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Voorrede
Heeft de studie van de vroegere tijdperken der Middeleeuwen
reeds tot een vrij vast omlijnd resultaat gevoerd, over het laatste
tijdperk moeten nog vele nasporingen worden verricht. En de methode
van onderzoek heeft in de eerste tientallen jaren dezer eeuw een
merkwaardige verschuiving vertoond, vooral in Duitsland. Vóór de
oorlog van 1914 schonk men zijn aandacht vooral aan de Renaissance.
Na 1920 kreeg men, naar het schijnt, vooral oog voor de mystiek in
haar overgangstijd naar de barok. Naar de voorste plaatsen dongen zij,
die vooral mentaliteit en stemming van een tijdperk wensten te
kennen, en op wie de overigens inderdaad pakkende titel „Herfsttij
der Middeleeuwen", die Johan Huizinga aan zijn gedegen werk gaf,
diepe indruk maakte. Ongetwijfeld heeft dit het gezichtsveld aanmerkelijk verruimd, wat niet wegneemt, dat er ter rustige verklaring
nog tal van problemen voor de toekomst overblijven.
Natuurlijk waren wij verplicht, zoveel mogelijk rekening te
houden met de resultaten der jongste nasporingen. Maar de synthese,
toch al niet makkelijk, werd daar nog moeilijker door. Heel langzaamaan slechts wordt een eenstemmig oordeel over dit tijdperk bereikt.
De tegenstelling tussen de levensbeschouwingen, vooral in zover die
op godsdienstige gronden berusten, wordt hier bijzonder scherp, en
werkt niet alleen naar achter, met verschil van oordeel over de
geloofsverdeeldheid als uitgangspunt, maar openbaart zich ook in het
voorstel, het tijdperk tot het midden der zeventiende eeuw nog tot de
Middeleeuwen te rekenen; en zij wordt niet gematigd, doch verscherpt
door sommiger mening, dat de intuïtie overheersen moet bij de constructie van het historieverhaal.
Misschien komen wij nog het vlugste vooruit, als we ter overzichtelijke waardering van het einde der Middeleeuwen de toestanden
in de verschillende landen met elkander vergelijken. Wij hebben het
hier dus niet alleen van belang geacht, zuid en noord tegenover elkaar
te stellen, maar het ook nodig gevonden, aan het einde de aandacht
op Spanje te vestigen, al was er overigens geen aanleiding, reeds te
spreken over geloofsverdeeldheid in dat land.
Het is voor de geschiedschrijver der Middeleeuwen geen lichte
taak, stelling te kiezen tegenover het idealisme van hen, aan wier
voorgangers wij te danken hebben, dat de studie der middeleeuwse
historie sinds de tijd der romantiek zo vlijtig en zo indrukwekkend
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methodisch werd beoefend. Willen wij echter niet alleen de schone
taferelen, maar ook de minder fraaie in ogenschouw nemen, dan zullen
wij ons moeten schikken in het lot van de geschiedschrijver, over wie
reeds de grote Engelse kroniekschrijver Mattheus Paris, de Benedictij ner monnik van St. Alban, gezegd heeft: „Zwaar is zijn taak, want
de mensen voelen zich op hun teentjes getrapt, als de waarheid gezegd
wordt; maar wordt onwaarheid neergeschreven, dan mishaagt het
aan God, die de getuigen der waarheid afzondert van de vleiers." 1
De katholieken zullen ongetwijfeld altijd de Middeleeuwen hoog
waarderen als de tijd, waarin de idealen van religieus bestuur en leven
werden geformuleerd. De philosophie, de dogmatiek en het kerkelijk
recht als systematische wetenschappen zullen er steeds de vaste
normen vinden voor al hetgeen zij bouwen maar de historicus heeft
niet als eerste taak aan te tonen, hoe het zijn moest, maar hoe het
feitelijk was en wérd ; en daarom kan hij niet toegeven, dat de Middeleeuwen een volkomen ideaal tijdvak zijn geweest. Tegen een dergelijke
opvatting waarschuwen trouwens in de Middeleeuwen zelf al stemmen
uit iedere generatie. Herhaaldelijk rijst de gedachte, dat de tijd rijp
was voor het laatste oordeel. Een opmerkelijke uitzondering is slechts
Nicolaas van Cusa, die leefde in het optimisme der Renaissance en
van zijn hervormingen.
Om de Middeleeuwen naar billijkheid te kunnen waarderen moet
men steeds het oog houden op het vervolg der geschiedenis. Daarom
ware het te wensen, dat de relatie tussen de Kerk en de beschaving
ook verder bestudeerd werd, van de Middeleeuwen tot in onze tijd
dan kregen we de wisseling der tijden in de ontwikkeling van het
westen compleet voor ogen. Want als een westers probleem moet ons
thema worden beschouwd, en westerse geschiedenis schrijven lijkt
ons juist voor onze tijd een dwingende eis.
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Vij*fde boek
Daling der pauselicj*ke macht. Einde der
feudale cultuur
De meest markante trek in het uiterlijke leven der Kerk in de
veertiende eeuw is de daling der pauselijke macht. Er vertoont zich
in de positie van het pausdom een bijna plotselinge ommekeer.
Bereikte de pauselijke macht in het begin der dertiende eeuw, de tijd
van een Innocentius III, een hoogte, waartegenover de Hohenstaufen
hun minderheid moesten erkennen, reeds aan het einde dier eeuw
begint plotseling, met Bonifacius VIII, de achteruitgang, veelbetekenend ingetreden met de smaad, door die paus te Anagni ondergaan
en waarvoor zijn opvolgers geen genoegdoening ontvingen. Integendeel: op Anagni volgt de vestiging der pausen te Avignon, en op die
ballingschap volgt het grote schisma, waarin ten slotte drie pausen
kampen om het hoogste kerkelijke gezag, het westerse Christendom in
een onbeschrijfelijke verwarring en verdeeldheid stortend.
De tekenen des tijds werden zo slecht begrepen, dat juist in de
veertiende eeuw theoretici het nodig vonden, aan de omvang der
pauselijke macht ongeveer alle grens te ontzeggen. Zij bereikten er
slechts dit ene mee, dat de spanning tussen ideaal en werkelijkheid
nog groter werd en tal van harten uit het spoor rukte. Sommigen
raakten vol haat en kwamen in opstand tegen het kerkelijk gezag, en
loochenden het; anderen trokken zich schuw uit de pijnlijke werkelijkheid terug en stortten zich in gedachten van vrome mystiek, aan
hun gevoeligheid ontsproten. Reeds in de veertiende eeuw begint de
grote afval van de Kerk, in de persoon van een Wycliffe, in de aanval
op het pausdom van Marsilius van Padua maar tegelijk wordt Jan
van Ruysbroeck de heraut der vroomheid, van het gemene leven,
door de lof der heilige zielsrust te zingen, en op zijn schreden volgt
Thomas a Kempis, wiens boekje over de navolging van Christus nog
steeds duizenden vrome Christenen treft, gelijk geen hedendaags
boek het kan.
Biedt het kerkelijk leven ons dit tafereel vol contrast, met meer
donkere dan lichte partijen, de profane cultuur zien wij verder stijgen
al moeten wij ook hier schaduw waarnemen. De welvaart, het
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regeerders, en vonden hun voornaamste werktuigen in hen, die aan de
universiteit van Bologna of andere universiteiten Romeins recht
hadden gestudeerd: de legisten, die nu onder de burgerij de eerste
stand vormden. Noemen wij de dertiende eeuw de eeuw der scholastieke theologen en philosofen, dan moet de veertiende eeuw de eeuw
der juristen, der decretisten en legisten heten. De problemen, die
zich voordeden, werden het meest van juridisch standpunt bezien.
Rechtskwesties komen gewoonlijk neer op machtskwesties dus
stond overal de strijd om de macht op de voorgrond. En het was de
staatsmacht, die zegevierend optrok. Haar opleving begint met de
herleving van de ideeën der oudheid.
Een modern staatsbestuur vinden wij dan ook in het westen het
eerste daar, waar de klassieke tradities het minst onderbroken waren,
en van de oude geldeconomie minder was afgeweken dan elders: in
Zuid-Italië. Daar hadden tot in de elfde eeuw de Byzantijnen geheerst,
met hun staatsbestuur naar klassiek model, en naast hen hadden de
Arabieren heerschappij over Sicilië verworven en hun staatsbestuur wortelde eveneens in oude tradities. Van die ByzantijnsArabische tradities gingen de Noormannen uit, die sinds de elfde
eeuw de Byzantijnen verdrongen. Vooral deed zulks koning Roger II
(1101-1154), wiens rijk, door zijn ambtelijk stelsel en financieel
bestuur voorbeeld voor de moderne staat, een nabeeld is van de
Romeins -Byzantijnse staat. Een volgende phase in de ontwikkelingsgang van die Zuid-Italiaanse staat wordt getypeerd door de uitvaardiging der befaamde constitutie van Melfi in 1231 door keizer
Frederik II. De rijgdraad in die constitutie is de straffe organisatie
van het ambtelijk systeem, waarmee Frederik II het feudale stelsel
wilde verdringen om als absoluut souverein volgens de princiepen
van het Romeinse recht te heersen. De ambtenaren zijn geen feudale
heren, door hun geboorte boven anderen verheven, maar juristen,
meest uit de burgerij of de lage adel voortgekomen, door de koning
uitgekozen en benoemd, zodat de koning hen ook steeds uit hun ambt
kan ontzetten. De constitutie van Melfi bevat vooral voorschriften
voor die ambtenaren: hoe zij hun ambt behoren te vervullen en hoe
zij ter verantwoording geroepen kunnen worden. Volgens dit patroon
van bureaucratisch beheer zijn de moderne staten geconstrueerd, al
werd het model van Zuid-Italië niet rechtstreeks nagevolgd.
Een belangrijke zelfstandige staat kon het echter daar in ZuidItalië niet worden, want het was een leenstaat van de paus, die een
machtige ruggesteun nodig had; dus was aansluiting bij een vreemde
macht levensvoorwaarde. Toen Frederik II in de strijd met de Heilige
Stoel bezweek, kwam het Zuid-Italiaanse koninkrijk aan de broer van de
Franse koning, Karel. Hij stichtte er de dynastie der Anjou's, uit wier
heerschappij Sicilië zich echter losrukte door de Siciliaanse Vesper,
om eerst onder Aragon, later onder een Aragonese zijlinie zijn eigen
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weg te gaan. Door dat verband met Napels werd Frankrijk de grote
macht aan de zijde des pausen. In Frankrijk werd het staatsgebouw,
door zijn koningen met taaie volharding opgetrokken, het stevigste,
want daar was het gehecht met het cement van nationale eenheid,
die de tegenstelling met Engeland slechts verscherpte.
Toen de Curie zich waagde aan een ernstige strijd om de hegemonie, onderschatte zij de macht, die de nieuwe staten, Frankrijk
vooral, hadden verworven. De Curie had de staat haar meerderheid
als internationale macht willen doen voelen de strijd liep echter
hierop uit, dat zij onvoorwaardelijk voor de staat moest capituleren.
Naar het voorbeeld der staten trachtten de pausen te Avignon een
strakke en concentrische financiële en ambtelijke organisatie tot stand
te brengen. Er ontstond een ontzaglijke ambtelijke machine, die de
hele Kerk moest leiden. Maar niet langs díé weg kon het respect voor
het opperhoofd der Kerk vergroot, de liefde voor de opvolger van
Petrus herwonnen worden. Overal was men er zich van bewust, dat
de geest niet meer zo diep was als vroeger, toen Rome zich had verjeugdigd door een inwendige kerkelijke hervorming te bewerken, aldus
een geestelijke macht verwervend, die zich met juridische formules
en administratieve maatregelen niet in stand liet houden. Rome was
en bleef de hoedster der kerkleer, doch maar al te velen beseften, dat
van Rome geen inwendige hervorming meer uitging. De mannen,
die de paus hielpen in het bestuur der Kerk, schonken al hun aandacht
aan kwesties van politiek en macht, en van de aandacht, die zij dan
overhielden, ging een groter deel, dan rechtvaardig en geoorloofd was,
op vermeerdering van inkomsten en bevoordeling van familie uit.
Hun methode werd echter naar alle kanten een voorbeeld, dat trok.
Want de belangrijkheid van het college van kardinalen klom
voortdurend, sinds het decreet van Nicolaas II over de pauskeuze,
in 1059, er de beslissing aan toegekend had over de bezetting van de
pauselijke Stoel. Alexander III had in 1179 het formeel nog bestaande
recht van goedkeuring van de clerus en het volk opgeheven toen
moesten derhalve de kardinalen alleen de paus kiezen. Tegelijk echter
bepaalde dezelfde paus, dat een verkiezing slechts kon geschieden met
twee derden van de stemmen der kardinalen, die verdeeld werden in
drie klassen: kardinaal -bisschoppen, kardinaal-priesters en kardinaal diakens. De kardinalen vormden echter niet alleen het lichaam, dat
een nieuwe opperherder der Kerk koos zij stonden de paus ook als
regeringslichaam ter zijde. Hierdoor verkregen zij een zeer aanzienlijke
positie onder de bisschoppen, zodat wij na Alexander III steeds meer
buitenlandse bisschoppen en ook aartsbisschoppen als kardinaal priesters en soms als kardinaal- diakens het college van kardinalen zien
binnentreden. Van de dertiende eeuw af stijgt hun aanzien als raad gevers der pausen vooral bij de wereldlijke vorsten, die het gewicht
der curiale beslissingen in politieke kwesties erkenden. Zij werden de
2. Sc h n ii r e r. Kerk en Beschaving. III.
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zuilen der Kerk, de deurhengsels (cardines) der wereld genoemd. Men
noemde hen ook opvolgers der apostelen, waarbij evenwel deze
distinctie werd gemaakt, dat men hen beschouwde als opvolgers der
metgezellen van de Verlosser, toen Deze nog op aarde rondwandelde,
vóór de verrijzenis, terwijl de bisschoppen golden als de opvolgers
der apostelen in hun positie na Christus' verrijzenis.
Het aantal kardinalen was in de dertiende eeuw niet groot gemiddeld twaalf. In de veertiende eeuw steeg het tot twintig. Hoe
geringer hun aantal was, hoe hoger de invloed van elk hunner afzonderlij k werd aangeslagen. Die invloed werkte hoofdzakelijk op de
consistories, die onder voorzitterschap des pausen werden gehouden,
en waar alle belangrijke vraagstukken werden behandeld, ook die der
hoge politiek. Natuurlijk was de verkiezing van een nieuwe paus
steeds een allerbelangrijkste
kste gebeurtenis, die de grootste spanning
wekte. Maar het kleine aantal kiezers maakte het juist moeilijk, bij
bestaand verschil van streving tot overeenstemming te komen. Om
de kardinalen door een zekere dwang tot inschikkelijkheid en aldus
tot overeenstemming te brengen, werd het eerst te Perugia in 1216, na
de dood van Innocentius III, en vervolgens op de Palatinus in 1241,
na de dood van Gregorius IX, het middel van opsluiting, het conclave,
gebruikt. Die modus was reeds vroeger gebruikelijk bij de verkiezing
van Italiaanse communes, vooral te Venetië en Piacenza, en werd in
1274 door het tweede concilie van Lyon voor de toekomst voorgeschreven. 1) Dat zulk een dwang nodig was begrijpen we, als we
nagaan, hoe lang het toentertijd vaak duurde, eer er een paus gekozen
was. Tellen we de vacatures van 1241 tot 1305 bij elkaar op, dan blijkt
bijvoorbeeld, dat in die vierenzestig jaar de pauselijke Stoel ongeveer
tien jaar lang onbezet bleef, hetgeen voor het bestuur der Kerk zeer
schadelijke gevolgen had. Het bezwaar stak in het streven der machten,
die om Italië vochten, afzonderlijke leden van het college van kardinalen voor zich te winnen, waartoe zij zelfs geld betaalden.
Van het einde der dertiende eeuw af zijn onder de kardinalen
duidelijk nationale partijen te onderscheiden. Tegenover de Italiaanse
kardinalen, die er op uit waren, hun families of steden van dienst te
zijn, groeide in kracht de groep der Franse kardinalen, die weer in
zichzelf verdeeld was: er waren Zuid - Franse kardinalen en er waren
er, die de koning van Napels aanhingen. Menigmaal trachtten de
pausen zich aan dat partijgedoe te onttrekken, door personen te
benoemen, die hun geheel waren toegedaan. Zij maakten dus vaak
familieleden tot kardinaal, mede om de familie te bevoordelen.
Maar er waren ook belangen, die de kardinalen gemeen hadden.
1 ) Vgl. K. W en c k, Das erste Konklave der Papstgeschichte 1241. Quellen and
Forschungen aus italienischen Archiven and Bibliotheken XVIII (1926), 101vv. —
E. R u f f i n i A v o n d o, Le origini del Conclave papale. Atti d. Accad. di
Torino LXII (1927), 261w.
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Zij streefden vooral naar verhoging van hun inkomsten, die voortvloeiden uit de schrale ontvangsten van hun titelkerken, uit hun sinds
de twaalfde eeuw gemeenschappelijke kamer en uit rijke prebenden in
alle landen. Die belangengemeenschap werd gevaarlijk, toen zij in het
conclaaf begonnen, de candidaten voorwaarden te stellen. De eerste
dier verkiezingscapitulaties dateert uit het jaar 1352. Het gevaar
bestond hierin, dat de vrijheid van de Heilige Stoel beperkt werd, een
gevaar, dat zich in de tijd van het grote schisma aan eenieder openbaarde.
Ook anderszins echter was het voorbeeld, dat de kardinalen
de hoge clerus gaven door hun streven naar vermeerdering van
inkomsten, naar weelde en naar bevordering van familie- en andere
belangen, noodlottig. Al moet men velen hunner enige verdienste
toekennen, wanneer men let op de bevordering van stoffelijke en
intellectuele cultuur, het waren toch niet zulke dingen, die het hoogste
belang der Kerk allereerst van hen vroeg. Macht, invloed, inkomsten
werden maar al te zeer in zelfzucht nagestreefd en in wijde kring
volgde de hoge clerus eenzelfde weg. Na het einde der dertiende eeuw
werd het eer slechter dan beter. Er ging van de kardinalen maar heel
weinig uit, waardoor de prelaten geprikkeld zouden kunnen worden
tot solieder plichtsbetrachting. Er was wel begrip van het verkeerde,
maar geen heroïek voorbeeld genoeg van onzelfzuchtigheid en verzaking. Een Franse kardinaal, Joannes Monachus, die in de strijd
tussen paus Bonifacius VIII en Philips de Schone een dubbelzinnige
rol speelde, velt in een glos op een decretaal van Bonifacius VIII
(Super cathedram) dit harde oordeel over de bisschoppen van zijn tijd:
„Zij staan tegenwoordig zo tegenover hun kudden, dat niemand
hunner, of althans maar heel enkelen zich beijveren, hen te weiden,
maar allen er aan denken, ze te scheren, niet ze te voeden, maar ze
uit te melken; zij bekommeren zich om melk en wol, niet om het
schaap." Daarom worden de prelaten weidende herders genoemd,
niet omdat zij actief, maar omdat zij passief weiden. 1
Het begon onder de dienaren der Kerk, van boven af tot diep
naar onder, te mankeren aan die innerlijke drift, die vooral voor het
godsdienstig leven onontbeerlijk is. Dat de hoge clerus hart toonde
voor de bevordering van intellectuele en materiële cultuur, geeft
daarvoor slechts een magere vergoeding. Misschien was het een
natuurlijke reactie. Na de grote religieuze opbloei, die zich had
vertoond in de tijd der kruistochten, het ontstaan der bedelorden,
de opkomst der scholastiek, de groei der gotiek, volgde een kwijning,
een nuchter werken voor aardse, zelfzuchtige doeleinden. Verslapping
was er overal, ook in de theologische en philosophische arbeid der
veertiende eeuw. Toen de disputen over de volheid der pauselijke
)

1)

F i n k e, Aus den Tagen Bonifaz' VIII., 137.
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macht begonnen, kon men geen levende ideale waarden meer te berde
brengen, dus zag de tegenpartij in alle argumenten slechts theoretische
aanspraken, waar zij realiteiten tegenover kon zetten. De oppositie,
die zich alom verhief tegen de kerkelijke belastingen en cijnzen, kreeg
koren op haar molen door hen, die prebenden genoten zonder er
iets voor te presteren. De emancipatie der ontwikkelde leken, die
posities, vroeger slechts voor geestelijken toegankelijk, wensten te
veroveren, en het verzet der stadsburgers tegen de privileges van de
clerus schiepen een stemming, waar de wapens der kerkelijke tucht
bot op werden. De kreet om hervorming der Kerk klonk steeds luider
op, onder hen, die recht hadden om te roepen, én onder hen, die er
géén recht toe hadden tot hij aan het einde der eeuw alle andere
wensen en eisen overstemde.
Ook in die tijd waren er wel, die de Christelijke idealen koesterden
en in practijk brachten zij hadden een hervorming teweeg kunnen
brengen, zoals de elfde eeuw er een had gekend. Maar hun vermogen
werd gefnuikt, gedeeltelijk doordat het hun ontbrak aan leiding en
hulp van boven af, gedeeltelijk doordat zij zich met hun dweperijen
dermate compromitteerden, dat het hun tegenstanders weinig moeite
kostte, hen te laten veroordelen tot zwijgen of lijden.
Er moet evenwicht bestaan tussen liefde voor cultuur en onzelfzuchtig, idealistisch verzaken van aardse goederen, tot heil der mensheid. Nu was dat evenwicht verstoord, ten nadele van het idealisme,
en het herstellen werd te moeilijker, naarmate de materiële cultuur
toenam en het idealisme tekort schoot.

§ z. De tijd der Franciscaner Spiritualen
Een zonderling tafereel was de zevenentwintigste Juli 1294 te
aanschouwen in de Italiaanse stad Aquila, die aan de toenmalige grens
tussen het koninkrijk Napels en de Kerkelijke Staat lag. De koning
van Napels, Karel II van Anjou, en zijn zoon Karel Martel, door een
pauselijke legaat met de Hongaarse kroon gekroond, leidden aan de
teugel voort een ezel, waarop een zeventigjarige kluizenaar, Pietro di
Morrone, pas tot paus gekozen, in zeer schamele kledij zijn intocht
hield. Men had de kluizenaar afgehaald van de hoogste top van de
Monte Majella in het wilde Abruzzengebergte, waar hij in een kleine
kluis zijn ascetenleven had denken te beëindigen. Hoe diep het volk
zich getroffen voelde door de verkiezing van die als een heilige
vereerde grijsaard, bleek alras. Toen hij de negenentwintigste Augustus te Aquila als Coelestinus V de pauselijke kroon ontving, was er een
buitengewoon talrijke menigte van alle kanten saamgestroomd.
De Dominicaan Tolomeo van Lucca, een ooggetuige, schat het
aantal mensen op twintigduizend en merkt dan op: „Men verbaasde
zich, omdat die scharen gekomen waren, om de pauselijke zegen te
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ontvangen, meer dan om gaven te verwerven." 1 ) De ingewijden in de
geheimen der verkiezing begrepen zelf niet goed, hoe het gekomen
was, dat die man, noch door wetenschap, noch door afkomst, noch
door opzienbarende daden, doch slechts door een vroom kluizenaarsleven uitmuntend, op de zetel van Petrus was verheven. En dat is tot
de huidige dag een raadsel, waarop zich de vorsende geesten vermoeien.
Na de dood van paus Nicolaas IV had het conclaaf meer dan
twee jaren geduurd. Sterke gestalten van kardinalen met rijke ervaring
en practische kennis hadden tegenover elkander gestaan de vertegenwoordigers der beide adellijke Romeinse geslachten Orsini en
Colonna. En Karel II van Anjou deed met grote energie en taaiheid
zijn best, om een paus gekozen te krijgen, door wie het afvallige
eiland Sicilië weer in zijn macht zou komen. Het schijnt Karel II
geweest te zijn, die de kluizenaar als candidaat noemde en aanbeval.
Maar hoe kwam het, dat alle elf kardinalen, die het maar niet eens
konden worden, opeens hoofd voor hoofd voor de kluizenaar waren,
die zich had teruggetrokken uit de wereld en, gelijk zij allen wisten,
alle ervaring en kennis van zaken miste? Het is mogelijk, dat slechts
eenstemmigheid werd bereikt doordat ieder, met zijn eigen politieke
oriëntatie, hoopte, de onervaren grijsaard naar zijn hand te kunnen
zetten. Maar allicht zal hebben meegeholpen de verwachting, dat een
buiten de politiek staande paus misschien een providentiële uitweg
zou vinden uit het gekibbel der kardinalen, en dat heel je Christelijke
wereld hun dan dankbaar zou zijn voor hun keuze.
In gevoelige zielen leefde een vurig verlangen naar een ideale,
een „engelachtige paus ", om wie ook een zo critische geest als Roger
Bacon riep, of een „evangelische paus ", zoals de arts Arnald van
Villanova zich uitdrukte. Dat verlangen kwam voort uit een brandende
wens naar hervorming der Kerk. Het werd gevoed door de voorspellingen van de zalige abt Joachim van Fiore. Men hoopte aan alle
bederf binnen de Kerk een einde te kunnen maken door een diepe
innerlijke herschepping, waarmee dan een nieuw tijdperk van de
Heilige Geest, het „eeuwige evangelie", kon beginnen. Onder
Joachim's naam verschenen andere profetieën, die zijn uitspraken
nog scherper formuleerden en ze voortzetten tot in de nieuwe tijd.
Men maakte een ijverig gebruik van de reeds in 1248 bekende
commentaar op Jeremias, waarbij zich weldra een commentaar op
Isaias aansloot. Beide werden aan abt Joachim toegeschreven. De
pausen werden er fel in gelaakt wegens hun hoogmoed en hun
bemoeienis met wereldse politiek. Een vroom kluizenaarsleven werd
geprezen als het Christelijk ideaal. Vervolgens werden geselslagen
toegediend aan de wereldse geleerdheid van universiteitsprofessoren,
1)
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en het bedrijf van legisten en decretalisten, waardoor de zielen werden
afgetrokken van het geloof, en zeer scherpe verwijten uitgesproken
tegen de curialen, die geld afpersten en zich in processen verrijkten.
Joachim's verwijzing naar religieuzen, die het tijdperk van de Heilige
Geest en het eeuwig evangelie zouden inleiden, werd in de commentaar
op Jeremias uitgelegd, alsof zij de Franciscanen en Dominicanen betrof.
Zij gold alleen Franciscus van Assisië en zijn orde volgens de Franciscaan Gerardus di Borgo S. Donnino in zijn Introductorius in
Evangelium aeternum, die aanleiding gaf tot heftige aanvallen tegen
de bedelorden en in 1255 door een pauselijke commissie te Anagni
werd veroordeeld. Volgens Gerardus was Franciscus van Assisië de
engel van het zesde zegel, die het teken van de levende God, dat wil
zeggen de wondtekenen Christi, draagt. Zijn orde zou het Evangelium
aeternum, dat besloten lag in de geschriften van Joachim, verkondigen, en omstreeks 1260 zou daardoor het evangelie der Heilige Schrift
worden verdrongen. 1
Wel gaf men, onder de indruk der veroordeling van de Introductorius, die opvatting van het Evangelium aeternum op, doch niettemin
bleven die Franciscanen, die de armoede volgens het strenge voorbeeld
van de stichter hunner orde wilden onderhouden en aan wier hoofd
de vroegere metgezellen van de heilige stonden, de hoop koesteren,
dat de Kerk door die beoefening van de grootste armoede vernieuwd,
dat de wereld er door hervormd zou kunnen worden. Tot die gedachte
moest men wel komen; immers, strenge armoede was het tegenovergestelde van de begeerlijkheid naar geld en goed, waardoor de Kerk
zoveel schade had geleden. Eens had de kloosterhervorming der
Cluniacensers de Kerk vernieuwd. Zou zij nu dan niet met jong
idealisme vervuld kunnen worden door de prediking en het in acht
nemen van de grootst mogelijke armoede? Die hoop kwam telkens
weer boven, al werd zij ook nog zo vaak onderdrukt. Zij plantte zich
voort op de leken, wie het welzijn der Kerk ter harte ging, en groeide
breed uit bij de verheffing van Coelestinus V. Men herinnerde zich,
hoe Leo IX, barrevoets te Rome binnengekomen, de hervorming van
de seculiere clerus ter hand had genomen, waartoe strenge asceten
als Petrus Damiani aanspoorden en het voorbeeld gaven; en nu, bij
het begin van Coelestinus' pontificaat, meende men iets dergelijks te
mogen verwachten. Maar het duurde niet lang, of al die hoop bleek
ijdel. Hoe kwam dat?
Het is de moeite waard, naar het antwoord op die vraag te
speuren; want het welslagen ener kerkelijke hervorming in de dertiende eeuw zou de Kerk veel leed hebben bespaard, had haar al die
eerbied en die geestdrift terug kunnen geven, die men haar aan het
einde der elfde eeuw van alle kanten betoonde. Wij wagen de ver)
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onderstelling: aan een wijs beleid had het kunnen gelukken, de asceten
die inderdaad soms tot uitersten overgingen gelijk voorheen,
begin elfde eeuw, de Italiaanse eremieten rondom Romualdus en
Nilus en Petrus Damiani, te groeperen en zo te leiden, dat hun kracht
van ideaal voor de gemeenschap behouden bleef; dat zij zich niet
uitputte in onvruchtbare verbittering en oppositie, maar als tegenwicht werd gebruikt tegen de onstuimige drang naar aardse cultuur.
Want het evenwicht handhaven tussen blijde aanvaarding en verzaking van het geschapene, tussen de arbeid aan de beschaving en de
ijver voor de eeuwige waarde van het tijdelijk leven, ziedaar de taak,
die de Kerk in de gang der beschaving te vervullen heeft. In die tijd
bestond er, volgens alle tekenen, meer gevaar, dat de dienaren der
Kerk zouden opgaan in de zorg voor tijdelijke cultuur, dan dat zij
zich vijandig en onpractisch van de beschavingsarbeid zouden terugtrekken. Daarom wensten telkens opnieuw de edelste geesten, dat de
strenge armoede gehuldigd zou worden, al viel haar voorvechters nog
zoveel te verwijten. Er sproten heftige onenigheden uit de vruchteloze
strijd, die eigenlijk een aandoenlijke worsteling was tussen verheven
idealisme aan de ene en óók niet ongerechtigde verstandsoverwegingen
aan de andere kant. Zijn kritieke punt echter ligt aan het einde der
dertiende eeuw, als op Coelestinus V een Bonifacius VIII volgt. En
dat is dan tevens de top der verwikkeling in het grote drama, dat wij
in de verhouding tussen Kerk en beschaving in de Middeleeuwen
voor ogen hebben. Vóór dat punt ligt de tijd, waarin de aardse cultuur
door de leiding der Kerk werd bevorderd, er na komt de tijd, waarin
de Kerk door de tijdelijke cultuur op sleeptouw wordt genomen en
vrij lang gehouden, en waarin de innerlijke stuwkracht faalt, die de
Kerk kreeg door de woorden van haar Stichter: „Mijn rijk is niet van
deze wereld." Maar desondanks moest het in deze wereld verwezen lijkt worden! De oplossing van dit probleem, speciaal de taak van het
pausdom, was wellicht nooit zo moeilijk als in de tijd, toen het leiding
gaf aan de orde, die steunde op het hoogste ideaal van armoede, die
der Franciscanen.
Franciscus van Assisië had zijn volgelingen vóór zijn dood nog
eens, in zijn Testament, terdeeg op het hart gedrukt, wat hun norm
moest zijn „overeenkomstig de vorm van het heilig evangelie", gelijk
hij het van de opperste Heer in opdracht gekregen meende te hebben.
Zijn volgelingen moesten eigenlijk een genootschap van leken vormen.
De broeders moesten, tevreden met een van binnen en van buiten
gelapte tuniek, een broek en een gordel, handenarbeid verrichten, om
aan de kost te komen, en als zij daarin niet slaagden, van deur tot
deur aalmoezen vragen. Zij mochten geen kerken aannemen, en geen
woningen, al waren die ook nog zo schamel, en zij mochten de Curie
niet om privileges vragen. Aan deze levensregel mochten zij niets
toevoegen, zij mochten de betekenis er van door geen toelichting (sine
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glossa) laten wijzigen. Maar tevens moesten zij onderworpen zijn aan
de Roomse Kerk, alle theologen en priesters eren, en gehoorzamen aan
generaal en gardiaan.
De stichter had evenwel zijn volgelingen niet alleen de armoede,
maar ook de apostolische arbeid ingeprent, en deze trad, bij de snelle
uitbreiding der orde, weldra op de voorgrond en deed het aantal
conflicten toenemen. Reeds tijdens het leven van de heilige had zich
splijting voorgedaan. Gregorius IX begunstigde steeds, om de moge lij kheid tot ontwikkeling der orde te vergroten, verzachtingen en
practische instellingen. Hij was de steunpilaar der ministers, die om
wille der zielzorg door de broeders de armoede gematigd wensten te
zien, en zo verklaarde hij in de bul Quo elongati van 28 September
1230, dat het Testament voortaan niet evenzeer zou verplichten als
de, in hoofdzaak onder zijn invloed tot stand gekomen, in een pause
lijke bul vervatte definitieve regel van 1223. De voornaamste leden
der orde, en vooral de vele clerici en wetenschappelijk gevormde
mannen onder hen, zagen in de zielzorg het voornaamste doel der
nieuwe broederschap, en trachtten derhalve, met behulp van pauselijke privileges, naast de gewone zielzorgers een positie te verkrijgen,
die een ruime taak opleverde; en naar de behoeften dier 'positie
moesten de voorschriften van armoede gematigd worden. De pausen
werkten graag mee, om met zo kostbare krachten in de steeds groeiende
behoefte aan zielzorgers te voorzien.
Maar daarmee werd de weg geblokkeerd, die had kunnen leiden
naar een hervorming van de seculiere clerus. Dat begrijpen we, als
we even op de Cluniacensers letten. Die traden, van de enkele uitzonderingen in Hirschau afgezien, niet als concurrenten van de
wereldgeestelijkheid op, maar prikkelden gewoonlijk slechts door hun
voorbeeld tot waardering en bewondering hunner doeleinden, en
waarschijnlijk belastten zij zich ook met de vorming van toekomstige
clerici. Tussen de seculiere clerus en de Franciscanen echter, die het
voorbeeld der Dominicanen volgden door in de steden eigen kerken
te openen, ontstond al spoedig ernstige naijver, waardoor een her
vorming der wereldgeestelijkheid door invloed van die kant onmogelijk werd. Zou er misschien toch meer zijn bereikt, als de Franciscanen zich volkomen hadden gehouden aan het strenge leven van hun
heilige stichter, en het aan de wereldgeestelijkheid, die hen dan zonder
wrevel had aangezien, hadden overgelaten, de overgangstrappen te
vormen, waarop zij haar idealen had kunnen verwezenlijken, zoals in
de elfde eeuw de reguliere koorheren hadden gedaan? Maar dat heeft
waarschijnlijk niet gekund. De snel aangroeiende bevolking der steden
wenste rechtstreeks te delen in het idealisme der jongeren van Assisië,
en de talrijke geestelijken en studenten, die in de nieuwe orde wilden
treden, konden slechts in de zielzorg aan de roep van hun aanleg
voldoen; en gezien hun aantal konden zij slecht ergens anders een
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plaats vinden dan juist in de steden, waar een ruim arbeidsveld
openlag. Dus lieten de Franciscanen zich geleidelijk alle privileges
toekennen, die de Dominicanen met het oog op hun leraars- en predikambt hadden verworven, en soms kregen zij er nog meer.
Langs een juridische omweg konden zij tot de beschikking over
kerken en kloosters geraken. Innocentius IV had namelijk in 1245 alle
mobilia en immobilia der orde in het bezit van de Heilige Stoel opgenomen. In 1247 machtigde hen dezelfde paus, in iedere provincie een
geschikt persoon te benoemen, die in volledige vrijheid, met pauselijke
machtiging, kon invorderen en verkopen en ruilen en verhandelen en
vervreemden en uitgeven wat hij wilde, om in de behoeften der broeders
te voorzien. Die procurators waren echter geheel afhankelijk van de
wil der fratres zij moesten alle rechtshandelingen naar hun wens
verrichten. Feitelijk werd hiermee de bezitloze armoede opgeheven,
al bezaten de broeders ook wettelijk geen eigendom. De enige uitzondering was, dat schenkers van onroerende goederen zich het eigen
uitdrukkelijk konden voorbehouden. Overigens traden de-domsrecht
fratres op als gebruikers van mobilia en immobilia, die pauselijk bezit
waren. Wel moesten zij zich in dat gebruik beperken tot het nood
maar erg nauw werd het met die noodzakelijkheid niet-zakelij;
genomen: slechts klaarblijkelijke overdaad was verboden.
De strengheid der armoede werd bovendien nog verzacht, doordat de broeders menigmaal opdrachten van niet- religieuze aard van
de Curie kregen. Zij werden in allerlei vertrouwensposities gebruikt.
Zij moesten gelden voor de kruistochten inzamelen, legaten bij hun
politieke zendingen vergezellen, de kruistocht tegen de Ghibellijnen
in Italië prediken. Dikwijls was het hun taak, in hun predikaties tot
milde gaven aan te sporen en die in te zamelen. De fratres verzetten
zich daartegen echter door bepalingen der kapittels. De broeders, die
inquisitoren waren, werd verboden, geldboeten op te leggen.
Vooral de H. Bonaventura, generaal der orde van 1257 tot 1273,
trachtte van het ideaal der armoede te redden, wat nog te redden was,
door zich op de regel van 1223 te beroepen en het gebruik tot het
nodige te beperken. Tevens spande hij zich in, om een einde te maken
aan de onenigheden met de wereldgeestelijkheid, zonder afbreuk te
doen aan de vrije uitoefening der zielzorg door zijn orde. Bovendien
beijverde hij zich, de geestelijken onder de broeders wetenschappelijke
arbeid mogelijk te maken, en de orde te verdedigen tegen het verwijt,
als ware zij afvallig geworden van het ideaal der armoede. Deze heilige,
die men vereerde als de tweede stichter der orde, werkte dus in de lijn,
waarnaar zich de Kerk toen, in theorie en practijk, algemeen richtte:
de lijn van maathouden en vereffenen, die vooral door de scholastiek
steeds dieper werd getrokken. Geheel in Bonaventura's geest gaf paus
Nicolaas III op 14 Augustus 1279 in de bul Exiit qui seminat een
nieuwe authentieke verklaring van de regel, waarin menige plaats
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uit Bonaventura's geschriften woordelijk werd overgenomen.')
Daarna begon de practijk echter niet strenger, maar milder te
worden. Men ging juridische overeenkomsten afsluiten, zonder er de
procurator in te mengen. Het voorschrift, geen geld aan te nemen,
tenzij door tussenkomst van een „amicus spiritualis", resp. de procurator, die zich juridisch de vertegenwoordiger van de schenker moest
voelen, werd ingeperkt tot het puur uiterlijke voorschrift, geen geld
aan te raken. Tal van broeders lieten toen geld door bursarii achter
zich aan dragen. Er waren kloosters, die cijnsplichtige huizen en
landerijen, en dus vaste inkomsten hadden. Maar de Franciscanen
vormden toch nog steeds een strenge orde, in vergelijking met de oude
orden, vooral met de kloosters der Benedictijnen, die vaak grote
grondeigenaars waren met vele bezittingen; en dat de Franciscanen
grotendeels door bedelen in hun onderhoud moesten voorzien, kon
hen inderdaad vaak in pijnlijke ongelegenheid brengen.
Maar hierin vonden zij, die aanstoot namen aan de vele verzachtingen der oorspronkelijke strengheid, nog geen reden om te berusten.
Zij gingen de toestanden, zoals ze nu waren, ingevolge de arbeid voor
de zielzorg, vergelijken met hetgeen Franciscus zelf had gewild en in
practijk gebracht. En dan namen zij een niet gering verschil waar.
Franciscus en zijn metgezellen hadden slechts in schamele hutten
gehuisd. Nu hadden de broeders woningen bij grote, mooie kerken
wat een pracht was bijvoorbeeld niet de kerk boven het graf van
de heilige te Assisië, waarin offerblokken waren aangebracht, om
aalmoezen in ontvangst te nemen voor de voltooiing van het gebouw!
In de definitieve regel van 1223 kwam nog het categorisch verbod
voor: „Ik beveel alle broeders stellig, op generlei wijze geld in ontvangst te nemen, noch persoonlijk, noch door een tussenpersoon"
nu kon men het geld, dat de orde kreeg, ook voor haar gebruiken en
zelfs langs gerechtelijke weg opeisen. In zijn Testament had Franciscus
uitdrukkelijk verboden, pauselijke privileges te aanvaarden nu
bezat de orde ze in groter aantal dan andere broederschappen.
Franciscus had gewild, dat de zijnen, om zich te vernederen, bij leken
zouden werken en dienen, om aldus in hun levensonderhoud te
voorzien. Zoiets gebeurde sinds lang niet meer.
Reeds tijdens het leven van de heilige waren diens naaste metgezellen tegen de verzachtingen opgekomen. Enigen hunner, broeder Leo
bijvoorbeeld, overleefden de stichter vele jaren en hielden niet op, te
wijzen op het voorbeeld en de intentie van de stichter. Enkele keren
gelukte het hun, aan het hoofd der orde te komen. Maar die plaats
konden zij slechts tijdelijk behouden ten slotte vormden zij nog
slechts een kleine oppositiepartij. Toen de vicaris - generaal Elias van
Cortona, de aanvoerder der partij, die vóór verzachtingen was, op het
1)
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bouwterrein der kerk te Assisië een marmeren offerblok liet plaatsen,
sloeg broeder Leo dat met een stok stuk. Hij en degenen, die hem
daarbij hadden geholpen, werden in opdracht van Elias lichamelijk
getuchtigd en uit Assisië verdreven. Dat bracht een zodanige opwinding teweeg, dat op het generaal-kapittel van 1226 of 1227 in
Elias' plaats een aanhanger van de strenge partij, Joannes Parenti,
minister van Spanje, tot generaal werd gekozen. Elias' poging, zich
op het generaal -kapittel van 1230 door een staatsgreep aan het hoofd
der orde te laten stellen, mislukte. Elias trok zich in een kluis terug.
Maar in het generaal-kapittel van 1232 bereikte hij zijn doel toch,
beheerste hij door zijn aanhangers de orde. Wie tegen hem in verzet
kwam, liet hij gevangenzetten. Broeder Caesarius van Spiers, die de
orde in Duitsland had ingevoerd, werd onder bewaking gesteld van
een ruwe lekebroeder, die hem beschuldigde van een poging tot
vluchten en hem zo sloeg, dat de ongelukkige stierf. Eindelijk wisten
de noordelijke provincies der orde, vooral de Engelse, door te drijven,
dat opnieuw een generaal-kapittel bijeenkwam, waarop ook paus
Gregorius IX met zeven kardinalen verscheen. Elias moest zijn
generalaat weer neerleggen, en in 1239 werd de minister van Engeland,
Albertus van Pisa, tot generaal benoemd. Hij stierf echter reeds in
1240 en kreeg tot opvolger de nieuwe minister van Engeland, Haymo
van Feversham. Elias bleef kuipen, maar compromitteerde zich, doordat hij de partij koos van de geëxcommuniceerde keizer Frederik II,
en trad eindelijk uit de orde. Hij was een man, geboren om te heersen
en te leiden, maar zonder begrip voor de idealen van de Poverello.
De oude metgezellen van St. Franciscus leefden intussen hun
eigen vrije leven, hier of daar alleen in een cel, zonder zich aan de
verzachtingen van de regel te storen. Zij vonden tal van navolgers,
vooral onder de lekebroeders in Umbrië, de mark Ancona en in
Toscane. Zij wilden ook van studie niets weten, en klaagden, dat de
onvruchtbare wijsheid van Aristoteles de goddelijke wijsheid verdrong
en dat Parijs de orde te gronde richtte. Toen paus Innocentius IV
nieuwe verzachtingen toestond, wilden tweeënzeventig broeders van
de strenge richting te Rome zelf gaan protesteren tegen die maatregelen, die voor hen de ondergang der orde betekenden. De generaal,
Crescentius van Jesi, de opvolger van Haymo, liet hen echter onderweg opvangen en over enige provincies verdelen. Crescentius, een
stokoude man, kon zijn zware taak niet meer aan en werd in 1247
door een kapittel, dat Innocentius IV bijeen had geroepen, afgezet.
Als opvolger van Crescentius werd de Parijse minister Joannes
van Parma gekozen. Hij wilde de strenge opvolging van de regel weer
invoeren, liet de aanhangers der metgezellenpartij naar hun provincies
terugkeren en begon persoonlijk de provincies te visiteren. Hij was
echter verkleefd aan de Joachimitische ideeën, en dat werd hemzelf
en heel de strenge richting noodlottig. Juist had Willem van St.Amour
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de bedelorden heftig aangevallen wegens de Introductorius in Evangelium aeternum van de Minderbroeder Gerardus di Borgo S. Donnino,
en ze van ketterij beschuldigd; en paus Alexander IV, die deze Willem
had veroordeeld, meende van de andere kant met kracht tegen de
aanhang van het Joachimisme te moeten optreden. Hij dwong Joannes
in 1257, het generalaat neer te leggen. Dat was een zware slag voor
de strenge richting, die toen misschien de overwinning had kunnen
behalen, aangezien Joannes groot aanzien genoot en op verschillende
universiteiten, laatstelijk te Parijs, had gestudeerd. Op voorstel van
Joannes werd Bonaventura tot generaal gekozen. Deze trachtte een
einde te maken aan de verdeeldheid binnen de orde, maar zag zich
niettemin gedwongen, een paar jaar later, van Joannes een duidelijke
verklaring te eisen tegen de dwaalleer over de Drieëenheid in joachim's tractaten, die in 1215 door het vierde concilie van Lateranen
waren veroordeeld. Toen Joannes weigerde, een dergelijke verklaring
af te leggen, werd hij tot levenslange kerkerstraf veroordeeld, maar
vervolgens gedeeltelijk begenadigd: hij kreeg verlof, te Greccio in het
dal Rieti in verborgenheid te gaan leven. Joannes gaf echter zijn
apocalyptische ideeën niet prijs. Later werden hem felle uitlatingen
tegen de verdorven Kerk, de „ecclesia carnalis", toegeschreven. Hij
gaf de voorstanders der strenge richting de raad, naar Azië te verhuizen, aangezien zij in het hartje van Babylon het evangelie niet
konden naleven. Van die tijd af breidde zich in de strenge partij een
verbitterde stemming steeds verder uit.
Onder haar uitstekende leiders was de voornaamste Petrus
Joannes Olivi, van de provincie der Provence, geboortig uit Languedoc. Hij had aan de Parijse hogeschool gestudeerd en toonde zich
een degelijk theologisch en philosophisch schrijver. Als philosoof had
hij tot dan toe alleen nog maar de aandacht getrokken, doordat zijn leer
over de relatie tussen ziel en lichaam op het concilie van Vienne in
1312 veroordeeld was. Eerst in de jongste tijd, nadat zijn voornaamste
en gedegen philosophische werk bekend was geworden, kon hij naar
zijn waarde worden geschat; en wel als een zeer oorspronkelijk
denker, vooral wegens zijn betogen over de menselijke vrijheid en de
vrije causaliteit. Reeds vroeg heeft hij ook de vraag behandeld, of het
verzaken van gemeenschappelijk bezit inderdaad de Christelijke
volmaaktheid betekende. Hij kwam in verzet tegen Thomas Aquinas,
die in de armoede geen volmaaktheid per se, maar slechts een middel
zag om tot volmaaktheid te komen. Zoveel durf tegenover een der
grootste geleerden van zijn tijd verwierf hem een groot respect, en
daarvan maakte hij herhaaldelijk gebruik in het steeds heftiger getwist
over de kwestie der armoede. Tot in bijzonderheden afdalend bestreed
hij de opvatting, als lag de „usus pauper", de strenge beperking in
het gebruik der dingen, niet in de Franciscaanse gelofte opgesloten.
Zo eiste hij van de fratres, dat zij zouden afzien van mooie huizen,

D e tijd der Franciscaner Spiritualen

17

van het dragen van schoenen en het berijden van fraaie paarden. Ook
van de bisschoppen, die uit de orde waren voortgekomen, eiste hij
inachtneming van de „usus pauper". Hij wilde, dat alle bisschoppen
de evangelische armoede zouden betrachten, aangezien men door
haar tot de volmaaktheid aller deugden geraakte; en dat alle bisschoppen de inkomsten hunner kerken onder de armen verdeelden, en de
temporalia, gelijk het canonieke recht verlangde, door betrouwbare en
wijze personen lieten beheren, om zichzelf geheel aan het gebed, de
prediking en de zielzorg te wijden. Dat was een veelomvattende wens.
Werd er een eis van gemaakt, dan kon krachtige tegenspraak niet
uitblijven. Maar we kunnen ons des schrijvers stemming volkomen
indenken, als hij er over klaagt, dat in zijn tijd ook bisschoppen, die
zich aan de evangelische regel moesten houden, Franciscaner bisschoppen dus, te paard of in rijtuig, met schitterend gevolg, rondreisden, en dure gastmalen aanrichtten, en evenals de anderen de
temporalia persoonlijk beheerden. Het felste kwam Olivi hier tegen
op, dat sommige kloosters zijner orde in zijn tijd inkomsten aanvaardden, zonder eigendomsrecht aan te nemen. Dat was listige ontduiking
van de regel.
In 1279 kwam Olivi met zijn provinciaal naar Rome, om deel te
nemen aan de voorbereidende arbeid tot de verklaring van de regel
door Nicolaas III. Daar heeft hij waarschijnlijk kennis gemaakt met
de leerlingen der vroegere metgezellen van de stichter, die de regel
letterlijk opvolgden en zich liefst in kluizen aan vrome beschouwing
overgaven. Al koesterde hij grote eerbied voor hun godvruchtige,
strenge levenswijze, toch week hij van hen, die van studie niets wilden
weten, af in zijn waardering voor de wetenschap, ook voor de Aristotelische wijsbegeerte. Naar zijn inzicht waren dan ook slechts zij tot
handenarbeid verplicht, die zich niet op andere wijze konden bezighouden.

Olivi's krachtig pleiten voor de „usus pauper" maakte hem
geliefd onder de voorstanders der strenge armoede, maar stelde hem
tevens bloot aan de vervolging der communiteit, die de verzachting
voorstond. Eerst werd hij ter verantwoording geroepen wegens zijn
speculatieve theologische en philosophische inzichten, waarin men
tegenspraak met de leer der Kerk meende te ontdekken; daarna echter
ook, wijl hij de Joachimitische opvattingen deelde, die leefden onder
de Spiritualen, zoals men de voorstanders van de strenge practijk der
armoede onder de Franciscanen nu begon te noemen. Om te voorkomen, dat hij in de Provence de Spiritualen weer om zich heen
groepeerde, zond men hem in 1287 naar Florence, maar bereikte
daarmee slechts, dat zijn aanhangers in de Provence zich des te nauwer
aaneensloten, wijl zijn overplaatsing hen krenkte, terwijl hij zijn
geestverwanten in Italië nieuwe moed instortte. Onder de Spiritualen
te Florence, die zich onder Olivi's leiding hadden gesteld, ontstond

18

Vijfde boek

grote opwinding, doordat men toen begonnen was met het bouwen
der grote Franciscaner kerk van S. Croce, en het duurde niet lang, of
de verjongde geestdrift sloeg over op Umbrië en de mark Ancona.
Zij bereikte weder een top, toen het generaal-kapittel van 1288 een
generaal had gekozen, die zich aan de Spiritualen verwant voelde:
de adellijke Provençaal Raymond Gaufredi.
Aanstonds na zijn verkiezing begaf de nieuwe generaal zich naar
de mark Ancona. Daar waren de zeloten der armoede, die vooral
afkeurend oordeelden over de rijkdom van klooster- en kerkgebouwen,
met zware straffen geslagen. Zij hadden de mening verdedigd, dat de
paus het recht niet had, de voorgeschreven armoede te wijzigen, en
daardoor hadden zij hun tegenstanders een nieuwe kans gegeven, om
tegen hen op te treden. Enigen hunner, onder anderen Petrus van
Macerata die later onder de naam Liberatus zoveel opzien baarde
en Angelus Clarenus, die nu op de voorgrond trad, waren voor
ketters uitgemaakt, van hun ordekleed beroofd en tot levenslange
hechtenis veroordeeld. De nieuwe generaal trok zich de zwaarte dier
straffen zeer aan en moet daarbij de veelzeggende woorden hebben
gebruikt: „Het ware te wensen, dat wij allen en de hele orde schuld
hadden aan die misdaad !" 1 ) Hij zorgde, dat de gevangenen werden
vrijgelaten en zond hen veiligheidshalve naar Armenië, naar Cilicië,
waar koning Hayto II, die later zelf Minderbroeder werd, Franciscaner missionarissen vroeg, en broeder Joannes di Monte Corvino
omtrent deze tijd een klooster stichtte.
Dat de generaal voor de Spiritualen in de mark Ancona was
opgekomen, maakte hem bij de communiteit verdacht, en het wantrouwen steeg, toen hij de Florentijnse lector Olivi, wiens strenge
opvattingen over de „usus pauper" hij deelde, naar zijn geboortestreek teruggezonden en tot lector te Montpellier benoemd had. Op
de hand der communiteit was paus Nicolaas IV, de eerste Franciscaner paus, die vroeger, als frater Hieronymus van Ascoli, generaal
der orde was geweest. Deze eiste nu van de generaal, Raymond
Gaufredi, dat hij zich keren zou tegen enige broeders in de Provence,
die zich als „spiritualiores" wilden voordoen, en intussen de anderen
minachtten, een paar dwalingen op hun rekening lieten komen en een
weinig prijzenswaardig leven leidden. Bij een kapittel, dat de generaal
in 1292 te Parijs hield, werd Olivi wegens zijn leer over de „usus
pauper" in verhoor genomen. Aan een veroordeling ontkwam hij met
de verklaring, dat de fratres slechts derwijze tot de „usus pauper"
verplicht waren, als de communiteit aannam en in practijk bracht.
Enige zijner aanhangers werden echter gestraft. De generaal zou toen
ook gevallen zijn, als de Franse koning, Philips de Schone, hem de
hand niet boven het hoofd had gehouden.
1 ) Historia tribulationum, uitg. F. E h r 1 e, Archiv f. Literatur- u. Kirchengesch.
des MA. 11 (1886), 305.
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Paus Nicolaas IV was inmiddels overleden en na een lange
vacature opgevolgd door Coelestinus V, wiens verkiezing de Franciscaner Spiritualen wel zeer moest verheugen. Zij zagen in hem een
geestverwant, want het sobere kluizenaarsleven, dat hij in de woestenij
der Abruzzen had geleid, vertoonde grote overeenkomst met de
levenswijze, die de metgezellen van de Poverello van Assisië als hun
ideaal hadden beschouwd, en waaraan ook hun opvolgers zich wensten
te houden. Met grote bezorgdheid en vurige hoop tegelijk begroetten
zij zijn verheffing op de pauselijke troon. Die gevoelens werden onder
woorden gebracht door de merkwaardige „goochelaar des Heren",
Jacopone da Todi, die uit liefde tot Christus een dwaas was geworden.
Voordien was hij advocaat te Todi geweest; hij had in 1268, doordat
een tribune instortte, zijn vrome echtgenote verloren, zich daarna
als „bizzocone" (kwezel) en heilige nar tien jaar lang aan de spot
der wereld overgeleverd, en was toen te Todi als lekebroeder in
Franciscus' orde getreden. Vurig beminde en prees hij, gelijk de
heilige Poverello, de armoede in zijn hart en met zijn mond. „De
arme," zo zingt hij in een zijner mooiste gedichten, „is altijd gelukkig
en tevreden, hem behoort de ganse wereld en God woont in zijn
hart." 1 ) Hij beschouwde Petrus di Morrone als een medestander.
Maar hij was bang, dat de vrome, nederige grijsaard niet op zou
kunnen tegen het wereldse drijven der Curie, en vermaande hem,
met de ronduitheid der Umbrische volkstaal, op te passen voor de
wereld, te blijven wat hij tot dan toe geweest was, zich door geen
partij te laten inpalmen, voor allen een vader te zijn, niet op de manier
der kardinalen zijn bloedverwanten te bevoordelen en prebenden jagers hun zin te geven:
Nu de wereld naar u staart,
toon, Morrone, nu uw aard!
Wat gij in uw cel ooit dacht,
wordt nu aan het licht gebracht;
valt gij nu de wereld tegen,
zwaar zal u haar vloek dan wegen ...
Naar de schietschijf streeft de schicht,
zo trekt gij der wereld zicht,
raakt uw evenwicht verloren,
voor Gods troon laat zij het horen ...
Hoed vooral u voor . degenen,
die maar om prebenden stenen;
meen niet, dat gij ooit met gaven
hun begeertedorst kunt laven. 2
)

1) Ediz. F e r r i nr. 60.
2) Ediz. F e r r i 123 (nr. 54).
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Op raad van Jacopone en andere Spiritualen, met wie de generaal
Raymond Gaufredi instemde, begaf Petrus van Macerata zich naar
de nieuwe paus, met Angelus Clarenus; door de verdachtmakingen
der Franciscanen in Syrië waren die twee ook uit Armenië verdreven
en nu dwaalden zij in de mark Ancona rond, nieuwe vervolgingen
afwachtend. Zij vroegen Coelestinus V, hun eigen levenswijze te
mogen volgen. De paus had een open oor voor hun verzoek en begon
met hun voor te stellen, de regel van zijn kluizenaarscongregatie over
te nemen. Toen zij hem echter onder het oog brachten, dat die
berustte op de regel van Benedictus, terwijl zij door gelofte aan die
van Franciscus gebonden waren, stond Coelestinus hun toe, aan
Franciscus' wil te gehoorzamen, zijn voorschriften, en speciaal zijn
Testament, trouw en oprecht in acht te nemen, en zo mogelijk nog
te overtreffen. Hij ontsloeg hen van alle plicht tot gehoorzaamheid
jegens de orde. Zij behoefden voortaan niemand te gehoorzamen dan
hem en hun leder, Petrus, die zich van toen af Liberatus noemde; de
kardinaal-diaken Napoleon Orsini werd hun tot bijzondere beschermer gegeven en zij kregen de naam „arme eremieten".
Al werd de afscheiding later ook nog zo gebrandmerkt als
splijting en verraad, toch bestond er waarschijnlijk geen ander middel,
om die groep tot positief meewerken te krijgen en haar tot ontplooiing
naar eigen aard te laten komen. Maar zover kwam het niet. Liberatus
kon slechts weinigen meedelen, wat hij had bereikt, en gelegenheid
verschaffen, zich bij hem te voegen. Eén dier weinigen was Jacopone
da Todi. Terwijl Coelestinus zich nog te Aquila ophield, trachtte de
communiteit de Spiritualen door gewapende huurlingen gevangen te
nemen en als afvalligen voor een strafgericht te brengen. Zij misten
weldra weer iedere steun, want Coelestinus legde reeds in hetzelfde
jaar, waarin hij tot paus werd verheven, zijn waardigheid neer.
Die grijsaard, totaal van de wereld vervreemd en in zaken onervaren, was tegen zijn ambt inderdaad niet opgewassen. Hij vertrouwde
zich geheel toe aan koning Karel II van Anjou, met wie hij meeging
naar Napels, en in wiens paleis hij zich een cel liet inrichten, om het
pijnlijk gemis zijner eenzaamheid enigszins goed te maken. Hij stond
alles toe, wat men hem vroeg. De kardinalen waren met schrik
geslagen, toen er aldus van een bestuur der Kerk geen sprake meer
was. Coelestinus zelf voelde zich diep ongelukkig, omdat hij zich in
zo'n toestand had laten brengen, en werd bang voor het heil zijner
ziel, zoals hij het in zijn kluis nooit was geweest. Hij had die waardigheid en die lasten nooit op zich moeten nemen nu besloot hij, er
afstand van te doen. De 13e December 1294 verscheen hij in vol ornaat
voor de kardinalen en las hij een verklaring voor, die kardinaal
Benedictus Gaetani met zijn toestemming had opgesteld. Zij luidde:
„Ik, paus Coelestinus V, door rechtmatige gronden bewogen, namelijk
om wille der nederigheid, in het verlangen naar een volmaakt leven
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en een onverstoord geweten, wegens zwakheid des lichaams, gebrek
aan wetenschap, ongunst des volks en persoonlijke ontoereikendheid,
om de troostelijke rust van mijn vroegere levenswijze te kunnen
hervinden, doe uit eigen beweging en vrije wil afstand van het pausschap, zie uitdrukkelijk af van ambt en waardigheid, last en eer, en
geef op dit ogenblik het heilig college van kardinalen volledige en
onbeperkte bevoegdheid mits binnen de grenzen der kerkelijke
wetten een herder voor de gehele Kerk te kiezen en aan te stellen. 1
Vervolgens daalde hij af van de pauselijke troon, legde alle pauselijke
waardigheidstekenen, de vissersring, de tiara en de mantel af en zette
zich op de grond neer. „Gij ontvlucht, wat iedere dwaas en iedere
wijze tegelijk verlangt," zei kardinaal Mattheus Orsini. 2
Reeds de 24e December werd de pauselijke Stoel opnieuw bezet
ras hadden de kardinalen hun keuze gevestigd op degene, die
Coelestinus had geholpen om zijn plan tot troonsafstand ten uitvoer
te brengen: Benedictus Gaetani, die door zijn energie en practische
kennis boven de andere kardinalen uitblonk. Onder de naam Bonifacius VIII begon hij een gedenkwaardig negenjarig pontificaat
(1294-1303), waarin hij de hoogste aanspraken op macht van het
pausdom wilde verwezenlijken, maar niets dan mislukking oogstte en
een ongehoorde persoonlijke smaad moest ondergaan.
Deze gebeurtenissen de afstand van Coelestinus V, de verkiezing van degene, aan wie men die afstand weet, en de onmiskenbare
mislukking der machtspolitiek van Bonifacius VIII sloegen de
Christelijke wereld met ontsteltenis en een beroering, die tientallen
jaren nabeefde. Zij, die in de verkiezing van Coelestinus V het begin
hadden gezien van een nieuw ideaal tijdperk, zagen vol bittere ontgoocheling de bodem inslaan aan al hun stoute verwachtingen.
De Italiaanse Spiritualen waren onder de eersten, die in die
bitterheid de opvatting huldigden, dat de troonsafstand van Coelestinus V ongeldig, en Bonifacius VIII dus rechtens geen paus was; een
opvatting, die hartstochtelijk werd verdedigd door de kardinalen
Colonna, die in onmin met Bonifacius VIII waren geraakt, en de
kroonjuristen, die onder de invloed van de Franse koning stonden.
De Provençaalse leider der Spiritualen, Olivi, sprak weliswaar die
opvatting, waarvan hij de gevaarlijkheid inzag, tegen, maar alle andere
omstandigheden werkten er toe mee, dat de Spiritualen tegenover de
paus een opstandige houding aannamen. Zij ergerden zich opnieuw
aan de pauselijke uitleggingen van de regel, die het Testament van
de heilige stichter krachteloos maakten, en rakelden tegelijk oude
verwijten van de Joachimieten op tegen Innocentius III, die dwalingen
van Joachim van Fiore had verworpen. Zij wilden zich niet herinneren
"

)

)

