Les Assises, schreef,
en in 1265 een „traite moral", waarin hij opvoedkundige beginselen
uiteenzette. Voor hem is de vrouw slechts de verpersoonlijking van
lichtzinnige zinnelijkheid, het verleidelijke zwakke schepsel, dat in
enkel gehoorzaamheid en onderwerping moet worden opgevoed, om te
verhinderen, dat het onheil sticht. Meisjes behoefden dan ook slechts
in beperkte mate onderwijs te genieten. Naaien en spinnen waren
voldoende. Slechts nonnen, meende hij, moesten ook leren lezen en
schrijven; want door zoveel kennis had de vrouw, die in de wereld
verkeert, al heel wat ellende veroorzaakt, en men mocht aan de slang
niet nog meer gift verstrekken; zij bezat reeds van nature te veel.
Philippe schreef deze wijsheid neer op het einde van zijn leven, na als
troubadour aan de dwaasheden van zijn tijd te hebben deelgenomen.
Dit, en waarschijnlijk in nog meerdere mate de weinig verheffende
levenswijze der vorstinnen van de kruisvaardersstaten, die de ridders
elkaar als politieke speelballen toewierpen, zal hem misschien tot zijn
onrechtvaardige en dwaze betogen hebben gebracht. 1
De ergste belediging en verlaging der vrouw vormde het laatste
deel van de Roman de la Rose, die door de burgerlijke Jean Clopinel
uit Meung- sur -Loire in 1277 werd voltooid. De grove burgerlijke
levenskijk van de schrijver reageert met de pen op de hoofse liefde
dezelfde levenskijk, die wij ook vinden in de fabliaux, waarmede
de burgers zich vermaakten. Het is de reactie tegen de ongezonde
en onechte verheerlijking, die zich in de minnepoëzie der ridders
uitspreekt. Waarschijnlijk heeft Frankrijk de vrouw nooit meer
verheerlijkt en haar tevens nooit erger verlaagd dan in de literatuur
van die tijd. Een reactie was zeker gerechtvaardigd; want in de
gedichten der troubadours had de dichtkunst zichzelf herhaaldelijk
bezoedeld met onzedelijkheid, en vele dwazen zongen slaafs de
wachtersliederen mee, zonder er zich rekenschap van te geven,
hoezeer zij zich verlaagden.
Dat de geest, die uit de fabliaux sprak, echter tevens een belediging vormde voor de reine en weldenkende vrouwen en meisjes uit
de burgerkringen, blijkt uit haar streven, om religieuze gemeenschappen in de begijnhuizen te vormen. In de tijd, waarover wij
spreken, was men nog zeer toegankelijk voor godsdienstige idealen.
In de latere Middeleeuwen werd het anders. Toen droeg de nood lottige zucht om heksen op te sporen veel bij tot vertroebeling der
stemming ten opzichte van de vrouwen. Daar staat tegenover, dat zij
een nieuwe maatschappelijke positie veroverden in de opgekomen
burgerij in Italië, die de zogenaamde Renaissancebeweging veroorzaakte, maar ons tevens het beeld van het manwijf voor ogen bracht.
)

1

) Annie H e r z o g, Die Frau auf den Furstenthronen der Kreuzfahrerstaaten

(Dissect. Freib. Schweiz) Berlin 1919, blz. 126w.
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Zo nemen wij in de gang der tijden een geleidelijke verandering
van de maatschappij in het algemeen en van de vrouwenwereld in het
bijzonder waar. Wij willen in het midden laten, of die verandering
steeds verbetering was. Vele omstandigheden wijzen eerder op het
tegendeel. Tegen het einde der Middeleeuwen nam de minachting
voor de vrouw toe. In de steden bewoog het aantal publieke vrouwen
zich in stijgende lijn. Natuurlijk speelde hierbij ook de algemene
economisch-sociale ontwikkeling een zekere rol. Bij de groei der
stedelijke bevolking ontstond er een overschot aan vrouwen. Er
kwamen er steeds meer, die haar natuurlijke roeping tot echtgenote
en moeder niet konden vervullen. Hierbij kwam, dat de lekenstand
zich nog niet ten volle had ontplooid. Vooral de geleerde beroepen
konden bijna alleen door clerici worden uitgeoefend. Velen, die,
zonder geroepen te zijn, de geestelijke stand kozen, verlaagden hem
door hun onzedelijk gedrag en beperkten het aantal huwelijkskansen.
Merkwaardig is, dat onder de vrouwen tegen het einde der Middeleeuwen hogere ontwikkeling zeldzaam wordt. Waarschijnlijk hield
dit verband met de wereldse opvoeding in de adellijke kringen en met
het verval der vrouwenkloosters, die in het begin der Middeleeuwen
de centra vormden van de hogere ontwikkeling der vrouw.
De scholastiek met haar speculatief karakter had blijkbaar ook
weinig aantrekkingskracht voor de vrouw. Meer voelde zij voor de als
tegenwicht optredende mystiek, die haar gelegenheid bood tot ont-

wikkeling der specifiek vrouwelijke eigenschappen en haar duurzame
invloed onderging. Tot op zekere hoogte werd hieraan ook meegewerkt door de grote massa van het gelovige volk, dat veel begrip
toonde voor mystiek en symboliek in de kerkelijke kunst.
Het zou echter niet juist zijn, uit het voorafgaande te ruime
conclusies te trekken, deze bijvoorbeeld, dat men liefst iedereen in het
klooster wilde drijven, of geen begrip en waardering had voor een
wereldlijke roeping. Thomas Aquinas leert, dat een wereldlijke
roeping evenzeer op Gods beschikking berust als het kloosterleven;
hij zegt, dat voor velen het leven in de wereld beter is dan de klooster
staat. Nog vinden wij bij hem de volgende uitspraak: „De-lijke
maagdelijke staat is beter dan de gehuwde; niettemin kan de een in
het huwelijk een grotere volmaaktheid bereiken dan de ander in de
maagdelijke staat." 1 ) Reeds bij Ratherius van Verona, die in de tiende
eeuw leefde, wezen wij op onderrichtingen voor de verschillende
standen, waaruit waardering ook voor de wereldlijke roepingen
spreekt. Alanus van Rijssel, de scholasticus, die als doctor universalis
geprezen werd, gaf in een werk over de kanselwelsprekendheid ver schillende wenken, hoe men diende te prediken voor toehoorders, die
tot verschillende levensstaten behoorden; zo vermaande hij de
1

) S. theol. II Ilae, q. 152, a. 4, ad 2.
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predikers, tegenover gehuwden de nadruk te leggen op de hoge
waardigheid van de huwelijke staat, gelijk het betaamde. Van Jacob
van Vitry is een aantal preken voor verschillende levensstaten
afkomstig; hij spoort de landbouwers en de andere arbeiders tot vlijt
aan en zegt dat zij, die hun arbeid verrichten met een vrome intentie
en liefde tot God, zeer dikwijls niet minder verdiensten voor de hemel
verwerven dan zij, die de gehele dag in de kerk zingen of des nachts
opstaan om aan de metten deel te nemen. In zijn Historia occidentalis
stelt hij de verschillende staten als orden voor; de echtelieden behoren
tot de orde der gehuwden, waarvan God zelf de abt is, terwijl het
evangelie de regel vormt. Tal van theologen en predikers hebben
aldus de huwelijke staat als een heilige orde geprezen. Berthold van
Regensburg, de grote Duitse Franciscaanse prediker, omschrijft zeer
mooi de betekenis van de wereldlijke roepingen, vooral in zijn preek
over de vijf talenten. God heeft iedere mens een ambt toegewezen,
dat hij zonder morren moet uitoefenen. „God gaf aan iedere mens een
werkkring; niemand schiep hij voor de lediggang. Wij zijn allen
verplicht te werken om in ons onderhoud te voorzien. Ook ik heb
een werkkring. Mijn werk is prediken. Daar God alles met wijsheid
heeft geregeld, heeft Hij ook 's mensen leven geschapen en geregeld
naar Zijn wil, en niet naar onze wensen. Menigeen zou graag rechter
zijn, doch is voor het schoenmakersvak bestemd. Gij zoudt wellicht
gaarne een ridder zijn; God wil echter, dat gij het land bebouwt en
ons koren en wijn bezorgt. Wie zou de akkers bebouwen, indien gij
allen heren waart? En wie zou onze schoenen lappen, als eenieder was,
wat hij graag zou willen zijn? Gij moet zijn, wat God wil. Hij schiep
degene, die Hij voor het pausdom bestemde. Zo moet een ander
keizer zijn of koning of bisschop of ridder of graaf of dit of dat.
Onverschillig in welke rang of stand gij leeft, hoog of laag, eenmaal
zult gij tegenover God rekenschap moeten afleggen. Vóór alles moet
gij uw ambt uitoefenen om Godswil; dat wil zeggen: bekleedt gij een
nederig ambt, dan moogt gij niet morren in uw hart en met uw mond...
Gij moet zeggen: Heer, wees geprezen voor alle genaden, die Gij mij
hebt geschonken en nog wilt schenken. Indien Hij u in een hogere
stand had willen plaatsen, dan zou Hij het hebben gedaan. Nu Hij u
bescheiden omstandigheden heeft toegedacht, moet gij u ook met
uw ambt vernederen en deemoedig zijn om Godswil. Dan zal Hij u
in de hemel een hoog ambt geven. Leef derhalve volgens de wil van God
in de stand, waarin Hij u heeft geplaatst, in oprechtheid en trouw." 1
Een andere Franciscaan uit dezelfde tijd, Lodewijk, die herhaaldelijk de plichten van de levensstaat in zijn preken behandelde, noemt
de landbouwers de geliefde kinderen Gods, wegens hun voortdurende arbeid, die aan God welgevallig is, en omdat zij door hun
)

1)
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heren onrechtvaardig werden behandeld. Tot de geliefde kinderen
Gods rekent hij ook de arbeiders, slagers, wolwevers, wevers, smeden,
timmerlieden, „daar zij dag en nacht arbeiden ". 1
De ' Kerk nam dus een volkomen redelijk standpunt in ten
opzichte van de wereldlijke beroepen, welke zij hun juiste plaats
toekende in het Christelijk-sociaal maatschappelijk organisme. Erkend
dient echter te worden, dat er in de practijk een ongezonde drang naar
kerkelijke posities heerste, daar te weinig zorg werd gedragen, dat
ontwikkelden een wereldlijk beroep konden uitoefenen. Dit lag echter
aan de ontwikkeling der maatschappij in het algemeen, waarin de
leken slechts langzaam meer naar voren konden treden. De beroepen
voor ontwikkelde leken konden eerst ontstaan, nadat de burgerij
omhoog was gekomen. Voor de Kerk werd het geen verlies, dat menig
lekenberoep aan haar dienaren werd ontnomen. Doordat velen met
wereldse oogmerken in de rijen der geestelijkheid waren getreden,
was het getal dergenen groot, die opgingen in het streven naar aardse
cultuur en aards genot. De volgende eeuwen waren dan ook getuigen
van kerkelijk verval. Maar alvorens wij daar nader op ingaan, moeten
wij nog eens terugzien in de twaalfde en de dertiende eeuw, om de
geest des tijds in de kerkelijke bouwkunst te leren kennen. Wij zullen
dan een geest waarnemen van vreugde in God en geloof, zeldzaam
van frisheid en klaarheid en eigen karakter.
)

§ 6. De ontwikkeling der gotiek
De verheffing, waartoe het westen sedert het begin der kruistochten kwam, weerspiegelt zich het best in de nieuwe kunststijl, die
de Romaanse stijl, uit de basiliekstijl voortgekomen, opvolgde, of
juister uitgedrukt misschien
voortzette.
Voordien waren bijna uitsluitend de kloosters de haarden der
cultuur: scholen, wetenschap, instellingen van liefdadigheid gingen
van hen uit, en hun behoeften, plaatselijk verschillend, hadden bij de
bouw van kerken de Romaanse stijl zijn karakter gegeven. Thans
roerde zich echter overal een nieuw en rijker leven, dat zich ook in
de kerkelijke bouwkunst wilde uiten.
De kruistochten bewerkten tussen de volken der westerse wereld
een verband, zoals nooit te voren had bestaan, en ook sindsdien niet
meer verwezenlijkt zou worden. Onder leiding van de Kerk streefde
het westen geestdriftig naar het doel, dat de Kerk gewezen had: God
te eren door te werken voor het heil der eigen ziel en voor de naaste
in zijn nood, door de wetenschap te beoefenen en het Christendom te
1)