C i a c o n i u s - 0 1 d o i n u s, Vitae pontif. et cardinal. (Romae 1677) II, 274.
Opus metricum Jacobi Cardin. S e p p e 1 t, Monum. Coelestina, p. 81.
3. Sc h n i r er. Kerk en Beschaving. III.
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dat Franciscus zelf gehoorzaamheid en eerbied tegenover de paus en
zijn opvolgers had beloofd, en voelden zich de verdrukten, die in leed
gedompeld wachtten op de zegepraal der armoede. Zij noemden paus
Bonifacius met degenen, die hem erkenden, de synagoge van Satan,
die buiten de ware Kerk van Christus stond. Zij ontleenden een
hunner voornaamste argumenten tegen de geldigheid van Coelestinus'
afstand aan de mystieke stelling, dat de paus met de Kerk was verbonden door een geestelijke huwelijksband, die evenmin verbroken mocht
worden als de band tussen echtgenoten. Alle tegenstanders van
Bonifacius beschouwden Coelestinus als het beklagenswaardig slachtoffer der listen en streken van Benedictus Gaetani, die hem tot het
neerleggen zijner waardigheid had bewogen, om zelf paus te kunnen
worden. Zij, die de Kerk wilden binnenleiden in dat nieuwe tijdperk
van de Heilige Geest, dat Franciscus voorbereid en Joachim voorspeld
had, waren verplicht, de usurpator weerstand te bieden. Zo koppelden
zij aan hun dwepende verering voor St. Franciscus het geloof aan de
Joachimitische voorspellingen.
Daartegenover bepleitte Olivi, zoals we zeiden, erkenning van
Bonifacius, maar die koppeling van mystieke ideeën begunstigde hij
toch weer met zijn, kort voor zijn dood geschreven, postille bij de
Apocalyps, waarin hij uitweidt over het laatste wereldtijdperk en de
taak, die de orde van Franciscus daarin te vervullen had. 1 ) Aangezien
de opvatting van het Evangelium aeternum, zoals Gerardus di Borgo
S. Donnino die had uiteengezet, kerkelijk veroordeeld was, ging hij
dat begrip uit de weg en gaf hij slechts te kennen, dat het Evangelium
Christi, tot dan toe niet geestelijk bevat en opgevolgd, in het zesde
kerkelijke tijdvak, de voorlaatste wereldperiode, herleven zou in de
stipte opvolging van de Franciscaanse regel. Franciscus en zijn
oprechte volgelingen waren geroepen, de apostelen van de laatste tijd
te worden. Franciscus stond nog boven de apostelen. Na Christus
en Zijn Moeder was hij degene, die het evangelie het trouwste had
nageleefd. In hem, die de stigmata Christi had ontvangen, was de
Heiland opnieuw verschenen. Gelijk Christus geleden had, zo zou
ook de orde van de H. Franciscus in haar waarachtige, geestelijke
leden vervolgd en gekruisigd worden. De vervolgers waren de leden
der „vleselijke Kerk", die ook wordt aangeduid als Babylon of
„meretrix". Maar op de vervolging en kruisiging zou ook voor de
orde de opstanding volgen, in het zevende tijdperk, waarin de evangelische armen en met hen de geestelijke Kerk zouden triomferen. Het
zesde tijdperk zou in de geschiedenis der Christenheid van bijzondere
betekenis zijn en even ver uitsteken boven de vorige perioden als
het Nieuwe Testament boven het Oude. Het werd ingezet met de
1 ) Wij volgen de uittreksels in B a 1 u z i u s- M a n s i, Miscellanea II (Lucca
1761), 258vv. — Vgl. B a 1 t h a s a r, Gesch. des Armutsstreites, 146vv.
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verwerping der vleselijke Kerk, die van Christus afvallig was geworden.
Gelijk Christus eens door de synagoge was veroordeeld, zo werd de
zuivere regel van de H. Franciscus door de vleselijke Kerk in sophistische uitleggingen verworpen. Zijn regel was de evangelische regel,
het Evangelium. In de eerste tijd zouden slechts weinigen naar de
evangelische orde luisteren. Zij zou bij de Grieken, Saracenen en
Tataren nog williger gehoor vinden dan in de vleselijke Kerk der
Latijnen (een opmerking, waarschijnlijk geïnspireerd door de bloei
der Franciscaanse missiën in die tijd). Babylon, dat wil zeggen de
vleselijke Kerk, zou zich, dronken van toorn, aangevoerd door valse
profeten, tegen de „viri spirituales" keren. Hun veldheer zou de
Antichrist zijn. Olivi maakte onderscheid tussen een mystieke en een
eigenlijke of grote Antichrist; het zouden beiden valse pausen zijn, en
de herrezen Frederik II zou er één aanstellen. Allen zouden de ware paus
verzaken en de valse aanhangen, die een ketterse leer over de waarheid
der evangelische armoede zou uitspreken. De evangelische mannen,
de spirituales echter, zouden als scheurmakers worden beschouwd en
veroordeeld, tot eindelijk Franciscus, na de kruisiging zijner orde,
herrijzen zou. Dan moest de vleselijke Kerk de uitverkorene in ere
herstellen. De roem der ware orde van St. Franciscus zou zich over
heel de wereld verbreiden, het primaat van Babylon zou overgaan op
het nieuwe Jeruzalem.
De profetieën, waarin de kruisiging der evangelische armoede
in de tijd omstreeks 1300 werd gesteld, gingen van de een op de ander
over. Van Olivi werden ze overgenomen door broeder Ubertino van
Casale, in 1259 geboren. Hij was, te Parijs studerend, door de colleges
over Aristotelische philosophie de geest van de regel ontwend, en
beschouwde dan ook later de wetenschappelijke studie der ordeleden
als een hoofdoorzaak der afwijkingen van de regel. Na zijn terugkeer
in Italië werd de strenge geest van de regel weer in hem gewekt door
de vrome weduwe Angela van Foligno en de toenmalige generaal
Joannes van Parma, die hij in zijn eenzaamheid te Greccio bezocht.
Ook een ascetische maagd te Florence, Cecilia, droeg tot die inkeer
bij. In die stad maakte hij ook kennis met Olivi, die hem de geheimenissen der toekomst onthulde. Na de dood van Bonifacius VIII schreef
hij in 1305 zijn Arbor vitae crucifixae Iesu, waarin hij een parallel
trekt tussen de kruisiging der evangelische armen en het leven van
Christus en de duistere uitlatingen van Olivi tracht te verhelderen.
Olivi had gesproken over twee dieren, die de evangelische
heiligen te lijf zouden gaan, maar ze niet nader aangeduid. Ubertino
schreef, dat die twee dieren zich op de pauselijke troon zouden
vertonen. Het eerste, uit de zee opgekomen, zou zeven koppen hebben,
symbool van de zeven hoofdzonden, waaronder de hoogmoed de
ergste was. Als een god zou het heersen over de aardkring en met
behulp van boze geesten zou het, tegen alle recht in, de Kerk over-
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weldigen. Dat was Bonifacius VIII, de mystieke Antichrist. Hij wou
de verbintenis tussen Christus en de Kerk verbreken met zijn leer,
dat de paus afstand doen, dat wil zeggen zich van zijn Kerk scheiden
kon. Speciaal echter werd Bonifacius verweten, dat hij het privilege,
waardoor Coelestinus de Spiritualen had toegestaan afgezonderd te
leven, had ingetrokken. Daardoor had hij de geest van Christus en de
evangelische staat gedood. Bonifacius was niet waarlijk paus, en zij,
die hem bestreden, gelijk de kardinalen Colonna, werden door
Ubertino als strijders Gods geprezen. Zo werd ook koning Philips de
Schone, tegenstander van Bonifacius VIII, verheerlijkt als een werktuig Gods, dat het dier de doodsteek gaf.
Onder degenen, die tegen het optreden van Bonifacius VIII
hartstochtelijk in verzet kwamen, kon ook de onstuimige dichter
Jacopone da Todi niet ontbreken. Zijn vurige liefde voor zelfverloochening en armoede dreef hem er toe, de onwetendheid en het
jagen naar roem en ereposten binnen en buiten de orde fel te hekelen.
Parijs met zijn hogeschool was in zijn oog het bederf der orde. Daar
werden jonge lectoren opgekweekt, die de orde wilden leiden met hun
eerzucht en hun ijdele wereldwijsheid, en haar daardoor op dwaalwegen brachten.
't Verfoeielijk Parijs
bracht Assisi van de wijs,
neuswijsheid van lectoren
heeft het doen ontsporen....
Zij stellen in 't kapittel
wel menig wet en tittel,
maar ach, de eerste spreker
is ook de eerste breker ...
Schoenlappers-, kosterszoon
spreidt overmoed ten toon
als was zich lector noemen
zich vorstenbloed beroemen. 1
)

Vinnig spot hij met de fratres, die naar de Curie liepen, om een
mijter op het hoofd te krijgen:
Weinigen met al hun zinnen,
armoe, u als bruid beminnen;
kunnen zij een bisdom winnen,
dan gaat gij 't vergeetboek in. 2
1) Ediz. F e r r i nr. 31.
2) Ediz. F e r r i nr. 55.
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In een aangrijpend vers laat hij de wenende Kerk haar leed
uitzeggen:
Het is met recht, mijn zoon, dat ik zo schrei.
Familie, vader, man ontvielen mij,
zoons, kleinzoons, broeders boeide slavernij,
en al mijn vrienden kregen kluisters aan.
Slechts bastaardzonen zijn nog mijn genoten,
in alle strijd onwillig en verdroten,
al was voorheen voor zwaarden en voor schoten
hun kloekheid nimmer op de vlucht gegaan. 1
)

Aldus gestemd werkte hij met de familie Colonna mee in
openlijke strijd tegen Bonifacius. Deze had zijn voorganger Pietro di
Morrone, na diens troonsafstand, wantrouwig behandeld: hij had de
bang ronddolende grijsaard op de burcht Fumone in een bekrompen
cel laten sluiten, om te voorkomen, dat zijn vroegere aanhangers hem
als werktuig zouden gebruiken. Uit die cel werd de ongelukkige, die
door velen als een heilige martelaar werd beschouwd, de 19e Mei 1296
door de dood verlost. Ook Jacopone had weinig goeds te wachten,
want met de Colonna's had hij de 10e Mei 1297 te Lunghezza, in een
plechtig manifest, dat hij mede ondertekende, Bonifacius het wettige
pausschap ontzegd, wijl Coelestinus door list en bedrog was genoopt
zijn waardigheid neer te leggen, zodat de verkiezing, daarna gevolgd,
niet geldig was. 2 ) In diezelfde tijd waarschijnlijk schreef hij zijn
striemende satire op de paus, tegen wie hij de ergste persoonlijke
aanklachten en een verwijzing naar Gods oordeel richtte. 3 ) Vervolgens
werd hij met de Colonna's door een kruisleger van Bonifacius in de
bergvesting Palestrina belegerd. De vesting viel, en Jacopone werd
zwaar geboeid in een donkere kerker gesloten in al zijn leed bezong
hij die met galgenhumor als zijn prebende, waarnaar hij dertig jaar
had gesnakt. Zijn enige echte verdriet was, dat hij, geëxcommuniceerd
zijnde, de H. Communie niet kon ontvangen. Eerst onder Bene
opvolger, kreeg hij met anderen gratie. Hij-dictusXI,Bonfa'
stierf in 1306 in de kapelanij van het Clarissenklooster Collazone. Het
best werd hij begrepen door het hart van het Umbrische volk, in
welks taal hij zijn gevoelens uitdichtte. Te Todi, waar hij begraven
lag, werd hij als een zalige vereerd, en in 1596 liet de bisschop van
Todi een grafschrift aanbrengen, luidend: „Hier rust het gebeente
1) Ediz. Ferri nr. 53.
2) Laatste uitgave: door D e n i f1 e in Arch. f. Lit.- u. Kirchengesch. V (1889),
509vv.
3 ) Nieuwe uitgave van M o n t i in Miscellanea Francesco Ehrle III Studi e
testi 39 (1924), waarin mede wordt aangetoond, dat aan de echtheid — met uitzondering van de profetische strophen — niet te twijfelen valt.
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van de zalige Jacopone de' Benedetti van Todi, van de orde der
Minderbroeders, die een dwaas werd uit liefde tot Christus, de wereld
bespotte met nieuwe kunst en de hemel veroverde."
Terecht prijst hem de inscriptie als mysticus, die in zijn om
maar al te vaak miskend of over het hoofd gezien werd. De-gevin
meeste zijner gedichten zijn uitingen van die eigen mystiek, die in
Franciscus' orde door de heilige stichter was gezaaid, en door Bonaventura opgekweekt, en vooral in zijn geschrift Itinerarium mentis
in Deum, het klassieke geschrift der middeleeuwse mystiek, in goede
vorm gebracht. Vooral liefde tot de Gekruisigde, en dankbaarheid
voor Zijn menswording, bron van een innige Mariaverering, en
blijdschap om het kindschap Gods, zich met alle schepselen verenigend in lof voor de Allerhoogste, kenmerken de Franciscaanse
mystiek en schenken haar een even diepe als naïeve warmte. Jaco pone's vurig temperament voegde aan dit eigen karakter nog een
krachtige, hartstochtelijke trek toe, oorzaak van eigenaardige tegen stellingen, die evenwel verklaard moeten worden uit een ten hoogste
gespannen idealisme. Door dat idealisme voelde hij de tekortkomingen
van zijn tijd feller dan wie ook, en zo kunnen we begrijpen, dat hij
zo buitengewoon scherp uitviel tegen de gebreken zijner omgeving,
en zich zo woedend vergreep aan een paus, wiens goed recht voor
ons niet twijfelachtig meer is. Dat zijn religieuze gevoelens diep en
echt waren, bewijzen ons zijn gedichten over de goddelijke liefde,
die soms één luide kreet van liefde worden. Daarom heeft men hem
dan ook de grootste dichter der liefde tot God kunnen noemen. Nog
een enkele proeve moge ik aanhalen:
In Christus ben ik een nieuw mens geboren,
de oude mens is grondig uitgeroeid,
en als een zwaard voel ik mijn hart doorboren
de liefde, die met zulke wijding gloeit.
In zulk een brand gaan geest en zin verloren,
en enkel Christus' heerlijkheid mij boeit.
Dus strek ik nooit vermoeid
in liefde naar die bruid
mijn armen hunk'rend uit,
laat mij sterven van liefde! 1)
Een der dingen en niet het minste die wij jammer vinden
voor de tijd, waarin hij leefde, is: dat het laaiende vuur van zijn
innerlijk, zijn blijmoedigheid en vrijmoedigheid, die smart en dood
verachtten, geen baat heeft opgeleverd voor de hervorming der Kerk,
1 ) Ediz. F e r r i nr. 90. (Duits van H. F e d e r m a n n: Lauden des J. d. C.,
München 1923, blz. 36.)
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maar zichzelf verteerde, gelijk ook bij Savonarola is geschied. Met
evenveel spijt kunnen wij menige tijd- en partijgenoot van Jacopone
beschouwen.
Nadat Bonifacius het benoemingsprivilege, dat Coelestinus de
Spiritualen had verleend, had opgeheven, volgde weldra de afzetting
van de generaal, die de Spiritualen zo welgezind was, Raymond
Gaufredi. Hij moest er voor boeten, dat tal van Spiritualen de rechtmatigheid der verkiezing van de nieuwe paus betwistten. De nieuwe
generaal, Joannes van Murro, trad met kracht tegen de aanhangers
van Olivi (die in 1298 te Narbonne overleden was) op en gaf order,
alle geschriften van de verdediger van de „usus pauper" te verbranden. Liberatus en Angelus, die gevlucht waren naar een eiland in de
Golf van Corinthe, waarschijnlijk Trixonia, werden na de intrekking
van Coelestinus' privilege beschouwd als afvalligen van de orde. De
pleiters der communiteit schilderden hen bij de paus tevens af als
disputanten tegen zijn legitimiteit, dus beval Bonifacius, hen uit hun
toevluchtsoord te verdrijven. Tevergeefs smeekten zij, naar de missie
onder de ongelovigen gezonden te worden. Eindelijk, na de dood van
Bonifacius VIII, kon Liberatus zich verbergen in kluizen, waarin tal
van zijn aanhangers zich verscholen hielden. Misschien is hij de
auteur van de oudste dier geïllustreerde profetieën over de pausen,
die in de loop der eeuwen zo weelderig zouden tieren. Zoals men
weet, is de oudste kern er van een navolging van de profetieën over
Griekse keizers, die op naam stonden van Leo de Wijze. Die kern wil
aanduiden, dat de pausen van Nicolaas III tot Benedictus XI ongelukspausen zouden zijn, behalve Coelestinus V, en dat er van de nadien
volgende pausen heil te verwachten was, welke verwachting culmineerde in de hoop op een engelachtige paus. Er zijn aanwijzingen, dat
Liberatus, toen hij na de dood van Bonifacius VIII naar Perugia
kwam, naar het hof van Benedictus XI, de Latijnse bewerking van
Leo's orakel heeft meegebracht. Toen die profetieën over de pausen
aan de abt Joachim werden toegeschreven, gingen zij weldra onder de
Franciscaanse opposanten van mond tot mond. 1
Aanvoerder der Spiritualen werd vervolgens Angelus, Liberatus'
metgezel, die de tijd van zijn verblijf in Griekenland had gebruikt
om uitstekend Grieks te leren. Wij vinden hem in 1311 op het concilie
te Vienne, en later te Avignon daar werd hij in verhoor genomen
en gevangengezet, toen vrijgelaten en opnieuw vervolgd, tot hij in
1.337 in de Basilicata stierf. Hij is de geschiedschrijver der Spiritualen.
In de Historia VII tribulationum en de Epistula excusatoria ad papam
heeft hij hun lotgevallen uitvoerig verhaald. De groep, die hij aanvoerde, wilde het gezag der Kerk niet loochenen, maar zij wilde de
)

1 ) G r u n d m a n n, Die Papstprophetien des MA., Archiv f. Kulturgesch. XIS.
(1928), blz. l00vv.
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armoede beoefenen volgens de intenties van de H. Franciscus, zoals
zij die verstond, en daardoor bleef zij in voortdurend conflict met de
communiteit, die de hinderlijke critici koppig vervolgde en hen onder
het juk der ordetucht wilde brengen. De orde trachtte haar autoriteit
te versterken met pauselijk gezag, en hierdoor vervielen de Spiritualen
geleidelijk toch in een eigenlijk niet bedoeld conflict met de Heilige
Stoel, wie zij het recht ontzegden, in de kwestie der armoede autoritair
te beslissen. Zo gaven zij hun tegenstanders een zeer gevaarlijk wapen
in de hand: de inquisitie kon hen nu als ketters vervolgen.
Wij kunnen ons indenken, dat het bestuur der orde uit alle
macht de eenheid der orde trachtte te handhaven. Zien wij echter
terug op de ontwikkeling der Benedictijnenorde, dan moeten we
constateren, dat de vorming van afzonderlijke groepen meermalen
nieuwe krachten en nieuwe geestdrift aan de Kerk heeft geschonken.
Herinneren we ons slechts, hoe de Cluniacensers en de Cistei ciënsers
begonnen! Op de duur heeft trouwens ook de orde der Franciscanen
zich splitsing moeten getroosten, en die heeft haar geen kwaad gedaan.
De vurige minnaars van armoede en boetvaardigheid, die de groep der
Spiritualen vormden, deden zich weliswaar voor als vijanden van alle
cultuur, ' van wetenschap en kunst en alle gaven aan materiële beschaving, die rijkdom schenken kan. Maar zij waren voor die tijd een heus
niet overbodig regulatief tegen de bandeloze ontwikkeling der
materiële cultuur, die voor de Kerk een steeds groeiend gevaar werd.
De Kerk stond in die tijd niet zo direct als vroeger voor de taak,
de cultuur te bevorderen het was nodiger, dat zij haar wees op de
grenzen, waarbinnen een welgeregeld Christelijk leven steeds moest
blijven, en welker overschrijding vooral de Kerk ernstig moet schaden.
Hadden de Spiritualen hun weg vrij gekregen, dan waren zij vanzelf
wel gaan inzien, dat zij zich niet tegen alle menselijke vooruitgang te
weer konden blijven stellen. Dat een geleerde als Olivi onder hen zo
groot aanzien genoot, is al aanstonds een bewijs, dat wetenschap
ondanks alles onder hen een tehuis kon vinden, en een dichter als
Jacopone bewijst op zijn minst, hoe poëzie, uit waar gevoel geweld,
in hun midden kon opkomen.
Ook heldhaftigheid van Christelijk leven, die geur van heiligheid verspreidde, kwam in hun midden voor. Algemeen, ook in de
communiteit, vereerde men als gelukzalige Koenraad van Offida,
een dergenen, die de raad gaven, aan paus Coelestinus verlof tot
afscheiding te vragen, al onthield hij zich van alle agitatie en wenste
hij als lekebroeder de wetenschap te vluchten, in een afgelegen
kloostertje in uiterste armoede levend en slechts met habijt en gordel
gekleed. Hij werd hoog geprezen als een tweede Franciscus, een ware
zoon van de heilige stichter. Toen de generaal der orde, Joannes van
Murro, ook tegen hem maatregelen wilde nemen, omdat hij mede plichtig was geweest aan de scheuring, werd hij ontwapend door de
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nederigheid en de eenvoud van de beklaagde. Hij liet hem nog dikwijls
bij zich komen, om zich te stichten aan zijn voorbeeld. Dit strekt hun
beiden evenzeer tot eer. Jammer dat we slechts zo weinig voorbeelden
van edele toenadering kunnen ontdekken.
Het wantrouwen der communiteit tegenover de Spiritualen werd
nog gevoed door het feit, dat soortgelijke opvattingen, als onder hen
gehuldigd werden, ook voorkwamen bij andere groepen, die onmiskenbaar ketters waren en met de Kerk hadden gebroken. Bij oppervlakkige beschouwing kon men de Spiritualen licht verwarren met de
zogenaamde Apostelbroeders. Dat waren de volgelingen van een
handwerksman uit Parma, Gerardus Segarelli, die door de Franciscanen was afgewezen en toen een eigen bedelorde trachtte te stichten.
Hij werd echter wegens ketterse meningen veroordeeld en in 1300
als recidivist verbrand. Aan het hoofd van zijn aanhangers kwam toen
Fra Dolcino, een zoon van een priester, uit Novara of Vercelli. Hij
predikte in die streken een absoluut communisme, loochende alle
gezag en gaf zich uit voor de apostel, die het tijdperk van de Heilige
Geest, door Joachim van Fiore aangekondigd, zou inleiden. Alle pausen
na paus Sylvester, beweerde hij, waren ketters geworden (behalve
Coelestinus V), wijl zij van de levenswijze der apostelen waren
afgeweken. Er zou een nieuwe heilige paus komen, niet door de
kardinalen gekozen, maar door God zelf gezonden. De oude, verdorven Roomse Kerk zou vernietigd worden door een keizer Frederik,
en met hem te zamen zou de nieuwe paus, door nieuwe koningen in
de onderscheidene landen gesteund, de Christenheid regeren tot de
verschijning van de Antichrist. De Dominicanen en Franciscanen
waren volgens Fra Dolcino ook al geen kinderen van de ware apostolische armoede, want zij bezaten kloosters en droegen daarheen, wat
zij bij elkaar hadden gebedeld. Hij wou van geen kloosters weten.
Aalmoezen mocht men niet voor eigen gebruik mee naar huis nemen.
Hij had alleen nog hoop op de Spiritualen --- misschien kon hij die
winnen en met hen de Kerk vernieuwen.
Hoe hol die plannen waren, zou spoedig blijken. De scharen,
die zich door Fra Dolcino hadden laten misleiden, misten alle
middelen van bestaan en trokken dus rovend en plunderend rond.
Op een berg, waarop Jeruzalem zou worden hernieuwd, verschansten
zij zich in 1306 tegen een leger, dat de bisschop van Vercelli op de
been had gebracht. Het volgend jaar werd het kamp bestormd en
overmeesterd, en Dolcino met zijn gezellin terechtgesteld.
Al hadden de Spiritualen met dat hele oproer niets uitstaande,
toch werd een veertigtal hunner, metgezellen van Liberatus, in het
koninkrijk Napels als Apostelbroeders gearresteerd, door de inquisiteur Thomas van Aversa. Met stuitende wreedheid wilde hij hen
door folteringen tot de bekentenis brengen, dat zij van de zuiverheid
van het katholieke geloof waren afgeweken. Zij mochten van geluk
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spreken, dat zij geen strengere straf moesten ondergaan, dan naakt
door de straten van Napels geleid, gegeseld, gebrandmerkt en uit het
koninkrijk Napels gebannen te worden.
Andere Spiritualen vonden bescherming van hogerhand. Kardinaal Napoleon Orsini nam Ubertino van Casale als familiaris bij zich.
Ubertino had meer dan velen behoefte aan bescherming, want hij
plantte de haat, die hij over Bonifacius VIII na diens dood had uit
zijn tractaat Arbor vitae crucifixae Iesu, over op de zacht -geotni
Dominicaner paus Benedictus XI, hoewel deze niet meer-moedig
deed, dan hem de bevoegdheid tot prediken ontnemen. Hij zag in
Benedictus het tweede dier der Apocalyps, erger nog dan Bonifacius VIII, en ook van de volgende twee pausen voorspelde hij in
zijn apocalyptische fantasieën kwaad; eerst de vierde opvolger van
Bonifacius zou rechtens paus zijn en alles hervormen.
De beschermers der Spiritualen wisten gedaan te krijgen, dat
paus - Clemens V, de opvolger van Benedictus XI, een commissie
benoemde, die een onderzoek moest instellen en rapport uitbrengen
over de klachten tegen de Spiritualen, en in het bijzonder over de
geschriften van Olivi, waar de strijd in de Provence voornamelijk om
ging. De gewezen generaal Raymond en Ubertino behoorden tot
degenen, die in 1310 door de Curie werden ontboden, om de Spinitualen te verdedigen. Raymond stierf echter kort daarop, dus werd
Ubertino de advocaat der Spiritualen bij de Curie. Beide partijen,
de communiteit en de Spiritualen, dienden memories en contramemories in. De Spiritualen stelden de eis, volgens het Testament
van de stichter der orde de regel letterlijk te mogen naleven in hervormde kloosters en hervormde provincies, zonder gebonden te zijn
aan de pauselijke verklaringen van de regel. De communiteit beriep
zich daartegenover op de pauselijke verklaringen en veroordeelde
iedere splitsing der orde als onrecht en onheil.
Uit dit proces kwamen twee acten voort, die Clemens V op de
laatste zitting van het concilie van Vienne, op 6 Mei 1312, bekendmaakte. In de ene werden enkele speculatieve dwalingen van Olivi,
zonder dat diens naam werd genoemd, veroordeeld. De andere was
de constitutie Exivi de paradiso, een nieuwe pauselijke uitleg van de
regel, die ten doel had, een einde te maken aan de geschillen over de
armoede. Zij trachtte een middenweg te vinden tussen de strenge en
de gematigde richting, maar helde enigszins naar de zijde van eerstgenoemde over: de gelofte van armoede in de orde der Minderbroeders
zou niet alleen tot verzaking van alle eigendomsrecht, maar ook tot
de „usus pauper" verplichten; de Minderbroeder mocht geen geld
aannemen, zelfs niet door bemiddeling van een ander, slechts één pij
hebben, geen schoenen dragen en slechts in geval van nood rijden.
De broeders mochten wel tuinen en plaatsen van ontspanning hebben,
met het oog op de behoefte aan ontspanning voor degenen, die zich
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met de studie of de zielzorg bezighielden, maar geen moestuinen of
wijnbergen, en geen graanzolders of -kelders; de kerken der orde
mochten niet te groot en te fraai zijn en de huizen mochten slechts
in dwingende behoeften voorzien. De Spiritualen spraken, alsof het
succes aan hun kant was, en Clemens V schonk hun dan ook de
voldoening, dat hij hun voornaamste tegenstander, Bonagratia van
Bergamo, verbande. Maar op het punt: vrijheid om zich af te scheiden
hadden zij toch hun zin niet gekregen, en dus bleef de oude aanleiding
tot onmin bestaan. De tegenstanders der Spiritualen hielden de leiding
over de orde, dus waren dezen in details, de interpretatie der verplichting tot armoede betreffende, steeds onderworpen aan hen, die
zij als hun principiële tegenstanders beschouwden.
Er kwam dus nog geen einde aan de lange strijd, die al begonnen
was in de tijd, dat de orde gesticht was. Daarover doet Angelus
Clarenus, zich op broeder Leo beroepend, deze mededelingen:
Vóór in 1223 de definitieve redactie van de regel tot stand was
gekomen, had er verschil van mening bestaan tussen paus Honorius III
en Franciscus. De paus opperde bezwaar tegen de formule over het
recht tot beklag der broeders, in kapittel 10, welke luidde: „Mochten
er ooit ergens broeders zijn, die weten en inzien, dat zij de regel niet
letterlijk kunnen nakomen, dan kunnen en moeten zij zich beklagen
bij hun ministers. De ministers echter zullen verplicht zijn, deze
broeders welwillend en zonder omhaal toe te staan, wat door de
gehoorzaamheid wordt geëist; willen zij dat niet doen, dan mogen
de broeders het verlof en de verplichting hebben, de regel werkelijk
in acht te nemen, aangezien alle broeders, zowel de ministers als hun
onderhorigen, onderworpen moeten zijn aan de regel." Hierdoor
werd aan ordeleden met strenge opvattingen toegestaan, zich af te
scheiden. Paus Honorius echter zag daarin gevaar tot versnippering
der orde en kwam openhartig voor die bezorgdheid uit: „Deze
woorden zouden bij hen, die geen hechte liefde voor de deugd bezit ten, aanleiding kunnen worden tot de ondergang en tot splitsing in de
orde. Daarom zou ik willen, dat die woorden gewijzigd werden ...." 1
En het kapittel kreeg deze nieuwe tekst: „Mochten er ooit ergens
broeders zijn, die weten en inzien, dat zij de regel niet in hun geest
kunnen nakomen, dan kunnen en moeten zij zich beklagen bij hun
ministers. De ministers echter zullen hen met liefde en goedheid
aanhoren en hun zo grote minzaamheid bewijzen, dat genen tegenover
dezen spreken en handelen kunnen als heren tegenover hun dienaars,
want het behoort zo, dat de ministers de dienaren zijn van alle
broeders." 2 ) Herinnerde men zich onder de Spiritualen dit voorval,
dan kon men er zich inderdaad op beroepen, dat de regel in de
)

1) Expositio regulae auctore fr. A n g e l o C 1 a r e n o ed. P. L i v a r i u s
O 1 i g e r (Quaracchi 1912), 205v.
2) Regula bullata c. 10.
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oorspronkelijke bedoeling van de stichter boven de ministers ging. Van
de andere kant echter had juist een paus de oversten der orde beslissende stem gegeven over de naleving van de regel, en Franciscus had
zich, toen hij de definitieve regel aanvaardde, voor het pauselijk gezag
gebukt, in overeenstemming met zijn tegenover Innocentius III
afgelegde belofte.
Zoals nu echter de toestand was, aan het begin der veertiende
eeuw, toen twee aaneengesloten partijen zo lijnrecht tegenover elkaar
stonden, kon men zich afvragen, of de veronderstelling, waarvan paus
Honorius bij zijn tekstwijziging in kapittel 10 was uitgegaan, niet
voorgoed was vervallen, zodat een legale scheiding der beide partijen
de beste oplossing moest heten.
Weldra zou men gewaarworden, dat het wederzijds vertrouwen
en de verdraagzaamheid, die conditie was van een gemeenschappelijk
leven, op menige plaats onredbaar verloren waren. De Spiritualen in
Toscane trokken weg uit de conventen, die onder oversten der
communiteit stonden, en kozen eigen oversten en een generaal. Uit
enige kloosters werden de broeders, die op de hand der communiteit
waren, verdreven. Paus Clemens V eiste in Juli 1313 gehoorzaamheid
aan de oude oversten. Vergeefs. Toen werd over de opstandige
conventen het interdict uitgesproken. Ook in de Provence scheidden
de Spiritualen zich af van de communiteit en bleven zij zich afzijdig
houden, hoewel de paus hun tegemoet kwam door enige nieuwe
oversten te laten aanstellen, wie hij aanbeval, toegeeflijk te zijn
tegenover de Spiritualen. Men ging zelfs zo ver, hun de conventen te
Narbonne, Béziers en Carcassonne toe te wijzen, om daar hun eigen
leven te leiden. Maar nog bleek een vreedzaam naast elkander bestaan
onmogelijk.
De lange vacature, die na de dood van paus Clemens V intrad,
en samenging met een nog langere vacature van het Franciscaanse
generalaat, kon het uitbreken van nieuwe onenigheden slechts begunstigen. De nieuwe paus, Joannes XXII, en de nieuwe generaal, die
beiden in 1316 hun waardigheid aanvaardden, zagen zich spoedig tot
maatregelen daartegen genoodzaakt. Joannes XXII toonde zich op
verre na zo toegeeflijk niet als zijn voorganger. De communiteit
klaagde de Spiritualen aan als opstandige Fraticelli, welke naam toen
in gebruik kwam. De paus beval hun, zich weer onder de gehoorzaamheid aan de oversten der communiteit te begeven, en riep de aanvoerders, onder wie Ubertino van Casale en Angelus Clarenus, ter
verantwoording. Ubertino slaagde er in, zich tegenover de paus met
succes te verdedigen. Maar hij onderwierp zich toch niet aan de
communiteit, die vergeefse pogingen deed, om hem in haar macht te
krijgen. Eindelijk kreeg hij van Joannes XXII verlof, over te gaan naar
de orde der Benedictijnen. Hij bleef onder bescherming van kardinaal
Napoleon Orsini te Avignon, tot een nieuwe aanklacht hem in 1325
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dwong tot de vlucht, waarschijnlijk naar Lodewijk de Beier. Angelus,
minder handig met juridische uitvluchten, maar des te dieper doordrongen van het Franciscaanse ideaal, kon in het eerst geen genade
vinden in de ogen van de paus. Toen hij echter zijn Epistola excusatoria schreef, waarin hij betuigde, dat hij ook paus Bonifacius VIII
nooit zijn gehoorzaamheid had geweigerd, en ten onrechte voor
geëxcommuniceerd werd aangezien, liet Joannes hem vrij.
Erger verging het vierenzestig broeders uit Narbonne en Béziers,
die de paus voor zich had gedaagd. Zij trokken op een avond gezamenlijk naar het pauselijk paleis en brachten daar de nacht door zo
wensten zij te wachten op een audiëntie. De volgende morgen werden
zij kortweg in hechtenis genomen. Vrucht der verhoren en verhandelingen was de constitutie Quorundam exigit van 7 October 1317,
waarin de paus de Spiritualen in het ongelijk stelde. Hun werd
gehoorzaamheid opgelegd jegens de oversten der orde; die zouden
wel beslissen over de qualiteit der kleding, en over de vraag, of er
een kelder of zolder moest zijn. Aan de onderwerping der Spiritualen
werd krachtig de hand gehouden, met behulp der inquisiteurs, wier
macht de Franciscaan Bernard Délicieux vruchteloos had pogen te
fnuiken. Vier hunner stierven te Marseille op de brandstapel. Alle
separatistische verenigingen werden gewraakt als groepen Fraticelli,
en opgeheven door de bul Sancta Romana van 30 December 1317,
een slag vooral voor de aanhangers van Angelus Clarenus.
Streng trad de paus vervolgens op tegen de Spiritualen, die naar
Sicilië waren gevlucht en zich daar hadden georganiseerd met Hendrik
van Ceva als generaal. Zij hadden afgezanten uitgezonden, om de
paus hun onderworpenheid te betuigen. Maar hun vertegenwoordigers

werden door de communiteit als ketters en geëxcommuniceerden
aangehouden en gevangengezet. In de bul Gloriosam ecclesiam van
23 Januari 1318 wendde zich de paus in krachtige termen tot alle
Christenen, die de Stoel van Rome trouw waren, om tot zeer streng
optreden tegen de Spiritualen aan te sporen. Hij wees er op, hoe zij
met de Joachimitische voorspellingen de Kerk aanvielen, door onder scheid te maken tussen een vleselijke Kerk, waarin de Roomse opperherder heerste, en een geestelijke Kerk, waarvan zij de enige leden
waren, en hoe zij door hun verwachting van een „papa angelicus" het
primaatschap en de priesterlijke macht miskenden. Zij hingen dwalingen der Waldenzen aan, zo beschuldigde hij hen, zij verspreidden
een pest, zij waren addergebroed, zij moesten vervolgd worden.
Hierdoor werd de Spiritualen hun recht van bestaan binnen de
Kerk ontnomen. In zover zij zich niet onderwierpen, werden zij als
ketterse Fraticelli beschouwd. Niettemin bleven vele Spiritualen op
Sicilië hopen, dat er weer een weg zou worden gevonden tot een
schikking met de Curie. Angelus Clarenus, als hun leider optredend,
wenste stellig niet met de Kerk te breken, en het strekt hem tot niet
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geringe eer, dat de zalige Simon Fidati da Cassia, Predikheer, hem na
ontvangst van zijn doodsbericht (15 Juli 1337) hooglijk prees. In 1447
werd eindelijk deze groep, die men de Clareners noemde, door de paus
erkend, nadat reeds vroeger een paar van zulke kluizenaarsgroepen in
Midden-Italië verlof hadden gekregen, zich zelfstandig te organiseren.
Vóór het echter zover kwam, ontstond er onder paus Joannes XXII
nog aan een andere kant een diepe kloof, en wel door de dogmatische
meningsverschillen, waartoe het vraagstuk der evangelische armoede
aanleiding af. Gelijk vroeger het dispuut over de inachtneming der
evangelische armoede binnen de orde der Franciscanen door onberaden ijver van leiders aan beide zijden was ontaard, zo werd deze
nieuwe redetwist opgezweept door de naijver tussen Franciscanen en
Dominicanen, dermate, dat hij de kerkelijk-politieke onenigheid
tussen Lodewijk de Beier en de Curie tot een onverzoenlijk geschil
maakte. Bonagratia van Bergamo, voorheen een sophistische advocaat,
in de wereld Boncortisus (hoveling) bijgenaamd, had als voorvechter
der communiteit in eerstgenoemde strijd de zaak op de spits gedreven
een even betreurenswaardige rol speelde hij, nu het ging om de
vraag, welke der beide bedelorden zich kon beroepen op de autoriteit
van de paus.
De twee orden waren ontstaan in eenzelfde nood der Kerk, en
als broeders waren zij naast elkander opgegroeid; tegelijk hadden zij
aan de universiteiten zich moeten verdedigen en door hun beroemde
leraren uitgeblonken; beide hadden zij zich voor de Kerk zeer verdienstelijk gemaakt, niet alleen door de zielzorg in de steden, maar ook
door missiewerk in het verre oosten. Vanzelf werd uit dit al een wedijver geboren, die nu eens de ene, dan weer de andere een voorsprong
gaf. In de tijden, waarin het idealisme taande, werd uit die wedijver
een naijver, die alras een strijdperk vond in de zoveel beroering en
onenigheid wekkende kwestie der armoede.
De buitenwereld stelde de twee orden op één lijn, en noemde ze
de bedelorden, aangezien zij, in tegenstelling met de oudere orden,
ook als gemeenschap arm wilden zijn en, zo zij tekort kwamen, voor
hun levensonderhoud wilden bedelen. Toch bestond er in de aanvaarding van het princiep der armoede van het begin af een verschil
tussen de beide orden, en dat verschil zou nu scherper uitkomen. In
Franciscus' orde was de navolging van Christus' leven van armoede
het voornaamste doel. Op de tweede plaats kwam de apostolische
werkzaamheid. Dominicus'- volgelingen hadden tot eerste doel, de
Christelijke leer door prediking te verbreiden vandaar hun eigenlijke
naam: Orde der Predikheren en als voorwaarde, door de prediking
geëist, de studie. Voor Dominicus was de armoede een middel tot
bereiking van het voornaamste doel. De broeders zouden zich vrijer
aan de prediking kunnen wijden, als zij door aardse zorgen zo weinig
mogelijk in beslag werden genomen, en bovendien was armoede een
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schild in de strijd tegen de Albigenzen in Zuid-Frankrijk: zij konden
er de critiek op de rijkdom der Kerk mee afweren. Dat de armoede
op de tweede plaats kwam, ondergeschikt aan het voornaamste doel,
bleek in de practijk reeds op het constituerende kapittel der Dominicanen in 1220: wel bepaalde het, dat van grondbezit en renten moest
worden afgezien, maar het bezit van kerken en kloosters werd de
Dominicanen toegestaan, terwijl Franciscus daarvan niets had willen
weten. De Minderbroeders droegen aanvankelijk in het geheel geen
schoenen, en later slechts wanneer het nodig was -- de Dominicanen
mochten van het begin af rij gschoenen dragen. De heilige Albertus
Magnus werd te Regensburg „bandschoen" genoemd, omdat hij
daar ook als bisschop het gewone schoeisel zijner orde bleef dragen.
Stelden dus de Dominicanen van het begin af minder eisen aan
de praxis der armoede, nadien lieten zij vlugger dan de Franciscanen
verzachtingen toe. Daartoe kan hen vooral bewogen hebben de
overweging, dat armoede tot de bedelstaf toe hun na verloop van tijd
geen aanzien meer gaf in de ogen dergenen, die zij door hun prediking
wensten te winnen. Bedelarij stootte af, want er bedelden er zo veel.
De Franciscaan Salimbene permitteerde zich de spot: „Wij en de
broeders Predikheren hebben iedereen leren bedelen, en iedereen
neemt een kap en wil een bedelorde stichten." 1 ) Vooral de wereldgeestelijkheid ergerde zich aan het gebedel, dat aan hun inkomsten
afbreuk deed. Op het concilie van Lyon in 1274 werd dan ook voor gesteld, alle bedelorden op te heffen. 2 ) Tot een zo radicale maatregel ging men niet over. Slechts die orden werden verboden, die na
het vierde Lateraans concilie (1215) zonder bekrachtiging van Rome
waren ontstaan. Dus konden niet alleen de beide grote bedelorden
blijven voortbestaan, maar ook die der Augustijner Eremieten, in
1244 door Innocentius IV door samenvoeging van Toscaanse groepen
van eremieten in het leven geroepen, en de orde der Carmelieten, in
1247 door dezelfde paus gereorganiseerd. Niettemin bleven velen in
de Kerk van gevoelen, dat aan de bedelarij der monniken paal en perk
moest worden gesteld, en werd er op aangedrongen, dat zij zouden
trachten op andere wijze in hun onderhoud te voorzien. Zorg in die
richting was trouwens nodig geworden, want er ontstonden steeds
nieuwe conventen, en Bonifacius VIII had in een bul van 18 Februari
1300 de Predikheren en Minderbroeders bevolen, van alle inkomsten
uit nalatenschappen en begrafenisgelden het vierde deel aan de
parochiegeestelijkheid af te staan, zodat de inkomsten der bedelorden
aanmerkelijk geslonken waren. 3 ) Het een met het ander leidde er
toe, dat de Dominicanenkloosters reeds omtrent de overgang van de
dertiende naar de veertiende eeuw grondbezit en renten aanvaardden.
1) M. G. SS. XXXII, 254.
2) Corp. iur. can. c. 1 X. De religiosis domibus III 17.
3 ) P o t t ha s t, Reg. 24913.
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Ook persoonlijk bezit aan geld en boeken werd toegelaten, als het
nodig scheen in het belang van studie of prediking.
Er rees ook onder de Dominicanen verzet tegen de verslapping
van het vroegere idealisme in de naleving der armoede. Maar tot zo
heftige onenigheid als in de orde der Franciscanen kwam het niet.
Dat werd vooral voorkomen door de theoretische beschouwingen van
Thomas Aquinas, die hier, gelijk in andere kwesties, met nadruk het
beoogde doel op de voorgrond had geplaatst. De volmaaktheid,
betoogde hij, bestond in wezen niet in de armoede, maar in de
navolging van Christus. „Wat de armoede betreft zal een orde des
te volmaakter zijn, naarmate zij de armoede zuiverder heeft aangepast
aan haar doel." 1 ) De pointe van die uitspraak voelen we, als we
vernemen, dat de Franciscanen te Oxford aanspraak maakten op
voorrang boven de Dominicanen, omdat zij door hun strenge armoede
een grotere volmaaktheid nastreefden. 2 ) Wijl het geschil per saldo
hier op neerkwam, welke armoede dan door Christus onderwezen en
door de apostelen beoefend was, had Thomas ook deze vraag besproken en gewezen op plaatsen uit het evangelie, waaruit blijkt, dat
Christus en de apostelen geld bij zich hadden gehad. Bekend is
bovendien, dat Franciscus, toen hij zich beriep op het voorbeeld van
de Verlosser bij de uitzending der apostelen, geen acht sloeg op
Mattheus VI, 8 v. en Lucas XXII, 35 v., welke plaatsen bewijzen dat
Christus Zijn leerlingen, toen Hij hen over de enge grenzen van het
Joodse land uitzond naar alle landen der wereld, in tegenstelling met
Zijn vroegere aanwijzingen beval, stok en sandalen, geldbeurs, broodtas en mantel mee te nemen. 3
Onder Joannes XXII trok de spanning tussen de twee orden zich
opeens samen op de dogmatische kwestie der evangelische armoede.
De vraag, welke volmaaktheid de grootste was, hing daar nauw mee
samen. Maar juist daardoor werd het meer een strijd om de voorrang
dan om practische conclusies tot stipter inachtneming der armoede.
Van de kant der Franciscanen traden trouwens ook niet de Spiritualen
het eerst in het strijdperk, maar hun tegenstanders in de practische
beoefening der armoede, het gros der communiteit. Misschien werd
de driftige naijver der Franciscanen mede geprikkeld door de grote
macht, waarover de Dominicanen toentertijd in Zuid-Frankrijk als
inquisiteurs beschikten, en waaraan Bernard Délicieux in Carcassonne
niets had kunnen verwrikken. Door juridisch formalisme en jaloerse
betweterij kreeg het getwist een felheid, die wij onmogelijk aan
andere oorzaken kunnen toeschrijven, en die in Duitsland en Italië
rampzalige gevolgen teweeg zou brengen.
)

1) S. theol. II. Ilae q. 188 art. 7. Editio Leonina X p. 531.
2) L i t t 1 e, Grey Friars of Oxford (Oxford 1892), p. 75, 320, 335.
3 ) Vgl. S o i r o n, Das Armutsideal des hl. Franz v. A. Franzisk. Studien IV
(1917) 11; P. Hilarin F e 1 d e r, Die Ideale des hi. Franziskus (Paderborn 1923) 142.
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Te Narbonne had een begijn of beggard (ook de Fraticelli werden
toenmaals zo genoemd) gezegd, dat Christus en de apostelen generlei
eigendom hadden bezeten, noch „in communi" noch „in speciali".
De Dominicaan-inquisiteur Joannes van Belna was deswege tegen
hem opgetreden. Franciscanen verdedigden de uitlating, zich beroepend op het decretaal van Nicolaas III Exiit qui seminat, waarin het
verzaken van eigendom „in speciali" en „in communi" verdienstelijk
werd genoemd, wijl Christus het door woord en voorbeeld geleerd
had. 1
Het geschil werd de paus voorgelegd. In een consistorie, 6 Maart
1322 te Avignon gehouden, werd er tussen vertegenwoordigers der
beide orden heftig gedisputeerd. Het baatte de Franciscanen niemendal, dat zij verwezen naar hun verdiensten en naar hun martelaars
in de oosterse missies, om de zuiverheid van hun ijver voor het geloof
te bewijzen. Zij merkten heel goed, dat zij geen instemming vonden
bij de paus, die zelfs ironisch als zijn mening te kennen gaf, dat er bij
hen tegenspraak viel te constateren tussen theorie en practijk. Om de
discussie niet te verlammen door de bul Exiit qui seminat had hij de
straffen ingetrokken, die daarin gesteld werden op het commentariëren der bul.
De Franciscanen wonden zich zeer op. Zij meenden, dat het er
om ging, de grondslag hunner orde in de navolging van Christus te
verdedigen. Het generaal -kapittel van 1322 te Perugia vaardigde twee
stukken uit, voor wijde publicatie bestemd, die de stelling handhaafden: het was gezonde katholieke leer, te zeggen, dat Christus en de
apostelen geen eigendom hadden bezeten, noch afzonderlijk, noch
gezamenlijk. Joannes XXII nam dit zeer kwalijk. Hij zag in die uitspraak aanmatiging van dogmatisch gezag en verklaarde haar van nul
en gener waarde. Bovendien deed hij namens de Roomse Kerk afstand
van het juridisch eigendomsrecht op de bezittingen der Franciscanen,
waardoor het dezen mogelijk was geweest, formeel bezitloos te blijven.
Een gedeelte van de orde ging er daarna toe over, zonder enige vorm
van proces vaste goederen en jaarlijkse inkomsten te aanvaarden. De
paus echter liet 12 November 1323 nog een uitspraak (Quum inter
nonnullos) volgen, die de bewering, dat Christus en de apostelen noch
persoonlijk noch gemeenschappelijk eigendom hadden bezeten,
ketters noemde. 2
De beslissing des pausen was van groot belang in verband met
het vraagstuk van het moreel recht op eigendom. Extremisten onder
de Franciscanen hadden, gelijk overigens vroeger al nu en dan was
geschied, de eigendom gewraakt als een vrucht der zonde van dat
standpunt kon men zich schijnbaar terecht op het voorbeeld van
)

)

1) Zie boven blz. 13.
2) Extray. Joann. XXII. Tit. 14. De verborum significatione c. 4. Cf. N (o e 1)
V ( a 1 o i s ), Jacques Duèse (Jean XXII). Hist. littér. 34 (1914) 454vv.
4. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. III.
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Christus en de apostelen beroepen, om tegen alle eigendomsrecht op
te komen. Dit gevaar was toen nog niet zo groot. Het stak slechts nu
en dan de kop op, bij de Apostelbroeders bijvoorbeeld, misschien ook
bij de Pastoureaux in Frankrijk, heel duidelijk bij de boerenopstanden
in Engeland, waartoe de predikers van Wycliffe hadden aangestookt.
De Franciscanen was niets van die aard te verwijten. Immers hun, die
in de wereld Franciscus' ideaal trachtten na te leven, de leden der
derde orde, was particulier bezit steeds geoorloofd. In onze tijd echter
wordt dë particuliere eigendom door godsdienstlozen zo onverbloemd
mogelijk aangevallen, en mogen wij het gelukkig achten, dat paus
Leo XIII in zijn encycliek Rerum novarum van 15 Mei 1891 het
eigendomsrecht uit de natuurwet afleidde en het verdedigde, steunend
op Thomas van Aquine, evenals Joannes XXII. Wij mogen het
betreuren, dat de Curie onder Joannes XXII, vooral bedacht op
uitbouw van haar financiële organisatie, niet zozeer idealistisch als wel
formalistisch redeneerde. Maar wij mogen niet ontkennen, dat genoemde pauselijke beslissing strookte met de oude, wijze traditie der
Kerk, die gematigdheid eist, en dat zij een vingerwijzing gaf, die van
principiële betekenis was voor de ontwikkeling der economische
cultuur van het westen. Zij wees er op, dat de Christelijke leer zich
niet verzette tegen een gezonde ontwikkeling van aards welvaren.
Maar zoals toen de geesten gespannen stonden, prikkelde die
pauselijke beslissing tot nog vinniger strijd. Uit de orde der Franciscanen gingen stemmen op, die de paus voor ketter uitmaakten en tot,
openlijk en verholen verzet aanspoorden. Daarna was er nog maar één
stap nodig, om een aantal verdwaasden aan de zijde te brengen van
Lodewijk de Beier, toen deze antwoord wilde geven op de excommunicatie, door Joannes XXII tegen hem uitgesproken, omdat hij
zich recht van regering in Italië had aangematigd, vóór de paus dit
had erkend. Lodewijk wenste in appèl te 'gaan bij een algemeen concilie, maar vergenoegde zich daarmee niet. Gebruik makend van de
argumenten, die hem door oppositionele Franciscanen aan de hand
waren gedaan, beschuldigde hij in de zogenaamde Sachsenhauser
Appellatie van 22 Mei 1324 de paus van ketterij, wijzend op de
beslissing in de kwestie der armoede. Dit gaf de paus een nieuwe
aanleiding, om de tegenstand der Franciscaanse oppositie te breken.
Hij wilde de generaal Michael van Cesena op het generaal-kapittel
door een ander laten vervangen. Maar het generaal-kapittel koos
Michael opnieuw, en deze vluchtte met Willem van Occam en
Bonagratia van Bergamo naar Lodewijk de Beier, met wie zij een
nauw verbond sloten.
Toen Lodewijk, de paus ten spijt, Rome binnenrukte, liet hij
(1328) de Franciscaan Petrus Rainalducci onder de naam Nicolaas V
tot tegenpaus verheffen. Deze rol werd echter niet lang volgehouden:
reeds in 1330 deed de tegenpaus een knieval voor Joannes XXII en
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smeekte om vergeving. Maar met het oproer in de orde der Minderbroeders was het niet zo gauw gedaan. Michael, de generaal, bleef
koppig, hoewel hij afgezet en geëxcommuniceerd en uit de orde
gestoten was. De verwarring werd steeds groter. De Minderbroeders,
die de paus aanhingen, wensten een zo groot mogelijke beperking der
verplichting tot armoede en van het verbod, geld aan te nemen, en
haalden derhalve de paus over, alle vroegere pauselijke uitleggingen
van de regel in te trekken, hetzelfde, wat de Spiritualen altijd hadden
gewenst, zij het om heel andere beweegredenen. Een nieuwe strijdvraag rees, doordat de paus als zijn persoonlijke mening over de
„visio beatifica" had te kennen gegeven, dat de overledenen eerst op
de jongste dag tot de volledige aanschouwing Gods zouden geraken
een uitlating, die hij kort voor zijn dood terugnam.
Een gevolg van al die strijd om de armoede was, dat de orde der
Franciscanen zich ten slotte toch in twee grote groepen verdeelde,
naar verschil in opvatting over het princiep der armoede: in Observanten en Conventuelen. De Conventuelen, aldus genoemd, omdat
zij voornamelijk in de grote conventen met eigen kerken te vinden
waren, stonden gemeenschappelijk eigendom, vaste inkomsten en
grondbezit toe. De Observanten woonden aanvankelijk slechts in
kluizen of kleine huizen, hielden zich aan de bezitloosheid in communi
en zagen af van vaste inkomsten en onroerend goed. Deze strenge
richting, de Observantie, beaamde de inzichten, die de Spiritualen zo
lang en zo taai hadden verdedigd.
Joannes van Valle kreeg in 1334 van de generaal der orde het
vroeger zo vaak vruchteloos gevraagde verlof, met vier broeders een
kluis te betrekken en daarin volgens de oorspronkelijke strengheid van
de regel te leven, zonder gebonden te zijn aan de pauselijke verklaringen. Hij vestigde zich met de zijnen in de nabijheid van Foligno, in
het kloostertje St. Bartholomeus de Brugliano, en Angelus Clarenus
moet hem nog raad hebben gegeven. In 1350 verleende paus Clemens VI de lekebroeder Gentilis van Spoleto, een vriend van Joannes,
het recht, met zijn metgezellen vier kluizen te betrekken, ieder met
twaalf broeders, onder andere de Carceri bij Assisië, ten einde de
regel na te komen, zoals Franciscus hem had gegeven. Zij verkregen
zelfs exemptie van de jurisdictie van de provinciaal. Wel werd dit
genootschap door de orde weer opgeheven, maar een der leden, de
lekebroeder Paulutius Trinci, kreeg in 1368 van de generaal toestem ming, met zijn metgezellen weer in de woestijn van Brugliano te gaan
wonen. Dit takje groeide langzaam uit, met goedvinden van de
generaal, en paus Gregorius XI nam hen, die de regel „ad litteram"
naleefden, in bescherming tegen de aanvallen van sommige provinciaals en custodes. In de vijftiende eeuw beleefde deze hervorming der
strenge observantie haar grootste glorie in de H. Bernardinus van
Siena, die als stichter der Observantie werd geëerd.
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Ook in Frankrijk groeide aan het eind der veertiende eeuw in
enige Franciscanenkloosters het verlangen naar een strenger opvolging
van de regel. Van deze zijde richtte men tot het concilie van Constanz
het verzoek, de regel te mogen naleven volgens de pauselijke uitleg
maar zonder de schadelijke privileges, die slechts onenigheden-gine,
onder de clerus veroorzaakten. Het concilie stond hun toe, wat zij
vroegen, bij decreet van 23 September 1415, waarin de nieuwe tak
voor het eerst „Observantia" wordt genoemd. De Observanten
werden ontheven van de jurisdictie der provinciaals. Bovendien
mochten zij zelf een vicaris - generaal kiezen, die wel door de generaal
moest worden erkend, maar overigens dezelfde rechten zou bezitten
als deze. Hierdoor werd dus de afscheiding der Observanten geconsolideerd. Opmerkelijk is, dat het verzoekschrift der Observanten te
Constanz grote verwantschap vertoont met een geschrift, dat Ubertino
van Casale, voorheen leider der Spiritualen, in het jaar 1310 bij de
pauselijke commissie van onderzoek had ingediend. Wij constateren
dus ook ten noorden der Alpen een minstens literaire samenhang
tussen het streven der Spiritualen in het begin der veertiende eeuw en
de oogmerken, die de Observanten, gelukkiger dan hun voorgangers,
honderd jaar later verwezenlijkt zagen.
Wij mogen niet over het hoofd zien, dat de Spiritualen die
van hun navolgers, de Fraticelli en de Michaelieten, nog wel te onder scheiden waren er door hun Joachimitische dromen zelf mede
schuld aan hadden, dat hun pogen geen vrucht droeg voor de Kerk.
Het oordeel over de afzonderlijke persoonlijkheden zal verschillend
moeten luiden. Maar het valt ernstig te betreuren, dat het zo gelopen
is. Want de geestdrift der Spiritualen en hun diepe godsdienstigheid
werden vooral in de hoogste standen innig gewaardeerd. Duidelijk
blijkt dat aan de hoven van Aragon, Sicilië en Napels. Aan die hoven
voelde men het eerst, hoe nodig het was, tegen het gevaar van een
zinnenbedwelmende weelde en oppervlakkigheid het Christelijk
ideaal aan te wenden als rem, en de opkomende twijfelzucht te bestrij den door meer innerlijkheid van godsdienst. Aan die hoven was de
uiterlijke cultuur het verst gevorderd, en de ernst, waarmee mannen
en vrouwen van vorstelijken bloede door de beoefening van Christelijke
nederigheid en armoede hun omgeving trachtten te veredelen, verdient waardering, al wordt deze gematigd door de betreurenswaardige
overdrijvingen, die soms door de invloed van Spiritualen en Fraticelli
voorkwamen.
Kampioen dier idealen aan het hof van koning Jacobus II van
Aragon was de zeer merkwaardige persoonlijkheid Arnald van Villanova. Hij maakte naam als bekwaam arts, maar ook als alchimist en
astroloog en tevens wilde hij als leketheoloog, totaal in Joachimitische ideeën verstrikt, de Kerk hervormen. Als lijfarts van de
koningen Petrus III en Jacobus II van Aragon, en van de pausen
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Bonifacius VIII, Benedictus XI en Clemens V wilde hij zijn persoonlijke
invloed gebruiken ten gunste der ideeën van zijn hart, al werd hij
vermaand, dat hij zich met zijn geneeskunde en niet met theologie
moest bezighouden. Onophoudelijk ging hij de theologen en pausen
te lijf met zijn eschatologische en reformatorische geschriften, vleiend
en scheldend, vooral tegen het wereldse gedoe in de Kerk. Hij wilde
de jachthond des pausen zijn tegenover de bedelorden en de Parijse
universiteit, die hij het Aristotelische broeinest noemde. Slechts door
zijn aanzienlijke relaties wist hij te ontsnappen aan de inquisitie; maar
al was zijn karakter nog zo onevenwichtig, wij moeten toch een vurig
gelovige, innig godsdienstige ontwikkelde leek in hem zien, zoals men
er honderd jaar later nauwelijks nog een kan vinden. Wat hij in de
geest der Spiritualen schreef, werd gelezen door koning Jacobus II,
die wel een te nuchter staatsman was om door te draven, maar toch
door zo vurige godsdienstijver niet onaangedaan bleef. Dat bewijst
een gedicht des konings waarop Arnald een commentaar schreef over de gevaren, die de Kerk bedreigen. De koning liet zich in Franciscaans habijt begraven, en zijn weduwe, Elisende van Moncada,
trad in het Clarissenklooster Petralba, dat zij gesticht had.
Nog sprekender komt de invloed der Spiritualen uit in zijn broer,
koning Frederik 11 (111) van Sicilië, aan wiens hof Arnald herhaaldelijk
verbleef. Frederik, die zich ondanks paus Bonifacius VIII op Sicilië
handhaafde, was de grootste hoop van 's pausen tegenstanders. Fra
Dolcino, het hoofd der Apostelbroeders, prees hem de toekomstige
redder der Christenheid, die paus Bonifacius doden, aan de vleselijke
Kerk een einde maken en de „papa sanctus" de weg effenen zou.
Frederik was onder de indruk geraakt van enige geschriften van
Arnald, en liet zich nu, evenals de koningin, vaak tot in de kleinste
bijzonderheden van zijn leven en zijn regering door diens raad leiden,
zoals blijkt uit enige constituties des konings uit het jaar 1310. Het
waren verordeningen over moeilijke gevallen, die voortkwamen uit de
ligging van het eiland tussen de oude concurrerende culturen der
Middellandse Zee en uit de bontheid der bevolking. Speciaal gingen
zij over Saraceense en Joodse, maar ook over Griekse slaven uit de
„Romania". Namen dezen het Christelijk geloof aan, dan moesten
zij met meer welwillendheid behandeld worden, en niet uitgescholden
voor „afvallige honden"; Griekse slaven, die Rooms werden, moesten
na een dienst van zeven jaren in vrijheid worden gesteld. Het werd
Saracenen en Joden verboden, Christenen als slaven te verkopen of te
kopen of te houden. Saracenen moesten een uiterlijk kenteken dragen.
Joodse artsen mochten geen Christenen behandelen. De beste zin is
deze: „Niemand wage het, zijn slaven iets te bevelen, wat een belediging voor Christus zou zijn." 1
)

1)

F i n k e, Acta Aragonensia II, 695w.
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In het koninkrijk Sicilië vonden de Spiritualen in 1312, toen zij
niet meer in Toscane konden blijven, een toevlucht. Daarom wilde
Frederik niet in vijandschap geraken met de Curie. Toen men bij
hem aankwam met bezwaren, antwoordde hij, dat hij de orthodoxie
der Spiritualen eerst had laten toetsen door een commissie van
prelaten, theologen en juristen en dat hij hen slechts had opgenomen
als oprechte volgelingen van de H. Franciscus, ter ere Gods en der
Kerk. Wij hoeven er niet aan te twijfelen, of hij meende dit eerlijk.
Toen paus Joannes XXII ronduit eiste, dat hij de afvalligen zou
verbannen, volgde hij dit bevel op, met hoeveel tegenzin dan ook maar hij zorgde, dat de ballingen door de koning van Tunis werden
toegelaten. Vervolgens heeft hij Lodewijk de Beier gewaarschuwd
tegen de aanstelling van een tegenpaus en geweigerd, die te erkennen.
Hij verbood eigenmachtige opheffing van het interdict, dat Joannes XXII over Sicilië had uitgesproken. Zijn lijk werd bij de Franciscanen te Catania bijgezet, en zijn weduwe Eleonora, een zuster van
koning Robert van Napels, deed met een van haar dochters haar
intrede bij de Clarissen.
Rechtstreekse invloed van de grote leider der Spiritualen nemen
wij waar aan het Napelse hof. De zoons van koning Karel II van
Anjou, Lodewijk en Robert, waren in de Provence opgevoed en daar
al vroeg in relatie getreden met zonen van St. Franciscus. Hun hofmeesters, hun lijfarts en hun gouverneurs waren leden der orde. In het
jaar 1288 hadden de prinsen zich als gijzelaars in Aragonese gevangenschap moeten begeven. Toen verzochten zij de geleerde Spirituaal Petrus
Joannes Olivi, hen te komen bezoeken. Olivi aarzelde; in het schrijven
daaromtrent, dat tot ons is gekomen, maakte hij dit bezwaar: hij had
gehoord, dat hun vader bang was, dat ze door zijn (Olivi's) toedoen
kwezels zouden worden. Er kwam niets van het bezoek, maar de prinsen
bleven hun verering voor de strenge Minderbroeder behouden.
Lodewijk deed, ingevolge een gelofte, afstand van de troon
waarop hij recht had, en trad op tweeëntwintigjarige-opvlgin,
leeftijd in de orde van St. Franciscus. Op bevel van Bonifacius VIII
moest hij een jaar later het bisdom Toulouse aannemen, maar ook als
bisschop bleef hij de strenge armoede der Spiritualen getrouw. Bij
zijn intocht te Toulouse weigerde hij gebruik te maken van het fraaie
rijpaard, dat voor hem gereed stond. Volkomen in de geest der
Spiritualen zei hij toen: „Dat is niets dan een bewijs van trots en
aanmatiging der prelaten." 1 ) Hij stond echter maar enkele maanden
aan het hoofd van zijn diocees: reeds de 19e Augustus 1297 stierf hij.
Het stoffelijk overschot van de jonge heilige werd met grote plechtigheid naar de kerk der Minderbroeders te Marseille overgebracht, en
reeds in 1317 werd hij gecanoniseerd.
1)

Archiv. Francisc. 1(1908), 287.
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Zijn broer Robert bleef heel de lange tijd (1309-1343) van zijn
regering over Napels een vriend der Spiritualen. Hij werd daarin
vooral aangemoedigd door koningin Sancia en haar broer Philips van
Mallorca, die zich sinds 1329 in Napels ophield. Hoezeer koning
Robert van godsdienstige gedachten en bedoelingen vervuld was,
blijkt uit de tweehonderd en negenentachtig preken, die hij geschreven
en gedeeltelijk ook gehouden heeft. Deze preken bewijzen, dat het
verstand en het gezag in zijn godsdienstige opvattingen de leiding
hadden daarom wilde hij ook in zijn sympathie voor de Spiritualen
binnen de grenzen blijven, die het pauselijk hof te Avignon hem wees.
Zijn verhandeling over de evangelische armoede, geschreven in de
jaren 1320-1322, onderwierp hij onvoorwaardelijk aan de goedkeuring
en correctie des pausen, wie de beslissing over dat vraagstuk toekwam. 1 ) Voorwaardelijk slechts sprak hij de Spiritualen voor: hij
formuleerde zijn mening aldus, dat hun beginselen niet in strijd waren
met het evangelie, maar dat zij zich niet mochten verzetten tegen de
pauselijke uitspraken. Deze poging tot bemiddeling, ondernomen
vóór de verklaring van Joannes XXII over de evangelische armoede
(12 November 1323), leverde geen resultaat meer op. Toen de kloof
tussen de paus en de generaal der orde eenmaal ontstaan was, raakte
het Napelse hof in een zeer moeilijke positie.
Robert en zijn gemalin Sancia waren in 1316 bij de verkiezing
van Michael op het generaal-kapittel te Napels tegenwoordig geweest.
Vooral Sancia koesterde grote verering voor de generaal. Zij schreef
hem, dat haar ziel meer in de orde der Minderbroeders was, die zij
liefhad, dan in haar lichaam, waaraan zij leven en vorm gaf. Sancia
was geboortig uit een familie, die de orde der Franciscanen van harte
was toegedaan, en had geen vuriger wens dan de verwezenlijking van
het Franciscaanse ideaal. De koning liet haar niet slechts haar gang
gaan, maar hielp haar. Samen stichtten zij te Napels de grote Clarissenkerk Corpus Christi, die de begraafplaats voor de koninklijke familie
werd. Er was een klooster voor enige honderden nonnen aan verbonden. De koningin, die steeds twee zusters in haar nabijheid had,
kwam daar graag en interesseerde zich voor iedere kleinigheid. Zij
toonde een zeer prijzenswaardige zorg voor gevallen vrouwen en
meisjes, een overtuigend bewijs van de ijver, waarmee zij werkte voor
de verbetering der zeden. Zij stichtte in 1324 het klooster van de
H. Maria Magdalena, en er wordt verhaald, dat zij, door haar biechtvader begeleid, de huizen der slechte vrouwen binnenging en haar
bezwoer, een deugdzaam leven te beginnen in het door haar gestichte
huis, dat onder leiding der Minderbroeders stond. In tien jaren tijds
1 ) Vgl. Sigism. B r e t t 1 e, Ein Traktat des Kg. Robert v. Neapel „De evangelica
paupertate" in: Abhandlungen aus dem Gebiete der.... Gesch.... Festgabe Finkc
(Munster 1925), 200w.
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legden van honderdtweeëntachtig dier vrouwen er honderdzesenzestig
de plechtige kloostergeloften af. De ijver der koningin nam toe, toen
zij de omvang van het kwaad leerde kennen. Zij stichtte een tweede
klooster van die aard, voor driehonderdveertig nonnen, dat aan de
H. Maria van Egypte was gewijd. Zij trachtte ook op andere wijze de
goede Christelijke zeden te bevorderen: zij voerde een strijd tegen de
ongepaste kleding en de loszinnige conversatie, die door Franse
dames in Napels waren ingevoerd. Zij riep de magistraat der stad voor
de koning en drong er op aan, dat maatregelen tegen die slechte
gewoonten werden genomen, om de toorn van de goddelijke Zedenrechter te ontgaan. Men moest zorgen, dat de vrouwen zich zedig
kleedden en zich onderscheidden door ijverig kerkbezoek, toewijding
jegens haar echtgenoten en zorgvuldige opvoeding der kinderen. En
zij voegde aan dit alles een opmerking toe, tegenstrijdig aan de
opvattingen, die wij in de dertiende eeuw door de schrijver van de
Assises de Jerusalem hoorden uitspreken. Het was dwaas van de
mannen, hun vrouwen geen behoorlijke ontwikkeling te gunnen.
Konden de vrouwen lezen, dan konden zij veel goeds te weten komen,
en verdienden zij van de mannen veel meer vertrouwen dan onontwikkelde, lichtzinnige vrouwen. Koning Robert vaardigde in 1335 een
edict uit, waarin aan jongelui verboden werd, zich verwijfd en grillig
te kleden, en hun haar op zo'n aanstellerige manier te dragen, dat zij
er uitzagen als Arabische eremieten of philosofen. Veel baat hebben
die pogingen der koningin echter niet opgeleverd. Onder de zedeloze
koningin Joanna I, kleindochter en opvolgster van Robert I, ging de
reinheid van zeden te Napels deerlijk achteruit.
Wij krijgen pas een goede kijk op de persoonlijkheid van koningin
Sancia, als wij haar vergelij kèn met haar broers. Jacob, de oudste zoon
van koning Jacobus I van Mallorca, had van de troonopvolging
afgezien en was in de orde der Minderbroeders getreden. Een tweede,
Philips van Mallorca, die aan de Parijse universiteit had gestudeerd,
was lid van Franciscus' derde orde; of hij de priesterwij ding ontvangen heeft, is niet zeker. Het maakte diepe indruk, dat Philips een
bisdom, hem door de paus aangeboden, weigerde. Vooral zijn vriend
Angelus Clarenus verheugde zich daarover, want hij wist, dat die
weigering uit enkel nederigheid voortkwam. Philips toonde Angelus
als zijn geestelijke raadsman grote eerbied, en Angelus beval de infant
aan in de gebeden zijner medebroeders, over hem sprekend als over
een heilige. Angelus bezocht hem herhaaldelijk op Mallorca, waar
Philips enige tijd de voogdij uitoefende over zijn neef. Hij vroeg de
goedkeuring des pausen voor een nieuwe regel, die echter niets anders
was dan Franciscus' regel „sine glossa", en vrij van de banden der
pauselijke uitleggingen. Het opmerkelijkste aan dit verzoek is, dat het
wijst op de verschillende takken van de orde der Benedictijnen en
vraagt, dat naast de communiteit slechts werd toegestaan, wat voor-
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heen de Cisterciënsers als hervormde groep naast de orde der Benedictijnen werd veroorloofd. Horen wij hem echter zijn verzoek kracht
bijzetten met het argument, dat de voorgeslagen regel een werk van de
Heilige Geest was en afwijzing slechts een werk van de boze kon zijn,
dan verbazen wij ons, dat hij tegen de paus zulk een toon dorst aanslaan. Joannes XXII was er geenszins de man naar, om zulke opmerkingen gemoedelijk te laten passeren. Hij ontbood de prins naar
Avignon voor een mondelinge bespreking. Philips verkoos echter met
zijn medestanders in 1317 naar Napels te trekken daar hoopte hij,
onder de bescherming van zijn zwager, ook zonder pauselijke machtiging de volkomen armoede van de H. Franciscus te kunnen navolgen.
Maar daarmee bracht hij koning Robert in een zeer moeilijke positie,
vooral doordat diens gemalin het met haar broer volkomen eens was.
Toen Michael van Cesena afgezet werd, begon Sancia te vrezen,
dat er verzachtingen van de Franciscaanse regel ingevoerd zouden
worden, en drong zij er bij de fratres, die te Parijs bijeen waren
gekomen om een nieuwe generaal te kiezen, op aan, dat zij geen
schennis van de regel zouden gedogen. Gaarne zou zij zichzelf en al
het hare, zelfs haar leven, opofferen, als het nodig was, om de regel te
verdedigen. Toen des pausen vriend Geraldus Odonis werd gekozen,
die voornemens was, het geldverbod af te schaffen, eiste de koningin
van de broeders verzet tot het uiterste: „Duldt het niet, dat hij aan
de regel iets, ook maar een jota verandert. Hij is dan geen herder, maar
een huurling behandelt hem dan als zodanig." 1 ) Zij zou God
danken, als zij voor dit belang de marteldood mocht ondergaan. Voor
Michael van! Cesena had zij bij de paus zelf gepleit, maar vergeefs.
Er volgde tussen Joannes XXII en het koninklijk paar een briefwisseling, waarin de paus steeds duidelijker zijn ongenoegen toonde.
Hij beklaagde zich bij de koning over diens slecht beraden gemalin,
en eiste van hem, dat hij de nieuwe generaal Geraldus Odonis zou
steunen tegen de oppositie van Michael's partij en dat hij de inquisitie
niet zou dwarsbomen bij haar optreden tegen de Fraticelli. Ook de
zwager des konings komt in deze correspondentie voor. Philips had
in een preek in 1329 gepleit voor de stellingen over de evangelische
armoede, die de paus had afgekeurd, en critiek op de paus uitgeoefend. Angelus Clarenus schreef naar aanleiding daarvan de prins
een brief, waarin hij hem aanmaande tot voorzichtigheid. Hij moest
het voorbeeld volgen van de ootmoedige Christus, die Zijn leerlingen
door woord en daad had geleerd, dat de Farizeeërs gehoord en geëerd
moesten worden wegens hun waardigheid en met het oog op de vrede
onder het volk. 2 )
Hier wilde ook de paus een botsing vermijden. Maar andere
1) W a d d i n g, Anna!. II, 120 ad a. 1331. No. VIII.
2) Arch. f. Lit.- u. Kirchengesch. des MA. I (1885), 568.
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gebeurtenissen verhoogden de spanning. De paus liet kapelaans der
koningin, die de zielzorg uitoefenden over de nonnen van Corpus
Christi, excommuniceren. Hierover, en over andere disciplinaire
maatregelen van de generaal Geraldus Odonis, diende de koningin
bij de paus haar beklag in. Koning Robert wist door zijn handigheid,
na lang overleg, tot een schikking te komen. Maar in 1340 probeerde
hij de Curie opnieuw te bewegen toe te staan, dat Philips volgens
Franciscus' regel „sine glossa" zou leven. Hij wendde zich hiertoe
tot de opvolger van joannes XXII, de Cisterciënser paus Benedictus XII, die door zijn constitutie van 1336, tot regeling der levenswijze
der Franciscanen, getoond had, dat hij het echte Franciscaanse
karakter in genen dele wilde begunstigen. Van deze paus was niets
anders te verwachten dan een weigering. Inderdaad beschikte de paus
afwijzend op het verzoek, de pauselijke verklaringen van de regel
niet-bindend te verklaren. Daardoor zou slechts nieuwe onenigheid
in de orde ontstaan, meende hij. Tegelijk echter wreef Benedictus XII
Philips aan, dat hij ketters begunstigde en verdedigde. Hiervan was
zoveel waar, dat Philips dezelfde levenswijze voerde als de arme
Spiritualen, een kluizenaars- en bedelaarsleven. Dit is het laatste, wat
wij van hem horen. Koning Robert, die in 1343 overleed, werd
begraven in het Franciscaner habijt, achter het hoofdaltaar der
Corpus-Christikerk. Na zijn dood trad koningin Sancia in het klooster
van Santa Crux, zonder plechtige professie echter. Zij werd geëerd
door tal van gunstbewijzen van paus Clemens VI, tot zij in 1345
stierf, in habijt de dood afwachtend. Klaarblijkelijk wenste zij geen
onenigheid met de paus, maar slechts vrijheid, om Franciscus' regel
letterlijk in acht te nemen, voor degenen, die dit wensten. Door haar
oprechtheid en volharding geeft zij, evenals haar man, bewijs van
zuivere intenties, en mede kunnen wij aan dit echtpaar waarnemen,
hoezeer de inzichten der Spiritualen leken met grote karakters tot een
warm religieus leven konden bezielen.
Nu wij spreken over het verlangen naar dieper godsdienstzin,
tegenover de vervlakking van veel kerkelijk leven, moeten wij nog
een leek noemen, maar nu een, die door zijn gaven hoog boven
anderen uitsteekt. Hij is de grootste dichter van Italië, de middeleeuwse leek, die uitmuntte gelijk wellicht geen ander door hecht
geloof, warme godsdienstigheid en veelzijdige, vooral theologische
ontwikkeling te zamen: Dante Alighieri. Niet alleen politieke verwikkelingen, maar ook innerlijke overtuiging maakte hem verwant
aan de Spiritualen van zijn tijd, al koos hij niet direct partij voor hen.
Als aanhanger van de anti-pauselijke partij der Witten kwam hij in
verzet tegen de eis van kardinaal Mattheus van Acquasparta Minderbroeder, legaat van Bonifacius VIII dat zijn vaderstad
Florence koning Karel II van Napels zou helpen, om Sicilië te herwinnen. Toen zijn tegenstanders, de Zwarten, de overhand kregen,
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moest hij in 1301 uit zijn geboortestad vluchten en tot aan zijn dood
twintig
te Ravenna, de dag der Kruisverheffing in het jaar 1321
jaar lang dus, het brood der ballingen eten.
In zijn laatste levensjaren dichtte hij de Divina Commedia, die
grootse beschrijving der ontwikkeling van het eeuwige mensenlot.
Daarin sprak de dichter tegelijk zijn machtige gevoelens uit, door
persoonlijke ervaringen gewekt, en zijn brandend en geestdriftig
worstelen naar innerlijk evenwicht en naar het heil der ganse mensheid.
Het schema voor zijn opbouw heeft hij misschien ontleend aan
Mohammedaanse gedichten, die evenals het zijne een tocht door
hemel en hel beschrijven, maar dat doet aan de genialiteit van zijn
werk geen afbreuk, want hij heeft al zijn materiaal in eigen geest
geconstrueerd en met zijn politieke gevoelens doordrenkt. Met schrikbarende ernst houdt hij zijn tijdgenoten het Godsgericht voor ogen:
onder geleide van Vergilius, als representant der menselijke rede,
beschouwt hij de ballingen in de hel en hen, die in de reinigingsberg
worden gelouterd; in het verheugend gezelschap van Beatrice, symbool der wijsheid Gods, leert hij de reine, eeuwig gelukkige zielen
kennen, en eindelijk wordt hij in de hoogste sfeer, het Empyrium,
binnengeleid door St. Bernardus, om er de koningin des hemels, in
de kring der heiligen, die God het naaste staan, en de geheimzinnige
glorie der H. Drieëenheid te zien in het beeld van drie regenboog ringen.
Met diepe ernst uit zich in dit allegorisch gedicht ethisch -religieus
gevoel, doordrongen van al het weten der scholastiek, hem vroeger
te Florence onderwezen door een leerling van Thomas, de Dominicaan Fra Remigio de' Girolami. In scholastieke geest is het zijn
bedoeling, de ontzagwekkende en harmonische goddelijke orde in deze
en de betere wereld te tonen. Bij dit pogen wil hij tegenover de
onenigheden, die hij om zich heen in de Kerk waarneemt, een wel bezonnen gematigdheid van oordeel aan de dag leggen.
De heilige Franciscus laat hij in het hemels paradijs door Sint
Thomas prijzen, de heilige Dominicus echter door de grote leraar der
Franciscanen, de heilige Bonaventura. Dit verdient vooral hierom de
aandacht, wijl Dante zijn paradijsgedicht neerschreef in de tijd, toen
onder Joannes XXII de strijd om de evangelische armoede, waarin
Dominicanen en Franciscanen scherp tegenover elkander stonden,
het hoogste liep.
Ongetwijfeld huldigde Dante met zijn hele hart het ideaal der
armoede. Hij verheerlijkte de H. Franciscus, die men in zijn tijd,
vooral in Italië, vierde als de nieuwe apostel van religieus idealisme,
als ridder der armoede in onvergankelijke verzen, met allegorieën,
volkomen overeenstemmend met geestdriftige Franciscaanse beeldspraak, sedert een eeuw van geslacht op geslacht overgeleverd, nadat
zij (1227) ontsproten was in het geschriftje van de generaal Joannes
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Parenti over het huwelijk van de heilige met Vrouwe Armoede. 1 )
Met vlammende Franciscaanse zielsverrukking plaatst hij de Poverello
van Assisië onmiddellijk naast Christus, zingend van de verstoten
Armoede:

Haar eerste bruidegom had zij verloren elf eeuwen, langer nog, zat zij in 't .duister,
versmaad, tot zij door deze werd verkoren. 2 )
Als Dante verhaalt, dat hij bij zijn tocht door de hel zijn boete
bijna verloren en ternauwernood gered had, lijkt de conclusie-gordel
gewettigd, dat de dichter tot de derde orde van de H. Franciscus
behoorde. 3 ) Evenzeer als Franciscus echter wordt Dominicus door
Dante geprezen als vernieuwende kracht in de Kerk. Beide orden,
door die twee heiligen gesticht, beschouwt hij als raderen aan de
strijdwagen der Kerk, waarmee zij zich in burgeroorlogen moet
verdedigen.
Ook in de kwestie der armoede weigert Dante, de ene partij voor
de andere te trekken. Hij is evenzeer tegen Ubertino van Casale, de
aanvoerder der zeloten, die als leerling van Olivi enige tijd met Dante
te Florence had gewoond, als tegen Mattheus van Acquasparta, de
voorvechter der minder strengen. Tegenover laatstgenoemde legt hij
een waardige reserve aan de dag, des te opmerkelijker, wijl zij een
oude politieke tegenstander geldt. Hij weet ook, dat velen binnen de
orde trouw zijn gebleven aan de geest van de stichter. Hij neemt
hetzelfde standpunt in als de grote bemiddelaar Bonaventura, die hij,
kort voor deze zich in het paradijs aan hem toont, over het boek der
regels en degenen, die het naleven, kortaf zeggen laat:
Dit zeg ik u: wie blad voor blad zou lezen
ons boek, die vond op menig zijde 't bijschrift:
Nog immer ben ik, wat ik was voor dezen!
Vanwaar dat in 't geschrift ook moge komen,
gewis niet van Casal en Acquasparta,
die 't nu eens vluchten, dan weer nauwer tomen.
:

4)

Bonaventura wijst abt Joachim van Fiore aan, die naast hem in
het paradijs straalt, „de met de geest van profetie gewijde ", maar
roept geen nadere aandacht voor hem in, waaruit op te maken valt
dat zij, die Dante als een vurig aanhanger van het Joachimisme voorstellen, te ver gaan. 5 ) Wél blijkt uit zijn scherp oordeel over de
1) Commercium b. Francisci cum domina paupertate ed. P. E d u a r d u s
Alenconiensis. Romae 1900.
3) Inferno XVI, 106w.
2) Parad. XI, 64w.
4 ) Parad. XII, 121w.
5) Parad. XII, 140w.
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tekortkomingen der Kerk en over de pausen van zijn tijd, met hoeveel
drift zijn hart, als dat van Jacopone da Todi gevoelig, opspringt, zodat
het weinig scheelt, of hij gaat de „grenzen van eerbied voor de
allerhoogste sleutels", die hij erkent, te buiten. 1 ) Het hart van de
dichter stribbelt tegen, als het verstand van de geleerde zijn tong
beteugelt. In zijn blijheid, dat hij Beatrice mag volgen naar hoger
regionen, veracht ook hij alle aardse wetenschap de dichter van
Florence spreekt dan weinig anders dan die van Todi:
O stervelingen met uw ijdel dichten,
wat kunnen uw conclusies weinig baten,
als zij uw vleugelslag naar onder richten!
Eén streeft naar 't recht, een ander naar de grepen
der heelkunst, elders een naar priesterhoogheid,
of heerschappij, met kracht en slinkse knepen.
Gewin zoekt deze rovend, die door handel;
één pijnt zich af in slavernij des vleses,
een ander geeuwt in lege levenswandel;
ik echter, al dat slijk en vuil ontkomen,
word met Beatrix in de hoge hemel
door zoveel zalige glorie opgenomen. 2
)

De goudgulden, die de naam van zijn vaderstad Florence als
zetel van de geldhandel overal bekend maakte, vervloekt hij : „verwenst lokaas" een verlokking, waardoor schaap en lam de weg
bijster raken, de wolf tot herder wordt genomen, paus en kardinalen
hun plicht vergeten. 3 ) Petrus Damiani, de strenge zedenprediker der
elfde eeuw, laat hij klagen, dat de kardinaalshoed op steeds minderwaardiger hoofden terechtkwam, en fel de spot drijven met het
pronkerige vertoon van prelaten der Curie, zo volkomen in tegenspraak met de armoede der apostelen:
Eens liep een Cephas, barrevoets en mager,
zich sober voedend in verblijven schamel,
en evenzo des Geestes fakkeldrager (Paulus) ;
Nu moeten anderen hun hulp nog spillen
moderne herders, links en rechts ze leiden
(zo log ze zijn) en achter nog wat tillen.
De hakkenei gaat schuil in mantelplooien,
zodat twee beesten met één huid zich dekken.
Hoe kan geduld het daar zo lang bij rooien! 4
)

1)

2)

3

Inferno XIX, 100v.
) Parad. IX, 127w.

4)

Parad XI, 1w.
Parad. XXI, 127w.
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Laten we ons herinneren, dat de H. Franciscus zijn leerlingen
verbood te rijden, 1 ) en buitendien deze wens te kennen gaf: als zij
priesters te paard tegenkwamen, moesten zij niet alleen hun handen,
maar ook de hoeven van hun paarden kussen. 2 ) We begrijpen dan
volkomen, dat het de overijverige navolgers van zijn voorbeeld de
grootste moeite kostte, hun ergernis over priestertrots in te tomen,
en dat Dante zich met hen mee ergerde. Even kregel maakte hem de
opeenstapeling van pauselijke privileges, die Franciscus voor de zijnen
niet had gewild. Hij laat er de H. Petrus heftig over toornen, dat men
Christus' Bruid exploiteerde uit winzucht. Van al het gedoe, dat er
nu in Rome viel waar te nemen, hadden de eerste pausen niets
willen weten:
Noch dat de sleutels, die mij zijn geschonken,
op een banier, waaronder men ten strijde
tegen gedoopten optrekt, zouden pronken;
noch dat mijn beeld tot zegel ooit zou strekken
op veile en gelogen aflaatbrieven,
die vonk en vlam van toorn slaan uit mijn trekken.
Op alle weiden zie ik uit den hoge
in herderskleed gehulde wolven woeden.
Hoe kan Gods hand het nog zo lang gedogen? 3)

Met de Spiritualen had ook Dante gehoopt, dat de kluizenaar
van de Monte Majella het ideaal van de engelachtige paus zou verwezenlijken. Er valt niet aan te twijfelen, dat hij met de schaduw van
degene, „wie laf verzaken groot gewin ontvreemdde ", die hij in het
voorgeborchte der hel aantrof, 4 ) Coelestinus V bedoelde. Dante ziet
in Coelestinus geen heilige martelaar, gelijk de Spiritualen; maar het
uitgangspunt hunner verschillende beoordelingen is hetzelfde. Slechts
bittere ontgoocheling drijft hem er toe, de ongelukkige paus aansprakelij k te stellen voor zijn gedrag en hem van lafheid te beschuldigen.
Hierin echter stemt hij volkomen met de Spiritualen overeen, dat hij
Bonifacius VIII niet als wettige paus beschouwt. Tegen hem, „de
vorst der Farizeeërs ", die hij in de hel laat lijden onder de simonisten,
richt hij dan ook zijn ergste verwijten: hij was geen herder, maar een
wolf; hij had Rome gemaakt tot een riool van bloed en stank, waar
Christus dagelijks versjacherd werd. 5 ) Clemens V komt er weinig
beter af: hij wordt uitgemaakt voor een verraderlijke Gascogner, een
wetteloze herder; hem wordt, gelijk ook Joannes XXII uit Cahors,
1) Regula I, c. 15. B o e h m e r, Analekten 14.
2) Leg. 3 sociorum c. 57.
3 ) Parad. XXVII, 49w.
4) Inferno III, 60.
5 ) Inferno XIX, 52w; XXVII, 85w; Parad. XXVII, 25w.
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zijn relatie met Frankrijk kwalijk genomen, en hebzucht, ') die
trouwens aan alle pausen van die tijd verweten werd:
Zilver en goud hebt gij als god gehuldigd.
Wat scheidt van heid'nen anders u, dan dat ge
één afgod honderdmaal vermenigvuldigt? 2 )
Resumerend verzinnebeeldt Dante zijn hele kijk op het bederf
in de Kerk in het visioen van de wagen, die hij op de Louteringsberg
ziet, op het plechtig ogenblik, dat Beatrice hem daar tegemoet treedt.
Dat is het hoogtepunt van zijn gedicht, maar het is overladen met
moeilijk te begrijpen allegorieën, waardoor het aan aesthetische kracht
inboet en nogal veel toelichting eist.
In een bos, met heldere glans doorstraald, en met zoete wijzen
doorklonken, aanschouwt de dichter een triomftocht, die hem een
voorsmaak geeft van de geneugten van het paradijs. Aan het hoofd
van de stoet ziet hij, zeven gouden bomen gelijkend, zeven gouden
luchters, symbolen van de zeven gaven des Heiligen Geestes. Dan vol gen vierentwintig grijsaards, allegorische figuren voor de vierentwintig
oudsten van het Oude Testament. Na hen komen er vier dieren, de
emblemen der evangelisten. Zij omgeven een triomfwagen, gelijk
Italiaanse steden in de Middeleeuwen er gaarne gebruikten als symbool van haar heerschappij en statie, en waarin men algemeen het
beeld der Kerk ziet. De wagen rijdt voort op twee wielen en wordt
getrokken door een wonderbare, trotse griffioen, half adelaar, half
leeuw, zinnebeeld van Christus' tweevoudige, goddelijke en menselij ke, natuur. Naast de wagen schrijden dansende vrouwen voort, aan
de ene kant drie, allegorie van de drie goddelijke deugden, geloof,
hoop en liefde, aan de andere kant vier in purperen gewaden, de
kardinale deugden. Aan het einde van de stoet komen er weer
grijsaards, waarschijnlijk de schrijvers van het Nieuwe Testament,
Lucas en Paulus, Petrus, Joannes, Jacobus, Judas en de Apocalypticus, voortlopend in zijn slaap. Dan komt uit een wolk van bloemen,
de toeschouwer diep ontroerend, Beatrice te voorschijn.
Dit visioen moet verbeelden het ideale bestaan der Kerk, zoals
zij het godmenselijk leven van Christus op aarde in ideale reinheid
voortzet, en zoals het zo gaarne zouden aanschouwen al degenen, die
slechts aan de ideale taak der Kerk als lerares en uitvoerster van het
werk des heils hun blikken weiden. Maar daarop volgt het pendant,
waarop wij, minder gelukkige historici, nu en dan het oog moeten
slaan, als wij de meedogenloze waarheid willen ontzien: het visioen
der Kerk, zoals zij zich aan ons vertoont in haar historische ontwikkeling, menigmaal door menselijke zwakheden misvormd.
")

1) Inferno XIX, 83; Parad. XVII, 82; XXVII, 58.
2) Inferno XIX, 112.
3) Purgat. XXIX-XXXIII.
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Ook hier hult Dante zijn gedachten in diepzinnige allegorieën.
Door de eerste aanblik verblind heeft hij moeite, zijn oog te wennen
aan het nieuwe tafereel, dat zich aan hem voordoet. De stoet keert:
de Christenheid wijkt af van de ideale koers, die haar oorspronkelijk
was voorgeschreven. De griffioen trekt de wagen tegen een reusachtige
waarschijnlijk de boom der kennis, misschien die der
kale boom
natuurlijke wereldorde
en bindt hem vast. Dante slaapt in. Als hij
ontwaakt, vindt hij naast zich Matelda, de allegorie van het werkzame,
charitatieve leven, het enige, dat in de treurige werkelijkheid troost
kan geven. De griffioen is met heel de stoet van heerlijkheid verdwenen. Alleen Beatrice is er nog, en zij heeft zeven nimfen om zich
heen, de zeven hoofddeugden; die dragen in haar handen de zeven
luchters, en passen op de wagen, die door onheil wordt overvallen.
Vanuit de hoogte schiet een adelaar op boom en wagen neer. Hij
overdekt die met zijn uitgevallen veren. Die betekenen de schenkingen
der Christelijke keizers, van Constantijn vooral, waaronder de Kerk
gedrukt raakte. Er komt een vos aansluipen de ketterij . Maar dan
komt de ergste vijand, een draak, symbool van Satan, uit de aarde op,
tussen de beide wielen. Met zijn staart doorboort en vernielt hij de
wagen. Er steken gehoornde koppen uit het ontheiligde en vernielde
voertuig op de wagen dreigt de gestalte der apocalyptische beesten
aan te nemen. Er springt een lichtekooi boven op de wagen, en naast
haar komt een reus, haar minnaar, die haar eerst kust, dan slaat en het
bos in sleept. Over de verklaring van die figuren is men het niet
helemaal eens. In de lichte vrouw zien sommigen de verdorven, ver wereldlij kte Kerk in Dante's tijd, anderen het pausdom, met aardse
heerschappij opgesierd. In de reus zien bijna allen de koning van
Frankrijk, en speciaal Philips de Schone, die de Curie naar Frankrijk
ontvoert.

De gezellinnen van Beatrice klagen. Beatrice troost haar en
verzekert Dante, dat de straf en het berouw niet zullen uitblijven:
Want helder zie ik het, dus mag ik 't zeggen,
dat ons nabij gesternt' een tijd zal brengen,
die geen vertraging kent of dag verleggen,
waarin Vijfhonderd, tien en vijf, een bode,
door God gestuurd, de sloerie en degene
die met haar zondigde, de reus, zal doden. 1

)

Wie moet dat zijn, die bode Gods, die schuilgaat onder Dante's
getallen vijfhonderd, tien en vijf? Op de verklaring van die zeer
duistere allegorie hebben tot heden alle Dante- verklaarders zich
ingespannen, zonder tot volkomen overeenstemming te kunnen
1)

Purgat. XXXIII, 40w.
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geraken. Gewoonlijk identificeert men die Godsbode met Veltro
de windhond, die in de Inferno voorkomt, met de taak, de oude wolvin
te verslaan, het symbool der begeerlijkheid, „avarizia" en „cupidigia"
en simonie. In de getallen wordt nog een symbolische aanduiding van
de grote leider gezien: DXV = DUX. Naar veler mening is die Dux,
en Veltro, de afgezant Gods, die zulke grote dingen moest volbrengen,
de aanvoerder der Ghibellijnen, Cangrande della Scala, aan wiens hof
te Verona Dante in de jaren 1318-1320 een toevlucht had gevonden.
Volgens anderen betekenen beiden Dante's ideale keizer. Ook heeft
men, voor Veltro althans, aan een paus gedacht, aan Benedictus XI.
Zelfs Christus heeft men genoemd. In de laatste tijd echter is men
van mening, dat de toespeling op Veltro in de Inferno: „e sua nazion
sara tra feltro e feltro" 1 ) slaat op de gevoerde (feltrate) stembussen,
die men in Italië placht te gebruiken bij een verkiezing wierp men
daar de loden balletjes in; en zo helt men er nu nog meer dan vroeger
toe over, ook in Veltro niemand anders te zien dan de door de keurvorsten gekozen keizer. Want op een verjongd en verlicht keizerschap
steunde Dante's hoop op vernieuwing der Christelijke maatschappij.
Daarvan zal hij ook de overwinning verwacht hebben op de deerne,
die zich had genesteld op de wagen der Kerk, en op haar gewelddadige beschermer in Frankrijk.
Al is het ook niet in deze speciale (op een keizer duidende) figuur
van de vernieuwer der Kerk en der Christelijke samenleving, dat Dante
instemming toont met het oordeel der Spiritualen over hun tijd en
met hun hoop voor de toekomst, in het algemeen en in menige
bijzonderheid komt hij hun toch onmiskenbaar nabij. Zo herinnert
menige plaats in de Arbor vitae crucifixae Iesu, door de leider der
Spiritualen, Ubertino van Casale, in 1305 geschreven, aan Dante's
waardering van zijn tijd in de Divina Commedia. Ubertino striemt
de verdorvenheid van die tijd ongeveer met dezelfde gesels als Dante,
en schrijft evenals deze die verdorvenheden toe aan de zucht naar
rijkdom en macht, door de oude draak ingeblazen. Steeds hervinden
wij de tegenstelling tussen de ideale geestelijke Kerk en de vleselijke
Kerk (ecclesia carnalis). De Spirituaal voert in triomftochten zowel
de geestelijke Kerk ten tonele, de ark Gods, door Jezus in de hemel
getrokken onder begeleiding van hemelse koren, als de vleselijke Kerk
in de gedaante der Babylonische hoer. Die meretrix is het door de
usurpator Bonifacius VIII onteerde pausdom, dat overweldigd werd
door koning Philips van Frankrijk. Vervolgens verwacht Ubertino,
naar de voorspellingen van Joachim van Fiore, een redder, een grote
prediker der waarheid, die uit de hemel, uit het beschouwende leven
zou komen, om een actief leven te beginnen. Met hem zou het derde
grote wereldtijdperk intreden. Zo werd Veltro door de Spiritualen
1)

Inferno I, 105; vgl. R e g i s in Studi Danteschi IV (1921), 87vv.
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verwacht, niet geheel, maar toch wel in hoofdzaak zoals door Dante.
De scherpte van tong moeten wij bij Dante evenzeer afkeuren als
bij de Spiritualen. Maar bij de een zowel als bij de anderen is zij
gedeeltelijk te verklaren uit de vervolgingen, die zij onder Bonifacius VIII leden diens politiek heeft Dante het leven vergald. De
idealistische bedoeling echter mogen wij, evenals bij de Spiritualen,
ook bij Dante bewonderen, bij hem zelfs nog meer.
Staande op de top der middeleeuwse cultuur is Dante voor ons
de laatste grote tolk der middeleeuwse idealen, een profeet van de
westerse beschaving. Het streven naar harmonie, rangschikking en
hiërarchie kenmerkt de zielsaard der Middeleeuwen, is het grote
cultuurgeheim, waardoor Byzantium en de Islam overvleugeld werden
en het westen de leiding kreeg over de beschaving der mensheid.
Daarvoor heeft Dante gestreden. De eenheid van het geheel in het
universum, in de mensheid, in Kerk en staat, dat was het ideaal,
waarvoor zijn geest werkte, waarin zijn hoogste geluk lag. De enkeling
moet met eigen doel meewerken in de gemeenschap. Dante pleit niet
voor het latere ideaal, dat der Renaissance: dat de enkeling zich
uitleve, maar voor organisch streven naar het „bonum commune".
Dus verheerlijkt hij het wereldimperium, de gemeenschap der volkeren, met recht en vrijheid en vrede tot doel. Dus zoekt Dante naar
de harmonie tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, keizerrijk
en pausdom, vrijheid en genade ; dus verwijst hij de enkeling voorbij
de nobilità, de vorming van het karakter, naar de arbeid voor de
civiltà, het ideaal der mensheid op aarde, en dan nog hoger: naar de
eeuwige aanschouwing van het hoogste Wezen in het hiernamaals.
De grote levenssynthese, die in de Christelijke wereldbeschouwing
ligt opgesloten, werd zeker nog voor Dante, en nog grootser, met meer
eenheid en systeem, door Thomas Aquinas blootgelegd; maar in
Dante's voorstelling trekt zij ons aan door de nobele dichterlijke vorm,
en zijn persoon boeit ons, doordat wij in zijn werken kunnen nagaan,
hoe hij zich eerst geleidelijk tot die synthese heeft opgewerkt. Nog
steeds kunnen we waarnemen, enigszins althans, hoe in het zoeken
naar die wereldharmonie, die hem een innerlijke harmonie werd en
zielevrede bracht, zijn hart bonsde en beefde, hoe het stampvoette en
steigerde, en eindelijk vermorzeld rust vond in het opzien naar de
hoogste liefde, „die de zon beweegt en de andere sterren".
In dit besef, uit eigen ervaring geboren, en in zijn temperament
ligt de verklaring voor het meeleven van zijn ziel met de lotgevallen
der Kerk, maar ook voor de bitterheid van zijn vonnis over haar
veraardsing, en voor zijn geestverwantschap met de Spiritualen, zijn
snakken naar een vergeestelijkte Kerk. Was dat verlangen in zijn tijd
vervuld, was er in zijn tijd, gelijk in de zestiende eeuw, een heilige
Pius V aan het hoofd der Kerk geplaatst, om haar te vernieuwen,
dan hadden de besten, ook onder de leken, ongetwijfeld de paus
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toegejuicht; en wij durven de mening uit te spreken., dat dan de ver
zoveel ontwikkelde leken van de Kerk, zoals die bij-vremdinga
het opkomen van het humanisme valt waar te nemen, te voorkomen
ware geweest.
Dan was waarschijnlijk ook de strijd over de omvang der macht,
over superordinatie en subordinatie tussen de kampioenen van Kerk
en staat, nooit zo nutteloos hoog gelopen nutteloos hoog, want de
Kerk heeft er generlei innerlijke winst mee behaald. Want het was
slechts een strijd van de achteruitgaande kerkelijke macht, en hij
openbaarde slechts hoe broodnodig hervorming voor de Kerk was,
aangezien haar leiders het genot van aardse macht boven alles schenen
te stellen; immers, met het streven naar macht der wereldlijke heersers
wedijverden zij, terwijl zij het slechts binnen de perken hoorden te
houden.

2.

De strijd om de volheid der pauselijke macht

Na de val van het West- Romeinse rijk had de Kerk in het
westen een zeer bijzondere plaats ingenomen. Zij schiep de grondslag
voor de nieuwe westerse beschaving. Zij was de enige geestelijke
erfgename der klassieke cultuur. Zij, en zij alleen, had de volkeren
van het westen tot een geestelijke eenheid gemaakt, waarop zich een
uitgebreidheid van uiterlijke macht als die der Karolingers kon
vestigen. Het godsdienstig besef van verbondenheid binnen de Kerk,
tot bereiking der bovennatuurlijke laatste doeleinden, had alle groepen
en volkeren diep doordrongen. Dat besef wilde en moest zich overal
uiten, niet slechts in liet particuliere, maar ook in het openbare, het
sociale en politieke leven. De verwezenlijking van het rijk Gods
beschouwde men als het eerste en hoogste doel van heel het maatschappelijk leven. Naar God moest alles worden gericht, naar Gods
woord -moest alles worden geregeld, naar Gods maatstaf moest alles
worden gemeten en beoordeeld. De vorsten regeerden namens God,
die hun gezag heiligde, maar wie ook zij rekenschap verschuldigd
waren. Het was dan ook een natuurlijk verschijnsel, dat de opperste
heerser van het westen door het opperhoofd der Kerk, de plaatsvervanger van Christus op aarde, werd gezalfd en tot keizer gekroond,
in de stad, waar eens de Romeinse keizers in het westen de wereld
overheersten. Gelijkerwijs werd een koning door de voornaamste
bisschop van zijn land gezalfd en gekroond.
Reeds vroeg ging men zoeken naar de theologische grond der
verhouding tussen geestelijke en wereldlijke macht, die aldus symbolisch tot uitdrukking kwam. Volkomen logisch was het, dat men
uitging van de oorsprong van alle kerkelijke gemeenschap, Christus,
die in waarheid koning en priester was geweest. Van Hem werd de
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koninklijke macht voor de aardse vorsten en de priesterlijke macht
voor de geestelijke autoriteiten afgeleid, met scheiding tussen die
beide echter, zodat de wereldlijke overheden op geen priesterlijke, de
geestelijke overheden op geen wereldlijke macht aanspraak konden
maken. Zo had eens het betoog van Hincmar van Reims geluid. Maar
aan die distinctie tussen de beide machten wenste men, ze van
Christus afleidend, een innerlijke relatie te paren. Ook hiertoe beriep
men zich op het vaak geciteerde schrijven van paus Gelasius aan de
Oost - Romeinse keizer Anastasius, waarin de priesterlijke macht het
hoogst werd gesteld, wijl zij bestond tot een bovennatuurlijk doel, en
de priesters voor Gods gericht ook over de koningen rekenschap
moesten afleggen of zij dezen hadden aangespoord tot inachtneming der goddelijke wetten. 1
Over deze princiepen was men het in de Middeleeuwen in
hoofdzaak eens. Immers, zij stemden overeen met de grote synthese,
door Augustinus aan de Middeleeuwen geschonken: de geniale kerkleraar had geëist, dat ook de staat zich schikte in de goddelijke wereldorde en meehielp, om de mensheid op te voeden voor haar eeuwige
bestemming. Ook daardoor juist had Augustinus' „Staat Gods" voor
de Christelijke nakomelingschap zoveel waarde. Nog heden zou de
gelovige katholiek niet gaarne afzien van die grootse opvatting, die er
in onze tijd aanleiding toe gaf, opnieuw Christus' Koningschap te
proclameren; hij is er zelfs gevoeliger voor dan ooit, nu hij zoveel
aardse tronen heeft zien omstorten.
Maar even eenvoudig als die fundamentele idee is, die in de
katholieke Kerk steeds zal voortleven, zo moeilijk zou het blijken,
haar tot in details zuiver te motiveren, en er de conclusies uit af te
leiden, waaraan eenieder zich te onderwerpen had. Eerst moesten vele
geleerde theologen, juristen en sociologen hun scherpzinnigheid
inspannen, eerst moest de ervaring van eeuwen worden opgedaan,
met afdwalingen naar hier en naar ginds, eer de theorieën samenliepen
op de middenweg, die eigenlijk van het begin af al geprojecteerd was.
Voor ons is het echter niet enkel een academisch dispuut over
een moeilijk te vinden formule, wat wij nu zullen nagaan. Wij zullen
daarin ook het begin onderscheiden van een belangrijke nieuwe phase
in de culturele ontwikkeling van het westen, die tot voornaamste trek
heeft de op zichzelf volkomen gerechtvaardigde krachtsgroei der
westerse staten. Velen binnen de Kerk zal het zwaar zijn gevallen,
het droombeeld prijs te geven, dat men tot stichting van het rijk Gods
op aarde niet beter kon doen, dan ook al het aardse direct onder de
paus te voegen, en dat men van de strijdende Kerk reeds hier op aarde
een triomferende Kerk kon maken. Maar in de strijd tegen dat droom beeld veroverden de westerse staten, die nu de mannelijke leeftijd
)

1)

Vgl. eerste deel blz. 334, tweede deel blz. 39v.
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bereikten, hun zelfstandigheid. De formule, die hun tot wapen diende,
was deze, dat hun tijdelijke macht niet indirect, over de paus, maar
direct van God kwam. Het bestuur der Kerk moest weldra inzien, dat
het zou moeten wijken: zij moest van het offensief tot het defensief
overgaan, toen de wereldlijke macht pogingen in het werk stelde, om
de Kerk onder zich te krijgen, en er dus een nieuwe, zware strijd
begon om vrij te komen van staatsheerschappij over de Kerk, een
strijd, die nog steeds niet overal is uitgevochten.
Daar wij de historische stromingen niet meer van een puur
politiek standpunt beschouwen en de arbeid der Kerk speciaal op
sociaal en moreel gebied weten te waarderen, zien wij in, dat ook deze
moeilijkheden doorstaan moesten worden en baat voor de ontwikke
ling van het westen moesten opleveren.
Had men het wereldlijk oppergezag van de Heilige Stoel, naast zijn
geestelijke machtsvolheid, kunnen handhaven, dan zou het pausdom,
gelijk reeds in de dertiende eeuw menigeen bezorgd beaamde, geheel
verwereldlijkt zijn en misschien uit de hogere sferen, waar het thuishoort, voorgoed naar omlaag zijn getrokken. Dan had het westen geen
stuwend leven meer overgehouden. De zo nodige hervorming der
Kerk kon slechts tot stand komen, indien beide machten gescheiden
werden, zonder volkomen opheffing van innerlijk verband. Nieuwe
krachten voor de ontwikkeling van het westen konden slechts voortomen uit een zekere stroomspanning tussen beide machten -- de ene
mocht echter de andere niet vernietigen.
Daarentegen zou historisch ongegrond zijn een critiek, die in het
streven van de pauselijke Stoel naar volle wereldlijke macht, gelijk
wij het waarnemen in de tijd der kruistochten, niets anders dan een
afdwaling zou willen zien. Gelijk wij reeds vroeger betoogden, kan
men het beter beschouwen als een idealistische jeugddroom der
westerse volkeren, die in de kinderkamer der Kerk te zamen leefden
onder de strenge, maar zorgzame leiding van het pausdom, om te
rijpen tot de grote taak, die de toekomst hun zou voorleggen.
Zoals wij het voor onze kinderen als een zegen waarderen, dat zij
kunnen opgroeien in de vrede van een gezin, zo moeten wij het als een
zegen voor de opwassende volkeren van het westen beschouwen, dat
zij zich konden ontwikkelen onder toezicht der Kerk, die ze alle als
leden van één familie beschouwde. Ware het anders geweest, zij
waren ongetwijfeld in hun jonge jaren omgekomen, door elkaar te
bestrijden en te vernietigen wat voor het westen altijd het grootste
gevaar is gebleven.... tot in onze tijd toe. Het was mede een maatregel van huiselijk geluk, dat Leo III Karel de Grote de keizerskroon
opzette, en aldus de vriendschapsband tussen de Heilige Stoel en de
Karolingers, die al een halve eeuw bestond, door een diepzinnige
symbolische handeling versterkte. Het daarbij beoogde doel, de harmonie der hoogste machten, werd vaak verwezenlijkt. Dat men dat
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doel ook vaak voorbij holde, is 's werelds lot, waaraan hierbeneden
niets ontkomt.
Dit mogen wij niet uit het oog verliezen, als wij nu nagaan, hoe
zowel de politieke machtsverhoudingen als het theoretisch streven
naar macht de harmonie verstoorden. Het spreekt_ vanzelf, dat de
keizerskroning weldra nieuwe, dringende vragen opwierp naar de
verhouding tussen de hoogste machten. Een der eerste was, of en in
hoeverre de paus van de kroning of zalving kon concluderen tot een
recht op verlening van de keizerlijke waardigheid, en zo ja, waarop dan
dat recht berustte. In de negende eeuw al bracht Rome het zo ver,
dat de achterkleinzoon van Karel de Grote, Lodewijk II, tegenover
de Griekse keizer de mening uitsprak, als had de paus hem door de
zalving zijn keizerschap verleend; en al spoedig na de dood van
Lodewijk II namen de pausen het standpunt in, dat zij uit een meervoud van candidaten degene konden kiezen, die zij kronen wilden.
Tot de practijk van die opvatting kon de pauselijke Stoel het toen niet
brengen, maar later tijden maakten er een rechtsgrond van. Die
latere tijden kregen als heilloos erfstuk uit de negende eeuw de valse
„schenkingsoorkonde van Constantijn", zogenaamd zwart op wit het
bewijs, dat de pausen over het keizerschap en de keizerlijke heerschappij in het westen konden beschikken dat die oorkonde vals
was, ontdekte men eerst aan het einde der Middeleeuwen. Voorlopig
echter maakten de pausen er nog geen gebruik van. 1
Dat geschiedde eerst, toen het pausdom op andere gronden een
nieuw moreel gezag had verworven; toen het, door de kerkelijke
hervorming innerlijk verjeugdigd, in de investituurstrijd de boeien
slaakte, waarin de Kerk door staatsmacht was geslagen; toen het, in
de tijd der kruistochten, algemeen werd erkend als hoofd van heel de
westerse volkerengemeenschap. Toen begon de tijd, waarin het de
volheid der macht, aan St. Petrus ontleend, veel verder kon uitbreiden
dan ooit te voren. Uit de macht om te binden en te ontbinden, die
Christus aan de prins der apostelen had geschonken, leidde Gregorius VII het recht af, Hendrik IV te onttronen, en in het algemeen
het recht, te beschikken over wereldlijke waardigheden en bezittingen,
mits die slechts aan waardige Christenen ten deel vielen. 2 ) Uit de
geestelijke macht leidde hij ook het recht van beschikking over aardse
dingen af: „Als de heilige apostolische Stoel beslist en beschikt over
geestelijke zaken, waarom zou zij het dan ook niet mogen doen over
wereldlijke zaken ?" 3 ) Zo schroomde hij ook niet, in de korte opsom
zijn voornaamste stellingen en rechten, de Dictatus papae,-mingva
de eis te herhalen, die in kerkrechtelijke verzamelingen van die tijd
)

1) Zie tweede deel blz. 30vv.
2) Concil. Rom. 1076 en 1080. Gregorii VII Registr. III, lOa, ed. C a s p a r
p. 270. Vgl. R i v i è r e, Le problème de l'église et de l'état, p. 9w.
3 ) Gregorii Registr. VII, 14a, ed. C a s p a r 487.
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uit de schenkingsoorkonde van Constantijn was overgenomen, dat
alleen de paus de keizerlijke onderscheidingstekenen zou mogen
gebruiken. 1
Gregorius' opvatting werd door de woordvoerders der keizerlijke
partij bestreden, het duidelijkst door de monnik uit Hersfeld, die in
het geschrift De unitate ecclesiae conservanda de paus verweet, dat
hij zich de wereldlijke macht aanmatigde, en zich niet kon beroepen
op Petrus, die immers geen wereldlijke macht had bezeten; want God
had gewild, dat beide machten gescheiden zouden blijven. Dat verzet
maakte evenwel geen indruk. In de middeleeuwse gedachtengang, die
zo graag systematiseerde, geloofde men veel lichter, dat er maar één
hoofd der Christelijke maatschappij bestond, waaraan God alle macht
had gegeven. Evenzeer strookte dit met de inzichten van de feudale
tijd, waarin alle toekenning van gezag en macht als een ketting werd
beschouwd, die afhing van één bovenste schakel.
In zulk een mentaliteit aanvaardde men gewillig een redenering
van de H. Bernardus van Clairvaux, wiens voornaamste bedoeling
echter was, paus Eugenius III, zijn vroegere leerling, te waarschuwen:
ga niet op in aardse aangelegenheden. De heilige abt, die meester
in vernuftige antithesen, wees op Christus' woord, tot Petrus gesproken: „Steek uw zwaard in de schede ", en zette daarbij de formule op,
die in de middeleeuwse schooltraditie trouw werd doorgegeven, dat
de Kerk behalve het geestelijke zwaard ook het wereldlijke zwaard
van God had ontvangen, maar dat het laatste niet van de Kerk, maar
vóór de Kerk was, terwijl het eerste alleen door de Kerk getrokken
mocht worden. „Het eerste moet door de priester, het tweede door
de ridder, hoewel volgens aanwijzing van de priester en bevel van
de keizer, worden gehanteerd." 2
Dat beeld van de twee zwaarden was koren op de argumentatie molen der Middeleeuwen, die graag allegorieën verwerkte, en nog
meer vergelijkingen zocht, om de verhouding tussen geestelijke en
wereldlijke macht uit te leggen. Kerk en staat, zei men, stonden tot
elkaar als zon tot maan, als ziel tot lichaam, als goud tot lood. Aan de
kerkelijke macht werd steeds de hoogste rang toegekend, omdat zij
het hoogste doel nastreefde. De aardse beschaving was zo nauw
saamgevlochten met het geloofsleven en de arbeid der Kerk, dat men
aansluiting en ondergeschiktheid niet meer dan natuurlijk vond en
afzondering iets onbegrijpelijks. De keizer wees men slechts de rol
van voornaamste helper toe in de uitvoering der Christelijke culturele
taak, maar waarin die taak bestond moest vooral de paus zeggen. Zo
lezen we in een korte verhandeling, omstreeks 1122 door de raadselachtige Honorius Augustodunensis geschreven, dat de paus, wie
)

)

1) Dictatus 8. Gregorii Reg. II. 55a, p. 204.
2) S. Bernardi De consideratione IV, 3, 7. Opp. I (ed. Venet. 1765), p. 194.
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Constantijn de keizerlijke macht had nagelaten, naast zich nog een
keizer wenste te hebben, „in agricultura Dei adiutorem", als helper
bij de aanleg en het onderhoud van Gods tuin, hoofdzakelijk om de
vijanden van het geloof en de boosdoeners met zijn zwaard op een
afstand te houden. 1 )
De koningen worden door de bisschoppen gezalfd, en de paus
kroont de keizer; dus, zei men, door hun wijding stelt de Kerk de
hoogste wereldlijke machten in. De grote theoloog en mysticus Hugo
van St. Victor te Parijs formuleerde een stelling, die evenveel gezag
zou krijgen als de uitspraak van de H. Bernardus : „De geestelijke
macht moet de wereldlijke macht aanstellen (instituere), opdat zij
besta, en vonnissen, zo zij niet deugt. Zelve echter is zij primair
ingesteld, en als zij faalt, kan God alleen haar vonnissen." 2 )
Er kwamen nieuwe argumenten in het debat, toen men princiepen uit het Romeinse recht aandroeg. De legisten, die des keizers
zaak verdedigden, beriepen zich op dat recht om de keizerlijke macht
als onbegrensd te karakteriseren. Rome echter greep dit argument
zonder aarzeling voor zichzelf aan en maakte kortweg voor de paus
aanspraak op de absolute keizerlijke macht, als uitgesproken in de
stelling: Quod principi placuit, legis habet vigorem. Canonisten
stelden de Kerk als hoogste, alles omvattende gemeenschap gelijk met
het Romeinse rijk. Men opperde theses als de volgende: De Kerk en
het Romeinse rijk zijn één. ") De paus staat boven de keizer, want hij
is zelf de eigenlijke keizer. 4 )
Geen paus heeft zo onbewimpeld aanspraak gemaakt op het
recht, over het keizerschap te beschikken, als de sterke Innocentius III,
die de keizerlijke waardigheid eerst aan de Welf Otto IV, en niet aan
de Hohenstaufer Philip toekende, en haar toen Otto IV weer ontnam,
om haar aan de laatste der Hohenstaufen, de jonge Frederik II, te
schenken. Als bekwaam canonist rechtvaardigde hij zijn optreden in
het befaamde, in het canonieke recht opgenomen decretaal Venerabilem van Maart 1202, waarin hij zeide, dat de Stoel van Rome het
Romeinse imperium in de persoon van Karel de Grote „van de
Grieken op de Duitsers overgedragen" had. 5 ) Hij gebruikte dan ook
graag de formule, dat het keizerschap van de Heilige Stoel „principaliter
et finaliter" afhing, vanwege zijn historische oorsprong en zijn einddoel ; principaliter, wijl het door hem en voor hem aan Griekenland
was ontnomen en aan een ander overgedragen, die hem beter zou
verdedigen, en finaliter, wijl de keizer, nadat hij tot koning was
1) Mon. Germ. Lib. de lite III, 72.
2) De sacramentis II p. II c. 4. M i g n e P. L. 176, col. 418.
3) Willebrief des Rheinpfalzgrafen Ludwig 1214. F i c k e r, Forsch. z. Reichs- u.
Rechtsgesch. Italiens IV nr. 259. B o e h m e r - F i c k e r, Reg. nr. 449.
4)) Summa Coloniensis. Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. Phil. hist. Kl. 64 (1870) 111.
c. 34 X de electione I, 6.
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gekozen en gekroond, van de paus de laatste en definitieve handoplegging ontving; want door de paus werd hij gezegend, gekroond en met
het keizerschap bekleed (investitur). 1) Innocentius zag dus zijn
positie tegenover de keizer als die van een leenheer tegenover zijn
vazal, terwijl hij tegenover de andere vorsten slechts een uitoefening
van de pauselijke macht „ratione peccati" statueerde. 2
Uit zijn principiële positie tegenover het keizerschap leidde
Innocentius III af, dat de paus het recht had, de persoon van de
tot koning gekozene te toetsen en goed te keuren. Zolang die goedkeuring niet was verleend, zou dus het bestuur des rijks, zo kon men
concluderen, in 's pausen hand moeten liggen. Maar daarop kon hij
dan ook aanspraak maken, als een keizer ernstig in zijn plicht tekort
schoot, en hij kon die keizer ook uit zijn ambt ontzetten.
In hoeverre rijmde het verloop der historische ontwikkeling op
deze juridische opvattingen en deducties?
Het zou historisch onjuist zijn, de uitlating van Innocentius III
over de overdracht van het keizerschap zo uit te leggen, als had de
paus ooit het keizerschap in het oosten aan de Grieken ontnomen en
het vervolgens aan Karel de Grote toevertrouwd. Daarvan was hoegenaamd geen sprake geweest, toen Karel de Grote tot keizer werd
gekroond. Toen had niemand het oostelijk keizerschap aan de heersers
te Constantinopel betwist; en die bleven er nog lang op stoffen, dat
zij alleen de wettige Romeinse keizers waren. Onwillig erkenden dat
ook de keizers uit de huizen van Karel en Otto, en zij deden al hun best,
om door de Byzantijnse keizers als gelijken te worden aangezien. Maar
als wij in aanmerking nemen, hoe moeilijk wij nog volkomen zekerheid
kunnen krijgen over de omstandigheden van Karel's kroning tot
keizer op Kerstmis 800, mogen we ons zeker niet erg boos maken
over historisch onjuiste opvattingen in de dertiende eeuw.
Een kern van juistheid stak er ook wel in die uitspraak van
Innocentius III. Paus Stephanus II had vrijwillig de aansluiting van
Midden- Italië en van Rome bij het noordelijk rijk der Franken tot
stand gebracht door zijn reis naar Pepijn in het jaar 754. Pepijn was
er slechts toe gekomen, zich in de Italiaanse zaken te mengen door zijn
respect voor de paus en door zijn waardering voor de relatie met het
geestelijk opperhoofd van het westen. Eigenlijk had hij, met zijn
rijksgroten, heel weinig zin, tegen de Longobarden te velde te trekken,
en hun Midden-Italië, dat stellig hun prooi moest worden, te ontrukken. Vervolgens moet in aanmerking worden genomen, dat men te
Rome het goede recht en de waardigheid der Byzantijnse keizers tot
diep in de achtste eeuw had erkend; eerst na de stichting van de
Kerkelijke Staat had men het keizerschap voor dat gebied opgeheven
)

1 ) Registrum super negotio imp. 29 (Deliberatio). M i g n e P. L. 216, col. 1025,
cfr. Registr. 2, 18, 30, 33, 47, col. 998, 1015, 1036, 1048.
') c. Novit. c. 13 X de iudiciis II, 1.
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geacht, en vervolgens had men het op initiatief van Leo III aan de
westerse heerser toegekend, zodat het West- Romeinse rijk in een
nieuwe gedaante herrees. De betekenis van het feit, dat het zuiver

Romeins gebleven Midden-Italië, in zekere zin het laatste overblijfsel
van het West-Romeinse rijk, zich van het oostelijk imperium afwendde en zich bij de nieuwe volkerengroep in het westen aansloot,
is ons opnieuw duidelijk geworden in de laatste tientallen jaren,
waarin de gebeurtenissen ons opnieuw aan het denken hebben
gebracht over het belang ener westerse volkerengemeenschap. De
betekenis van die aansluiting bij het noorden was men te Rome vaag
blijven beseffen vanda^.r die vaak gewraakte uitlating van Innocentius III.
Maar de theorie van die paus over de overdracht der keizerlijke
waardigheid gaf nog geen antwoord op de vraag, hoe het pausdom
dan aan het recht tot die overdracht kwam. In dit verband dacht men
allereerst aan de schenkingsoorkonde van Constantijn, die nu vaker
dan vroeger werd aangehaald, vooral door Gregorius IX; ook hij
beschouwde namelijk de Kerkelijke Staat als het overschot van het
Romeinse rijk, dat de Kerk, ten teken van haar universele heerschappij, voor zichzelf had gehouden, terwijl zij de andere rechten des
rijks verleende aan de tot keizer verheven wereldlijke verdediger. 1 )
Intussen hadden de aanspraken der pausen, die toch voor namelijk uit hun geestelijke positie voortsproten, aan de schenkingsoorkonde van Constantijn geen houvast genoeg. Die oorkonde was
trouwens door de keizers ook nooit als basis van recht erkend. En
bovendien betrof zij alleen het westen. In die tijd echter, toen overal
in Griekenland Latijnse macht werd gegrondvest, wenste Rome het
oosten geenszins buiten zijn aanspraken te sluiten. Paus Innocentius IV wees dan ook, tegenover de te Lyon in 1245 afgezette keizer,
een nieuw fundament aan voor de wereldlijke opperhoogheid van het
pausdom. 2 ) Ziehier zijn betoog: Christus, naar de orde van Melchisedech waarachtig koning en waarachtig priester, had de priesterlijke en
de koninklijke monarchie aan Petrus en zijn opvolgers toevertrouwd,
door hem twee sleutels te geven. Constantijn had niets gepresteerd
dan een restitutie, waartoe de Romeinse keizers verplicht waren hij
had de enige wettige eigenaar een deel van het Romeinse rijk terug gegeven. Aldus meende men de algemene theorie, dat ook de wereldlijke macht door God aan de paus was geschonken, met de historische
argumentatie in overeenstemming te hebben gebracht, maar bovendien wierp men de stelling op, dat het hele imperium de paus toekwam; een standpunt, waar de Romeinse decretisten al lang heen streefden, ingevolge de nauwe samenwerking tussen canoniek en
1) Mon. Germ. Epp. saec. XIII, I, 604, nr. 703 (a. 1236). H u i 11 a r d - B r éh o 11 e s, Hist. diplom. Friderici II, V, 777 (a. 1240).
2) W i n k e l m a n n, Acta imperii inedita II, 696ss.
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Romeins recht. De nieuwe theorie werd verbreid door de grote
canonist Hendrik van Susa, kardinaal van Ostia (Hostiensis), die als
„monarcha iuris" en „stella decretorum" werd geprezen (f 1271), in
zijn Summa aurea, en door Willem Duranti de Oudere, bisschop van
Mende (t 1296), wegens zijn hooggewaardeerd handboek Speculum
iudiciale Speculator genoemd.
Aanspraken, die zoveel omvatten, prikkelden tot verzet, en dat
niet alleen van de Duitsers, wier koning zich de aangewezen persoon
achtte om de keizerskroon te dragen. Er kwam ook van andere
volkeren protest, vooral uit Frankrijk, welks steun de pauselijke Stoel
meer dan ooit nodig had. Juist in de tijd, dat het pausdom meende,
zijn wereldlijke heerschappij solied te hebben gegrondvest en in zijn
aanspraken nog slechts systeem te hoeven te brengen, kwam er een
tegenactie, waardoor de trotse theorie wankelde en het pausdom in
ernstig gevaar raakte.
De grote conflicten met het keizerschap onder Hendrik IV en
Frederik I hadden het pausdom nog geen nadeel berokkend, veeleer
zijn positie nog versterkt. Dat hoeft ons niet te bevreemden; want het
conflict met Hendrik IV was voortgekomen uit het pogen tot hervorming der Kerk, en samengegaan met een conflict tussen die jonge,
moreel toch al niet onaantastbare vorst met de rijksvorsten; en
Frederik I was in Italië verschenen als de onderdrukker van de vrij heid der steden. Bovendien waren beide vorsten in de tijd van de
felste strijd offensief opgetreden: Hendrik had de paus onttroond, en
Frederik had een schisma op zijn verantwoording genomen, door zich
tegen Alexander III en vóór de candidaat der minderheid Victor IV
te verklaren. Dus stonden de pausen toen als voorvechters der
kerkelijke legitimiteit en van belaagd moreel gezag tegenover staatstirannie, die met materiële overmacht werkte, en steunden zij op morele
krachten, waarvoor de keizers wijken moesten. Slechts zover wisten
de keizers het te brengen, dat zij er voor bedankten, zich als vazallen
aan de Heilige Stoel te onderwerpen. Zij hadden er zich toe moeten
bepalen, ieder streven der geestelijke macht om de wereldlijke macht
te absorberen tegen te gaan; maar zij begingen deze ernstige fout, dat
zij aanstuurden op macht over de Kerk als over een staatskerk, en
vermetel alle kerkelijke en pauselijke macht wilden afleiden uit de
keizerlijke macht, eveneens op grond van het Romeinse recht. Dat
openlijk streven naar absolutistische heerschappij, waarvan Italië,
met zijn ontwikkeld stedewezen, hoegenaamd niet gediend was, heeft
vervolgens Frederik II en met hem de hele dynastie der Staufen ten
val gebracht.
Nadien bestond er voor het pausdom der Middeleeuwen geen
gevaar meer van de kant ener keizerlijke overmacht. Een groter gevaar
werd na de val der Hohenstaufen opgeleverd door de anarchie, die in
Duitsland tijdens het interregnum heerste: het pausdom verloor
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daarmee het tegenwicht, dat het in de schaal kon werpen tegen
politieke overmacht van andere zijde. Paus Gregorius X wees dan ook
Alfons van Castilië, die erkenning vroeg van zijn titel als Duits
koning, af, en eveneens de Franse koning Philips III, die tot Roomskoning benoemd wenste te worden. Hij drong er bij de keurvorsten
op aan, dat zij een nieuwe koning zouden kiezen anders zou hijzelf
met de kardinalen het rijk een heerser toewijzen. Duitsland mocht de
paus dankbaar zijn, dat hij zo sprak, want dat deed hij in Duitslands
belang, en hij liet de keurvorsten volkomen de vrije hand. In 1273
kozen de keurvorsten Rudolf van Habsburg, waarop zij diens approbatie door de paus aanvroegen. Deze verklaarde in een bul ondanks
het protest van Ottokar van Bohemen dat hij Rudolf op raad der
kardinalen de titel van Rooms- koning toekende, en hij nodigde hem
uit, zich gereed te maken, om tot keizer te worden gekroond. In
Duitsland berustte men er in, dat de paus aldus een nominatie- en
approbatierecht uitoefende; want men vond dat de enige weg, om
weer een overal als wettig erkend opperhoofd te krijgen, dat innerlijke
orde kon waarborgen, en bovendien: de paus was slechts in zijn goede
zorg voor Duitsland aldus te werk gegaan.
Enige jaren later, in 1281, kort na de kroning van de Franse paus
Martinus IV, overhandigde de Keulse kanunnik Alexander van Roes
aan kardinaal Jacobus Colonna een tractaat De praerogativa imperii,
dat hij te Rome geschreven had, en tevens een soortgelijke, oudere
verhandeling van de Osnabrücker kanunnik Jordanus.
Alexander toonde zich hiermee waakzaam tegen het gevaar, dat
de Franse paus het keizerschap op Frankrijk zou overdragen. Hij
bestreed niet de opvatting der translatie van het keizerschap door de
paus op Karel de Grote, maar wel de conclusie, door sommigen
daaruit getrokken, dat de paus in volle vrijheid over de keizerskroon
kon beschikken. Volgens hem bracht de goddelijke wereldorde mee,
dat het imperium voor de Duitsers was, het studium (de leiding der
wetenschappelijke studiën, uitgeoefend door de Parijse universiteit)
voor de Fransen en het sacerdotium voor de Italianen. Zo was het en
zo moest het blijven. Karel de Grote had door afkomst en persoonlijke
verdiensten recht gehad op de keizerlijke waardigheid. Op zijn
beschikking, door God geinspireerd, en met toestemming des pausen,
was de keuze des keizers aan de keurvorsten gekomen. Aan deze instel lingen, die God had gewild, mocht men niet raken. „Zoals de Roomse
Kerk Gods Kerk is, zo is het rijk (des keizers) het rijk Gods". 1
Uit het jaar 1288, waarschijnlijk van dezelfde Alexander van
Roes, is een Notitia saeculi, die echter invloed vertoont van pseudoJoachimitische profetieën; er wordt in gewezen op de mogelijkheid,
dat het pausdom het zenith van zijn macht al voorbij was, en het
)