F r a n z, Drei deutsche Minoritenprediger (Freib. i. Br. 1907), 88v.
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verdedigen en te verbreiden met het zwaard in de hand. Dit was op
zichzelf niets nieuws, maar het kwam duidelijker uit, doordat er onder
die werkers veel meer sprekende figuren en groepen optraden dan
ooit in vroeger eeuwen. Het was thans niet meer de geestelijkheid
alleen met enkele heersers, die de leiding gaven. De afzonderlijke
nationaliteiten en standen, en deze laatste nog meer dan de eerste,
tekenden zich in eigen vormen af; allen werkten echter bewust samen
tot bereiking van dezelfde doeleinden.
Na de clerus was het vooral de ridderstand, die nu een rol
speelde. Hij vooral leverde de legers van kruisvaarders, die de Gesta
Francorum, door heel het westen geprezen, verrichtten. De ridderstand bracht de grootste offers, doch ontving, behalve het hemelse
loon, ook de grootste tijdelijke voordelen. Die kon men bewonderen
in de praal, waarmee Franse baronnen op Cyprus, en na de verovering
van Constantinopel in Griekenland, in Athene en Achaia, heersten.
In de rijen der Franse ridders, vanwaar de kruistochtbeweging was
uitgegaan, was in verband daarmee een maatschappelijke en geestelijke
macht gegroeid, waaruit duidelijk de vooruitgang der westerse cultuur
bleek. Voor het eerst ontstonden maatschappelijke vormen, did
eenieder in acht nam, wilde hij tot de eerste stand worden gerekend.
De hoofse toon prezen de ridders in hun gedichten, die voor het eerst
een wereldliteratuur schiepen, en een mode op het gebied der kleding
en van intellectuele smaak, waarvoor allen zich bukten, die tot deze
stand behoorden, ontwikkelde zich niet slechts in Frankrijk, maar ook
in de andere westerse landen.
Die mode kwam algemeen in zwang, toen de heldenpoëzie,
waarvan het voornaamste product het Rolandslied is, haar aantrek kingskracht verloor, en de Keltische sagenfiguren van koning Arthur
en zijn Tafelronde in het Anglo-Normandische rijk, dat in handen
van de Franse Plantagenet Hendrik 11(1154-1189) was gevallen, tot
grillig-fantastische gestalten werden omgevormd. Zij werden de
modellen van de hoofse manieren, doch tevens voorbeelden van een
dwaze zucht naar avonturen en erotische hartstocht. Men kleedde
tegelijk de oudheid in het costuum van eigen tijd en dichtte de helden
uit de sagen van Thebe en Troje, Aeneas en personen uit Ovidius'
werken middeleeuwse gevoelens en manieren toe, of men behandelde
op dezelfde wijze sprookjesachtige onderwerpen uit het vreemde
oosten. Chrétien gaf met zijn gedichten te Troyes, aan het hof van
gravin Maria, de dochter van koningin Eleonora, de toon aan, en
eindeloze avonturenromans, meest van ridderlijke hand, deunden
hem na. Allerwegen bezong men de lof van Iwein en Parcival, van
Erec, Tristan en Isolde, van Lancelot of van Alexander en Troje.
De modieuze riddergeest vond zijn weg ook naar Duitsland,
toen Frederik I Barbarossa in 1156 te Würzburg met de Bourgondische gravendochter Beatrix huwde, aan wie Gautier d'Arras zijn
34. Sc h nu r e r. Kerk en Beschaving. II.
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avonturenroman Ille et Galeron opdroeg. De jeugdige keizerin wordt
daarin geprezen, omdat zij zich van haar jeugd af door hoofse zeden
en verfijnde geest liet leiden. De invloed der schone, intelligente en
moedige Française op haar gemaal wordt gekarakteriseerd door een
opmerking van de Engelse deken Radulf van Diceto: velen beschouwden Frederik als een „vrouwsman" (vir uxorius), die er slechts op
bedacht was, aan zijn vrouw te behagen. 1 ) Op het Pinksterfeest in
1184 liet het keizerlijk paar zijn geluk uitstralen te Mainz, waar met
groot feestbetoon hun oudste twee zonen de ridderslag ontvingen en
de Franse minstreel Guyot van Provins aanwezig was, evenals
Hendrik van Veldeke, die er waarschijnlijk voorlas uit zijn Eneide,
waarin hij een Frans model had nagedicht.
Na Hendrik van Veldeke legden zich nog vele anderen op de
bewerking van Franse geschriften toe. De voornaamste is wel
Wolfram von Eschenbach met zijn Parcival. Hij wist het goud te
waarderen, dat verscholen lag tussen het vele fantastische glimpapier.
Even hoog als het ideaal van ridderlijke geest, dat door zij n graalridders werd belichaamd, schatte hij oprecht berouw, waardoor zonde
wordt uitgewist. Als hoogste goed gold voor hem de zedelijke „State",
de degelijkheid, die wortelt in de trouw aan God, en waarvan het
tegenovergestelde, de twijfel, de onbestendigheid, ten verderve voert.
Een veelstemmig orkest vormden die ridderlijke dichters van
hun tijd. Epische gedichten klonken op en weke lyriek van minnezangen, die de Provençaalse troubadours dichtten en die zij afwisselden
met scherpe politieke sirventes. Ook zij veroverden met hun liederen
Noord - Frankrijk en Italië, vervolgens Catalonië, Portugal, Engeland
en ook Duitsland, waar Walter von der Vogelweide, een tijdgenoot
van Wolfram, de meeste lauweren won.
Het was dus niet meer uitsluitend de geestelijkheid, die stuur
gaf aan hart en verbeelding. Maar al hebben sommige dichters uit
de tijd van de ridderpoëzie, en meer nog de later optredende burgerlijke dichters zich niet steeds aan de leer der Kerk gehouden en de
clerus dikwijls gehoond, zij werden overstemd door de grote meerderheid van hun tijdgenoten, die God en de Kerk als vanouds wilden
eren. Naast de minnedichten vinden wij de gedichten ter ere van
Maria. Het ontbreekt ook niet aan vrome geestelijke poëzie van
lekenhand, zoals blijkt uit het hooglied van Christelijke offervaardig heid, dat de kruisvaarder Hartmann von Aue in zijn Armen Heinrich
zong.
De meeste motieven, die omstreeks 1200 in Duitsland werden
verwerkt, kwamen uit Frankrijk. Duitsland, evenals de andere landen,
volgde het Franse voorbeeld. Dit is te opmerkelijker, omdat juist in
1 ) M. G. SS. XXVII, 270. Zie Felicia v. K e s z y c k a, Kaiserin Beatrix (Dis&
Freib. Schweiz), Posen 1923.
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die tijd de poëtische stroming, die over Duitsland ging, uit de donkere
diepten der volkssage de Nibelungenmotieven te voorschijn bracht,
die het Duitse volk het meest grootse epos der Middeleeuwen
schonken. Het buitenlandse materiaal wist zich niet alleen te handhaven, maar verwierf zelfs bijna de voornaamste plaats.
Die overheersing was echter slechts uiterlijk, en had weinig te
betekenen tegenover het feit, dat de westerse volken meer waarde
gingen hechten aan hun eigen talen, het Latijn aan de geleerden en
de geestelijkheid overlatend. De veroveringen der volkstaal groeiden
aan van geslacht tot geslacht. De heldendaden der kruisvaarders, die
Constantinopel veroverden, vonden een vertolker in een der voornaamsten hunner, Geoffroy de Villehardouin, maarschalk van Champagne; zijn werk behoort tot de oudste literaire monumenten van het
Noord - Franse proza. Na hem kwam de gezel van de heilige Lodewijk,
de senechal Jean Sire de Joinville, met de eerste belangrijke Franse
memoires, de Histoire de St. Louis. In Duitsland schreef de schepen
Eike von Repgow het oudste rechtskundige werk der Middeleeuwen,
de Saksenspiegel, tussen 1215 en 1235, in het Nedersaksisch.
Het karakteristieke in de buitengewoon ijverige literaire productie
van de twaalfde en de dertiende eeuw bestaat hierin, dat het Latijn
terrein verloor, dat het aantal wereldlijke schrijvers en profane
onderwerpen naast de geestelijke steeds toenam, en dat Frankrijk de
toon der hoofse ontwikkeling aangaf en de nationale literaturen de
weg wees, die men gewillig volgde, zodat ondanks de grote verscheidenheid toch een zekere eenheid overheerst.
Behalve op het gebied der fraaie letteren en van de hoofse smaak
ging Frankrijk ook voor op die velden van wetenschap, waarop men
zich toen het meest bewoog. Parijs was de hogeschool der theologie
en der philosophie, overstraalde sedert het begin der dertiende eeuw
met haar universiteit de hele reeks westerse hogescholen, die kort na
elkander werden opgericht. Daar legden de grootste geesten van die
tijd er zich op toe, de Aristotelische philosophie te toetsen; zij wilden
met hun ontzagwekkende systematische arbeid alle wetenschap
omvatten en inlijven in het grote stelsel van Christelijke levensbeschouwing. Te Parijs, de bakermat der scholastiek, openbaarde
zich het krachtigst de sterke geest van orde en rangschikking en regeling, die het westen doortrok, dat uiterlijk nooit zo onderworpen was aan
de leiding van de Heilige Stoel als in de twaalfde en dertiende eeuw.
Sinds de tijd van de schrandere abt Suger van St. Denis, de
trouwe raadsman van Lodewijk VI en Lodewijk VII, wist het
vorstenhuis der Capetingers in Frankrijk zijn vazallen tot volkomen
ondergeschiktheid te brengen. Ondanks de noodlottige gevolgen der
echtscheiding van Lodewijk VII en Eleonora, die een nieuw huwelijk
sloot met de latere Engelse koning Hendrik II Plantagenet, slaagde
het Franse koningschap er in, zich weer op te werken. Reeds vroeg
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schiep het door nieuwe ambtelijke organisatie de mogelijkheid, de
eenheid van de staat hechter te grondvesten. Door zijn ingrijpen in
de Albigenzenoorlogen verwierf Lodewijk VIII in het zuidoosten
een positie, die veel voor de toekomst beloofde, en onder zijn zoon,
de heilige Lodewijk IX (1226-1270), werd het koninkrijk de belichaming van het Christelijke vorstenideaal. Ook van de krachten der
opkomende steden wisten die koningen gebruik te maken; die
krachten wilden zich gaarne doen gelden, en niet op de laatste plaats
aan het godsdienstig leven hun aandeel hebben.
Dit waren allemaal nieuwe stromingen, stemmingen en behoeften, die zich in tastbare vormen moesten uiten, gelijk overal in de
jonge steden grotere of nieuwe kerken moesten worden gebouwd. De
nieuwe kerkelijke bouwstijl zou bij de drang naar eenheid overal
zegepralen, zo hij het symbool werd van die nieuwe stromingen. Dit
nu werd hij door een gestadig voortschrijdende ontwikkeling, waarbij
voornamelijk het vraagstuk der overwelving, dat aan de Romaanse
bouwmeesters zoveel moeilijkheden had berokkend, tot een geniale
oplossing werd gebracht.
Wij noemen slechts enkele van de typische wijzigingen, die
volgden uit de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. Zo herinneren
wij er allereerst aan, dat in de Romaanse kerken het koor een streng
afgesloten ruimte vormde, in overeenstemming met de klooster gebruiken. Door de crypte er onder stak dit gedeelte nog meer uit
boven het gedeelte van de kerk, dat voor het volk was bestemd. Thans
werd deze afscheiding zwakker en ten laatste verviel zij meestal geheel.
De crypte verdween. Ten teken dat de Kerk voor de leken de godsdienstoefening houdt, kreeg het koor dezelfde hoogte als het midden
kwam het met het corpus der kerk onder één dak, zodat het-schip,
zich voordeed als een voortzetting van het lengteschip. De afscheidende dwarsbeuk werd geleidelijk korter, en paste zich aan de vorm
van het lengteschip aan, om ten slotte in de halkerken geheel te
vervallen. De inwendige constructie werd aldus steeds gelijkmatiger
en meer en meer één, evenals de democratische stedelijke organisatie
overal dezelfde grondtrekken vertoonde, die neerkomen op een
vereffening van het standsverschil. Ook uiterlijk werd de verscheidenheid geringer. Deze had tot dusver geculmineerd in de grote vorm verschillen der torens. Thans zien wij nog slechts een of twee volkomen symmetrische torens boven de toegangsruimte der kerk, die
reeds van verre de gelovigen aansporen, op te gaan naar Gods huis.
De enige afscheiding binnen de kerk tussen clerus en volk is het
oksaal (lectorium), het oude symbool van het kerkelijk leerambt, dat
meestal door de beeldhouwer of later door de kunstsmid, niet door de
architect wordt ontworpen. Het presbyterium ligt niet meer hoog
boven het niveau der kerk, doch gelijkvloers, of slechts één of twee
treden hoger. Daar de kerk er op de eerste plaats is voor de gelovigen
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en de priester voor het volk de godsdienstoefening houdt, bevindt
zich de kerk ook meestal op een plaats, waar de menigte zich verzamelt,
op de markt, waarvan het lawaai niet meer afschrikt. Van een atrium,
dat het profane dagelijkse leven buitensluit, wil men niets meer
weten; integendeel opent zich de kerk met vele rijk geornamenteerde
portalen, die de heerlijkheid der Kerk naar buiten verkondigen. Ook
de hele structuur is van buiten te herkennen door de steunberen der
gewelven. De muren worden bijna geheel ingenomen door ramen,
welker kleurige ruiten het daglicht alleen moeten temperen, om de
ingetogenheid te vergemakkelijken. Maar gelijk het stadsleven met
een steeds groter aantal genootschappen, gilden en verenigingen werd
verrijkt, zo ging ook de gotiek een rijkdom van geledingen ontplooien,
de solidariteit symboliserend, waardoor de steden vrije gemeenschappen waren geworden, en die nog herhaaldelijk actief optrad. De
zuilen gelijken op een bundel saamgevatte zuiltjes. De ribben van het
gewelf laten zien hoe alles zich verenigt en samenwerkt om te stutten
en te dragen. De vensters worden geleed, met stijlen en traceerwerk.
De buitenberen slinken geleidelijk, om ten slotte in pinakels te
eindigen. De fijnste regressieve schakering legt men echter in de
constructie van de toren: frontons en fialen volgen elkander op, totdat
de ijle spits hoog in de lucht in de kruisbloem eindigt. Eenheid in
veelvoudigheid vinden wij vervolgens ook in de kapellen, die tussen
de buitenpijlers een plaats vinden of het koor omkransen.
Deze eenheid, die de gehele constructie beheerst en waarin alles
hiërarchisch geschikt is, herinnert aan het verstandelijk systeem der
scholastiek. De grote summae der scholastici en de grote gotische
kathedralen stemmen vaak ook hierin overeen, dat zij onvoltooid
bleven, wijl zij streefden naar een hoogte en volmaaktheid, die slechts
zelden konden worden bereikt.
Voordat de stijl tot verdere ontwikkeling kon worden gebracht,
moest natuurlijk aan bepaalde technische eisen worden voldaan. Een
der voornaamste vondsten was een geniale verbetering van het kruisgewelf; men versterkte de scherpe kanten, zodat de stukken muur er
tussen lichte kappen konden worden. De scherpe kanten werden
ribben, die de druk overbrachten op de pijlers; daar vooral kwam nu
de zwaarte van het gewelf neer, zodat de lengtemuren ontlast werden,
en naar willekeur doorbroken konden worden, om grote vensters
plaats te geven, zodat het geheel een constructie kreeg als van een
steiger. De ogivale stijl ontleende zijn naam aan het woord augiva,
Latijn voor kruisrib, afgeleid van augere, versterken. Abusievelijk
heeft men het Romaanse woord ogive gebruikt om de spitsboog aan
te duiden en deze als de karakteristiek van de gotiek beschouwd. De
spitsboog kenmerkt wel is waar deze stijl, maar niet hem alléén, en
hij is ook niet essentieel. Als decoratief element kwam hij al vroeg in
Egypte en ook bij de Moren in Spanje. voor. Ook rondbogen kunnen
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voor overwelving van rechthoeken worden gebruikt. De spitsboog
gaf echter dit voordeel, dat de druk opzij geringer was dan bij het
kruisgewelf. De top van het gewelf viel bij de invoering der spitse
kappen niet in de toplijn, maar lager. Bovendien werd door de spitsboog een groot aesthetisch effect bereikt, doordat de verticale lijn
scherper uitkwam, die in de gotische bouw zo overtuigend omhoog
wijst, zinnebeeld van vergeestelijking en edelaardigheid. De indruk
van zwaarte in de Romaanse bouwstijl week voor lichte, nobele
elegantie. De gotische kerkelijke bouwkunst roept gedachten op aan
een woud, waarin machtige groepen bomen naar de hemel rijzen en
wijzen, waar blauwe hemel en lichte wolken doorheen schijnen. Zij
drukt niet neer, maar trekt de blik naar boven. De kerken ademen
een ideaal streven en zweven, waarbij de stenen, de symbolen der
materie, hun zwaartekracht verloren schijnen te hebben.
De techniek eiste nog iets anders, dat de gotische bouw kenmerkt:
het systeem der steunberen. Reeds in de Romaanse periode werd
gebruik gemaakt van versterkte muurstroken of pilasters. Nu had
men beren nodig, om het ijle geraamte ineen te houden en de zijdelingse druk, die er nog steeds was, op te vangen. Bogen van het
middenschip over de zijschepen brengen de drang van het gewelf op
de beren over. Zo wordt de hele constructie beheerst door een nuchtere technische logica, die zich echter niet verstopt, maar met ranke
pijlers en pinakels, en met spitsbogen en spitsgevels overal, aesthetisch
aandoet en overal naar boven wijst, in eindeloze responsoria „Sursum
corda" zingend.
Ook de ietwat ruige humor, waarvoor het realisme van burger en
ambachtsman zo'n smaak had, vindt een geschikte plaats. Meestal
loopt er om het steile dak een trans met balustrade zeer practisch
met het oog op inspectie van het gebouw en het verrichten van herstellingen. Hier wordt tevens het regenwater opgevangen, dat vervolgens,
opdat het niet langs de muren lope en de versieringen schade, door
waterspuwers wordt afgevoerd. In die waterspuwers kon de volks humor zich uitvieren. Er werden de malste dieren- en mensenfiguren
van gemaakt.
Deze stijl, die ten noorden der Alpen ontstond en daar de feudale
geestdrift der kruisvaarders, het saamhorigheidsgevoel der burgers
en de peinzende geest van Parijse geleerden karakteriseert, is eigenlijk
ook alleen ten noorden der Alpen goed thuisgeraakt. In Italië gold
hij als een buitenlandse stijl, die slechts zelden werd overgenomen.
Men wilde daar de droom niet prijsgeven, in een eigen stijl de machtige tradities der oudheid te laten herleven. In de vijftiende eeuw
toonde de humanistisch - ontwikkelde burgerij onverholen afkeer tegen
die uit het noorden afkomstige stijl. Men begon de gotiek als een
barbaarse kunst te beschouwen. De kunstcriticus Vasari uit de
zestiende eeuw zag er een uitvindsel in van de Goten, de nakomelingen
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dergenen, die onder Alarik Rome hadden verwoest. Zo kwam de naam
gotische stijl in de wereld. Een scheldwoord werd een algemene
aanduiding, die ook door de bewonderaars van de stijl werd aanvaard
een verschijnsel, gelijk wij meermalen waarnemen, als er nieuwe
groeperingen ontstaan.
Waar kwam de gotische stijl vandaan? Hoe ontstond hij?
Aanvankelijk waren de meningen hieromtrent zeer verdeeld. Men
zocht de oorsprong in Engeland, in Normandië, in Spanje, in Duits land; en daar men de spitsboog als het karakteristieke element
beschouwde, ook in het oosten, in de Arabische bouwkunst. Thans
neemt men vrij algemeen aan, dat de eigenlijke elementen der gotiek
in het begin der twaalfde eeuw in Noord - Frankrijk te voorschijn
kwamen en voor het eerst duidelijk te zamen optraden in de abdijkerk
van St. Denis bij Parijs, in 1140-1144, onder abt Suger, de raadsman
der Franse koningen Lodewijk VI en Lodewijk VII, gebouwd. Hoog
en laag bouwde geestdriftig mee aan deze kerk, die bijna een kerk van
de koning mocht heten. Die glorie van de eerste koninklijke abdij
wekte algemene bewondering en prikkelde tot navolging. Dit was
immers het tijdperk, waarin het Franse koningschap begon op te komen.
Tevens was het de tijd van de tweede kruistocht, toen de geest
van de heilige Bernardus van Clairvaux de westerse wereld bezielde
en de orde der Cisterciënsers bloeide. De generaal-kapittels van deze
orde hadden voor het eerst democratische constitutionele beginselen
ingeleid in de constituties der westerse kloosterorden. De Cisterciënsers wezen de weg niet slechts aan de na hen komende orden, aan
de Franciscanen en Dominicanen, maar ook aan de stedelijke organisaties ; daarmee was er een stemming gevestigd, die even onontbeerlijk
was voor de groei der nieuwe kunst als het idealisme van de religieuze
ridder, waarover Bernardus in zijn propagandistisch geschrift voor
de Tempeliers met zoveel lof sprak. Al was de Cisterciënsers eenvoud
voorgeschreven ook in de bouw van hun kerken, toch wilden zij
rekening houden met de nieuwe stijl, die zozeer in overeenstemming
was met de aard van hun orde. Van Bourgondië uit verbreidden zij
hem over Italië, Spanje en vooral Oost - Duitsland. Evenals met de
instelling der generaal-kapittels zijn toen de Cisterciënsers met de
stijl van hun kerken voorbeelden voor de Franciscanen geworden.
Dezen namen vaak de strenge, rechthoekige afsluiting van het koor
met rechtlijnige kapellen aan weerszijden over om haar eenvoud. De
Dominicanen streefden aanvankelijk eveneens slechts naar eenvoud,
als zij kerken bouwden, maar evenmin als de Franciscanen konden
zij zich op de duur aan de geest van de tijd onttrekken, te minder,
toen er onder de leden der orde knappe bouwmeesters optraden, die
hun talenten niet graag onder de korenmaat hielden. Beide bedelorden
kwamen er aldus toe, behalve eenvoudige, éénbeukige kerken drie beukige met open dakstoel en ook overwelfde kerken te bouwen; de
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meest bekende uit de dertiende eeuw zijn S. Antonio te Padua,
S. Maria Novella te Florence en S. Maria sopra Minerva te Rome, de
enige gotische kerk in deze stad.
De nieuwe orden stonden dus niet afwijzend tegenover de
gotische stijl; zij waren er echter niet de voornaamste begunstigers
van. Die moeten wij voornamelijk zoeken onder de ridders in Noord Fran krijk, die zich op politiek terrein rondom de tijdgenoot van de
heilige Bernardus, koning Lodewijk VII, schaarden; om de koning,
die met zoveel illusie de tweede kruistocht ondernam, en om diens
zoon en opvolger, Philippe Auguste, de held van de derde kruistocht,
die een voornaam aandeel had in de verovering van Akkon. Tot die
ridderlijke kringen behoorden allen, die sindsdien de hoofse Franse
manieren en smaak van de Franse taal propageerden. Nooit in de
Middeleeuwen was deze taal zo algemeen verbreid als in de dertiende
eeuw. De Provençaalse ' mededingster was verdrongen door de
Albigenzenoorlogen en het verdwijnen der troubadours. Frans was
de taal der voorname Engelsen en van de grote wereld in Noord Italië, de Nederlanden en Duitsland. Met de Franse toon en smaak
verbreidde zich de nieuwe Franse kunst, die in talrijke kathedralen
van Noord - Frankrijk kon worden bewonderd, en waaraan de nobele
figuur van de heilige Lodewijk een nog grotere wijding gaf.
De bevolking der steden, die meer dan ooit naar vooruitgang
streefde, wilde niet achterblijven bij de adel in waardering voor de
nieuwe geestesrichting, die ook haar eigen opvattingen gelegenheid
gaf zich te uiten. Zij droeg het voornaamste bij tot de uitvoering dier
artistieke gedachten: arbeiders en geld. Al spoedig nam in de steden
het aantal leken toe, die als metselaars wensten te werk gesteld te
worden. De principalen waren echter meest bisschoppen, want er
werden vooral kathedralen gebouwd; dan kwamen de abten en de
wereldlijke overheden. De bouw der verschillende grote kerken, die
vaak generaties duurde, gaf het aanzijn aan een aparte klasse van
bouwvakarbeiders, die zich volgens de geest van die tijd in genootschappen organiseerden.
Er is over deze bouwgilden of bouwloges veel gebazeld. Vrijmetselaars hebben er geheime genootschappen in willen zien, die nog
dateerden uit de voorchristelijke tijd en zekere geheimen bewaard
zouden hebben, welke de vrijmetselarij vervolgens overnam. Vooral
de Engelse bouwgilden zouden volgens deze schrijvers een alleszins
gegronde critiek hebben uitgeoefend op geestelijken en kloosterlingen,
die zij in stenen caricaturen hadden gehoond. De Tempeliers zouden
zich vervolgens uit wraakzucht tegen de paus, die hun orde had
opgeheven, bij deze loges hebben aangesloten, en daarin zouden dan
pure menselijkheid en een hogere religiositeit zijn beoefend. Dit zijn
allemaal gratis beweringen. Het verband tussen de middeleeuwse
bouwgilden en de vrijmetselarij is een product van louter fantasie.
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Hebben die bouworganisaties voorlopers gehad, dan waren het de
kloostergilden van de Romaanse tijd, waarin geestelijken en leken
als arbeiders waren verenigd onder de leiding van een vakkundige
monnik. De algemene gang van het maatschappelijk leven was oorzaak, dat later slechts leken deel van die bouwgilden uitmaakten. Aan
het hoofd van een bouwgilde stond een bouwmeester; hij had de
arbeiders onder zich, die de stenen bewerkten en op hun plaats
brachten. Niet deze arbeiders waren het, die het werk leidden volgens
zekere geheimenissen het was een bouwmeester, die geestelijke,
monnik of leek kon zijn. Even onjuist is het, in de onderscheidingstekenen der metselaars aanduidingen van een geheimzinnige kunsttraditie te willen zien. De groepering van de bouwvakarbeiders in een
bouworganisatie wasr'overeenkomstig de gewoonten van die tijd. Zij
hadden ook hun schutspatronen, meestal de vier gekroonde martelaren, die als steenhouwers in Pannonië onder Diocletianus de
marteldood stierven. Zij verschilden slechts hierin met de andere
ambachtslieden in de steden, dat zij niet aan één plaats waren gebonden ; als er ergens een bouwwerk voltooid was, trokken zij naar een
andere plaats. Volgens de vrijmetselaars, die beweren dat hun loges
uit deze bouwgilden zijn voortgesproten, zouden de gilden der metselaars vele en grote privileges hebben ontvangen van pausen en
koningen; daardoor zou de naam vrije metselaren zijn ontstaan, die
later gewijzigd werd in vrijmetselaars. Weer niets dan fabeltjes. Tot
op heden kennen wij geen vroegere mededeling omtrent het bestaan
van zo'n metselaarsgilde dan uit het einde der Middeleeuwen; zij
komt voor in een oorkonde van Maximiliaan I uit 1498.
Het kostte veel moeite, de voor het bouwen vereiste bedragen
bijeen te brengen. Men gebruikte daartoe zeer verschillende middelen:
iedere schenking was welkom; de opbrengst van vacante prebenden
werd voor dit doel gebruikt; men liet inzamelingen houden, die door
aflaatbrieven werden gesteund. Het verlenen van aflaten en de leer
over de goede werken hebben het tot stand komen van vele grote
kerken ten zeerste in de hand gewerkt.
De eerste periode der gotiek staat bekend als de vroeg - gotiek.
In de verschillende landen begint noch eindigt deze in hetzelfde
tijdvak. Terwijl de bloeitijd reeds omstreeks 1200 zijn intrede in
Frankrijk deed, gebeurde dit in Duitsland eerst tegen 1250. Men
noemt dan ook als de beste tijd der gotiek voor Frankrijk ongeveer
1250, voor Duitsland ongeveer 1300. De vroeg - gotische periode
bevatte nog veel Romaanse tradities en elementen. Luchtbogen waren
nog zeldzaam, torenvensters en portalen vertoonden nog vaak de
rondboog. In de bloeitijd wordt de stijl streng volgehouden. Dit is het
tijdvak, waarin de scholastiek heerschappij krijgt en voert op het
gebied der wetenschappen. Ook de ornamentiek schrijdt dan voort.
Men past overal de luchtboog toe; de steunberen worden overal van

524

Vierde boek

hoge spitstorentjes (fialen) voorzien; de ramen krijgen weelderiger
tracering. Het drieblad (klaverblad), vierblad en vijfblad treedt op.
Boven de portalen komen de grote ronde vensters, roosvensters, de
portalen worden dieper en de cannelures krijgen steeds rijker statuaire
versiering. Het ornament wordt op nog ruimer schaal aan de plantenwereld ontleend. De bladeren van de eik, de roos, het viooltje, van
wingerd, aardbei, klimop en geranium dienen tot voorbeeld. Vooral
van de toren wordt werk gemaakt; hij wordt van vierkant achthoekig.
Evenals in de scholastiek treedt vervolgens in de gotiek een ver vlakking in. Het constructieve element raakt op de achtergrond bij de
versiering; het sierlijke, opgesierde, gezochte krijgt de overhand. De
gotiek verloopt in de flamboyante stijl, die van de spitsboog de ezels rugboog en in Engeland de Tudorboog maakt. Het kon de Renaissance niet veel moeite kosten, die seniele en verclicheerde stijl te
verdringen. Slechts in Engeland, waar zoveel middeleeuwse instel lingen doorbloeiden, kon de gotiek zich nog handhaven.
De eerste groep van gotische bouwwerken in Frankrijk, St. Denis,
de kathedralen van Noyon, Notre Dame te Chalons, koor en westelijke
gevel van St. Remy te Reims, werd door een tweede gevolgd; de
voornaamste hiervan zijn de kathedralen van Laon, Notre Dame te
Parijs, waarvan de voorgevel tot voorbeeld dient aan verschillende
Franse kathedralen, en van Soissons. Een derde groep mist iedere
herinnering aan de Romaanse stijl; daartoe behoren de kathedralen
van Chartres, Reims en vooral die van Amiens, waarin de Franse
gotiek haar volle glorie bereikte, en die tot voorbeeld diende voor de
Keulse dom. Dan noemen wij nog de Ste. Chapelle te Parijs, door de
heilige Lodewijk gebouwd. In het zuiden sluiten zich hierbij aan de
kathedralen van Limoges, Clermont, Bordeaux, Lyon en Toulouse.
Van Bourgondië uit werd de nieuwe stijl naar Zwitserland overgeplant,
waar hij zich vertoont in de kathedralen van Lausanne en Genève, en
van Champagne naar België, dat zich vooral op de Ste Gudule te
Brussel en de kathedralen van Leuven en Antwerpen kan beroemen.
In Engeland doet de gotiek haar intrede met de herbouwde kathedraal
van Canterbury. Daar ontstond vervolgens een nationale stijl, die zich
onder andere openbaart in de rechtlijnige afsluiting van het koor. In
Nederland werd de Franse kathedraalstijl nagevolgd in kerken te
Utrecht, Goes en 's-Hertogenbosch. In de twaalfde eeuw heerste in
Duitsland nog de overgangsstijl, waarvan de stiftskerk te Limburg aan
de Lahn het fraaiste product is. Het eerste zuiver gotische bouwwerk
is daar de 0. L. Vrouwekerk te Trier, die tussen 1242 en 1254 verrees.
Hierop volgde de kerk te Marburg aan de Lahn, waaronder de reliquieën rusten van de H. Elisabeth, die in 1231 overleed. De heerlijkste
monumenten vinden wij echter langs de Rijn: de dom van Keulen,
waarmede in 1248 een begin werd gemaakt en die de gotische stijl
het zuiverste weergeeft, de dom te Straatsburg met zijn beroemde
'
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grote roosvenster, en de munsterkerk te Freiburg im Breisgau met de
koene constructie en edele vormen van haar toren. In Italië, waar de
Cisterciënsers vanuit Bourgondië de gotiek introduceerden, bleven
vele karakteristieke trekken van de nieuwe stijl achterwege. Het
berensysteem ontbreekt, de voorgevel heeft geen toren. Het meest
bekende gotische monument is de dom van Milaan. Ook op het
Pyrenese schiereiland werd de gotiek door de Cisterciënsers van
Bourgondië uit ingevoerd. Daar overheerste het decoratieve element,
waarbij van Moorse motieven gebruik werd gemaakt. De voornaamste
gotische kerken zijn de kathedralen van Burgos en Toledo, die de
kathedraal van Bourges tot voorbeeld hadden. Ook in het oosten en
het noorden werd de gotiek bekend. In de Noord - Duitse vlakte, waar
men geen natuursteen had, bouwde men met baksteen en schiep men
de halkerken, waarvoor het berensysteem verviel en het koor naar
het voorbeeld der Cisterciënsers meest rechthoekig werd afgesloten.
De Mariakerk in de bloeiende Hanzestad Lubeck, de Cisterciënser
kerk te Doberan in Mecklenburg en de dom van Frauenberg in het
Ermland zijn goede voorbeelden van deze baksteenstijl. In Scandinavië
vermengden zich invloeden van Lubeck en Engeland met rechtstreekse imitatie van Franse modellen. Het voornaamste product is
daar de dom te Upsala, waarvoor waarschijnlijk de Notre Dame van
Parijs als voorbeeld heeft gediend. De Franse invloed drong zelfs
tot Cyprus door; met de bouw van de kathedraal van Nikosia,
naar het voorbeeld der Notre Dame, werd reeds in 1209 een begin
gemaakt.
Het was westerse Christelijke beschaving, wat zich in de kerkelijke bouwkunst op zo uitgestrekt terrein openbaarde. Geen stijl is zo
zelfstandig voortgekomen uit de nieuwe westerse gemeenschap der
volken als de gotiek. De Romaanse stijl bezat zeker ook een eigen
karakter, maar hij was slechts een vervolg op de Romeinse basiliek.
Deze was op haar beurt voortgekomen uit de Romeinse particuliere
woning en dus niet van zuiver Christelijke oorsprong. De plattegrond
en de zuilen der basiliek zijn aan de heidense architectuur ontleend.
De westerse wereld als nieuwe volkerengemeenschap, die haar saam horigheid in het Christelijk geloof overal wil tonen en verbreiden, doet
dit op karakteristieke wijze met de gotiek, die de mystiek en de symboliek tastbaar maakt. Evenals het westen het Allerheiligste niet meer
angstvallig verborgen hield als een geheim, maar het in plechtige
processie door de straten ronddroeg, wilde men thans voor de gehele
wereld getuigenis afleggen van zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde.
De opwaartsstrevende torens moesten thans wijd en zijd verkondigen,
dat de grote steden van het westen middelpunten waren van Christelijk leven en werken, die de wetenschap der gehele wereld in zich
wilden opnemen en in alle landen het geloof verbreiden. Daar de
gotiek zo geheel en zo zelfstandig was voortgekomen uit de geest van
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die tijd, koesterden ook zovelen er belangstelling voor. Vele geslachten van stadsbewoners zamelden geld in of hielpen mede om de grote
kathedralen af te bouwen. Dat was voor velen het mooiste Seelger. át,
mede te werken aan de bouw en dé verfraaiing van hun heiligdom.
De smaak voor de gotiek leidde er toe, ook andere bouwwerken,
raadhuizen, poorten, burchten, in deze stijl te doen verrijzen. De
Marienburg, waar in 1309 de grootmeester der Duitse orde zijn intrek
nam, is een der meest indrukwekkende burchten uit die tijd.
De drang naar uiterlijke verfraaiing der kerken bracht tot een
weelderige versiering met beeldhouwweik, vooral van de portalen en
voorgevels der grote kathedralen. Een nieuwe prikkel dus voor de
beoefenaars der plastiek. Enige Franse kerken uit de twaalfde en de
dertiende eeuw vertonen verrassend fraaie sculpturen, vooral de Notre
Dame en de Sainte Chapelle te Parijs, en de kathedralen van Chartres
en Reims, waar sommige koppen aan invloeden der oudheid doen
denken. In Duitsland vinden wij uitstekend beeldhouwwerk aan nog
grotendeels Romaanse bouwwerken, die merkwaardigerwijs de voornaamste van Midden - Duitsland zijn; wellicht hebben daar eerst
Byzantijnse invloeden gewerkt. Een prachtige groep vormt het houten
triomfkruis met de gekruisigde Christus, en Maria en Joannes aan
weerszijden, in het oksaal van de kerk te Wechselburg tussen Leipzig
en Chemnitz, van omstreeks 1230. Daarmee verwant is het beeldhouwwerk aan de laat -Romaanse gouden poort te Freiberg in Saksen;
in het tympaan troont Maria met het Kindje Jezus, in de posten zijn
fraaie figuren aangebracht. Waarschijnlijk heeft de kunstenaar de
Franse voorbeelden aan de kathedraal van Chartres gekend in ieder
geval heeft hij ze overtroffen. Enige figuren aan de dom te Naumburg
aan de Saale munten door edel realisme en individuele behandeling
boven alle beeldhouwwerken van die tijd uit, vooral enkele uit de
reeks vorstelijke stichters en hun gemalinnen. Grote waardering ver dienen nog beelden aan de dom te Bamberg, het meest een ruiter beeld, dat waarschijnlijk Constantijn de Grote voorstelt. 1 ) Ook enige
figuren aan de dom te Straatsburg komen klassieke volmaaktheid
nabij, vooral die in het tympaan boven de deur van de zuidelijke
dwarsbeuk, waar het sterven van Maria wordt voorgesteld.
Hoe het kwam, dat dit hoge peil van volmaaktheid niet kon
worden gehandhaafd, is moeilijk na te gaan. Misschien deden we er
niet goed mee, aanstonds op de meesterwerken te wijzen. Wij mogen
niet miskennen, wat de plastiek in de gotische periode ook elders
bereikte, dat jeugdige bevalligheid en innige stemmingen zich uitten
op een wijze, die een onmiskenbare vooruitgang betekende. Maai
weldra ook zien we de grenzen, die hier aan de plastiek werden gesteld,
en de tekortkomingen, die steeds duidelijker uitkwamen. De figuren
#