De praerogativa ed. W a it z 8 p. 83.
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keizerschap nog eens omhoog kon komen. „Het Roomse sacerdotium
is in het geestelijke en wereldlijke zo hoog geklommen, dat niet alleen
het Christelijke volk en de prelaten der Kerk, maar ook de koningen
der wereld, Joden, Grieken en Tataren (!) voor de voeten des pausen
zijn getreden en aan het pausdom wereldheerschappij hebben toegekend.... Hoger kan het moeilijk komen, zonder zijn apostolisch
gezag geheel prijs te geven en zich in lekenmacht te verkeren." 1 ) Als
een wijs gezinshoofd moest de paus de volkeren naar ieders eigen aard
leiden; en de schrijver kent aller gaven en zwakheden heel goed: de
Italianen zijn nuchter en schrander, maar ook hebzuchtig en jaloers;
de Duitsers zijn fier en edelmoedig, maar tevens grof en heerszuchtig,
roof- en twistziek; de Fransen zijn rechtvaardig, hoffelijk en leergierig,
maar vertonen neiging tot verwaandheid en overdaad, speciaal onder
de clerus, die nog eens lelijk vernederd zal worden, voorspelt de
schrijver. De voornaamste wens van de Notitia saeculi is, dat het
keizerschap aan de Duitsers blijve. Voor de Kerk was inderdaad een
der grootste moeilijkheden van die tijd, dat rekening moest worden
gehouden met de steeds krachtiger nationale aspiraties, die zich in al
deze verhandelingen duidelijk uitspreken. Het was de taak van de
Heilige Stoel, de juiste middelen te vinden, om bij al die naijverige
aanspraken op macht de Christelijke leer buiten het vergeetboek te
houden, en zelf boven die aanspraken te blijven staan. Helaas waren
de kardinalen niet in staat, die middelen aan te wijzen, terwijl de
theoretici, wier kijk op de universele positie des pausen wel juist was,
min of meer mistastten in hun argumentatie en apologie.
Iets later, waarschijnlijk eerst in 1300, schreef de Dominicaan
Tolomeo van Lucca vriend van Thomas Aquinas, en bekend als
schrijver van de Annales Tuscorum en een kerkgeschiedenis een
tractaat van heel andere strekking, dat zeer de aandacht trok. 2 ) Het
heet Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii en tracht te
bewijzen, dat de keizerlijke jurisdictie van de paus afhangt. Wilde de
keizer zijn ambt kunnen uitoefenen, dan moest zijn verkiezing door
de paus worden erkend. Als argument wordt eerst in het algemeen de
geestelijke jurisdictie der bisschoppen over de wereldlijke heersers
aangevoerd. Daaruit volgde, dat de geestelijke waardigheid boven de
wereldlijke vorst ging, als goud boven lood, de meester boven de
leerling, de vader boven de zoon. Dan wordt gewezen op het Oude
Testament: Saul was door Samuel tot koning gezalfd en eerst daarna
was hij begonnen te regeren; hij was dan ook om zijn wangedrag
afgezet en door David vervangen. Eindelijk wordt uit het Nieuwe
Testament aangetoond, dat Christus koning en priester was; Hij had
1) Uitgave der Notitia saeculi van Franz W i 1 h e 1 m. Mitteil. des Instituts f.
oesterreich. Geschichtsforsch. XIX (1898), 665.
2) Vgl. G r a b m a n n in Neues Archiv 37 (1912), 818v. G r a u e r t in Histor.
Jahrb. 29 (1908), 497w, 536; 31 (1910), 242v.
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de volledige geestelijke en wereldlijke jurisdictie aan Petrus toevertrouwd. Dus behoorde het keizerlijk dominium aan de paus als opvolger van Petrus. Van de paus kreeg de keizer de kroon en het
zwaard in de schede. Ook verstandelijke argumenten worden te berde
gebracht. Het lichaam was het orgaan der ziel. Zo gebruikte de paus
het keizerlijk ambt te zijner verdediging en tot die der Kerk. Men zou
kunnen zeggen, dat de paus de ziel der wereld was. In ieder geval was
hij Gods plaatsvervanger op aarde, en moest hij door middel van
geestelijke ambtenaren en wereldlijke vorsten van verschillende rang
de wereld regeren tot heil der gelovigen. Het ambt des keizers hing
dus af van het gezag en de kracht des pausen. Dat pauselijk gezag was
bekrachtigd door de vorsten, het positieve recht en de concilies. Ten
gunste van de paus had Constantijn afstand gedaan van het westerse
keizerschap. Daardoor was de jurisdictie des pausen onbeperkt, en
hing van haar iedere andere jurisdictie af, hetzij koninklijke of
keizerlijke. Aan zijn verkiezing alleen kon de keizer dus nog niet het
recht ontlenen om te regeren. Dat recht kwam de gekozene wel in het
Duitse rijk toe, op grond der gewoonte van vele jaren. Maar voor de
andere gebieden des rijks bezat hij het niet. Dan volgt een uitvoerige
historische verhandeling over de overdracht des rijks onder Constantijn, Karel de Grote en Otto. Doordat Karel de Grote mét de kroon
het imperium van de paus had ontvangen, was het imperium van de
Grieken op de Duitsers overgedragen, was er aan het oosterse keizerrijk een einde gekomen. 1 ) Otto I was op geen andere wijze tot keizer
verheven, door de paus en door volk en clerus van Rome, dan Karel
de Grote. Maar de eerste Duitse paus, Gregorius V, had voor de
bezetting van de keizerlijke troon een nieuwe regeling gemaakt: hij
had de keurvorsten aangesteld een fabel, die ontstaan was door een
verkeerd begrepen, omstreeks 1270 geschreven notitie in de kroniek
van Martinus van Troppau. 2 ) Nadat de schrijver zo'n theorie over
de volheid der pauselijke macht had opgezet, schreef hij de paus
natuurlijk ook het recht toe, de keizer te onttronen; hetgeen ook
herhaaldelijk gebeurd was. Maar ook tegenover andere vorsten had
de paus dit recht. Ook zonder dat er een bepaalde reden voor bestond
kon hij ieder vorstendom en iedere heersersmacht aan een vorst
ontnemen en aan een ander schenken. De paus is de algemene, van
God uitgaande bron van heerschappij, de oorsprong van alle jurisdictie. Tegenover de keizers had de Kerk het recht van onttroning
vaker in practijk gebracht dan tegenover andere vorsten, wijl de keizer
bij uitstek de dienaar (minister) der Kerk is, die tegen eedsaflegging
het beheer over het rijk van de Kerk heeft ontvangen, die dus als
vaz al het rijk van de Kerk heeft gekregen, als leen.
1) Zie boven blz. 60.
2) B u c h n e r, Die Entstehung and Ausbildung der Kurfürstenfabel. Hist.
Jahrb. XXXIII (1912), 68vv.
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Op dit tractaat volgde een tweede, waarschijnlijk van dezelfde
schrijver, Tolomeo van Lucca. De origine ac translatione et statu
imperii beschouwt hetzelfde onderwerp, maar uit een andere gezichtshoek. De keurvorsten wordt ingeprent, als zij kiezen moeten, de
rechten van het pausdom tegenover het keizerschap in het oog te
houden. Stoorden zij zich niet aan het recht des pausen, de keuze te
bekrachtigen, dan kon de paus het keizerschap op een andere natie
overdragen. Deze verhandeling schijnt geschreven te zijn naar aan leiding der aanstaande verkiezing van een keizer na de moord op
Albrecht in 1308.
De leer, in dat geschrift verdedigd, kon nu beter dan te voren
worden volgehouden, want koning Albrecht, die met Adolf van
Nassau als mededinger op de troon was gekomen, had zich geheel
bij de pauselijke opvatting aangesloten. Hij had 17 Juli 1.303, de
stelling van paus Bonifacius VIII beamend, verklaard, dat hij zijn
plicht tot bescherming der Roomse Kerk getrouw wilde vervullen,
aangezien hij het feit erkende, „dat het Roomse imperium door de
apostolische Stoel van de Grieken op de Duitsers was overgedragen,
in de persoon van Karel de Grote, en het recht, de Rooms- koning te
kiezen, die later tot keizer verheven moest worden, aan bepaalde
geestelijke en wereldlijke vorsten was verleend door dezelfde Stoel,
van wie de koningen en keizers (de vroegere en de toekomstige) de
macht van het wereldlijk zwaard ontvangen ". 1
Het polemisch gedeelte der verhandeling bewijst echter, dat
haar doctrine nog felle tegenstanders had, die de onafhankelijkheid
der keizerlijke macht tegenover de paus verdedigden.
)

De meest bekende hunner is Dante met zijn Monarchia. Over

de tijd, waarin die ontstond, lopen de meningen nog ver uiteen:
sommigen noemen de tijd van Albrecht of Hendrik VII, anderen,
minder overtuigend, de nog latere tijd van het conflict tussen Lodewijkk
de Beier en Joannes XXII. Dante trekt van leer — „rnet de eerbied,
die een liefhebbend zoon zijn vader en moeder schuldig is, vol liefde
voor Christus, de Kerk, haar herders en alle belijders van de Christelijke godsdienst" 2
tegen hen die beweren, dat het keizerlijk gezag
afhing van het gezag der Kerk gelijk een opzichter van een architect.
Hij tracht te bewijzen, dat de verkozen keizer geen bekrachtiging door
de paus nodig had.
Opmerkelijk zijn vooral zijn redeneringen over de rechtsgrond van
het wereldimperium, sterk de nadruk leggend op de Romeinse titel
van dat imperium. De keizer der wereld is, volgens hem, de vorst, die
de Voorzienigheid heeft - aangewezen. Hij moet de mensheid het
hoogste goed, dat des vredes, verzekeren. Door goddelijke Providentie
)

--

1) Mon. Germ. Constitutiones IV, 1. nr. 181, p. 155.
2) Monarchia 1. III c. 3.
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had het edelste volk, het Romeinse, de wereldheerschappij en daardoor het imperium veroverd. Die wereldheerschappij bestond krachtens goddelijk recht. De Romeinse wereldkeizer had zijn gezag
onmiddellijk van God, zonder tussenkomst van de paus of enige
andere vertegenwoordiger Gods. Dante bestreed derhalve principieel
alle onderhorigheid van het keizerlijk ambt aan de paus. Weliswaar
moest de keizer als mens óók het hiernamaals indachtig zijn en dus
tegenover de opvolger van St. Petrus de eerbied betrachten, die de
eerstgeborene zijn vader schuldig is, opdat hij, door het licht van
vaderlijke gunst geholpen, des te helderder het aardrijk zou bestralen,
waarover hij gesteld was door Hem alleen, die al het geestelijke en
wereldlijke bestuurt. Maar God alleen leidt de verkiezing des keizers
en bekrachtigt de keuze. Dus „zijn noch degenen, die nu kiezers
worden genoemd (de keurvorsten), noch anderen van welke aard ook,
die ooit zo genoemd mochten worden, in werkelijkheid kiezers
men kan hen beter beschouwen als spreekbuizen der goddelijke
Voorzienigheid." 1
Oppert Dante de mogelijkheid, dat anderen dan de keurvorsten
ooit als kiezers der keizers zouden kunnen optreden, dan zou men
kunnen menen, dat hij dacht aan de opvatting van het Romeinse volk,
dat het zelf , het recht had, de keizer te kiezen. In ieder geval is te
begrijpen, dat men zich op Dante, die het keizerschap afleidde uit het
gezag van het door God uitverkoren Romeinse volk, alras ging
beroepen, toen Lodewijk de Beier zich in 1328 door vertegenwoordigers van het Romeinse volk de keizerskroon op het hoofd liet zetten.
De Monarchia kreeg daardoor echter een kwade naam. De pauselijke
legaat Bertrand du Pouget liet haar, als zijnde een ketters geschrift,
verbranden en poogde zelfs, het gebeente van de auteur te laten
opgraven en verbranden. Het principiële verschil van mening over
de verhouding tussen keizerschap en pausdom verscherpte zich juist
in die tijd tot een felle kamp om de heerschappij over Italië. Had de
keizer de erkenning des pausen nodig, dan volgde daaruit, dat hij
zonder die erkenning in Italië geen keizerlijke rechten kon uitoefenen,
dat die rechten dan bij de paus berustten, dat de paus in de plaats
van de afgewezen keizer over Italië heerste.
Dante echter, het Ghibellijnse standpunt innemend, wenste
Italië, de „tuin des rijks", onvoorwaardelijk toegewezen te zien aan
het keizerschap met zijn Romeinse oorsprong. Maar hij wilde nog
meer. Van Italië uit moest de Roomse keizer zijn wereldheerschappij
over andere volken ontvouwen. Vurige vaderlandsliefde heeft er
Dante toe verleid, in de Monarchia overdrevenheden te wagen over
de goddelijke roeping der Romeinen om te heersen, en de geschiedenis
geweld aan te doen, door een rechtscontinuïteit van het Romeinse
)

1)

Mon. 1. III c. 16 (15).
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rijk aan te nemen. Dus vertoont Dante hier, op het keerpunt der tijden
staande, de andere kant van het Janusgezicht zijner mentaliteit de
kant, die, naar de toekomst gekeerd, Italië's renaissance tegemoet zag.
Hij geniet, in nog vage verbeeldingen, van Rome's vroegere grootheid
als heerseres der wereld, en herschept haar dan in de vormen zijner
idealen. Voor die herschapen grootheid tracht hij alvast te werken,
door naar de intellectuele eenheid van Italië te streven, in zijn boek
over de moedertaal (De vulpari eloquentia) de gemeenschappelijke
afkomst der Italiaanse dialecten aantonend, en in de Monarchia het
door God uitverkoren volk voorstellend als een „herenvolk ", door
natuur en Voorzienigheid geroepen om te heersen en door andere
volken gediend te worden. Om ons nog duidelijker te maken, hoezeer
hij nadert tot de Uebermensch- theorie der Renaissance, betoogt hij,
dat het met de volkeren precies zo gesteld is als met de individuen:
„sommige zijn geboren om te heersen, andere om onderworpen te
zijn en te dienen." 1
Hij geeft de machtstheorie alleen een godsdienstig tintje door
op te merken: wat door oorlog is verkregen, is rechtens verkregen,
want God schenkt de overwinning aan hem, die recht heeft. Het
Romeinse volk had door oorlog, dus rechtens, de wereldheerschappij
verworven. Dat gelijkgerechtigde volkeren en naties naast elkander
konden bestaan, lag enigszins boven Dante's begrip. Hij ziet in zijn
Romeinse rijk een ideale gemeenschap, die vrede en vrijheid en
rechtvaardigheid zal waarborgen; maar instandhouding van die aardse
gelukstoestand verwacht hij toch slechts van de macht des keizers.
Die keizer idealiseert hij, zonder enige zin voor realiteit, even tomeloos
als het Romeinse volk, dat hij het heilige, het vrome, het glorierijke
volk noemt, ofschoon hij elders bijzonder critisch over de Romeinen
kan oordelen. 2 ) Hij komt met eigenaardige en zelfs kinderachtige
argumenten aandragen, om het recht der Romeinen op wereldheerschappij te funderen: Aeneas had door zijn huwelijk met de
Aziate Creusa, de Afrikaanse Dido en de Europese Lavinia voor zijn
nakomelingen de wereldheerschappij verworven; Christus had slechts
kunnen lijden onder een Romeinse, dus rechtmatige rechter, Pilatus,
anders was Zijn dood geen voldoening voor de goddelijke rechtvaardigheid geweest. 3
De gedachte, tot zodanige religieuze krachtsontwikkeling te
prikkelen, dat de morele orde door de dienaren der Kerk kon worden
gehandhaafd, komt hier in Dante niet op. Op leken stelt hij zijn hoop
voor de toekomst. Hij voelt zich hun heraut, een dergenen, wie van
hogerhand de zin voor waarheid gegeven is, een van de wachters der
wereld; maar tegelijk bekent hij naïef, dat hij daar roem mee wil
)

)

1) Mon. 1. II c. 7.
2) Mon.!. II c. 5; Vulg. Eloq. 1. Ic. 11.
3 ) Mon. 1. II c. 3, c. 11 (12).
6. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. III.
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winnen 1 )
het doel, dat de Renaissanceschrijvers met nog groter
drift zullen najagen.
Als Dante zich inspant, de aanspraken der pausen van zijn tijd
op volheid van wereldlijke macht en op voogdij over het keizerschap
afwijzend, een positief systeem op te bouwen van een wereldmonarchie, steunend op de adel der Romeinen, vergeet hij, het andere
uiterste te vermijden. Hij schept uit oude machtstradities, alleen met
wat schoolse Christelijke argumenten verguld, een fictie, die niet de
minste kans had op verwezenlijking en algemene erkenning. Maar wij
zien er de reactie in, die wel rijzen moest tegen de eisen van curiale
schrijvers. Wij zien er het bewijs in, hoe gevaarlijk het was, de pauselijke macht te willen schragen met juridische deducties uit oud Romeins imperialisme. Er verheft zich tegenover die theorie ener
meer uiterlijk dan innerlijk door de Kerk beheerste beschaving een
lekencultuur, die bij Dante nog buigt voor het eeuwig doel, maar
later niet genoeg heeft aan een billijke mate van zelfstandigheid, en
ongeveer geen prijs meer stelt op waarachtig innerlijk verband met
godsdienst en Kerk. Tevens echter heeft Dante, met zijn redenering,
die uitgaat van de adel van het Romeinse volk, de naijver van andere
volken wakker geroepen, en met name tot Frans streven naar het
wereldimperium geprikkeld. Overigens is hij niet door blijven gaan
op de weg, die uit kon lopen op scheiding tussen beschaving en
godsdienst hij heeft later in zijn Divina Commedia in de bovennatuurlijke beschouwing van het aardse de volle innerlijke harmonie
gevonden, die hij in de Monarchia nog miste, en aan Beatrice, de
goddelijke wijsheid, vergiffenis gevraagd, dat hij zich eens van haar
had afgewend.
Vervolgen wij de beschouwing der contrasten, die zich hier nog
half omsluierd voordoen. Zij openbaren zich terzelfder tijd op een
ander slagveld, in de pennestrijd, die de vertegenwoordigers der Curie
onder Bonifacius VIII met de voorvechters van de Franse troon
begonnen.
De eisen, waarvoor de curiale partij onder Bonifacius VIII vocht,
waren niet nieuw. In wezen waren ze al onder Gregorius VII gesteld,
en Innocentius III had ze nog duidelijker geformuleerd. Maar men
boog er toen makkelijker het hoofd voor, wijl men er onmiskenbaar
een ideale zending der Kerk mee zag samengaan. Het pausdom was
in die tijd niet enkel een reale, maar ook een ideale macht, de ziel der
Christelijke maatschappij en der westerse volkerengemeenschap.
Gregorius en Innocentius III waren trouwens ook idealer persoonlijkheden dan Bonifacius VIII. Onpartijdigen konden niet ontkennen,
dat ideale bedoelingen hen dreven, en kleingeestig machtsegoisme in
hun grote persoonlijkheden geen stem had. Ook Bonifacius VIII
1)

Mon. 1.1 c. 1.
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bezat voortreffelijke eigenschappen. Hij trad energiek op, schuwde
geen gevaar, en gaf in allermoeilijkste uren blijk van een zielegrootheid,
waarvoor zijn felste, overwinnende tegenstanders momenteel beschaamd stonden. Maar zijn moreel gezag werd bij velen geschokt
door zijn heerszucht, die kwetsend kon afstoten, en onbarmhartig
toegreep naar uitbreiding van macht en zelfs klein gewin; door zijn
hartstochtelijk najagen van roem en glans. Daartegen verhieven zich
aan alle zijden tegenstanders, wier kracht hij in zijn hoogmoed onderschatte. Bovendien was zijn positie van het begin van zijn pontificaat
af al wankel, want hij dankte zijn verheffing aan de afstand van de
paus-kluizenaar Coelestinus V, hetgeen zijn persoonlijke autoriteit,
.juist in het oog der meest idealistische Christenen, minstens ver zwakte. Maar hij trok zich daar niets van aan. Hij was als geboren en
getogen in eenzijdige juristengeest; hij hoefde slechts, meende hij,
de oude formules vastberaden door te drijven naar zijn doel, om de
overwinning te behalen, en grotere roem dan enige paus vóór hem.
Hij was de eerste paus, die tij dens zijn leven standbeelden voor zichzelf liet oprichten, maar ook de paus, die het gezag van de Heilige
Stoel door zijn nederlagen verzwakte als geen zijner voorgangers.
Hij begon zijn strijd tegen Philips de Schone met een goed doel:
hij wilde vrede stichten tussen Frankrijk en Engeland. Was hij daarin
geslaagd, had hij de draden kunnen breken, die leidden naar de
honderdjarige oorlog tussen die beide rijken, heel de Christelijke
wereld had hem er dank voor geweten. Maar weldra bleek, dat die
zware taak hem in het geheel niet lag: hij trad veel te gebiedend en te
onverzettelijk op; en toen duurde het niet lang, of zijn aanvankelijk
goede bedoeling wrong de verkeerde kant op. Daar komt bij, dat hij
maar heel weinig politieke tact toonde: hij wist niet nuchter te waarderen, wat momenteel practisch te bereiken was, en had in het geheel
geen kijk op het gevoel van zelfstandigheid en de kracht, waarmee
die jonge staten tegenover hem kwamen te staan.
Hij trachtte op beide partijen, ten gunste van de vrede, een druk
uit te oefenen, door in de bul Clericis laicos van 25 Februari 1296 te
verbieden, dat de clerus belasting betaalde zonder verlof van de
Heilige Stoel. Philips' antwoord was, dat hij de pauselijke inkomsten uit
Frankrijk blokkeerde. Bonifacius zag zich gedwongen toe te geven eerst erkende hij, dat vrijwillige geschenken en leningen ook zonder
speciale pauselijke toestemming geoorloofd waren, later moest hij het
standpunt, in de bul Clericis laicos ingenomen, geheel prijsgeven.
Door de canonisatie van Lodewijk IX hoopte hij de Franse koning te
winnen, en te voorkomen, dat de kardinalen Colonna en de Spinitualen, die zijn legitimiteit bestreden, een zo machtige bondgenoot
kregen.
In het jaar 1300 meende Bonifacius opnieuw, over al zijn tegenstanders te kunnen triomferen, door voor het eerst het jubeljaar
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te laten vieren. Hiertoe bracht hem het volksgeloof, dat men op het
keerpunt der eeuwen grote geestelijke gunsten te Rome kon winnen.
In een bul van 22 Februari 1300 zegde hij een volle aflaat toe aan hen,
die in de loop des jaars de basilieken der apostelen zouden bezoeken,
en nadien was Rome dag aan dag vol pelgrims uit alle landen. Er
kwamen en gingen, naar bericht wordt, dagelijks dertigduizend pel grims. Met groeiende verbazing kon Bonifacius waarnemen, hoe groot
overal in het westen de verering was voor de prinsen der apostelen
en voor de opvolger van Petrus te Rome. Zijn zelfvertrouwen klom
er door. Tot zijn eigen schade ontging hem echter, dat de koningen
in die stoeten pelgrims niet voorkwamen. Had hij dat opgemerkt en
zich afgevraagd, hoe dat kwam, dan was hij misschien voorzichtiger
geweest en had hij zich geen illusies gemaakt over wijzigingen in de
verhouding der staten tot de Heilige Stoel. Zijn gevoel van macht
scheen hem blind te maken voor de gevaren, die hem bedreigden.
Van verschillende zijden vernemen we, dat hij zich meermalen
in keizerlijk ornaat vertoonde, met de keizerskroon op het hoofd en
het zwaard aan zijn zijde of in zijn hand, uitroepend: „Ik ben Caesar,
ik ben keizer." 1) Geestelijk en wereldlijk oppergezag in zich verenigend wilde hij over alle vorsten bevelen. Daarom zal hij er ook veel
prijs op hebben gesteld, dat op de pauselijke tiara twee kroondiademen werden aangebracht, zoals we ze op zijn standbeelden,
tijdens zijn leven te Rome vervaardigd, waarnemen. 2 )
Weldra zou Bonifacius ondervinden, hoe smadelijk Frankrijk
zijn aanspraken afwees.
Een Zuid-Franse bisschop, Bernard de Saisset, wie de paus een
zending bij koning Philips de Schone had toevertrouwd, werd aangeklaagd en gevangengezet wegens hoogverraderlijke relaties. De paus
eiste, dat de gevangene zou worden vrijgelaten, trok zijn vroeger
verleende goedkeuring van belastingen in, bracht de koning in de bul
Ausculta fili van 5 December 1301 ernstig zijn bezwaren onder het
oog en riep hem naar Rome, om te verschijnen voor een synode,
waarin de paus met de Franse clerus wenste te spreken over welvaart
en vrede in Frankrijk. Die synode zou 1 November 1302 te Rome
worden gehouden. Met alle middelen van agitatie en vervalsing ging
men in Frankrijk aan het werk, om die synode te verhinderen. In
plaats van het echte pauselijke schrijven werd een kortere, vervalste
tekst, een zogenaamde bul Deum time, verspreid, waarin men de paus
liet beweren, dat de koning hem ondergeschikt was in alle wereldlijke
1 ) F i n k e, Acta Aragon. I, 133ss. Vgl. D a v i d s o h n, Gesch. v. Florenz III
(Berlijn 1912), 11 A. 1.
Z) B r a u n, Die liturgische Gewandung (Freib. i. B. 1907) 503. Misschien echter
is de tweede diadeem reeds onder Gregorius IX (1227-1241) ingevoerd. De biograaf
van die paus noemt hem namelijk bij de beschrijving der intronisatieplechtigheden:
„duplici diademate coronatus". M u r a t o r i, Scriptores III, 575.
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en geestelijke zaken en generlei regale rechten bezat. Het antwoord,
een protest van de zijde des konings, werd eveneens vervalst, met
grofheden doorspekt. De 10e April 1302 riep de koning een grote
nationale vergadering, de eerste van die aard, bijeen, voor het eerst ook
de derde stand raadplegend. De beide lekenstanden, adel en burgers,
stelden aanstonds ten gunste des konings protestbrieven aan de
kardinalen op, waarin zij Bonifacius geen paus meer noemden. De
clerus liet zich bang maken door het verwijt, dat hij minder vaderlandsliefde betoonde, en verzocht de paus, van bijeenroeping der
Romeinse synode af te zien en zoveel mogelijk inschikkelijkheid te
betrachten, wijl de leken anders wellicht tot scheuring gedreven
zouden worden. Bonifacius liet zich daardoor niet tegenhouden. De
aangekondigde synode te Rome ging door -- er verschenen, ondanks
het koninklijk verbod, nog negenendertig Franse bisschoppen.
Kort daarna vaardigde Bonifacius VIII de beroemde bul Unam
sanctam van 18 November 1302 uit. In aansluiting bij de princiepen,
die in de scholen werden gehuldigd, vooral bij de twee-zwaardentheorie van de H. Bernardus, werd daarin de verhouding tussen
geestelijke en wereldlijke macht uiteengezet, met nadruk op de
ondergeschiktheid van laatstgenoemde, met de scherpe formulering
van Hugo van St. Victor: „Het geestelijke gezag moet het aardse gezag
instellen en het vonnissen, wanneer het tekort schiet." 1 ) Aan het
einde wordt iedere Christen plechtig gewezen op zijn plicht, de paus
te gehoorzamen, ter wille van eigen zieleheil. 2 ) Iets nieuws bevatte
de bul eigenlijk niet; maar de redenering van theologen en canonisten
werd nu door Bonifacius in een tijd van uiterste politieke spanning
zo nadrukkelijk mogelijk afgekondigd, en daarin zag men het pro-

gramma ener nieuwe pauselijke wereldmonarchie, waarin de Roomse
Kerk boven Frankrijk, boven het keizerschap en boven alle staten
zou staan.
Men besloot daartegen met de grootste kracht op te treden,
Bonifacius persoonlijk aan te tasten. Hij moest naar Frankrijk worden
gebracht en daar door een concilie worden afgezet. Zo wilde men
voorkomen, dat de koning door de paus werd geëxcommuniceerd.
Een ridder, Willem Nogaret, ontwierp het plan en nam op zich, het
uit te voeren. De koning belegde te Parijs vergaderingen, waarin de
wettigheid van Bonifacius' pausschap werd ontkend op grond van
ontucht, simonie en andere ondeugden, en bijeenroeping van een
algemeen concilie werd geëist. Overal in den lande werden betuigingen
van instemming ingezameld slechts de Cisterciënsers en een aantal
leden der bedelorden weigerden die. Alle vreemdelingen moesten de
grenzen over, de geestelijken echter werd verboden het land te
1) Zie boven blz. 60.
2) c. 1. Extravag. commun. De maior. et obed. I 8.
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verlaten. Toen, de 7e September 1303, verscheen Willem Nogaret,
met de Colonna's en enige ontevreden Italiaanse edelen, plotseling
voor Anagni, waar Bonifacius zich ophield, maakte zich bij verrassing
van de stad meester, drong het pauselijk slot binnen en bracht de
paus de boodschap, dat hij zou worden weggevoerd om door een
algemeen concilie te worden geoordeeld, zo hij niet vrijwillig afstand
deed van zijn waardigheid. Bonifacius bleef sterk, tegen alle bedreiging
in, en weigerde op dat voorstel in te gaan. De burgers van Anagni
trokken intussen partij voor de paus, hun landgenoot, en bevrijdden
hem. De opwinding dier dagen greep echter de bejaarde en zieke
paus zozeer aan, dat hij kort daarna, de 12e October 1303, overleed.
Na de dood van Bonifacius VIII was de voornaamste zorg der
Curie niet, satisfactie te eisen voor de aanslag te Anagni, maar een
volslagen breuk met Frankrijk te vermijden. Daartoe beijverde zich
de nieuwe paus, de Dominicaan Benedictus XI. Hij trok alle decreten
van Bonifacius VIII, die tegen Frankrijk waren gericht, in, en schonk
iedereen, Nogaret uitgezonderd, gratie.
De koning echter was daarmee nog niet tevreden. De Fransgezinde aartsbisschop van Bordeaux, na de dood van Benedictus in
1305 paus Clemens V geworden, moest zich ook naar zijn andere
eisen schikken. Philips eiste, dat een proces zou worden begonnen
tegen Bonifacius VIII, die gebrandmerkt moest worden als illegitiem
en ketters paus, en dat alle maatregelen tegen Nogaret en zijn mede-

plichtigen ingetrokken zouden worden. Clemens V, die aan de wens
van zijn kiezers, dat hij naar Italië zou komen, geen gevolg had
gegeven, maar zich te Lyon had laten kronen en ook steeds daarna in
Frankrijk bleef, en die bovendien ziekelijk was en weinig energie
bezat, dorst de koning geen weerstand te bieden. Eerst offerde hij de
orde der Tempeliers aan de koning en de inquisitie, die een werktuig
des konings was geworden, op; toen liet hij de Curie een gerechtelijk
onderzoek beginnen, of het optreden des konings tegen Bonifacius
goed en gerechtvaardigd was geweest. In die procedure werden de
smadelijkste beschuldigingen aan het adres van de overleden paus
uitgebracht. De koning wilde Bonifacius laten veroordelen als ketter,
zijn overblijfselen zien opgraven en in het publiek verbranden, en liet
die eis eerst varen, toen hij gewaarwerd, dat de algemene opinie op
het concilie van Vienne er tegen was, de nagedachtenis van Bonifacius VIII aldus te onteren. De paus had echter alle stukken, door
Bonifacius en Benedictus XI sedert November 1302 tegen de Franse
koning, de Colonna's en Nogaret uitgevaardigd, ingetrokken, Nogaret
de absolutie geschonken, hem een bedevaart als penitentie opleggend,
en uitdrukkelijk de ijver en moed des geloofs geprezen, waardoor
Philips zich in de strijd met Bonifacius VIII had laten leiden.
Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen, die in Philips' tijd
aanleiding gaven tot de pennestrijd over de omvang der pauselijke
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macht. Aan de kant van de Franse koning stonden de lekejuristen,
de legisten, die onder Philips een nieuwe adel vormden, en tot wier
aantal Willem Nogaret behoorde. De zaak des pausen werd voor
behalve door de theologen, door de canonisten, wier uitleg-gestan,
der pauselijke decretalen was gegroeid tot een nieuwe, invloedrijke
literatuur. Zij wijdden hun bijzondere aandacht aan de leer over de
macht der Kerk en des pausen.
Onder degenen, die de onbeperkte volheid der pauselijke macht
bepleitten, treedt allereerst op de voorgrond Aegidius Romanus,
abusievelijk De Colonna genoemd. Hij behoorde tot de gereorganiseerde bedelorde der Augustijner Eremieten en was te Parijs een
leerling van de H. Thomas geweest. Hij genoot in zijn orde een even
hoog aanzien als geleerde als St. Thomas onder de Dominicanen en
hij was de eerste magister theologiae der Augustijnen aan de Parijse
universiteit. Voorschrift werd, dat alle kloosterlingen-lectoren zich
aan zijn leer moesten houden. In 1292 werd hij tot generaal van zijn
orde gekozen. Van zijn vriend Benedictus Gaetani kreeg hij, toen deze
paus Bonifacius VIII was geworden, het aartsbisdom Bourges, tot
grote voldoening van Philips de Schone, wiens gouverneur Aegidius
was geweest. Toen Philips nog kroonprins was, had de Augustijn een
overzicht der bestuursleer voor vorsten (De regimine principum)
geschreven, dat later een grote bekendheid verwierf. Zijn invloed op
de jonge koning werd echter geleidelijk verdrongen door die der
lekejuristen, tegen wie hij de kroonprins reeds gewaarschuwd had,
door hen als politieke domkoppen te bestempelen. Toen de onmin
tussen Bonifacius en Philips uitbrak, koos Aegidius vastberaden partij
voor de paus. Hij nam als voornaamste vertegenwoordiger van de
Franse clerus deel aan de Romeinse synode, waarvan de uitvaardiging
der bul Unam sanctam het resultaat was. Na Bonifacius' dood wist hij
echter weer in 's konings gunst te geraken, waarschijnlijk ten koste
der Tempeliers, wier huis te Bourges hij kreeg voor zijn orde. Hij
stierf in 1.316 te Avignon. Dat deze beroemde geleerde, schrijver van
vele theologische en philosophische werken, voor Bonifacius in het
literaire strijdperk trad, legde voor de opvatting des pausen niet weinig
gewicht in de schaal.
Aegidius' geschriften over het geschilpunt :,de verhouding tussen
staat en Kerk, interesseren ons vooral ook, wijl hij er zelf de verschillende theorieën over die kwestie in aangeeft. In de eerste verhandeling, die hij schreef als gouverneur van kroonprins Philips, De
regimine principum, bewoog hij zich in de Aristotelische gedachtenwereld en bleef hij derhalve nauw verwant aan Thomas Aquinas, die
onder dezelfde titel een verhandeling had geschreven (maar niet
voltooid zij werd later door de kerkhistoricus Tolomeo van Lucca
vervolgd). Aegidius stelt hier zonder voorbehoud de staat voor als een
zelfstandige instelling met eigen recht en eigen morele taak; evenals
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Aristoteles en Thomas ging hij uit van de stelling, dat de mens van
nature een sociaal en politiek wezen was. Hij week echter hier en
daar van Thomas af. Hierin bijvoorbeeld, dat Thomas zich als ideale
staat de stedelijke staat voorstelde, die in eigen economische behoeften
volledig voorzag, terwijl Aegidius een hogere, meer volmaakte
politieke eenheid zag in de territoriaalstaat, het regnum. Wij kunnen
moeilijk anders verwachten van de gouverneur van een Franse
troonopvolger, wie hij natuurlijk ook over het imperium niets hoefde
te zeggen. Beschouwde Thomas het kiesrijk als de beste staatsvorm,
Aegidius gaf aan de erfelijke monarchie de voorkeur wederom
begrijpelijk, gezien zijn leerling en het feit, dat Frankrijk een erfelijke
monarchie was. Gelijk Aristoteles stelt Aegidius de koning voor als
een ideaalmens, als „semideus", halfgod een punt van overeenkomst met Dante's Monarchia. Onder de culturele objecten, waarvoor
de koning zorg moet hebben, worden de nieuwe takken van wetenschap genoemd, die toen aan de universiteit van Parijs werden
gekweekt, en daaronder wordt de theologie de godin en meesteres aller
wetenschappen geprezen. Een theologische of kerkelijke overweging
vinden wij overigens alleen nog maar, als de schrijver de koning niet
alleen onder de „lex naturalis" stelt, de algemene wet van natuur en
rede, maar hem ook op de evangelische of goddelijke wet wijst. Hij
komt daarbij in verweer tegen hen, die alleen philosophische kennis,
de nieuwe Aristotelische wetenschappen zoeken, en de theologie met
de evangelische wetten overbodig achten. Aegidius waarschuwt de
kroonprins tegen die rationalisten, onder wie wij de Averroisten
moeten verstaan. Van enige geestelijke macht boven de staat is echter
in deze instructie voor aanstaande vorsten geen sprake.
Van een heel andere kant leren wij Aegidius kennen in zijn bijna
twintig jaar later geschreven en aan paus Bonifacius VIII opgedragen
werk De ecclesiastica potestate sive de summi pontificis potestate.
Het dateert van begin 1302 en diende als ontwerp voor de bul Unam
sanctam, waarin een aantal zinnen letterlijk met die verhandeling
overeenstemt. Aegidius verkondigt hier de theocratische leer der
pauselijke oppermacht, gelijk die zich uit Augustijnse wortel sedert
Gregorius VII en vooral sedert Innocentius III had ontwikkeld.
Aristoteles schijnt de schrijver te vergeten hij gaat in zijn gedachten
terug naar de grondbeginselen van , Augustinus; hij wil althans de
staat een plaats toewijzen in de goddelijke wereldorde en ontleent zijn
argumenten daarvoor aan de Heilige Schrift en de decretalen der
pausen. Zijn doel is hier, een helder licht te werpen op de omvang
der pauselijke macht, vooral tot onderricht van leken.
De paus, zo begint hij te redeneren, de geestelijke mens, die alles
richt en door niemand gericht wordt, is door zijn stand boven alle
andere standen verheven, zodat allen hem de voetkus verschuldigd
zijn, gelijk reeds Gregorius VII in zijn Dictatus papae had geschreven.

De strijd om de volheid der pauselijke macht

77

Wijl hij de hoogste en heiligste stand vormde, mocht men ook aannemen, dat hij persoonlijk volmaakt en heilig was een stelling, die
wij óók in Gregorius' Dictatus vinden. De paus bezit het hoogste
geestelijke gezag, en gebiedt derhalve over de zielen en lichamen der
mensen. Het geestelijke gezag stelt het aardse gezag in en vonnist het,
als het niet deugt een stelling, het eerst door Hugo van St. Victor
geuit, en woordelijk in de bul Unam sanctam opgenomen, evenals de
verdere argumentatie voor de hogere waardigheid van het geestelijke
gezag. Die hogere waardigheid kwam tegenover het aardse gezag
hierin uit, dat de wereldlijke overheid tienden betaalde aan de
geestelijke overheid; dat de koningen door de priesters werden gewijd
en gezalfd; dat er geen waarlijk wettige koninklijke macht bestond of
bestaat, die niet door het priesterschap was ingesteld of met het
priesterlijk gezag samenging in één persoon of achteraf priesterlijke
bekrachtiging had ontvangen. Welbeschouwd volgde dit ook uit de
beschouwing van het wereldbestuur in het algemeen: daarin werd
overal de materie door de geest geregeerd. De regering der Kerk
moest daarvan een weerspiegeling zijn. Gelijk in de mens ziel en
lichaam, hoewel onderscheiden, een eenheid vormen, eveneens waren
geestelijk en wereldlijk gezag in de menselijke samenleving innerlijk
aan elkaar gebonden, krachtens goddelijke regeling. Die innerlijke
orde eiste, dat de ene macht onder de andere stond. De laagste dier
beide machten, dat wil zeggen de wereldlijke, moest dus onderworpen
zijn aan de hoogste, de geestelijke. De paus had van God beide
zwaarden ontvangen, het geestelijke en het wereldlijke. Het eerste
gebruikt hij, het tweede heeft hij niet „ad usum", maar „ad nutum"
ontvangen, „volgens de eenparige mening der doctoren en de woorden
van de H. Bernardus". 1 ) Hij geeft de wereldlijke macht door en
vergenoegt er zich mee, te bevelen, hoe zij zal worden gebruikt; dat
was de hoogste en waardigste methode. De wereldlijke vorsten mogen
er dus niet te groot op gaan, dat zij het wereldlijk gezag bezitten en
over de wereldlijke goederen, de temporalia, heersen. Want de Kerk
bezit die macht en heerschappij in nog groter mate.
Alle temporalia staan „sub dominio et potestate ecclesiae".
Vooral aan de behandeling van deze stelling is verder het geschrift
gewijd. Het is niet juist, dat beide machten gelijkerwijs rechtstreeks
van God afkomstig zijn. De koninklijke macht is slechts via het
geestelijk gezag en dóór dat gezag ingesteld. Het eerste blijkt reeds uit
het Oude Testament, het tweede bewijst de „translatio imperii".
Derhalve staan ook de temporalia onder het dominium der geestelijke
macht. Alle organen en hulpmiddelen der wereldlijke macht moeten
in gehoorzaamheid onder de Kerk worden gebracht en naar haar wil
worden gebruikt. Dat eist het einddoel, waarheen de Kerk alles moet
1.Ic.7.Boffito-Oxilia p.24.
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leiden. Zij is het universele gezag, waaraan iedere Christen zichzelf
en het zijne moet onderwerpen. Zonder met God verbonden te zijn,
dat wil zeggen zonder gedoopt te zijn, kan niemand een waar erf- of
eigendomsrecht bezitten, want als Christus de stichter en leider niet
is en de Kerk niet geëerd wordt, bestaat er geen waarachtige rechtvaardigheid en geen echte rechtsstaat. In deze zin heeft de Kerk de
universele oppereigendom van alle bezittingen, de gelovige echter de
particuliere ondereigendom. „Geen mens kan een akker of wijnberg
of wat ook met recht bezitten, tenzij onder de Kerk en door de Kerk."
De schrijver kan dus ook, zich op Augustinus beroepend, zeggen, dat
het Romeinse ' rijk nooit een waarachtige staat is geweest, wijl er nooit
ware gerechtigheid heeft bestaan. 1
De wereldlijke macht heeft - op de temporalia slechts een particulier, geen universeel recht. Zij kan haar recht slechts laten gelden
onder de opperhoogheid van het geestelijke gezag, tegen betaling van
cijns. De handhaving van recht en wet is onderworpen aan het oordeel
der Kerk, dus van de paus. Dit volgt ook uit de macht der Kerk om
te binden en te ontbinden zij kan door middel der excommunicatie
iedere rechtstoestand opheffen, alle wetten, verdragen, iedere eigendom, ieder huwelijk en alle erfrecht annuleren. Maar daarom is het
wereldlijke zwaard nog niet overbodig, want er is veel, dat de Kerk
kwalijk voegt lijfstraffelijke rechtspleging bijvoorbeeld en nietig
wereldlijk bedrijf. Daar is het wereldlijk bestuur voor. Maar de Kerk
is de bron aller macht. Zij stelt de vorsten aan, zet ze af, wijdt en
handhaaft ze. In geestelijke zaken is steeds appèl bij de paus mogelijk,
in wereldlijke zaken slechts in bijzondere gevallen, want daar geldt
allereerst de wereldlijke jurisdictie. De wereldlijke jurisdictie wordt
direct door de geestelijke macht uitgeoefend, als wereldlijke zaken
annexen zijn van geestelijke zaken, of omgekeerd. Hieronder vallen
van de ene kant kwesties betreffende bruidsschat, erfenis en bezit,
van de andere kant alle aangelegenheden, waarbij sprake is van
misdaad of zonde. De Kerk moet vooral ingrijpen om de vrede te
bewaren en een einde te maken aan de oorlog die in zekere zin een
„vacuum spirituale" is -- en om schennis van bezworen vredesverdragen te bestraffen. Zij kan zich dus in alle geschillen om allerlei
temporalia mengen. De macht des pausen, zo heet het ten slotte, is
niet te meten en niet te tellen —. dat wil zeggen: zij strekt zich over
alle Christenen uit en niet te wegen: zij kan absolveren zonder
onderscheid van zwaarte der zonden. Met dezelfde woorden had de
gezant van de Duitse koning Albrecht, in zijn toespraak tot Bonifacius VIII ter consistorie van 30 April 1303, de pauselijke macht
onbegrensd geprezen: zij ging alle gewicht en getal en maat te boven. 2
)

)

1) 1. II. c. 7. Boffito-Oxilia p. 60.
Apostolice sedis inlimitata auctoritas, carens pondere, numero et mensura."
M. G. Constit. IV, 1 p. 141.
2)

„
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Aegidius zet zijn theorie op in een gesloten systeem, waaraan
grootsheid niet ontzegd mag worden, en argumenteert voornamelijk
als metaphysicus en moralist. Uitgaande van de souvereiniteit van
Gods rechten tekent hij het ideale rijk Gods op aarde, maar identificeert daarbij strakweg het rijk Gods en de Kerk en wringt onbekommerd morele princiepen om tot juridische eisen. Hij overdrijft naar
de ene kant de middeleeuwse opvatting van eenheid in de maat
gelijk de imperialisten en de Franse legisten het naar de-schapijler,
andere kant deden. Wat hij ons echter onthoudt, dat is een synthese,
waarin hij zijn vroeger uitgesproken inzichten over de vorstelijke
macht rijmt met de theorie over de pauselijke macht; weshalve men
hem er van beschuldigen kan, dat hij zichzelf tegenspreekt.
Al voegt hij vaak slechts argumenten, die al vroeger waren
geopperd, tot een systeem samen, toch kunnen wij constateren, dat
hij in zijn systeem de conclusies van zijn voorgangers nog opdrijft.
Men heeft in dit verband gewezen op zijn bespreking der tienden. De
eis tot betaling van tienden stelde men op grond van het Oude
Testament en men zag er een goddelijke instelling in; maar oorspronkelijk concludeerde men er niet uit tot een juridische afhankelijkheid
der leken van de priesters men zag in de tienden meer een vergoeding voor het werk der geestelijkheid. Sinds Innocentius III
vormde zich de opvatting, dat de tienden een teken waren van onder
leken aan de Kerk, de bezitster van het „dominium-danigher
universale" Gods, een cijns der onderworpenen. 1 ) Thomas van
Aquine had de tienden nog uitdrukkelijk een schatting genoemd, en
slechts vergelijkenderwijs had hij gewezen op de betalingen der
vazallen. 2 ) Aegidius echter construeert uit de tienden en oblaties niet
alleen een leenverhouding, maar zelfs een lijfeigenschap der leken,
die hij naar het Romeinse recht als horigen van de bodem voorstelt,
en concludeert daaruit, dat de aardse en tijdelijke macht aan de
kerkelijke macht, als plaatsvervangster Gods, de tienden moet betalen
als erkenning van knechtschap. 3
Aegidius' verhandeling werd het klassieke geschrift voor de latere
verdedigers der pauselijke „plenitudo potestatis", en ook tegenstanders hebben hem in die zin aandacht geschonken. Haar rechtstreekse
invloed, als ontwerp voor de bul Unam sanctam, was echter spoedig
uitgewerkt; want in 1306 verzekerde paus Clemens V Philips de
Schone in de breve Meruit, dat de koning van Frankrijk en zijn rijk
door de bul Unam sanctam geen grotere onderworpenheid aan de
Roomse Kerk beliepen, dan voorheen reeds had bestaan. Toen later,
in 1516, Leo X op het vijfde concilie van Lateranen de bul Unam
)

1) c. 26, 33 X De decim. III, 30.
2) Summa theol. II, 2 q. 85, art. 1; q. 86, art. 2. Vgl. Sc h o 1 z, Publizistik 77v.
3
In recognitione propriae servitutis" I c. 4. B o f f i t o - 0 x i 1 i a p. 14.
) „
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sanctam vernieuwde, heeft hij tegelijk de breve Meruit vernieuwd.
Zo werden dus de uiterste conclusies, die men uit de bul had willen
trekken, niet als juist erkend. De plechtige slotzin der bul, dat iedere
menselijke natuur om het heil der ziel onderworpen moest zijn aan
de paus, behield natuurlijk haar bindende kracht voor alle leden der
Kerk, want hij omschreef slechts duidelijker de stelling, aan het begin
aangehaald: Extra ecclesiam nulla salus. Maar de andere beweringen,
en met name deze, dat het geestelijk gezag het wereldlijk gezag moest
instellen, werden gewaarmerkt als stellingen, die ook van kerkelijk
standpunt weersproken werden. Zo ontketende het geschrift van
Aegidius een strijd, die in steeds heftiger discussies in tal van tractaten
werd voortgezet, maar voor de autoriteit des pausen geen gewin
opleverde.
Als geestverwant van Aegidius zien wij allereerst optreden de
Augustijn Jacobus Cappoci uit Viterbo, die evenals Aegidius te Parijs
had gestudeerd en gedoceerd. Hij was in 1302 door Bonifacius VIII
tot aartsbisschop van Benevento verheven en kort daarna overgeplaatst
naar Napels. Daar stierf hij in 1307, in hoge ere als vruchtbaar
theologisch en philosophisch schrijver. Zijn tractaat De regimine
christiano schreef hij in de zomer van 1302, kort na de verschijning
van Aegidius' verhandeling, die hij voor zijn laatste hoofdstukken al
gebruikt heeft. Evenals Aegidius droeg hij zijn werk op aan paus
Bonifacius VIII.
Jacobus begint met een opmerkelijke bespreking, uitvoeriger dan
iemand vóór hem neerschreef, van de eigenschappen der Kerk.
Augustinus navolgend toont hij aan, dat de Kerk een rijk is. Dan
behandelt hij uitvoeriger het gezag van Christus, de Koning des rijks,
en Zijn plaatsbekleder, de paus. Maatschappij en staat vereenzelvigend
stelt hij de Kerk voor als de grootste, plaatselijk meest uitgebreide
gemeenschap, als de meest volmaakte staat, als het ideale Romeinse
rijk. In tegenstelling met Aegidius, die een wereldlijk gezag slechts
dan als wettig erkende, wanneer het met geestelijk gezag in één persoon samenging of door het geestelijk gezag was ingesteld, erkent
Jacobus, met Thomas Aquinas, de zuiver natuurlijke, menselijke
oorsprong van het wereldlijk gezag; bijgevolg beschouwt hij ook
heidense rijken, en vooral het oude Romeinse rijk, als wettig gefundeerde heerschappijen. Maar dat zuiver natuurlijke menselijke gezag
wordt door het verband met de Kerk verhoogd en veredeld. „De
aanstelling (institutio) van een wereldlijke vorst geschiedt op grond
van het menselijk recht, in zover iemand vorst is over mensen, maar
de aanstelling van een wereldlijke vorst, qua Christelijk vorst over
Christenen, geschiedt door het geestelijk gezag. Zoals iemand namelijk
door de medewerking van het geestelijk gezag Christen wordt, zo
wordt iemand Christelijk vorst door de medewerking van datzelfde
gezag, waaraan iedere Christen krachtens goddelijke wet onderworpen
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is." 1 ) Boven de ontwikkelingstrap van het natuurrecht, waarop de
aardse staten staan, is er een hogere trede, door Christus gesteld. Dat
is een gezag, hetwelk wereldlijk -koninklijke en geestelijk-priesterlijke
functies omvat. Voortwerkend op deze theorie komt Jacobus feitelijk
toch weer in het systeem van Aegidius terecht: het gezag van Christus
met zijn beide functies werd overgedragen op de apostelen en hun
opvolgers de bisschoppen en behoort in het bijzonder de paus, de
opvolger van de prins der apostelen Petrus, de koning der koningen
van het nieuwe wereldrijk de Kerk, die ook in het wereldlijke de
wereldlijke macht richt en de „plenitudo potestatis" bezit. Niet in
volheid, maar in karakter is de bisschoppelijke macht bij Jacobus van
Viterbo gelijk aan de pauselijke. Ook de bisschoppen bezitten een
priesterlijk-koninklijk gezag. Zij moeten de koningen zalven en richten, en de bisschop kan een koning, die tot zijn diocees behoort,
excommuniceren. De wereldlijke vorsten, onder wie naar zijn inzicht
een hiërarchie moet bestaan de keizer bovenaan, koningen en
hertogen onder hem kunnen zonder de zalving geen volledige
Christelijke heerschappij uitoefenen.
De gedachten van Aegidius en Jacobus zijn naar de formele,
juridische kant nog scherper en pittiger uitgedrukt door Hendrik van
Cremona, juridisch raadgever van Bonifacius VIII, en door die paus
in April 1302 tot bisschop van Reggio verheven, waar hij in 1312
overleed. Hij schreef zijn sterk polemisch getinte verhandeling over
de macht des pausen reeds einde 1301, en liet haar na zijn verheffing
op de bisschoppelijke zetel opnieuw verschijnen.
Tegen deze theorie over de volheid der pauselijke macht, en in
het bijzonder over 's pausen jurisdictie en zijn recht op wereldlijk
eigendom, die door genoemde schrijvers en vele anderen werd ver dedigd, kwam onder Philips de Schone de Franse troon in verzet, met
de steun der nationalistische gezindheid, die ook in de Franse Kerk
diep was doorgedrongen, en van de nieuwe krachten in het organisme
van de staat. Wij noemen ten eerste enige tractaten van Parijse
universitaire theologen, wie het er meer om te doen is, overdreven
uitspraken der curialisten te weerleggen, dan de koning directe handen spandiensten te verlenen. De nationalistische stemming der Franse
Kerk spreekt duidelijk uit een klein geschrift: Quaestio in utramque
partem. Het komt met verschillende argumenten op voor de onafhankelij kheid van de Franse koning van de Heilige Stoel. Christus had de
H. Petrus geen wereldlijke regeringsmacht geschonken Innocentius III had toegegeven, dat de Franse koning in tijdelijke zaken
niemand boven zich had. 2 ) In overeenstemming met een veelverbreide opvatting wordt de koning, op grond van zijn wijding, als
1) P. II c. 10. Uitgave van A r q u i 11 i è r e (Par. 1926), p. 295v.
2) In het decretaal Per venerabilem (1205) c. 13, X, qui filii IV, 17.
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wonderdoener voorgesteld. Hierbij wordt gewezen op de heiligheid
van Lodewijk IX en zijn canonisatie. Tussen de beide machten wordt
een scherp onderscheid gemaakt. Zij worden gelijkelijk van God
afgeleid. Des konings taak was het, de schuldigen te straffen, de goede
orde in de staat te handhaven door te waken over vrede en rust, en
het vaderland tegen zijn vijanden te verdedigen. Het symbool der
twee zwaarden legt de schrijver zo uit: God had voor de wereld een
„duplex civilitas" beoogd, de aardse en de hemelse staat, of anders
gezegd: Kerk en aardse cultuur. Die twee sferen raken echter elkaar,
zijn wederkerig van elkaar afhankelijk, en het wereldlijk gezag mag
niet over het hoofd zien, dat het heil der ziel boven het lichamelijk
welzijn gaat. Dus de wereldlijke macht heeft de geestelijke macht
nodig vanwege de ziel, terwijl de geestelijke macht ook de wereldlijke
macht niet kan missen, vanwege het gebruik der tijdelijke zaken.
Hier wordt dus nog niet gerept over ondergeschiktheid der
geestelijke macht aan de wereldlijke, maar slechts van een harmonisch
verband, al doet dit reeds denken aan de tijden van het Gallicanisme.
Zulk een verband bepleit ook het geschrift, dat zijn invloed het langste
behield. Het heet De potestate regia et papali en is geschreven door
een der meest geziene Dominicanen van Parijs, Joannes Quidort
(Dormiens, Surdus) of kortweg Joannes van Parijs genoemd. Nadat
deze Joannes grote roem had verworven als magister der vrije kunsten
te Parijs, trad hij in 1300 in de orde der Predikheren, werd ook
magister theologiae en ontplooide als theologisch schrijver en predikant een ontzagwekkende energie. In de strijd tussen Philips de Schone
en Bonifacius VIII stond hij met zijn Parijse ordebroeders en de
universiteit aan de zijde des konings. Met honderdeenendertig
Dominicanen van het Parijse convent tekende hij in 1303 een document, dat aandrong op bijeenroeping van een algemeen concilie tot
beslechting van de twist juist wat Philips toen wilde. Hij stierf in
1306, toen hij zich te Bordeaux voor paus Clemens V wilde verdedigen, nadat een geschrift van hem, over het H. Sacrament des
Altaars, veroordeeld was.
In zijn verhandeling bestrijdt hij vooral Aegidius, maar ook
Jacobus van Viterbo, Hendrik van Cremona en het oudere werk van
Tolomeo van Lucca: Determinatio compendiosa de iurisdictione
imperii, waarvan wij de inhoud kort hebben weergegeven. 1 ) Joannes
moet geschreven hebben voor het beroep op het concilie, einde 1302,
toen Nogaret zijn aanval op Anagni voorbereidde.
Reeds in zijn inleiding neemt de schrijver een critisch standpunt
in door te verklaren, dat hij het midden wil houden tussen de „modernen", die uit de volle geestelijke macht wereldlijke macht wilden
afleiden, en de anderen, die nog in de gedachtengang der Waldenzen
1)

Zie boven blz. 65.
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vastzaten, en, het geestelijk ideaal der armoede overdrijvend, iedere
bemoeienis der Kerk met tijdelijke zaken als een afdwaling beschouwden. Het is de prelaten der Kerk niet verboden, tijdelijk bezit te
hebben en wereldlijke jurisdictie uit te oefenen; maar zij hebben daar
geen recht op als plaatsvervangers van Christus of opvolgers der
apostelen, op grond van hun geestelijke stand, maar ingevolge toewijzing of machtiging door de vorsten.
Om die laatste, actuele bewering te bewijzen, beredeneert
Joannes met klem de aard van het wereldlijk gezag en zijn verschil
met het geestelijk gezag. Het staatsbestuur „regnum" genoemd,
wijl voor hem in de practijk slechts de monarchie in aanmerking komt
als staatsvorm wordt gedefinieerd als het bestuur over een volkomen, zichzelf genoegzame gemeenschap, door een individu tot
welzijn der gemeenschap uitgeoefend. Op het voetspoor van Aristoteles en Thomas zoekt hij het fundament van de staat in natuurwet
en volkenrecht. Terwijl Aegidius had geleerd, dat een staat zonder de
„iustitia Christi", dit is zonder de leiding der Kerk, respectievelijk
van de paus, eigenlijk niet kon bestaan, verdedigde Joannes, dat het
doel van de staat ook zonder kerkelijke leiding kon worden bereikt;
immers, het doel van de staat was slechts „vivere secundum virtutem
moralem acquisitam". De staat heeft dus alleen morele gerechtigheid
nodig, en die is te verwerven door opvolging der voorschriften van
rede en wet.
De mens heeft echter bovendien een bovennatuurlijk doel. Om
dat te bereiken, heeft Christus het priesterschap ingesteld. Om wille
van de eenheid der Kerk moet het geestelijk gezag eenhoofdig zijn,
en zo heeft Christus het ook gemaakt, door aan Petrus en zijn opvolgers het primaatschap te schenken. Het wereldlijk gezag kan er zich
niet op beroepen, aldus te zijn ingesteld. Een universele monarchie
is er niet voor nodig en zelfs niet dienstig. Van een universele monarchie wil de schrijver niets weten, want hij wil pleiten voor de onafhankelijke positie van het Franse koningschap naast het keizerschap. Dat
van de beide machten de geestelijke de hoogste is, vanwege haar
bovennatuurlijk doel, geeft hij toe. Maar daar volgt nog niet uit, dat
de wereldlijke macht uit de geestelijke voortvloeit of van haar moet
worden afgeleid. Zij komen beide onmiddellijk van God. Het wereldlijk gezag staat in tijdelijke zaken boven het geestelijke, en alleen in
geestelijke zaken is het daaraan ondergeschikt.
Steunend op deze distinctie tussen de beide machten bestrijdt
Joannes Aegidius' leer over de eigendom. Aegidius had de paus een
volledig opperrecht van eigendom over al het aardse goed toegeschreven. Volgens Joannes is eigendom een menselijke instelling. Hij
ontkent, dat de paus, door welke beschikking dan ook, dominium zou
kunnen uitoefenen over particulier bezit van een leek. Alleen in
uiterste, blijkbare kerkelijke nood tot behoud des geloofs, bij een inval
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der ongelovigen bijvoorbeeld, zou de paus de gelovigen iets als
tienden kunnen opleggen en onwilligen door kerkelijke straffen tot
betaling kunnen dwingen. Met kerkelijk goed stond het heel anders.
Daar was geen sprake van particuliere eigendom. Subject van de
kerkelijke eigendom is de Kerk, in afzonderlijke gevallen een kerkelijke
corporatie of congregatie. Wel kan de paus, als opperbeheerder van
alle kerkelijk bezit, geestelijk en wereldlijk, een groter gedeelte van
de opbrengst opeisen, en hij kan ook de andere hoofden van genootschappen wat meer toekennen, maar hij is niet, zoals de curialisten
zeggen, de enige eigenaar. Alleen voor de bezittingen der Minderbroeders moet een uitzondering worden gemaakt. De paus heeft de
zuivere eigendom daarover aanvaard. Overigens echter mag de paus
over het kerkelijke bezit niet beschikken naar goeddunken, maar alleen
naar de behoeften en het voordeel der Kerk. Men mag zich voor een
tegenovergesteld inzicht niet op Christus beroepen. Slechts als God
en Schepper is Christus de heer aller dingen, en die macht kan niet
op een ander worden overgedragen. Als mens echter was Hij geen
wereldlijk koning, want Zijn deel was de armoede. Hij bezat het
opperdominium der wereld niet, dus heeft Hij het niet op Zijn
plaatsvervanger kunnen overdragen. Het koningschap, dat ons geloof
Christus toekent, is van geestelijke aard het bestaat hierin, dat wij
mensen het hoogste en voornaamste, dat wij bezitten, ons verstand
namelijk, aan Christus onderwerpen, door in Hem te geloven en Hem
na te volgen. „Daarom wordt van Christus niet gezegd, dat Hij door
het geloof over de bezittingen heerst, maar dat Hij in de harten
troont." 1
Christus heeft aan Petrus ook slechts geestelijke macht geschonken. Door goddelijke beschikking zijn de geestelijke en de wereldlijke
macht gescheiden. Het wereldlijk gezag komt niet van de paus, maar
van God alleen. De paus bezit evenmin het zwaard des keizers, als de
keizer het zwaard des pausen. De paus bezit dus niet beide zwaarden,
en dus geen jurisdictie in wereldlijke zaken, tenzij een vorst hem die
uit vroomheid heeft gegeven. De bevoegdheden der geestelijke macht
zijn beperkt tot geestelijke zaken. De enige uitzondering is het recht
der geestelijken op het nodige levensonderhoud, en in dat opzicht
staan de vorsten meer als schuldenaars dan als onderdanen tegenover
de Kerk.
Zij, die met het geestelijk gezag zijn bekleed, bezitten ook geen
uiterlijke macht om te straffen, maar slechts geestelijke censuur. Het
enige en tevens uiterste dwangmiddel, waarmee de geestelijke rechter
opvolging van zijn moreel gebod kan afdwingen, is de excommunicatie. Hij kan daarmee echter een indirect straffende uitwerking
beogen. Zo kan de paus, door allen te excommuniceren, die gehoor)

1)

c. 9, einde. G o 1 d a s t, Monarchia II (Francof. 1614), 118.
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zamen aan een ketterse heer, een volk er toe brengen, zijn vorst af te
zetten. Maar die straffende uitwerking gaat niet van hem uit. Direct
wereldlijke straffen opleggen kan hij niet.
Gelijk Joannes dus de opvattingen der curialisten over de eigen
bestrijdt, doet hij het ook de inzichten dergenen, die uit-domsreglin
het recht van geestelijke jurisdictie een onbeperkt recht van heer
staat afleiden.
-schapijoverd
Maar al houdt de schrijver de sferen der beide machten scherp
uit elkaar, hij is toch niet ontoegankelijk voor de mening, dat zij elkaar
nodig hebben en zelfs menigmaal samenvallen. Als geestelijk herder
moet de paus ook de koning leiden; niet echter, om hem te zeggen,
hoe hij regeren moet, maar om hem als gelovige naar zijn eeuwige
bestemming te voeren, en tevens om hem aan te sporen tot respect
voor alle geestelijke goederen. Al distingeert de schrijver in principe
nog zo streng tussen geestelijke en wereldlijke macht tot straffen, toch
laat ook hij ze nog vrij ver door elkaar lopen. Zo stelt hij het geval, dat
de Kerk te hulp wordt geroepen tegen een slechte vorst, door de
rijksgroten, die over een politiek delict moeten oordelen; dan kan de
Kerk, vindt hij, meewerken aan de onttroning van die vorst. Omgekeerd echter trekt hij met betrekking tot een slechte paus zonder
aarzeling soortgelijke conclusies uit de nauwe relatie tussen staat en
Kerk in de Middeleeuwen. De keizer, wiens jurisdictie in tijdelijke
zaken algemeen is, gelijk die des pausen in geestelijke zaken, kan
optreden tegen een paus, die zich heeft schuldig gemaakt aan een
tijdelijk delict, een vergrijp tegen de burgerlijke wet. Hij kan hem
eerst waarschuwen en dan straffen. Heeft de paus echter een delict
van geestelijke aard begaan, dan is het de taak der kardinalen, tegen
hem op te treden, en hebben zij het recht, hem af te zetten. Zij kunnen
daartoe de wereldlijke vorst te hulp roepen, en deze kan dan evenzo
ingrijpen als de paus tegen de wereldlijke vorst, als hij door diens
rijksgroten te hulp is geroepen.
Als Joannes, oudere canonisten volgend, in bijzonderheden
afdaalt, bespreekt hij ook het geval, dat de paus zijn geestelijk zwaard
misbruikt. Dan kent hij de vorst het recht toe, tegen de paus, niet als
paus maar als zijn vijand, met het wereldlijk zwaard op te treden.
De schrijver behandelt zelfs de mogelijkheid, dat een paus, die de
Kerk tot ergernis strekt, door de vorst indirect kon worden genoopt,
zijn waardigheid neer te leggen, of voor een concilie worden gedaagd
om te worden afgezet, en hierin toont hij zich een kind van zijn tijd.
In de tijd, waarin hij schreef, deden de theorieën opgeld, die Nogaret
er toe brachten naar Anagni te trekken, om in samenwerking met
Sciarra Colonna de paus te dwingen tot afstand of hem door een
algemeen concilie te laten vonnissen. Op zulk glad ijs waagde Joannes
zich nog verder, door het leergezag des pausen in het geding te
brengen en, in tegenstelling met de theologische en canonistische
7. Sc h n i r er. Kerk en Beschaving. III.
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traditie der Middeleeuwen en in het bijzonder ook met Thomas
Aquinas, 1) het laatste woord in geloofskwesties aan de concilies toe
te kennen en niet aan de paus. Daardoor werd hij een voorloper van
de theorieën over de concilies, die zich van Parijs uit verbreiden
zouden en in de vijftiende eeuw de hele hiërarchie der Kerk dreigden
te schokken.
Op deze weg was de schrijver mede geraakt door zijn Aristotelische inzichten, die matiging ener absolute monarchie wenselijk
achtten. Hij achtte dan ook een wijziging in het bestuur der Kerk
raadzaam: gekozen vertegenwoordigers der kerkprovincies, vond hij,
moesten met de paus te zamen de Kerk leiden. Joannes had daarbij
ongetwijfeld de constitutie der Dominicanenorde voor ogen, waarin
de provinciale definitoren aan de zijde des generaals een belangrijke rol
spelen. Ook de souvereine wereldlijke macht, die haar oorsprong heeft
bij God, berust volgens Joannes bij het volk, dat de koninklijke
waardigheid door keuze overdraagt; het kiest dan de koning of „in
persona" of „in domo", dat wil zeggen: de monarchie is zuiver een
kiesrijk, of zij is erfelijk in een gekozen dynastie. De „translatio
imperii" was niet geschied door de paus alleen, maar door het
Romeinse volk vooral, met zijn zelfbeschikkingsrecht: het was van
de Griekse keizer niet meer gediend geweest, wijl die het niet beschermde, en gaf bij acclamatie Karel de Grote de keizerstitel de
paus vervulde maar een bijrol. De beste staatsvorm vindt de schrijver,
gelijk Thomas, de gemengde staatsvorm of de beperkte monarchie:
dat waarborgt tegen despotische neigingen van het koninklijk gezag.
Evenals in het bestuur der Kerk wenst Joannes, dat alle standen der
bevolking door hun vertegenwoordigers deelnemen aan de regering.
Hoe de schrijver kerkelijke invloed op de koning wil voorkomen,
blijkt nog hieruit, dat hij kerkelijke zalving van de gekozene niet nodig
vindt. Die was, betoogt hij, ook niet in alle Spaanse rijken ingevoerd.
De persoonlijke meningen van de schrijver latend voor wat ze
zijn, moeten we hem deze verdienste toeschrijven : voor het probleem
der verhouding tussen staat en Kerk heeft hij een oplossing gewezen,
die nog steeds goed wordt geacht. Zo ver bracht hem zijn voor treffelijke critische methode, die geen allegorische en mystieke zin
als argumenten gebruikte. De curialistische ideeën van zijn-speling
tijd wijst hij consequent af. Tegenover de theorie der kerkelijke oppermacht ook in alle wereldlijke aangelegenheden komt hij met klem op
voor de principiële zelfstandigheid van de staat. In detail worden
weliswaar godsdienst en politiek nog niet gescheiden. Maar wel slaat
de schrijver hier een richting in, die vervolgens anderen naar een
tegenovergesteld uiterste zou voeren; want zij gingen de godsdienst,
die volgens Augustinus heel het menselijk leven moest doordringen,
1)

Summa theol. IIa Ilae qu. 1, art. 10.
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veredelen en verheffen, als een indringer op vreemd gebied met
groeiend wantrouwen bejegenen. Dit gevaar bestond van het begin af,
nadat men begonnen was, het moeilijke probleem met juridische
definities te behandelen en in machtskwesties te ontbinden. Het gevaar
kreeg voet, doordat de Kerk toen geen innerlijke kracht genoeg toonde,
om de ziel van de lekenstand tot zich te trekken, en haar voornaamste
dienaren neiging vertoonden, op te gaan in werelds streven naar
macht. Het is het ongeluk van Bonifacius VIII geweest, dat hij door
zijn onbezonnen en bruusk optreden zulke reacties heeft begunstigd
en voortgeholpen naar een onmiskenbare overwinning waarbij ook
dienaren der Kerk, gelijk deze Joannes van Parijs, in het kamp der
tegenstanders stonden en wapens smeedden, waarmee de voorvechters
der curiale machtspolitiek bestreden konden worden.
Al bepleit Joannes in zijn leer over de verhouding tussen Kerk
en staat slechts beider zelfstandigheid en al verdedigt hij die ,,sententia - media", die in hoofdzaak door de katholieke theologen van onze
tijd wordt aanvaard, toch betekende zijn uiteenzetting onder de
gegeven omstandigheden niet alleen een afwijzing van pauselijke
aanspraken, maar ook een begunstiging van een stroom in de wereldlij ke cultuur, die zich tegen de Kerk keert, haar invloed verdringt en
zijn kracht binnen de Kerk zelf voortplant. Dat de Kerk daardoor
ernstige moeilijkheden te doorstaan zou krijgen, was te voorzien. De
conflicten tussen religie en wereldlijke cultuur, die er al waren,
moesten nu machtsconflicten worden tussen Kerk en staat, en wie er
winst door behaalde was niet de Kerk, maar de staat, want die werd
er een steeds hechtere eenheid door.
Joannes bracht bovendien een gevaarlijk element in de discussie,

door de idee der volkssouvereiniteit ook op de Kerk te willen toepassen.
Van toen af werden aan de hogeschool opvattingen over ondergeschiktheid des pausen aan de concilies gepropageerd. Het schisma
werkte in dezelfde zin mee, want men zag geen ander middel, om er
een einde aan te maken, dan een concilie. Kardinaal Pierre d'Ailly,
vroeger kanselier der Parijse universiteit, die op het concilie van
Constanz op de voorgrond trad, ontleende zijn argumenten voor die
theorie grotendeels aan Joannes van Parijs, en ook d'Ailly's opvolger als
kanselier der universiteit, Gerson, die te Constanz een nog voornamer
rol speelde, ging van Joannes' werk uit in zijn strijdschriften voor het
conciliarisme. Maar ook voor het Gallicanisme had Joannes de weg
gebaand met zijn leer over de positie der bisschoppen tegenover de
koning. En ten slotte: de idee van de morele eenheid der westerse maatschappij werd door zijn redeneringen zwaar getroffen. Sprak men in
Frankrijk nog over die eenheid en over een Christelijke volkenbond,
dan was het slechts, om een opperhoogheid van de Franse koning
tegenover het imperium van de Duitse keizer te stellen.
De tegenspraak, die zich aldus verhief tegen de kampioenen der
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curiale inzichten, en de conflicten, die daaruit voortkwamen, werden
natuurlijk nog heftiger, toen de leken tegen de curialisten opkwamen
om de rechten van de staat te verdedigen, en de naijver van de naar
boven dringende, ontwikkelde lekenstand tegenover de bevoorrechte
positie van de clerus een woordje meesprak.
Zo'n stem vernemen we al aanstonds aan het begin van de strijd
in de anonieme Disputatio inter clericum et militem, die waarschijnlijk
van het jaar 1302 dateert. De schrijver, een gehuwde leek en wereldlijk
jurist, Fransman, laat een ridder zijn ideeën uitspreken tegenover een
geestelijke. Hij verdedigt vooral de belastingpolitiek van Philips de
Schone, waartegen de bul Clericis laicos van 1296 gericht was. Hij
proclameert geen scheiding tussen kerkelijke en politieke macht, maar
plaatst de Kerk onder de staat. De geestelijken zijn voor hem staatsambtenaren, die dan echter ook de bescherming des konings genieten
en recht hebben op levensonderhoud; maar de koning kan een
schatting van hen eisen in plaats van de persoonlijke krijgsdienst.
Zij zijn onderworpen aan de wetten en de rechtspraak des konings.
Het belang van de staat, niet het kerkelijk belang moet bij hen voorgaan. Tegenstrijdige meningen worden herhaaldelijk op hooghartige,
nijdige toon verworpen. Zo wordt de aanspraak des pausen op een
dominium over de temporalia als willekeur betiteld, die de geestelijken
even noodlottig zou worden als de leken, want het kerkelijk goed kon
er door in de handen van 's pausen nepoten vallen. De Kerk moet op
zuiver godsdienstig terrein blijven, voor de rest moet zij zich volkomen
schikken naar het welbehagen van de vorst. Spottend zegt de schrijver
aan het einde: „Beteugel dus, o clericus, uw tong en erken, dat de
koning boven uw wetten en gebruiken staat en boven de vrijheden,
die door koninklijke macht zijn verleend; dat hij evengoed bijvoegen
of wegnemen kan naar zijn believen, of inperken, naar billijkheid en
verstand of na overleg met zijn edelen. En zo gij ziet, dat ter bescherming des rijks in deze tij den het een en ander veranderd wordt, aanvaard en verdraag het dan met geduld, want zo leert u de apostel
Paulus in zijn brief aan de Romeinen XIII: „Wie het gezag weerstaat,
die weerstaat de wil Gods"; opdat niet zij, die ten onrechte de
verzenen tegen de prikkels slaan, nadat zij zich eenmaal bezeerd
hebben, zich wéér bezeren." 1
Onder de leken kwam het eindelijk zover, dat men zich van
algemene princiepen in het geheel niets meer aantrok, doch voornamelijk op practische ervaring afging en de doorslag wilde laten
geven door het nationale belang. Als woordvoerder dier leken vinden
wij de Franse legist Pierre Dubois, die in een reeks geschriften allerlei
hervormingsplannen opperde, buiten alle traditie om, maar ook
zonder veel consequentie. Pierre Dubois, afkomstig uit de buurt van
)

1)

G o 1 d a s t, Monarchia I (Hanoviae 1612), 18.
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Coutances in Normandië, liep te Parijs college bij Thomas van
Aquine en diens tegenstander, de Averroïst Siger van Brabant. Een
consequente levensbeschouwing vormen was zijn bedoeling niet. Hij
kwam bedenkelijk dicht bij het standpunt der Averroïsten, die alles
ter wereld beschouwden als een noodzakelijk, aan de invloed van
hemellichamen onderworpen gebeuren, die de vrijheid van de menselijke wil loochenden, die alles relatief achtten, zowel op moreel als op
intellectueel gebied, die geen absolute princiepen op deze wereld,
geen absoluut goed en kwaad wilden erkennen, maar overal de boze
invloed van boze geesten en constellaties zagen. Daarnaast geeft
Dubois blijk van zorg om het zieleheil der overledenen, wil hij zich niet
overgeven aan fatalisme, houdt hij vast aan de Heilige Schrift maar
hij wil zich met haar tevredenstellen en de uitspraken der Vaders
niet achten. Boven alle theoretische wetenschap gaan voor hem
practische ervaring en practische zin en als practisch jurist ontziet
hij zich ook niet, die te laten uitkomen in advocatenkneepjes. Hij
praktizeerde als advocaat te Coutances, maar trad ook op in het pas
gecreëerde ambt van officier van justitie, en nam in 1302 deel aan de
grote statenvergadering te Parijs, waarmee Philips de Schone demonstreren wou tegen Bonifacius VIII. Zijn geschriften bevatten ook
regels voor de buitenlandse politiek, maar nergens blijkt ons, dat men
het van belang vond naar hem te luisteren. Eindelijk vinden wij hem
in 1321 als baljuw bij de gravin van Atrecht. Met vrij grote zekerheid
kunnen hem twee uitvoerige verhandelingen en negen politieke
brochures worden toegeschreven.
In de strijd tussen de Franse koning en Bonifacius VIII mengde
Dubois zich met zijn geschriften meermalen. In één daarvan doet hij
reeds in 1302 een voorstel, dat een schel licht werpt op de oogmerken
der Franse politiek in de eerstvolgende jaren. Het was Gods bedoeling,
meent hij, dat het pausdom uit Rome verwijderd en naar Frankrijk
overgeplaatst zou worden. Niet minder opmerkelijk is een verhandeling, in hetzelfde jaar, tijdens de statenvergadering te Parijs
geschreven, over de wijze, waarop koning Philips tegen Bonifacius VIII
moest optreden. Men moest Bonifacius VIII aanklagen wegens
ketterij. Na de dood van Bonifacius VIII schreef hij, om het volk te
bewerken, in het Frans een vinnig pamflet, dat zich voordeed als een
smeekschrift van het Franse volk aan zijn koning. Het dringt er bij
de koning op aan, ten gehore van heel de wereld te verklaren, dat
Bonifacius een ketter was geweest, en dat de aanval des pausen op
de souvereiniteit des konings een doodzonde tegen heel het Latijnse
volk was. Ook in de kwestie der Tempeliers heeft hij in het Frans het
woord genomen, met het doel, de koning door middel van petities
tegen de Tempeliers op te stoken. Met de buitenlandse politiek
bemoeide hij zich nog eens, door na de dood van koning Albrecht de
troonopvolging in Duitsland te bespreken en zijn koning aan te
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raden, zich door de paus tot keizer te laten verkiezen. In zijn laatste
geschrift eindelijk, van het jaar 1313, leren wij hem kennen als een
nakomer onder de kampioenen der adellijke opvattingen over de
tournooien. 1 ) Paus Clemens V had, in het belang van de voorgenomen
kruistocht, de tournooien en soortgelijke ridderspelen op straffe van
excommunicatie verboden. 2 ) Koning Philips, zijn zoons en tal van
edelen ergerden zich aan dat verbod en wensten, dat het zou worden
opgeheven. Dubois trad op als spreekbuis van hun wensen, op een
zeer hoge toon. Ging de paus er niet op in, dan zouden zij overgaan
tot dwangmaatregelen tegen de geestelijkheid en alle kerkelijke verboden negeren. De Kerk moest eens goed nagaan, wie opheffing van
het verbod wensten koningen en edelen, die niet behandeld
mochten worden gelijk de andere mensen. Al maakte dit argument
misschien de meeste indruk, meer grond had een andere overweging:
dat de ridders namelijk juist met het oog op de kruistochten oefeningen
in de wapenhandel nodig hadden.
De talrijke hervormingsvoorstellen van deze zonderlinge plandie echter de meeste zijner ideeën aan tijdgenoten
nensmid
vinden wij het uitvoerigst en het meest overzichtelijk
ontleende
in zijn geschrift over de herovering van het Heilige Land (De recu
dat werd geschreven tussen 1305 en 1307,-peration sc),
en aangevuld door een vroeger betoog over inkorting der oorlogen.
Hij gaat uit van de wens, die velen koesterden, sedert Akkon, de
laatste vesting der Christenen in het Heilige Land, in 1291 gevallen
was, en ontwerpt een uitvoerig plan, om de heilige plaatsen weer in
handen der Christenen te brengen. Zijn voorstellen hebben ten doel,
het hele oosten binnen de grenzen van het westen te trekken, waartoe
hervorming der Christelijke wereld nodig is in Kerk en staat, politiek
en onderwijs, leger en rechtspraak. Die hervorming moet herstel van
de vrede en compacte eenheid van het westen tot stand brengen; en
hier worden gedachten uitgesproken, waarop nog beroemder schrijvers
van die tijd bouwden: abt Engelbert in zijn tractaat van 1307 over
de oorsprong en het doel van het keizerschap, en vooral Dante in zijn
Monarchia. Het verlangen naar vrede zat toen diep in de harten;
trouwens, ook de pauselijke politiek tot bevordering der kruistochten
was er voortdurend op uit geweest, de vrede tussen de Christelijke
vorsten te herstellen. Het verlangen naar een nieuwe eenheid van het
westen echter leefde vooral in hen, die het keizerschap niet als de
enige band wilden erkennen, maar er ook weinig voor voelden, met de
curialisten mee te gaan, aangezien dezen er meer dan ooit op werkten,
in het westen een pauselijk keizerschap te laten erkennen. Zo kwam
Dubois op de gedachte, de wereldvrede te vestigen door een volkenbond, waarb ij de Kerk wel zou worden betrokken, maar waarin toch
1) L a n g 1 o i s, Un mémoire inédit de P. du Bois. Revue hist. 41 (1889).
2) Reg. Clementis V a. VIII (Romae 1888) P. 452 nr. 10023; 1313 Sept. 14.
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de koning van Frankrijk de hoogste positie ter wereld zou verwerven.
Op zijn practische manier opperde Dubois nu een paar voorstellen, die zich precies zo aan onze tijd hebben voorgedaan. De
volkenbond moest worden gesticht door een concilie, op verzoek van
de Franse koning te Toulouse bijeen te roepen door de paus. Daar
moesten prelaten en wereldlijke vorsten te zamen besluiten nemen
ook hij, die te Constantinopel onrechtmatig regeerde, moest worden
uitgenodigd. Men moest dan een verbond sluiten, om de wereldvrede
te verzekeren. Het middel daartoe zag Dubois in de oprichting van
een internationaal scheidsgerecht. Op zichzelf was die gedachte volstrekt niet nieuw. Kort voor 1295 had Bonifacius VIII voorgesteld,
langs scheidsrechterlijke weg het geschil tussen de Franse en de
Engelse koning te beslechten. Daarmee was immers het conflict tussen
Bonifacius en Philips de Schone begonnen. Philips had een spaak
gestoken in het wiel van het vredescongres, dat Bonifacius op gang
wilde brengen, en eindelijk verklaard, zich slechts dan aan een scheidsrechterlijke uitspraak te zullen onderwerpen, als de paus die niet als
zodanig, maar als particulier persoon, als Benedictus Gaetani velde.
Dubois nu, een permanent internationaal scheidsgerecht voorstellend,
wilde de paus een plaats toekennen in het instituut van de volkenbond
en voorkomen, dat hij alles alleen regelde. De geestelijke en wereldlijke
scheidsrechters moesten door het concilie worden aangewezen. Voor
iedere procedure afzonderlijk zouden drie der scheidsrechters voor
iedere partij een college vormen, dat op een geschikte plaats bijeenkwam om de klacht te vernemen, de getuigen te horen en eventueel met
behulp van bijzitters een vonnis te vellen. Hoger beroep kon vervolgens
worden gedaan op de paus, die de uitspraak kon bevestigen of veranderen. Daarna werd het vonnis in de kerkelijke registers ingeschreven.
De paus wordt dus in het ontwerp van Dubois de laatste instantie,
maar men concludere daaruit niet te beslist tot een erkenning van het
pauselijk gezag. Hij zal wel begrepen hebben, dat er in zijn tijd niemand
anders te vinden was, om als hof van appèl te fungeren; want de Duitse
keizer boven Frankrijk stellen kon hij heel zeker niet. En misschien
nog zwaarder heeft bij hem gewogen, dat in de tijd, waarin hij schreef,
de nieuwe paus, Clemens V, een Fransman, geen residentie te Rome
koos, maar in Frankrijk bleef en zich weldra te Avignon vestigde.
Toen stond dus de Curie veilig en wel onder Franse invloed.
Gehoorzaamheid aan de uitspraken van het scheidsgerecht wilde
Dubois gewaarborgd zien door gemeenschappelijke sancties. De voornaamste daarvan was de hongerblokkade. Het land moest zo
betoogt hij, de hertog van Beieren als voorbeeld nemend door de
grote machten worden omsingeld, tot de bewoners zich door honger
tot onderwerping genoopt zagen. Dan moesten zij van al hun bezittingen worden beroofd en naar het. Heilige Land worden gestuurd,
om dat te veroveren en te bevolken.
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Eerst als de inwendige vrede veilig was, kon men gaan denken
aan verdere innerlijke hervorming der Christenwereld en aan de
verovering van het Heilige Land. Ook die hervorming moest door
het concilie ter hand worden genomen. Zij moest de Kerk, de samen leving en de staten omvatten. Hij erkende des pausen primaatschap,
door Christus ingesteld, maar ontzegde hem alle wereldlijk gezag.
De hele taak van de paus bestond in de zielzorg en de instandhouding
van de vrede. Het pausdom moest zo hervormd worden, dat het zich
tot deze taak bepaalde en niet verder verwereldlijkt werd. De ver
paus en Kerk kwam voort uit haar bezit. Vandaar-werldijkngva
de zucht tot oorlog- en processenvoeren bij de prelaten, die indrongen
aan de hoven der vorsten en in de juridische wetenschap, en aldus de
theologie en de zielzorg verwaarloosden. Vandaar de bloedige oorlogen, die de pausen voerden, hun simonie en nepotisme. Hij somt
vervolgens de misstanden op, die op het concilie van Vienne openlijk
besproken waren. Evenals zijn tijdgenoot Dante klaagt Dubois over
de „cupiditas" en „avaritia", die hij overal gewaarwordt. H ij was
echter wel de minst geschikte persoon, om hier als reformator op te
treden; want om de macht van het geld te bestrijden beveelt hij
omkoping en jaargelden aan als middelen, om zijn politieke plannen
door te zetten. Politieke oogmerken geven bij hem altijd de doorslag,
en dan heeft het geweten in de keuze der middelen geen stem; maar
hij verbloemt ze zoveel mogelijk met idealistische motieven. Zo
geschiedt het ook met zijn voorstellen tot verbanning van wereldse
geest en zucht naar gewin en bezit uit de Kerk.
Het enige middel daartoe was volgens Dubois de secularisatie
van het kerkelijk bezit, en die moest men uitvoeren door het kerkelijk
recht op liet goed voor geld af te kopen. Op het hervormingsconcilie
moest worden voorgesteld, dat de paus, om ontheven te worden van
zijn wereldlijke zorgen, al zijn wereldlijke bezittingen in erfpacht zou
geven aan een grote koning of vorst -- in het voor Philips alleen
bestemde gedeelte van zijn tractaat zegt hij ronduit: aan de Franse
koning die hem dan een jaargeld zou uitbetalen. Hij dacht daarbij
aan afstand niet alleen van de Kerkelijke Staat, maar ook van het
leenheerschap over de staten Napels, Sicilië, Aragon en ook Engeland.
Het was blijkbaar zijn bedoeling, aldus voorbereidend te werken voor
het imperialisme van Philips de Schone, en meteen wordt ons hier
duidelijk, welke plannen werden vastgeknoopt aan het verblijf des
pausen te Avignon. Het idee, dat de paus door een vorst, de Franse
koning bijvoorbeeld, zijn wereldlijk bezit zou laten beheren, was
echter al vroeger geopperd. Philips III van Frankrijk was er in 1273
mee voor de dag gekomen bij paus Gregorius X, in besprekingen voor
het algemeen concilie van Lyon, en beweerd werd, dat de paus het er
toen mee eens was, maar dat mag gerust betwijfeld worden.
Dubois legt in zijn plannen een merkwaardige bezorgdheid voor
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de belangen der kardinalen aan de dag. Als de paus een jaargeld werd
toegekend, moest men ook de kardinalen niet vergeten. De paus
moest de kardinalen een redelijk inkomen uit het patrimonium Petri
toewijzen, en ook de Kerk in het algemeen moest hun hoger inkomsten
verschaffen. Deze bezorgdheid voor de kardinalen vindt haar verklaring hierin, dat Clemens V door nieuwe benoemingen de Fransen
aan de meerderheid in het college van kardinalen had geholpen en de
kardinalen een waarborg vormden, dat de politiek der Curie aan de
Franse kant zou staan. Evenals de paus en de kardinalen moesten ook
de andere prelaten jaargelden ontvangen in plaats van de lenen, die
zij tot dan toe bezaten. Dan waren zij meteen van de onkosten af, die
zij nu maken moesten voor hun talrijke processen.
De kloostergoederen moesten eveneens in erfpacht worden
gegeven. Dubois wijst hier in het bijzonder op de kleine prioraten,
en inderdaad leverden die een misstand op, waartegen ook de generaal
der Dominicanen Humbert van Romans, in zijn verhandeling, ingediend bij het concilie van Lyon in 1274, maar één middel zag:
opheffing. De voorbeelden, die Dubois aanvoert, zullen wel overeenstemmen met de waarheid. Hij vertelt, dat vaak slechts twee of drie
monniken uit de kleine prioraten grote inkomsten trokken, en daarvan
buiten het klooster een weelderig leven leidden; en dat jonge edelen
in Bourgondië soms alleen in het klooster gingen, om in zo'n prioraat
te komen. Hervorming was het nodigst in de orde der Benedictijnen,
vooral voor de nonnenkloosters, wegens hun rijkdom. Het aantal
zusters per convent, vindt hij, moet worden beperkt tot dertien, en
jonge meisjes uit de wereld moeten als leerlingen in het klooster
worden opgenomen. Aan de bedelmonniken, wier critiek op de
seculiere clerus en de andere orden hij gewillig beaamde, moest
volgens Dubois de kwestie der kloosterhervorming ter beslissing
worden voorgelegd. Van belang vindt hij vooral onteigening der grote
bezittingen van de geestelijke ridderorden, de Hospitaalridders en de
Tempeliers. Al hun goederen in Europa moesten hun eenvoudig
worden afgenomen ze werden toch niet voor de kruistochten
gebruikt. Alle ridderorden moesten worden ingesmolten in een grote
koninklijke orde, onder leiding van de koning van Cyprus, en hun
bezittingen in het oosten moesten gezamenlijk worden verpacht. De
orde der Tempeliers moest helemaal opgeheven worden. Wij weten,
hoe hij hierin met de opvattingen van Philips de Schone overeenstemde, en zijn betoog bewijst, dat het doel was, de rijke middelen
van de orde in handen van de koning te spelen.
De misstanden onder de wereldgeestelijkheid kende Dubois
natuurlijk ook. Niemand kon ze trouwens ontkennen. De vroegere
generaal der Dominicanen Humbert van Romans had ze in zijn
geschrift voor het concilie van Lyon vrijmoedig besproken. In Dubois'
tijd werd aan het concilie van Vienne (1311-1312) een nieuw her-
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vormingsgeschrift voorgelegd door de bisschop van Mende, Willem
Duranti, de Jongere geheten als opvolger van zijn beroemde gelijk
oom, die wegens zijn veel gebruikt canoniek handboek-namige
(Speculum iudiciale) Speculator werd genoemd. Willem de Jongere
had het concilie van Vienne aangespoord tot hervorming der Kerk in
hoofd en ledematen, en vooral opheffing der exempties en reservatie
van de zijde des pausen geëist; de paus moest de bisschoppen een wat
belangrijker rol toevertrouwen. Het was dan ook raadzaam, om de
tien jaar een oecumenisch concilie te laten bijeenkomen. Evenals
Dubois wilde deze bisschop, die voor geen kleintje vervaard was, het
celibaat der seculiere priesters laten opheffen, met het oog op de
heersende wantoestanden. Helaas kwam het concilie van Vienne er
niet toe, deze hervormingsvoorstellen onder handen te nemen; en dus
schoof het een punt der agenda, dat in alle hachelijke kwesties der
volgende eeuwen doorstraalde en ze steeds meer aangloeide, op latere
concilies af. De bisschop van Mende had een maar al te profetische
blik, toen hij schreef: „Als het huidige concilie de noodzakelijke
hervorming niet tot stand brengt, zal het nog erger worden dan vroeger.
en zal alles geweten worden aan onze heer de paus, aan zijn kardinalen
en aan dit concilie." 1
Had de Kerk zo klaarblijkelijk behoefte aan hervorming, dan lag
het voor een leek als Dubois voor de hand, de staat te willen aanstellen
tot curator der Kerk, en hem de hervorming tot taak te geven. Hij
stelt er zich als tegenstander der curialisten niet meer mee tevreden,
hun theorieën te weerspreken die hij natuurlijk heel goed kent.
Dat zien we wel aan hetgeen hij betoogt over de ontwikkeling der
wereldlijke heerschappij: Het koningschap was er geweest voor het
priesterschap; priesterschap en koningschap waren nooit in één
persoon verenigd geweest; geestelijken hadden in het Oude Testament
geen wereldlijke eigendommen of rechten bezeten, en Christus had
hun ook geen aanspraken daarop toegekend.
Hij maakt meestal ook bezwaar tegen een universele wereldlijke
monarchie, maar soms pleit hij er voor; want hij stuurt aan op het
tot stand komen van een Frans wereldimperium in de plaats van het
keizerschap, en voor dit project komt hij openlijk uit in de brochure
van het jaar 1308, waarin hij Philips uitnodigt, zich door de paus tot
keizer te laten benoemen en het keizerschap in zijn huis erfelijk te
maken. De broer van de koning, Karel van Valois, zou keizer van
Constantinopel moeten worden. In zijn uiteenzettingen over de macht
van de Franse koning komt uit, hoe hij de Franse koning in zekere zin
als voogd boven heel de Kerk wil stellen. De Franse koning is de
allerchristelijkste koning, voor alle andere koningen de erfelijke ver dediger des geloofs en de bestrijder der heresie. Hij schrijft dus koning
)

1

) Pars III tit. 32. H a 11 e r, Papsttum u. Kirchenreform I, 60.
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Philips niet alleen het recht, maar ook de plicht toe, Bonifacius VIII
als ketter te laten veroordelen, en uit eigen gezag op te treden tegen
de Tempeliers, die afvalligen van de Kerk. De koning moest zich
Mozes tot voorbeeld nemen, die het type was van de wereldlijke
heerser, niet van de paus. Als de clerus zich, gelijk de Tempeliers,
schuldig maakte aan apostasie, kon de koning ook tegen hem uit eigen
gezag optreden. De koning was, gelijk Mozes, als wetgever ook een
soort priester. Een ander argument tracht de schrijver hieraan te
ontlenen, dat de koning van Frankrijk, naar zijn inzicht, de opvolger
was van Karel de Grote, wiens positie boven die van het pausdom
had gestaan. Het recht tot benoeming der pausen moest aan de
Romeinen, wegens hun aanmatiging en listigheid wat beoordeelt
hij ze anders dan Dante! -- worden ontnomen; de paus moest
residentie kiezen in Frankrijk, en slechts diegenen mochten tot paus
worden gekozen, die het recht van de allerchristelijkste koning ontzagen. Vervolgens zou de paus Franse kardinalen benoemen, zodat
paus en kardinalen onder de hoede van Frankrijk kwamen te staan.
Hij voorspelde dus wel heel goed, welke tijden er met het pontificaat
van Clemens V voor het pausdom begonnen.
Wij echter nemen waar, hoe zich in de tegenstrijdige theorieën
het feitelijk verloop der historie weerspiegelt. De curialisten bepleitten
in de tijd van Bonifacius VIII de (reeds vroeger ontstane) theorie van
de alles omvattende macht des pausen, en riepen daardoor een reactie
te voorschijn, die de Franse staatsmacht, met haar zoveel grotere
reële machtsmiddelen, opzette tegen het pausdom, totdat het zich
gedwongen zag, zich aan de hoede dier macht toe te vertrouwen. De
koninklijke legisten gingen aan het schrijven, om hun staatkundig
ideaal, dat zij onbegrensd trachtten uit te breiden, te verdedigen tegen
het curiale streven. Het was hun niet voldoende, de staat te kenmerken als een zelfstandige gemeenschap, die op een eigen rechtsprinciep
steunde, en hem culturele taken, op het gebied van materieel en
intellectueel welzijn, toe te wijzen, die tot dan toe door de Kerk waren
vervuld. Zij gingen verder; zij vielen de vrijstelling der Kerk van het
staatsgezag aan; zij wilden het belastingrecht van de staat ook over
de clerus uitstrekken, het geestelijk recht onder staatscontrole stellen,
het kerkelijk recht onderwerpen aan de goedkeuring van de staat, en
van de clerus een rentetrekker van de staat maken. De tekenen des tijds
wezen er op, dat de Kerk opnieuw, en nog klemmender dan voorheen,
in staatsboeien zou worden geslagen. Want de nieuwe staten waren
heel andere constructies dan de staat van Otto I, Hendrik IV en
Frederik I.
De nieuwe staten maakten tevens aanstalten, om de Kerk het
beschavingswerk af te nemen, waaraan vroeger zij alleen zich wijdde.
Eens had de Kerk juist daaraan haar superieure positie grotendeels
te danken gehad. Want vroeger waren er geen ontwikkelden buiten
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de Kerk. Nu kwam tegenover de Kerk een ontwikkelde lekenklasse te
staan, die alleen van de staat leefde en er daardoor alleen reeds toe
gedreven werd, de aanspraken van de staat te verdedigen tegenover
de aanspraken op macht, die de opperste leiding der Kerk liet gelden.
Die lekenklasse wilde geen ondergeschikte positie blijven innemen
tegenover de groep der leiders, der kerkvorsten. Daaraan parallel en
daaraan gebonden liep het streven van de burgerstand, zich een plaats
te veroveren naast de bevoorrechte standen: de hoge feudale adel en
de clerus. Intellectuele wapenen vonden de ontwikkelde voorvechters
van die omhoogdringende stand vooral in de studie van het Romeinse
recht. Italië was begonnen: het had keizer Frederik I uit die stand
verdedigers geleverd van een onbeperkte keizerlijke macht. Die hadden
hem aan de hand van het Romeinse recht zijn bevoegdheden gewezen.
Bologna was de kweekschool voor kampioenen van het imperialisme.
In Frankrijk toonde de rechtskundige faculteit van Orleans neiging
sedert de tweede helft der dertiende eeuw om met Bologna te
concurreren. Daar doceerde de canonist Pierre Belleperche, die door
koning Philips de Schone herhaaldelijk met diplomatieke opdrachten
werd uitgezonden.
De juridische geest organiseerde de staat, en de staatsambtenaren,
die het hoogst in aanzien kwamen, waren beroepsjuristen, wier
hoogste eerzucht het was, als „milites legum" of „milites regis" een
nieuwe adel te vormen, de „noblesse de robe". Uit de beginselen, die
zij bij hun studie van het Romeinse recht leerden kennen, leiden zij
een alles overheersende staatsmacht af. De geestelijken verdringen zij
uit de positie van raadgevers der koningen, die zij eeuwenlang hadden
bekleed, gelijk eens Hincmar van Reims en Suger van St. Denis. In
plaats van hoge geestelijken vinden wij dan ook Flotte en Nogaret als
grootzegelbewaarders de eerste leken, wie dit ambt werd toevertrouwd. Flotte had te Montpellier, misschien ook te Toulouse, rechten
gestudeerd, werkte als „miles regis" aan het hof als legist en stond in
1302 aan het hoofd der oppositie tegen Bonifacius VIII. Hij hield
12 April 1302 voor de Franse stenden of staten een rede, die de
vergaderden op nationalistische gronden tot vinnig verzet tegen
Bonifacius VIII aanspoorde. Kopstuk der Franse politiek tegen
Bonifacius was na hem de man, die de aanslag te Anagni heeft ondernomen: Willem Nogaret, voordien professor in het Romeinse recht
te Montpellier, over wie een tijdgenoot schreef: „Hij is een lichaam
zonder ziel, die zich om niemands recht bekreunt, en maar aan één
ding denkt: de kas van de koning te vullen." 1
Buiten die groep juristen was er nog een aantal doctrinairen,
bereid, om de hele maatschappij te vervormen naar rationalistische
inzichten, zonder iets te ontzien -- zonder te vragen naar kerkelijke
)
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F i n k e, Acta Aragon. I, 459.
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princiepen en tradities, alleen afgaand op Aristoteles. Dat waren de
door Thomas van Aquine bestreden Averroïsten, met Siger van
Brabant voorop. Dubois had vroeger ook bij Siger college gelopen en
volgde hem vaak, maar toch niet altijd: hij vond Thomas toch nog
groter autoriteit. Maar het zou niet lang duren of er weerden zich
geesten, die zich aan autoriteiten, op kerkelijke bodem gegroeid, niet
stoorden, en, na zelf met de Kerk te hebben gebroken, met alle genoegen heel de kerkelijke hiërarchie ondermijnden. Bij zoveel gisting,
gevoed bovendien door de behoefte aan hervorming der Kerk, welke
behoefte velen erkenden, moesten de pausen zeer zeker met grote
voorzichtigheid en veel tact te werk gaan, om hen, die zich nog lieten
leiden, weer met een band van vol vertrouwen aan de Kerk te binden.
Het bestuur der Kerk had toen aan de westerse maatschappij en
vooral aan de leken een soortgelijke taak te vervullen als een vader,
wiens zonen de kinderschoenen zijn ontgroeid en in de jongelingsjaren komen, waarin zij hun zelfstandigheid willen manifesteren. Met
de straffen en klappen, die vroeger misschien uitstekend hun werk
deden, is dan niets meer te bereiken; ze leveren zelfs gevaar op voor
onherstelbare vervreemding; en barsheid baat minder dan hartelijke
vermaning. Zich beroepen op vaderlijk gezag zal minder nut afwerpen
dan persoonlijk voorbeeld, dat op de duur toch steeds morele erkenning afdwingt.
Maar de toenmalige verdedigers van het pausdom zagen het zo
niet in. Zij vonden het de voornaamste eis van hun tijd, het pauselijk
gezag te verdedigen en op te voeren. Het verste in die richting ging de
Augustijner Eremiet Augustinus Triumphus uit Ancona, die niet zijn
ordebroeder Aegidius Roetanus naar Parijs was gegaan, om onder de
H. Thomas theologie te studeren en er vervolgens aldaar les in te
geven. Hij won lauweren als predikant en schrijver. Tevens speelde
hij een belangrijke politieke rol als raadsman aan het Napelse hof, bij
koning Karel II en diens opvolger Robert, die hij had opgevoed. Hoog
bejaard stierf hij in 1328 te Napels. Nadat hij reeds in enige kleine
geschriften zijn mening had uitgesproken over problemen van zijn
tijd, besprak hij enige jaren voor zijn dood, waarschijnlijk in 1322, in
een summa, die hij aan paus Joannes XXII opdroeg, de leer der pauselij ke macht: Summa de potestate ecclesiastica.
De theorie, waarop hij hier bouwt, heeft iets groots. Voor velen
wordt zij misschien lichter begrijpelijk, als ze vergeleken wordt met
de uitlating van de Pruisische koning Frederik II, die zichzelf beschouwd had als de eerste dienaar van de staat en zijn politiek testament begonnen was met de woorden: „Dit is de voornaamste plicht
van een burger: zijn vaderland te dienen." Die idee van dienst wordt
hier veel breder toegepast: behandeld wordt de dienst in de gemeenschap der Christelijke volken, in de Christelijke maatschappij, in het
rijk Gods. De eerste dienaar in die gemeenschap is de paus, wie God
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daartoe niet alleen de geestelijke macht heeft geschonken, maar ook de
wereldlijke macht, die keizers, koningen en andere vorsten bezitten
„in ministerium", opdat door hen de geestelijke macht worde gediend;
want de paus moet het wereldlijk gezag instellen en regelen en binnen
de orde houden, als het goed doet, en het oordelen en vonnissen, als
het verkeerd doet. 1 ) Het pauselijk gezag was het enige, dat rechtstreeks van God kwam. Christus had alle geestelijke en wereldlijke,
priesterlijke en koninklijke macht, over de bisschoppen en over de
vorsten, door Petrus op diens opvolgers overgedragen. Geen wetten
van keizer, koning of vorst konden als geldig en verplichtend worden
beschouwd, in zover zij niet door de paus goedgekeurd en bekrachtigd
waren. Alle wereldlijke heersers waren hem met betrekking tot hun
wereldlijke goederen onderworpen, want hem behoorde de jurisdictie
over al het geestelijke en aardse. Hij nam alleen niet overal het rechtstreeks beheer over het aardse op zich. Op het oordeel van iedere vorst
was hoger beroep bij de paus mogelijk. Hij kon de koningen, die zondigden, terechtwijzen, onttronen en vervangen. ,,\Vant evenals God
overal de eerste oorsprong en opziener is voor alle koninkrijken, zo
moet de paus in Gods plaats voor alle koninkrijken zorg dragen. Hij
kan dus, als er een redelijke grond bestaat, in ieder koninkrijk een
koning aanstellen." 2
Uitvoerig wordt de verhouding tussen pausdom en keizerschap
behandeld. In aansluiting bij het voorgaande wordt betoogd, dat de
paus, buiten ieder ander om, de keizer kon kiezen, uit welke natie dan
ook; want de keizer was er slechts voor de Kerk en het Christelijk
volk, waarvan de paus het opperhoofd was. Hadden anderen het kiesrecht gekregen Augustinus gaat hier mee met de valse veronderstelling, dat de keurvorsten door Gregorius V waren benoemd dan
was het hun niet toevertrouwd om hunszelfs wil, maar tot voordeel
van de Kerk en het Christelijk volk. Derhalve kon een paus de keurvorsten het kiesrecht weer ontnemen, als hij dat in het belang der
Kerk achtte. De bekrachtiging, kroning en zalving door de paus
werden door het wezen der keizerlijke waardigheid geëist, maar in het
Duitse rijk kon de gekozen koning aanstonds na zijn verkiezing zonder
pauselijke machtiging de regering beginnen uit te oefenen. Zag de
paus er voordeel in voor de Kerk en de vrede onder de gelovigen, dan
kon hij beschikken, dat de keizerlijke waardigheid niet door verkiezing
maar door erfopvolging van de een op de ander zou overgaan. De
schrijver houdt met zulke mogelijkheden rekening, wijl hij meent, dat
het keizerschap tot het einde der wereld zal voortduren, steeds echter
in onderworpenheid aan de paus, wie de keizer trouw moet zweren,
want als dienaar Gods was hij ook dienaar des pausen. Daarom kon
)

1) Quaestio I art. 1.
2) Quaestio 46. De aliorum regum correctione, art. 3.
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de paus vooral ook de keizer afzetten en excommuniceren, en diens
onderdanen ontslaan van hun eed van trouw. Als stadhouder Gods
was de paus groter dan enige keizer of koning, en die allen hadden
hun macht slechts van hem, want hij toetste, bevestigde en vonniste
hen.
Op de tweede plaats noemen wij het geschrift van de Franciscaan
Alvarus Pelagius (Alvarez Pelayo), een Spanjaard, die te Bologna en te
Parijs had gestudeerd, tegen Michael van Cesena partij koos voor paus
Joannes XXII en door deze tot pauselijk penitencier te Avignon werd
benoemd. Hij kreeg later de bisschoppelijke zetel van Silves in Algarvië, waar hij in 1352 stierf. Te Avignon schreef hij in 1330-1332, in
opdracht van Joannes XXII, zijn De planctu ecclesiae, dat hij later
nog tweemaal omwerkte. Voornaamste bedoeling van het geschrift
was, de pauselijke Stoel te verdedigen tegen de weerspannige Fraticelli,
tegen Marsilius van Padua (die aanstonds ter sprake komt) en Lodewijk
de Beier. Dus is het misschien enigszins te verontschuldigen, dat de
schrijver van geen maathouden weet in de termen, waarmee hij de

pauselijke macht uiteen tracht te zetten. Nieuw zijn zijn ideeën ook
al niet; zo lezen we bij hem: „De paus regeert, regelt alles, beschikt
en oordeelt over alles, naar het hem gelieft .... terwijl hij, van wie hij
wil, neemt wat zijn recht is, want van hem geldt „pro ratione voluntas" en „quod ei placet, legis habet vigorem"." 1 ) Hij is de uitdeler
van alle kerkelijke waardigheden, ambten en beneficiën en de God
des keizers zo ongeveer als Mozes in Exodus VII, 1 de God van
Pharao wordt genoemd. 2
Alvarez weet echter, dat zij, die naar het pausdom opzien, ook
een andere kant waarnemen, die geen bewondering maar teleurstelling
wekt: de feitelijke uitoefening der kerkelijke regeringsmacht. Hij
behandelt dus in een tweede deel het bederf binnen de Kerk. Hij doet
geen pogingen om na te gaan, hoe een zo grote tegenstrijdigheid op te
heffen zou zijn, maar het wordt ons wel duidelijk, welke gedachten
ten slotte bij hem bovendreven, want het hele geschrift krijgt de naam:
„Over de klacht der Kerk". Dat twee zo heterogene stukken tot een
geheel zijn saamgevoegd, is waarschijnlijk hieruit te verklaren, dat wij
van het geschrift slechts de derde lezing bezitten, die in 1340, dus tien
jaar na de eerste, na de dood van paus Joannes XXII te Santiago, ver
van de Curie, ontstond. In dat tweede deel horen wij klanken, die ons
herinneren aan de taal der Spiritualen, maar die we tegelijk aan de taal
van de pauselijke penitencier kunnen toeschrijven. We krijgen er te
horen, dat de Kerk niet zo is, als ze zijn moest. Zij streeft naar geld,
goed, heerschappij, macht, wordt door de verwantschap des bloeds ger egeerd en kiest in oorlogen partij. Door de schenking van Constantijn
)

1) 1. I c. 45.
2) 1. I c. 31, 13. Vgl. F i n k e, Die kirchenpolitischen and kirchlichen Verhältnisse
am Ende des MA. (Rom 1896), blz. 45v.
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te misbruiken is zij de ondergang tegemoet gegaan. Wij horen Rome
zelfs met Babel vergelijken. Scherp gelaakt worden de exempties en
andere besnoeiingen van de rechten der bisschoppen, de hebzucht
bij de Curie, de te hoge belastingeisen en hij laat niet na, de paus
voor dit alles en voor het nepotisme verantwoordelijk te stellen. Met
droefenis vergelijkt hij de heilige pausen van vroeger tijden met
degenen, die geld opeenhopen, hun verwanten verrij ken, en wel in
gezag maar niet in heiligheid hun voorgangers willen evenaren.
Alvarez geeft blijk van een scherpe kijk op de samenhang der gebeur tenissen, als hij daarin de oorzaak ziet van de mislukkingen, die het
kerkelijk bestuur zich te getroosten kreeg, de mislukking der kruistochten vooral, en van zoveel kleinering en schennis door leken.
Redding verwacht hij slechts van een engelachtige paus, die de Kerk
terug zou brengen tot de evangelische armoede.
Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de uiterste opvattingen
over maatschappelijk leven en beschaving, de voorstanders van de
uiterste armoede en de kampvechters voor een uiterste van aardse
cultuur in de vergroting der staatsmacht, nu samenwerkten om het
pausdom te bestrijden. Wij zien dat verbond belichaamd aan het hof
van Lodewijk de Beier in diens strijd tegen Joannes XXII. De voornaamste figuur is hier de man, die de zwaarste aanval van de Middeleeuwen tegen de paus ondernam: Marsilius van Padua. Deze publicist,
uit Padua geboortig, behoorde tot de geestelijke stand, en had van de
paus enige prebenden gekregen, maar gebruikte die slechts, om zich
aan de wetenschap te wijden. Volgens sommigen is hij dezelfde als een
gelijknamige rector der Parijse universiteit, die we in de jaren 13121313 aantreffen, anderen ontkennen dit. In ieder geval was hij in alle
wetenschappen thuis, vooral in de medicijnen, en oefende hij de
geneeskunde ook uit. Zijn geest had zich gezet naar de leer der Averroïsten, die de maatschappij zuiver naar de cerebrale theorieën van
Aristoteles wilden regelen. Hij vond een geestverwant in Joannes van
Jandun, aldus genaamd naar zijn geboortestad in de Ardennen.
Samen schreven zij te Parijs een boek, dat hun toegang moest ver schaffen tot Lodewijk de Beier, nadat deze in onmin met de paus was
geraakt.
Het heette Defensor pacis. Onder de leuze van vrede, die toen
op zovelen toverkracht uitoefende, hielden zij de wereld een verbazingwekkende theorie voor. Niet zo verbazingwekkend echter voor hen,
die de strijdschriften kenden, waarmee de curialisten de laatste tijd
bestreden waren. Want het Aristotelische beginsel, dat zij tot uitgangspunt kozen, was gemeengoed, en de verdedigers der politiek van
Philips de Schone tegen Bonifacius VIII hadden, ieder voor zich, uit
dit beginsel al menige gelijke conclusie getrokken. Maar de constructie
van die conclusies tot een sluitend systeem en de onbarmhartigheid,
waarmee dat wordt onthuld en als eis opgeworpen tegen de kerkelijke en

De strijd om de volheid der pauselijke macht

101

maatschappelijke orde van die tijd, moest wel groot opzien baren, toen
door het nieuwe conflict tussen paus en keizer aller ogen en harten
zich weer met die kwesties bezig gingen houden.
Marsilius tracht voor de menselijke samenleving en haar geluk
een volledig programma te leveren, dat de vrede waarborgt. Zo'n
volmaakte orde acht hij alleen mogelijk in een staat, die tot taak heeft,
eenieder het nodige welzijn te verschaffen om de functies, die hem
naar gaven en historische ontwikkeling toekomen, volkomen te vervullen. De staat moet zorgen, dat de mens zijn beide doeleinden, het
aardse en het eeuwige, bereikt. De staatsmacht berust bij het volk, en
dat vertrouwt het gezag toe aan een vorst. Marsilius vindt dus geen
betere staatsvorm dan het kiesrijk. De onenigheid in de staten was
uitsluitend te wijten aan een verkeerd begrip van de priesterlijke taak,
en dat wil hij verhelpen.
De priesters moesten gelijkerwijs een rad in het staatswerktuig
vormen als de beoefenaars van andere beroepen, boeren en ambachtslieden bijvoorbeeld. De onenigheden waren hoofdzakelijk hierdoor
ontstaan, dat de pausen niet alleen over bisschoppen en geestelijken,
maar ook over alle vorsten en wereldlijke personen een opperste jurisdictie wensten uit te oefenen. Feitelijk echter had noch een bisschop
van Rome, noch enig dienaar der Kerk gezag om enig wereldlijk
persoon te dwingen of te straffen. Het recht om priester of leek te
oordelen of te straffen bezit een paus of bisschop slechts dan, wanneer
het hem geschonken is door de wereldlijke wetgever, die het hem ook
weer ontnemen kan. Dus de staat hoeft zich niet onder de Kerk te
bukken het kerkelijk leven moet deel uitmaken van het leven van
de staat. De priesters hebben geen overheidsgezag, doch alleen een

taak als zielzorgers. Zij zijn aan de wereldlijke wetgeving onderworpen.
Van onttrekking van de geestelijke stand aan de wereldlijke jurisdictie
kan er geen sprake zijn. Evenals de staat de wereldlijke ambtenaren
benoemt, moet hij ook beslissen over de toelating tot de priesterlijke
stand, moet hij parochiegeestelijken en bisschoppen aanstellen en
toezicht houden op hun ambtsvervulling. Hij heeft de beschikking
over het kerkelijk bezit; de kerkelijke goederen, die niet nodig zijn
voor het onderhoud van de geestelijkheid en de armen, moet hij aan
zich trekken en in het openbaar belang gebruiken. Geen mens was
verplicht, aan de Kerk tienden te betalen. De priesters moesten
integendeel het gebod der evangelische armoede in acht nemen, dus
mochten zij geen onroerende goederen bezitten. Ook over mobilia
hadden zij geen eigendomsrecht en zij konden er rechtens geen aanspraken op laten gelden, als ze hun werden ontnomen. Alleen de
wereldlijke wetgever is bevoegd, algemene synoden te beschrijven;
deze hebben alleen te beslissen over dogma en ritus, en zowel de
leken als de geestelijkheid moeten er vertegenwoordigd zijn.
Over het geestelijk gezag formuleerde Marsilius stellingen, die
8. S c h n
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de hele hiërarchie omver moesten werpen. Christus had de apostelen
geen aardse macht gegeven. Hij had hun alleen opgedragen, de waarheid van het evangelie te verkondigen, de sacramenten toe te dienen
en van zonden vrij te spreken. Verschil van rang tussen de geestelijken
was er niet. De apostelen bekleedden gelijkelijk hetzelfde ambt. De
H. Petrus bezat geen superioriteit boven de andere apostelen. Eerst
door Constantijn hadden de bisschoppen van Rome een zekere voor
verworven, en die was toen verder gekomen door historische-rang
omstandigheden. Het was niet eens zeker, of Petrus wel in Rome was
geweest. Noch de H. Petrus noch de andere apostelen hadden de
macht ontvangen, anderen aan te stellen of af te zetten. Dus konden
ook de opvolgers geen aanspraak maken op dwingende jurisdictie, en
evenmin op een bijzonder gezag bij de uitlegging van de Heilige Schrift
of in geloofskwesties. Na de dood der apostelen waren de geestelijken
door de gelovige gemeenten aangesteld, ieder voor eigen district.
Derhalve kwam ook alleen de wereldlijke wetgever, dat is de gemeenschap der gelovigen, het recht toe, de bekleders van kerkelijke ambten
te kiezen, aan te wijzen en voor te dragen.
Het gezag van alle bisschoppen was gelijk, want zij waren allen
gelijkelijk opvolgers der apostelen. Maar ook tussen bisschoppen en
priesters bestond slechts een accidenteel, geen wezenlijk onderscheid.
Over niemand konden de priesters derwijze oordelen, dat er straf uit
zou voortvloeien. Een priester had alleen macht over de menselijke

handelingen door leer, raad en waarschuwing, gelijk een geneesheer
over de lichamelijke gezondheid. Een straffend gezag naar de maatstaf
der goddelijke wet zal de goddelijke Rechter eerst hiernamaals uitoefenen. Nu echter gebruikte men aardse vonnissen om het geloof te
bevorderen, maar dat bracht schade, geen voordeel. Wel stond het
aan de priester, te beoordelen, of iemand ketter was; maar of iemand
gestraft moest worden, dat hoorde de vorst uit te maken; naar de
maatstaf der wereldlijke wet kon dan straf volgen. God wenste geen
afgedwongen belijdenis en geen gehoorzaamheid onder dwang.
Excommuniceren mocht alleen de gemeente of het concilie. Enige
grondslag van het geloof was de Heilige Schrift. De decretalen en
decreten der pausen verplichtten tot niets. Alleen het algemeen
concilie der gelovigen had het recht, de Heilige Schrift en de geloofsleer uit te leggen, de paus niet. De bisschop van Rome kon alleen gezag
hebben over de andere bisschoppen ingevolge toekenning door het
concilie. Ten onrechte concludeerden de pausen uit de Heilige Schrift
tot een plenitudo potestatis, om schijn van recht te geven aan hun
aanspraken op macht en hun vele transgressies op wereldlijk gebied.
Uitvoerig beredeneert de schrijver, welke gevolgen de verkeerde
hiërarchie onder de geestelijken gehad heeft voor de leken en in het
bijzonder voor het Roomse rijk. Hij klaagt over diep wetenschappelijk
en moreel verval van de clerus. De Curie trok de juristen voor, om met
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hun hulp processen over wereldlijke goederen en usurpaties te kunnen
doorzetten. Tot kardinaal en paus koos men liever advocaten (causidici) dan theologen. De hoge clerus liet de zielzorg geheel aan de lage
clerus over, om zelf zijn lusten bot te vieren, tot ergernis van het volk.
De pausen poogden de staten aan zich te onderwerpen, en hadden het
daarbij vooral op het Roomse rijk gemunt. Hadden zij dat onder het
juk, dan kregen zij ook de andere staten er wel onder. Daarom trachtten zij de verkiezing van een Rooms- koning op alle manieren te dwarsbomen. Zij maakten aanspraak op superioriteit boven de keizer, om
bij troonvacature zelf de keizerlijke macht te kunnen uitoefenen. Zij
hadden echter niet het recht, zich hiertoe op de kroning van de keizer
te beroepen, want die was door de Roomse keizers niet opgevat als een
verlening van gezag, doch slechts als een bijzondere vorm van zegening. De koningskeuze door de keurvorsten had geen pauselijke
bekrachtiging nodig. Terecht kwam Lodewijk de Beier daar tegen op.
De positieve gedachte, waarop heel het systeem van Marsilius
steunt, is de idee der volkssouvereiniteit. Die schrijft hem zijn opvatting over de staat en over de verhouding tussen Kerk en staat voor.
Aan de volkssouvereiniteit wordt heel het maatschappelijk leven
ondergeschikt gemaakt. Wel acht hij de monarchie de beste staatsvorm, maar dan het kiesrijk. De monarch is niets dan een door het
volk gekozen ambtenaar, die verantwoordelijk is tegenover de volkswil, en door het volk kan worden afgezet. Het volk bezit in Kerk en
staat de souvereiniteit, het volk is wetgever. Van het volk gaan alle
regeringsdaden, in de staat en in de Kerk, uit, hetzij rechtstreeks, hetzij
door middel van gekozen gemachtigden. In het bestuur der Kerk uit
zich de wil des volks op de algemene concilies. Daarvan is de paus
evenzeer afhankelijk als de wereldlijke vorst. De schrijver behandelt
ook de kwestie, of niet het hele aardrijk onderworpen moet zijn aan
één opperste staatsmacht, maar tot een klare conclusie komt hij niet.
Wel geeft hij te kennen, dat de eenheid der wereld nog geen eenheid
van regering eist, en dat er beter nationale staten naast elkaar kunnen
bestaan. Hij wil de Kerk dus onderwerpen aan de verschillende
nationale staten.
Al deze opvattingen waren reeds bij zijn voorgangers te vinden.
Niemand echter heeft ze zo duidelijk uitgesproken, zo radicaal geformuleerd en er zo'n hecht systeem van gemaakt als Marsilius van
Padua. Niemand voor hem heeft de Kerk zo volkomen door de staat
laten absorberen. Nieuw is ook de aansluiting bij inzichten der Minderbroeders, die met de paus hadden gebroken en zich ter beschikking
van Lodewijk de Beier hadden gesteld in diens strijd tegen joannes XXII. Marsilius eist van heel de clerus de evangelische armoede.
Hij begon met een verweer tegen de aanspraken der curialisten op
wereldlijke heerschappij des pausen, op ondergeschiktheid van de
keizer en de wereldlijke vorsten aan de paus, op de hoogste eigendom
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over wereldlijk bezit, in één woord, op de plenitudo potestatis des
pausen ook in wereldlijke zaken, en hij kwam aldus tot een aanval op
de volheid van 's pausen geestelijke macht; hij bestreed haar legitimiteit, betwistte de Kerk alle bezit en eiste de plenitudo potestatis in het
geestelijke en het wereldlijke voor de staat op. Hij werkte voor een
staatsgezag over de Kerk, zoals later tijden het door zouden dwingen.
Met het primaatschap des pausen wiste hij de kerkelijke hiërarchie
geheel uit. De leken gaf hij het beslissende woord ook in de Kerk, de
geestelijken liet hij slechts de rol van raadslieden voor het geweten,
aan wie men zich al dan niet kon storen. Van de grote middeleeuwse
gedachte: een Christelijke Kerk, die heel het openbare leven zou
bezielen met haar princiepen, bleef slechts een armzalig restje over.
De bevordering der beschaving was de taak van de staat die moest
zelf maar zien, in hoeverre hij in het streven naar zijn doeleinden
rekening wilde houden met Christelijke opvattingen. De tegenstelling
tussen het rijk Gods en het rijk dezer wereld was opgeheven: de staat
heerste, en aan het individu werd overgelaten, de mate zijner aanhankelijkheid te kiezen aan hetgeen er van een Christelijke leer nog overbleef.
De uitwerking van Marsilius' betogen zou eerst later komen. In
die tijd was de Kerk nog een té grote reële macht, om zich zo maar
in een hoek te laten dringen. Lodewijk de Beier had wél veel van het
geschrift verwacht, maar groot profijt heeft hij van de Defensor pacis
niet getrokken.
Het werk was reeds in 1324 voltooid. In 1326 verschenen Marsilius en Joannes van Jandun aan het hof van Lodewijk de Beier. Deze
was 23 Maart 1324 door Joannes XXII geëxcommuniceerd, omdat hij
in Italië als keizer wilde optreden, zonder de pauselijke bekrachtiging
van zijn verkiezing te hebben ontvangen. Lodewijk had daarop geantwoord met de appellatie van Sachsenhausen, waarin hij, onder de
invloed der Fraticelli, de paus van ketterij beschuldigde en zich beriep
op een algemeen concilie. Ongetwijfeld volgde hij daarmee het voorbeeld van Philips de Schone, die in zijn strijd met Bonifacius VIII
eveneens had gedreigd, de paus als ketter te laten veroordelen, en de
overwinning had behaald. Maar Lodewijk's positie in Duitsland was
niet zo stevig als die van Philips de Schone in Frankrijk. In de aanval
kon de Heilige Stoel het weliswaar ook niet ver brengen, maar in de verdediging was hij toch sterker, dan Lodewijk, door zijn bondgenoten de
Fraticelli en Marsilius aangemoedigd, zich verbeeldde. Want de paus
had de Duitse keizer lang niet zo nodig als Clemens V indertijd Philips
de Schone. De grootse plannen, waarmee Lodewijk naar Italië trok,
vergezeld door Marsilius, Joannes van Jandun en Ubertino van Casale,
sloegen ras ineen, al kon hij zich te Milaan tot koning van Lombardije
laten kronen en begin 1328 Rome binnentrekken, door het Romeinse
volk blijde begroet.
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De paus had intussen de Defensor pacis laten keuren en 23
October 1327 veroordeeld. Een gedeelte van het programma, dat
Marsilius en zijn medestanders hadden opgesteld, kon Lodewijk te
Rome nog tot uitvoering brengen. De Romeinen kozen hem tot
senator en veldheer des volks. Uit de hand van de Romeinse stadsprefect, Sciarra Colonna, die had deelgenomen aan Nogaret's aanslag
op Bonifacius VIII, en een gekozen vertegenwoordiger van het
Romeinse volk ontving Lodewijk de 17e Januari 1328 de keizerskroon.
Twee bisschoppen verrichtten de zalving. Lodewijk benoemde Marsilius tot vicaris der stad. Nadat hij aldus op een wijze, strijdig met alle
traditie, tot keizer was gekroond, liet hij op een vergadering van het
Romeinse volk voor de St. Pieter de afzetting van paus Joannes
afkondigen, en vervolgens in diens plaats, door het Romeinse volk,
de Minderbroeder Petrus van Corbara, een der weinige geestelijken,
die Rome bij de intocht van Lodewijk niet hadden verlaten, tot bisschop van Rome kiezen. Lodewijk overhandigde de gekozene de
pauselijke insignia, ring en purperen mantel. Deze nieuwe, keizerlijke
paus, volgens het program van Marsilius aangesteld, noemde zich
Nicolaas V.
Maar nu zou weldra blijken, dat een paus, door de keizer aangesteld, zich met geen mogelijkheid kon handhaven zo groot was de
keizerlijke macht niet meer en dat men van een keizer, die de Kerk
overheerste, nog veel minder gediend was dan van een paus, die over
de vorsten gebood. Marsilius' theorie werd nog slechts gehuldigd door
een klein aantal Parijse geleerden, maar ze viel bijna nergens in goede
aarde, en was slechts welkom aan hen, die om andere redenen reeds
te voren vijandig tegenover de paus stonden. Het baatte de keizer ook
niemendal, dat de generaal der Minderbroeders Michael van Cesena,
die zich na een avontuurlijke vlucht uit Avignon te Pisa bij hem had
gevoegd, paus Joannes rechtens van zijn troon vervallen verklaarde.
De keizer zag zich gedwongen, Italië te verlaten, met Marsilius en de
Fraticelli, die geen andere toevlucht hadden dan hem. En de tegenpaus, die hij had aangesteld, was blij, dat hij in 1330 te Avignon voor
Joannes zijn dwalingen kon afzweren en vergiffenis vond.
Toen Lodewijk daarna in Duitsland trachtte, het door de paus
uitgesproken interdict te verbreken en de geestelijkheid tot uitoefening
van de godsdienst wilde dwingen, faalde hij. Hij kon wel een paar
aanhangers op bisschopszetels plaatsen en Dominicanen verjagen,
maar vond niet eens in alle Franciscanenkloosters aanhang. De Duitse
vorsten wilden wel de politieke onafhankelijkheid van het keizerschap
tegen de paus helpen verdedigen, maar voor Marsilius' ideeën voelden
zij niets en zij haalden het niet in hun hoofd, het gezag des pausen als
opperhoofd der Kerk te pogen neer te halen. Onder het volk betreurde
men de godsdiensttwist en de gevolgen van het interdict. Men kwam
niet tegen de keizer in verzet, maar wenste ook geen verder verzet
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tegen de paus : men wenste vrede en wederzijds begrip, waarvoor hard
werd gewerkt. Lodewijk zou daar ook wel voor te vinden zijn geweest
hij had er de ideeën van Marsilius best voor willen prijsgeven.
Maar paus Joannes bleef staan op zijn standpunt van wereldlijke
oppermacht tegenover de keizer en bleef weigeren, Lodewijk als
koning te erkennen. Onder de opvolger van Joannes XXII, Benedictus XII (1334-1342), leek een verzoening nabij. Maar toen kreeg de
Franse koning Philips VI, eigen politiek belang beogend, de paus er
toe, de onderhandelingen af te breken.
Dit had ten gevolge, dat de keurvorsten nu ook een woordje
wensten mee te spreken. Zij sloten zich in 1338 te Rense aaneen tot
een kiesverbond, „Kurverein", en verklaarden, dat volgens recht en
oude erkende gewoonte des rijks de Rooms- koning, door de keurvorsten of de meerderheid hunner, zelfs in tweedracht, gekozen, geen
nominatie, appellatie, confirmatie, inwilliging of machtiging van de
apostolische Stoel nodig had, om het bestuur over de goederen en
rechten van het keizerrijk of de koningstitel te aanvaarden, en dat hij
daartoe derhalve geen verlof van de paus hoefde te vragen. Kort
daarop werd te Frankfurt een rijksdag gehouden, die Lodewijk
gelegenheid gaf, over zijn bemoeiingen voor de vrede te spreken en de
rechtzinnigheid van zijn geloof te betuigen, door het Onze Vader,
het Wees gegroet en de Twaalf artikelen des geloofs op te zeggen. De
rijksdag ging nog verder dan de vergadering te Rense: hij besloot,
dat de gekozene aanstonds na de verkiezing terecht koning en keizer
moest worden genoemd. Zo werd dus de eis der pausen, sinds Innocentius III volgehouden, deel te hebben aan de bezetting van de
keizerlijke troon, ook namens het rijk afgewezen. Ook nadien lieten de
pausen niet na, bij verkiezingen dezelfde eis te stellen; maar erger
geschil dan over formaliteiten kwam daar niet uit voort al duurde
dat geschil tot in de zeventiende eeuw.
Evenals Philips de Schone had ook Lodewijk wellicht als politiek
overwinnaar uit de strijd met de Heilige Stoel te voorschijn kunnen
komen. Maar gelijk hij vroeger reeds zijn positie had verzwakt, door
zijn zaak te koppelen aan het theologisch dispuut der Minderbroeders,
waarin hij met generlei competentie kon meepraten, zo vermeed hij
ook nu te weinig de schijn, zich in kerkelijke aangelegenheden gezag
te willen aanmatigen. Om de macht van zijn huis te vergroten wat
steeds zijn voornaamste bedoeling was liet hij in 1342 zijn zoon,
markgraaf Lodewijk van Brandenburg, een huwelijk aangaan met de
erfgename van Tirol, Margaretha Maultausch, hoewel deze met de
zoon van de Boheemse koning, Johan Hendrik, een huwelijk had
gesloten, dat ongelukkig verlopen was. Men vergenoegde zich met de
verklaring, dat aan het vroegere huwelijk de voltooiing had ontbroken,
en zag over het hoofd, dat de kwestie aan het oordeel van de paus
onderworpen had moeten worden. Dat Lodewijk zich aldus van bet
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pauselijk gezag op moreel gebied niets aantrok, deed hem meer kwaad
dan alle vroegere banbrieven. Het kostte hem de algemene achting.
Clemens VI kon tot krachtige maatregelen overgaan. Hij verklaarde
nog eens, dat Lodewijk's daden alle ongeldig waren en dat hij in alle
straffen voor ketters was vervallen, en eiste toen, dat de keurvorsten
een nieuwe koning zouden kiezen anders zou de Heilige Stoel,
aan wie de keurvorsten het kiesrecht te danken hadden, zelf andere
raad schaffen. De keurvorsten erkenden daarop Lodewij k's onttroning
en kozen 11 Juli 1346 de Luxemburger Karel IV, wie de moeite
bespaard bleef, om de troon te vechten, doordat Lodewijk kort daarna,
11 October 1347, stierf.
Tot de groep, die ten laatste op de hand van Lodewijk de Beier
was in diens strijd tegen het pausdom en de argumenten der literaire
verdedigers van Philips de Schone had overgenomen, behoorde nog
een bekende scholasticus, de Engelse Franciscaan Willem van Occam.
Hij had zijn opleiding te Oxford genoten en daar enige jaren, ongeveer
van 1320-1324, als baccalaureus gewerkt. Hij werd wegens zijn nieuwe
wijsgerig-theologische stellingen naar Avignon geroepen ter verantwoording, en verbleef in het Franciscanenklooster aldaar vier jaren.
In die tijd koos hij de zijde van de generaal Michael van Cesena en de
procurator der orde Bonagratia, toen dezen in het geschil over de
armoede tegenover paus Joannes XXII stonden. 1 ) In 1328 vluchtte
Occam met hen naar Lodewijk de Beier, onder wiens bescherming hij
nu een hartstochtelijke strijd tegen de paus en het pausdom begon.
Men zou bijna zeggen: hij was het leidend verstand, dat ook op
Marsilius invloed uitoefende. Als wijsgerig agnosticus en scepticus
zag hij de vragen onder de ogen, die toenmaals de curialisten en hun
tegenstanders bezighielden, en hij besprak ze in een aantal geschriften,
waarin vaak zijn eigen oordeel schuilging in de argumentaties „pro"
en ,,contra". Maar zoveel begrepen de ingewijden wel: hij zette
heel de kerkelijke hiërarchie op losse schroeven en toetste alles aan de
opportuniteit, het expedit.
In paus Joannes' laatste levensjaren begon Occam aan zijn grote
onvoltooide Dialogus, waarin hij de contrasterende inzichten over het
kerkelijk gezag behandelt. Zijn voornaamste these, die de hiërarchie
aantastte, blijkt deze te zijn: in de Kerk, die de gemeenschap aller
gelovigen is, hebben de leken evenveel recht van spreken als de
priesters. Door de fouten der hiërarchie kon de Kerk zo diep in het
duister geraken, dat zij bijna niet meer te herkennen was. Maar dan
bleef Christus met Zijn genade minstens bij de gedoopte kinderen,
die het geloof bezaten. Dit was een consequentie van zijn theorie der
kennis: hij kende slechts aan de inductie wetenschappelijke waarde
toe en erkende geen enkel metaphysisch bewijs van theodicee, moraal
1