1

) 0. H a r t i g, Der Bamberger Reiter and sein Geheimnis, Bamberg 1939.
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komen blijkbaar nog menigmaal voort uit een overspannen idealisme,
dat te weinig rekening houdt met natuur en werkelijkheid, een trek,
die ook in de speculatieve scholastiek reeds door tijdgenoten werd
gewraakt. Daar komt nog bij iets conventioneels, uit de aristocratisch feudale vormen ontstaan, dat te weinig aandacht schonk aan het
individuele, zodat de figuren aan schabloonwerk doen denken en de
indruk wekken, in serie te zijn vervaardigd. Daartoe moest het komen,
toen men zo onmatig met figuren ging versieren. Dat moest middelmatig werk geven. De zoetelijke glimlach der vrouwenfiguren, de
langgerekte gestalten, die zich moesten aanpassen aan de opwaarts strevende richting, maken op de duur een indruk van eentonigheid,
al is de symboliek der figuren ook nog zo treffend. Deze gebreken
wijzen reeds aan, in welke richting het verval zich zou openbaren, en
hoe het kon komen tot een reactie, die het volgare in Italië sedert
Niccolo Pisano en zijn school ondernam, de Renaissance aankon -

digend.
De talrijke figuren aan voorgevels en portalen der kathedralen
dienen echter ook niet ieder voor zich te worden beschouwd. Zij
maken immers deel uit van het grote geheel der symboliek, van de
idee, die zich in het geheel wil uiten. De gotische kerken imponeren
immers vooral door de totaalindruk, niet door details. Die grote idee
wordt vooral gediend door de architectuur, die grote symbolische
kracht toont, en de plastiek tot ondergeschikte heeft. Het totaaleffect,
dat de symboliek wil teweegbrengen, blijkt het duidelijkst, wanneer
wij met aandacht het kerkportaal beschouwen van één der grote
gotische bouwwerken, bijvoorbeeld te Amiens, Reims, Straatsburg

of Freiburg im Breisgau.
Terwijl het Romaanse portaal gewoonlijk slechts de afbeelding
van Christus in Zijn majesteit bevat, brengt de rijkdom aan figuren
der gotische portalen vaak systematisch een leer des heils in beeld.
De Kerk moet ons voor ogen worden gebracht, hoe zij van God komt,
hoe zij de mens bijstaat bij geboorte en dood, maar ook in zijn burgerlijk leven optreedt. Zij is het hoogste gezag in de geschiedenis der
mensheid. In het tympaan of boogveld boven de deuren wordt
gewoonlijk een voorstelling van het laatste oordeel opgenomen. In de
hollijsten rondom het boogveld staan rijen engelen, profeten, koningen en patriarchen bijeen, die als vertegenwoordigers van de Kerk
vóór Christus zijn gedacht. Aan de verticale post, die de hoofdingang
halveert, vinden we meestal een beeld der Moeder Gods met het
Kind, de verpersoonlijking van de Kerk. Aan haar zijden staan
apostelfiguren. Terwijl de dogmatische theologie symbolisch in het
tympaan tot uitdrukking komt, vormen de figuren in de blinde bogen
van het portaal te Freiburg im Breisgau symbolen ener moraal theologie in beeld, die menig aantrekkelijk raadsel bieden. Zij willen
laten zien, hoe de mens met het oog op het laatste oordeel moet leven,
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hoe hij moet waken en bidden, de bekoringen der wereld weerstaan
en zich laten opvoeden en ontwikkelen tot eer van God. Hiertoe zijn
de figuren der wijze en der dwaze maagden te hulp geroepen, die
vaak, vooral in zijportalen, voorkomen, maar ook de symbolische
gestalten der zeven vrije kunsten en Vrouwe Wereld, een naakte
vrouwenfiguur met padden, wormen en slangen op haar rug. Geliefde
figuren zijn ook de Kerk met kroon en kelk, en de Synagoge, geblinddoekt en met een gebroken staf in de hand; zo bijvoorbeeld te
Straatsburg. Hier treedt de overheersende positie der Kerk in heel de
westerse maatschappij van die tijd ons in symbool voor ogen.
Tot realistische plastiek gaven vooral de grafmonumenten
gelegenheid. Die kwamen in zwang, toen het gebruik werd geestelijken,
weldoeners en aanzienlijke personen in de kerken te begraven. Als
bijzondere begraafplaatsen dienden vervolgens de crypten der slotkerken en de kruisgangen in de kloosters, waaruit het Italiaanse
Campo santo ontstond. Men ging de eenvoudige liggende grafstenen
door opstaande vervangen, stenen tomben metselen of bronzen gieten;
men richtte er op in altaarvorm, of met een voetstuk, soms tegen de
kerkmuur, met een boog of nog uitvoeriger decoratie er boven. Men
stelde de personen voor, zoals zij geleefd en gewerkt hadden: een
bisschop zegenend, of een vorst kronend, ridders met zwaard en
schild, vrouwen met een boek in de hand. Echtgenoten werden vaak
naast elkander afgebeeld. De figuren kregen een liggende houding
met een kussen, ridders soms met een helm onder het hoofd. Allen
zijn echter voorgesteld in de kledij, waarmee ze plachten te staan.
Men wilde blijkbaar het beeld van de overledene levendig houden en
de afschuw voor de dood verzachten.
Frankrijk is zeer rijk aan dergelijke grafmonumenten. De meeste
vindt men in de grafkerk der Franse koningen. De heilige Lodewijk
alleen al liet daar zestien grafmonumenten aanbrengen, waaronder
die van de jonge prinsen Philippe en Lodewijk, zijn broeder en zijn
neef, de mooiste zijn. In Duitsland behoren de monumenten van
Hendrik de Leeuw en zijn gemalin Mathilda tot de beste van die tijd;
zij dateren uit het begin der dertiende eeuw en bevinden zich in de
middenbeuk van de dom te Brunswijk. Het grafmonument van Rudolf
van Habsburg (t 1291) in de dom te Spiers vertoont een waarschijnlijk
goed gelijkend portret van Rudolf: het monument werd nog tijdens
zijn leven gebeiteld. De dom van Erfurt bevat een grafsteen van een
zekere graaf van Gleichen, die zich voorheen in de kerk van het
St.-Petrusklooster aldaar bevond. De graaf, die na de dood van zijn
gemalin een tweede huwelijk sloot, is op die steen met zijn eerste én
zijn tweede gemalin afgebeeld. Dit deed het verhaal ontstaan, dat hij
met twee vrouwen tegelijk gehuwd was; hij zou de tweede van een
kruistocht in het oosten hebben meegebracht en van de paus toestem ming hebben ontvangen, haar als rechtmatige echtgenote naast zijn
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eerste gemalin te behouden. Dit verhaaltje heeft nog vrij lang geleefd.
Artistiek realisme en schalkse humor tegelijk konden zich weren
aan de koorbanken, die nu niet meer van steen, maar van hout werden
gemaakt, met één of meer rijen zitplaatsen, met versieringen aan de
hoge rugleuning, de zijkanten, de opklapbare zittingen, en aan de
zogenaamde misericordiae, de uitsteeksels, die zieken en zwakken tot
steun dienden onder het staan. Hier kreeg de jonge gotiek gelegenheid,
haar gevoel voor de natuur uit te vieren: bladeren en dieren uit bos en
veld, honden, hazen, zwijnen, eekhoorntjes, duiven, hagedissen en
slakken dagen op, en zelfs apen en leeuwen. Dartel konden de caricaturen de spot drijven met de zwakheden der mensen, en met monniken
die vals zongen of slecht meededen.
Een groot deel van die beeldhouwwerken is helaas vernield in
de tijd der Hervorming, toen men de kerken wilde zuiveren van de
zogenaamde „afgoderij ", en in Frankrijk vooral tijdens de revolutie,
toen men fanatiek op „konings- en papenwerk" aanviel.
Zoals begrijpelijk is bleven nog minder voortbrengselen van
schilderkunst behouden. Voor de geschiedenis interesseren ons vooral
de voortbrengselen der boekschilderkunst, want zij zijn voor de
beschavingsgeschiedenis de rijkste bronnen, waarin nu weer de
symboliek overheerst. Eerst in het begin der gotische periode komt
Frankrijk op dit gebied naar de voorgrond, terwijl Duitsland nog kan
bogen op enkele uitmuntende voortbrengselen uit de Romaanse
periode der twaalfde eeuw. Het merkwaardigste werk is de Lusthof
(hortus deliciarum), een handschrift, dat in het klooster Hohenburg
of Ste. Odile bij Straatsburg tussen 1165 en 1175 ontstond, door
toedoen van abdis Herrád van Landsberg. Het origineel ging verloren
in de brand der stadsbibliotheek van Straatsburg bij de beschieting
der vesting in 1870. Aan de hand van oude tekeningen en overtreksels
is men er echter in geslaagd, de vroegere illustraties voor het grootste
gedeelte te reconstrueren. Tekst en illustraties, 636 in getal, waren als
een compendium der wetenschap voor de nonnen bedoeld. De
tekeningen werden blijkbaar door een dilettante vervaardigd; wij
moeten echter zeer dankbaar zijn voor hetgeen zij ons gaf, want het
stelt ons in staat een blik te slaan in het leven der toenmalige maatschappij in al haar geledingen, en vervolgens vinden wij de allegorische
voorstellingen terug, waarvoor de Middeleeuwen zoveel smaak
hadden. Bij de opkomst der gotiek krijgt Frankrijk hier, evenals in de
architectuur, de leiding, en geeft het uitbreiding aan het terrein, door
burgerlijke illumineurs profane onderwerpen realistisch te laten
behandelen. Voor de stervende feudale tijd vinden wij het kostbaarste
prentenmateriaal in de liederenverzameling van Manesse, die omstreeks 1330 te Zurich of Constanz onder Franse invloed ontstond.
De muurschilderkunst speelt nog een rol in de laatste bouwwerken van het Romaanse tijdperk en raakt dan op de achtergrond,
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wijl de gotische kerk minder grote vrije muurvlakken gaf dan de
Romaanse. De oudste paneelschilderingen, die ons behouden bleven,
zijn pas uit de laat -Romaanse tijd. Het zijn beschilderde voorvlakken
van altaren, antipendiën in de Walpurgiskerk en de Maria-zurWiese -kerk te Soest in Westfalen zijn exemplaren uit het einde der
twaalfde en het begin der dertiende eeuw bewaard gebleven.
Gedurende de gotische periode kwam de glasschilderkunst tot
volle bloei, door de grote vensters der kathedralen. Aanvankelijk zocht
zij haar voorbeelden in de tapijtstijl, maar geleidelijk kwam zij tot
groter zelfstandigheid. Tot de oudste glasschilderwerken behoren die
in de kathedralen van Le Mans (elfde eeuw), de abdijkerk van
St. Denis en de dom te Augsburg uit de twaalfde eeuw. In de dertiende eeuw bereikte de gotische glasschilderkunst haar grootste bloei.
Vooral de grote roosvensters gaven de glasschilders gelegenheid te
tonen wat zij konden. Geliefkoosde onderwerpen daartoe waren de
schepping, de maanden, de dierenriem, de vrije kunsten, de bezigheden van de landbouwer, deugden en ondeugden, en het zogenaamde
geluksrad, het zinnebeeld van de wisselvalligheid van het geluk,
waardoor sommigen worden opgeheven, anderen omlaag gestort,
terwijl Fortuna of Christus het rad draait en stuurt. In de ramen rijkdom van het koor worden taferelen uit het leven en lijden van
Christus, van de H. Maagd of van de patroon der kerk voorgesteld.
De grote vensters van het lengteschip bevatten meest grote figuren
van bisschoppen, koningen en heiligen. De kathedralen van Reims,
Notre Dame te Parijs en van Chartres wedijveren met elkaar in
kleurenpracht en veelvuldigheid van motieven. In Duitsland valt de
bloeitijd der glasschilderkunst eerst in de veertiende eeuw ; het zijn
de domkerken van Keulen, Straatsburg en Freiburg im Breisgau en
de kloosterkerk van Königsfelden in Zwitserland, die de mooiste
producten tonen.
In Italië leefde de mozaïekschilderkunst weder op, onder
groeiende invloed van de Byzantijnse schilderkunst, en wellicht een
nawerking van de oud - Christelijk-Romeinse kunst. Kerken te Rome

van S. Clemente, S. Maria in Trastevere en S. Paolo fuori le mura
bezitten de voornaamste producten uit die tijd. De grootste werken
van de uit het oosten afkomstige mozaïekkunst in het westen treffen
wij daar aan, waar wij zowel in de weg der kunst als in die der beschaving in het algemeen de bruggen naar het oosten vinden. In Venetië
weerspiegelt zich Byzantium, zij het vermengd met westerse vormen.
De St.-Marcuskerk bevat mozalekversieringen uit alle eeuwen, overal
tegen goudkleurige ondergrond en de kostelijke glans van het marmer
onbeschrijfelijke kleureffecten te voorschijn roepend, die slechts op
Sicilië worden geëvenaard.
Onder het bewind der Noormannen ontwikkelde zich op Sicilië
die verlokkende gemengde cultuur, waarvoor keizer Frederik II van
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Hohenstaufen bezweken is. Haar kunst vertoont die gemengde aard
duidelijk in kruisingen van oud-Christelijke, Romaanse, Byzantijnse
en Moorse motieven, die de uit een Frans Noormannengeslacht
gesproten vorsten in prachtige kerken lieten verwerken. Roger II
(f 1154) liet zijn nieuwe koningsglorie uitstralen in de kapel van zijn
paleis te Palermo; een Moorse koepel kroont het driebeukig lengteschip met drie absides en de Moorse decoratie aan het gewelf verrijkt
wonderlijk de kleurenpracht van gedegen Byzantijnse mozaïekschilderkunst, die door heel het interieur is verspreid. Dezelfde vorst
liet ook de dom van Cefalu bouwen; daar ziet nog heden uit het gewelf
der absis het ontzaglijke mozaïekbeeld van de Heiland, dat uit die
tijd stamt, neer met de blik van zachtmoedige ernst, die de blikken
der Christenen, door alle verwarring van volkeren heen, steeds weer
boeide. Een nog grootser werk kwam onder de laatste Noormannenkoning, Willem II, tot stand: in 1172 begon hij de gouden dom van
Monreale bij Palermo te bouwen, waarin de architectuur, de mozaïekkunst en de decoratieve kunst te zamen een overweldigende pracht
hebben geschapen.
Onder hetgeen Roger II aan Byzantium ontleende was ook de
zijde-industrie. Daarmee heeft Sicilië van toen af, met Byzantium,
invloed noordwaarts uitgeoefend: prachtige stukken weef- en borduurkunst uit Byzantium en Sicilië gingen de Alpen over en werden
elders nagebootst. Het merkwaardigste noordse borduurwerk is het
door Angelsaksische vrouwen geborduurde, zeventig meter lange
muurtapijt van Bayeux, dat het domkapittel in het begin der twaalfde
eeuw voor de kathedraal liet vervaardigen. De tekening, van gekleurde
wol, met de naald op linnen aangebracht, is wel plomp en onbeholpen,
maar herdenkt in tal van figuren de verovering van Engeland in 1066,
en levert daarmee een buitengewoon rijk cultuurhistorisch materiaal,
dat steeds weer wordt gebruikt ter illustratie van historische beschrij vingen van die tijd en vooral voor de costuumkunde. Al vroeger
vertonen kerkelijke gewaden prachtig naaldwerk. Een meesterwerk
is de kroningsmantel, die deel uitmaakt van de kroonschatten te Ofen.
Oorspronkelijk was het een misgewaad; Gisela, de gemalin van de
heilige koning Stephanus en zuster van de Duitse keizer Hendrik II,
liet hem vervaardigen en schonk hem in 1031 aan de Mariakerk te
Stuhlweissenburg. Naar Byzantijnse opvatting zijn de figuren van
Christus, de apostelen en vele engelen en heiligen met gouddraad
op een donker purperen achtergrond aangebracht. Een idee van een
groot stuk knoopwerk geven ons de resten van een tapijt, dat de kunstlievende abdis Agnes (1186-1203) door de nonnen van haar klooster
te Quedlinburg liet vervaardigen. De eendracht tussen Kerk en staat
wordt er belichaamd in een keizer en een bisschop, met figuren uit
de schat van allegorieën, die het werk van Martianus Capella over het
huwelijk van Mercurius met de Philologie bevatte. In de dertiende
35. Sc h n Ure r. Kerk en Beschaving. II.
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eeuw worden dan ook profane onderwerpen behandeld, liefdesscènes
uit Tristan en Isolde bijvoorbeeld, vooral door de leden der gilden
in de steden.
Gebruikskunst en kunstnijverheid brachten in de twaalfde en de
dertiende eeuw allerlei werken van artistieke waarde voort, maar de
producten uit de Romaanse periode overtreffen die van de gotische
tijd. De vele nieuwe kerken en heiligdommen, die steeds meer
bezoekers trokken, moesten van velerlei gebruiksvoorwerpen worden
voorzien, waardoor de kunstvakken opdrachten kregen, mogelijk door
de toenemende welstand. Kelken en patenen, reliekschrijnen, doopvonten, kandelaars, bisschopsstaven en kruisbeelden voor de grote
kerken gaven de edelsmeden de handen vol.
Uit een overvloed van kunstvoorwerpen noemen wij het zilveren
processiekruis van Engelberg in Zwitserland, dat abt Hendrik I van
Wartenbach (1197-1223) liet vervaardigen. Het is een meesterstuk,
zowel wat opvatting als wat uitvoering betreft. De voorzijde vertoont
een afbeelding van Christus in de trant der Romaanse periode, met
langgerekt lichaam, het hoofd gekroond met de koningskroon, de
voeten naast elkander. Aan de achterzijde is de Moeder Gods afgebeeld met een aantal heiligen, abt Hendrik en een zeer interessante
bijzonderheid de zinnebeelden van de vier elementen, water, vuur,
lucht en aarde. De sierlijk gedreven figuren, afgezet met fijn filigraan-,
steen- of glaswerk, geven het kruisbeeld een kunstwaarde, die het
boven vele voortbrengselen van die tijd verheft.
De goudsmeedkunst bloeide in vele steden langs de Rijn, waar
dit handwerk in hoog aanzien stond en in de gilden der goudsmeden
georganiseerd was. De techniek der goudsmeedkunst wordt uitvoerig
beschreven in een werk, dat van groot belang is voor de kunstgeschiedenis ; het werd omstreeks 1100 geschreven door een priester,
Theophilus, onder de titel Schedula diversarum artium. 1 ) De schrij ver is wellicht identiek met de monnik Roger van het klooster
Helmershausen in het bisdom Paderborn; deze maakte zich zeer
verdienstelijk in de werkplaats van het Benedictijnenklooster St. Pantaleon te Keulen, waar kostbare reliekschrijnen werden vervaardigd.
Het kostbaarste dier schrijnen is dat van de heilige Driekoningen te
Keulen, wier reliquieën door Reinald van Dassel, de kanselier van
Frederik Barbarossa, in 1164 van Milaan naar zijn bisschopsstad
werden overgebracht. Dit schrijn werd tegen het einde der twaalfde
eeuw vervaardigd en heeft de vorm van een driebeukige Romaanse
basiliek. Enkele apostel- en profetenfiguren verraden de hand van een
groot kunstenaar. Men vermoedt, dat zij werden vervaardigd door de
grootste goudsmid uit die tijd, Nicolaas van Verdun, van wiens hand
ook het kostbare altaar te Klosterneuburg uit 1181 en het Mariaschrijn
1)

Uitg. van Jig in Quellenschriften f. Kunstgesch. VII (1874).
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in de kathedraal te Doornik uit het jaar 1205 zijn. Het Driekoningenschrijn te Keulen vertoont fraai kleurig emailwerk en zeer mooie
ornamenten. Bovendien is het bezaaid met edelstenen, halfedelstenen
en cameeën, die er alleen materieel reeds hoge waarde aan geven.
Aken bezit twee reliekschrijnen, die eveneens genoemd mogen
worden. Het ene is de sarcophaag van Karel de Grote, waar koning
Frederik II in 1215 de laatste spijker in sloeg, nadat het gebeente van
Karel er in was gelegd. Het andere, het zogenaamde Mariaschrijn,
bevat de vier grote reliquieën, die Aken als bedevaartplaats beroemd
maakten: de windselen van het Kindje Jezus, de lendendoek van de
Verlosser, de doek, waarop het hoofd van Joannes de Doper had
gerust, en het kleed van de H. Maagd. Dit verguld zilveren schrijn
werd in 1237 voltooid en op het hoofdaltaar geplaatst. De figuren der
apostelen, op de lange zijden, zitten hier echter niet onder rond- of
klaverbladbogen, als op vroegere schrijnen, maar onder spitsgevels,
aldus getuigend van de overwinning van een nieuwe smaak.
In de bloeitijd der gotische kunst kwamen er opdrachten, niet
slechts van kerken en kloosters, maar ook van edelen en rijke burgers.
Toenemende rijkdom stelde velen in staat, zich met meer weelde te
omgeven, prikkelde de begeerte naar artistieke meubelen in zaal en
kamer tafel en stoel, kist en bank, beker en kan moesten kunstvoorwerpen worden.
De nijverheidskunst kreeg dus werk. Maar al trachtte zij aan
de smaak voor gotiek te voldoen, niet steeds hebben haar voortbrengselen de kunstsmaak bevorderd. De architectuur, die in de tijd
der gotiek meesteres was, hield deze kunst, gelijk heel de plastiek, in
een dwangbuis. Aan haar werden bijna alle vormen ontleend. De

gotische monstransen leken wel doorsneden van gotische kerken met
drie schepen, de reliekschrijnen modellen van gotische kathedralen.
Het schrijn van de H. Germanus in St. Germain-des-Prés lijkt een
miniatuur-kathedraal, compleet met luchtbogen, roosvenster en
toren; kunstig, maar verre van origineel. En als zulke maquettes met
slechts weinig variaties herhaaldelijk voorkomen, gaan ze vervelen. De
Romaanse kunst toonde in zulk werk veel meer oorspronkelijkheid.
De ijzersmeedkunst daarentegen baande in de dertiende eeuw
nieuwe wegen; het met bekwame hand gesmede ijzer werd bewerkt
tot deurbeslag en banden voor hekken, wapens en versiersels. De
fraaiste deurornamenten zijn te vinden aan de beide zijdeuren in de
westelijke gevel der Notre Dame te Parijs. De smeden vooral konden
kunstvoorwerpen leveren voor de woningen der welgestelde leken.
De bloei der gotiek valt, over het geheel, in de dertiende eeuw
de tijd, waarin ook het pausdom en de scholastiek hun hoogtepunt
voor de Middeleeuwen bereikten. De bloei der gotiek is een
gevolg van de geloofsblijheid der Middeleeuwen; maar natuurlijk
hebben de ontzaglijke scheppingen der nieuwe kunst, waaraan allen
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meewerkten, die geloofsblijheid ook weer verwarmd en verlevendigd.
Maken de gotische kathedralen der dertiende eeuw nu nog een diepe
indruk, dan moeten ze zulks in de Middeleeuwen nog veel meer
hebben gedaan. Er bestonden geen bouwwerken, die er ook maar
enigszins mee vergeleken konden worden. Hoe moet de drift naar
boven der pilaren en de sierlijkheid van het gewelf zinnen en harten
omhoog hebben getrokken, en de bonte pracht van ramen, altaren en
reliekschrijnen de harten hebben verwarmd, en de pronk van velerlei
beelden, overal door hun symboliek tot nadenken prikkelend, en de
duizelingwekkende hoogte der torens steeds verbazing hebben
gewekt! Zelden slechts vinden we zulke indrukken direct weergegeven,
maar toch wel soms. Zo lezen we in een aflaatbrief uit 1275 van de
bisschop van Straatsburg, Koenraad III: „De kathedraal van Straatsburg prijkt in veelvoudige pracht, zoals de bloemen in de Meimaand;
zij trekt de blikken der toeschouwers steeds hoger, en vervult hen
met een zoet genot." 1 ) De pathetische en lyrische stemming, die wij
in de hoofse en lyrische poëzie van die tijd aantreffen, kon zich te
goed doen aan de nieuwe kerken en haar rijke versieringen. Dit alles
liet niet na, de godsdienstige gevoelens in vele harten aan te wakkeren
en te verdiepen.
Hier weerspiegelde zich de macht der westerse Christenheid,
die zich niet langer door vijanden bedreigd voelde. De macht der
Moren in Spanje was gebroken, het heidendom in het noorden en
het oosten was overwonnen, de Latijnse ridders hadden de Griekse
keizersmacht op het Balkanschiereiland vernietigd. Wel voelden de
westerse Christenen het als een bittere smaad, dat zij hun veroveringen
in Palestina en op het Balkanschiereiland niet konden bestendigen,
en Jeruzalem hadden moeten prijsgeven, maar aan gevaar uit het
oosten dacht tegen het einde der dertiende eeuw niemand meer. De
predikers van het Christendom begonnen Azië te doorkruisen tot zijn
oostelijke grenzen toe, en de Italiaanse kuststeden beheersten de
Middellandse Zee. Niets kon vergeleken worden met de macht van
het westen, niets kon halen bij de westerse wetenschap, nadat zij de
schatten der oude Grieken en Arabieren had overgenomen. Voor het
eerst besefte men, dat het Christelijk westen onder leiding der Kerk
de leider was geworden van de wereldbeschaving. De triomfen der
Kerk bewezen, dat Gods rijk op aarde was gekomen. Uit de sculpturale
voorstelling van de Ecclesia en de Synagoge blijkt, hoezeer men zich
bewust was van haar geestelijke overwinning. De Kerk, zoals wij haar
het mooiste zien afgebeeld aan de kathedraal te Straatsburg, staat
vóór ons als een rijzige, gekroonde maagd; in haar fiere houding heeft
de kunstenaar haar edele afkomst en kuise ernst willen uitdrukken,
er aldus op wijzend, hoe oud en zuiver de traditie is, die de Kerk
1)

Urkundenbuch der Stadt Strassburg II, 28, n. 42.
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bewaart. In haar linkerhand heeft zij de kelk des heils. Zij steunt
losjes op de kruisstaf der overwinningsbanier, die haar rechterhand
omvat, de banier, waaronder zij sedert het oude heidendom zoveel
vijanden heeft overwonnen. Gelijk zij, waardig voornaam, met haar
leer de ineenkrimpende Synagoge afwijst, zal zij voortaan steeds al
haar tegenstanders weten te weerstaan, verheven boven al hun smaad.
Dit was de overtuiging van allen, die aan deze kunst meewerkten en
er aan genoten. Zo groots gevoel werd door de aanblik der gotische
kathedraaltorens gewekt en immer gesterkt. Als de gotiek bloeit,
bloeien de Middeleeuwen. De verrukkende vergezichten, waarin die
mensengeslachten genoten, zouden niet meer beschoren zijn aan de
generaties, die na hen kwamen.
Maar ook de innigheid van religieus gevoel, de verdieping in de
geheimen des geloofs namen toe. Dat bewezen niet alleen gevoelige
hymnen als Stabat mater en Dies irae, en de persoonlijke navolging
van Christus, zoals wij die waarnemen in het leven van een H. Franciscus, en de geschriften der nonnen van Helfta, en de velerlei werken
en verenigingen van naastenliefde, maar ook de wijziging, die zich in
de voorstelling van de gekruisigde Christus voltrok.
Tot dusver was ook in de figuur van de Heiland aan het kruis
de nadruk gelegd op Zijn waardigheid als koning, in wiens naam de
kruisvaarders op de ongelovigen losstormden met de kreet: „Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat." 1 ) In de twaalfde eeuw
prijkte het kruis in velerlei kleuren op de mantels der geestelijke
ridders als het symbool van Christelijke strijd en zege. In de dertiende
eeuw verscheen het ook als symbool op de mantels der broeders en
zusters, die uit liefde tot Christus de zieken als hun meesters ver pleegden, de melaatsen verzorgden en overal, waar geleden werd,
hulp en troost poogden te brengen. De Romaanse Christus, die
gekroond en geheel gekleed of ten minste met een tot de knieën
reikende lendendoek werd afgebeeld, en wiens voeten naast elkaar op
het suppedaneum rustten, werd deze nieuwe geslachten vreemd. In
de dertiende eeuw begint die voorstelling te wijken voor een andere,
die de gelovigen het lijden van de Zaligmaker voor ogen wil brengen.
De voeten worden op elkander gelegd en met een spijker doorboord,
het lichaam is ineengekrompen van smart, de doornenkrans vervangt
de koningskroon. Het beeld van de gekruisigde Jezus, die zich
opoffert voor de mensheid, gelijk het de persoonlijke devotie het
meest treft, komt steeds vaker voor. Het heilig lijden wordt vervolgens
nog sprekender door de smart der getuigen van dat lijden, de Moeder
van Smarten, die ineenzinkt, terwijl Maria Magdalena de voet van
het kruis omklemt. De veertiende en vijftiende eeuw stelden zich zo
de Heiland gaarne voor, om zich van Zijn lijden te doordringen en in
1)

F u 1 e h e r i Hist. Hierosolymitana, I. II,

c. 32.
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de overweging van dat lijden minder Zijn koningschap te bewonderen
dan door diep medelijden tot berouw en groter deugd te worden
gebracht. Het realisme hielp mee, aan het verlangen naar gevoelige
beschouwing van het beeld des Verlossers te voldoen.
Een dergelijke wijziging kunnen wij in het beeld der H. Maagd
waarnemen, al trad deze verandering dan ook langzamer op en was
zij niet zo sprekend. In het begin der Middeleeuwen overheerste nog
het ernstige, plechtstatige beeld. De gedachte aan haar waardigheid
als koningin spreekt uit de beelden der gekroonde Moeder van God.
Met voorliefde bracht men haar kroning in beeld. Nu wenste men de
harten der gelovigen naar „Onze Lieve Vrouw" te trekken. Men
wilde in haar beeld de goede voorspreekster, de tedere Moeder
voorstellen; met haar onder het kruis staan en mede lijden, of in haar
de engelachtige reinheid bewonderen, de Donna angelicata, zoals
Fra Angelico haar later het mooiste zou afbeelden, al vond zij reeds
een bijzonder mooie voorstelling in de Boodschap aan Maria op de
koorkasten van de dom te Bamberg.
De Kerk, die tot dusver voornamelijk als heerseres was opgetreden, kreeg nu een meer delicate taak. Zij diende rekening te houden
met het diepere gevoel, dat zich in steeds ruimer kringen voortplantte,
sinds onder leken de armoedebeweging was begonnen. Met de
vreugde, die ook de leken er in vonden, het geloof in daden te tonen
en met prachtige kerken te verheerlijken, ging samen een groeiend
verlangen naar verinniging van het godsdienstig leven; dat kon licht
ontaarden in critiek op de geestelijkheid, die aan uiterlijkheden hing,
afdwalen in geringschatting van het sacrale en in voorspiegelingen
omtrent een Kerk, die door de geest alléén zou worden geleid, vrij
van uiterlijke vormen. Dergelijke critische stemmingen heeft men
ook reeds in de gotische periode willen ontdekken, lekenkunstenaars
heeft men reeds daar libertinisme toegedicht. Vele beelden, meende
men, drukten reeds geloofstwijfel uit, andere verrieden democratische
haat tegen priesterheerschappij. Reeds de gotiek zou een zwijgend
protest inhouden tegen de dwang van het dogma en het kerkelijk
gezag. Er bestaat echter geen grond voor zulke meningen. Moderne
bewonderaars van de gotiek hebben opvattingen van hun eigen tijd
in de middeleeuwse kerkelijke kunst willen planten, om er zelf
wolkenloos behagen in te kunnen vinden.
Iedere onbevooroordeelde kenner der gotiek moet toegeven, dat
er niets uit opklinkt dan een duizendvoudig, blijmoedig, alom weergalmend „Credo", dat zuiver harmonieert met het naar boven stuwende „Sursum corda". Veeleer zou men kunnen opmerken, dat die
tijd niet zelden te lichtgelovig was, kostbare reliekschrijnen vervaardigde voor twijfelachtige reliquieën, bij de verering der heiligen maar
alles zonder enige critiek aannam, en in de beeldencycli de heerschappij
der Kerk symboliseerde op een wijze, die evenals de scholastiek. naliet,
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een vaste grens te trekken tussen kerkelijk en profaan. Wie de kunst
der dertiende eeuw als de afspiegeling wil beschouwen van het
godsdienstig leven van die tijd, moet er zich veeleer voor hoeden, een
te optimistische conclusie over de algemene mentaliteit te trekken uit
de taal van geloofsblijheid, die deze kunst overtuigend spreekt. Laat
men zich overweldigen door de macht dier kunst, dan is men al te zeer
geneigd te vergeten, wat de geschiedenis nog meer te vertellen heeft
over die tijd: de Albigenzenoorlogen, de inquisitie, velerlei verzet
tegen de leer der Kerk, de hevige strijd tussen Frederik II en het
pausdom, de vele moorden op prelaten. Het zal dan moeilijk vallen,
het idealisme, dat uit die kunst ademt, saam te rijmen met de koude
feiten, waarmede de historicus, in zijn streven naar objectief oordelen,
evenzeer rekening moet houden.
Juist zal wel ongeveer dit zijn, de algemene geloofsblijheid en
onderwerping aan het kerkelijk gezag in kwesties van geloofs- en
zedenleer zonder aarzeling te erkennen. Anders zouden we toch iets
moeten horen van principieel verzet tegen de inquisitie. Wij zagen
echter, dat het volk in de twaalfde eeuw de geestelijkheid dwong,
strenger op te treden tegen de ketters. Ook zou men anders de toenemende devotie niet kunnen verklaren voor het H. Sacrament des
Altaars; want allereerst die devotie heeft er de dertiende eeuw toch
toe gebracht, met aller medewerking zulke kerken te bouwen. Evenmin ware dan de algemene geestdrift te begrijpen, waarmede de
volkspredikers werden begroet, een Fulco van Neuilly te Parijs en een
Berthold van Regensburg in Duitsland. Maar daarmee is volstrekt
niet onverenigbaar de vrijmoedige critiek, van religieus en zedelijk
standpunt uitgeoefend op wantoestanden onder de clerus, op aflatenkramers, op onwaardigen, zelfs onder de hoogste geestelijkheid. Het is
deze critiek, die nu en dan ironiseert in de caricaturen der koorbanken,
en zich dan weer aangrijpend ernstig toont in de voorstelling van het
laatste oordeel in de portalen der kerken, om te herinneren aan de
waarheid, dat eenmaal allen zullen geoordeeld worden, dat ook
monniken, bisschoppen en pausen, evengoed als keizers of koningen
voor eeuwig verloren kunnen gaan. De geestelijkheid had geen
bezwaar tegen deze voorstellingen, anders had zij die op een zo in het
oog vallende plaats niet geduld. De opvatting, die in deze voorstelling
van het laatste oordeel spreekt, is wel niet in overeenstemming met
de uitspraak van Gregorius VII in zijn ongetwijfeld authentieke
Dictatus papae en in zijn brief aan bisschop Herman van Metz van
15 Maart 1081; hij schreef immers, onder verwijzing naar Ennodius
van Pavia en de decretalenverzameling van Pseudo-Isidorus, dat
iedere paus door de verdiensten van St. Petrus heilig werd. 1 ) Maar de
tijden van een Gregorius VII waren voorbij.
1 ) Das Register G r e g o r s VII., uitg. G a s p a r (Epp. selectae ex Monum.
Germ.) II, 207, 561.
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De kruistochten, waartoe reeds Gregorius VII een groot plan
had ontworpen, liepen ten einde, en daarmee werd tevens de glansperiode van het feudale ridderwezen besloten. Akkon, de laatste
vesting der Christenen in het Heilige Land, viel in 1291. De aansporingen der pausen tot nieuwe kruistochten vonden geen gehoor. Vele
oorzaken droegen hiertoe bij : de overdreven machtspolitiek, de vervlakking der kruistochtidee, haar vertroebeling door politiek, de
verflauwing der ridderlijke idealen, en niet het minst het realistisch
inzicht, dat er in Azië geen militair succes viel te bereiken. Het ideaal
der kruistochten was inmiddels vergeestelijkt door de geloofspredikers,
die naar de heidense landen trokken en van wie zovelen de marteldood
stierven. In de geestelijke ridderorden leefde geen geestdrift meer.
Weldra werd de eerste onder hen het slachtoffer van een onrechtvaardige veroordeling, en slechts enkelen hadden de moed, daartegen
op te komen. De enige ridderorde, die bestaan bleef en school maakte,
was de orde der Hospitaalridders; dit was echter minder het gevolg
van militaire successen als Christelijke voorpost op Rhodus, dan wel
van het voorbeeld dat zij gaf op het terrein der ziekenverpleging, en
dat de orde van de Heilige Geest volkomen had nagevolgd. Ook het
streven der pausen, zich te laten erkennen als allerhoogste leenheren,
kwam tot stilstand. De laatste kroon, die door een paus werd geschonken, was die voor koning Mindowe van Litauen; maar die telde
nauwelijks mee, want Mindowe herviel al spoedig in het heidendom.
De handhaving der pauselijke aanspraken op het leenheerschap over
Engeland door Innocentius III in 1213 deed in dat land een stemming
ontstaan, waaruit zich in de veertiende eeuw de eerste radicale oppositie tegen Kerk en paus ontwikkelde. Het verzet tegen de potestas
directa der pausen nam in omvang toe, en de schrijvers, die haar
verdedigden, konden daar niets meer aan veranderen. In zuiver
tijdelijke aangelegenheden wilde de wereld zich niet meer onvoorwaardelijk aan de leiding van het pausdom onderwerpen.
Terwijl dus het tijdelijk gezag meer dan voorheen in conflict
geraakte met de pausen, zien wij geleidelijk een groeiende neiging
tot critiek ontstaan in de kringen des volks. In vele gevallen hadden
de steden haar vrijheden afgedwongen van de bisschoppen. Zij
verzetten zich niet tegen hun geestelijk gezag, doch weigerden hun
rechten als stadsheren te erkennen. Zoals de vorsten de pausen wilden
verhinderen, hun onderdanen tienden voor de kruistochten op te
leggen, wensten de steden medezeggenschap te hebben over instellingen, waaraan zij meebetaalden. Zij trachtten de macht over de
parochiescholen en de stedelijke hospitalen in eigen hand te krijgen.
In de kunst sloeg men eenzelfde richting in. Het aantal leken en
ambachtslieden onder de kunstenaars nam toe. De wassende welstand
in de steden verschafte hun opdrachten van burgers, wier smaak
daardoor natuurlijk steeds meer ging meetellen. Zo groeide in de
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hoogte en in de breedte een cultuur, die niet meer geheel onder de
Kerk stond. De handel, de technische vaardigheden, de kunsten en
ook de wetenschappen wonnen veld van geslacht tot geslacht. De
philosophie, die zich had verrijkt met de door Joden en Moren
overgeleverde schatten der Grieken, was nog in handen van de
geleerden der bedelorden, die de voetsporen bleven drukken van
Albertus Magnus en Thomas Aquinas. De beoefening van het
wereldlijk recht moest men echter aan de leken overlaten, die zich
ook reeds op het kerkelijk recht begonnen toe te leggen. Ook de medische wetenschap kon moeilijk door geestelijken worden beoefend, al
bleven ondanks alle verbodsbepalingen Dominicanen en Franciscanen
zich in de dertiende eeuw met de artsenijkunde bezighouden.
De trek van de tijd ging die kant op, dat de profane beroepen in
handen geraakten van leken. Welke houding nam de Kerk daar
tegenover aan? Sinds de val van het Romeinse rijk was zij de leidster
der beschaving geweest. De hele wetenschap, de kunst, de ontginning
en bewerking van de grond had vooral zij onderwezen, geleid en voor
een groot deel zelf tot stand gebracht. Zij had de leidende geesten
voortgebracht in de diplomatie, het staatsbestuur en de literatuur.
Nu scheen dit allemaal anders te worden. Naast de kerkelijke literatuur ontplooide zich steeds breder een wereldlijke, waarin leken de
toon aangaven; soms was die toon vijandig tegenover de geestelijkheid,
als in de sirventes der troubadours en de fabliaux der burgerlijke
dichters. Zouden Kerk en beschaving niet meer trouw dezelfde wegen
gaan? Ontglipten de Kerk de leidsels? Dat trachtte men in de Kerk te
voorkomen. Innocentius III had eens in een brief geschreven: „Nergens wordt beter gezorgd voor de kerkelijke vrijheid, dan waar de

Roomse Kerk de gehele macht bezit zowel in het tijdelijke als in het
geestelijke." 1 ) De onafhankelijkheid der Kerk en de uitvoering van
de haar opgelegde taak schenen slechts veilig te zijn, wanneer zij de
directe leiding ook in wereldlijke aangelegenheden in handen had.
Voor dit beginsel kwam men theoretisch en practisch op, zolang het
ging, en men gaf het eerst prijs onder overmacht der omstandigheden.
Die overmacht trad nu inderdaad op.
De Kerk zelve werd van de zijde der wereldbeschaving met
gevaren bedreigd, die haar eigenlijke roeping breed aantastten en
haar neertrokken van de ideale hoogte, die zij had bereikt. De verschillende landen poogden de grote macht, die het pausdom vertegenwoordigde, voor eigen politieke oogmerken uit te buiten en de kardinalen waren te zwak om zich hiertegen te verzetten. In het college der
kardinalen vormden zich nationale groepen. Na de val der Hohenstaufen gelukte het aan Frankrijk, dat het koninkrijk van Beneden - Italië
had verworven, in dit college een overwegende invloed te verkrijgen.
t)

Ep. I n. 27.

Mi g n e, P. L. 214, col. 21.
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De nederlagen, die Bonifacius VIII, door de Franse geestelijkheid in
de steek gelaten, in de strijd tegen Philips de Schone leed, versterkten
die invloed nog. De pausen vestigden zich in Avignon. Vervolgens
brak het grote westerse schisma uit, waaraan vooral het verwereldlijkt
college van kardinalen schuld heeft. De kardinalen werden bevangen
door een ongebreidelde zucht naar rijker inkomsten en genot van
verfijnde cultuur, en gaven aldus een treurig voorbeeld aan hun
minderen. De financiële behoeften der Curie deden een stelsel van
geldinzamelingen ontstaan, dat overal diepe ergernis gaf en kruipers
en vleiers vooruithielp. De geestelijkheid wilde haar deel hebben aan
de profane cultuur, die in de rijke steden met steeds verlokkelijker
glans schitterde.
Reeds in de dertiende eeuw nemen wij onder de geestelijken een
neiging waar, om zich toe te leggen op de beoefening van wetenschappen, die geldelijk voordeel konden opleveren. De pausen zagen het
gevaar tijdig in en poogden het te keren, door de studie der medische
en profaan -juridische wetenschappen te verbieden. Vooral onder de
monniken en reguliere canonici, die aan de universiteiten studeerden,
ontstond in de dertiende eeuw een sterke neiging naar deze studiën.
Al was dit soms toe te schrijven aan een zuiver wetenschappelijke
belangstelling, of aan juristen of artsen, die als zodanig in het klooster
waren getreden, in het algemeen zag men niet ten onrechte in die
voorliefde een poging, om uit het klooster te komen en zich door de
beoefening van een wereldlijk beroep een bestaan te verschaffen.
Daarom werd de studie van het wereldlijk recht en van de geneeskunde
door meer dan één concilie aan de geestelijkheid verboden.
De geest van het Romeinse recht in zijn egoïstische vorm drong
niettemin diep in het canonieke recht door en beheerste het, zodat
maar al te velen er een middel in vonden, om voorrechten en bezoldigde plaatsen te verwerven. Er ontstond een jammerlijk gekrakeel
en geprocedeer over het bezetten van hoge en lage kerkelijke posities
tussen paus en vorsten, bisschoppen en kapittels, en tussen geestelijken onderling. Dat moest de geestelijke stand wel naar beneden
halen. Terzelfder tijd zien wij het aantal verlopen geestelijken bedenkelij k toenemen.
Hoe groot en bandeloos het op de scholen verboemelde proletariaat van de clerus was, toont de vagantenpoëzie. Die toestanden
verbeterden niet, maar verergerden. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de stedelijke bevolking de geestelijkheid veelal slechts van
een financieel standpunt bekeek, en haar als bevoorrechte stand
bestreed; en dat de naijver over kwesties van zielzorg tussen de orden
en de wereldgeestelijkheid ook aan financiële motieven werd toegeschreven.