)

Zie boven

blz. 38.
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en psychologie. De leek kon niet door het geloof der prelaten, maar
slechts door zijn eigen geloof de zaligheid vinden. Al had Christus
aan Petrus het geestelijk primaat geschonken en al waren de bisschoppen van Rome de opvolgers van Petrus, er konden zich omstandigheden voordoen, waarin het voortbestaan van het primaatschap
gevaarlijk werd voor de Kerk en het nodig werd, dat de leken, en
vooral de keizer, zich lieten gelden. Werd er tot herstel der orde geen
concilie bijeengeroepen door de paus, dan moest het buiten hem om
gebeuren, en dan kon het goed en nuttig zijn, dat vertegenwoordigers
der leken daar iets te zeggen hadden. De leer van de volheid der
pauselijke macht, ook in essentiële dingen, beschouwde hij als ketterij.
Hij noemde het een misdaad van Joannes XXII, dat hij trachtte, het
rijk van de keizer aan zich te onderwerpen en daardoor te breken.
Volgens hem stond de paus niet boven, maar onder de keizerlijke
jurisdictie. Hij tracht dit te staven met het eigenaardige argument,
waarmee Dante reeds het bestaan van het imperium romanum had
willen aantonen: Pilatus was Christus' wereldlijke rechter geweest en
Christus had niet alleen vrijwillig, maar krachtens wettelijke plicht
zijn rechtspraak erkend.
Ook na de dood van Joannes XXII zette Occam zijn aanvallen op
de Curie voort. Hij betitelde Benedictus XII in een tegen hem gerichte,
in 1337 geschreven verhandeling eveneens als ketter, vooral wijl hij
de uitspraken van Joannes XXII over de kwestie der armoede handhaafde. Hij kwam hier op voor de mening, dat de synode in geloofskwesties boven de paus stond. Vervolgens verweet hij de paus, dat
hij de mystici begunstigde, vooral meester Eckart, wiens beweringen
hij onzinnig noemt, en wraakte hij de voortzetting der procedure van
Joannes XXII tegen keizer Lodewijk. Uitvoerig betoogt hij hier, dat
het voorgewende approbatierecht des pausen noch op goddelijk, noch
op menselijk recht kon berusten. De „translatio imperii" ontkent hij
niet, maar hij grondt haar, evenals Joannes van Parijs, 1) op de autorisatie van het Romeinse volk. Hij betwist de paus niet het recht, de
morele qualiteiten te toetsen van degene, die hij moet zalven, maar wel
het recht, de gekozene het bestuur des rijks toe te staan of te ontzeggen. In geval van nood kon de paus, zo verklaart hij hier zelfs, het
imperium overdragen. Maar des te scherper wordt hij dan weer, als
hij spreekt over de strafmaatregelen, die de keizer tegen de paus mocht
nemen; en hier kreeg zijn betoog een zekere actualiteit, want Lodewijk
dacht toentertijd aan een veldtocht naar Avignon. Hij permitteert
Lodewijk, de paus gevangen te nemen, wegens ketterij en majesteitsschennis, maar niet, hem uit zijn waardigheid te ontzetten of terecht
te stellen. 1él mochten de Romeinen de paus onttronen.
Dan hebben we uit het einde van Occam's leven nog een tractaat
1)
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De imperatorum et pontificum potestate. Het is geschreven na de
verkiezing van Karel IV, maar voor de dood van Lodewijk de Beier,
dus tussen zomer 1346 en October 1347, waarschijnlijk in antwoord
op een nieuwe pauselijke terechtwijzing. Occam herhaalt beknopt
maar fel zijn verwijten tegen de „Kerk van Avignon", zoals hij nu de
Curie noemt. Zij was niet meer de ware, katholieke Kerk, maar een
vat vol ketterij, tirannie en ongerechtigheid. Hoezeer de politieke
kwesties in de loop des tijds bij hem naar de voorgrond gedrongen
zijn, blijkt ons, doordat hij in dit geschrift begint met klachten over
het optreden tegen het rijk en de keizer, terwijl hij de vervolging der
Minderbroeders eerst aan het einde behandelt.
Zijn uitgangspunt is, dat de macht des pausen, zoals Christus
haar aan Petrus schonk, geen onbeperkte macht was. Als regel geldt,
dat de paus zich niet met wereldlijke aangelegenheden moet bemoeien;
en hij mag boven de geestelijke verplichtingen geen „opera supererogatoria" eisen hij moet integendeel de rechten en vrijheden der
Christenen, en vooral die der vorsten, eerbiedigen; hij moet ook
nalaten, voorschriften uit te vaardigen over onbelangrijke, nutteloze
en onverschillige dingen, en de echte plichten der gehoorzaamheid
voor de Christenen te verzwaren door hinderlijke bepalingen. Het
pausdom was een „principatus ministrativus" en geen „dominativus" :
de paus moest zichzelf beschouwen als een overste, die de gelovigen
diende, want zijn macht was hem alleen gegeven tot heil der zielen
en tot leiding der gelovigen, en vervolgens moest hij er vooral over
waken, dat de clerus zijn geestelijke plichten behoorlijk vervulde. Alle
rechten en vrijheden, die de ongelovigen ooit hadden bezeten, en die
tot de zakelijke activiteit in wereldlijke aangelegenheden behoorden,
bezaten ook de Christelijke leken nog steeds, en zij mochten niet
worden aangetast, tenzij ze in strijd kwamen met de goede zeden en
de leer van het Nieuwe Testament. Alleen in geval van nood, om niet
in gevaarlijke nalatigheid te vervallen, mocht de paus zich mengen in
tijdelijke zaken. In zover de pauselijke macht niet op goddelijk recht
steunde, beperkte zij zich tot hetgeen de aardse regeerders de paus
hadden toegestaan. Trad zij buiten haar eigenlijke sfeer, dan was de
grootste voorzichtigheid nodig en de raad van zeer ervaren mannen
onmisbaar. Dat een pauselijke uitspraak in alle omstandigheden van
kracht was, moest men niet menen; men had het recht, critiek uit te
oefenen op verkeerde daden des pausen. Dit klinkt allemaal nog
gematigd, maar Occam wijkt principieel van de Kerk af met de
stelling, dat de gelovige, Christelijke keizer mocht oordelen over
geestelijke zaken, over een „causa fidei", gelijk iedere Christen het
recht had, er over mee te spreken (c. 12).
In detail worden dan de aanmatigingen van het pausdom tegenover het rijk besproken. De ergste daarvan is de leer, dat het imperium
afhankelijk is van de paus, dat de paus beslissen moet, of hij de
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gekozene wil toestaan te regeren. Daar wordt tegen ingebracht, dat
de pauselijke Stoel over het imperium niet méér recht van beschikking
heeft dan Frankrijk of een ander land, en dat de paus zich niet mag
mengen in de regering des rijks tenzij diegenen het wensen, in wier
handen de „dispositio imperii" ligt, hetgeen wel op de keurvorsten
zal slaan. De admissio of approbatio tot het imperium had geen grond
van wet en werd door andere rijken ook niet erkend. Zij maakte
inbreuk op de keizerlijke waardigheid. Hoe buitensporig hoog hij die
taxeerde, blijkt nog uit de bewering, dat de keizer boven de wet
stond.
In een volgend gedeelte somt Occam bezwaren op, die hij uit
behandeld in een geschrift voor de Engelse koning over-voerighad
het kerkelijk bezit. De koning mocht in geval van nood op eigen gezag
schatting heffen van kerkelijk goed, en de bezittingen, die aan de
Roomse Kerk waren geschonken, bleven de koning cijnsplichtig, zo
zij het vóór de schenking al waren. Andere punten van beklag zijn de
afschaffing der vrijheid van verkiezing voor de domkapittels, de inperking van de regel der Franciscanen, willekeurige dispensaties en de
sterke besnoeiing van wetenschappelijke arbeid. Nooit zou er vrede
komen, vóór de grenzen der pauselijke macht nauwkeurig waren
getrokken, door alle leken en geestelijken. Hij zinspeelt dus weer op
een algemeen concilie, waarop in de eerste plaats de leken de Kerk een
nieuwe bestuurswet zouden geven. Alle geleerden moesten zich in
dit probleem verdiepen. Occam vat hier beknopt en duidelijk alles
samen, wat hij vroeger menigmaal slechts in bedekte termen had
gezegd. Hij telt aan het einde alle oude verwijten nog eens op, die in
de theologische strijd over de armoede waren geopperd door de Fraticelli, die met de paus hadden gebroken. Er werden de „Kerk van
Avignon" achtentwintig dwalingen aangewreven, ten bewijze, dat de
paus in ketterij was vervallen en derhalve als onrechtmatig opperhoofd
der gelovigen door dezen kon worden aangeklaagd en afgezet.
Weliswaar bevat het geschrift zeer scherpe woorden over hetgeen
de schrijver beschouwt als tirannie, roof, despotisme, ketterij der
pausen van zijn tijd; wel duiken er nog stellingen in op, die de Kerk
principieel nooit kon toelaten, en wordt in de kwestie der armoede
zo erg mogelijk gewrongen en gedraaid; maar desniettemin deelt de
schrijver, als het gaat over de verhouding tussen Kerk en staat, niet
volkomen het radicalisme van een Marsilius van Padua, die de Kerk
volkomen in de staat liet opgaan. In ieder geval worden geestelijke en
wereldlijke macht als gelijken naast elkaar gesteld, en samenwerking
tussen beide zo zelfs, dat de ene in geval van nood in de plaats der
andere treedt, al is het ten koste van die laatste wordt niet uitgesloten. Toen keizer Lodewijk daarna overleden was en de Beierse
partij Karel van Luxemburg had erkend, was aan Occam's kerkelijk
politieke oppositie het fundament ontzonken. Dat zijn opvatting over
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het punt der armoede de overwinning zou behalen, daar was geen
kwestie van. Het is dus heel goed aannemelijk, dat Occam, eer hij in
de kerk der Minderbroeders te München ten grave daalde, vrede met
de Kerk heeft gevonden (1349 of 1350), al is het ook niet misschien
door zijn onvoorzien overlijden aan de pest gekomen tot een
formele verzoening, waartoe de weg was gebaand.
Van een andere schrijver uit die tijd weten wij, dat hij zijn
meningen herzien heeft ten gunste der curialistische theorie. Dit is
Koenraad van Megenberg, in 1374 als domheer van Regensburg
gestorven. Toen hij achtentwintig jaar oud en magister te Parijs was,
had hij het (1337-1338) bij de Curie te Avignon voor Lodewijk de
Beier opgenomen in een merkwaardig, naar de vorm verre van volmaakt gedicht Planctus ecclesiae. Het was een bede van de Kerk aan
de paus ten gunste van Duitsland en de keizer, maar tevens een
ernstige klacht over de misstanden aan de Curie en onder de clerus.
Later verdedigde hij de eed van onderwerping, door Clemens VI in
1347 geëist van de Duitse Franciscanen, die hun politieke oppositie
nog volhielden. Daartoe polemiseerde hij in 1354 tegen een geschrift,
waarvan hij waarschijnlijk ten onrechte Occam voor de auteur hield.
In een tweede verhandeling, De translatione imperii, verdedigde hij
tegen Lupold van Bebenburg, domheer van Würzburg en later bisschop van Bamberg, die de keizerlijke rechten. (De iure regni et
imperii Romanorum) ook al onder Lodewijk de Beier had voorgestaan, de stoutste papalistische theorieën over de opperhoogheid van
het pausdom boven het keizerschap. Meteen bespot hij daarin de
dwaasheid der leken.
Zulk een verandering van inzichten, als we bij Koenraad van
Megenberg waarnemen, was echter lang niet algemeen, doch veeleer
een uitzondering. De vele tractaten van die tijd, waarin het pauselijk
oppergezag in wereldlijke zaken werd bestreden, hebben duidelijke
sporen achtergelaten, ook al brak er geen ernstig conflict tussen paus
en keizer meer uit. Het waren lang niet allemaal stemmen van leken,
die in het wereldlijke zelfstandigheid naast de clerus en voor de staat
onafhankelijkheid van de paus wilden veroveren -- vele klonken er op
uit het -centrum van intellectuele cultuur, de Parijse universiteit.
Want daar ontwikkelde zich een krachtige oppositie tegen de theorie
der onbeperkte pauselijke macht, die te Avignon bovendreef. Alras
bleek zij de overhand te hebben: toen namelijk het grote schisma
uitbrak, waartegen men geen ander middel wist dan een algemeen
concilie. En het groeien dier oppositie bracht een groot gevaar mee:
dat men, het in juridische vormen voorgestelde oppergezag des pausen
in wereldlijke zaken afwijzend, tegelijk de waarde zou miskennen van
de religieuze band, die de westerse volkeren bijeenhield; dat de staten,
in hun groei niet te stuiten, en nationale verschillen steeds scherper
markerend, in zelfzuchtig streven van elkaar zouden gaan, en dat
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kerkelijke en religieuze aangelegenheden in handen der staten gespeeld
zouden worden.
In die strijd overwon ten slotte niet het pausdom. Niet de theorieën van Augustinus Triumphus en de zijnen, uit de tijd van Bonifacius VIII en Joannes XXII, zegepraalden de ideeën van een
Marsilius van Padua en een Occam zouden in de volgende eeuwen de
geesten leiden. Overal vinden we in die eeuwen de staatskerk en de
triomf over het geestelijke van de absolute staatsmacht, onder het
motto: Cuius regio, illius et religio. Het oude verbond tussen keizerschap en pausdom, sedert de negende eeuw de grote macht der
Middeleeuwen, werd een uiterlijke band zonder reële betekenis.
Vriendschap en vertrouwen hadden aan dat verbond zijn kracht
gegeven; en al haperden die wel eens, ze waren toch vaak zo sterk
gebleken, dat de een de ander steunde. Het was dus niet helemaal
juist, wat in de laatste strijd tussen de pausen te Avignon en de keizer
de voorstanders des keizers beweerden: dat de paus van de keizer niet
meer mocht eisen dan van een andere vorst. Ook in de veertiende
eeuw nog nam de keizer minstens een morele positie van hoge eer in
de Christelijke wereld van het westen in. En die kwam voort uit zijn
bijzondere relatie met de paus. De keizer moest de beschermer der
Kerk zijn. Maar dan had de paus ook veel meer belang bij de bezetting
van de keizerlijke troon dan bij de bezetting van enige andere troon;
en van de andere kant rustten op de keizer ook de plicht en het recht,
er toe mede te werken, dat in een vacature van de pauselijke Stoel op
behoorlijke en ordelijke wijze werd voorzien, gelijk tijdens het concilie
van Constanz keizer Sigismund deed.
De tijden echter, waarin die relatie door vertrouwen werd bezield,
raakten ten einde. Het pausdom had nu zijn bescherming gezocht bij
Frankrijk. Het keizerschap bezat de macht niet meer, om in Italië de
orde te herstellen. En in Duitsland zelf kon de keizerlijke waardigheid
nog slechts uitschitteren, in zover zij samenging met eigen vorstelijke
macht van de waardigheidsbekleder. Duitsland begon uiteen te vallen
tot territoriale staten, en het kreeg slechts een schamele schijn van
eenheid door de Gouden Bul van 1356, waarin Karel IV de traditionele
vormen der keizerskeuze en de voorrechten der keurvorsten tot wet
maakte. Het keizerschap was te zwak, om het oude imperium te vervangen door een volkenbond, al stelden Karel IV en zijn zoon Sigismund ook pogingen in die geest in het werk. De naijver tussen de
verschillende staten was trouwens ook al te groot. Men had daartoe
vooral de medewerking van de paus moeten inroepen. Maar en dit
is een der grootste nadelen, welke uit de strijd om de volheid der
pauselijke macht voortkwamen men vertrouwde de paus niet meer
zo van harte, dat men zich vrijwillig voor hem wilde buigen. Op
autoritaire eisen werden autoritaire antwoorden gegeven. En in de
loop der veertiende eeuw nam het pauselijk gezag zienderogen af, van
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geslacht tot geslacht. Dat kwam vooral, doordat de toestanden aan de
Curie zo nodig hervormd moesten worden, en de pausen niet in staat
waren, een hervorming der Kerk tot stand te brengen. Het pausdom,
dat over de wereld wilde heersen, werd zelf overheerst door het
streven der wereld naar macht, heerschappij, rijkdom, genot; en
daardoor werd het een twistappel, waar de aardsgezinde kardinalen
om vochten tot eindelijk toch werd gegrepen naar het middel, dat
de tegenstanders der papalisten steeds hadden aangeraden: de bijeenroeping van een algemeen concilie. Keren wij echter eerst terug naar
Avignon, om de toestanden aan het pauselijk hof te leren kennen.

§ 3. De pauselijke Curie te Avignon en het grote schisma
Nadat de aartsbisschop van Bordeaux Bertrand de Got zijn
verkiezing tot paus, onder de naam Clemens V, had aanvaard, liet hij
zich te Lyon, 14 November 1305, kronen, ingevolge de wens van
koning Philips, en benoemde hij zoveel nieuwe Franse kardinalen,
dat het Franse overwicht in de Curie voor lange tijd verzekerd was.
De Curie verkoos dan ook zich in Frankrijk te vestigen. Als aanleiding
hiertoe kon gelden, dat de paus in Italië, en vooral te Rome, niet
voldoende veilig was. Ook Bonifacius VIII had zich in zijn geboortestad Anagni veiliger gevoeld dan te Rome, en Benedictus XI, de
onmiddellijke voorganger van Clemens V, had uit vrees voor aanslagen Rome verlaten, om zich elders in Italië te vestigen. Dit alles
belette echter niet, dat er in Italië wrevel tegen de Heilige Stoel
groeide, omdat hij dat land ontweek; en die wrevel stelde de paus
alleen aansprakelijk voor alle ongeluk en alle onmin in Italië.
Clemens V hield zich eerst op te Bordeaux, vervolgens te Poitiers,
en toen (van 1309 af) te Avignon, dat nu negenenzestig jaar lang de
residentie der pausen, van zeven pausen zou zijn. Avignon lag in de
onmiddellijke nabijheid van het graafschap Venaissin of het markgraafschap Provence, dat koning Philips de Stoute in 1273 aan paus
Gregorius X had gegeven, op grond van een schenking door vroegere
graven van. Toulouse. De stad Avignon zelf kwam eerst in 1348 door
aankoop in pauselijk bezit. Tot dan toe behoorde zij de Napelse
Anjou's als graven van de Provence. Men kon niet zeggen, dat de paus
op het grondgebied van de Franse koning resideerde, maar Frankrijk
lag zo dichtbij
aan de overkant van de Rhone, te Villeneuve,
heerste de koning van Frankrijk
dat de niet- Fransen geen vertrouwen meer hadden in de onafhankelijkheid der pauselijke politiek.
Rome, de onvergelijkelijke wereldstad, moest haar glorie afstaan
aan de Rhonestad. Rome, de stad, waar heel de katholieke wereld
heenzag, omdat er begraven lag de prins der apostelen, Petrus, over
wiens graf hij waken moest, krachtens zijn allereerste plicht, die
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opvolger was van die eerste der apostelen, en daaraan al zijn waardigheid en rechten dankte! Rome, de heilige stad, die nog pas, in het
jubeljaar 1300, duizenden en duizenden pelgrims had aangetrokken
met haar heiligdommen, wier oude monumenten zo sprekend getuigden, dat zij eens de heerseres der wereld was geweest, en die geen
afstand wou doen van haar taak, door de pausen het internationaal
intellectueel middelpunt te zijn van de westerse Christelijke maatschappij ! In welke stad ter wereld was de zending der pausen, boven
de naijver der naties verheven, beter behoed dan te Rome? Werd
dit alles in aanmerking genomen, moesten dan niet alle moeilijkheden,
die zich aan het verblijf der pausen aldaar tijdelijk voordeden, getrotseerd worden? Waarop daarentegen kon Avignon bogen? Het was
een benauwde, vuile stad, waar het pauselijk hof slechts met de
grootste moeite ruimte kon vinden. De vreemde gezantschappen
moesten aanvankelijk buiten de stad onderdak zoeken. Geleidelijk
eerst, toen de terugkeer naar Rome twijfelachtiger werd, bouwde
men. De kardinalen stichtten hun paleizen op de rechter-Rhone- oever,
op Franse grond, te Villeneuve. Kerken en kloosters werden verfraaid.
Na 1335 verhief zich op de zuidelijke helling van de Roc-des -Doms,
aan de rivier, een nieuw pauselijk paleis, dat echter de sombere indruk
maakte van een citadel, en slechts vensterruiten van gewast linnen had,
en 's winters haast niet te verwarmen was, met al die wind, vooral
met de ijzige mistral. Het was naar buiten wantrouwig gesloten, misschien omdat het van de naburige huizen slechts door de breedte der
straat was gescheiden. Men was hier even weinig veilig tegen benden
soldeniers als te Rome tegen de streken der machtige adellijke families.
Dus lieten de inwoners, met geld van de paus geholpen, beschermende
muren optrekken, waardoor echter de indruk van somber wantrouwen,
die de pauselijke residentie toch al maakte, nog versterkt werd.
De tijdsomstandigheden droegen er het hare toe bij, om het
verblijf der pausen te Avignon een somber karakter te geven. De jaren
waren voorbij, waarin de pausen in het westen vrij konden reizen, en
overal hartelijk vertrouwen, gehoorzaamheid en oprechte hulde
vonden, en konden vermanen en opwekken, waar het nodig was. Nu
kon men bijna zeggen, dat de pausen zich verscholen in hun paleisvesting te Avignon. Maar die was het uitgangspunt van de vele en
eindeloze processen, waarin de Curie nu zulk een meesterschap bezat.
Het was bovendien nog de tijd van de schrikbarende activiteit der
inquisitierechtbanken, die nog pas, bij de vernietiging van de orde der
Tempeliers, getoond hadden, hoe zij door marteling alle tegenstand
verlammen, maar ook alle waarheid verkrachten konden. Wie zijn
vijand terdeeg wilde verslaan, en de inquisitie mee kon krijgen, die
beschuldigde hem van ketterij en hij triomfeerde, als de ander geen
zeer machtige beschermer had. Wij horen dus in deze tijd ongeveer
geen enkele stem van blijde verbondenheid aan het pausdom, maar
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wel veel zelfzuchtige vleierijen, kreten van haat, ijselijke bedreigingen
met straf, ontroerende klachten en bittere aanklachten.
Voor de deur van een kardinaal te Avignon vond men in de tijd
van paus Clemens VI, in 1351, een brief, de zogenaamde brief van
Lucifer, waarin Lucifer, de vorst der duisternis, het woord richtte tot
de paus, zijn plaatsbekleder, en de kardinalen en prelaten, zijn dienaren. Lucifer prees hen zeer, wijl zij zo ijverig voor hem werkten. Nu
scheelde het niet veel meer, of hij had zijn vijand Christus overwonnen. Als zij netjes zo doorgingen, dacht hij vast, dat hij winnen zou.
Hij deed hun de groeten van hun moeder, de hovaardij, en van haar
zusters, hebzucht, wellustigheid en de andere ondeugden. Gegeven
midden in de hel, ten overstaan der duivelse heerscharen.
Deze brief, die men misschien slechts als een stukje brutale spot
van een jonge student hoeft te beschouwen, werd in meer dan honderd
afschriften verspreid. Als zijn auteur beschouwt men de latere bisschop van Lisieux, Nicolaas Oresme, of de Hes Heinrich von Langen stein, die later als professor in de theologie te Wenen zeer gezien was.
Deze satire was niet de eerste in haar soort, en zou ook de laatste
niet zijn. 1
Menigeen, die de Curie te Avignon haar zondenregister voorhield,
zal wel bewogen zijn door ergernis, omdat aan verzoeken om een
prebende niet was voldaan; zo ook de jonge Koenraad van Megenberg, die met zijn gedicht Planctus ecclesiae een spel van de geest
noemde hij het wanhopig probeerde, toch nog een paar invloedrijke
beschermers te winnen, maar in latere geschriften vaak de curialistische theorieën verdedigde. 2
Wie zich een nobel en schrander criticus wou tonen, maakte zich
boos over het leven aan de Curie te Avignon. Dat was vooral iets voor
de moderne moraliserende humanisten, die de stoïci wilden nadoen
en Seneca tot model namen en aldus danig effect maakten. Zo kwam
Petrarca tot het besluit, anoniem zijn hartstochtelijke en fel rhetorische
brieven te laten verschijnen. Hij had ze vroeger te Avignon geschreven
en verzamelde ze nu tot een Liber sine nomine. Ze zijn vaak aangehaald als bewijzen voor de verdorvenheid, die te Avignon heerste, en
inderdaad, ze bevatten aanklachten, die nauwelijks scherper gekund
hadden. Avignon wordt voorgesteld als het apocalyptische Babylon,
dat de toorn des hemels oproept en de mensheid ten vloek is geworden. De Kerk holt haar ondergang tegemoet. De pessimistische klachten van Dante en de Franciscaner Spiritualen worden bitter herhaald.
Het pauselijk paleis te Avignon is in Petrarca's ogen een groot labyrint, bewaakt door de helhond Cerberus; zij, die verkoren waren om
Gods lof te zingen, besteden er hun leven aan ruzie, jaloezie en erger.
)

)

1) L e h m a n n, Die Parodie im MA., blz. 91v.
2) Zie boven blz. 111.
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Wie die smaadredenen leest mag niet vergeten, rekening te
houden met de subjectiviteit van de dichter, die wegens zijn gevoeligheid de eerste moderne mens is genoemd. En vooral neme men de
wrevel in acht van de Italiaan, die zich gekrenkt en ontgoocheld
voelde. Hij zag in het geestelijk ontwakende Italië een nieuwe glorietijd
aanbreken, waarin Rome schitteren zou met nieuwe glans, en het viel
hem hard tegen, dat de pausen Rome de eer niet meer wilden geven,
de hoofdstad der wereld te zijn. Hij kon zich niet begrijpen, hoe men
te Avignon in zijn pleizier om Franse Arthurromans de ruïnen van
Rome kon vergeten en de gevierde tribuun Cola di Rienzo miskennen.
In zulk een stemming keerde hij in 1351 te Avignon terug; hij voelde
zich ongelukkig en verbitterd, dat hij weer in een stad moest wonen,
waar men zo weinig begrip toonde voor zijn idealen; want het ambt
van pauselijk secretaris, dat hij begeerde, wilde men hem maar niet
geven. Hij was van plan, alle ergernis, die zijn brieven uit die tijd
uitspreken, nog eens lucht te geven in een gedicht over het misdadig
bedrijf der Curie te Avignon, maar verder dan het plan kwam hij niet.
Waarschijnlijk hebben die persoonlijke gevoeligheden zijn deugdzame
toorn meer aangewakkerd, dan billijk en geoorloofd was.
Maar al kon men over de graad en de vorm van afkeuring van
mening verschillen, er waren helaas maar al te veel feiten, waaraan
ook zij aanstoot moesten nemen, wier oordeel zo onbevangen mogelijk
was.
De H. Birgitta uit Zweden, die voor de stichting van haar orde
met haar gemaal, de nobele Ulf Gudmarsson, een bedevaart had
gemaakt naar Compostella en vervolgens, van -1350 af, te Rome
verbleef, hoorde de Heiland in haar openbaringen met grote bitterheid
spreken over de pausen en hun leven te Avignon: de opvolger van
Petrus was nu een zielenmoordenaar, erger dan Lucifer, onrechtvaardiger dan Pilatus, wreder dan Judas. 1 ) Tot paus Gregorius XI
(1370-1378) hoorde zij Christus de ontzettende woorden richten: „Aan
uw hof heerst de ergste hoogmoed, onverzadelijke hebzucht, een
onmatigheid, die mij een gruwel is, en afschuwelijke, laaghartige,
grenzenloze simonie; gij ontsteelt mij ontelbare zielen, want bijna
allen, die naar uw Curie komen, stuurt gij het helse vuur in." 2
De Minderbroeder Joannes de Rupescissa (Roquetaillade), ook
door zijn chemische nasporingen bekend hij kwam waarschijnlijkk
uit Gascogne en werd te Avignon meermalen gevangengezet wegens
zijn sombere profetieën, die verwantschap met de Spiritualen vertonen martelde zich af in pogingen, om de Kerk tot hervorming te
bewegen. In zijn Vademecum in tribulatione, in 1356 in de gevangenis
geschreven, betoogde hij, hoe nodig het was, de hele clerus, met paus
)

1) Revelationes 1. I c. 41.
2) Revelationes 1. IV c. 142.
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en kardinalen en patriarchen en al, terug te brengen tot het heilige
leven van Christus en de apostelen. De Curie, zo voorspelt hij, zou
om haar ondeugden, haar hovaardigheid, inhaligheid, brasserij en
ontucht, allerpijnlijkst worden gestraft, maar weldra zou zij uit „de
zondige stad Avignon" terugkeren naar Rome, en dan kwam er een
paus der verzoening, een nederige monnik, die, gelijk Christus, met
geselslagen de ontaarden uit de tempel zou jagen. 1
Een volkomen te vertrouwen getuige is ook de Franciscaan
Alvarus Pelagius (Alvarez Pelayo), die als poenitentiarius aan de Curie
werkzaam was. Zijn klacht over de verdorvenheid der Kerk in hoofd
en ledematen gaat samen met een pleidooi voor de volheid der pauselijke macht. 2 ) Zijn geschrift Over de klacht der Kerk hebben wij in
zijn vreemde tweeslachtigheid al leren kennen we wijzen er hier
nog even op, dat hij speciaal de vele exempties en andere bekorting van
rechten der bisschoppen wraakt, dat hij de pausen wijst op de vele
misbruiken, die ontstonden doordat de Curie overal geld voor vroeg,
en dat hij ook het nepotisme laakt. In de laatste tijd is nog een tractaat
van hem aan het licht gekomen, Ogenzalf tegen moderne dwalingen
geheten, een strijdschrift tegen Marsilius van Padua. Er wordt in
geklaagd over de algemeenheid der simonie: „Wee, wee, de heilige
Kerk Gods is er in haar verziekte leden vol van. In het huis des Heren
worden niet zij uitgekozen, die door kennis en deugd uitmunten, en
dus in hun ambt de Kerk Gods zouden kunnen sterken, maar dezulken, die hun buidel vol geld hebben. Een geestelijke, die enig kerkelijk
ambt ter liefde Gods op zich neemt, is er heden ten dage bijna niet
meer." 3
Zulke algemene klachten vinden we in bijzonderheden bevestigd,
als we de boeken der pauselijke kanselarij doorzien. Een der voornaamste geleerden op dit gebied vat het resultaat van zijn navorsingen
aldus samen: „Ja, in Avignon kan men de oorsprong der protestantse
reformatie ontdekken. Het stemt onuitsprekelijk droevig, in bijzonderheden het moreel verval van de Kerk, van clerus en volk, na te gaan,
de misbruiken en de verderfelijke invloed van allerlei dispensaties
waar te nemen en te zien, hoe ver het kwam met de fiscalisatie van
heel het kerkelijk organisme." 4
Erkend moet worden, dat men hier slechts voortging op reeds
vroeger ingeslagen wegen. Dat wordt reeds duidelijk uit het weinige,
dat wij weten over de besprekingen op het concilie van Vienne, in
1311-1312, door Clemens V tot hervorming der Kerk bijeengeroepen.
)

)

)

1) B r o w n, Appendix ad fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum
(Londen 1690), p. 496ss.
2) Zie boven blz. 99v.
3) S c h o 1 z, Unbekannte kirchenpolit. Streitschriften II, 511.
4) Ursmer B e r 1 i è r e, Suppliques d'Innocent VI (1352-1362). Analecta Vaticano-Belgica V (Romae 1911) p. XXIII.
9. Sc h nü r e r. Kerk en Beschaving. III.
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Daar werd reeds van verschillende kanten geklaagd over de geldzucht
der Curie. Ten einde regel te brengen in de heffingen deed een der
bisschoppen het voorstel, een vaste belasting ten bate van de paus in
te stellen, het twintigste deel van alle inkomsten bedragend. Dit werd
afgestemd, want men was bang, dat de vroegere lasten dan toch weer
verhoogd werden. De bisschop van Angers, Guillaume Lemaire, die
bij het concilie een uitvoerige memorie over de hervorming der Kerk
indiende, eiste allereerst afschaffing der brieven van aanspraak (expectanties), waaraan het verval der Kerk vooral te wijten was. 1 ) Vele
geestelijken, die ergernis hadden gegeven door een slecht levensgedrag,
kwamen uit alle streken der wereld naar de Curie, om zulke brieven
van aanspraak op prebenden in vreemde streken, waar men hen niet
kende, te bemachtigen. Daarna werden zij, omdat zij van de Curie
kwamen, goed ontvangen en terechtgeholpen in hun nieuwe woonplaatsen, waar zij dan hun oude leventje konden voortzetten en de
goede priesters van hun plaats dringen, de Kerk tot oneer. Hij noemde
als voorbeeld een bisschoppelijke kerk met dertig prebenden. In
twintig jaar tijds waren daar vijfendertig of meer vacatures geweest.
Daarvoor waren zoveel door de paus gezonden candidaten komen
opdagen, dat de bisschop slechts tweemaal gebruik had kunnen maken
van zijn recht, zelf de prebende te verlenen. In datzelfde tijdsbestek
had de paus alle vrij gekomen waardigheden van dat bisdom uitgedeeld, en dat meest aan afwezigen, die nog nooit binnen die kerk

waren geweest. Ook voor de kleine stiften en pastorieën waren er
zoveel expectanten, dat de bisschop voor zijn eigen bekwame geestelijken geen beneficies overhad, hetgeen onder laatstgenoemden ontevredenheid wekte. Zo stiet men de beste krachten van zich af. Zij
echter, door wie zij werden verdrongen, door toedoen van de paus,
waren ofwel onbekwaam voor hun taak, omdat het vreemdelingen
waren die de taal niet eens verstonden, of als zij iets konden, verteerden zij de inkomsten der kerk aan de hoven van de paus, van koningen
en vorsten. Verkeerd was ook de opeenstapeling van prebenden, die
er toe leidde, dat één persoon ambten aan verschillende kerken
bekleedde. Het kwam voor, dat iemand zoveel ambten, waardigheden
en prebenden bijeen had gekregen, dat vijftig a zestig afgestudeerden
er uitstekend mee verzorgd waren geweest. Wel valt hier een schel
licht op het stelsel der prebenden, zoals het aan het einde der Middeleeuwen algemeen werd, en steeds aanleiding gaf tot klachten, zonder
dat er ooit verandering in kwam. Hoe het verder ging met de klachten
van de bisschop van Angers weten we niet. Maar vóór we oordelen,
kunnen we hier verklaard vinden, hoe het tot zulke misstanden kon
komen.
1 ) Collection de documents sur l'hist. de France. Mélanges hist. (Paris 1887) p.
471ss. — Vgl. H a 11 e r, Papsttum u. Kirchenref. 55w.
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De klachten over de hoogmoed der Curie hadden betrekking op
de curialistische machtstheorieën, die we behandeld hebben; de
andere misstanden, waarover geklaagd werd, wortelden dieper: in de
ontwikkeling der economische, materiële cultuur van het westen,
opgekomen in de tijd der kruistochten; in de overgang van de ruilhandel tot de geldhandel. De geldhandel kreeg het eerst zijn beslag
in Italië, dat grote rijkdommen aan baar geld had verworven door de
bloei van de handel op de Middellandse Zee. De groei van het geldverkeer kreeg toen ook invloed op het kerkelijk betalingswezen in het
algemeen. Het pauselijk hof was een der eersten, bij wie dienaren en
organen in geld en niet meer in naturalia werden betaald. Deze overgang voltrok zich in de veertiende eeuw.
Om de oudere inkomsten te vervangen, die bestonden uit de
heerlijke grondlasten der patrimonia en de leenheerlijke cijnzen en
slecht binnenkwamen, begon de Curie in de dertiende eeuw uit te
zien naar belastingbronnen, daartoe mede genoopt door de waarde vermindering van het geld, die toenam met de economische groei.
Buitengewone omstandigheden vergrootten voor de Curie de behoefte
aan geld. De kruistochten vooral, waarvan de pausen de leiding hadden, legden de Heilige Stoel zware financiële zorgen op. En bij de
kruistochten kwamen de oorlogen tegen de Albigenzen, en de strijd
tegen Frederik II, waarvoor pauselijke soldeniers in dienst werden
genomen, en de steun aan de Anjou's in Zuid -Italië.
Ter wille der kruistochten begon Innocentius III kerkelijke
tienden te heffen. Het vierde Lateraans concilie van 1215 besloot tot
heffing van een twintigste penning: alle clerici, de lagere zowel als de
bisschoppen, moesten drie jaar lang het twintigste deel hunner kerkelijke inkomsten voor het Heilige Land afstaan, en het afdragen aan
degenen, die door de paus waren aangewezen om die bedragen te
innen. Zo was dus de directe belasting der geestelijke goederen door
het centrale kerkelijke gezag ingevoerd. Onder bedreiging met zware
geestelijke straffen werd die belastingplicht de clerus door de paus
opgelegd. De grote sommen gelds, waarover de pausen beschikten
en die zij de vorsten konden verlenen of onthouden, hebben er veel
toe bijgedragen, dat de vorsten in de tijd der kruistochten afhankelijkk
werden van de paus. Maar toen de staten, sedert het einde der dertiende eeuw, sterker werden en de machtsmiddelen in hun landen in
eigen hand trachtten te krijgen, begonnen zij verzet te bieden tegen
het pauselijke belastingsysteem. Zij konden niet verdragen, dat zulke
grote sommen hun land uit gingen ze wilden zelf belastingen
heffen. Het eerst kwam de oppositie op in Noorwegen. Tijdens de
minderjarigheid van Erik 11 (1280-1299) werd de uitvoer van geld uit
het rijk verboden. Toen ontstond het grote conflict met Frankrijk,
door de uitvaardiging der bul Clericis laicos van Bonifacius VIII,
waarin de uitsluitende zeggenschap des pausen over de kerkelijke
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lasten, feitelijk reeds bestaande, wettelijk moest worden gefundeerd.
Voor Frankrijk en Engeland werd daarna erkend, dat de wereldlijke
regering recht had op kerkelijke belasting. Maar evengoed bleef het
pauselijk recht bestaan, en wel zonder dat voortaan een beroep gedaan
hoefde te worden op de behoeften der kruistochten. 1
De inzameling der gelden eiste de instelling van een afzonderlijke
instantie. Die was trouwens al nodig voor die rijken en heerlijkheden,
die op verschillende titels leenplichtig waren geworden aan de apostolische Stoel. Hiertoe behoorden ook tal van kloosters en kerken, die zich
onder bescherming van de Heilige Stoel hadden gesteld en daarvoor
schatting betaalden. Met het oog op die alle waren reeds in de elfde
eeuw vanwege de Kerk personen aangesteld, om de cijns uit de diverse
landen naar de pauselijke schatkist over te brengen. De pauselijke
schatmeester Cencius legde in 1192 een groot cijnsboek (Liber
censuum) aan, waarin hij, op grond van acten in het pauselijk archief,
alle cijnsplichtige kerken, kloosters, ziekenhuizen, steden, burchten,
goederen, vorstendommen en koninkrijken, die de paus cijns verschuldigd waren, inschreef, gerangschikt naar landen en bisdommen.
Nadien, sedert het pontificaat van Innocentius III, werden geregeld
uit Rome ontvangers uitgezonden, om de gelden te beuren en ter
pauselijke thesaurie te deponeren.
Men ging dit systeem ook toepassen op de inzameling der tienden
voor de kruistochten, nadat eerst een tijdlang de bisschoppen die belastinggelden hadden geind en volgens pauselijke instructies gebruikt.
Onder Innocentius IV (1243-1254) werd ook de administratie der
kruistochtbelastingen gecentraliseerd; pauselijke nuntii werden aangesteld tot collectoren, en zij stelden dan adjuncten, subcollectoren, aan.
Dit belastingstelsel nu en de toekenning der prebenden, zoals die
op de duur geschiedde, hadden samen ten gevolge, dat de geestelijke
ambten steeds meer werden beschouwd als ambtenaarsbetrekkingen,
die de paus vergaf, en waaraan men het „salaris", de inkomsten, die er
uit voortvloeiden, het voornaamste vond. Willen wij het beginstadium
van het prebendenstelsel gadeslaan, dan moeten wij terug naar de
twaalfde eeuw.
In de twaalfde eeuw is het begonnen, dat pausen bij de gewone
collatoren van prebenden een goed woordje deden voor arme clerici,
om hun een middel van bestaan te verschaffen. De verzoeken veranderden weldra in opdrachten, en ten slotte werden executeurs aangesteld, om te zorgen voor de uitvoering der pauselijke toezeggingen.
Van Innocentius IV af verleende de Curie op ruimer schaal dan
vroeger aanspraken op prebenden. Daar protesteerden vele bisschop pen tegen, en ook koningen en leken, vooral in Engeland en Frankrijk.
)

1 ) Vgl. G o t t 1 o b, Die pápstl. Kreuzzugssteuern im 13. Jahrh. (Heiligenstadt
1892).
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Maar dit belette niet, dat de uitdeling dier expectanties door de paus
zachtjesaan in het kerkelijk recht algemeen werd erkend. Eerst het
concilie van Trente heeft de expectanties, op enkele uitzonderingen na,
uit de wereld geholpen.
In een besluit van 1265, opgenomen in het zesde boek der decretalen, verklaarde Clemens IV, dat de paus beschikken kon over alle
kerkelijke plaatsen, waardigheden en andere beneficiën. 1 ) Men aanvaardde dit in die tijd algemeen als een consequentie van 's pausen
macht als primaat, al klaagde men ook over afzonderlijke verkeerdheden, die in de practijk voorkwamen. Hetzelfde besluit beperkte de
uitoefening van dat recht voorlopig tot de beneficiën diergenen, die
aan de Curie stierven. De bezetting (provisio) van zulke beneficiën
was dus van toen af aan de paus voorbehouden. Uitgezonderd waren
alleen beneficiën, waarbij leken patronaatsrecht bezaten.
Vervolgens groeide het aantal gevallen, waarin de paus aan kapittels en kloosters het recht van verkiezing ontnam en bisschoppen en
abten door pauselijke provisie hun ambt en waardigheid verkregen.
De gronden verschilden: tweespalt bij een verkiezing die kwam in
de domkapittels maar al te vaak voor of een andere omstandigheid,
die de paus aanleiding gaf, de gekozene niet te erkennen. Ook gebeurde het, dat de paus in oorlogstijd, bij het een of ander conflict, of
bij overweldiging door de ongelovigen, in een vacature voorzag. Na
de Siciliaanse Vesper behield de paus zich de benoeming van alle
Siciliaanse bisschoppen voor. Bonifacius VIII reserveerde voor zichzelfde bezetting van alle zetels in Frankrijk, toen de strijd met Philips
de Schone was uitgebroken. De pauselijke provisies hadden nu echter
ook een financiële kant, want er waren verschillende betalingen vastgesteld. Bij de verlening in een consistorie van een bisdom of
abdij moesten de servitia communia worden voldaan, en die werden
dan gedeeld door de pauselijke camera en de camera van het college
van kardinalen. Bovendien moesten aan de lagere curiale ambtenaren
servitia minuta worden betaald. Van de lagere prebenden, die niet in
een consistorie werden verleend, moesten de uitkeringen aan de paus
geschieden, die vroeger annaten werden genoemd. De naam zal wel
hierdoor zijn ontstaan, dat zij bestonden uit de inkomsten van het
eerste jaar der prebende. Het eerst werden die annaten opgeëist in
Engeland, door Clemens V.
Wil men een oordeel vellen over de pauselijke provisies en de
expectanties, die de pausen verleenden, dan moet men afgaan op de
bedoeling, die er telkens bij voorzat. Ze kortweg als iets verkeerds
beschouwen is niet billijk. Werd door zulk een toekenning een
onwaardige, die door anderen naar voren werd gedrongen, de weg
versperd, dan was de pauselijke provisie ongetwijfeld gerechtvaardigd
1

) C. 2 de praebendis in VI' III. 4. Pot t has t 19326.
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en heilzaam. Werd een arme geleerde of een ziekelijke geestelijke, wie
andere middelen ontbraken, riet een prebende bedacht, dan moet men
die hulp aan wetenschappelijke arbeid of die invalidenzorg waarderen.
Het spreekt echter vanzelf, dat men er slechts „een zaakje" in zag, als
de gever en de ontvanger beiden slechts op eigen gewin bedacht
waren, en de maatregel door niets anders werd gerechtvaardigd.
Begrijpelijkerwijs werd dan zo'n transactie veroordeeld en sloeg men
aan het klagen.
De wrevel om de prebendenhandel en de geldmakerij aan de
Curie liet zich vooral onder Clemens V luide horen. Er werden heftige
verwijten van simonie en nepotisme tegen hem ingebracht. Hij eiste
willekeurig tienden op en deelde ze met de landsheer. Het aantal
provisies en expectanties groeide dermate, dat de Engelse kroniekschrijver Adam Murimuth, vicaris-generaal van de aartsbisschop van
Canterbury, dorst spreken over een Clementijnse jaarmarkt. 1 ) Er
werden geheime of private servitia geheven buiten de gewone. Kreeg
de kamer driemaal het jaarlijks inkomen en enige andere bedragen
betaald, dan was men bereid, dispensatie te verlenen tot bekleding
van enige pastoraten en waardigheden tegelijk, zonder dat acht werd
geslagen op de qualiteiten van de candidaat. Het aantal gereserveerde
benoemingen werd onder Clemens V uitgebreid: kort na zijn verkiezing bepaalde hij, dat ook alle bisdommen, abdijen en prioraten,
die aan de Curie vacant kwamen, door de paus zouden worden vergeven. Bij zijn dood was er een kapitaal van ongeveer een millioen
gulden bijeengespaard. Voor zijn overlijden betreurde hij de ten
onrechte gedane heffingen en trachtte hij te bereiken, dat de verplichtingen, die er uit voortvloeiden, werden vervuld. Zijn bloedverwanten
maakten echter, op grond van een testament, aanspraak op bijna al
het geld, dat voor kruistochten bijeen was gebracht, en slechts door
een proces kon de volgende paus er nog een gedeelte van redden.
Joannes XXII, die Clemens V na een tweejarige sedisvacatie in
1316 opvolgde, was een lid van een burgerfamilie te Cahors, was
kanselier van het koninkrijk Napels geweest en in de ambtenarenstand,
die van steeds groter belang werd, opgeklommen. Hij zou aan de
Curie de breed ontwikkelde bestuursgeest (die intussen bijwijlen
maar heel smalletjes was) invoeren. Hij beklom op tweeënzeventigjarige leeftijd de pauselijke troon en ging aanstonds hard aan het werk.
.Hij wendde zijn groot bestuurderstalent, met onverzettelijke strengheid te zamen, aan, om heel het curiale beheer ten uiterste te centraliseren en overal stipte orde te scheppen. Hij was er vooral op uit, de
pauselijke schatkist bij te vullen; die had namelijk veel geleden onder
de schenkingen van Clemens V aan zijn familie.
1 ) M u r i m u t h (Adam) ,Continuatio chrcnicarum ed. T h o m p s o n (Rolls
series) London 1889, p. 174.
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Joannes bracht in de tijd van zijn pontificaat meer dan vier
millioen bij elkaar, waartoe hij uit eigen middelen bijna een half
millioen had bijgedragen. Het grootste gedeelte van dat geld werd
uitgegeven voor de oorlogen in Italië. Maar toen hij stierf, bevatte de
pauselijke kas toch nog zevenhonderdvijftigduizend gulden, hetgeen
overeenstemt met een huidige waarde van ruim vijftig millioen
Zwitserse franken. De belastingschroef werd echter onbarmhartig
aangedraaid; en het aanboren van nieuwe belastingbronnen, waarbij
gewoonlijk alle andere overwegingen opzij werden gezet, heeft nog
lang zijn rampzalige gevolgen laten voelen.
Het begrip „vacante prebende bij de Heilige Stoel ", waarnaar de
pauselijke reservaties geschiedden, werd door Joannes zo verruimd,
dat niet alleen, gelijk oorspronkelijk, het vrijkomen door sterfgeval of
bedanken van de vroegere rechthebbende bij de Curie er onder viel,
maar ook alle manieren, waarop een prebende door een maatregel des
pausen was opengevallen. Aan de paus voorbehouden was dientengevolge de bezetting van alle plaatsen, die open kwamen doordat de paus
iemand had bevorderd, of afgezet, of een verkiezing teniet had gedaan,
of aan iemand een. andere prebende, die met de ene niet kon samengaan, had verleend. Vervolgens werd de vacature „in curia" nog
uitgebreid over alle beneficiën der kardinalen en van de meeste
pauselijke ambtenaren, van diegenen zelfs, die zich in opdracht des
pausen buiten de Curie bevonden.
Bovendien benoemde en verplaatste Joannes XXII buitengewoon
vaak bisschoppen, zodat hij de gelegenheid kreeg tot tal van nieuwe
provisies. Aan de verkiezing door het kathedraal kapittel werd ongeveer een einde gemaakt. Een op zichzelf goede maatregel werd
genomen in de bul Execrabilis van 19 November 1317: de paus bestreed met strenge straffen de pluraliteit der beneficiën, beperkte het
aantal tot twee, en bepaalde bovendien nog, dat voortaan ieder, die een
zielzorgsprebende deelachtig zou worden, hoewel hij er al een bezat,
de vorige aanstonds moest afstaan. 1 ) Maar ook fiscaal belang sprak
daarbij een woordje mee; want de bezetting van alle plaatsen, die
aldus vrij kwamen, werd de paus voorbehouden. De annaten, de
inkomsten van het eerste jaar der door de Curie te verlenen prebenden,
die Clemens V zich reeds door Engeland had laten betalen, eiste
Joannes XXII ook van de andere landen, zodat men de invoering der
annaten aan hem toeschreef. Ook de kanselarijkosten werden door
Joannes XXII opnieuw geregeld, van een fiscaal standpunt: het tarief
werd bepaald al naar de baten, die de verleende gunst afwierp, of naar
de betaalkracht van de begunstigde.
Van de andere kant moet ook vermeld worden, dat Joannes de
uitdeling van aalmoezen aan het pauselijk hof regelde, door een
1)

Extravag. Joann. XXII, tit. III, cap. un.
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armbestuur (de pignotte, van het Italiaanse pignotta = broodje) in
te stellen, dat aan behoeftigen levensmiddelen, kleren, wijn en geneesmiddelen uitreikte. Gemiddeld werden er per week zevenenzestigduizend broden verdeeld, en aan aalmoezen werd er jaarlijks ruim
zestienduizend gulden uitgegeven, dat is een huidige waarde van meer
dan een millioen Zwitserse franken.
Had een wereldlijk vorst zo gezorgd voor de financiën van zijn
land als deze paus, die voor zichzelf geen behoeften had en alle weelde
vermeed, hij had in zijn land de hoogste eer gevonden. Maar een paus
moet nu eenmaal veel hoger doeleinden nastreven. De gevolgen van
dit systeem waren dan ook zeker niet gelukkig voor de Kerk. Intussen
moeten wij Joannes beoordelen naar zijn bedoelingen. Al waren die
ook niet zo verheven en wijs, als men van een paus verwacht, afkeurenswaardig waren ze niet. Hij leefde en werkte voor de machtsuitbreiding van zijn ambt, al maakte hij daaraan te zeer de belangen
der Kerk ondergeschikt, terwijl het ambt ondergeschikt moest zijn
aan het belang der Kerk. In zijn streven gelijkt hij op de grote absolute
heersers van de achttiende eeuw, in de reinheid van zijn levenswandel
overtreft hij hen. Maar het was eigenlijk een politiek doel, dat hij
voornamelijk voor ogen had. Hij wilde de macht en de heerschappij
van de pauselijke Stoel in Italië herstellen, ja zelfs over heel Italië
uitbreiden, om als een machtige paus naar Rome te kunnen terugkeren. Vandaar zijn strijd tegen Lodewijk de Beier; vandaar zijn rusteloos pogen om geld bijeen te krijgen, waarbij hij over het hoofd zag,
dat hij de ware geest onder de clerus fnuikte.
Door hem leerde de clerus alle kerkelijke posten van de financiële
kant bezien. Hij kortwiekte de arbeid der bisschoppen, die nog
steunde op persoonlijke waardering van hun ondergeschikten, door te
Avignon een noodlottige jacht op prebenden steeds vrijer teugel te
laten. De Heilige Stoel verloor door zijn maatregelen ontzaglijk veel
aanzien. Men ging er de belichaamde hebzucht in zien. Er werd in
alle landen hard geklaagd; niet alleen in Italië, maar ook in Engeland,
Frankrijk en Duitsland. Een Duitse kroniekschrijver, Matthias van
Neurenberg, noemt de Curie van Joannes XXII een smerige stal vol
hebzucht en simonistische drek. 1 ) Het prikkelde tot grote ergernis,
dat de paus om politieke redenen aan sommige vorsten annaten en
tienden gedeeltelijk overliet. De kroniekschrijver van St. Denis klaagt,
dat de Kerk in zijn tijd door de paus geschoren en door de koning
verminkt werd. 2 ) De meeste klachten komen uit de rijen der stiftsgeestelijken, wie hun kiesrecht ontnomen was; al moeten we daarbij
opmerken, dat bij verkiezingen de onafhankelijkheid van de koning
in hun handen veel minder gewaarborgd was dan in die van de paus.
Mon. Germ. SS. Nova series IV, 136.
Rer. Gallic. SS. XX, 643.
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Misschien mogen we in het algemeen zeggen, dat het ontwikkelingsproces der staatskerk, waartoe vooral in Frankrijk en Engeland neiging
viel waar te nemen, zonder de vele pauselijke provisies en reservaties
niet vertraagd, maar versneld zou zijn. Maar men zag van de maat
hun fiscale bedoelingen vooral de-reglnvaJosXImet
schaduwzijden die dan ook de overhand hadden en beoordeelde
ze daarnaar.
Ook na de dood van Joannes XXII kwam daar weinig verandering
in, al verschoof er hier en daar iets. De oude lasten en heffingen bleven
gehandhaafd en er kwamen nieuwe bij. De procuraties bijvoorbeeld.
Dat was een oude, feudale belasting voor de verblijfkosten, die de
bisschoppen of hun plaatsvervangers bij de visitatie in hun diocesen
moesten maken. Deze belasting werd door de bisschoppen aan de
paus afgestaan, die hun dan verlof gaf, de visitatie door gemachtigden
te laten geschieden. In 1369 verbood Urbanus V de bisschoppen
echter, in hun diocesen bijdragen te heffen, om het verlies dier
procuraties te vergoeden; en het gevolg hiervan was, dat de herders
hun diocesen steeds minder visiteerden en steeds meer veronachtzaamden. Veel aanstoot gaf ook het spoliënrecht (ius spolii), iets als
de huidige successierechten: een recht op de roerende goederen van
een overledene. Oorspronkelijk was het een recht op de nalatenschap
van een bisschop, en voor een bisschop of abt een recht op de nalatenschap der van hem afhankelijke beneficiarii. Waar de Curie in de
plaats der gewone collatoren trad, maakte zij ook van dit recht gebruik,
en liet zij de heffing door de pauselijke ontvangers geschieden. Zo
kwamen er door de verkoop van meubels van overleden prelaten grote
bedragen in de pauselijke schatkist. Tal van kostbaarheden en kostbare
boeken vonden aldus hun weg naar Avignon.
De collectoren en hun helpers, die geld kwamen opeisen en
afdwingen, werden natuurlijk nergens aangenaam ontvangen, vooral
in Duitsland niet; daar was heffing van contanten nog iets ongewoons,
waarmee ook de wereldlijke machten de grootste moeite hadden.
Reeds in de tijd van Rudolf van Habsburg moest een pauselijk legaat
het verzet tegen belastingen aan den lijve ondervinden. Toen kardinaal Joannes van Tusculum, op het concilie van Würzburg in 1287,
van de Duitse Kerk een tiende eiste, sloeg de wrevel onder de bisschoppen zo breed uit, dat hij zich voortplantte op het straatvolk slechts doordat de koning tussenbeide kwam kon de legaat zijn leven
redden, maar twee personen uit zijn gevolg werden gedood. De algemene oorzaak van de onwil was, dat het geld nog zo schaars was,
terwijl de tijden toch al vaak zo moeilijk waren, met oorlogen, hongersnood en ziekten; en dan kwamen de pauselijke ontvangers nog
daar liep de maat mee over. Het geld kwam dan ook lang niet allemaal binnen. Men trachtte weerspannigen tot betaling te dwingen
met geestelijke straffen, vooral met excommunicatie, hetgeen grote
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verbittering wekte en opnieuw afbreuk deed aan het gezag der Kerk.
De 5e Juli 1328 werden niet minder dan één patriarch, vijf
aartsbisschoppen, dertig bisschoppen en zesenveertig abten in de ban
gedaan, omdat zij hun servitia communia niet hadden voldaan die
overigens niet door de collectoren geind, maar rechtstreeks betaald
moesten worden. Wat moest het op de gelovigen geen jammerlijke
indruk maken, als zij op een feestdag te horen kregen, hoe over hun
hoogste kerkelijke waardigheidsbekleders onder de hoogmis de excommunicatie werd uitgesproken, vanwege de financiële eisen des pausen!
Men wist maar één ding: dat de paus, tot wie allen zich wendden,
die een inkomen zochten, een der rijkste heersers ter wereld was; hoe
groot en veelvuldig de behoeften waren van de pauselijke Stoel te
Avignon, daarvan kon men zich geen rekenschap geven. Het volk zag
in Avignon niets dan een grote slokop, zoals er geen andere stad
bestond. Er was toen bijna geen spoor te vinden van blijde verbondenheid met het opperhoofd der Kerk, gelijk wij die nu overal onder de
katholieken kunnen waarnemen; wél was er bittere, kwalijk ingehouden weerspannigheid. En die werd nog vaak aangewakkerd door
degenen, die als dienaren der Kerk de verbondenheid aan haar opperhoofd behoorden te versterken.
Stemmingen van die aard openbaart een uitlating van Joannes de
Rupescissa, die in 1349 uit de gevangenis te Avignon schreef: „Door
de oplegging der tienden en de komst der collectoren veranderen de
gebeden, die clerus en bisschoppen voor het volk moesten storten, in
verwensingen en klachten, vooral gekeerd tegen hen, die zulke lasten
hebben opgelegd. Want de armoede onder de geestelijken is zo groot,
dat zij die lasten niet kunnen dragen, en daaruit spruiten gevolgen
voort, die niet voor moesten komen. Zij dienen de Kerk niet naar
behoren, de sacramenten worden niet toegediend, de gebouwen vervallen, en het volk, dat moest worden opgewekt tot vroomheid, wordt
geprikkeld tot ontstemming. Men zegt, dat men de tienden niet wil
betalen, omdat de kapelaans en de andere dienaren der Kerk worden
verwijderd. Dat alles roept niet Gods barmhartigheid, maar Zijn
toorn af." 1
De hogere geestelijkheid nam de meeste aanstoot hieraan, dat de
paus het verkiezingsrecht der kapittels aantastte en de prebenden aan
vreemden toekende. Ondanks alle dreigementen kon de paus, tijdens
het conflict met Lodewijk de Beier, in Duitsland geen volledige erken
verkrijgen voor de candidaten, aan wie hij de bisschopszetels toe--nig
wees. In dat land werd de algemene toestand nog verergerd door de
politieke oppositie en de ramp van het interdict, dat er toen op vele
streken rustte. Sommigen trotseerden het interdict, anderen putten
zich uit in klachten over de verwarring der geesten en de grote gevaren,
)

1)

B r o w n, Appendix ad fasciculum rerum expetendarum (II), p. 495.
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die de vrede der zielen bedreigden. Er is kortelings een tractaat van
de Dominicaan Joannes van Dambach ontdekt, dat de rampzalige
toestanden onder het interdict met zeer sombere kleuren schildert.
Onder de duizend geestelijken was er nauwelijks een, die niet irreguher of gesuspendeerd of geëxcommuniceerd was. Wie aan zulk een
lot wilde ontkomen, moest de woestijn in, ja, de wereld uit vluchten.
De schrijver trachtte Karel IV er toe over te halen, te Avignon te
werken voor een algemene ontheffing van kerkelijke straffen. 1
Al bestond er ook onder Karel IV geen conflict tussen keizer en
paus meer, over het geheel kwam er geen verbetering in de toestanden
en in de stemming tegenover de paus. Men nam te dikwijls waar,
hoe bij de toekenning van hogere en lagere prebenden door Avignon
niet op de hoogste belangen der Kerk werd gelet, maar op de aanbevelingen en wensen van personen, wie men een pleizier wilde doen. Bij
de benoeming van bisschoppen golden alleen politieke overwegingen.
Van de motieven tot benoeming of afzetting erkende men de juistheid
en billijkheid niet, dus meende men de beschikkingen van Avignon
te mogen negeren of critiseren, en ging men somwijlen tot openlijk
verzet over. De bisschoppen Joannes IV van Utrecht en Frederik III
van Keulen bleven hun ambt vervullen, ofschoon zij geëxcommuniceerd of gesuspendeerd waren, wijl zij aan hun financiële verplichtingen niet hadden voldaan. Te Mainz traden de kanunniken ge
voor Adolf van Nassau, die zij gekozen hadden,-wapendrho
tegen Ludwig von Wettin, die in 1347 door paus Gregorius XI op
verzoek van Karel IV was benoemd. Te Würzburg hadden bisschop
en kapittel een iegelijk streng verboden, pauselijke brieven over te
brengen, bekend te maken of op te volgen. Toen Innocentius VI een
Fransman, Jean Guilabret, een kanonikaat en een prebende aan de
kathedraal had geschonken, en drie clerici in zijn opdracht Maart
1357 naar Würzburg kwamen, om de pauselijke beschikking ten uitvoer te leggen, kwamen de bedienden der kanunniken bij de voorlezing der benoemingsbullen de kerk in, gristen de boden de bullen
uit de handen en wierpen de ongelukkigen in de Main.
Zeer fel was het verzet in Engeland. Daar was men de paus
vijandig gezind sedert koning Jan zonder Land, door zijn volk ver loochend, door de paus in de ban geslagen en door koning Philips II
van Frankrijk belaagd, zich aan de paus had onderworpen, om zijn
troon te herwinnen, zijn kroon formeel verzaakte en haar van Innocentius III weer in leen ontving (1213). Zo was de geëxcommuniceerde de beschermeling van de paus geworden. Maar Engeland werd
er een pauselijke leenstaat door, en moest behalve de oude Pieters penning ook nog heerlijke rechten aan de keizer betalen. Van toen af
)