Het is moeilijk te zeggen, waar de grens tussen het toelaatbare
en het ontoelaatbare lag en in hoeverre zij werd overschreden; zeker
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is intussen, dat de geestelijkheid van het einde der dertiende eeuw af
steeds wereldser werd, en naar evenredigheid de oppositie tegen haar
toenam en de achting verminderde. Er ontbrak nog slechts aan, dat
de oppositie tegen de clerus een radicaal karakter aannam, dat men
de'gehele hiërarchie principieel aanviel. Daarmee nu begon in Engeland Wycliffe. Zijn denkbeelden werden overgenomen door de
Hussieten, bleven ook na de verbranding van Huss voortleven en
ontketenden eindelijk de grote geloofsverdeeldheid.
Een krachtige inwendige tegenactie, zoals in de elfde eeuw door
de kloosters van Cluny ter hervorming van de geestelijkheid werd
ingezet, bleef thans helaas achterwege. De pausen zagen het dreigend
gevaar wel, maar voelden zich meer getrokken tot de begunstiging
van kunsten en wetenschappen en lieten zich grijpen door de betovering der nieuwe cultuur, die in Italië opbloeide, toen men daar de
lekencultuur der oudheid deed herleven. Aan het einde der Middeleeuwen nemen wij dus een stroming waar, precies tegengesteld aan
de richting, waarin het Christendom begon. Tóén werd de wereldse
geest der antieke cultuur bestreden, over het breedste front door
Augustinus. Nu toonden de dienaren der Kerk steeds meer toenadering aan die wereldse geest, wiens heidens karakter zich dan ook te
onbeschroomder dorst uiten. Dit moest leiden tot een catastrophe,
die men dan ook generaties te voren voorzag en met angstwekkende
stelligheid en juistheid voorspelde, naarmate zij naderbij kwam. Aan
geloof en godsvrucht ontbrak het echter ook aan het einde der
Middeleeuwen niet. Zij groeiden onder de grote massa zelfs nog en
staken daardoor te scherper af tegen de misstanden onder de clerus.
De spanning, die bestaan moest tussen Kerk en cultuur, zoals zij
door Augustinus herhaaldelijk met de tegenstelling: „uti" en „frui"
was toegelicht, verslapte, tot nadeel van de Kerk. Een opgaan van de
Kerk in een zuiver aardse cultuur van het westen werd een nieuw
gevaar, dat het Christendom bedreigde. Maar ook reacties traden
weldra in. Zij waren het krachtigst in Spanje, het land, dat tegen het
einde der Middeleeuwen de beloning ontving voor zijn eeuwenlange
strijd om zijn geloof. Zonder moeilijkheden kwam hier weer een nauwe
band tot stand tussen de Kerk en het nieuwe streven van kunst en
smaak, dat door de Renaissance was gewekt. Daar begon een bloei
van beschaving, die geen schade berokkende aan het kerkelijk leven,
maar er de edelste inspiraties aan ontleende. Door hun ontdekkingsreizen wezen vervolgens de Christenen van het Pyrenese schiereiland
nieuwe wegen, waarlangs het westen vrij kon komen uit zijn innerlijke
verstarring, openden zij voor de Christenen de poort van heel die wereld,
die de missionarissen van de veertiende eeuw nog vergeefs hadden
gezocht. Welke vrucht dit opleverde, zien wij hierin, dat God nu in
het geloof der Katholieke Kerk aanbeden wordt niet slechts in de oude
basilieken, Romaanse munsters en gotische kathedralen, maar ook in
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de ontzaglijke St.-Pietersdom der Renaissance, en in de nieuwe kerken
van Buenos Aires en Bombay. Het kruis, hoezeer ook thans nog
bestreden, wordt in het Andesgebergte van Zuid-Amerika vereerd als
in het oud - Christelijke Europa. Arme missionarissen verkondigen het
evangelie aan de langvergeten heidenen van Vuurland of in het hartje
van Afrika met gelijke zelfopoffering, als waarmee in de Middeleeuwen de Angelsaksische predikers in Duitsland, een Ansgar in
Zweden, de Dominicanen in Armenië en de Franciscanen in China
het geloof hebben verkondigd. Stat crux, dum volvitur orbis!
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Ehrle II. Roma 1924. S i c k e 1, Die Kaiserkrónungen von Karl bis
Berengar. Histor. Zeitschr. 82 (1899). S p e r l i n g E., Studien
zur Geschichte der Kaiserkronung und -weihe. Diss. Freiburg i. B.
P é r é G., Le sacre et le couronnement des rois de France.
1918.
Thèse. Toulouse 1921.
E i c h m a n n, K6nigs- u. Bischofsweihe.
Sitz.-Ber. d. Munch. Akad. Phil.-Hist. Kl. 1928. S i m s o n, Jahrbucher des deutsch. Reiches unter Ludwig d. Frommen. 2 Bde.
D u m m 1 e r, Gesch. des ostfránk. Reiches. 3
Leipzig 1874-6.
Bde. 2. Aufl. Leipzig 1887 v.
L o t e t H a 1 p h e n, Le règne de
Charles le Chauve I. Par. 1909 (Bibl. de 1'école des hautes études 175).
B u c h n e r M., Das Vizepapsttum des Abtes Hilduin v. St. Denis.
Paderb. 1928.
M ü h 1 b a c h e r, Deutsche Gesch. unter den
Karolingern. Stuttgart 1896.
Hartmann, Gesch. Italiens im
Mittelalter. III. Bd. 1. Hálfte. Gotha 1908.
N o o r d e n C. v.,
Hinkmar, Erzbisch. v. Rheims. Bonn 1863.
S c h r o e r s, Hinkmar, Erzbisch. v. Reims. Freiburg i. B. 1884.
S d r a 1 e k, Hinkmars kanonistisches Gutachten uber die Ehescheidung Lothars II.
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Freiburg i. B. 1881. S t u t z, Reims u. Mainz i. d. Konigswahl des
10. u. zu Beginn des 11. Jahrh. Sitzungsber. der Berliner Akad. 1921.
N a e g 1 e, Kirchengesch. Bohmens. I. Bd. 1. Wien 1915. W a i t z, Deutsche Verfassungsgeschichte. III., IV. 2. A. Berlin
Brunner (v. Schwerin), Deutsche Rechtsgeschichte.
1883-85.
II. Bd. 2. A. Leipz. 1928.
Schroeder, Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. Berlin 1922.
F u s t e l d e C o u l a n g e s,
Histoire des institutions politiques de 1'ancienne France. Les transformations de la royauté pendant 1'époque Carolingienne. Ouvrage
revu p. J u 11 i a n. Paris 1892.
S t u t z, Gesch. des kirchlichen
Benefizialwesens. I. Berlin 1895.
L e s n e, Hist. de la propriété
ecclésiastique en France. II, 1. 2. Mémoires et travaux de Lille fasc.
19. 30. Lille 1922, 26.
La hiérarchie épiscopale en Gaule et Eermanie 742-882. Mém. et tray. f. 1. Paris 1905. P ö s c h 1, Bischofsgut and Mensa episcopalis. I-III., 1. Bonn 1908 vv.
M a y e r E.,
Der Ursprung der Domkapitel. Zeitschr. der Savigny- Stift. f. Rechts gesch. Kanon. Abteil. VII (1917). I m b a r t d e 1 a T o u r, Les
élections épiscopales dans 1'église de France du 9e au 12e siècle. Paris
1891. Les paroisses rurales du IVe au XIe s. Revue hist. 61 (1896).
S c h u i t e, Der Adel and die deutsche Kirche im Mittelalter.
Kirchenrechtl. Untersuch. 63, 64. Stuttgart 1910.
K o e n i g e r,
Grundriss einer Geschichte des kath. Kirchenrechts. Köln 1919.
Die Sendgerichte in Deutschland. Veroffentlich. a. d. kirchenhist.
Seminar Munchen. III., 2. Munchen 1907.
V a c a n d a r d,
L'église et les ordalies. Etudes de critique (1). Paris 1905.
De
S m e d t, Le duel judiciaire et 1'église. Etudes relig. 64 (1895). B e i s s e 1, Die Verehrung der Heiligen and ihrer Reliquien in
Deutschl. 2 Bde. Freiburg i. B. 1890-2. G u i r a u d, Le commerce
des reliques au commencement du 9e s. Mélanges de Rossi. Paris
1892.
M a u r y, La magie et l' astrologie dans l' antiquité et au
moyen-áge. 3e éd. Paris 1864.
H a n s e n, Quellen u. Untersuch.
z. Gesch. des Hexenwahns u. der Hexenverfolgung im MA. Bonn
1901. Zauberwahn, Inquisition u. Hexenprozess im MA., Munchen
1900.
C a u z o n s, La magie et la sorcellerie en France. 4 vols.
Paris 1910-12.
S o 1 d a n-H e p p e, Gesch. der Hexenprozesse,
neu bearb. v. Bauer. Bd. I. Munchen 1911.
So m m e r 1 a d,
Die wirtschaftliche Tatigkeit der Kirche in Deutschl. Bd. II. Leipzig
1905. B o i s s o n n a d e, Le travail dans 1' Europe chrétienne au
moyen-age, Paris 1921.
§ 2. Het intellectueel en kunstzinnig leven in de negende eeuw
Uitgaven der Latijnse schrijvers en biografieën bij: M a n it i u s
(zie boven blz. 543), vervolgens E b e r t, W a t t e n b a c h, M o l in i e r (ibid.). M a n i t i u s, Max, Bildung, Wissensch. u. Literatur im Abendlande von 800 bis 1100. Crimmitschau 1925. G o u-
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g a u d, Les Chrétientés celtiques, 2e éd. Paris 1911. U e b e r w e g,
Grundriss d. Gesch. der Philosophie II 1 ', hrg. v. B. Geyer. Berlin
1928. W u if M. d e, Hist. de la philosophie médiévale I 5 . Louvain
1924. G r a b m a n n, Die Gesch. d. scholast. Methode I. Freiburg
0 v e r b e c k, Vorgesch. u. Jugend d. mittelalt.
i. B. 1909.
B r u n h e s, Gabr., La foi chrét. et la
Scholastik. Basel 1917.
philosophie au temps de la Renaissance carolingienne. Thèse de
Fribourg. Paris 1903. G e i s e 1 m a n n J., Die Eucharistielehre
der Vorscholastik. Paderborn 1926. (Forsch. z. christl. Liter. and
Dogmengesch. 15). H a r n a c k, Lehrb. der Dogmengesch. III 4
T h é r y, Hist. de 1'aréopagitisme aulIXe s. Le
Tubingen 1910.
Hilduin et la première traduction des
Moyen Age XXV (1923).
écrits du Pseudo-Denis. Revue d'hist. de 1'église de France IX (1923).
Le texte integral de la trad. des écrits du Pseudo-Denis par Hilduin.
Rev. d'hist. ecclésiast. XX (1925). M a i t r e, Léon, Les écoles
épiscopales et monastiques en Occident avant les universités. 2e éd.
(Archives d. 1. France monastique 26). Paris 1924. S p e c h t,
Gesch. d. Unterrichtswesens in Deutschland bis z. Mitte des 13.
M e i e r P. Gabr., Die sieben freien Kiinste
Jahrh. Stuttgart 1885.
A p p u h n, Das
im Mittelalter. Jahresbericht. Einsiedeln 1886-7.
Trivium and Quadrivium. I: Das Trivium. Erlanger Diss. 1900.
B e r ii è r e D. Ursmer, L'ordre monastique des origines au XIIe s.
chap. III: L' oeuvre civilisatrice. 2e ed. Paris 1921. T r a u b e,
Einleitung in die latein. Philologie des Mittelalters. (Vorlesungen and
Abhandlungen II.) Munchen 1911. Kleine Schriften (Vorles. u.
Abhandl. III.) Munchen 1920. S c h o e n g e n, Geschiedenis van
het onderwijs in Nederland. Amsterdam 1912-23. M e i e r , G.,
Gesch. der Schule von St. Gallen im Mittelalter. Jahrb. f. Schweiz.
Gesch. X (1885). \V i n t e r f e 1 d P. v., Die Dichterschule
St. Gallens u. der Reichenau unter den Karolingern and Ottonen.
B e y e r 1 e K., Die
Neue Jahrbucher f. klass. Altert. V (1900).
Van
Kultur der Abtei Reichenau. 2 Bde. Munchen 1925-6.
D o r e n, Dom Rombaut, Etude sur 1'influence musicale de l'abbaye
B l u m e u. B a n n i s t e r,
de St. Gall. Louvain 1925. Thèse.
Liturgische Prosen, insbesondere die dem Notkerus Balbulus zugeWagner, Peter,
schriebenen. Analecta hymnica LIII (1911).
Ursprung and Entwicklung der liturg. Gesangsformen (Einfiffirung
in die Gregorian. Melodien I.) 3. Aufl. Freiburg (Schw.) 1911.
G a u t i e r, Hist. de la poésie liturg. au m. á. Les tropes I. Par. 1886.
M a n i t i u s, Karl, Naturwissenschaften im beginnenden Mittelalter. Crimmitschau 1924. D u h e m, Le système du monde. Hist.
des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic. III. Paris 1915. M ill e r, Die altesten Weltkarten I: Die Weltkarte des Beatus.
Stuttgart 1895. K r e t s c h m e r, Konr., Gesch. der Geographie. 2
Sammlung Goschen. Ber. 1923. Bibliographie van oud - Hoogduitse
.
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dichters: E h r i s m a n n, Gesch. der deutschen Literatur I. Munchen 1918. v. U n w e r t h u. S i e b s, Gesch. d. deutsch. Literas
tur bis z. Mitte des 11. Jahrh. Berlin 1920. F r a n c k e, Kuno, Die
Kulturwerte der deutschen Literatur I. Berlin 1910. N a d 1 e r J.,
Literaturgeschichte der deutschen Stámme and Landschaften Is.
Regensburg 1923. S a 1 z e r, Illustrierte Geschichte der deutschen
Literatur I'• Regensburg 1926.
L a e h r, Briefe and Prologe des
Bibliothekars Anastasius. Neues Archiv 47 (1928). K u h n P. Alb.,
Allgemeine Kunstgeschichte. 6 Bde. Einsiedeln 1891 vv.
M i c he l
A., Histoire de l'art I., 1. Par. 1905.
K r a u s F. X., Gesch. der
christl. Kunst. II. 1. Abt. Freiburg i. Br. 1897. E n 1 a r t, Manuel
d'archéologie frangaise. I. Architecture, 1. Art relig. 2e éd. Paris
1919.
D e h i o u. B e z o 1 d, Kirchliche Baukunst des Abendlandes. I. Stuttgart 1892. D e h i o, Gesch. der deutsch. Kunst. P.
Berlin 1923.
L a s t e y r i e R. d e, L'architecture religieuse en
France à l' époque Romane. Paris 1912.
B a u m J., Romanische
Baukunst in Frankreich. 2. A. Stuttg. 1928.
H a r d e g g e r, Die
alte Stiftskirche and die ehemal. Klostergebaude in S. Gallen. Diss.
Freiburg (Schw.) 1917. G r a f, Neue Beitráge z. Entstehungsgesch. der Kreuzbasilika. Repertor. f. Kunst.-wiss. XV (1892).
D o p s c h, Das Capitulare de villis .... u. der Bauplan v. St. Gallen.
In Vierteljahrsschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. XIII (1916).
E f f m a n n, Die Karolingisch -ottonischen Bauten zu Werden. I.
Strassburg 1899. II. Berlin 1922. Centula (St. Riquier), eine Untersuchung z. Gesch. der Kirchenbaukunst in Karolinger Zeit. Munster
1912. L e i t s c h u h, Gesch. der Karoling. Malerei. Berlin 1894.
G o 1 d s c h m i d t, Die Elfenbein-skuipturen aus der Zeit d.

karoling. u. sáchs. Kaiser. I. Berlin 1914. II. 1918.
H a g e r, Zur
Gesch. der abendlánd. Kloster-Anlage. Zeitschr. f. christl. Kunst.
1901. V o i g t, Die Karoling. Kloster-Politik u. der Niedergang des
west-frank. Königtums, Laienäbte u. Klosterinhaber (Kirchenrechtl.
Abhandl. 90/91). Stuttgart 1917. P ö s c h 1, Bischofsgut u. Mensa
episcopalis III: Die Entstehung des Mediatbistums and die grossen
Sákularisationen im 10. Jahrh. 1. Hálfte. Bonn 1912.
§ 3. De grondvesting van het Heilige Roomse Rijk. Verbreiding
van de Christelijke beschaving naar het oosten en het noorden.
Intellectueel en kunstzinnig leven in Duitsland
Uitgaven der Latijnse bronnen en schrijvers bij: W a t t e nb a c h, M a n i t i u s (z. boven blz. 543), voor de Duitse schrijvers
M u 11 e n h o f f-S c h e r e r, Denkmaler. 2 Bde. Berl. 1842 en
S t e i n m e y e r, Die kleineren althochdeutschen Sprachdenkmaler.
Berl. 1916.
G i e s e b r e c h t W. v., Gesch. der deutschen
Kaiserzeit. I, II. 5. Aufl. Leipzig 1881-85.
M a n it i u s M.,
Deutsche Gesch. unter den sáchs. and salischen Kaisern. Stuttgart
36. S c h nû r e r. Kerk en Beschaving. II.
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1889.
W e r m i n g h o f f, Verfassungsgesch. der deutschen
Kirche im MA. 2 (Meisters Grundriss). Leipzig 1913.
S t u t z,
Der Erzbischof v. Mainz u. die deutsche K6nigswahl. Weimar 1910.
Reims u. Mainz (zie boven blz. 545). H a u c k, Die Entstehung
der bischoflichen Furstenmacht. Leipzig 1891. U h ii r z, Gesch.
des Erzb. Magdeburg unter den Kaisern aus sächs. Hause. Magdeburg
1887. R o e p e 11, Gesch. Polens I. Hamburg 1840. H a n is c h,
Gesch. Polens. Bonn 1923. Z e i s b e r g, Miseco I, der erste christl.
Beherrscher der Polen. Arch. f. 6sterr. Gesch. 38 (1867). S t a dn i c k i, Graf v., Die Schenkung Polens an Papst Johannes XV. Freib.
(Schw.) 1911.
H o l t z m a n n, B6hmen and Polen im 10. Jahrh.
Zeitschr. des Vereins f. Gesch. Schlesiens 52 (1918).
K e h r, Das
Erzbistum Magdeburg u. die erste Organisation der christl. Kirche in
Polen. Abhandl. der Berl. Akad. d. W. Philos., philol., hist. Kl. 1920.
H a 1 k o, v., Richeza, Konigin v. Polen. Freiburg (Schw.) 1914. N a e g 1 e, Kirchengesch. B6hmens, Bd. I. 2. Hälfte, Wien 1918. V o i g t, Adalbert v. Prag, Berl 1898.
H o r n E. Saint Etienne
(Les Saints), 2e éd. Paris 1899.
D e h i o, Gesch. des Erzbistums
Hamburg-Bremen bis zum Ausgang der Mission. 2 Bde. Berlin 1877.
W i n t e r f e 1 d P. v., Deutsche Dichter des lateinischen Mittelalters. 2. A. Munchen 1917. S p e c h t, Gesch. des Unterrichtswesens in Deutschl. Stuttgart 1885. Over St. Gallen zie de geschriften van Meier G., v. Winterfeld, Van Doren, boven
blz. 546. K e 11 e, Gesch. der deutschen Literatur I. Berlin 1892,
Ehrismann,v.Unwerth-Siebs,Francke zieboven
blz. 547.
V o g e 1, Ratherius von Verona and das 10. Jahrh. Jena
1854.
K u r t h, Notker de Liege et la civilisation au Xe s. Paris
1905.
B i t t n e r, Wazo and die Schule v. Li ttich. Breslau 1879.
A d a m A., Arbeit u. Besitz nach Ratherius v. Verona, Freib. i. B.
1927. H a u c k, Ueber den liber decretorum Burchards v. Worms.
Berichte der Leipz. Akademie. Philos.-hist. Klasse 46 (1894).
K o e n i g e r, Burchard I. von Worms and die deutsche Kirche seiner
Zeit (Vero**ffentl. aus dem kirchenhist. Seminar). Munchen 1905. F o u r n i e r, Etudes critiques sur le décret de Burchard de Worms.
Nouv. Revue Hist. de droit francais et étranger XXXIV (1910). Le
décret de Burchard de Worms. Rev. d'hist. eccl. XII (1911). S c h u 1 t e s s, Papst Silvester II. als Lehrer and Staatsmann (Programm des Wilhelm Gymnasiums). Hamburg 1891.
Die Sagen
uber Silvester II. Hamburg 1893.
E i c h e n g r u n F., Gerbert
(Silvester II.) als Persónlichkeit. Leipzig 1928. (Beitr. zur Kulturgesch.
des MA. and der Renaissance 35). W e r n e r, Gerbert von
Aurillac, die Kirche and Wissensch. seiner Zeit. Wien 1878. C a n t o r, Vorlesungen uber die Gesch. der Mathematik. I Bd. 2. A.
Leipzig 1894. G u n t h e r S., Gesch. des mathematischen Unterrichts im deutschen MA (Monumenta Germ. paedagogica III). Berlin
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P i c a v e t, Gerbert, un pape philosophe. Paris 1897.
1887.
I n a m a-S t e r n e g g, Deutsche Wirtschaftsgesch. II. Leipzig 1891.
S o m m e r 1 a d zie boven blz. 545. S a c k u r, Beitrage zur
Wirtschaftsgesch. französischer u. lothringischer Kloster im 10. u. 11.
Jahrh. Zeitschr. f. Sozial- and Wirtschaftsgesch. I (1893). H e us i n g e r, Servitium regis in der deutschen Kaiserzeit. Berlin 1922. E i c k e n H., Die Legende von der Erwartung des Weltuntergangs
and der Wiederkehr Christi im Jahre 1000. Forschungen z. deutschen
Gesch. XXIII (1883).
0 r s i, L'anno mille. Rivista storica IV
Dehio, Kraus, Kuhn, Michel, Enlart,
(1887).
L a s t e y r i e zie boven blz. 547.
S t a u d t, Die Abteikirche
St. Willebrord in Echternach. Luxemb. 1923. B e i s s e 1, Der hl.
Bernward von Hildesheim als Kunstler and Förderer der deutschen
Kunst. Hildesheim 1895. B a r, Die Wandgemalde der St. Georgs kirche zu Oberzeil in der Reichenau hrsg. v. K r a u s. Freiburg 1884.
B e y e r 1 e, Die Kultur der Abtei Reichenau. Zie boven blz. 546.
§ 4. De kloosterhervorming
R a t h e r ii Veronensis Praeloquia. Migne P. L. 136. A t t on i s Vercelli. De pressuris ecclesiasticis. Migne P. L. 134. H u g o n i s abb.
S c h u t t z, Atto v. Vercelli. G6tting. 1885.
D u m m 1 e r, Auxilius and
Farfensis Opuscula. M. G. SS. XI.
Gesta Berengarii imp. Halle 1871.
Vulgarius. Leipzig 1866.
L i u d p r a n d i Cremonensis Opp. 3a ed. Script. rer. Germ. 1915.
D r e s d n e r, Kultur- and Sittengesch. der Italien. Geistlichkeit.
Breslau 1890. H a r t m a n n, Gesch. Italiens im MA. III, 2. IV, 1.
G r e g o r o v i u s, Gesch. der Stadt Rom im
Gotha 1911, 1915.
MA. III". Stuttgart 1890.
Annales Vedastini. Mon. Germ. SS. II. F 1 o d o a r d i HistoF1odoardi
riae ecclesiae Remensis. Mon. Germ. SS. XIII.
Richeri
Annales p.p. Lauer. Par. 1905 (Collect. de textes 39).
A d é m a r d e C h aHistoriarum libri. Mon. Germ. SS. III.
b a n n e s, Chronique p. p. C h a v a n o n. Par. 1897. (Coll. de
textes 20). R a o u 1 G 1 a b e r, Les cinq livres de ses histoires p. p.
0 d o n i s abbatis CluniaP r o u. Par. 1886 (Coll. de textes 1).
Vita Odonis auctore J o h a n n e.
censis Opp. Migne P. L. 133.
Ibid. Vitae Maj oli abb. Acta Sanct. Boll. 11 Mei II. 0 d ii o n i s
abb. opp. Migne P. L. 142. Vitae Odilonis auctore J o t s a 1 d o.
Ibid. Vitae Hugonis abb. MigneP. L. 159. Bernard
e t B r u e 1, Recueil des chartes de Cluni. 6 vols. Paris 1876 vv. Consuetudines Cluniacenses antiquiores, ed. A 1 b e r s. Consuetudines monasticae II. Monte Cassino 1905. Consuetudines Farfenses, Fructuarienses, monasteriorum Germaniae necnon s. Vitonis
et Floriacensis abb. Consuetud. mon. I, IV, V. 1900-12. A 1 b e r s,
Untersuchungen zu d. áltesten Mónchsgewohnheiten. (Vero-ffentlich.
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B e ra. d. Kirchenhist. Seminar Munchen II, 8). Munch. 1905.
n a r d i Ordo Cluniacensis. H e r r g o t t, Vetus disciplina monast.
U d a 1 r i c u s Cluniacensis, Consuetudines Cluniac.
Par. 1726.
H a u v ill e r, Ulrich v. Cluny. Munster 1896.
Migne P. L. 149.
Chronique de 1'abbaye de S.
(Kirchengesch. Studien III., 3).
Bénigne de Dij on p. p. B o u g a u d et G a r n i e r. Dijon 1876.
Les miracles de S. Benoit, écrits p. A d r e v a 1 d, A i m o i n,
A n d r é etc., moines de Fleury, p. p. E. de C e r t a i n (Societe de
A b b o n i s abb. Floriacensis opp.
1'hist. de France). Par. 1858.
Vita Johannis Gorziensis abbatis. Mon. Germ.
Migne P. L. 139.
Vita Guilelmi abbatis S. Benigni Divionensis auctore
SS. IV.
Rodulfo Glabro. Migne P. L. 142. Sackur,DieCluniacenser in ihrer kirchlichen and allgemeingeschichtl. Wirksamkeit bis
zur Mitte des XI. Jahrh. 2 Bde. Halle 1892-4. L e t o n n e ii e r
G., L'abbaye exempte de Cluny et le St.-Siège. Par. 1923 (Archives
de la France monast. XXII). E g g e r P. Bonay., Gesch. der Cluniazenserklcster in der Westschweiz bis zum Auftreten der Cisterzienser.
Freib. (Schw.) 1907. T o m e k, Studien zur Reform der deutschen
Kloster im 11. Jahrh. 1. Ti. Wien 1910 (Stud. u. Mitteil. a. d. Kirchenhist. Seminar Wien 4). K e h r P., Das Papsttum and die K6nigreiche Navarra and Aragon. Abhandl. der Preuss. Akad. Phil. -bist.
Kl. 1928. Wie and wann wurde dus Reich Aragon ein Lehen der
romischen Kirche? Sitz.-Ber. der Preuss. Akad. Phil. -bist. Kl. 1928.

W a g n e r P., Der mozarabische Kirchengesang and seine Uberlieferung. Spanische Forschungen der G6rres-Gesellsch. I. Munster
1928. B a t e s o n (Miss Mary), Rules for monks and secular
canons after the revival under King Edgar. English historical review
G u ill o r e a u, Les prieurés anglais de Cluny. Revue
IX (1894).
C u i s s a r d-G a u c h e r o n, L'école de
Mabillon VIII (1912).
Fleury s. L. a la fin du 10e s. Mém. de l'Orléanais XIV (1875).
D e h i o-B e z o 1 d, Kirchl. Baukunst des Abendlandes I. Stuttg.
N e u s s, Die katalanische Bibelillustration um die Wende
1892.
des 1. Jahrtausends and die altspanische Buchmalerei, Bonn 1922.
M á 1 e, L'art religieux en France. Le XII siècle. Par. 1923. R e i nh a r t, E m m a, Die Cluniacenser Architektur i. d. Schweiz v. 10.-13.
N a e f, Les phases constructives de 1' église de
Jh. Zurich 1904.
Romainmótier. Anzeiger fur Schweiz. Altertumskunde N. F. VII
(1905-6). H e s s e 1, Odo v. Cluny and das franzos. Kulturproblem
im fruheren Mittelalter. Hist. Zeitschr. 128 (III F. 32) 1923. B e rii è r e P. Ursmer, L'ordre monastique. 2e éd. P. 1921. Chap. IV. Romualdi vita
L a v i s s e, Hist. de France I. II. Par. 1901 -2.
Franke,
auctore Petro Damiani. Migne P. L. 144.
Nili
Romuald v. Camaldoli u. seine Reformtátigkeit. Berl. 1913.
abbatis vita auctore B a r t h o 1 o m a e o. Acta SS. Sept. VII. M i n a s i, S. Nilo di Calabria. Napoli 1892.
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§ 5. De hervorming der wereldgeestelijkheid en de hernieuwde
aaneensluiting van het westen
Engelse bronnen en literatuur genoemd in G r o s s, The sources
and literature of english history from the earliest times to about 1485.
2d ed. Lond. 1915 en: M a k o w e r, Die Verfassung der Kirche von
England. Berlin 1894. H u n t, The english church from its foundation to the Norman conquest. London 1899. M a c d o n a 1 d,
Lanfranc. Oxford 1926. B o e h m e r, Kirche and Staat in England
and in der Normandie im 11. and 12. Jahrh. Leipz. 1899. K e m b 1 e, History of the Saxons in England, 2 vols. Lond. 1876. F r e em a n, The history of the Norman Conquest of England. 6 vols.
Oxford 1867-1879. T e n B r i n k, Gesch. der engl. Literatur. 2.
A. Strassb. 1899. B r a n d 1, Gesch. der altengl. Literatur in P a u l s
Grundriss der german. Philol. I 2 . Strassb. 1908. W u 1 k e r, Gesch.
der engl. Literatur I 2 . Leipz. 1906. G r e i n-W i 1 k e r, Bibliothek
der angelsachs. Poesie. 3 Bde. Kassel 1883-98.
W a t t e n b a c h, Geschichtsquellen II. M o 1 i n i e r, Sources
M i r b t, Publizistik im Zeitalter Gregors
II zie boven blz. 543.
F 1 i c h e, Etudes sur la polémique religieuse à
VII. Leipz. 1894.
l'époque de Gregoire VII. Les Prégrégoriens. P. 1916. Mon. Germ.
Libelli de lite imperatorum et pontificum s. XI et XII conscripts. 3
Mon. Germ. Constitutiones et acta imperavol. Hann. 1891-97.
torum et regum I. Hann. 1893.
Das Register G r e g o r s VII.
hrsg. v. C a s p a r. (Mon. Germ. Epistolae selectae t. II). Berlin
1920-23. F 1 i c h e, La réforme Grégorienne. I. La formation des
idées Grégoriennes. (Spicilegium sacrum Lovaniense 6). Louv. 1924.
G a y, Jules, Les papes du XIe siècle et la chrétienté. Par. 1926. S c h w a r z W., Der Investiturstreit in Frankreich. Zeitschr. f.
Kirchengesch. 42. 43 (1924). I m b a r t d e 1 a T o u r, Les
élections épiscopales dans l' église de France du IXe au XIIe s. Par.
1891.
C a u c h i e, La querelle des investitures dans les diocèses
H a u c k, Kir de Liège et de Cambrai. 2 vols. Louvain 1890-1.
G i e s e b r e c h t,
chengesch. Deutschlands III 4 . Leipz. 1920.
M e y e r v.
Gesch. d. deutschen Kaiserzeit III 5 . Leipz. 1890.
K n o n a u, Jahrbucher des deutschen Reiches unter Heinrich IV.
and Heinrich V. 7 Bde. Leipzig.1890 vv. M a r t e n s, Gregor VII.
D e 1 a r c, Gregoire VII et la réforme de
2 Bde. Leipz. 1894.
1'église. 3 vols. Par. 1889 v. F 1 i c h e, St. Gregoire VII (Les Saints).
C a s p a r E., Gregor VII. in seinen Briefen. Histor.
Par. 1920.
Zeitschr. 130 (1924). K e h r P., Wie and wann wurde das Reich
Aragon ein Lehen der romischen Kirche? Zie boven blz. 550.
B e r n h e i m, Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluss
auf Politik and Geschichtschreibung. Tubingen 1918.
R o b e r t,
Hist. du pape Calixte II. Par. 1891.
G i s e k e, Die Hirschauer
S c h r o e d e r P.,
wahrend des Investiturstreites. Gotha 1883.
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Die Augustiner-Chorherrenregel. Archiv fur Urkundenforschung IX
(1926).
C a p e 11 e, L'épitre 211e et la regie de St. Augustin.
Analecta Praemonstrat. III (1927).
C 1 e r v a 1, Les écoles de
Chartres au m. â. Paris 1895. L ö b b e 1, Der Stifter des Carthaeuser-Ordens, der hl. Bruno. Munster 1899. E n d r e s, Die Dialektiker and ihre Gegner im XI. Jh. Philosoph. Jahrbuch XIX (1906).
Petrus Damiani and die weltl. Wissenschaft. Beitra-ge z. Gesch. der
Philosophie des Mittelalters VIII (1910). R e fi n e r s P. Jos., Der
Nominalismus in der Frühscholastik. Beitrage VIII (1910). U b e rweg-Geyer, Grabmann, Wulf zie boven blz. 546. F o u r n i e r, Les collections canoniques de l'époque de Grégoire VII.
Mémoires de 1'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres XLI (1918).
D e h i o-B e z o 1 d, Kirchliche Baukunst des Abendlandes, I. D e h i o,
Gesch. der deutschen Kunst I. Zie boven blz. 547.
K u h n,
Lasteyrie, Kraus, Enlart zieblz.547.Mále biz.550.
M i c h e 1, Hist. de l' art. I, 2. Paris 1905.
M a r t i n C., L' art
roman en France. Paris 1910 vv.
§ 6. De godsdienstige opvoeding der ridders. De godsvrede.
Religieuze spelen
Oud-Frans recht (coutumes) behandeld in: G i r a u d, Essai sur
l'histoire du droit francais au m. á. 2 vols. Paris 1846. L u c h a i r e,
Les premiers Capétiens in L a v i s s e, Hist. de France II, 2 p. Paris
1901.
F 1 a c h, Les origines de l'ancienne France II, 2, 3: La
féodalité et la chevalerie. Paris 1893.
S e i g n o b o s, Le régime
féodal in: L a v i s s e-R a m b a u d, Hist. generale II. Par. 1893.
G a u t i e r, La chevalerie. 2e ed. Paris 1890.
C a 1 m e t t e, La
société féodale. Paris 1923.
Roth v. S c h r e c k e n s t e i n,
Die Ritterwurde and der Ritterstand. Freib. i. B. 1886. V i o 11 e t,
Hist. des institutions politiques et administratives de la France I. II.
Paris 1898.
M a y e r, Deutsche and französ. Verfassungsgesch. II.
Leipzig 1899.
S e e 1 i g e r, Die soziale and polit. Bedeutung der
Grundherrschaft im fruheren MA. Abhandl. der sáchs. Gesellsch. d.
Wiss. Phil.-hist. Kl. 22 (1903). P e t i t, Croisades bourguignonnes
contre les Sarassins d'Espagne au XI. s. Revue hist. 30 (1886).
Teksten bij de geschiedenis van de godsvrede in: H u b e r t i,
Studien zur Rechtsgesch. der Gottesfrieden and Landfrieden. I. Die
Friedensordnungen in Frankreich. Ansbach 1892. K 1 u c k ho h n,
Gesch. des Gottesfriedens. Leipz. 1857. S é m i c h o n, La paix de
Dieu. 2e éd. Paris 1869.
P f i s t e r, Etudes sur le règne de Robert
le Pieux. Par. 1885.
E r b e n, Schwertleite and Ritterschiag.
Zeitschr. f. bist. Waffenkunde VIII (1919). La chanson de Roland,
publiée d'après le ms. d'Oxford et traduite p. B é d i e r. Par. 1922.
B é d i e r, Les legendes épiques.
commentée. Par. 1927.
Recherches sur la formation des chansons de gestes. 4 vols. Par.

B ronnen en Literatuu r553
G a u t i e r, Les épopées francaises. 4 vols. 2e éd. Par.
B o i s s o n n a d e, Du nouveau sur la chanson de
Roland. Par. 1923. L i n t z e t M., Zur Datierung des deutschen
Rolandsliedes. Zeitschr. f. deutsche Philologie 51 (1926). M e n e nd e z P i d a 1, Cantar de mio Cid I-III. Madrid 1908-1911. El Cid
en la historia. Madrid 1921. L'épopée castillane. Trad. de H. Mérimée. Paris 1910. Nadler,Francke, Salzer ziebovenblz.
547. E h r i s m a n n, Gesch. der deutschen Literatur II, 1. Munchen
1922. S c h ó n b a c h A., Das Christentum I. d. altdeutschen Heldendichtung. Graz 1897. K l a p p e r J., Der Ursprung der latein.
Osterfeiern. Zeitschr. f. deutsche Philol. 50. (1926). M i 1 c h s a c k, Die latein. Osterfeiern. Wolfenb. 1880. , Lange K., Die
latein. Osterfeiern. München 1887.
B o e h m e, Das latein.
Weihnachtsspiel. Leipz. 1917.
A n z, Die latein. Magierspiele.
Leipzig 1904.
1908-13.
1878-94.

Vierde boek

De Kerk als leidster der westerse maatschappij
Zie, voor het hele tijdvak, de boven (blz. 543) genoemde werken:
Wattenbach II,Molinier II, III, Jaffé, Reg. II, Eichmann, Grupp IV 3 (1924), Zoepfl, HergenroetherK i r s c h, H e f e 1 e V, VI (Traduction Leclercq V, VI, 1 1912 s.),
M o u r r e t IV, P o u l e t, M a n s i Conciliorum collectio XX-

XXIV, H a u c k III 4 , IV4 (1913), L a v i s s e, Hist. de France II, 2.
III, 1, 2 (1901).
P o t h a s t, Regesta pontificum Rom. 1198-1304.
2 vol. Berol. 1874 v. Registres des Papes du 13e siècle. (Bibl. des
écoles franc. d'Athènes et de Rome 2e Serie). Par. 1884 vv.
M i c h a e 1, Gesch. des deutschen Volkes seit dem 13. Jh. Freiburg
J a s t r o w u. W i n t e r, Deutsche
i. B., 6 Bde. 1897-1915.
Gesch. im Zeitalter der Hohenstaufen. 2 Bde. Berlin 1893-1901.
G i e s e b r e c h t W. v., Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit IV-VI. Leipz.
H a m p e, Deutsche Kaisergesch. im Zeitalter der Salier
1877-95.
and Staufer. 5. A. Leipzig 1923.
§ 1. De Kruistochten
Recueil des historiens des croisades, 13 vols. Paris 1844 vv. R o e h r i c h t, Regesta Regni Hierosolymitani. Innsbr. 1893.
Gesch. der Kreuzzuge im Umriss. Innsbr. 1898.
Gesch. des 1.
Kreuzzugs. Innsbr. 1901. Gesch. des Ko-nigreichs Jerusalem. Innsbr.
1895. K u g 1 e r, Gesch. der Kreuzzi ge. Berl. 1880 (91). B r é-
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h i e r, L'Eglise et l' Orient latin au m. â. Les croisades. 5e éd. Paris
1928. R u v ill e, v., Die Kreuzzi ge. Bonn 1920. J a c o b,
Georg, Der Einfluss des Morgenlandes auf das Abendland vornehmP r u t z, Kulturgesch. der
lich wáhrend des MA. Hann. 1924.
B a u m s t a r k, Abendlánd. PalästinaKreuzzuge. Berl. 1883.
pilger des 1. Jahrtausends (Vereinsschr. der Gorres- Ges.). Kiln 1906.
H e y d, Gesch. des Levantehandels im MA. Leipz. 1879. Ed.
S c h a u b e, Die
franc. p. R a y n a u d, 2 vols. Leipzig 1885 v.
Handelsgesch. der roman. Volker des Mittelmeergebiets bis zum
Ende der Kreuzziige. Munchen 1906. H e r z o g, Annie, Die Frau
auf den Fi rstenthronen der Kreuzfahrerstaaten. Berl. 1919.
H age n m e y e r, Peter der Eremite. Leipz. 1879. R o e h r i c h t,
Die Kreuzpredigten gegen den Islam. Zeitschr. f. Kirchengesch. VI
W o 1 f r a m, Kreuzpredigt u. Kreuzlied. Zeitschr. f.
(1884).
L e w e n t, Das altprovenzalische
deutsches Altert. XXX (1886).
B é d i e r, Les chansons
Kreuzlied. Roman. Forsch. XXI (1908).
de croisades avec leurs melodies. Paris 1909.
G u i g n a r d, Les monuments primitifs de la regie Cistercienne.
J a n a u s c h e k, Originum
Analecta Divionensia. Dijon 1878.
B e r ii è r e, Les origines de
Cisterciensium. T. I. Wenen 1897.
Citeaux et l'ordre bénédictin au XIIe s. Revue d' bist. ecclés. I. II
L'ordre monastique 2e éd. Paris 1921. VIe chap.
(1900 1).
H o f f m a n n, Das Konverseninstitut des Cisterzienserordens. Freib.
Die Entwicklung der Wirtschaftsprinzipien des
(Schw.) 1905.
Cistercienserordens wáhrend des 12/13. Jahrh. Hist. Jahrbuch 31
D o 1 b e r g, Cistercienser-Monche and Conversen als
(1910).
Landwirte and Arbeiter. Studien and Mitteil. a. d. Benediktiner- u.
W i n t e r, Die Cistercienser des
Cisterc.-Orden. XIII (1892).
T h o m a, Die
nordostl. Deutschlands. 3 Bde. Gotha 1868 vv.
colonisatorische Tatigkeit des Klosters Leubus im 12. u. 13. Jahrh.
Leipz. 1894. S. B e r n a r d i Opera. 3 vol. Venetiis 1765. M i g n e
P. L. 182-185. V a c a n d a r d, Vie de S. Bernard. 2 vols. Par.
1895 vv.

Marquis
P r u t z, Die geistlichen Ritterorden. Berl. 1908.
d'A 1 b o n, Cartulaire général de l'ordre du temple. Paris 1913/22. S c h n u r e r, Die ursprungliche Templerregel. Freib. i. B. 1903.
Zur ersten Organisation der Templer. Hist. Jahrb. 32 (1911). -C a r r i è r e V., Les débuts de l'ordre du Temple en France. Le
Moyen-Age 2e Serie XVIII (1914). C u r 9 o n, La regie du Temple.
Par. 1866. K 6 r n e r, Die Templerregel. (Ubersetzung) Jena 1902.
W i 1 c k e, Geschichte des Ordens der Tempelherren. 2 Bde.
S c h u p f e r ii n g, Der Tempelherrenorden in
Halle 1860 vv.
D e 1 a v ill e 1 e R o u 1 x, CartuDeutschland, Bamberg 1915.
laire général de l'ordre des Hospitaliers de St. Jean de Jerusalem. 4
vols. Par. 1894-1901. Les Hospitaliers en Terre Sainte et a* Chypre.

Bronnen en Lite ratuur

555

Par. 1904.
A m b r a z i e j u t é M., Studien uber d. JohanniterRegel. Freib. (Schw.) 1929.
P e r 1 b a c h, Die Statuten des deutchen Ordens. Halle 1890.
Comte de M a r s y, Fragment d'un
cartulaire de l' Ordre de St. Lazare. Archives de l' Orient latin II
(1884).
V i g n a t, Les lépreux et les chevaliers de St. Lazare.
Orléans 1884.
C i b r a r i o, Précis historique des ordres de
St. Lazare et de St. Maurice. Trad. p. Humbert Ferrand. Lyon 1860.
M o r e 1 P. Gall., Die áltesten Statuten für die Lazaritenklóster
Seedorf, im Gfenn and in Slatte. Geschichtsfreund IV (1847). D e s 1 a n d r e s, L'église et le rachat des captifs. Par. 1902. L'ordre des Trinitaires. Par. 1903. K n e 11 e r, Der Orden unserer
lieben Frau von der Barmherzigkeit (Mercedarier). Stimmen aus
Maria-Laach 51 (1896).
S c h a f e r-S c h i r r m a c h e r, Gesch.
Spaniens III. IV. Gotha 1861-81.
K e h r P., Die áltesten Papsturkunden Spaniens. Abhandl. der preussischen Akademie. Phil.-hist.
Kl. 1926.
Papsturkunden in Spanien. II. Abhandl. der Góttinger
Gesellschaft der Wiss. Phil.-histor. Kl. 1928.
Das Papsttum and
der Katalanische Prinzipat. Abhandl. der preuss. Akad. 1926. Ver
ook de op blz. 550 genoemde geschriften van Kehr. E r d--gelijk
m a n n C., Das Papsttum and Portugal im I. Jahrhundert der portugiesischen Geschichte. Abhandlungen der preussischen Ak. Phil.hist. Kl. 1928. J a n n, Ursprung des Königl. Patronates in den
portugies. Kolonien. Dissert. Freib. (Schw.). Paderborn 1914. C o h n W., Das Zeitalter der Normannen in Sizilien. Bonn 1920.
W e c h s s 1 e r, Das Kulturproblem des Minnesanges I. Halle
1909.
B u r d a c h, Liber den Ursprung des mittelalterl. Minnesanges, Liebesromans and Frauendienstes. Sitz.-Ber. der Berliner

Akad. 1918.
R i b e r a J., La musica andaluza medieval en las
canciones de Trovadores, Troveros y Minnesinger. 3 fasc. Madrid
1923 vv. B r i n k m a n n H., Entstehungsgeschichte des Minnesanges. Halle 1926. M i 11 e r G., Ergebnisse and Aufgaben des
Minnesangforschung. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft V (1927).
W e i n h o 1 d, Die deutschen Frauen im
Mittelalter. 2 Bde. Wien 1897.
S c h u t t z, Alwin, Das hófische
Leben zur Zeit der Minnesinger. 2 Bde. Leipzig 2. A. 1889. W i n d i s c h, Das keltische Britannien bis zum Kaiser Artur.
Abhandl. der sáchs. Gesellsch. der Wiss. Bd. 29 (1912). K am
p e r s, Das Lichtland der Seelen and der hl. Gral. Vereinsschr. der
Görres -Ges. Köln 1916.
Petit de j u 11 e v i 11 e, Hist. de la
langue et de la littérature francaise I. Paris 1896.
P a r i s G., La
poésie du m. á. I 6 , II 3 . Paris 1906. D i e z, Die Poesie der Troubadours. 2. A. v. K. Bartsch. Zwickau 1883.
Leben and Werke der
Troubadours, 2. A. v. K. Bartsch. Zwickau 1882. A n g 1 a d e, Les
troubadours. 2e éd. Par. 1919.
Hist. sommaire de la littérature
méridionale au m. á. Par. 1921.
V o s s 1 e r, Peire Cardinal, ein
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Satiriker aus der Zeit der Albigenserkriege. Sitzungsber. der Munch.
Akad. Philos-philol. hist. Kl. 1916. V o g t, Gesch. der mittelhochdeutsch. Literatur. I 3 • Berl. 1922. G o 1 t h e r, Die deutsche Dichtung im MA. 2. A. Stuttg. 1922.
E h r i s m a n n, S a 1 z e r,
N a d 1 e r zie boven blz. 547, 553.
Andreae capellani regii de
amore libri III, rec. T r o j e 1. Havniae 1892.
B é d i e r, Les
fabliaux, 4e éd. Par. 1925. B e i s s e 1, Die Verehrung U. L. Frau
in Deutschl. Freib. i. B. 1896.
S c h o e n b a c h, Ueber die
Marienklagen. Graz 1874.
M u s s a f i a, Studien zu mittelalterl.
Marienlegenden. Wiener Sitz.-Ber. 1886-98. P a r i s e t R o b e r t,
Miracles de Notre Dame, t. I-VIII, Paris 1876-93.
B u n g e, Der Orden der Schwertbruder. Leipz. 1875. Regesten des Legaten Wilhelm v. Modena, hrsg. v. S t r e h 1 k e, SS. rer.
Pruss. II. H e n n e s, Cod. diplom. ord. S. Mariae Teutonicorum.
2 Bde. Mainz 1845-61. V o i g t, Gesch. des deutsch. Ritterordens
in Deutschl. 2 Bde. Berl. 1857-9. 0 e h 1 e r, Gesch. des deutsch.
Ordens. 2 Bde. Berl. 1909-12. S a 11 e s, Annales de l' Ordre teutonique. Wenen 1887.
E w a 1 d, Die Eroberung Preussens durch
die Deutschen. 4 Bucher. Halle 1872-86.
T o t o r a i t i s, Die
Litauer unter Kg. Mindowe. Freiburg (Schw. )1905. S t r a k o s c hG r a s s m a n n, Der Einfall der Mongolen in Mitteleuropa i. d.
Jahren 1241-42. Innsbruck 1893.
§ 2. De prediking der vrijwillige armoede en het
ontstaan der bedelorden
V a c a n d a r d, Arnaud de Brescia. Revue de quest. hist. 35
(1884).
H a u s r a t h, Arnold v. Brescia. Leipzig 1892.
G e rh o h i praepositi Reichersberg. opp. Migne P. L. 193, 194.
Libri
III de investig. Antichristi cur. S c h e i b e 1 b e r g e r. Linz 1875. libelli selecti ed. S a c k u r. Mon. Germ. Libelli de lite III. M a i r e,
St. Norbert (Les Saints). Par. 1922.
V a n. W a e f e 1 g h e m,
Premiers statuts de l'ordre de Prémontré. Louvain 1913.
H e ym a n, Untersuch. uber die Prämonstr. Gewohnheiten. Anal. Praemonstratentia 11 (1926) vv. W a 1 t e r, Die ersten Wanderprediger
Frankreichs I. Leipz. 1903. Neue Folge 1906. D ö 11 i n g e r,
Beitra-ge z. Sektengesch. des MA., 2 Bde. Munch. 1890. R e u t e r,
Gesch. der religiós. Aufklaxung im MA., 2 Bde. Berl. 1875-77. T o c c o, L'eresia nel medio evo. Fir. 1884. G h e o r g h i e f f,
Les Bogomiles et Presbyter Kosma. Thèse de Fribourg. Laus. 1920.
S c h m i d t, Hist. et doctrine de la secte des cathares, 2 vols., Par.
1848. B r o e c k x, Le Catharisme .... avant la croisade. Thése de
Louvain. Hoogstraten 1916. C o m b a, Hist. des Vaudois. 2 vols.
2e éd. Paris 1901. P r e g e r, Ueber die Verfassung der franz.
Waldenser i. d. álteren Zeit, Abhandl. d. Munch. Ak. Hist. Kl. 19.
1891. M ü 11 e r K., Die Waldenser u. ihre einzelnen Gruppen
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bis z. 14. Jahrh. Gotha 1886. D o u a i s, Les Albigeois au XIIe s.
Par. 1879. P i e r r o n, Die katholischen Armen. Freib. i. B. 1911.
Z a n n o n i, Gli Umiliati. Milano 1911.
V a n d e n B o r n e, P. Fidentius, Die franziskan. Forschung
in ihrer Entwicklung dargestellt. (Veröffentl. a. d. Kirchenhistor.
Seminar). Munch. 1917.
G o e t z, Die Quellen z. Gesch. des
Franz v. Assisi. Gotha 1904.
Opuscula s. F r a n c i s c i ed.
L e m m e n s. Quaracchi 1904. B o e h m e r, Analekten z. Gesch.
des Franziskus v. A. Tubing. 1904. S. F r a n c i s c i Assis. vita
et miracula auctore Fr. Thoma de Celano, ed. P. E d u a r d u s
Alenconiensis. Romae 1906.
Analecta Francisc a n a X. fasc. 1-3: Thomas de Celano. Quaracchi 1926-28.
S.
F r a= n c i s c i Legenda trium sociorum ed. F a 1 o c i P u l i g n a n i.
Fulginiae 1898.
S p e c u l u m perfections ed. P. S a b a t i e r.
Par. 1898. Actus b. F r a n c i s c i et sociorum eius ed. P. S a b at i e r. Par. 1902.
W a d d i n g, Annales fratrum minorum. IIa
Editio. Romae 1731 vv.- Bullarium Franciscanum. 7 vol. Romae
1759 vv.
S a b a t i e r, Vie de St. Francois d'Assise. 30e éd. Par.
1905.
S c h n u r e r, Franz v. Assisi. 2. A. Munchen 1907. -F a c c h i n e t t i, San Francesco d'Assisi. Milano 1921. S a 1 v at o r e 11 i, Vita di S. Francesco d. A. Bari 1926.
C u t h b e r t,
Life of St. Francis of A. Lond. 1912.
F e 1 d e r, P. Hilarin, Die
Ideale des hl. Franziskus v. Assisi. Paderb. 1923.
T i 1 e m a n n,
Studien zur Individualitát des Franziskus v. A. Leipz. 1914.
K y b a 1, Die Ordensregeln des hl. Franz v. A. u. die urspriingliche
Verfassung des Minoritenordens. Leipz. 1915.
M a n d i c, P.
Dominicus, De legislatione antiqua ordinis fratrum minorum. Mostar
1924. V a n d e n B o r n e, P. Fidentius, Die Anfánge des franziskanischen dritten Ordens. Munster I. W. 1925 (Franziskan. Studien,
Beiheft 8). H o 1 z a p f e 1, P. Heribert, Handbuch der Geschichte
des Franziskanerordens. Freib. i. B. 1909. F e 1 d e r, P. Hilarin,
Geschichte der wissenschaftl. Studien im Franziskanerorden. Freib.
i. B. 1904. S e p p e 1 t, Wissenschaft u. Franziskanerorden. Ihr
Verháltnis im 1. Jahrzehnt des letzteren. (Kirchengeschichtl. Abhandl.
4.) Breslau 1906. H e f e 1 e, Die Bettelorden and das religiose
Volksleben Ober- and Mittelitaliens im 13. Jahrh. Leipz. 1910.
A 1 t a n e r, Der hl. Dominikus. Untersuchungen u. Texte.
(Breslauer Studien II). Bresl. 1922. Der Armutsgedanke beim hi.
Dominikus. Theologie u. Glaube XI (1919). Die Beziehungen des
hl. Dominikus z. hl. Franziskus. Franziskan. Studien IX (1922). -Die Briefe Jordans v. Sachsen. (Quell. u. Forsch. z. Gesch. des
Dominikanerordens i. Deutschl. 20). Leipz. 1925.
Scheeben
H. C., Der hl. Dominikus. Freiburg i. B. 1927.
B e r t h i e r,
Jordanis de Saxonia opp. Frib. Helv. 1891. B a l m e, L e 1 a i d i e r,
C o 11 o m b, Cartulaire de S. Dominique. 3 vols. Par. 1893 tot 1901.
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Bullarium ordinis fratrum praedicatorum. 8 vol. Romae 1729 vv.
Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica. Romae 1896
Q u é t i f-E c h a r d, Scriptores ordinis praedicatorum. 2 vol.
w.
D o u a i s, Acta capitulorum provincialium ord.
Par. 1719-21.
D e n i f1 e, Die Constitutionen
praedicatorum. Toulouse 1894.
des Predigerordens, Archiv f. Literatur- u. Kirchengesch. des Mittelalters. I. (1885), V. (1889). G u i r a u d J., Cartulaire de NotreSt. Dominique (Les Saints).
Dame de Prouille. 2 vols. Par. 1907.
9e éd. Par. 1915.
M a n d o n n e t, St. Dominique. Par. 1921.
Les frères Prêcheurs et le 1r siècle de leur histoire. Bull. de 1'Institut
cathol. de Paris. Sér. 2. Année 8 (1917). D o u a i s, Essai sur l'organisation des études dans l'ordre des frères Prêcheurs au 13e et 14e s.
M o r t i e r, Hist. des maitres généraux de l'ordre des
Par. 1881.
E s s e r, Unserer Lieben
frères Prêcheurs. 5 vols. Par. 1903 w.
Frau Rosenkranz. Paderb. 1889. H o 1 z a p f e 1, St. Dominikus u.
der Rosenkranz. Munch. 1903. Schutz, Die Geschichte des
Rosenkranzes. Paderb. 1909.
S t r e i t, Bibliotheca missionum. I. Munster i. W. 1916.
G o 1 u b o v i c h, P. Girolamo, Biblioteca bio-bibliografica della
Terra Santa e dell'Oriente Francescano. I-IV. Quaracchi 1906 vv.
L a u r e n t,
L e Q u i e n, Oriens christianus. I-III. Par. 1740.
Peregrinatores medii aevi quatuor. Ed. II. Lips. 1873. Recueil des
voyages et de mémoires p. p. la Societe de géographie IV. Par. 1839. H e n r i o n, Hist. gén. des missions cathol. depuis le 13e s. Par. 1847.
S c h m i d ii n, Katholische Missionsgesch. Steyl 1925. M a rc e 11 i n o d a C i v e z z a, Storia universale delle missioni francescane I, II. Roma 1857 v. L e m m e n s, Die Franziskaner im Hl.
Die
Lande I. Munster i. W. 1916 (Franzisk. Studien, Beiheft 4).
Heidenmissionen des Spatmittelalters. Ibid. 1919 (Beiheft 5).
A 1 t a n e r,
Gesch. der Franziskanermissionen. Munster 1929.
Die Dominikanermissionen des 13. Jahrh. Habelschwerdt 1924. E u b e 1, Die wáhrend des 14. Jahrh. im Missionsgebiet der Dominikaner and Franziskaner errichteten Bistumer. Festschrift des Campo
Santo. Freib. i. B. 1897. H a u r é a u, Raimond Lull in Hist. litter.
de la France 29 (1885). G o t t r o n, Ramon Lulls Kreuzzugsideen.
A n d r é,
Berl. 1912. (Abhandl. z. mitt!. and neuer. Gesch. 39).
A 1 t aLe bienheureux Raymond Lulle. Par. 1900 (Les Saints).
n e r, Glaubenszwang u. Glaubensfreiheit bei R. Lullus. Hist. Jahrb.
B a t t o n, Wilhelm von Rubruk. Munster i. W. 1921
48 (1928).
L e m k e, Die Reisen des Venezianers
(Franzisk. Stud. Beih. 6).
Marco Polo i. 13. Jahrh. Hamburg 1906.
§ 3. De eerste universiteiten. Bloeitijd der scholastiek
Specht,Maitre ziebovenblz.546.Clerval blz. 552.
et
D e n i f1 e, Die Universitáten des MA. bis 1400. Berl. 1885.
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C h a t e 1 a i n, Chartularium universitatis Parisiensis. 4 vol. Par.
1889-97. Auctarium Chartularii. 2 vol. Par. 1894-97. R a s hd a 11, The University of Europe in the middle ages. 2 vols. Oxford
1895.
F e r e t, La faculté de theologie de Paris. Moyen áge. 4 vols.
D e n i f1 e, Die Statuten der Juristen-Uni*vers. v.
Par. 1884-97.
Bologna v. J. 1317-47. Archiv f. Liter.- u. Kirchengesch. des MA. III
Chartularium studii Bononiensis. 6 vol. Bologna 1909 vv.
(1887).
F r i e d l 'ander et M a l a g o l a, Acta nationis Germanicae
F i t t i n g, Die Anfánge
universitatis Bononiensis, Berlin 1887.
der Rechtsschule zu Bologna. Berlin 1888.
M a x w e 11 L y t e,
Hist. of the Univ. of Oxford. Lond. 1886. D i e p g e n, Die Theologie and der arztliche Stand im MA. Berlin 1922. Carmina Burana
hrsg. von Schmeller. 2 Berlin 1883. H u b a t s c h, Die latein.
Vagantenlieder des MA. Goerlitz 1870. S u s s m i 1 c h, Die latein.
Vagantenpoesie des 12. u. 13. Jahrh. Leipz. 1918.
G a b r i e 11 i,
Su la poesia dei Goliardi. Città di Castello 1889.
G r a b m a n n,
Die Philosophie des MA. Berlin 1921. Samml. Göschen. Gesch. der
scholast. Methode II. Freib. 1911. B a e u m k e r, Die europáische
Philosophie des Mittelalters in: Kultur der Gegenwart. Teil 1. Abteil.
5.2.A.Berlin1913. Uberweg-Geyer,Wulf zieblz.546
(volledigste opgaaf v. edities en speciale literatuur).
H a u r é a u,
Hist. de la philosophie scolastique. 2 parties. Par. 1872 vv. W ill
m a n n 0., Gesch. des Idealismus II 2 . Braunschweig 1908. P i c a v e t, Esquisse d'une hist. generale et comparée des philosophies médiévales. 2e éd. Par. 1907. P r a n t 1, Gesch. der Logik
im Abendlande. II-IV: Die Logik im Mittelalter. Leipz. 1861-70. St r u n z, Gesch. der Naturwissenschaften im Mittelalter. Stuttg.1910.