1 ) A u e r, Eine verschollene Denkschrift liber das grosse Interdikt. Histor.
Jahrb. 46 (1926), 532vv.
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bleef men in Engeland klagen over de belastingen, die de paus
opeiste. Onder Eduard I (1272-1307) en Eduard III (1327-1377)
verzette zich tegen de pauselijke heffingen het ene parlementsbesluit
na het andere. De pauselijke provisies joegen de ontevredenheid
hoger op, en zij klom tot verbittering, toen de beruchte geldwisselaars
en woekeraars uit de bankiersstad Cahors, die Dante heeft gebrandmerkt, 1 ) de Cahursini, in Duitsland Kawertschen genoemd, zich voor
pauselijke geldhandelaars uitgaven, omdat zij bij het innen der pauselijke inkomsten vaak werden gebruikt en pauselijke bescherming
genoten. De grote Engelse kerkhistoricus Matthaeus Paris uit het
klooster St. Albans, die bekend staat om zijn onschokbare liefde voor
de waarheid, schreef in het midden der dertiende eeuw: „De Engelse
Kerk wordt jammerlijk vermalen als door twee molenstenen, die tegen
elkaar in draaien." 2 ) Die twee molenstenen waren de koning en de
paus.
Toen vervolgens, in 1339, de honderdjarige oorlog tussen
Engeland en Frankrijk begon, kregen de ontstemming en het wantrouwen tegen de Heilige Stoel, die onder Franse invloed stond, nieuw
voedsel. Het Engelse geld, dat de paus ontving, kwam de vijand in
Frankrijk ten goede, meende men. Die verdenking sprak zich luide
uit onder paus Clemens VI (1342- 1352), die vroeger kanselier van
koning Philips VI van Valois was geweest en inderdaad herhaaldelijk
grote bedragen ter beschikking van de Franse koning stelde. Dus
vaardigde het parlement in 1343 een verbod uit tegen het invoeren,
ontvangen en uitvoeren van brieven, provisies en oorkonden, die tot
nadeel van koning of onderdanen konden strekken. Procuratoren van
kardinalen werden verbannen. In 1346 legde de koning beslag op alle
beneficiën, die in het bezit van vreemdelingen waren. In 1351 nam
het parlement dit besluit: Als de paus door een provisie of reservatie
een verkiezing of de overdracht van een beneficie door de gewone
collator wilde verhinderen, en de patroons en de bisschop binnen zes
maanden geen gebruik maakten van hun recht, .moest de prebende
opnieuw worden toegewezen door de koning of de heer, die oorspronkelij k het recht tot designatie van de beneficiarius had bezeten.
Echter werd aan deze en andere verboden niet de hand gehouden,
wijl het Engelse hof de kans niet wilde prijsgeven, van de paus
provisies en expectanties te verwerven voor zijn gunstelingen. In
1375 kwamen paus Gregorius XI en koning Eduard III tot een minnelij ke schikking. Maar het Londense parlement hief een luid protest
aan: de belasting, die de Curie eiste voor vacante beneficiën, was
vijfmaal zo groot als het inkomen van de staat. Velen, die van de
Curie een prebende hadden losgekregen, gebruikten de inkomsten
1) Inferno XI, 50.
2) Matthaeus Paris cd. Luard IV, 559.
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daarvan, om „in de zondige stad Avignon" naar nog grotere prebenden te streven. Met geld kwamen domoren en deugnieten aan rijke
prebenden, die aldus de geleerden van eigen land werden onthouden. Daarom wilden de ouders hun kinderen niet meer laten
onderwijzen, en ging de wetenschap, die toch het merg der Kerk was,
te gronde. Vreemdelingen, vijanden des lands zelfs, verteerden
buitenslands de inkomsten der prebenden, maar zagen hun kerken
nooit en lieten ze vervallen. Zulke slechte Christenen deden de Kerk
meer kwaad dan alle Joden en Saracenen ter wereld. De paus richtte
de Kerk en het rijk te gronde. Omdat de Kerk zo zondig werd
geregeerd, had God zoveel rampspoed over het land gezonden. 1
Het duurde niet lang, of men zou tot het inzicht komen, dat men
ten onrechte het oor gesloten had gehouden voor zulke klachten.
Wycliffe vond in die stemming de voedingsbodem voor zijn veel
radicalere oppositie, waarmee hij de hele kerkelijke hiërarchie en het
pausdom wilde afschaffen.
In de verwijten van het Engelse parlement horen wij er één, dat
speciaal tegen het leven aan het pauselijk hof is gericht; het spreekt
namelijk van het zondige Avignon. Was die klacht gerechtvaardigd?
Over Clemens VI horen wij ook anderzijds menigmaal ongunstig
oordelen. Hij was een uitstekend redenaar, een knappe diplomaat;
hij had de aard van een grote feudale heer, maar wilde ook als grand
seigneur leven en gaven uitdelen; hij was een echte vertegenwoordiger
van de feudale glorie, die toenmaals in Frankrijk op zo'n onverstandige
manier werd ontplooid. Toen hem eens voor de voeten werd geworpen,
dat hij abdijen en kerkelijke rangen verleende zonder rekening te
houden met de verkiezingsrechten van kloosters en kapittels, antwoordde hij: „Mijn voorgangers hadden er geen slag van, paus te
zijn." 2 ) Hij gaf met handen vol het geld uit, dat de spaarzame pausen
Joannes XXII en Benedictus XII bijeen hadden gebracht. De voltooiing van het pauselijk paleis en de aankoop van Avignon in het
jaar 1348 verslonden grote bedragen. Buitendien verschafte hij de
Franse koning en de Zuid-Franse edelen aanzienlijke leningen, en
voerde hij een weelderige hofhouding, tot groot behagen van de adel.
Men kwam van links en rechts naar Avignon om het prachtigste hof
van Europa te bewonderen en van bals en tournooien te genieten.
Aan dames ontbrak het er niet, en die oefenden bij het verlenen van
gunsten een veelbesproken invloed uit zo onder anderen Cécile de
Comminges, gravin van Turenne. Men kon er de grootste geesten van
die tijd aantreffen, beroemde dichters en geneesheren en astronomen,
schilders uit Italië en Duitsland, beeldhouwers en architecten uit
Frankrijk. Er kwam in 1344 een commissie van geleerden bijeen, om
)

1) Vgl. H a 11 e r, Papsttum and Kirchenreform I, 431vv.
2) Baluzius-Mollat, Vitae p. Aven. 1, 298.
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te beraadslagen over de hervorming van de Juliaanse kalender. Er
ontplooide zich daar dus een schitterende aardse cultuur, een voorspel
der (op andere bodem groeiende) Renaissance; maar duistere facetten
waren er eveneens, en zelfs de gruwel der verwoesting bleef niet uit.
Avignon werd bezocht door de pest, die uit China naar Europa was
overgekomen en in de jaren 1348 en 1349 het westen ontvolkte. Door
schepen was zij Italië binnengebracht. Vandaar trok zij heel Europa
door, tot Groenland toe. Men schat het aantal van haar slachtoffers
op veertig millioen. In Avignon woedde de epidemie zeven maanden.
De lijfarts van de paus, Guy de Chauliac, heeft er in zijn memoires
over geschreven. Meer dan de helft der inwoners van Avignon werd
uit het leven gerukt, zevenduizend huizen moesten gesloten worden.
De vrees voor besmetting was zo groot, dat zelfs naaste bloedverwanten de verpleging der patiënten niet op zich wilden nemen. Paus
Clemens VI legde een moedig beleid aan de dag. Hij liet dokters
komen, zorgde voor doodgravers, en moedigde door toekenning van
speciale aflaten gelovigen en priesters tot de verpleging der zieken aan.
Hij nam ook de Joden in bescherming, wie men vooral in Duitsland, waar reeds in 1336-1338 een Jodenvervolging had plaatsgevonden de schuld gaf van het uitbreken der epidemie, door hen te
beschuldigen van vergiftiging der bronnen. In de Rijnsteden Straatsburg, Mainz, Spiers en Worms werden vele Joden verbrand. De paus
bedreigde de Jodenvervolgers met excommunicatie. Bij de Joden
sloot zich nog een beweging aan, waartegen de paus optrad.-verolgin
Gelijk reeds vroeger, vooral in 1260 onder de invloed der Joachimitische voorspellingen, die door predikers werden verkondigd,
schaarden zich ook nu boetelingen bijeen, in de hoop, door geseling
in het publiek en bedevaarten de toorn Gods, waaraan zij de pestepidemie toeschreven, te kunnen bezweren. Die beweging schijnt
begonnen te zijn in Hongarije en verbreidde zich in de loop van het
jaar 1349 over Duitsland. Processiegewijs, twee aan twee, trokken de
geselaars door steden en dorpen; zij striemden hun ontblote bovenlichamen met geknoopte touwen en hadden hun benedenlichaam tot
aan de voeten in een witte doek gehuld. Zij pauseerden in de kerken
en zongen er vrome liederen. Er waren ook vrouwen onder hen; die
geselden zich 's avonds in de gesloten kerken. De rondtrekkende
geselaars vormden een soort broederschap, die voor allen aalmoezen
in ontvangst nam, en werden geleid door meesters. Bij vele groepen
werd de hand gehouden aan orde en oprechte boetvaardigheid. De
nieuwelingen moesten biechten, hun testament maken, hun schulden
betalen, onrechtvaardig verkregen goed restitueren, elkander beledigingen vergeven en zich verplichten, drieëndertig en een halve dag
aan de geselprocessie deel te nemen. Weldra doken er echter buiten sporigheden op. Om te voorzien in hun levensonderhoud, dat hun
wellicht door velen uit schrik werd geweigerd, gingen zij plunderen
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en de Joden vervolgen. Een troep kwam er, naar het schijnt over
Bazel en Bern, naar Avignon. Ook de paus schrok van hun verschijning en zag oproerlingen in hen. Hij veroordeelde hen en beval de
bisschoppen en vorsten, de scharen uiteen te drijven en weerbarstigen
gevangen te zetten.
De opvolger van Clemens VI, eveneens uit Limousin afkomstig,
voorheen hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Toulouse,
Innocentius VI (1352-1362), leidde een onberispelijk leven, trachtte
de weelderige hofhouding te beperken en een einde te maken aan de
misbruiken bij de toekenning van prebenden. Hetzelfde kan worden
getuigd van de Benedictijn Urbanus V (1362-1370), die naar Italië
terugging, maar alras weer naar Avignon kwam, en Gregorius XI, die
Avignon voorgoed de rug toekeerde. Alleen was Urbanus V, die als
zalige wordt vereerd, naar één kant wat al te vrijgevig, wat men hem
echter niet zo heel kwalijk kan nemen. Hij hielp graag arme studenten
voort. Toen hem daarvan eens een verwijt werd gemaakt, antwoordde
hij: het was te wensen hij wou daar ten minste zijn best voor doen
dat er in Gods Kerk een overvloed van ontwikkelde mannen was
te vinden. Al traden ook niet allen, die hij ondersteunde, als geestelijken in de dienst der Kerk, al werden ook velen kloosterling, en zelfs
al bleven er velen in de wereld en huwden zij, de studie zou toch allen
van nut zijn, onverschillig welke levensstaat zij omhelsden. Al kozen
zij later de handenarbeid, zij zouden altijd meer begrip en bekwaamheid tonen. 1 ) Hij stichtte twee studiehuizen en ondersteunde een
veertienhonderd studenten aan verschillende universiteiten. Vooral de
universiteit te Montpellier genoot zijn gunst. Hij spande zich in om
de inhaligheid der procuratoren en der advocaten van de Curie te
beteugelen, cumulatie van prebenden en weelde in kleding tegen te
gaan, en hij won daar groot respect mee, vooral van Petrarca, die hem
in zijn statige trant schrijft: „Gij hebt de prelaten, waarvan de
Roomse Curie vol was, naar hun kerken teruggezonden, vernam ik.
Dat is goed, zeer goed. \Vant is er iets minder gepast, en meer in
staat schipbreuk te veroorzaken, dan dat de matrozen roer en touwen
loslaten en allen bijeendringen op het achterstuk van het schip, waar
zij de stuurman onophoudelijk in zijn bewegingen hinderen? Gij hebt
de ongebreidelde zucht naar prebenden ingetoomd en hen, die werden
gedreven door onverzadigbare hebzucht, gedwongen, zich met één
prebende tevreden te stellen. Dat is goed. Is het geen schande om te
zien, hoe de enen met inkomsten zijn overladen, terwijl anderen, die
beter zijn dan zij, in benarde omstandigheden leven? Ik weet, dat gij
u veel moeite geeft, om weer zedige eerbaarheid in de kleding in te
voeren. Daarvoor verdient gij alle lof, want wie zou met geduld
1 ) A 1 b a n è s - C h e v a 1 i e r, Actes anciens concernant Urbain V (Paris 1897),
p. 414.
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kunnen zien naar de belachelijke modes, door onze ongelukkige tijd
uitgedacht, die meent zich te verfraaien en bezienswaardig te maken,
maar zich integendeel mismaakt en onteert? Wie zou zich niet ergeren
aan de monsterachtige nieuwigheden, die zich aan onze ogen vertonen,
de schoenen, toegespitst als een scheepssneb, de vleugelhoeden, de
omgewonden haren met lange staarten, de ivoren kammen, die mannen op hun voorhoofd zetten om op vrouwen te lijken, de schaamteloze kleding.. . . Het stond aan u, de plaatsbekleder van de Zon der
gerechtigheid, de gerechtigheid in al haar rechten te herstellen en
vloekwaardige gebruiken uit te roeien." 1
De laatste paus te Avignon, Gregorius XI (1370-1378), een neef
van Clemens V, had zich reeds in zijn jeugd onderscheiden, door de
verlokkingen van het praalzieke Avignon de rug toe te keren, om in
Perugia de colleges van de beroemde jurist Pietro Baldo degli Ubaldi
te gaan volgen. Zijn doorzicht, vroomheid en rechtschapenheid werden weldra erkend en geprezen.
Het is zijn grootste verdienste geweest, dat hij eindelijk alle
bezwaren uit de weg ruimde en de aansporingen van de H. Catharina
van Siena volgde: hij bracht de Heilige Stoel weer naar Rome over. Wij
mogen wel even onze aandacht schenken aan de edele taal dier vrome
Dominicanes, aan wie het te danken was, dat Pisa en Lucca de paus
trouw bleven, en te Florence de vrede werd hersteld. Wij zullen er
uit zien, hoe helder die heilige kloosterlinge inzag en hoe diep zij
voelde, wat toen de grootste nood der Kerk was. Zij schrijft dan in
een van haar brieven: „Heilige, lieve, dierbare vader in Christo Jesu,
ik, uw onwaardige dochter Catharina, maagd en slavin der knechten
van Christus, schrijf u in Zijn heilig Bloed, met het verlangen, in u
de volheid der goddelijke genade te zien, opdat gij door kracht dier
genade het werktuig moogt worden tot herstel van de vrede dezer
wereld .... Drie dingen moet gij volbrengen met uw macht. In de
tuin der heilige Kerk moet gij de kwalijk riekende bloemen uitroeien,
die vol zijn van vuil en begerigheid en van hoogmoed opgeblazen....
Plant in die tuin welriekende bloemen, herders en bestuurders, die
ware dienaren Christi zijn, die slechts aan Gods eer en het heil der
zielen denken en vaders der armen zijn.... Bedenk toch, goede
vader, dat het u zwaar zou vallen, dit te volbrengen, zo gij niet twee
dingen doet, die hieraan moeten voorafgaan, dat gij namelijk hierheen
komt en dat gij de kruisvaan verheft.. In naam van de gekruisigde
Heiland zeg ik u: richt u niet naar de raadgevingen des duivels, die
trachten het goede doel in de weg te staan. Wees mannelijk en niet
bevreesd! Beantwoord aan de roep van God, die wil dat gij komt, om
de plaats van de glorierijke herder Petrus, wiens opvolger gij zijt, in
te nemen en te blijven innemen. Steek omhoog de banier van het
)

1)

De rebus senilibus VII, 1. (Opp. Bazel 1554, blz. 898.)
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heilig Kruis, want gelijk wij, naar het woord van de apostel Paulus,
door het Kruis bevrijd worden, zo zullen wij door het ontplooien van
die banier, die voor mij de lafenis der Christelijke wereld betekent,
bevrijd worden van tweedracht, oorlog en boosheid, en het afvallige
volk van zijn ontrouw. Komt gij aldus, dan zult gij de herschepping
der Kerk bewerken. Plant haar het hart der vurige liefde weer in, dat
zij verloren heeft! Onverzadiglijke zwelgers hebben haar zoveel bloed
onttrokken, dat zij doodsbleek is geworden. Maar verman u en kom,
o vader! Laat de dienaren Gods, die van heimwee kwijnen, niet langer
wachten! Ook ik, arme en ellendige, kan niet langer wachten. Het
leven lijkt mij een langzaam sterven, nu ik zulk een smaad tegen God
aanschouw. Laat u niet van de vrede afhouden door de gebeurtenissen
(opstand) te Bologna, maar kom. Ik zeg u: verscheurende wolven
zullen hun kop in uw schoot leggen als makke lammeren en u, vader,
barmhartigheid vragen." 1
De meeste tegenstand ondervond de paus van de kardinalen. Aan
hen vooral lag het, dat de verwachtingen, waarmee de H. Catharina
's pausen terugkeer naar Rome tegemoet zag, niet werden vervuld. Zij
hadden er ook de meeste schuld aan, dat er, ondanks de inspanning
van deze en gene paus, te Avignon geen hervorming der Kerk tot
stand kon komen, die enige naam mocht hebben. Hoe de geest in hun
college was, verraadt het kiesverdrag, dat zij in 1352 aangingen. Het
had de bedoeling, de paus aan hun heerschappij te onderwerpen en
vooral geen schade aan hun inkomens toe te laten. In het conclaaf van
dat jaar, na de dood van Clemens v, wezen de kardinalen de candidatuur van de vrome generaal der Kartuizers Jean Birel af, uit angst, dat
hij zich een tweede Pietro di Morrone zou tonen, en sloten zij onder
ede de volgende overeenkomst. Het aantal kardinalen mocht in geen
geval boven de twintig gaan. De toekomstige paus mocht geen nieuwe
kardinalen benoemen, voor het aantal der oude tot zestien was gedaald.
Zonder toestemming der kardinalen zou hij geen kardinaal kunnen
benoemen, of afzetten, of in de ban doen, of hem zijn stemrecht
ontnemen, of beslag mogen leggen op zijn goederen, hetzij tijdens
zijn leven of na zijn dood. Een meerderheid van twee derden van het
college was nodig, om de hoogwaardigheidsbekleders van het hof te
kiezen of af te zetten, om provincies, steden en burchten der Roomse
Kerk te verkopen, in leen te geven of te verpachten. Nooit mocht het
ambt van hofmaarschalk of van rentmeester der kerkelijke landerijen
in handen komen van een bloedverwant van de regerende paus. De
toestemming van het college was nodig om met vorsten verdragen te
sluiten, om hun tienden toe te staan, om de clerus belastingen op te
leggen ten bate van de apostolische kamer. De pauselijke kamer moest
)

1 ) T o m m a s e o - Mi s c i a t t e 11 i, Lettere di S. Caterina III (Siena 1913),
224vv. Vgl. R e u m o n t, Briefe der heil. Italiener (Freiburg i. Br. 1877), 23vv.
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de helft van haar ontvangsten afstaan aan de kamer der kardinalen.
Deze verkiezingscapitulatie werd door de gekozene, Innocentius VI, aanstonds opgeheven, aangezien zij strijdig was met de
decretalen van Gregorius X en Clemens V, waardoor de kardinalen
verboden werd, zich met andere bezigheden in te laten dan met de
verkiezing. Maar het machtsstreven der kardinalen duurde voort.
Want om macht was het hun te doen, niet om een hervorming der
Kerk. Zo zagen het ook de vorsten in, die zich dan ook hooglijk
inspanden, om enkelen hunner op hun hand te krijgen, en daar graag
voor betaalden. De meeste kardinalen stonden de belangen voor van
de natie, waartoe zij behoorden, hetgeen niet te verwonderen was,
want meestal waren zij om het belang van hun natie benoemd. Vooral
de koning van Frankrijk deed zijn uiterste best, zijn getrouwen een
plaats te verschaffen in het college van kardinalen en, toen de oorlog
met Engeland uitbrak, door hen de politiek der Curie naar de Franse
kant te draaien. Onder de honderdvierendertig kardinalen, die door
de zeven Avignonse pausen werden benoemd, waren er dertien
Italianen, vijf Spanjaarden, twee Engelsen, één Zwitser en honderd
Fransen. Het bleek dus wel duidelijk, dat de Curie trouw in-dertin
het kielzog der Franse politiek voer. En er was onder de kardinalen
niet één Duitser, dus begrijpen we ook, waarom het maar niet tot een
schikking met Lodewijk de Beier kon komen. Sommige dier kardinalen hebben wel iets betekend als diplomaat of veldheer denken
wij bijvoorbeeld aan Albornoz, die de Kerkelijke Staat heroverde;
maar zij waren meest en vooral juristen, die de wereld aanvaardden,
zoals zij was, en van haar glorie en genietingen een ruim deel wensten
te hebben.
Zij trachtten hun waardigheid ten toon te spreiden in een schitterende hofhouding, en lieten zich nalopen door stoeten van aanhangers, onder wie ook de kunstenaars, dichters en geleerden niet
mochten ontbreken. Van de laatste groep heeft ook Petrarca enige tijd
deel uitgemaakt. Dit belette hem echter niet, de kardinalen, die
praalden met hun rijkdom, in zijn opgeschroefde taal te wijzen op het
Franciscaanse ideaal der armoede of over hen te spreken, zoals
Hieronymus het eens over de Romeinse priesters deed. 1 ) Aan kardinaal Elias Talleyrand schreef hij in 1352 onder andere: „Als gij zit
op uw met juwelen getooide telganger, denk dan aan het ezeltje van
de Heer en aan de stukgelopen voeten der apostelen; als gij het
kostbare rode kapje op uw hoofd zet, aan de doornenkroon des Heren;
als gij rust op een gouden bed, aan Christi en aan uw eigen graf." 2
Een staaltje van de omvang, die de hofhouding der kardinalen
kon aannemen: in 1321 had kardinaal Bernard de Garves daar eenen)

1) Vgl. eerste deel blz. 91. D e S a d e, Mémoires de Pétrarque II (Amsterdam
1764), 95.

2) Epp. de rebus familiaribus XIV, 1. (F r a c a s s e t t i II, 275.)
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vijftig huizen voor nodig. Een andere kardinaal moest, toen Urbanus V
naar Rome terugkeerde, zijn paarden bergen, en zocht dus te Rome
tien stallen, waaronder vijf, die ruimte genoeg hadden voor negenen dertig paarden.
Om zulk een staat te kunnen voeren hadden de kardinalen hoge
inkomens nodig. Die kregen zij uit de servitia communia, de lasten,
die bisschoppen en abten betalen moesten bij hun benoeming, de
bevestiging van hun verkiezing, hun wijding of hun overplaatsing
naar een andere zetel. In 1289 gaf een besluit van Nicolaas IV de
kardinalen recht op de helft der ingekomen bedragen. Hetzelfde gold
voor de betalingen, waartoe de bisschoppen verplicht waren bij hun
voorgeschreven bezoeken aan de Curie (visitationes ad limina), en
voor de grote en kleine cijnzen, die de Kerk ontving, en waarvan de
cijnzen der leenrijken Napels, Sicilië en Aragon de voornaamste
waren. Bovendien kregen zij van de pausen, bij dezer verkiezing en
kroning, aanzienlijke gratificaties. Die geschenken schommelden bij
de verkiezingen van Joannes XXII tot Urbanus V tussen de veertigduizend en honderdduizend goudguldens, die onder de kardinalen
verdeeld werden, zodat iedere kiezer tweeduizend a vijfduizend goud guldens ontving, in huidige waarde ongeveer honderdtwintig - a driehonderdduizend Zwitserse franken. 1
Maar aan dat alles hadden de kardinalen nog niet genoeg, dus
deden zij steeds hun best, winstgevende prebenden te bemachtigen.
Cumulatie was hun geoorloofd. Uit hun testamenten waarin echter
ook veel aan vrome stichtingen wordt vermaakt kunnen wij soms
opmaken, hoe grote vermogens zij bijeen wisten te krijgen. Herhaal )

delij k sloot de paus leningen bij hen.

Het voorbeeld, dat zij met hun weelderig leven gaven, werd naar
vermogen gevolgd door alle curialen, door heel het pauselijk hof met
zijn talrijk personeel. De pauselijke hofhouding omvatte driehonderd
a vierhonderd personen, die door de paus werden onderhouden, en
bovendien geschenken verwachtten en uitzagen, of zij ook niet een
deel konden krijgen van het geld, dat te Avignon binnenstroomde, of
van de prebenden, die er vergeven werden. We horen van Alvarez
Pelayo, in zijn Klacht der Kerk: „Telkens als ik de vertrekken der
pauselijke hofgeestelijkheid betrad, vond ik er geldmakelaars en
geestelijken aan het tellen en wegen van opeengestapelde guldens." 2
Elders deelt hij mede, eveneens als ooggetuige, dat de dienaars der
Curie geen middel ongebruikt lieten, om zich te verrijken, dat men
zonder geld geen audiëntie of beschikking kon krijgen, dat men zelfs
met allerlei geschenken permissie tot wijdingen moest zien te ver werven. 3
)

)

1) Baum ga r ten, Wahlgeschenke. Römische Quartalschrift XXII (1908), 36vv.
2) A l v. Pelagius, De planctu II art. 7.
3 ) Alv. Pelagius, II art. 15.
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In onze tijd is er een brief ontdekt, waarin aartsbisschop Balduin
van Trier door iemand uit Avignon wordt geinstrueerd, hoe hij zich
gedragen moest, als hij aan het pauselijk hof kwam. Die brief is
geschreven in 1310 of 1311. Als de aartsbisschop door de paus ten
eten werd gevraagd, zo luidt het daar, moest hij drie of vier jonkers
meebrengen, die in een mand servetten, messen, zout en een kroes of
beker droegen, maar hij moest er vooral op letten, dat zij na het eten
alles gauw weer inpakten, want deden ze dat niet, dan werd een en
ander door de pauselijke jonkers geannexeerd. En terugvragen ging
dan niet zo best. 1
Vooral aan kleren gaf men te Avignon ontzaglijk veel geld uit.
In zijn kleding vooral spreidde men zijn rijkdom ten toon. Men had
veel geld over voor zeldzame en kostbare stoffen, vooral ook voor bont,
dat alleen ridders, kamerheren en hofdames dragen mochten. Clemens VI was erg gesteld op pronkerige kleding en overdadige feesten.
Blijkens de beschrijvingen van zulke feesten werd er met geld gegooid
en nam men de grenzen, door kerkelijke waardigheid voorgeschreven,
zo weinig in acht, dat de critiek er tegen volkomen begrijpelijk wordt.
Een pauselijk kroningsfeest kostte toentertijd ongeveer tienduizend
florijnen (zevenhonderdduizend Zwitserse franken), de kroningsmaaltijd alleen vierduizend florijnen (tweehonderdtachtigduizend
Zwitserse franken). 2 ) Het pauselijk hof wilde de theorie der wereldlijke opperhoogheid des pausen ook met uiterlijkheden verkondigen.
• Het wilde groter glans en rijkdom vertonen dan enig ander hof. En
dat lukte. Het overtrof met zijn weelde en zijn pracht alle wereldlijke
hoven van die tijd en toonde, door bezoldiging in geld in te voeren,
een economische vooruitstrevendheid, waartoe de andere hoven eerst
heel langzaam kwamen. Het is te begrijpen, dat beoefenaars der
kunstgeschiedenis behagen vinden in die glans, die ver over ZuidFrankrijk uitstraalde en daar niet alleen de materiële welstand bevorderde, maar ook een spoorslag was voor kunst en wetenschap. Uit een
kerkelijk oogpunt bezien echter verdiende die overdaad in de Rhonestad stellig afkeuring. Menigeen, die getuige was van die weelderigheid, en zag, hoe druk het was in de wisselkantoren van Avignon,
ging instemmen met de ergernis, waartoe de pauselijke ontvangers en
prebendenjagers prikkelden, en laakte ernstig die wedloop van het
pauselijk hof met de groeiende weelde en genotzucht van die tijd, en
zag de toekomst met diepe bezorgdheid tegemoet.
Scherp veroordeeld werd het verblijf der pausen te Avignon
waarlijk niet alleen in Italië en Rome, al voelde men daar 's pausen
afwezigheid het pijnlijkst. Men vergeleek het tijdperk van bijna
zeventig jaren, dat de pausen te Avignon doorbrachten, met de
)

1) St engel, Nova Alamanniae (Berlijn 1921) nr. 83.
2) G u i d i, La coronazione d'Innocenzo VI, in: Papsttum u. Kaisertum (Festgabe
Kehr, München 1926), 578.
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ballingschap der Joden in Babylon en sprak van de tijd der „Babylonische gevangenschap" der pausen. Het ergste vond men, dat de
Kerk zo werelds werd, dat het geld de Curie en de Kerk beheerste,
een feit, dat telkens opnieuw werd geconstateerd.
In October 1372 vergaderden de stiften en abdijen van Keulen,
om te protesteren tegen de tienden, die paus Gregorius XI wilde
opeisen. Zij wezen er op, hoe algemene ontstemming er tegen het hof
van Avignon was gegroeid. De Heilige Stoel en de apostolische naam,
in hun streken steeds hoog vereerd, raakten zozeer in discrediet, dat
men er een gevaar voor het katholieke geloof in moest zien. De leken
spraken minachtend over de Kerk, omdat zij bijna nooit meer predikers uitzond, die aanspoorden tot een deugdzamer leven. In hun
plaats kwamen er pronkerige, alleen op eigen voordeel bedachte geldophalers. Zover was het gekomen, dat slechts weinigen méér Christen
waren dan in naam. 1 ) Ziet men hierin klachten van belanghebbenden,
dan lette men ook op de uitlatingen van de H. Catharina van Siena en
van Alvarez Pelayo die bevestigen alles; en hun ijver gold slechts
de zuiverheid der Kerk en de grootheid van de Heilige Stoel.
De Curie, scheen het, volgde willoos de drift van de tijd, en
trachtte vooral, niet bij anderen achter te blijven in het genot van al,
wat de vooruitgang der materiële cultuur schonk. Voert men aan, dat
toen de rijkdom en het levenspeil overal stegen, dat weelde en overdaad overal te voorschijn kwamen, ten gevolge van de bloei van de
handel en het ruimere geldverkeer, dan is dat maar een zwak excuus.
Iedereen voelde heel goed, dat de Kerk zich niet door de tijdgeest op
drift móést laten nemen, dat zij zich niet mocht binden aan deze
wereld. Hoe krachtig men dat voelde, bewijzen zelfs de klachten en
protesten, die van alle kanten opklonken. Het was de taak der Kerk
en van haar opperste leiding vooral, de stroom des tijds in te dammen;
zij moest begrijpen, dat zij zich niet maar moest aanpassen aan de
beschaving van die tijd, maar dat ze die regelen moest. Dat was de
roeping van het pausdom niet, aan de spits der aardse cultuur te staan,
en op de manier der wereld te heersen, te pronken en te genieten.
Sommige pausen begrepen dat wel, en wisten persoonlijk aan de
kracht van de stroom te weerstaan. En ook kwamen er in de hoogste
kerkelijke posities mannen voor, die de hogere zending der Kerk
beseften en dat in hun leven lieten blijken. De meergenoemde Alvarez
Pelayo kon de kardinaal-legaat Martinus, die arm naar Denemarken
was gegaan, het loffelijk getuigschrift uitreiken, dat hij even arm was
teruggekomen; en de legaat Gaufridus, vertelt hij, die naar Aquitanië
werd gezonden, ging zelf de vis kopen voor zijn maaltijd en nam zelfs
geen houten schotels aan. Maar dat waren uitzonderingen, die aan de
geest, welke te Avignon en in de Kerk heerste, niets van belang afdeden.
1)

L a c o in b 1 e t, Urkundenbuch des Niederrheins III (Düsseldorf 1853), 627 vv.
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Catharina van Siena, die Avignon in Juni 1376 had bezocht,
voegde Gregorius XI te Avignon vrijmoedig toe, dat zij aan het
pauselijke hof, dat een paradijs van deugden behoorde te zijn, de
hellestank van ondeugd rook. 1 ) Haar vurige woorden bereikten
eindelijk het resultaat, dat Gregorius XI, ondanks alle verzet, Avignon
verliet en naar Rome terugkeerde. De 17e Januari 1377 hield hij, de
tweehonderdste paus en de laatste, die Frankrijk aan de Kerk heeft
gegeven, te Rome zijn intocht, en sindsdien hebben de pausen Italië
niet meer verlaten. Was de hoop gewettigd, dat er nu een einde zou
komen aan hetgeen er laakbaar was geweest in de toestanden te
Avignon?
Helaas bleek al spoedig, dat de toestanden niet beter werden,
maar slechter. De geest, die te Avignon had geheerst, ging met de
paus mee naar Rome en handhaafde de oppositie, die het de paus niet
vergaf, dat hij Avignon had verlaten. Gevolg was een verwarring,
waaruit voor de Kerk nog groter moeilijkheden voortkwamen.
Gregorius XI regeerde slechts korte tijd, omlaaid door de oproerigheid
in Italië, die al in geen mensenleeftijden was geluwd. Na zijn dood, in
1378, kwamen de kardinalen, voor het eerst na vijfenzeventig jaar
weer te Rome, in conclaaf bijeen. Nationalistische neigingen verdeelden de kiezers. Van de zestien kardinalen waren er slechts vier Italiaan,
en die wensten natuurlijk, dat na zo lange tijd weer eens een Italiaan
paus werd. De andere twaalf . waren, op één •na, Fransen. De helft
hunner, de zogenaamde Limousijnse kardinalen, wensten een paus,
afkomstig uit Limousin, gelijk de laatste vier pausen waren geweest.
Twee hadden er geen bepaalde mening. De resterende vier vormden
de zogenaamde Gallische partij, aangevoerd door kardinaal Robert
van Genève, een bloedverwant van de Franse koning; als legaat was
hij, bij de onderdrukking van een oproer te Cesena, door zijn wreedheid als een beul te boek komen te staan, en weldra zou hij een nog
veel zwaardere verantwoordelijkheid op zich laden. Tijdens het
conclaaf eiste het Romeinse volk met veel geschreeuw en tumult, dat
een Romein of althans een Italiaan zou worden gekozen. Afgezanten
van de Romeinen kwamen tijdens het conclaaf dit verzoek indienen.
Men vond het dus nodig, spoed te maken, en kreeg de stemmen bijeen
op Bartolomeo Prignano, aartsbisschop van Bari, een onderdaan van
koningin Joanna van Napels. Hij was te Napels geboren en had lang
te Avignon gewoond. Hij koos de naam Urbanus VI.
Na de verkiezing van Urbanus VI ontstond er een verwarring,
waarin de kardinalen hun bezinning verloren. De volksmenigte verbrak het conclaaf, om zich te vergewissen, of er volgens hun verlangen
een Romein was gekozen. De kardinalen hadden niet de moed, bekend
te maken, dat zij een niet-Romein hadden gekozen, en om het volk tot
1)

A. SS. April III, 891.
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bedaren te brengen lieten zij de oude kardinaal Tibaldeschi de pauselij ke waardigheidstekenen aandoen en hem aldus, ondanks zijn protest,
door het volk als paus begroeten. Vervolgens hielden de meeste kardinalen, uit vrees, dat het volk hun rekenschap zou vragen van dit
bedrog, zich schuil, tot zij gehoord hadden, dat het volk berustte in de
verkiezing van iemand, die althans Italiaan was. Dat de Romeinen
de verkiezing hadden geforceerd, kan men niet zeggen, want de
verbreking van het conclaaf geschiedde na de verkiezing. Mocht er
dienomtrent nog twijfel bestaan, dan werd die uitgewist door het
feit, dat aan de kroning van Urbanus VI alle te Rome aanwezige kardinalen deelnamen. Aanvankelijk heeft niemand tegen de verkiezing
protest aangetekend. Daarmee begon men eerst, toen men hinder
begon te krijgen van de persoonlijkheid des pausen met haar lastige
trekken.
Men had van Urbanus, die bekend stond om zijn strenge zeden,
juridische ontwikkeling en practische kennis, een hervorming der
Kerk verwacht; want hoe nodig die was, werd wel begrepen. Maar ten
eerste was het lichtvaardig te menen, dat één paus alleen het zover zou
kunnen brengen, en ten tweede bleek al spoedig, dat de nieuwgekozene
de beide eigenschappen miste, die voor de vervulling van een dergelijke taak allereerst vereist werden: geduld en gematigdheid. Het was
wel uiterst moeilijk, gezien de omstandigheden, geduldig en gematigd
te blijven maar dat Urbanus VI het niet bleef, heeft alles bedorven.
Misschien kan men zijn gedrag het best verklaren door aan te nemen,
dat hij onder de druk zijner verantwoordelijkheid zijn zenuwen niet
meer baas kon. Menig voorval uit de latere tijd doet aan ziekelijke
afwijkingen denken. Hij was er diep van overtuigd, dat hij met de
hervorming beginnen moest in zijn eigen omgeving. Dat was wel goed
gezien, want de meeste kardinalen hadden (ieder) aan tien a twaalf
bisdommen en abdijen vruchtbare prebenden en leidden een jolig en
weelderig leven. Maar hij had kunnen bedenken, dat er aan de personen niet veel te verbeteren was, dat het hele systeem van toekenning
der prebenden moest worden veranderd, zoals ook later op het concilie
van Trente gebeurd is, en dat er daartoe eerst een ander college van
kardinalen moest zijn. En daarop te wachten was al een zware geduld proef. Hij ging echter heel anders te werk. Op de dag van zijn kroning
reeds viel hij heftig uit tegen enige buitenlandse bisschoppen, die al
of niet voor zaken te Rome waren en hem kwamen huldigen. Hij
schold hen uit voor meinedigen, die hun Kerk in de steek hadden
gelaten. Veertien dagen later predikte hij in een openbaar consistorie,
en na een korte inleiding, waarin hij zichzelf een goede herder noemde,
begon hij de zeden der kardinalen met felle smaad te geselen. Er kwam
een collector, die door de overleden paus was benoemd, bij de nieuw
om het ingezamelde geld af te dragen. „Wees gevloekt, jij-gekozn,
en je geld !" riep Urbanus hem toe, tegen hem optredend als Petrus
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tegen Simon de Tovenaar. Niemand was veilig voor zijn toorn en zijn
wrevel. Hij eiste kortaf van de kardinalen, dat zij groter eenvoud
zouden brengen in huis en tafel, en de kerken zouden herstellen,
welker titels zij droegen, en alle geschenken en toelagen van de vorsten
afwezen. Kardinaal Orsini, die hem gekroond had, schold hij uit voor
domkop, anderen, die in het consistorie het woord namen, riep hij
toe: „Jullie praten onzin," de kardinaal van Amiens, die grote invloed
aan het Franse hof bezat, maakte hij voor schoft uit. 1
Catharina van Siena, die op de wijze der oudtestamentische
profeten het pausdom in al zijn lotgevallen vergezelde met haar waarschuwing en afkeuring, aanmoediging en vermaning, schreef met
innige bezorgdheid aan Urbanus VI: „Heilige vader, volbreng uw
taak in stilte en met matiging, niet ongematigd want wat buiten de
maat is bederft meer, dan het goedmaakt en met welwillendheid
en een rustig hart .... Het zal een zeer grote genade voor u zijn,
personen om u heen te hebben, die u helpen de zaken te doorzien en
alles te vermijden, wat u zou kunnen kleineren en schade doen aan de
ziel. Matig enigszins die plotselinge opwellingen, waartoe de natuur u
drijft; uit liefde tot de gekruisigde Heiland! Strijd met heilige deugd
tegen uw inborst !" 2
Maar Urbanus slaagde er niet in, aan die wijze aansporingen
gevolg te geven. En het niet onnatuurlijke gevolg was, dat er zich
)

)

onder de kardinalen een oppositie tegen hem vormde, die nergens

voor terugdeinsde. Reeds spoedig bleek, welke drijfveren hen
bewogen. Urbanus werkte de organisatie dier oppositie in de hand,
door in tegenwoordigheid van een aantal Franse kardinalen te zeggen:
hij zou hun zoveel Romeinse en Italiaanse collega's geven, dat hun
getal groter was dan dat der Fransen. Een ooggetuige bericht, dat
kardinaal Robert van Genève bleek werd en het vertrek verliet. Hij
vormde nu met andere Franse kardinalen een groep, die ging werken
voor de politieke oogmerken van de Franse koning Karel V, die slecht
kon verkroppen, dat de pauselijke Stoel zich aan de invloed van
Frankrijk had onttrokken. Dertien kardinalen, te Anagni vergaderend,
deden uitspraak, dat de verkiezing van Urbanus ongeldig was, aangezien zij was afgedwongen door tumult en oproer van het Romeinse
volk, en dat de pauselijke Stoel derhalve ledig stond. De 20e September
1378 kozen zij toen, in Urbanus' plaats, Robert van Genève, die zich
Clemens VII noemde.
Hierdoor veroorzaakten de kardinalen de ergste crisis, die de
Kerk ooit heeft doorgemaakt: het grote pauselijke schisma, dat van
1378 tot 1417 de Christelijke wereld verdeelde. De H. Catharina van
Siena, die wel begreep, wat er komen ging, richtte een droef verwijt
H e fe 1 e - L e cl e r c q, Hist, des conciles VI, 2e p. 1065 s., 1055 n. 1.
Tommaseo-Misciattelli, Lettere V, 310.
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tot de drie Italiaanse kardinalen, die Urbanus mede verloochend
hadden: „Gij hebt ons overeenkomstig de waarheid verkondigd, dat
Urbanus volgens de goede orde was gekozen. Nu hebt gij hem de rug
toegekeerd, als laffe ridders .... Ik zeg u, dat gij slecht hebt gedaan,
gij en de tegenpaus. Ik durf zeggen, dat men een lidmaat van de duivel
heeft gekozen. Als Clemens een lidmaat van Christus was geweest,
ware hij liever gestorven, dan mee te werken aan een zo groot kwaad;
want hij kent de waarheid even goed als wij en kan zich dus niet
verontschuldigen met onwetendheid." 1
De verwarring werd vooral daardoor zo groot en gevaarlijk, dat
de machthebbers meest uit politiek belang beslisten over de vraag,
welke paus zij zouden erkennen. Het pausdom werd daardoor een
twistappel, waar de naijverige volkeren om vochten, en zijn gezag
daalde duizelingwekkend snel. Frankrijk stond geheel aan de zijde
van Clemens VII, al voegde de Parijse universiteit zich niet zonder
aarzeling bij de anderen. Het voorbeeld van Frankrijk werd gevolgd
door Schotland, steeds Frankrijks bondgenoot, en door Spanje,
Denemarken en Noorwegen. Daartegenover stonden, trouw aan
Urbanus VI, Midden- en Noord- Italië, waar de invloed der H. Catharina van Siena groot gewicht in de schaal legde, Engeland, in die tijd
steeds Frankrijks vijand, het grootste deel van Duitsland, Lodewijk
van Anjou, de koning van Hongarije en Polen, de staat der Duitse
orde en Zweden.
Urbanus maakte het anderen niet gemakkelijk, partij voor hem
te kiezen. Hij voerde een hardnekkige strijd met Napels, waar hij de
hartstochtelijke koningin Joanna I trachtte te vervangen door haar
neef Karel van Durazzo, met wie hij echter ten slotte ook in onmin
verviel. Door zijn stij f hoofdigheid raakte hij met zijn eigen kardinalen
in een tweespalt, die buitengewoon grote ergernis wekte. Zelfs begon
onder zijn kardinalen de mening post te vatten, dat de paus niet
helemaal toerekenbaar was. Enigen hunner lieten een juridisch rapport
opmaken, waarin bevestigd werd, dat men een paus, die niet in staat
was te regeren, onder curatele kon stellen. Zij besloten daarop,
Urbanus gevangen te zetten. De paus was hun vóór, liet de samenzweerders opsluiten en martelen en later terechtstellen. De andere
kardinalen, verschrikt door dit hardvochtige optreden, lieten hem aan
zijn lot over. Niemand stortte een traan, toen Urbanus de 15e October
1389 stierf.
Voor weldenkenden werd het steeds moeilijker, zich een oordeel
te vormen over de kwestie der legitimiteit. Alle kardinalen, die
Urbanus hadden gekozen, hadden hem in de steek gelaten. Beide
partijen konden wijzen op heiligengestalten onder hun aanhangers.
De H. Catharina, aan de zijde van Urbanus VI, kennen wij reeds. In
)
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Tommaseo-Misciattelli, Lettere IV, 374, 378.
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droeve bezorgdheid overleed zij 29 April 1380. Aan de zijde van
Clemens VII vinden wij Vincentius Ferrer uit Valencia, de heilige
Dominicaan, die enige tijd te Avignon verbleef en daarna als boetprediker rondtrok, en de zalige Petrus van Luxemburg, die op zeventienjarige leeftijd bisschop van Metz werd en op negentienjarige leeftijd stierf. Aangezien men zich toch geen helder oordeel kon vormen
over de legitimiteit, sloot men zich aan bij diegene, van wie men iets
hoopte te verkrijgen. Vormden zich in een bisdom of abdij partijen,
dan hing de een deze, de andere gene paus aan. Algemene anarchie
dreigde de Kerk te verscheuren, vooral, wijl men geen mogelijkheid
van een einde zag. Na de dood van Urbanus VI kozen veertien
kardinalen tot zijn opvolger een nieuwe Romeinse paus, Bonifacius IX
(1389-1404) uit Napels, op wie, afgezien van zijn nepotisme, niets viel
aan te merken. Hem volgde op Innocentius VII (1404-1406), voorheen
professor in de rechtswetenschap te Perugia en Padua. Na hem kwam
Gregorius XII, uit een Venetiaans adellijk geslacht (1406-1415).
Clemens VII echter, die Avignon weer tot residentie koos, was in 1394
opgevolgd door de uit Aragon afkomstige canonist Petrus de Luna,
die zich als paus -Benedictus XIII noemde.
Van het ontzag voor de Kerk, reeds ondermijnd door de achteruitgang van zeden onder de clerus, bleef al heel weinig over, nu aldus
twee partijen elkaar bestreden. Tegen de geestelijkheid rezen steeds
harder verwijten. De Waldenzen en andere soortgelijke ketters vonden
al heel makkelijk aanhangers, gelijk vooral in het oosten van Duitsland
viel waar te nemen. Stelliger dan ooit verwachtte men het allerergste,
de komst van de Antichrist en het einde der wereld.
De profetieën van Joachim van Fiore, en andere van die aard,
vonden gretig gehoor. In 1386 heeft iemand ze verzameld, onder de
naam van de eremiet Telesphorus. Die compilatie, in twintig handschriften verspreid, heeft ongetwijfeld diepe indruk gemaakt. Dat
bewijzen de miniaturen, waarmee de meeste handschriften versierd
zijn. De schrijver neemt geen blad voor de mond, waar hij de zonden
der geestelijken, de verdorvenheid der monniken misprijst. De voornaamste der profetieën voorspelt een engelachtige paus en twee opvolgers, die de Antichrist zullen voorgaan. De engelachtige paus zal alles
hervormen, de clerus zal afstand doen van zijn wereldlijk bezit, en een
algemeen concilie zal bepalen, dat de geestelijken zich tevreden
moeten stellen met een bescheiden levensonderhoud en eenvoudige
kleding. Tegelijk echter zou de papa angelicus een politieke taak
volbrengen. In de plaats van de Duitse keizer, die de valse pausen had
beschermd, zou hij een Franse koning Karel kronen met de doornenkroon. Zo zien we dit geschrift weer terechtkomen in de strijd om de
keizerlijke waardigheid, waarbij profetieën als wapens werden gebruikt. In het hervormingsprogram, dat hier uiteen wordt gezet,
vinden we de verwachtingen der Spiritualen terug, en hun wens, dat
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de clerus alle rijkdommen en alle wereldlijke macht zouden ontnomen
worden wegens het misbruik, dat er van werd gemaakt. De Weense
professor Heinrich von Langenstein, met zijn open blik voor de
gevaren, die de Kerk bedreigden, wees die eis af in een geschrift tegen
Telesphorus, van 1393. Wie op grond van misbruik beroving der
geestelijkheid wenste, zei hij, moest ook de leken hun bezittingen
laten afnemen, want die maakten gewoonlijk van hun rijkdom een nog
veel slechter gebruik dan de geestelijken. Als men echter, naar
Telesphorus' raad, de oude orden van het hunne beroofde en ze te
gronde richtte, zou men daardoor de Kerk niet reformeren, maar
ruïneren. 1
Menig andere schrijver nog was er met Telesphorus op uit, met
behulp van alle mogelijke gegevens het jaar van het vergaan der wereld
uit te cijferen. De meesten noemden het jaar 1400. Dus trokken, in
afwachting van de laatste dag, de scharen boetelingen er weer op uit.
Zij kwamen uit Engeland of Schotland, uit Spanje en Frankrijk, en
trokken naar Rome. In Italië sloten zich steeds grotere menigten bij
hen aan. Opzienbarend was vooral hun kleding. Zij schreden voort in
lange, witte, linnen gewaden, die heel hun gestalte verhulden, en ook
grotendeels het gezicht, mannen en vrouwen, geestelijken en leken,
aanzienlijken en schamelen. Men noemde ze de Witten, albati,
dealbati. Zij wilden te Rome de aflaat van het j ubelj aar 1400 verdienen,
maar moesten daarvan verstoken blijven, want Urbanus VI en Bonifacius IX hadden die aflaat reeds voor het jaar 1390 afgekondigd, in
welk jaar er reeds massa's pelgrims uit de landen der Romeinse
obediëntie naar Rome waren gekomen. De pelgrims, die Rome in 1399
naderden, kwamen uit Avignonse obediëntie en bewezen door moedig
overwinnen van alle moeilijkheden, die men hun in de weg legde, dat
Rome nog steeds vrome bedevaartgangers ook uit die streken aantrok.
De witte boetelingen brachten veel goeds teweeg, door overal de
vredesgedachte te propageren, en aldus menige verzoening tot stand
te brengen en de bevrijding van vele gevangenen te bewerken. Maar
op de duur werd ook hun gedrag door bedrog en bijgeloof vertroebeld.
Opmerkelijk vrij van die smetten bleven de scharen geselaars,
die de Spaanse boetprediker Vincentius Ferrer begeleidden. Deze
vrome Dominicaan was enige tijd lang biechtvader van Benedictus XIII
geweest, en deze had hem in bescherming genomen tegen de inquisiteur Nicolaas Eymerich, zijn ordebroeder, die hem een proces aandeed
wegens een mislukte preek over Judas Iscariot. In November 1399
verliet hij Avignon, waarna hij tien jaar lang als prediker rondtrok,
door Frankrijk, West- Zwitserland, Noord - Italië en Spanje. Met de
grootste ernst predikte hij over het einde der wereld en de komst van
de Antichrist, die aanstaande was, want de grote afval van Kerk en
)
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keizerschap was er al. Zijn woorden werden lang onthouden; zelfs
heeft men later ten onrechte verhandelingen over de Antichrist, die
het vergaan der wereld behandelden, aan hem toegeschreven; waarmee men de figuur van de ernstige, nauwgezette prediker schond want zijn enige bedoeling was, zijn hoorders in die ramptijd tot innerlijke verbetering te brengen. 1
Het ontbrak niet aan pogingen, om aan de verwarring een einde
te maken. Daartoe deed vooral haar best de Parijse universiteit, die
zeer van het schisma te lijden had. In 1394 droeg zij al de haren op,
een schriftelijk rapport uit te brengen over de wijze, waarop naar hun
mening een einde aan het schisma kon worden gemaakt. Er moeten
duizenden rapporten ingekomen zijn. Van de voorstellen, die een
commissie moest schiften, waren deze drie de voornaamste: 1. Beide
pausen moesten aftreden. 2. Een commissie, door de beide pausen
gekozen, moest beslissen. 3. Een algemeen concilie moest beslissen.
Het advies der universiteit werd aldus geformuleerd: naar het eerste
voorstel zouden beide pausen aftreden, en dan zou door een nieuwe
verkiezing een algemeen erkende paus aan de Kerk worden geschonken. Maar de pogingen, dit advies tot uitvoering te brengen, maakten
de verdeeldheid nog erger.
De kardinalen der Romeinse obediëntie hadden in het conclaaf,
dat volgde op de dood van Innocentius VII, de volgende verbintenis
aangegaan: hij, die tot paus zou worden gekozen, zou voor de pauselijke waardigheid bedanken, als de tegenpaus eveneens afstand deed,
of stierf. Men drong er bij de gekozene, Gregorius XII, op aan, dat hij
deze verbintenis zou nakomen. Van de andere kant werd Benedictus XIII
er toe geprest, hetzelfde te doen. Maar het was hun geen van beiden
ernst met de schikking. De twee pausen zouden elkaar te Savona
ontmoeten. Benedictus XIII kwam niet verder dan Porto Venere bij
Spezzia. Gregorius XII, door bezorgdheid voor zijn familie tegengehouden, bracht het tot Lucca. Zij waren nu nog slechts een dagreis
van elkaar verwijderd. Maar Gregorius weigerde verder te gaan, en
ook Benedictus maakte rechtsomkeert. Nu liet echter aan weerszijden
een aantal kardinalen zijn paus in de steek. Zeven van Gregorius'
kardinalen gingen naar Pisa, eisten een algemeen concilie en nodigden
de Christelijke vorsten uit, onderhandelingen te voeren, om de eenheid te herstellen. De kardinalen, die Benedictus hadden verlaten,
sloten zich bij die zeven aan, nadat Frankrijk Benedictus zijn obediëntie had opgezegd. Het concilie, door de nieuwe kardinaalspartij
belegd, werd te Pisa gehouden, ofschoon beide pausen de deelnemers
met de ban hadden bedreigd. En het was evident onwettig, want het
was door geen paus bijeengeroepen.
)

1 ) B r e t t 1 e, P. Sigismund, San Vincente Ferrer (Munster i. W. 1924), blz. 181,
195.
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Zowel Benedictus XIII als Gregorius XII werden te Pisa afgezet.
Het concilie trachtte die maatregel te rechtvaardigen met de bewering,
dat beide pausen niet alleen het schisma bevorderden, maar ook
ontegenzeglijk ketters waren, wijl zij door hun houding het geloofsartikel der ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk hadden aangetast. De kardinalen van Pisa herstelden echter de eenheid evenmin
integendeel, zij dreven het schisma nog dieper, door 26 Juni 1409 de
Griek Petros Filargis, kardinaal-aartsbisschop van Milaan, tot paus te
kiezen. Hij noemde zich Alexander V. Dus in plaats van twee pausen
had men er nu drie. Wel stierf Alexander V reeds in 1410, maar zijn
aanhang van kardinalen gaf hem met bekwame spoed een opvolger
in de persoon van kardinaal Balthasar Cossa, voorheen Napolitaans
officier, die zich Joannes XXIII noemde.
Om de chaos te volmaken waren er toen ook in Duitsland drie
koningen. Na de dood van Ruprecht van de Palts, 18 Mei 1410,
maakte de afgezette Wenzel, zoon van Karel IV, weer aanspraak op de
koningstitel. Enige keurvorsten kozen tot koning de Hongaarse koning
Sigismund, Wenzel's broer, de anderen diens neef, markgraaf Joost
van Moravië. Dus waren er in Duitsland drie koningen, en in het
westen drie pausen, die om strijd erkenning eisten. En dat in een tijd,
waarin de onverbloemde afvalligheid van de Kerk begonnen was!
Die afvalligheid vertoonde zich het eerst in Engeland. Wij
hebben al gezien, hoe daar de stemming steeds vijandiger tegen de
paus werd, ten gevolge van de financiële eisen der Curie. Bovendien
had zich onder de leken een sterke oppositie gevormd tegen de bevoorrechte rijke clerus, en ook tegen de bedelmonniken; want men zag,
hoe die vaak, als professoren en geleerden, tot de omgang met de

rijken werden toegelaten en een goed leventje leidden, en zich lang
niet meer, in soberheid, uitsluitend wijdden aan de bevordering van
het godsdienstig leven onder het volk. Het volk had echter meer
behoefte aan zielzorg dan ooit te voren. Het maakte een tijd van
bruisende ontwikkeling door. De geest van de tijd uitte zich actief in
de Engelse schrijftaal, die nu algemeen werd en weldra in Chaucer's
gedichten het hoogtepunt der middeleeuwse Engelse poëzie zou
bereiken.
De noden der lagere klassen, en vooral van de vlijtige landbouwersstand, waarin het oude Angelsaksische ras het zuiverste
voortleefde, hadden reeds menigmaal stof geleverd voor literair werk.
Nu trokken zij opnieuw de aandacht, nu er een gisting werkte en zich
verbreidde, ontstaan door het slinken van het aantal boerenarbeiders
door de zwarte dood. In het jaar 1349 hadden de landarbeiders een
aanzienlijke loonsverhoging geëist, en die was hun toegestaan. Maar
van toen af waren de landheren er steeds slechter voor te vinden, de
oude herendiensten te laten afkopen, en onbarmhartiger dan vroeger
legden zij boeten op voor de tekortkomingen der boeren en vorderden
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zij de cijnzen en andere verschuldigde gelden in. Daardoor groeide
echter weer de sympathie voor de dagloners, die rondtrokken op zoek
naar hoger loon, en die men, soms terecht en soms ten onrechte, voor
onwillige landlopers en luie nietsnutters aanzag, en dus door middel
der wet tot arbeid wilde dwingen.
Daartegenover werd hoog geprezen het oude ideaal van de
eerlijke, vlijtige landbouwer. Een groot Engels visionnair gedicht,
naar het model der Franse allegorische romans, werd geschreven door
William Langland, die in 1362, toen ten tweeden male de pest woedde,
of tussen 1370 en 1380 de pen voerde. Het allitererende gedicht begint
met een klacht der Kerk over het nadeel, dat haar wordt berokkend
door de zucht naar loon en geld (gepersonifieerd in Dame Meed), in
het pauselijk paleis en in alle kerkelijke standen, waarin men overal
slechts op één ding uit was: halen. Dan ziet de dichter, in een snelle
afwisseling van droombeelden, Peter de Ploeger, nu eens als de vrome,
vlijtige landman, dan weer als het symbool der menselijke natuur, als
verpersoonlijking der Adamsmystiek, of als een beeld van de Verlosser,
of ook van Petrus, de eerste onder de apostelen. Die figuur stelt hij
zijn tijd ten voorbeeld, beproefde stellingen van Christelijke sociale
ethiek verkondigend: dat alleen wie werkt, het recht heeft te leven,
dat de geduldigen overwinnaars blijven; en hij bekroont zijn leer met
de les: leer en gij doet goed, onderricht en gij doet beter, heb God en
de naaste lief en gij doet het beste. De draad, die door het hele gedicht
loopt, is het verlangen der menselijke natuur naar de verbetering der
wereld, naar de verwezenlijking van het rijk Gods, waarvoor Christus
de dood geleden en aan Petrus de leiding over de Zijnen gegeven
heeft. Dus die hoofdgedachte de dichter door „Geweten" ingegeven streeft naar een vernieuwing der Kerk en der menselijke
samenleving, welker onheilen de dichter steeds voor ogen staan. Hij
wil niet omverwerpen, maar hij klaagt, laakt en veroordeelt. Daarom
gingen zich weldra diegenen op hem beroepen, die zich niet ontzagen,
omverwerping te prediken.
Dezulken werd de weg gebaand door hem, die met het gezag
van een leraar in de theologie niet alleen alle critiek op de Kerk
samenbracht, maar principieel tegen de Kerk positie nam: John
Wycliffe. Hij was te Oxford gepromoveerd in de vrije kunsten en de
theologie en was aan het hoofd gekomen van een college. Hij kreeg
allereerst bekendheid, doordat hij het parlementsbesluit verdedigde,
dat de paus de leenbelasting weigerde, en beweerde, dat de wereldlijke
macht de clerus zijn wereldlijk bezit wegens misbruik kon afnemen.
In woord en geschrift, vooral in de beide verhandelingen De dominio
divino en De civili dominio, kwam hij sedert 1376 in verzet tegen de
belastingheffing en de verdeling van prebenden door de paus, bestempelde hij de heffing van annaten en aflaatsgelden als simonie en eiste
hij, dat het kerkelijk goed en de wereldlijke heerschappij aan de
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geestelijkheid zouden worden ontnomen, opdat zij in apostolische
armoede uitsluitend voor haar plicht van zielzorg zou leven. Gregorius XI had herhaaldelijk geëist, dat hij ter verantwoording zou
worden geroepen. Maar Wycliffe had machtige beschermers onder
de lords en aan het hof. De grootste steun vond hij bij de hertog van
Lancaster, die tijdens de minderjarigheid van zijn neef, koning
Richard II, de voornaamste persoon in Engeland was. Toen het
schisma uitbrak, zag Wycliffe daarin de rijpe vrucht van het kerkelijk
bederf en begon hij de pauselijke Kerk principieel te bestrijden als de
Kerk van de Antichrist. Ook van de geloofsleer week hij af: de
Heilige Schrift welker exegese te Oxford bloeide sedert Roger Bacon
was de enige bron der Christelijke leer, zei hij, maar ook het enige
gezag in wereldlijke aangelegenheden. Om haar als zodanig voor
iedereen toegankelijk te maken, liet hij haar uit de vulgaat in het Engels
vertalen. Het Nieuwe Testament schijnt hij zelf vertaald te hebben.
De Kerk was, zoals hij haar voorstelde, niets dan de gemeenschap der
gepredestineerden. Hij ging fel te keer tegen het kloosterwezen, en
vooral tegen de bedelmonniken, zijn vroegere vrienden, omdat die
hem bestreden. Hij werd steeds radicaler: hij verwierp het celibaat,
de oorbiecht, de verering van heiligen en reliquieën, het gebed voor
de overledenen en de eed; hij loochende de sacramenten van Vormsel
en Heilig Oliesel en eindelijk ook de Transsubstantiatie.
Toen het kerkelijk gezag eenmaal zozeer was ondermijnd, kostte
het de priester John Ball, die reeds lang in onmin met zijn bisschop
leefde, weinig moeite, de ontevreden boerenarbeiders, in 1381, tot
oproer op te zwepen. Hij predikte niet alleen de omverwerping der
Kerk, maar ook die der maatschappij, en beriep zich daarbij op de
Heilige Schrift. In zijn preken, in de open lucht voor duizenden toehoorders gehouden, spoorde hij het volk er toe aan, de tijd, die God had
gegeven, te gebruiken, om een einde te maken aan de lange slavernij;
om de goede huisvader te lande, de navolger van Peter de Ploeger,
vrede en vrijheid te verschaffen en de gelijkheid van alle mensen, die
God gewild had, tot practijk te maken. Hij tooide zijn leer met
populaire rijmen:
:

Toen Adam groef en Eva span,
wie was er toen een edelman? 1

)

De eisen, door Wycliffe gesteld, werden de clerus en de rijke
kloosters met geweld beduid. Hun goederen, die de armen toebehoorden, moesten ten bate van het gemeen worden afgestaan. Maar
niet enkel de clerus werd aangevallen. De opstandige boeren trokken
naar Londen. Terwijl zij voor de stad stonden, sloegen de behoeftigen
1)
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er binnen uit de band en plunderden de huizen der rijke kooplui en
de paleizen van de adel. Toen vielen de edelen de boeren aan en werd
de opstand in bloed gesmoord.
Van toen af vond Wycliffe aan het hof minder bescherming. Toen
zijn leer in 1382 door de aartsbisschop van Canterbury werd veroordeeld, werd zijn professoraat hem ontnomen. In zijn parochie Lutterworth liet men hem echter ongemoeid. Hij preekte daar nog dikwijls,
schreef er zijn hoofdwerk, de Trialogus, en stierf er in 1384. Hij
noemde zijn voornaamste werk Trialogus, omdat hij er zijn leer in
uiteenzet, door Waarheid, Verstand en Leugen een gesprek te laten
voeren. Hij verwierp het primaatschap en de hiërarchie. Er waren
maar twee kerkelijke ordines, die der predikers en die der diakens.
Vormen, priesterwijden en kerken inwijden kon iedere priester doen.
Daar hij het beginsel van kerkelijk gezag ook in de geloofsleer
loochende, eiste hij voor zichzelf het recht op, zelf uit te maken, wat
in de Heilige Schrift geloofswaarheid moest heten. Datzelfde princiep
werd in de zestiende eeuw door de hervormers gehuldigd. Hij is dus
werkelijk een voorloper van de zogenaamde Hervorming geweest.
Maar de macht van de staat kwam in die tijd nog voor de Kerk op:
de sterke arm trad op tegen de aanhangers der leer van Wycliffe. Die
noemde men Lollarden, een naam, het eerst in de Nederlanden
gegeven aan leden van verenigingen, die zich aan ziekenverpleging
wijdden (lollen == zachtjes zingen, hetgeen zij bij begrafenissen
deden), en later aan sectarische huichelaars en dwepers. Op grond
van het parlementsbesluit tegen de ketters De comburendo haeretico
(1400) werden de Lollarden streng vervolgd en velen hunner verbrand, onder anderen hun leider sir John Oldcastle (lord Cobham)
in 1417.
Het zaad, dat in Engeland niet kon uitgroeien, waaide echter
over naar het vasteland. De zuster van de Boheemse koning Wenzel,
Anna, was uitgehuwelijkt aan de Engelse koning Richard II. Sindsdien studeerden er te Oxford Bohemers, en er waren Engelsen gekomen
aan de snel opbloeiende universiteit, die Karel IV in 1348 te Praag
had gesticht. Aanhangers van Wycliffe vonden een toevlucht in
Bohemen. De Bohemer Hieronymus, die te Parijs en te Oxford
gestudeerd had, bracht in 1401 de voornaamste theologische geschriften van Wycliffe naar Praag. Zijn vriend, de hoogleraar Jan Huss,
die toen deken der philosophische faculteit was en het volgende jaar
rector der Praagse universiteit werd, vertaalde de Trialogus in het
Tsjechisch. Vervolgens propageerden zij samen Wycliffe's leer. De
agitatie, die Huss verwekte, drong in Bohemen diep door, wijl hij er
nationalistische tendenzen in mengde. Koning Wenzel begunstigde
haar, omdat hij van theologische speculaties hield, en er steun in
hoopte te vinden tegen vijandige aristocraten. Als zielzorger kreeg
Huss ook aan het hof invloed.
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Toen de Praagse universiteit partij had gekozen voor Gregorius XII
met de stemmen der drie andere naties, de Beierse, Poolse en
Saksische, tegen de Boheemse terwijl koning Wenzel zich had
aangesloten bij het concilie van Pisa, achtte Huss de tijd gekomen,
om de strijd te beginnen. Wenzel vaardigde in 1408 de verordening
uit, dat de Boheemse natie drie stemmen zou krijgen, de andere drie
te zamen echter maar één. De Duitse professoren en studenten keerden toen Praag de rug toe en kregen gedaan, dat de universiteit te
Leipzig werd gesticht. Huss, die de eerste rector der hervormde
Praagse universiteit werd, kon het zich voorlopig kalm laten aanleunen, dat hij en allen, die de geschriften van Wycliffe niet hadden
uitgeleverd, in de ban werden gedaan. Hij steeg daardoor nog hoger
in de achting van zijn aanhangers, die hij met zijn preken steeds
verder van de Kerk aftrok. Zijn leerlingen trokken het land rond en
preekten, gelijk eens de leerlingen van Wycliffe, openlijk de Heilige
Stoel en de hiërarchie aanvallend. Toen Joannes XXIII, de paus van Pisa,
een aflaat liet afkondigen voor allen, die de wapens zouden opnemen
tegen koning Ladislaus van Napels, de beschermer van Gregorius XII,
werd de pauselijke aflaatbul door de menigte verbrand. Toen drong
het tot Wenzel door, dat hij te lang werkeloos had toegezien. Hij eiste,
dat Huss zich voor enige tijd uit Praag zou verwijderen. Huss gehoorzaamde, na een plechtig beroep te hebben gedaan op een algemeen
concilie en op Christus, de opperste Rechter. Deze appellatie van Huss
strookte zeer wel met het algemeen gevoelen, dat alleen een concilie
de verwarde toestand der Kerk kon verhelpen.
De tijd scheen dus gekomen om uitvoering te geven aan de ideeën,
die eens door Marsilius van Padua en Occam waren verkondigd.
Zijzelf, hun boeken en geschriften waren veroordeeld, ja maar
bestond er nu nog een gezag, sterk genoeg, om de fundamenten van
het pauselijk primaatschap te stutten?
Er werd in de tijd van het schisma een niet te tellen menigte van
hervormingsvoorstellen en plannen tot herstel der eenheid ten papiere
gebracht een tijdgenoot gebruikte het beeld, dat nog geen honderd
kamelen die vracht weg konden dragen. 1 ) Het gevaar, dat de grondvesten der kerkelijke hiërarchie vernield zouden worden, was ten
uiterste gestegen. Hierover waren allen het eens, dat hervorming der
Kerk dringend nodig was; en in de ellende van het schisma gaven bijna
allen het pausdom de schuld van het onheil, en wensten zij dus, dat
met de hervorming van het pausdom begonnen zou worden. Zo diep
was de pauselijke waardigheid gezonken, dat nu, honderd jaar nadat
een Bonifacius VIII op de pauselijke troon had gezeteld en zijn herau ten de plenitudo potestatis des pausen ook in alle wereldlijke zaken
hadden uitgeroepen, van alle kanten werd aangedrongen op beperking
1)

Dietrich v. Nieheim, De scismate 1. III c. 11; ed. Erler p. 229.