-- D i e p g e n, Gesch. der Medizin I: Mittelalter. Sammlung
Göschen 1914.
T r o e 1 t s c h, Die Soziallehren der christl. Kirchen (Gesammelte Schriften I). Tub. 1912.
M a p, Walter, De
nugis curialium ed. M. R. James. Oxford 1914. M a n d o n n e t,
Siger de Brabant et 1'averroïsme latin au 13e s. (Les philosophes belges
6. 7.) Louvain 1908-11.
T a 1 a m o, L'aristotelismo nella storia
della filosofia. 3a ed. Siena 1900.
H e r t 1 i n g Frh. v., Wissenschaftliche Richtungen u. philosoph. Probleme im 13. Jahrh. Munchen 1910.
W U s t e n f e 1 d, Die Ubersetzungen arabischer
Werke ins Lateinische. Gutting. 1877.
Die hebräischen Ubersetzungen des Mittelalters and die Juden als Dolmetscher. Berlin 1893.
-- G r a b m a n n M., Forschungen uber die latein. AristotelesUbersetzungen des 13. Jahrhunderts. München 1916 (Beitrage zur
Geschichte der Philosophie des Mittelalters, 17). G u t t m a n n
J., Die Scholastik des 13. Jh. in ihren Beziehungen zum Judentum and
zur jUdischen Literatur. Breslau 1902. H o r t e n, Averroes. Bonn
1920. F e 1 d e r, P. Hilarin, Gesch. der Studien im FranziskanerB i e r b a u m, Bettelorden and Weltgeist-,
orden. Zie blz. 557,
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lichkeit a. d. Universität Paris. (Franziskan. Studien Beiheft 2). Minster 1920. S e p p e 1 t, Der Kampf der Bettelorden a. d. Universitát Paris in der Mitte des 13. Jh. (Kirchengeschichtl. Abhandl. 3, 6).
Breslau 1905-8. S a d e t, La querelle de 1'Université et des Ordres
Mendiants au 13e s. Bourges 1911.
F o u r n i e r, Etudes sur
Joachim de Fiore et ses doctrines. Par. 1909.
S c h o t t, Joachim,
der Abt von Floris. Zeitschr. f. Kirchengesch. 22. 23 (1901-2). G r u n d m a n n, H., Studien uber Joachim von Floris. Leipzig 1927
(Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters and der Renaissance
32). K o p e r s k a, Apollonia, Die Stellung der religiósen Orden
zu den Profanwissenschaften im 12. u. 13. Jahrh. Diss. Freib.
(Schweiz) 1914. H e r t 1 i n g, Albertus Magnus. Neu hrsg. v.
E n d r e s in Beitragen z. Gesch. der Philosophie des Mittelalters. 14
(1914). M a n d o n n e t, Albert le Grand in Dictionnaire de théol.
cath. I. P e 1 s t e r, Kritische Studien zum Leben and zu den
Schriften Alberts d. G. (Erga**nzungsheften zu den Stimmen der Zeit.
2. Reihe Forsch. H. 4.) Freib. i. B. 1920. S t r u n s F., Albertus
Magnus. Weisheit and Naturforschung im Mittelalter. Wien 1926.
Bibliothèque thomiste. Lille 1921 vv. (I: Bibliographie thomiste par
Mandonnet et Destrez).-Mandonnet,Chronologie
sommaire de la vie et des écrits de St. Thomas. Rev. des sciences
philosoph. et théolog. IX (1920). Des écrits authentiques de St.
Thomas d'Aquin. 2e éd. Frib. 1910.

Les titres doctoraux de St.

Thomas d'A. Revue thomiste 17 (1919).
St. Thomas d'A. Revue
des jeunes 1919-20.
G r a b m a n n, Der Einfluss Alberts d. Gr.
auf das ma. Geistesleben. Innsbr. 1928. Die echten Schriften des hl.
Thomas v. A. Munster 1920. (Beitr. z. Gesch. der Philos. des MA 22).
Thomas v. A. 5 (Samml. Kösel) Kempten 1926.
Die Kulturphilosophie des hl. Thomas v. A. Augsburg 1925.
E n d r e s,
Thomas v. A. Mainz 1910.
S e r t i 11 a n g e s, St. Thomas d'A.
La philosophie morale
2 vols. (Les grands philosophes) Par. 1910.
de St. Thomas d'A. Par. 1916.
G i 1 s o n, St. Thomas d'A. 2e éd.
Par. 1925. S c h i 11 i n g, Vólkerrecht nach Thomas v. A. Freiburg
i. B. 1919. Die Staats- u. Soziallehre des hl. Thomas v. A. Paderborn 1923. (Görres-Gesellsch. Veröffentlich. der Sektion f. Rechts- u.
Sozialwissensch. 41).
Z e i 11 e r, L'idée de 1'état dans St. Thomas
d'A. Par. 1910.
L e m m e n s, Der hl. Bonaventura. Kempten
C 1 o p E., S. Bonaventure. Par. 1922 (Les Saints). 1909.
F e 1 t e n, Robert Grosseteste. Freib. i. B. 1887.
S t e v e n s o n,
B a u r L., Die Philosophie
Robert Grosseteste. London 1899.
des Robert Grosseteste. München 1917. (Beitr. z. Gesch. der Philos.
des MA. 18). L i t t 1 e A. G., The franciscan school at Oxford in
the 13th century. Archivum francisc. 19 (1926).
P a r r o t, Roger
H ö v e r, Roger Bacons Hylomorphismus.
Bacon. Par. 1894.
Paderborn 1912. Dissert. Freib. (Schw.).
L o n g p r é, P. Ephrem,
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La philosophie du bienheureux Duns Scot. Paris 1924. K r a u s J.,
Die Lehre des Joh. Duns Scotus von der Natura communis. Freiburg
(Schw.) 1927. Diss.
M a r t i n u s v. T r o p p a u (Oppaviensis, Polonus), Chronica
M. G. SS. XXII. V i n c e n t i u s v. Beauvais (Bellovacensis),
Speculum historiale, 3e deel v. h. Speculum maius. Douai 1624.
§ 4. Ontwikkeling van het kerkelijk recht en van de inquisitie
Corpus iuris canonici ed. E. F r i e d b e r g. 2 din. Freib. i. B.
1879-81. F r i e d b e r g, Das kanonische and das Kirchenrecht.
Rektoratsrede. Leipz. 1897. K o e n i g e r, Grundriss einer Gesch.
des kath. Kirchenrechts. Köln 1919. S a g m ü 11 e r, Lehrbuch des
kath. Kirchenrechts. 3. A. 2 Bde. Freib. i. B. 1914.4. A. I. Bd. 1925 II.
S c h n e i d e r, Phil., Die Lehre von den Kirchenrechts1926.
quellen. 2 Regensburg 1892.
S c h u 1 t e, Joh. Fr. v., Gesch. der
Quellen u. Literat. des canon. Rechts v. Gratian bis auf die GegenF 1 a c h, Etude critique 'sur l'hist.
wart. 3 Bde. Stuttgart 1875-80.
F o u r n i e r M., L'église et
du droit romain au m. â. Par. 1890.
D i g a r d, La Papauté et
le droit romain au XIIIe s. Paris 1890.
l'étude du droit romain au XIIIe s. Bibl. de l'école des chartes 51
(1890).
C o n r a t, Studien z. Gesch. des röm. Rechts im MA.
Berlin 1884.
B o r e t i u s, Die Umwandlung des deutschen
Rechtslebens durch die Aufnahme des röm. Rechts. Rektoratsrede
Preuss. Jahrb. 52 (1883).
T a 1 a m o, Il concetto della schiavitu da Aristotele al dottori
scolastici. Roma 1908. I n g r a m, Gesch. der Sklaverei and HorigF o u r n i e r M., Les
keit, deutsch v. Katscher. Dresden 1895.
R o d oaffranchissements du Xe au XIIIe s. Rev. hist. 21 (1883).
c a n a c c h i, Les esclaves en Italie du 13e au 16e s. Rev. d. Quest.
hist. 79 (1906).
R e u m o n t, Die orientalischen Sklavinnen in
Florenz im 14. u. 15. Jahrh. Hist. Jahrb. 16 (1886).
S é e, Les hotes
et les progrès des classes rurales en France au m. á. Paris 1898.
Les
classes rurales et le régime domanial en France au m. â. Paris 1901.
G e r d e s, Geschichte des deutschen Bauernstandes 3 Aus Naturund Geisteswelt 320). Leipzig 1928.
L u c h a i r e, Manuel des
institutions francaises. 3e partie: Les institutions populaires. Par.
1892.
I n a m a-S t e r n e g g, Deutsche Wirtschaftsgesch. II 2
Leipz. 1909. III., 1. 2. 1899. 1901.
M a y e r, Ernst, Deutsche u.
franz. Verfassungsgesch. II. Leipz. 1899.
B a r t s c h, Die Rechts stellung der Frau als Gattin and Mutter. Leipz. 1903. F a h r n e r,
Gesch. der Ehescheidung im kanon. Recht. I. Freib. i. B. 1903.
F r e i s e n, Gesch. des kanon. Eherechts. 2 Paderb. 1893.
E sm e i n, Le manage du droit canon. 2 vols. Par. 1891.
V a c a nd a r d, L'église et les ordalies au XIIe s. Revue des quest. hist. 53
(1893).
D e S m e d t, Le duel judiciaire et l'église. Etudes reli. (
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gieuses 64 (1895). H o f m a n n M., Die Stellung der kath. Kirche
zum Zweikampf. Zeitschr. f. kath. Theo!. 22 (1898). S c h u l t z
A., Das ho-fische Leben z. Zeit der Minnesinger.' 2 Bde. Leipz. 1889.
---- L u c h a i r e, La société francaise au temps de Philippe-Aug. 2
Par. 1909. L a n g 1 o i s, La vie en France au m. a. d'après les
moralistes. Par. 1925. S c h a u b, Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis and unlauteren Wucher von Karl d. Gr. bis
Papst Alexander III. Freib. i. B. 1905. L e s s e 1, Die Entwicklungsgesch. der kanonistisch-scholastischen Wucherlehre im 13.
Jahrh. Luxemburg 1905. Schneider F., Das kirchliche Zinsverbot and die kuriale Praxis im 13. Jahrh. Festgabe Finke. Munster
i. W. 1905. S c h ill i n g, Das Zinsproblem. Theolog. Quartalschrift 100 (1919).

D o u a i s, Les sources de l' histoire de 1' Inquisition. Par. 1881.
Documents pour servir à l' bist. de 1' Inquisition dans le Languedoc.
2 vols. Par. 1900. B e r n a r d u s G u i d o n i s, Practica officii
inquisitions heretice pravitatis ed. D o u a i s. Par. 1886. B e rn a r d u s G u i d o n i s, Manuel de !'Inquisition. Ed. et trad. par
M o 11 a t-D r i o u x Paris 1926-7. (Les classiques de France 8, 9).
- N i c o 1 a i E y m e r i c i Directorium inquisitorum. Venetiis
1607. L e a, A history of the Inquisition in the middle ages. 3 vol.
New York 1888. B a u m g a r t e n P. M., Die Werke von Lea.
Munster i. W.1908. T a n o n, Hist. des tribunaux de l' Inquisition
en France. Par. 1893. D o u a i s, L'Inquisition. Par. 1906. V a c a n d a r d, L'Inquisition. Par. 1907. C a u z o n s, Hist. de
l'Inquisition en France. 2 vols. Par. 1909, 1912. G u i r a u d J.,
L'Inquisition médiévale. Par. 1928. F i c k e r, Die gesetzliche
Einfiihrung der Todesstrafe fur Ketzerei. Mitteil. des Instituts fur
osterreich. Geschichtsforsch. I (1880). H e n n e r, Camillo, Beitrage zur Organisation and Kompetenz der p pstl. Ketzergerichte.
Leipz. 1890. H a v e t, L' hérésie et le bras séculier au m. á. jusqu'au
13e s. Bibliothèque de l'école des chartes 41 (1881). T h e 1 o e, Die
Ketzerverfolgungen im 11.112. Jahrh. (Abhandl. z. mittler. u. neueren
Gesch. 48). Berl. 1913. M o 1 i n i e r, L'Inquisition dans le midi de
la France au 13e et au 14e s. Par. 1880. W a t t e n b a c h, Ober
die Inquisition gegen die Waldenser i. Pommern. Abh. d. Berliner
Ak. Philos. -bist. Kl. 1886. Ober das Handbuch eines Inquisitors
in Greifswald. Ibid. 1888. H a u p t, Waldensertum and Inquisition
im sudostl. Deutschl. Deutsche Zeitschrift f. Geschichtswiss. III
(1890). F r e d e r i c q, Corpus documentorum inquisitionis Neerlandiae. 4 vol. Gent 1889-1900. F r e d e r i c q, Inquisitio haereticae pravitatis Neerlandica. Geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden. 's-Gravenhage, 2 dln., 1892-8. K a 1 t n e r, Konrad v.
Marburg u. die Inquisition in Deutschl. Prag 1882. S c h mi d t R.,
Die Herkunft des Inquisitionsprozesses. Freib. i. B. 1902.
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J a c o b u s d e V it r i a c o, Libri duo: Orientalis, OccidenF u n k, Philipp,
talis Historiae. ed. M o s c h u s. Duaci 1597.
Thomas Cantipratanus,
Jacob v. Vitry. Leipz. 1909.
Miraculorum libri duo ed. Colvenerius. Duaci 1597.
B e r g e r,
Thomae Cantipr. Bonum univ. Thèse. Paris 1895. C a e s a r i u s
H e i s t e r b a c e n s i s, Illustr. miraculorum 11. XII. Antwerpen
1604. Homiliae per C o p p e n s t e i n productae. Colon. 1615.
M e i s t e r, Die Fragmente der Libri VIII Miraculorum des
Caesarius v. Heisterbach. Freib. i. B. 1901. (Suppl. Heft der Rom.
Quartalschr.). L e h m a n n, Die Parodie im MA., München
Parodistische Texte, ibid. 1923.
1922.
§ 5. De opkomst der steden. Sociaal - charitatief werk.
Geestelijk streven onder de vrouwen
K e u t g è n, Urkunden zur stádt. Verfassungsgesch. in v. BelowKeutgen, Ausgew. Urk. zur deutschen Verfassungsgesch. I. Berlin
1901. F a g n i e z, Documents relatifs a l'hist. de l'industrie et du
commerce en France. 2 vols. (Coll. de textes 22, 31). Par. 1898, 1900.
H e g. e 1 K., Gesch. der Stadtverfassungen von Italien. 2 Bde.
Leipz. 1847. Stádte u. Gilden der german. Volker im MA. 2 Bde.
Leipz. 1891. Die Entstehung des deutsch. Städtewesens. Leipz.
1898. L u c h a i r e, Les communes franc. à l'époque des Capétiens
directs. Par. 1890. F 1 a c h, Les origines de l'ancienne France. II,
1. Par. 1893.
P i r e n n e, Les villes du m. â. Bruxelles 1927.
A s h 1 e y, Englische Wirtschaftsgesch. Deutsche Uebers. I Leipz.
P r e u s s, Die Entwicklung des deutsch. Städtewesens I.
1896.
Leipz. 1906.
H e i 1, Die deutschen Stádte u. Burger im MA. 4
v. I n a m a-S t e rLeipz. 1921. (Aus Natur u. Geisteswelt 43).
n e g g, Deutsche Wirtschaftsgesch. Zie boven blz. 561. K ö 1 z s c hk e, K u l i s c h e r blz. 543. K r i e g k, Deutsches Burgertum im
L a m p r e c h t, Deutsche
MA. Frankf. a. M. 1868. N. F. 1871.
S t e i n h a u s e n, Gesch. d.
Gesch. III 5 , IV5 , Berlin 1921-23.
Z o e p f1 zie boven blz. 543. deutsch. Kultur, Leipz. 1904.
B e 1 o w, v., Das altere deutsche Stádtewesen u. Bürgertum. Bielefeld
1905. F a g n i e z, Etudes sur 1'industrie et la classe industrielle à
Paris au 13e et au 14e s. Par. 1877 (Bibl. de l'école d. hautes etudes 33).
P a u 1 u s C., Welt- u. Ordensklerus Beim Ausgang des 13. Jahrh.
im Kampfe um die Pfarrechte. Gutting. Diss. Essen 1900. C h a r a s s o n, Un curé plébéjen : Foulques, curé de Neuilly. Par. 1904. Do bi ach e-Roj des t ven sky, La vie paroissiale en France au
13e. s. Paris 1911.
L i e s e, Gesch. der Caritas. 2 Bde. Freib. i. B. 1922.
U h 1R a th o r n, Die christl. Liebesta'tigkeit. 2. Bd. Stuttgart 1895.
z i n g e r, Gesch. der kirchl. Armenpflege 2 Freib. i. B. 1884.
.

37. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. II.
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L a 11 e m a n d, Hist. de la charité. T. IIIe. Paris 1906.
M e ff e r t, Caritas u. Krankenwesen. Freib. i. Br. 1927. B r u g u i e rR o u r e, Les constructeurs de ponts au m. á. Par. 1875. (F. Falck),
Die Kirche u. der Bri ckenbau. Hist. -pol. Bl. 87 (1881). B e c k e r,
Die religiose Bedeutung des Brückenbaues im MA. Archiv f. Frankfurts Gesch. u. Kunst. N. F. IV (1869). J u s s e r a n d, La vie nomade
et les ponts d'Angleterre au m. á. Revue hist. 19.20(1882). L e f o r t,
La legende de saint Bénézet. Revue d. quest. histor. 23 (1878). H e i m b u c h e r, Die Orden u. Kongregationen der kath. Kirche. 2
3 Bde. Paderb. 1907 v. A d v i e 11 e, Hist. de 1'ordre hospitalier de
St. Antoine de Viennois. Par. 1883. H e r m a n s, Annales canonicorum regularium s. Augustini ordinis s. crucis. 3 Bde. Silvae ducis
1858. J a c k s c h e, Gesch. des ritten. Ordens der Kreuzherren
mit dem roten Stern. Prag 1904. K 1 e i s t E. v., Beitrage z. Gesch.
des Kreuzherrenordens mit dem roten Stern, besonders in Schlesien.
Progr. des Matthias-Gymn. Breslau 1911 (Festschrift des MatthiasGymnas. zur Jahrhundertfeier. Breslau 1912).
B r u n e, Hist. de
l' ordre hospitalier du St. Esprit. Par. 1892.
V i r c h o w, Der
Hospitaliterorden v. Hl. Geist, zumal in Deutschland. Monatsberichte der Berliner Ak. a. d. J. 1877. Berl. 1878. A m b r a z i ej u t é zie boven blz. 555.
W e r n h e r, Armen- and Kranken pflege der geistl. Ritterorden. Berlin 1874.
L e G r a n d, Léon,
Les Maisons-Dieu. Leurs statuts au 13e s. Leur regime interieur.
Revue d. quest. hist. 60 (1896), 63 (1898).
Les Quinze-Vingts.
Memoires de la Societe de 1'hist. de Paris 13, 14 (1886 v.).
Statuts
d'Hotels-Dieu et de leproseries. Recueil de textes Par. 1901 (Collect.
de textes 32). C o y e c q u e, L'Hotel-Dieu de Paris au m. á., hist.
et docum. 2 vols. Par. 1889-91.
A 1 b e r d i n g k T h ij m, Gesch. der Wohltatigkeitsanstalten
in Belgien von Karl d. Gr. bis z. 16. Jh. Freib. i. B. 1887.
M e ff e r t, Caritas and Volksepidemien. Freib. i. B. 1925.
K u r t h,
La lèpre en Occident avant les croisades. Par. 1908 (Science et religion 457). F a y, Hist. de la lèpre en France. Par. 1910. B ü h 1 e r,
Der Aussatz in der Schweiz. Zur. 1902.
L a b o u r t, Recherches
sur l'origine des ladreries, maladreries et léproseries. Par. 1854.
V i g n a t, Les lépreux et les chevaliers de St. Lazare de Jerusalem
et de Notre-Dame du Mont Carmel. Orl. 1884.
H a r i s t o y,
Pèlerinage de St. Jacques de Compostelle. Les voies romaines et les
établissements hospit. dans le pays basque. Pau 1900.
M ó 11 e r
E. v., Die Elendsbruderschaften. Leipz. 1906.
L a 11 e m a n d,
Hist. des enfants abandonnés et délaissés. Par. 1885.
S i m o n,
L'ordre des pénitentes de Ste. Marie Madelaine en Allemagne. Frib.
G e n g 1 e r, Seelbáder, Zeitschr. f, deutsche Kulturgesch.
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1936. H o f f m a n n K., Der „Dictatus Papae" Gregorius VIII.,
Paderb. 1933. K 1 e w it z H., Das Ende des Reformpapsttums, D.
Arch. f. Gesch. des M.A. 3 1939. P e 1 s t e r F., Die rom. Synod
von 1060 and die von Simonisten gespendeten Weihen, Greg. 23
(1942). S c h n e i d e r F., Die neueren Anschauungen der deutschen Historiker uber die deutsche Kaiserpolitik des M.A., Weimar
1940. B r o o k e Z., The English church and the Papacy from the
conquest to the reign of John, Cambridge 1931.
M o u s t i e r,
A u t o r e S., CharB e n o It d u, Karthuizers, Tilburg 1947.
Consuetudines Cartusienses, Migne, Patr.
treux, D. Th. Cath. II.
G i n n e k e n J. v a n, De achthonderd en vijftigste
Lat. t. 153.
B o r n A. v. d., St.
verjaardag der Karthuizers, Stud. 123 (1935).
Augustinus en de Augustijnerorde, Geschiedk. overzicht, Gent 1945.
M i r a e u s A., Origines canonic. reg. ordinis S. Aug., Keulen
1615; Codex regularum et const. clericorum ord. S. Aug., Antwerpen
1638. A m o r t A., Vetus disciplina canonicorum regul. et saecularium, Venetia 1747. W i r g e s J., Die Anfánge der August. Chorherren, 1928.
S a s s e n F., Geschiedenis der patrist. en m.e. wijs W u 1 f M. d e, Wijsbegeerte en
begeerte, Nijmegen 3 1942.
B r é h i e r E., La philosoBeschaving in de M.E., A'dam 1947.
G r a b m a n n M., Mittelalterliches
phie du m.-á., Paris 1937.
Geistesleben. Abh. zur Geschichte der Scholastik and der Mystik,
Munchen 11926; II 1936. -- B e e k e n k a m p W., De AvondmaalsM a c d o n a l d A.,
leer van Bereng. van Tours, 's-Gray. 1941.
Berengar and the reform of sacramental doctrine, London 1930.
H o 1 b ö c k F., Der eucharist. and myst. Leib Christi in ihren
Beziehungen zu einander nach der Lehre der Frühscholastik, Rom
A 11 e r s R., Anselm von Cant., Leben, Werke, übersetzt,
1941.
S t o 1 z A., Anselm von
eingeleitet and erlâutert, Wien 1936.
Canterbury, Munchen 1937.
W e i s w e i 1 e r H., Die áltesten
scholastischen Gesamtdarstellungen der Theologie, Schol. 16
(1941). G a n a h 1 K., Studien zur Geschichte des kirchlichen
Verfassungsrechts im X. and XI. Jhrh., Innsbruck 1935. H e g e Weigert, Die Kaiserdome am Mittelrhein, Berlin 2 1938. M á 1 e E.,
Rome et ses vieilles églises, Paris 1942. P i n d e r W., Die
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F o c ill o n H.,
Kultur der deutschen Kaiserzeit, Leipzig 1935.
A m b r o i s e G., Les moines du
Art d'Occident, Paris 1938.
moyen-áge. Leur influence intellectuelle et politique en France, 1946.
§ 6. De godsdienstige opvoeding der ridders. De godsvrede.
Religieuze spelen
D u f o u r c q A., IV, Le Christianisme et 1'organisation féodale
E u b e 1 C., Hierarchia cath. medii et recentionis
M i t t e i s H., Lehnrecht and
aevi, 4 t., Munster 2 1923-36.
D o p s c h A., Beneficialwesen and
Staatsgewalt, Weimar 1933.
0 o d e g a a r d C h., Vassi a
Feudalität, M.O.I.G. 46 (1932).
D o p s c h A., Beitrage
fideles in the Carl. E., Cambridge 1945.
B o i s s o nzur Sozial- and Wirtschaftsgeschichte, Wien 1938.
n a d e J., Le travail dans 1' Europe chrét. au moyen-age, Paris 2 1930.
S c h e v i c h h a v e n H. v a n, Slavernij en dienstbaarheid,
hoofdzakelijk in de vroege M.E., Arnhem 1924. V i n c k e J., Staat
and Kirche in Katalonien and Aragon während des M.A. I, Munster
1931. F 1 i c h e A., La papauté et les origines de la Croisade,
R.H.E. 34 (1938). G o r r i s G., De denkbeelden over oorlog en de
bemoeiingen voor vrede in de elfde eeuw, Nijmegen 1912. B r u gm a n s H., De Middeleeuwen, A'dam 3 1939.
(1049-1300).

Vierde boek
De Kerk als leidster der westerse maatschappij

§ 1. De Kruistochten
E r d m a n n C., Die Entstehung der Kreuzzuggedanken, Stuttg.
1935. S c h w e r i n U., Aufrufe der Papste zur Befreiung des

H. Landes von den Anfangen bis zum Ausgang Innozenz IV., Berlin
1937. V ill e y M., La croisade, théorie juridique, Paris 1942.
F ii c h e A., La papauté et les origines de la Croisade, R.H.E. 34
(1938). G r o u s s e t R., Histoire des Croisades et du royaume
francais de Jerusalem, 3 v., Paris 1934-35; L'épopée des croisades,
Paris 1939. C a m p b e 11 G., The crusades, London 1935. J a c o b G., Der Einfluss des Morgenlandes auf das Abendland
vornehmlich während des M.A., Hannover 1924. H a r d e n b e r g
H., De Nederlanden en de kruistochten, A'dam 1941. B o a s e T.,
Recent developments in crusading historiography, History 22 (1937).
C r o z e t R., Le voyage d'Urban II et ses negotiations avec le
clergé de France (1095-96), Rev. Hist. 179 (1937). M u n z o D.,
The Kingdom of the Crusades, New York z. j. P o r c e s W., The
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clergy, the poor and the non combattants on the first Crusade, Speculum 21 (1946). C o h e n C., La Syrie du Nord à 1'époque de Croisades et la principauté d'Antiochie, Paris 1940. O t t o E., Otto von
Freising and Friedrich Barbarossa, Hist. Viertj.schr. 31 (1937). M o n n i g 1 i a n o E., Frederico Barbarossa, Milano 1937. K a u fm a n n H., Die italienische Politik Friedrichs I. nach dem Frieden
H a u s b e r r y J., The
von Constanz (1183-89), Greifsfeld 1933.
children's crusade, The Cath. hist. Rev. 24 (1938). P e p e G., Lo
K u t t n e r S., Die
stato ghibellino di Frederico II, Bari 1938.
Konstitutionen des ersten allgemeinen Konzils von Lyon, Stud. Doc.
Hist. et Juris 6 (1940). S a n t s f a 11 e r L., Beitráge zur Geschichte
des lateinischen Patriarchats von Konstantinopel (1204-41), Weimar
1938. D a d e E., Versuche zur Wiedererrichtung der lateinischen
Herrschaft in Konstantinopel im Rahmen der abendlandischen
Politik. 1261 bis etwas 1310, Jena 1938. - L e u s s e n S., Le fondeur
0 t h o n J.,
de Citeaux, Saint Robert, Westmalle-Abbaye 1937.
Statuta CapituLes origines cisterciennes, Rev. Mab. 22 (1932).
lorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786,
V i s c h C. d e, Biblioed. J. Canivez, 5 fol., Leuven 1933 enz.
P o s t R., Het St. Bernartheca Script. Ord. Cist., Keulen 2 1656.
dusklooster te Aduard, A.A.U. 47 (1922), 48 (1923). R a u g e 1 A.,
G i 1 s o n E., La
La doctrine mariale de S. Bernard, Paris 1935.
theologie mystique de S. Bernard, Paris 1935.

B o r n e F. v. d.,

De Spiritualiteit v. d. H. Bernardus, Stud. Cath. 4 (1928). C o h n
C a s p a r E., Hermann
W., Hermann von Salza, Breslau 1930.
von Salza and die Griindung des Deutschordensstaates in Preussen,
M a s c h e E., Der deutsche Ordensstaat. Gestalten
Tub. 1924.
B e r e s t e y n E. v a n,
seiner grossen Meister, Hamburg 1935.
Geschiedenis der Johanniterorde in Nederland tot 1795, Assen 1934.
F r i t s c h E., Islam and Christentum im M.A., Breslau 1930.
A 1 t a n e r B., Zur Geschichte der anti-islamitischen Polemik
Wieruswahrend des 13. and 14. Jhrh., H. J. 56 (1936).
z o w s k i W., Vom Imperium zum nationalen K6nigtum. Vergleichende Studien iffier die publizistischen Kampfe Friedrichs II. and
K6nig Philipp des Schonen mit der Kurie, Bhf. 30, Hist. Zeitschr.
S e i d 1 m a y e r M., Papst Bonifaz VIII. and der Kirchen1933.
K a m p f H., P. Dubois and die geistigen
staat, H. J. 60 (1940).
Grundlagen des Franz. Nationalbewusstseins um 1300, Leipzig 1935.
S o r a n z o G., Il papato, 1'Europe cristiana e i Tartari, Milano
H o w o r t H., History of the Mongols, 4 v., London 1927.
1930.
§ 2. De prediking der vrijwillige armoede en het ontstaan der
bedelorden
Borne
V e r n e t F., Les ordres mendiants, Paris 1933.
F. v. d., Problemen der geschiedenis van het geestelijk leven tijdens de
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opkomst der bedelorden, O.G.E. VII (1933). K 1 e w i t z H., Das
Ende des Reformpapsttums, D. Arch. f. Gesch. des M.A. 3 (1939).
Z i mG r e e n a w a y G., Arnold of Brescia, Cambridge 1931.
m e r m a n n A., Kalendarium Benedictinum. Die Heiligen and
Seligen des Benediktinerordens and seiner Zweige, I, Metten 1933.
N o q u e s D., Marialogie van St. Bernardus, Doornik 1935. K e r n E., Das Tugendsystem des hl. Bernardus von Clairvaux,
A i g r a i n R., Les plus belles pages de S. Bernard,
Freib. 1934.
Paris 1930. W i 11 i a m s M., The mysticism of St. Bern. of Clairvaux, London 1931.
B u t l e r C., Western Mysticism, London
G ü n t h e r J., Die Christologie des Gerhoh von Reichers2 1927.
berg, Köln 1942.
W e i s w e i 1 e r W., Drei unveröffentlichte
Briefe aus dem christol. Streit Gerhoh von R., Scholastik 13 (1938).
E r e n s A., Prémontrés, D. Th. XIII (1935).
H e y m a n H.,
Norbertijner vroomheid in de Nederlanden, O.G.E. 4 (1930); De
geschiedenis van het geest. leven in de tijd van de opkomst der CisterS c h r e i b e r G.,
ciënsers en Norbertijnen, O.G.E. 7 (1933).
Prámonstratensische Frömmigkeit and die Anfange des Herz-JesuP i c a r d L., Le fondateur de
Gedankens, Z.f.K.Th. 64 (1940).
1'ordre de Fontevrault, Robert d'Arbrissel, Saumur 1932.
G u ir a u x J., Albigeois, D.H.E. I; Histoire de 1' Inquisition au m.-â., t. I,
Paris 1935.
L a g g e r L. d e, L'Albigeois pendant la crise de
0 t t o n e 11 o G., La chiesa
l'Albigéisme, R.H.E. 29 (1933).
Valdese. Confronto dottrinale, precettivo, liturgico, Pinerollo 1933. S c h 1 e y e r K., Anfange des Gallikanismus im 13. Jhrh. zur
Widerstand des französischen Klerus gegen die Privilierung der
Bettelorden, Berlin 1937. E n g 1 e b e r t 0., Vie de Saint Francois
d'Assise, Paris 1947. J ó r g e n s e n J., De H. Franc. v. Assisi, vert.
S a b a t i e r P., Etudes
door St. v. d. Velde, Lannoo, Tielt 5 1947.
inédites sur Francois d'Assise, Paris 1932.
M a s s e r o n A., Les
Franciscains, Paris 1931.
S e s s e v a 11 e Fr. d e, Histoire générale de 1' ordre de Saint Francois I, Puy-en-Velay 1937.
Raym o n d E., In het voetspoor van St. Franciscus, vert. door W. A.
G e m e 11 i A., Het Franciscanisme,
Fick-Lugten, Naarden z. j.
B o r n e F. v. d.,
vert. door C. Ingen-Housz, Turnhout 1948.
De hl. Franc. en de Minderbroedersorde, Weert 1926; De hl. Franc.
in de wereldgeschiedenis, Beiaard 9 (1924). B e n z E., Ecclesia
spiritualis. Kirchenidee and Geschichtstheologie der franzisk. Reformation, Stuttg. 1934.
Collectanea Franciscana Neerlandica VII-2,
•Den Bosch 1949.
0 p t a t u s P., De geest van Franciscus, proeve
van synthese, Roermond 1947.
Z 611 i g B., Die Beziehungen des
Kard. Hugolino zum hl. Franziskus and zu seinem Orden, Munster
1934. Z a r n k e L., Der Anteil des Kard. Ugolino an der Ausbildung der 3. Orden des hl. Franziskus, Leipzig 1930. M a n d o nn e t P. et V i c a i r e H., St. Dominique, l'idée, 1'homme et
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G r o e n e w o u d A. v a n, St. Domil'oeuvre, 2 v., Paris 1938.
nicus, Utrecht 1948. L a u r e n t M., Historia diplomatica S.P.N.
Dominici, Paris 1933 etc. (Mon. ord. Praed. XV.) R e i c h e r t B.,
Monumenta ord. Praed. hist., 14 v., Roma 1896-1905, t. 15(1933). W a 1 z A., Compendium historiae Ord. Praedicatorum I, Roma 1930.
B e n n e t R., The early Dominicans, Cambr. 1937. S c h e eb e n H., Beitráge zur Geschichte Jordans von Sachsen, Vechta 1938.
A r o n M., Un animateur de la jeunesse au XIIIe siècle, Paris 1930.
L a m b e r m o n d H., Heeft de Dominicanerorde het scapulier
aan de tussenkomst der H. Maagd te danken? Stud. Cath. 16 (1940).
L ó h r G., Die Mendikantenarmut im Dominikanerorden im 14.
Jhrh., Div. Thom. 18 (1940). T h é r y G., Caractères généraux de
Axters
la spiritualité dominicaine: La vie spirituelle 54 (1938).
S t., Bijdrage tot een bibliographie van de Nederl. Dominicaanse
Vroomheid, O.G.E. 6 (1925), 7 (1934), 8 (1934). B r i n k h o f J.,
In dienst der waarheid. Levens der Heiligen en Zaligen uit de Orde
der Predikbroeders vlgs de Nocturnen van het Dominicaans Brevier,
Maastricht 1947. U r s v o n B a 1 t h a s a r H., Die grossen
Ordensregeln. Menschen der Kirche, Einsiedeln 1948. V a t O. v.d.,
Die Anfánge der Franziskanermissionen and ihre Weiterentwicklung
im nahen Orient and in den mohammedanischen Lándern während
des 13. Jhrh., Werl 1934. G o r c e M., Le Rosaire et ses antécédents historiques d'après le manuscript 12483; fonds francais de la
Bibl. Nat., Paris 1933. W e 1 y D. v a n, Het kransje der twaalf
sterren in de geschiedenis van de Rozenkrans, Den Bosch 1941.
G a i f f i n B. d e, Vita B. R. Lulle, Ann. Boll. 48 (1930). Festausgabe von Wissenschaft and Weisheit 2 (1935). Zum siebenhundertP e e r s A., Ramon Lull, London
sten Geburtsjahr R. Lullus.
S o r a n z o G., I1 papato, l' Europe cristiana e i Tartan,
1929.
Milano 1930. H e r b s t H., Der Bericht des Franziskaners W. von
Rubruk liber seine Reise in das Innere Asiens 1253-55, Leipzig 1925.
§ 3. De eerste universiteiten. Bloeitijd der scholastiek
H a s k i n s C., Studies in the history of mediaeval science,
Cambridge 1924; The renaissance of the twelfth century, Cambridge 1927; Studies in mediaeval culture, Oxford 1929. T h a 1ho f e r F., Unterricht and Bildung im M.A., Munchen 1928. W e n i g e r E., Das deutsche Bildungswesen im Fruhmittelalter,
P a r é G. e. a., La renaissance du
Hist. Viertj.schr. 30 (1935).
Irsay
XIIe siècle. Les écoles et 1'enseignement, Paris 1933.
S t. d e, Histoire des Universités francaises et étrangères dès
origines à nos jours, 2 v., Paris 1933-35. --- A i g r a i n R., Les
S c h a c h n e r N., Mediaeval
Universités cath., Paris 1935.
W e s t f a 11, T h o m p s o n,
Universities, London 1937.
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J o h n s o n, History of Mediaeval Europe, London 1937. S i m o n
P., Die Idee der mittelalterlichen Universitát, Tub. 1932. S p ó r 1
J., Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung, Munchen 1935. M u 1 d e r W., Vaktermen ener m.e. universiteit, Stud.
115 (1931).
G 1 o r i e u x P., Repertoire des maîtres en theologie
E h r 1 e Fr., I piu
de Paris au XIIIe siècle, 2 v., Paris 1933-34.
antichi statuti della Facoltà Teologica di Bologna, Bologna 1932. L i t t l e A. and P e 1 s t e r F., Oxford Theology and Theologians, C.A.D. 1282-1302, Oxford 1934. B u t t i m e r C., Hugonis
de S. V. Didascalion. De studio legendi, Washington 1939.
Die Victoriner. Mystische Schriften, ausgewahlt, ubertragen .... P.
K ö s t e r H., Die Heilslehre des H. de St.
Wolff, Wien 1936.
P o p p e n b e r g E., Die Christologie
Victor, Emsdetten 1940.
A u e r J., Die Entwicklung
des H. von St. Victor, Hiltrup 1937.
. der Gnadenlehre in der Hochscholastik mit besonderer Berucksichtigung des Kard. Matteo d'Acquapuarta I, Freiburg 1942. G r a bm a n n M., Mittelalterliches Geistesleben, Abh. zur Gesch. der
Scholastik and der Mystik, Munchen I 1926; II 1936. W u 1 f M.
d e, Wijsbegeerte en Beschaving in de M.E., A'dam 1947. S a ss e n F., Geschiedenis der patrist. en m.e. wijsbegeerte, Nijmegen
3 1942. T i 1 t h a u t E., Roland von Cremona O.P. and die Anfànge
der Scholastik im Predigorden, Vechta 1936. W e i s w e i 1 e r H.,
Die àltesten scholastischen Gesamtdarstellungen der Theologie,
Schol. 16 (1941).
L a n g J., Die Wege der Glaubensbegri ndung
B r e h i e r E.,
bei den Scholastikern des 14. Jhrh., Munster 1930.
La philosophie du m. -á ., Paris 1937. A 11 e r s R., Anselm v. Cant.,
Leben, Werke, i bersetzt, eingeleitet and erläutert, Wien 1936.
S t 01 z A., Anselm von Canterbury, München 1937. S p r i n g e r
J., Argumentum ontologicum, Assen 1947. G i 1 s o n E., Héloise et
E n g 1 h a r d t G., Die Entwicklung der
Abélard, Paris 1938.
dogmat. Glaubenspsychologie in der m.a. Scholastik vom Abaelardstreit (um 1140) bis zu Philipp den Kanzler (t 1236), Munster 1933.
L a n d g r a f A., Ecrits théol. de I'école d'Abélard, Textes inédites, Louvain 1934. L o t t i n D., Les theories du péché originel
au XIIe s., Rech. de Théol. anc. et méd. 11 (1939); 12 (1940) B a u d o t J., Jean de Salisbury, D. Th. VIII.
W e b b C., John
of Salisbury, London 1932.
D a n i e l s H., Die Wissenschaftslehre des Joh. von Salisbury, Kaldenkirchen 1932. F o r e v i 11 e F.,
L'église et la royauté en Angleterre sous H. II, Paris 1943. E 11 i s
J., Anti-papal legislation in Med. England (1066-1377), Wash. 1930.
H u i z i n g a J., Ueber die Verknüpfung des Poëtischen mit dem
Theologischen bei Alanus, A'dam 1932. M a s n o v o A., Da
Guglielmo d'Auvergne a San Touraso d'Aquino, 2 v., Milano 1934.C a p p u y n s M., Jean Scot Erigène, sa vie, son oeuvre, sa pensee,
Doctoris irrefregabilis Alexandri de Halis .... ,
Louvain 1933.
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Summa theologica, t. I-III, Quaracchi 1924-30. P e 1 s t e r F., Die
S c h o 1 z F.,
Quaestiones des Al. von Hales, Greg. XIV (1933).
Die Lehre von der Einsetzung der Sakramente nach Alex. von Hales,
C 1 a s e n S., Der hl. Bonaventura and das MendiBreslau 1940.
G i 1 s o n E., La philosophie de S. Bonakantentum, Werl 1940.
V e 1 d t J. v. d., Het wijsgerig systeem van
venture, Paris 1924.
I m 1 e F., Gott and Geist.
S. Bonaventura, Stud. Cath. 2 (1925).
Das Zusammenwirken des geschaffenen and des ungeschaffenen Geistes im höheren Erkenntnisakt nach Bonaventura, Werl 1934.
S p e t t m a n n H., Die Erkenntnislehre der m.a. Franziskanerschule
C h i e t t i n i E.,
von Bonaventura bis Skotus, Münster 1925.
B r e t o n V., S. BonavenMarialogia S. Bonaventura, Roma 1941.
B r u y n e E. d e,
ture. Oeuvres présentées par ...., Paris 1943.
Etudes d'esthétique médiévale III; Le XIIIe siècle, Brugge 1937.
G r a b m a n n M., Idivieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III et Gregorio IX, Roma 1941. S t e e n b e r g h e n F. v.,
Aristote en Occident, les origines de l'aristotélisme parisien, Louvain
1946. T h o n n a r d F., Augustinisme et Aristotélisme au XIIIe
siècle, L'année théol. 5 (1944). G r a b m a n n M., Die Werke des
hl. Thomas von Aquino, Münster 2 1931. P e t i t o t L., Sint
Thomas van Aquino (La vie integrale de Saint Th. d'Aq.) vert. door
A. M. Janssen, Voorhout 1947. M e y e r H., Thomas von Aq.,
Sein System and seine geistesgeschichtliche Stellung, Bonn 1938. H o o g v e 1 d J., Inleiding tot Leven en Leer van St. Thomas v. Aq.,
bewerkt door I. J. M. v. d. Berg 4 1946. S t o 1 z A., Glaubensgnade
and Glaubenslicht nach Th. v. Aq., Rom 1933. B o u i 11 a r d H.,
Conversion et grace chez S. Thomas, Paris 1944. P o 1 m a n A.,
De praedestinatie van Augustinus, Th. van Aquino en Calvijn,
H a r d y L., La doctrine de la Rédemption chez
Franeker 1936.
B o u v i e r L., Le précepte de l' aumone
S. Thomas, Paris 1937.
chez S. Thomas d'Aq., Montreal 1935. K u r z E., Individuum and
Gemeinschaft Beim hl. Th. von Aq., München 1933. M e y e r H.,
Die Wissenschaftslehre des Th. v. Aq., Fulda 1934. G r a bm a n n M., Die Kulturphilosophie des hl. Th. v. Aq., Augsburg
1935. W e 1 y B. v a n, Thomas v. Aq. en John Bodinus,
Den Bosch 1936. H u g h e s P., A History of the Church, III. The
Revolt against the Church; Aquinas to Luther, London 1947. K o 1 A. v a n, Christus' plaats in S. Thomas' moraalsysteem, Roer mond 1947. M a r i t a i n J., Th. v. Aq. en zijn betekenis voor onze
M a n s e r G., Das Wesen des Thomismus,
tijd, A'dam 1947.
S c h u t t e r A., Die Bedeutung Heinrichs von
Freiburg 2 1935.
Gent fur die Entfaltung der Lehre von der unbefleckten Empfángnis,
Theol. Quartalschr. 118 (1937). St e e n be r g he n F. v a n, Siger
de Brabant d'après ses oeuvres inédites, 2 v., Louvain 1931-42. S a s s e n F., Siger van Brabant, Alg. Ned. Tijdschr. v. Wijsbeg. en
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Psych. 35 (1941).
B r o u n t s S., Siger v. Brabant en de wijsg.
stroomingen a. d. Parij sche Universiteit in de XIIIe e., T. v. Phil. 8
(1946). G r a b m a n n M., Der lateinische Averroismus des 13.
Jhrh. and seine Stellung zur christl. Weltanschauung, Munchen 1931.
M e e r s s e m a n G., Introductio in opera omnia B. Alb. Magnus,
Brugge 1931. G r a b m a n n M., Der hl. Albertus der Grosse. Ein
wissenschaftliches Charakterbild, Munchen 1932. G o r c e M.,
L'Essor de la pensée au m.-á. Albert le Grand, Th. d'Aquin, Paris
1933. H a b e r 1, F., Die Inkarnationslehre des hl. Albertus
Magnus, Freiburg 1939. D es mar is M., Albert le Grand, docteur
de la meditation mariale, Paris 1935.
M e e r s s e m a n G.,
Geschichte des Albertinismus, 2 v., Paris 1933-35. B u o n a i u t i
E., Tractatus super quattuor Evangelie di Giochimo de Fiore, Roma
1936. H u c k C., Joachim von Floris and die Joachimitische Literatur, Ann. Boll. 59 (1941).
S h a r p D., Franciscan Philosophy at
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