11. Schni rer. Kerk en Beschaving. III.
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der pauselijke macht in kerkelijke aangelegenheden, als het enige
geneesmiddel tegen de kwalen der Kerk. Onder de hervormingsgeschriften van die tijd zijn er drie al heel scherp drie geschriften,
waaromtrent echter nog menige onzekerheid bestaat.
Twee er van vertonen een sterke onderlinge verwantschap. Het
ene heet De squaloribus curiae Romanae (Over het vuil der Romeinse
Curie), het andere: Speculum aureum de titulis beneficiorum. Kern
van hun inhoud is dezelfde. Alleen beredeneert het Speculum juridisch
grondiger, wat in de Squalores beknopt wordt uitgestippeld. De
squaloribus is geschreven door Mattheus van Krakau, beroemd
hoogleraar en predikant, eerst rector der Heidelbergse universiteit,
sinds 1405 bisschop van Worms, en in 1410 te Pisa overleden. Hij
schreef het waarschijnlijk vóór hij bisschop werd, en vóór de dood van
Bonifacius IX in de jaren 1403-1404. ' ) Hij werkte samen met een
jurist, die geheel thuis was in het leven der Curie, en die alleen het
tweede tractaat, het Speculum aureum, geschreven schijnt te hebben,
en wel in 1404.
De hoofdgedachte in beide verhandelingen is, dat het systeem
van toekenning der prebenden de ondergang der Kerk was. Alle
baantjesjagers van de hele wereld trokken naar de Curie, en daardoor
haalde de pauselijke Stoel zich overal minachting en wrevel op de
hals. Bovendien vergaten de pausen door die beslommeringen hun
veel belangrijkere geestelijke plichten. Dit alles was ongetwijfeld
waar, al werd het veel te fel uitgesproken. De meest bescheiden figuren
aan de Curie, luidt het, in de stal en in de keuken, kregen prebenden,
en het was glad onmogelijk, tucht en goede zeden te Rome te handhaven. Uit zoveel candidaten de waardigsten uit te kiezen, ging eenvoudig niet. De servitia en de annaten werden kortweg veroordeeld
als simonie; en hier ging de schrijver te ver, want al moesten ze
worden betaald bij het ontvangen van een kerkelijke positie, ze werden
aan de hoogste geestelijke overheid betaald, en zijn dan ook nooit
echt afgeschaft: de annaten en servitia worden nog ten huidigen dage
geheven. Maar de bedoeling dier geschriften was, zoveel mogelijk te
veroordelen. Men beweerde: eenieder, die een kerkelijk ambt of
beneficie ontvangt, en daar geld voor geeft, begaat een doodzonde,
dus werkt de hele Curie ter verdoemenis. De reservaties, provisies en
expectanties waren niets dan aanmatigingen van de paus waarachtig recht kon er niet op gegrond worden. Heel zeker ging ook dit
te ver. Per saldo eiste men, dat het recht van toewijzing aan de
gewone instanties zou worden teruggegeven, en formuleerde men
opvattingen, die elders werden belichaamd in het wachtwoord „herstel
1 ) S o m m e r f e 1 d t, Ueber den Verfasser and die Entstehungszeit der Traktate „De squaloribus" and „Speculum aureum". Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins. N. F. XVIII (1903), 417w. Vgl. H a 11 e r, Papsttum and Kirchenreform I,
483w.
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der oude vrijheden", dat weldra de leuze werd van een anti-pauselijke
beweging.
Nog een stap verder ging het tractaat De modis uniendi ac
reformandi ecclesiam. Het tracht te bewijzen, dat er een concilie
moest worden bijeengeroepen. Het is geschreven in 1410. De toewijzing der prebenden wordt hier evenzeer gewraakt als in de twee
andere geschriften. Door die „duivelse gebruiken" was de Roomse
Kerk veranderd in een publieke markt, waar schurken en rovers zaken
deden en de Kerk onteerden. 1 ) Nog opmerkelijker is echter, dat de
ideeën van Occam hier weer worden opgehaald: de schrijver stelt
tegenover elkaar de Kerk der geestelijken, met de paus aan het hoofd,
en de Kerk der gelovigen, waarin de leken iets te zeggen hebben, en
die onfeilbaar is. Hij trekt daaruit de conclusie, dat het concilie boven
de paus staat. De schrijver volgt Marsilius, die hij „modernus magnus
theologus" noemt, 2 ) en betoogt, dat Christus de wereldlijke heerschappij noch aan Petrus noch aan een andere apostel had geschonken.
De paus had alleen macht tot binden en ontbinden in geestelijke
zaken gekregen, niet in hoger mate echter dan een andere bisschop.
Eerst door algemene concilies had de paus er het recht bij gekregen,
zekere beneficia te verlenen. Wat hij verder voor rechten opeiste,
matigde hij zich ten onrechte aan. De Kerk moest vreedzaam werken
voor het zieleheil der gelovigen. Kwam een paus haar daarbij in de
weg, dan moest hij worden afgezet. Daartoe was allereerst bevoegd
het algemeen concilie, dat bijeengeroepen moest worden door de
keizer. Maar ook koningen en wereldlijke machthebbers konden het
concilie beleggen. Wilden zij dat niet, dan waren ook boeren en
burgers er toe bevoegd, tot het armste oude vrouwtje toe. „Gelijk het
geschied is in de tijd van Christus' lijden, omdat toen de Kerk haar
heil alleen vond in de Heilige Maagd, zo kan tot heil der algemene
Kerk de bijeenroeping van hit concilie door het nederigste oude
vrouwtje geschieden." 3
Wie dit radicale, om niet te zeggen anarchistische tractaat heeft
geschreven, staat nog niet vast. De eerste uitgever heeft het aan
Joannes Gerson toegeschreven. Dat is zeker niet juist. Later zagen
sommigen de auteur in de Spaanse Benedictijnse abt Andreas van
Escobar, ook, naar zijn abdij, Andreas van Randuph geheten; anderen
in Dietrich von Nieheim, een uit Westfalen afkomstige curiale
ambtenaar, die in die tijd een aantal geschriften opstelde de
beschrijving van het schisma (De scismate) uit het jaar 1410 is er het
meest bekende van.
Bovengenoemde geschriften zijn vooral, ja bijna uitsluitend, in
Duitsland verspreid geweest. Zij hebben in dat land de vijandige
)

1) v. d. H a r d t, Conc. Constant. I p. V col. 125.
2) Ibid. col. 100 s. Cfr. F i n k e in Rim. Quartalschrift VII (1893), 227.
3 ) Ibid. col. 119.
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stemming tegen de paus gewekt, die zich reeds te Constanz en Bazel
openbaarde, en vervolgens, onder de oppervlakte, de • hele vijftiende
eeuw voortduurde, tot zij te Wittenberg uitbrak in openlijk verzet.
De radicale ideeën, in de drie geschriften uitgesproken, waren
echter afkomstig uit de stad, die al sinds Philips de Schone de critiek
op het pausdom had gevoed, de stad, waar eens Marsilius doceerde
uit Parijs. De Parijse universiteit had in 1395 de eis geformuleerd,
dat men terug zou keren tot het oorspronkelijke gemene recht, door
de paus de beschikking over beneficiën en belastingen te ontnemen.
Vervolgens, 22 Mei 1398, had een vergadering van Franse bisschoppen en Parijse professoren, door koning Karel VI bijeengeroepen, de
tot dan toe erkende paus Benedictus XIII de gehoorzaamheid opgezegd en het bestuur der kerkelijke aangelegenheden aan zichzelf en
de koning van Frankrijk toevertrouwd. Wel keerde Frankrijk in 1403
weer onder de obediëntie terug, maar kort daarop bracht men het
nieuwe hervormingsprogramma op het tapijt, dat verder in Frankrijk
als fundamenteel zou worden beschouwd en het pausdom eeuwenlang de grootste gevaren zou berokkenen.
Het nieuwe program werd het eerste geopperd op de vergaderingen te Parijs in Januari 1407. Men nam het besluit, dat de paus door
de staat zou worden verboden, de open plaatsen in Frankrijk te
vergeven, uitgezonderd de prebenden dergenen, die aan de Curie
stierven, en men voegde er aan toe, dat dit slechts beschouwd moest
worden als een terugkeer der Gallische Kerk naar haar vroegere
vrijheden. 1
De debatten op die vergaderingen niet in het Latijn gevoerd,
maar in het Frans, aan welke taal de geleerde professoren en kerkvorsten nog maar slecht gewend waren kunnen ons veel leren over
die nieuwe richting, die de kant van het Gallicanisme opging. Dit was
het einde van de strijd over de plenitudo potestatis, die in de tijd van
Bonifacius VIII was begonnen dat het pauselijk gezag ook in
kerkelijke aangelegenheden werd aangevochten, dat de staten niet aan
de Kerk, maar de Kerk aan de staten ondergeschikt werd gemaakt.
De aanhoudende verwereldlijking der Kerk en de onafgebroken
klachten daarover hadden de revolutionnaire gedachten van Marsilius
van Padua nieuw leven ingeblazen. De kiemen der gevaren, waardoor
de Kerk in de vijftiende en zestiende eeuw werd bedreigd, schuilen
dus in de veertiende eeuw.
Maar door welke motieven werden zij nu gedreven, die te Parijs
het pausdom niet slechts één paus, over wiens legitimiteit verschil
van mening mogelijk was de leiding der Kerk wilden ontnemen?
Om dat te weten te komen moeten we nagaan, welke stemming er aan
)

1 ) M a r t è n e - Durand, Thesaurus novas II, c. 1310 s. Vgl. Valois, La
France et le grand schisme III, 475. H a 11 e r, Papsttum u. Kirchenreform 286w.
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de Parijse universiteit heerste. Men vond daar de woordvoerders van
die tijd, die zich uitspraken in politieke vlugschriften en vele rede voeringen. Hierbij moet men onder de term universiteit niet alleen
de professoren en studenten verstaan, maar in ruimere zin ook al
degenen, die er gestudeerd hadden en gepromoveerd waren: bisschoppen, staatslieden, raadslieden van de kroon en bedelmonniken. Zij
leefden in het besef, dat hun groep sinds twee eeuwen de publieke
mening in Europa vormde, en nooit waren zij er zo op gesteld, die
intellectuele superioriteit te handhaven, als in het begin der vijftiende
eeuw. Om strijd prezen zij „madame 1'Université" als het hoogste
intellectuele gezag in wereld en Kerk, en hemelden zij haar op tot in
het belachelijke toe. Men vond het nog niet mooi genoeg, haar de
dochter van de koning van Frankrijk te noemen en haar oorsprong
te zoeken bij Karel de Grote en zelfs in Rome en Athene. De officier
van justitie Jean Jouvenel noemde haar een goede, oude, eerbiedwaardige moeder, die door God uit het paradijs was gezonden. 1
Al verklaarden de leden der universiteit herhaaldelijk en nadrukkelijk, dat zij bezield waren met ijver voor de Kerk, en al waren er ook
onder hen, die zich, gelijk Gerson, inderdaad door hogere motieven
lieten leiden, bij de meesten ging het toch hoofdzakelijk om hun eigen
opvatting van macht, of, zoals men het minder duidelijk zegt, om een
politiek doel. Zij noemden als doel hun eer, de eer des konings, van
clerus en volk van Frankrijk en van de universiteit. Maar het belang
sprak ook mee. Want aan prebendenjagers ontbrak het onder hen
geenszins. De meest bekende hunner is Pierre d'Ailly, die zonder
blikken of blozen herhaaldelijk van opinie veranderde, al naar
)

betere vooruitzichten hem lokten. Die hoge en gewoonlijk schatrijke

heren hadden niet veel recht, de pausen eergierigheid en hebzucht te
verwijten en alle schuld aan het schisma op hun rekening te schrijven.
Zij riepen voortdurend, dat de gebreken der Curie en het schisma
vruchten van begerigheid waren, maar vergaten, dat zij zelf aan die
ziekte leden. In de kringen der leiders kwijnde het kerkelijk en gods.
dienstig ideaal. Grote, universele ideeën moesten wijken voor benepen
nationalistische oogmerken. Dat Frankrijk zijn Kerk wilde losmaken
van de paus, wilde zeggen, dat het streefde naar een nationale Kerk.
Men had daarbij het Engelse voorbeeld voor ogen. In Engeland
hadden de koningen altijd een krachtig woord in de Kerk meegesproken. Van het geschil om de toekenning der prebenden in de
veertiende eeuw hadden de Engelse koningen partij getrokken, om,
zonder met de paus in conflict te raken, de Engelse Kerk geheel in de
hand te krijgen. De koning had zich als schakel tussen de Curie en de
Engelse clerus in weten te wringen. Door middel van de paus kreeg
hij zijn eigen candidaten op de bisschopszetels. Het lag aan hem, of
1

) Valois III, 439.
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een geestelijke gebruik mocht maken van een pauselijke provisie, of
iemand aan een oproep van de Curie gevolg mocht geven. Hij confiskeerde de prebenden, die aan buitenlanders waren verleend. Hij gaf
de bisschoppen bevel, hervormingsstatuten op te stellen. De paus kon
in Engeland niets beginnen zonder de koning. De Engelse Kerk werd
reeds in de veertiende eeuw een staatskerk. De Gallicaanse vrijheden
vormden slechts een program, dat in Engeland reeds lang practijk
was geworden.
Zij, die in Frankrijk zo groot gingen op de oude vrijheden hunner
Kerk, zullen toen nog niet vermoed hebben, waarop hun drijven uit
moest lopen. Maar in Fénélon's tijd wist men het heel goed. De
scherpzinnige aartsbisschop van Kamerijk heeft het in 1711 aldus
beknopt uitgedrukt: „In feite is in Frankrijk de koning méér het hoofd
der Kerk dan de paus. Vrijheden tegenover de paus betekenen:
slavernij tegenover de koning." 1 ) Men verwisselde wel wat heel
gemoedelijk oorzaak en gevolg. Oude landsgebruiken, waarop de
koning enig recht op hoogheid over een landskerk kon bouwen,
bestonden er niet; integendeel waren de opvattingen, die in „de
Gallicaanse vrijheden" culmineerden, door de Franse geestelijken
getrokken uit het theoretisch verzet tegen de curialisten. Na die tijd
echter zijn de Fransen de grootste bevorderaars geweest van de ontwikkeling der staatskerk en van de onderwerping der universele
kerkelijke ideeën aan de politieke nationale opvattingen.
Dat kon, doordat inmiddels ook de scholastieke wijsbegeerte, die
verheven was boven alle onderscheid van naties en staten, niet meer
zo sterk stond als in de dertiende eeuw. Toen had nog niemand bezwaar geopperd tegen de ondergeschiktheid van de staat aan de Kerk
en de paus in geestelijke zaken; nog bijna niemand had er aan getwijfeld, dat de hoogste kerkelijke overheid in geloofszaken de laatste,
beslissende instantie was; toen werd de harmonie tussen kerkelijke
openbaring en menselijk verstand, tussen het natuurlijke en het
bovennatuurlijke, tussen de staat en de Kerk nog als hoogste goed
beschouwd. In de veertiende eeuw begonnen al die overtuigingen
tegelijk te wankelen.
-

§ 4. De late scholastiek en de bloei der mystiek
Kort nadat de scholastiek in de dertiende eeuw haar hoogste
bloei had bereikt, begon de achteruitgang. Omstandigheden binnen
en buiten de veste werkten er toe mee, dat de eenheid, die aan de
wijsbegeerte der dertiende eeuw zoveel glorie had gegeven, aan
hechtheid verloor.
1)

F é n é 1 o n, Oeuvres XXII (Paris 1824), 586.
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Niet weinig werd daartoe bijgedragen, doordat de Parijse universiteit niet meer, gelijk voorheen, de toon aangaf. Wel trachtte zij nog,
in de tijden van het schisma en de hervormingsconcilies, een stem van
gezag te laten horen, maar bewijzen voor dat gezag aanvoeren kon
zij niet. De ernst in de beoefening der wetenschap verzwakte. Men
werd toegeeflijker bij het toekennen der graden. Men ging daarbij
rekening houden met recommandaties en giften, en de honger naar
kerkelijke beneficiën sloopte het idealisme van studenten en leraren.
Natuurlijk werd de studie ook gehinderd door de honderdjarige
oorlog, die ook Parijs met harde slagen trof. Toen de universiteit in
1446 haar afzonderlijke juridische positie verloor en aan het parlement
onderworpen werd, was dit slechts gevolg en waarmerking van haar
achteruitgang.
Er waren intussen ook tal van nieuwe universiteiten gesticht, die
met Parijs begonnen te wedijveren. De universiteit te Praag, in 1348
gesticht, was de eerste in het rijk van Karel IV; daarbij kwamen
Wenen in 1365, Heidelberg in 1386, Keulen in 1389 en Erfurt in 1393.
In de vijftiende eeuw volgden: Leipzig in 1409, Rostock in 1419,
Leuven in 1425, Freiburg im Breisgau in 1453, Bazel in 1460, Ingolstadt in 1472, Tubingen in 1477, en eindelijk, nog heel even een
middeleeuwse universiteit, Wittenberg in 1502. Polen kreeg zijn
universiteit reeds in 1364, te Krakau. Ook in Frankrijk kwamen er
nieuwe hogescholen: in 1421 te Dole, in 1431 te Poitiers, in 1432 te
Caen, in 1439-1441 te Bordeaux.
Men zou zo zeggen: er had tussen zoveel universiteiten een
schone wedijver kunnen ontstaan in het grondiger doorwerken en
breder ontwikkelen van de middeleeuwse wereldbeschouwing. Maar
van vooruitgang valt er niet veel te constateren. Wel kunnen we
stappen achteruit waarnemen. Opvattingen van scholen, aan afzonderlijke universiteiten met meer of minder succes naar statutaire
vastheid strevend, streden tegen elkaar op in scherpe polemiek, die
weinig vrucht opleverde. De scholastiek had haar hoogste bloei
beleefd, toen de geesten vooral waren ingesteld op harmonie tussen
weten en geloven, op soliede levensbeschouwing en maatschappelijke orde. 1
Verstoring der oude harmonie kenmerkt het einde der Middeleeuwen. In dat streven naar harmonie had zich de grote genialiteit
van Thomas Aquinas geopenbaard, die scherp de verschillende sferen
onderscheidde en ze ieder hun zelfstandigheid gaf, maar ze tegelijk
rangschikte in het grote geheel. Aan geloof en wetenschap wees hij
ieder een eigen formeel object en een eigen oorsprong. De natuurlijke
kennis liet hij voortkomen uit abstractie van zinnelijke waarneming.
)

1 ) Vgl. voor hetgeen volgt vooral: G. M a n s e r, Die Geisteskrise des 14. Jahrhunderts. Rektoratsrede Freiburg Schweiz 1915.
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Daardoor gaf hij de natuurlijke wetenschappen een apart fundament,
gebouwd door uiterlijke en innerlijke zinnelijke ervaring. De geloofsartikelen echter leidde hij enkel uit de geopenbaarde geloofswaarheden af, betogend, dat het verstand ze niet kon bewijzen. Hij bracht
harmonie tussen de sferen van wetenschap en geloof, door in zijn
grote synthese de natuurlijke kennis ondergeschikt te maken aan de
theologie, het natuurlijke aan het bovennatuurlijke. Aldus ontdekte
hij echter ook de harmonie tussen staat en Kerk, zonder de zelfstandigheid van beide machten te ontkennen. De staat heeft zijn eigen werkkring : maatregelen nemen ten bate van het tijdelijk welzijn. De Kerk
vervult een hogere taak: zij leidt naar de eeuwige bestemming.
Die harmonie, steunend op de zelfstandigheid der afzonderlijke
sferen, had men reeds in de veertiende eeuw willen vervangen door
andere oplossingen; maar bij iedere poging daartoe gaf men ter wille
van het een de zelfstandigheid van het ander prijs. De Franciscaner
tertiaris Raymundus Lullus, een man vol heilige ijver des geloofs, had
de diepste geloofsgeheimen met het verstand willen verklaren, maar
tevens had hij alle Godskennis zonder geloof onmogelijk genoemd.
Hij was daardoor in twee uitersten tegelijk vervallen, rationalisme, dat
de geheimen des geloofs wilde overlaten aan het verstand, en fideïsme,
dat aan het verstand naast het geloof geen plaats meer liet. En dan
Roger Bacon. Hij hechtte zoveel waarde aan empirische kennis, en
toch, in zijn Platonisme, wilde hij die experimentele wetenschap
gronden op goddelijke verlichting, ontzegde hij het menselijk verstand het vermogen, zelfstandig iets te kennen. Maar zo vervaagde hij
tevens de rechtsgrenzen tussen staat en Kerk. Want hij kende alleen
goddelijke rechten en schreef aan het pauselijk gezag ook in het
wereldlijke het opperste gezag over staten en vorsten toe. De staat
werd ondergeschikt gemaakt aan de Kerk.
Het dooreenhalen van geloof en wetenschap had dus tot tegenhanger het uitvagen der grenzen tussen staat en Kerk. En daarbij riep
het ene uiterste het andere te voorschijn. Tegenover het curialisme
kwam het andere uiterste op: de theorie der staatskerk; tegenover het
fideïsme het rationalisme.
Zoals men nu eens de staat in de Kerk, dan weer de Kerk in de
staat oploste, zo ging het ook met de verhouding tussen de Kerk en
de wereldlijke cultuur. De papalisten wilden met hun grenzenloze
uitbreiding der plenitudo potestatis alle wereldlijke aangelegenheden
onder des pausen macht betrekken, maar daarmee holden zij die
macht van binnen uit, want al dat streven naar macht en naar genot
van wereldse cultuur ging als nooit te voren de Curie beheersen en
haar godsdienstig doel omsluieren. Van de andere kant heeft men
de Kerk en haar actie menigmaal in dienst der aardse cultuur trachten
te stellen, al rustte de verantwoordelijkheid voor het beschavingswerk
allereerst op de staat. Ook in deze kwestie is een bevredigende synthese
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slechts te vinden op de weg van de H. Thomas. De juiste verhouding
tussen de Kerk en de wereldlijke cultuur wordt niet bereikt door
mengen en vervagen, maar ook niet door volkomen scheiden. Ieder
van beide moet werken op eigen terrein, maar zij moeten harmoniëren,
door eenzelfde einddoel na te streven: het geluk en het welzijn der
mensheid, waarin uiteraard het bovennatuurlijke doel als de hoogste
waarde erkend moet worden.
Ware vooruitgang brengt slechts de harmonische ontwikkeling
der beschaving. Het valt niet te ontkennen, dat eenzijdige schreden
vooruit aanzienlijke winsten van een speciale soort kunnen opleveren.
Maar hangen die niet ordelijk samen met het geheel, dan bevorderen
zij toch de totale vooruitgang niet, kunnen zij zelfs voor het geheel
een verlies betekenen. Eenzijdige stappen vooruit waren in de veertiende en vijftiende eeuw ongetwijfeld de grondvesting der verschillende staten en van hun bestuur, de technische uitvindingen, het begin
van degelijker empirische studie der cosmologie en der natuurlijke
historie, de wijsgerige en historische critiek, de nadere kennismaking
met de klassieken, en vooral ook de grote ontdekkingsreizen. Maar
met dat al moeten wij in het synthetisch geheel en ook in de kerkelijke
practijk achteruitgang constateren. De Kerk kon de kracht tot innerlijke hervorming nog niet vinden, zij verloor kostbare tijd, doordat
zij van de middelen tot staatkundige ontwikkeling ook gebruik wilde
maken voor haar eigen werkzaamheid, die in heel andere grond
wortelde, en dreigde te verdwalen op de nieuwe wegen der Renaissance. Het einde, waar die disharmonische ontwikkeling van het
westen heenging al zag men het nog niet was de splitsing in
absolutistisch geregeerde, telkens oorlogvoerende landen, in een latere
periode (die reeds in onze tijd ligt) gevolgd door het postulaat der
volkomen scheiding van Kerk en staat, en de wijd verbreide opinie,
dat geloven en weten niet kunnen samengaan, dat men het geloof
moet prijsgeven, als men de wetenschap vooruit wil helpen, of dat
de Kerk alleen nog maar werk van belang zou kunnen verrichten, als
zij zich dienstbaar maakte aan de wereldlijke beschaving.
Die tegenstrijdigheid tussen princiepen van wereldbeschouwing
begint zich reeds te vertonen in de disputen der middeleeuwse philosofen. Om in alle gevallen de zelfstandigheid van wetenschap en
geloof te waarborgen, hielden sommigen op, naar harmonie te streven,
en scheiding was het gevolg. Men ging hier de wegen van het onchristelijke Averroïsme, waarin velen het systeem van Aristoteles onafscheidelijk gekoppeld hielden aan de theorieën van zijn Arabische
commentator. Thomas van Aquine had zich met kracht verzet tegen
die samenkoppeling van Averroës en Aristoteles, met Siger van
Brabant als voornaamste tegenstander. Het stelsel, dat Thomas
bestreed, stierf niet uit, maar won aan de universiteiten nog veld en
gaf blijk van de neiging, reden van bestaan te willen geven aan een
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wijsgerige afwijzing van het Christelijk geloof. Tot het wezen van de
Averroïstische leer behoorden de monistische ideeën van het gemeenschappelijke „intellectus agens", waaraan alle mensen deel hadden de ontkenning van de individuele onsterfelijkheid; van een eeuwige,
niet geschapen wereld, waarin God slechts diepste beweegkracht was,
een innerlijke zelfontwikkeling van God dus. Averroës had God
hiermee niet alleen de titel van Schepper ontzegd, maar ook de
goddelijke Voorzienigheid geloochend. De Christelijke philosofen,
die het Averroïsme aanhingen, wilden zich echter niet losscheuren
van de leer der Kerk. Zij vonden een uitweg in de leer der dubbele
waarheid, waarmee reeds Averroës zich had gered, toen hij zich voor
de kalief van Cordoba moest verdedigen tegen de aanklacht, de
Mohammedaanse godsdienst te ondermijnen. Zij zeiden met Averroës:
iets, waarvan de onjuistheid philosophisch bewezen was, kon theologisch waar zijn, en omgekeerd.
Te Parijs werd Averroës' leer in de veertiende eeuw verdedigd
door Joannes van Jandun, de collega van Marsilius van Padua. Evenals deze zocht hij een toevlucht bij Lodewijk van Beieren, nadat hij
zijn politieke en anti- pauselijke ideeën, in 1323, in het geschrift De
laudibus Parisius bekend had gemaakt. Verder werd die leer onderwezen aan hogescholen in Noord-Italië, vooral te Padua, in de vijftiende eeuw met aanmerkelijk meer klem. Petrarca noemde Padua een
broeinest van ongeloof, waar Averroistische artsen meer waarde

hechtten aan astrologische toverkunsten dan aan de Christelijke waarheden. Nu wordt ons meteen begrijpelijk, dat de schrijver van de
Defensor pacis juist uit Padua kwam. Marsilius was te Padua ingegroeid in een gedachtenwereld, die al in het geheel geen rekening
meer placht te houden met de Kerk; daardoor was zijn mentaliteit
er al toe gestemd, de Christelijke godsdienst uit te leveren aan de
staat en er eenzelfde positie aan toe te wijzen, als vroeger de heidense
godsdienst in de heidense staat had ingenomen. Daarbij kwamen dan
nog Romeinse rechtsopvattingen, die dieper bij hem zaten dan
Aristoteles, en de democratische ideeën, die hij had ontleend aan de
stedelijke republieken in Noord-Italië; want van Aristoteles was het
begrip volkssouvereiniteit niet afkomstig.
Op zijn wijsgerige inzichten heeft echter nog iemand anders
invloed gehad: Willem van Occam, de Engelse Franciscaan, die te
Oxford had gestudeerd en aldaar als baccalaureus (venerabilis inceptor) had gedoceerd tot 1324. Wij hebben hem reeds met Marsilius
zien strijden tegen het pausdom, als bondgenoot van Lodewijk de
Beier. Wij moeten hier nog even acht slaan op zijn betekenis als
wijsgeer. Hij was het, die in de scholastiek van zijn tijd een nieuwe
richting insloeg, waarin velen hem volgden.
Occam begon met te opponeren tegen de Oxfordse school van
zijn ordebroeder Duns Scotus, de doctor subtilis, die weer voor meer
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realistisch denken had gepleit met zijn leer van de gemeenschappelijke natuur (natura communis) der afzonderlijke objecten. Duns
Scotus was teruggekomen op het oudere realisme der vroege scholastiek door te leren, dat het algemeen begrip (universale) berustte op
de physiek algemene natuur van het individuele. 1 ) Hiermee was hij
van Thomas Aquinas afgeweken. Volgens deze is de in de afzonderlijke objecten bestaande natura er slechts in aanleg (potentieel) aanwezig. Het universale is als zodanig (formaliter) een product des
verstands, maar het heeft zijn grond (fundamentaliter) in de buiten
het verstand bestaande werkelijkheid, die wij door de vormen der
dingen (species) buiten ons waarnemen. Gelijk zo vaak vond Thomas
ook hier met zijn leer van potentia en actus, die niet ten onrechte als
de ziel van zijn systeem wordt beschouwd, een middenweg, die hem
naar beide zijden van uitersten afhield. 2
Het uiterste, waarin Occam verviel in zijn oppositie tegen het
versterkte realisme van Duns Scotus, bestond hierin, dat hij leerde:
slechts het individuele bestaat in de natuur, het algemene heeft
generlei reëel bestaan. Zijn volgende conclusie was, dat wij geen
natuur, reëel en aan vele dingen gemeen, maar slechts singularia
kennen. Zowel de zinnelijke als de verstandelijke concepties waren
slechts tekenen (signa, termini) voor een menigte gelijksoortige individuele objecten. Het waren in zekere zin slechts cijfers, waarmee wij
denksommen uitrekenden. Men noemde daarom de aanhangers van
Occam terministen of, wijl het universale bij hen slechts een gedacht
(conceptueel) teken is, conceptualisten. Nog vaker noemde men hen
nominalisten, hetgeen echter geen nauw verband met de nominalisten
van de elfde en twaalfde eeuw betekent.
Aan onze algemene begrippen beantwoordt dus volgens de
Occamisten generlei objectieve realiteit. Daarmee stortte de hele
metaphysica ineen. Want dan hebben de begrippen zijn, substantie,
oorzaak ook slechts een subjectieve inhoud. Evenmin bestaat er dan
bewijs voor het bestaan en de eigenschappen Gods, en voor de
onstoffelijkheid der ziel, noch zijn wij in staat, handelingen te onderscheiden die in zich goed of slecht zijn. Occam is derhalve een voorloper van onze moderne wijsgeren, die in de empirie, de zinnelijke
waarneming de enige bron van kennis zien. Wel neemt hij ook een
intuïtief weten aan, de intuïtieve zekerheid der kennis van zichzelf,
maar daardoor kunnen wij alleen de werkingen, niet het wezen der
ziel gewaarworden. Bovenzinnelijke kwesties verwijst hij naar het
gebied des geloofs, maar het heeft geen zin, volgens hem, de redelij kheid van dat geloof aan te tonen. Hij beweert met een zeker welbehag en, dat we ook het onredelijke zouden moeten geloven, als het ons
)

1 ) Vgl. Johannes K r a u s, Die Lehre des Joh. Duns Scotus von der Natura
communis. Dissert. Freiburg Schweiz 1927.
`') G. M. M a n s e r, Das Wesen des Thomismus. Divus Thomas 1924.
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werd opgelegd. Hij geeft aan de ethiek geen metaphysische grondslag,
dus acht hij het heel goed mogelijk, dat God door Zijn wil heel andere
voorschriften van natuurlijke moraal had kunnen uitvaardigen. Had
God gewild, dan had Hij daden van pure zelfzucht verdienstelijk
kunnen maken.
Over Occam's opvattingen betreffende de Kerk hebben we reeds
gesproken. De algemene Kerk staat volgens hem onder leiding van
de waarlijk gelovigen kinderen kunnen er meer in te zeggen hebben
dan alle priesters te zamen. De hiërarchie wijst hij af, van de priesters
maakt hij staatsambtenaren. Occam's invloed is zeer groot geweest.
Vaak wordt zijn leer verboden, zeer vaak wordt tegen hem gewaarschuwd. Op tal van universiteiten werden zijn theorieën door hoogleraren onderwezen en verder ontwikkeld. Stoute consequenties uit
Occam's stellingen, het scepticisme naderend, trok vooral de Parijse
professor Nicolaas van Autrecourt, die in 1347 door Clemens VI werd
veroordeeld. Hii twijfelde aan het causaliteitsprinciep, aan de juistheid van alle logische redenering, aan het bestaan van eigen lichaam
en verstand.
Ook in de theologie en de kerkelijke politiek zien we Occam's leer
ernstige gevolgen hebben. Enige bron des geloofs was volgens Occam
de Heilige Schrift, en die kon ieder volgens eigen begrip uitleggen.
De Kerk was niets dan een onzichtbare instelling des heils van uitverkoren gelovigen. Dit was de grondslag der leer van Wycliffe, die Huss
overnam. In de zestiende eeuw ging Luther daar van uit die noemde
zich fier een Occamist. Tot het ontstaan der toestanden, die wij in de
zestiende eeuw waarnemen, heeft Occam ook hierdoor bijgedragen,
dat hij de gelovige wereldlijke vorsten het recht toekende, mede over
geloofszaken te oordelen. In de kerkelijke politiek oefende Occam
invloed uit op de eerstvolgende generaties door aan te dringen op een
concilie, dat de misstanden in de Kerk zou bestrijden en onder andere
de grenzen der pauselijke macht zou vaststellen. Zijn ideeën lieten
zich gelden op de concilies van Pisa, Constanz en Bazel. Een der
voornaamste voorstanders der concilietheorie was de Parijse kanselier
Pierre d'Ailly, die niet alleen Occam's Dialogus goed kende, maar ook
diens wijsgerige stellingen verdedigde, en er op voortbouwde: hij
twijfelde bijvoorbeeld aan de objectiviteit der zinnelijke waarneming.
De consequentie van Occam's ideeën op het gebied der moraal
vertoonde zich al vlug. Occam had het onderscheid tussen goed en
kwaad losgelaten; hij noemde Godshaat, diefstal en echtbreuk niet
slecht in zich, en kwam in zijn absoluut moraal -relativisme tot de
bewering, dat God iemand zonder schuld of zonde kon verdoemen.
De Cisterciënser Jean de Mirecourt, die midden veertiende eeuw te
Parijs veroordeeld werd, moet nog verder zijn gegaan dan de discipel
van Oxford Thomas Bradwine, aartsbisschop van Canterbury: volgens hem werd alles in ons door God voortgebracht, was God dus ook
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de oorzaak der zonde. Nu kunnen we begrijpen, dat men ook voor de
stelling: Het doel heiligt de middelen, niet terugdeinsde. Reeds vóór
Macchiavelli vinden we die, maar al te duidelijk, geformuleerd in het
reeds besproken geschrift De modis uniendi. 1 ) Als daarin het voorstel
wordt geopperd, de pausen te dwingen tot afstand of hen af te zetten,
om een einde te maken aan het schisma en eenheid in de Kerk te
brengen, gaat de schrijver, een echte aanhanger van Occam, voort:
„Kan de Kerk op die manier niet verder komen, dan moet men het
herstel der heilige kerkelijke eenheid op onverschillig welke andere
wijze tot stand brengen: door list, bedrog, dwang, geweld, beloften,
geschenken, omkoping, en zo nodig met gevangenis en dood." 2 ) Hier
worden we moeten toegeven: in een tijd van hopeloze verwarring
princiepen geproclameerd, zoals de Franse revolutie ze later huldigde in naam van het „salut public".
We zeggen niet te veel, als we Occam betitelen als de man, die
aan het einde der Middeleeuwen de toon aangaf. In het Occamisme
dreef de critiek boven, dus lokte het diegenen aan, die iets nieuws
zochten en niet meer langs de oude wegen voort wilden gaan. Op
zichzelf hoefde dit streven, als reactie tegen verouderde eenzijdig heden, niet veroordeeld te worden. Maar doordat het overdreven
werd, riep he noodlottige nieuwe eenzijdigheden te voorschijn.
Doordat het Occamisme de realiteit der algemene begrippen aanviel
en het surrogaat der subjectieve termini aanbood, gaf het aanleiding
tot eenzijdige uitrekking der logica, begunstigde het de heerschappij
ener muggenzifterige dialectiek en van een sophisme, dat aanvankelijk
wel even vermakelijk was, maar weldra ontaardde in bittere polemiek,
vooral te Oxford; men ging zelfs spreken van subtilitates anglicanae".
,,

Dit had ten gevolge, dat de vrije kunsten aan de hogescholen aan de
theologie de loef trachtten af te steken.
Theologen, die dieper doordachten, begrepen zeer goed, dat de
theologische wetenschap geen fundament meer overhield en in ijdele
speculatie verlopen moest, als men de metaphysica liet varen en de
bronnen der openbaring voorbijzag, waartoe de dialectiek neigde. Dat
begreep Joannes Gerson, die in Occamistische traditie was opgegroeid
en als kanselier der Parijse universiteit zijn leermeester Pierre d'Ailly
opvolgde. Hij sprak er treffende klachten over uit in twee brieven over
de hervorming der theologie, in 1400 te Brugge geschreven aan het
bestuur van het Navarrese universiteitscollege te Parijs. Hij klaagt
over het nutteloos geredeneer der theologen, dat alle vastheid en
vruchtbaarheid mist. „De theologen worden daarom door de andere
faculteiten uitgelachen. Ze worden voor fantasten uitgemaakt, en men
beweert, dat zij van degelijke waarheid, moraal en Schrift geen begrip
1) Zie boven blz. 151.
2) v. d. H a r d t, Conc. Constant. I p. V col. 84.
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hebben. Met hun stellingen wijzen zij allerlei dwaalwegen; immers zij
praten over „termini", die zij naar eigen believen vormen, zonder dat
andere doctores en magistri ze begrijpen of ook maar trachten te
begrijpen. Zij zeggen ongelofelijke en totaal onzinnige dingen, die zij
als conclusies uit hun onzinnige verbeeldingen betitelen." 1
De discussies over de opvattingen der verschillende scholen
leverden dan ook geen vooruitgang op, doch slechts spitsvondige
betogen, die meer verdeeldheid veroorzaakten dan de onderwerpen
billijkten, en verlammende partijzucht. Wij zien niets dan een kloof,
die steeds dieper en wijder wordt. Aan de ene kant staan de realisten,
verdeeld in Thomisten (Dominicanen) en Scotisten (Franciscanen),
aan de andere kant de mannen der nieuwe richting, de nominalisten.
Men sprak van een strijd om de twee wegen, die de scholastieken
verdeelde; en heel de veertiende en vijftiende eeuw door heeft deze
strijd tussen de oude weg (via antiqua) en de nieuwe weg (via moderna)
de universiteiten in een onvruchtbare polemiek verwikkeld gehouden,
vooral ten noorden der Alpen. Te Oxford had het nominalisme steeds
de overhand de Oxfordse universiteit was er immers de bakermat
van. Ook te Parijs nam het tijdelijk de eerste plaats in, maar het werd
meermalen naar achter gedrongen. Daar woedde de strijd het felste.
Van Parijs uit woei het nominalisme over naar de nieuwe Duitse
universiteiten, waar het diepe wortels schoot. De universiteit van
Heidelberg werd al aanstonds bij haar opening door de uit Parijs
geroepen magister artium Marsilius van Inghen voor het nominalisme
gewonnen, dat echter daarna voor enige tijd het veld moest ruimen
voor het realisme. De hogescholen van Wenen en Erfurt hebben
steeds het nominalisme aangehangen, terwijl in Keulen en vooral in
Leuven het realisme heerste. Menige Duitse universiteit liet haar
professoren vrij in de keuze van hun weg. Te Tubingen is een der
laatste voorvechters der nominalisten Gabriel Biel (t 1495), naar wie
zij ook Gabriëlisten werden genoemd. Uit Parijs kwam het nominalisme ook naar Spanje, maar daar kreeg het nooit veel invloed.
Manuscripten met werk van Occam, die in het noorden zoveel voorkomen, zijn in Spanje nauwelijks te vinden. In Italië treedt zelfstandig
als kampioen der via moderna op de begaafde Franciscaan Petrus van
Candia, die in het schisma tot paus Alexander V werd uitgeroepen. Hij was Griek van geboorte, en had te Oxford gestudeerd en
enige jaren te Parijs gedoceerd.
Hoe weinig vruchtbaar de strijd tussen de beide scholen ook was,
enige verdienste hebben de nominalisten zich toch verworven; zij
gaven namelijk prikkels aan de empirische wetenschappen, doordat
zij al hun aandacht schonken aan de individuele dingen, naar hun
mening de enige, die zeker bestonden. Enkelen hunner verdienen met
)

1)

E h r 1 e, Sentenzenkommentar Peters von Candia, blz. 347.
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name genoemd te worden om hun natuurwetenschappelijke studies,
waarin zij waren voorgegaan door Albertus de Grote, door Pierre
Peregrin van Maricourt (Méharicourt in Picardië), die langs inductieve weg de magnetische polen en wetten trachtte te vinden, door
Roger Bacon en anderen te Oxford.
Jean Buridan van Béthune, rector der Parijse universiteit van
1.328 tot 1340, polemiseerde in zijn commentaren op de physica van
Aristoteles tegen diens leer over de mechanica en werd door zijn
uiteenzetting over de „impetus", de zich voortplantende bewegingskracht, de voorloper der moderne physica. Zijn onmiddellijke opvolger als zodanig was zijn leerling Albert van Saksen, wereldgeestelijke,
te Parijs opgeleid, een boerenzoon uit Ricmestorp, de eerste rector
der universiteit van Wenen (1365-1366), later bisschop van Halberstadt, aldaar in 1390 overleden. Hij gaf interessante beschouwingen
over het middelpunt der zwaartekracht, dat hij zich in het middelpunt
der aarde dacht, en zijn nasporingen over de wetten van de val en
over andere kwesties, die op de grens van philosophie en natuurwetenschap liggen, schijnen te hebben nagewerkt tot op Leonardo da
Vinci en Copernicus.
Nicolaas Oresme, magister der theologie te Parijs (1362) en
bisschop van Lisieux (1377), gestorven 1382, tekende (niet het eerst)
verzet aan tegen de leer van Aristoteles over het stilstaan der aarde en
de dagelijkse beweging van de hemel. In een klaar betoog onderwees
hij, dat de aarde zich dagelijks beweegt en de hemel stilstaat. Daardoor
is hij een directe voorloper van Copernicus. In zijn mathematisch
geschrift De difformitate qualitatum komt hij, zelfstandig redenerend,
zo ver, dat we hem eerder dan Descartes de uitvinder der analytische
geometrie mogen noemen en eerder dan Galilei de ontdekker van de
wet van de vrije val. In zijn studie over het muntwezen toont hij zich
een der voornaamste staathuishoudkundigen van de Middeleeuwen.
In deze vorderingen op natuurwetenschappelijk gebied nemen
wij het begin waar van de wetenschapsbeoefening, die boven de
Aristotelische physica en astronomie, en in het bijzonder boven de
leer der intelligenties en kosmische beweegkrachten uitsteeg. Stippen
we nog aan, dat het in 1410 voltooide geografisch geschrift van Pierre
d'Ailly over het aanzien der wereld (Imago mundi) invloed heeft
gehad op de geografische kennis van Christophorus Columbus, en dat
Themo uit Munster al volgde hij waarschijnlijk slechts de inzichten
van Albert van Saksen de theorie van de regenboog uiteenzette,
nadat de Dominicaan Dietrich von Freiberg haar reeds in 1304, te
Toulouse voor de generaal van zijn orde, met juistheid had voorgedragen.
Naast de schoolse geleerdheid zien wij echter in de veertiende
eeuw nog een andere richting opkomen, de mystiek, waardoor velen
werden aangetrokken, wier gemoed zich in de waarheden des geloofs
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wenste te verdiepen, wijl zij in de uiterlijkheid van het toenmalige
kerkelijke bestaan te weinig bevrediging vonden voor hart en gevoel.
De weg lag reeds lang open en was reeds lang begaan. Het licht
werd voor allen uitgedragen door de grootste der Latijnse kerkvaders,
wiens bisschopszetel te Hippo bedolven was geraakt onder de puinen
van liet Romeinse rijk. Hij werd gevolgd door een onafgebroken stoet,
waarin wij vooraan de H. Bernardus van Clairvaux aantreffen. Die
heilige met zijn vurig hart heeft met zijn pakkende predikaties, vooral
die over het Hooglied, velen tot vrome beschouwing geprikkeld. De
Benedictijnse abt Rupert von Deutz en de theologen van het Augustijner stift te Parijs hadden in dezelfde tijd de mystieke opvatting van de
Heilige Schrift in ere gebracht. Op hen volgden, in het voetspoor der
H. Hildegard van Bingen, nonnen uit Benedictijnen- en Cisterciënserkloosters, onder anderen Mechtild van Maagdenburg, Mechtild van
Hackeborn en Gertrudis de Grote. 1 ) Na haar moet worden genoemd
de glorie van middeleeuwse vroomheid in het Scandinavische noorden, de H. Birgitta van Zweden (t 1373). 2 ) Birgitta's godsvrucht is
volkomen naar de aard der Cisterciënsers in de beschouwing van
Christus' lijden en de glorie der Moeder Gods. Ook door het stichten
van dubbelkloosters, naar het model der kloosters van Fontevrault,
sloot zij zich bij de traditie van de orde der Cisterciënsers aan. Stichting schonk haar vooral het oudste Zweedse klooster der Cisterciënsers Alvastra, waarin haar echtgenoot zich had laten opnemen.
Dan komen de volgelingen van St. Franciscus en St. Dominicus.
In de mystieke literatuur der Franciscanen is de grootste figuur de
heilige generaal der orde Bonaventura, de klassieke vertegenwoordiger
der mystieke theologie, die men reeds in de vijftiende eeuw doctor
devotus noemde. Hij legde in zijn geschriften een grote verering voor
de H. Drievuldigheid aan de dag, en vooral zijn boek Itinerarium
mentis ad Deum wekt vrome zielen op, zich te verheffen naar God.
De trappen van die opgang wijst hij in zijn zeer verspreid geschrift
De triplici via of Itinerarium mentis in se ipsum. Het is een samenvatting van zijn mystieke ervaringen, in tweehonderdnegenennegentig
handschriften verbreid, waarin hij alle lateren de opklimming van de
reiniging naar de verlichting, en vandaar naar de vereniging leerde.
Nog wordt aan hem toegeschreven een boekje Beschouwingen over
het leven van Christus, dat Christus' leven in aanschouwelijke taferelen schildert, en op zeer velen diepe indruk heeft gemaakt. Nu
menen wij, dat een Italiaanse Franciscaan, Joannes de Caulibus uit
S. Gimignano, de auteur is dat hij het einde dertiende of begin
veertiende eeuw geschreven heeft voor een Clarisse. Maar zeker is
dat nog niet.
Genoemde beschouwingen zijn gebruikt door Ludolf van Saksen,

1

) Vgl. tweede deel blz. 505vv.

2)

Zie boven blz. 116.
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eerst Dominicaan te Straatsburg, maar in 1340 in de Kartuizer orde
getreden. Hij schreef een Latijns Leven van Jezus, een der beste en
meest geliefde stichtelijke boeken van het einde der Middeleeuwen.
Het werd weldra in vele talen vertaald en beantwoordde aan de geest
des tijds, die minder waarde hechtte aan historische zekerheid dan
aan verheffing en stichting des gemoeds. De schrijver erkent dit ronduit tegenover zijn lezers: „Als ge bij mij de woorden leest: „Zo sprak
of deed de Heer Jezus" of wat gij anders zult aantreffen, ook al valt het
uit de Heilige Schrift niet te bewijzen, aanvaard het toch, zoals de
vrome beschouwing het verlangt, dat wil zeggen: aanvaard het, alsof
ik zei: Ik denk, dat de goede Jezus aldus gesproken of gedaan zal
hebben." 1
Franciscaanse mystiek in Italië vinden wij vooral bij de geluk
weduwe Angela van Foligno (t 1309) en de heilige abdis-zalige
Catharina van Bologna (t 1463). Angela was, na echtgenoot, moeder
en kinderen verloren te hebben, in Franciscus' derde orde getreden.
Haar biechtvader verzamelde haar visioenen naar haar mededelingen,
maar wist dikwijls geen raad, omdat zij niet onder begrijpelijke woorden kon brengen, wat zij zag. Zij is de heilige van de goddelijke transcendentie : zij voelde zich onmiddellijk in relatie tot de oneindige,
onuitsprekelijke Godheid. De heilige Catharina, vroeger hofdame bij
prinses Margaretha van Este, kwam eerst na zware zielestrijd tot de
mystieke beschouwing. Een van haar grootste vreugden, die ook
andere nonnen menigmaal ten deel viel, bestond hierin, dat op een
vigilie voor Kerstmis de H. Maagd haar verscheen, met het Kindje
Jezus in de armen, en het Kind voor enige ogenblikken aan de vrome
kloosterlinge toevertrouwde. De heilige heeft zelf over haar strijd en
haar geestelijke vertroostingen verteld in het boek De zeven geestelijke
wapens (voor de strijd der ziel).
Tussen deze beiden in staat, als grootste van allen, de ververs dochter Catharina van Siena, de Dominicaanse zieneres, wier betrekkingen met de Heilige Stoel wij reeds hebben besproken. Er vormde zich
om haar heen een kring van vrienden, aan wier geestelijk leven zij met
haar brieven leiding gaf. Twee jaar voor haar dood, in 1378, ontstond
het boek der goddelijke leer, dat zij in haar extase dicteerde. Het zijn
gesprekken tussen de eeuwige Vader en de heilige. Zij smeekt daarin
om de leiding Gods en klaagt over onvrede en verwereldlijking. Zij
doet haar tijdgenoten, vooral ook de aardsgezinde clerus, bittere verwijten, maar openbaart evenzeer haar gloeiende liefde voor de Kerk
en toont zich een ijverige leerlinge der Dominicanen.
Zo groot is het aantal en de verscheidenheid der verrukkingen
en visioenen, waarvan zij verslag geeft, dat zij ons geheel doordrenkt
en doorgloeid lijkt van overgave en liefde tot Christus. De Verlosser
)

1)

Vita Christi, Prooemium. Ed. R i g o 11 o t I (Par. 1878), p. 7 nr. 11.

12. S c h n i r e r. Kerk en Beschaving. III.
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bekrachtigt Zijn verloving met haar met een kostbare ring, die zij
vervolgens, voor haarzelf alleen zichtbaar, aan haar vinger houdt. Zij
drinkt uit de wonden van Zijn zijde, ontvangt de mystieke bruigoms kus en de stigmata, die na haar dood zichtbaar worden. Christus ruilt
Zijn Hart met het hare wij vinden dan ook bij haar reeds heel de
devotie tot het allerheiligst Hart. De verversdochter van Siena werd,
met de koopmanszoon van Assisië, een der meest geliefde volks heiligen van Italië. Doordat zij haar gedachten kleedde in klassieke
vormen der volkstaal, vond zij makkelijk de weg tot het hart van het
Italiaanse volk. Die twee heiligen met hun scherp omlijnde figuren en
vurige vermaningen werken er nog heden zeer toe mee, de godsdienstzin bij het Italiaanse volk te bewaren en te verhogen.
Hoe de Dominicanen geestelijke leiding gaven en belangstelden
in het mystieke leven van vrome kloosterzusters, constateren wij vooral
in Duitsland. Mechtild van Maagdenburg werd er door de Dominicaan Hendrik van Halle toe gebracht, haar visioenen op te tekenen.
Sedert het midden der dertiende eeuw waren er op vele plaatsen in
Duitsland Dominicanessenkloosters verrezen. Men telde er over de
zeventig. De leiding was toevertrouwd aan Dominicaner lectoren, aan
professoren in de theologie dus. Hoewel de orde het betreurde, dat
zoveel van haar leden werden afgeleid van hun voornaamste taak, de
philosophisch-theologische studiën, en daartegen meermalen maatregelen nam, riep men hun hulp telkens weer in, zodat de zusters de
steun behielden der opwekkingen van geleerde monniken. Natuurlijk
pasten de predikanten zich aan bij de behoeften hunner toehoorsters
en beijverden zij zich tot het opwekken van vrome gevoelens. Zij
behoefden daartoe slechts de theorie der mystiek te volgen, die de
H. Thomas van Aquine had opgesteld, en die door de Dominicaan
Gerhard von Sterngassen te Keulen in het eerste kwart der veertiende
eeuw voor de practijk was bewerkt, in een Latijns geschrift, Pratum
animae of Medela languentis animae.
De uiteenzettingen, die de zusters vernamen, werden haar in de
Duitse taal gegeven. Het Duitse gevoel kreeg daardoor gelegenheid,
zich in tedere en innige godsvrucht te ontplooien. Tegelijk echter
kwam er de nauwkeurigheid der theologisch-philosophische terminologie mee in gevaar.
Dit gevaar werd groter, doordat sommigen een neoplatonische
lijn volgden, die begon bij Albertus de Grote, en vooral een gretig
gebruik maakten van de (alle mystici zozeer aantrekkende) PseudoDionysius, van wie men nu eindelijk, naar het schijnt, de dichte sluier
heeft afgetrokken, om de trekken te herkennen van patriarch Severus
van Antiochië (512-518), het hoofd der gematigde Monophysieten. 1
)

1 ) Jos. S t i g 1 m a y r, Der sog. Dionysius Areopagita u. Severus v. Antiochien.
Scholastik III (1928), 1w., en in hetzelfde tijdschrift 11 (1927) 161w., van dezelfde
hand: „Aszese u. Mystik des Dionysius Areopagita".
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Die lijn werd allereerst verder doorgetrokken door Albertus' leerling
Ulrich Engelbrecht, die als lector te Straatsburg tal van Dominicanen
onderwees, en vervolgens, in 1272, provinciaal der Duitse Dominicanen werd. In zijn voornaamste, maar onvoltooid gebleven theologische werk De summo bono sloot hij zich nauw aan bij het geschrift
van Pseudo-Dionysius Areopagita over de goddelijke namen, waarop
zijn leraar Albertus commentaar had geleverd, maar ook bij het
neoplatonische uittreksel van het Liber de causis en de Arabische
wijsgeren. In geen ander werk der scholastiek vinden wij de neoplatonische invloed zo duidelijk terug als in het zijne, en geheel verdwijnen doet die invloed daarna niet meer. Ulrich's wegen werden
gevolgd door Dietrich von Freiberg, die waarschijnlijk een leerling
van Ulrich was, en evenals hij het ambt van provinciaal bekleedde
(1293-1296). Wij komen hem ook later nog tegen, tot 1310. Hij
gebruikte, behalve de genoemde neoplatonische bronnen, ook nog
een Latijnse vertaling van de Atheense philosoof Proclus, door
Willem van Moerbeke vervaardigd. Het duidelijkst echter herkennen
wij de neoplatonische invloed bij de begenadigde prediker, om wie
later zoveel strijd werd gevoerd, meester Eckart, die getracht heeft,
de mystiek metaphysisch te funderen.
Hij was omstreeks 1260 uit een ridderlijk geslacht te Hochheim
bij Gotha geboren, trad te Erfurt in de orde der Dominicanen, verwierf in 1302 of 1303 de graad van magister in de theologie en werkte
daarna enige jaren als (eerste) provinciaal der pas opgerichte provincie
Saksen en hervormer van Boheemse kloosters. Men meende hem nog
beter te kunnen gebruiken als theologie -professor aan de eerste school
van zijn orde en stuurde hem derhalve in 1311 weer naar Parijs, waar
hij tot 1314 doceerde. Vervolgens predikte hij een paar jaar te Straatsburg. Eindelijk vinden we hem als professor en predikant te Keulen,
waar hij, in een inquisitieproces gewikkeld,_ in 1327 overleed.
Eckart liet een grote menigte geschriften na, die echter eerst
geleidelijk werden ontdekt en nog steeds niet alle bekend zijn. Het
eerst zijn Duitse preken van hem gevonden. Die hebben een diepe
indruk gemaakt en doen dat steeds nog meer. Met verwonderlijk
meesterschap weet hij voor zijn ontroerende vermaningen de Duitse
taal te gebruiken, en door beeldspraak tracht hij de diepste problemen
begrijpelijk te maken ; het is geen wonder, dat hij zoveel bewondering
heeft gewekt als vaardig schepper van het Duitse proza, als diepzinnig
peinzer en zoeker. Zijn invloed op het geestelijk leven in Duitsland
is te volgen tot Angelus Silesius in de zeventiende eeuw toe. Zijn
preken zijn voornamelijk gericht tot nonnen en leken, die wensten
ingewijd te worden in het streven der ziel naar God. Nadat de
Dominicanen zich enige tijd weinig om de nonnenkloosters hadden
bekommerd, werd de professoren der orde, tussen 1286 en 1290, door
hun Duitse provinciaal uitdrukkelijk opgelegd, hun zorgen aan de
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zusters te wijden. Vooral te Straatsburg vond Eckart gelegenheid, die
opdracht te vervullen, want daar waren toen niet minder dan zeven
Dominicanessenkloosters. Aan die zusters zullen wij het te danken
hebben, dat zijn gesproken woord achteraf werd opgeschreven en tot
ons is gekomen. Maar daaruit volgt, dat wij niet onbegrensd kunnen
vertrouwen op de juistheid van de tekst, vooral wanneer het op
afzonderlijke woorden aankomt. Bovendien is de inhoud der preken
vaak nog vervormd of omgezet ook, dus willen we uit het vele
materiaal iets met zekerheid aan Eckart zelf toeschrijven, dan moeten
we wel heel voorzichtig te werk gaan en stellige waarborgen hebben.
Het enige Duitse werk, dat heel zeker van Eckart zelf is, heet Buch
der göttlichen Tröstung en is geschreven voor de Hongaarse koninginweduwe Agnes, misschien in 1308, toen haar vader, koning Albrecht I,
vermoord was. Daarbij komen - dan hoogstens nog tweeëntwintig
preken, die stellig van hem zijn; of ze echter getrouw zijn neergeschreven is nog de kwestie.
Een zeer belangrijke aanvulling kreeg dit Duitse materiaal door
de ontdekking van Latijnse geschriften van Eckart. Wij kennen een
groot werk van hem, het Opus tripartitum, dat zich grotendeels met
Schriftverklaring bezighoudt, maar nog niet compleet is uitgegeven.
Wij weten echter genoeg om te zeggen, dat Eckart daarvoor, behalve
Aristoteles en Thomas, Augustinus en Pseudo-Dionysius, Proclus en
het Liber de causis als bronnen gebruikt heeft. De laatstelijk gevonden
Quaestiones, die uit Eckart's Parijse tijd afkomstig zijn, bevestigen
dit en bewijzen ook, dat Eckart, die ongetwijfeld zeer gevoelig was
voor invloeden van alle kanten, zich ook enige tijd met het Parijse
Averroïsme heeft afgegeven. Ook dan gaat hij, de absolute transcendentie van het goddelijk „zijn" verdedigend, zijn eigen weg, die hem
van Thomas verwijdert, en ontkent hij het Thomistisch beginsel der
realiteit van het potentieel en virtueel „zijn" .
Er wordt nu veel geschreven en geredetwist over dit alles over de vragen, welke stelsels Eckart in zijn verschillende perioden
heeft aangehangen, of hij van Thomas afwijkt, en in hoeverre. Aanleiding daartoe gaven vooral het pauselijk vonnis tegen zijn geschriften
en zijn kortelings gepubliceerde apologie. In 1326 werd te Keulen een
kerkelijk proces tegen Eckart begonnen. Eckart verklaarde openlijk
van de kansel, in de kerk der Predikheren te Keulen, dat iedere dwaling
in het geloof en iedere afwijking van de moraal hem steeds een gruwel
waren geweest, en dat hij openlijk iedere dwaling introk, die in zijn
geschriften of predikaties mocht worden gevonden. Hij trachtte
echter de beschuldigingen, die tegen hem werden ingebracht, in twee
schriftelijke apologieën punt voor punt te weerleggen. Hij stierf in
1327, vóór de kwestie was afgehandeld. De 27e Maart 1329 zijn
achtentwintig stellingen, die aan Eckart werden toegeschreven, te
Avignon door een constitutie van Joannes XXII veroordeeld.
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De twistvraag over Eckart's schuld of onschuld komt hierop
neer: heeft hij de stellingen, waarom hij veroordeeld is, inderdaad
verkondigd? Het is wel duidelijk, dat een afdoend antwoord op die
vraag nog niet mogelijk is, aangezien Eckart's schriftelijke nalatenschap nog niet voldoende is geschift. Maar zoveel mogen we wel al
zeggen: enkele dier stellingen komen zeer zeker overeen met plaatsen
in Eckart's geschriften. De afwijking van de kerkleer, waarvan hij
beschuldigd werd, betreft vooral de vraag, wanneer en hoe de wereld
door God geschapen is en welk „zijn" het schepsel bezit. Eckart
heeft niet uitdrukkelijk het eeuwig bestaan der wereld verdedigd,
maar hij legt zoveel nadruk op de eeuwigheid van de scheppingsact
en zo weinig op de tijdelijkheid van het effect, dat men hem zeer goed
de bedoeling kon toeschrijven, in de wereld en in zichzelf het nauwst
mogelijke verband met de eeuwigheid te zoeken. 1 ) Daarbij kwam hij
door zijn mystieke opvatting van het „zijn ", die naar pantheistische
bespiegeling overhelde, tot een vervaging van de grens tussen het
goddelijk „zijn" en dat van het schepsel. Hij acht het schepsel in zijn
wezenlijk „zijn" kennend en tracht het in de eenheid van zijn ideëel
„zijn" tot God terug te brengen. De essentie der kennende ziel, het
„zielevonkje" wordt door Eckart weliswaar menigmaal geschapen
genoemd, maar soms spreekt hij over de ongeschapen eeuwigheid
der ziel.
De hang naar de eeuwigheid openbaart zich bij Eckart met
meeslepende kracht, en wankelt hij soms bij de tochten van zijn geest
op die duizelingwekkende hoogten van bespiegelende mystiek, dan
mogen we hem misschien bewonderen om zijn moed, méér dan we
hem laken. Zijn eigenlijk doel is, gelijk bij alle mystieken, de vereniging van de mens met God, de opheffing der creatuurlijkheid, het
prijsgeven van eigen wil, van eigen individualiteit. Dat is de toestand
van onthechting, van armoede, waarin God in de ziel geboren wordt.
Eckart doet wel zijn best te voorkomen, dat men uit zijn uiteenzettingen quiëtistische gevolgtrekkingen maakt. Maar zijn uitlatingen,
tintelend in edele glans van taal, over de „unio mystica ", over het
wonen der ziel in God, hebben iets verleidelijk pantheistisch, gelijk
zijn begrip van het „zijn" in neoplatonische trant eer vloeiend,
dynamisch is dan scherp afgelijnd. Hij wil in het oneindige de tegenstellingen van het eindige opheffen. Het valt niet te ontkennen, dat hij
steeds weer van Thomas tracht uit te gaan. Maar doordat hij verder
gaat dan Thomas, vooral in de leer der transcendentie Gods hij
zegt: God mag eigenlijk nauwelijks goed genoemd worden, evenmin
als men zwart wit kan noemen gaat hij bedenkelijk ver de kant van
het agnosticisme op en verstoort hij het schone evenwicht, dat Thomas
1 ) Vgl. U e b e r w e g s Grundriss II, 11; editie G e y e r (1928), 562w (door
Quint).
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bereikte. 1 ) Toch blijft het moeilijk, hem daarom te laken, omdat hij
toch altijd weer terug wil naar Thomas, zoals blijkt uit die treffende
zin uit een niet gedrukte preek 2 Het is wel waar, dat de liefde
nuttiger is in dit leven, want zij verdient het loon; maar verstand in
het eeuwige leven ontvangt het loon." Hij maakte zich bijzonder
verdienstelijk voor de cultuur der ziel, doordat hij voor het eerst in
het Duits sprak van de „adel der ziel", waarmee hij een begrip aanduidde, dat hem zeer na aan het hart lag, al zullen de mystieken voor
hem het ook al gekend hebben. 3 ) Het betekent de voornaamste
geestelijke uitrusting, die de mens bij de schepping ontvangt, de
menselijke zielekracht, die zich tot God verheft, het aangloeien _ van
het zielevonkje naar God van de natuur uit, de verwantschap met God,
Zijn evenbeeld in de diepte der ziel.
Meester Eckart heeft niet alleen tijdens zijn leven gewerkt met
zijn gesproken woord, al werd dat misschien niet altijd goed begrepen
hij heeft ook andere predikanten en schrijvers bezield; lang is de
rij, die hem volgde, met het nodige ontzag voor de waarschuwingsborden, die de kerkelijke overheid had geplaatst.
Johannes Tauler, uit Straatsburg afkomstig en daar in de orde
der Dominicanen getreden, heeft wellicht reeds in zijn jeugd Eckart's
preken gehoord, en waarschijnlijk in de school der orde te Keulen zijn
lessen gevolgd. Hij heeft zelf gepredikt te Keulen, Bazel en Straatsburg, waar hij in 1361 stierf, en oefende, gelijk de vele handschriften
van zijn preken bewijzen, een verre van vluchtige invloed uit.
Dat kwam ongetwijfeld door zijn nobele, tot het hart sprekende,
gevoelige taal, waarmee hij zonder vertoon van geleerdheid de wegen
tracht te wijzen, die naar God leiden. In wezen was het de leer van
Eckart, die hij voordroeg, met grote scherpzinnigheid en mystieke
eenvoud echter, nu en dan een gewaagde uitlating van de „liefelijke
meester" verbeterend. Evenals deze brengt hij eer aan het ,,zielevonkje", en hij brengt ons tot het heldere besef, dat die mystieken de
Duitse taal hebben verrijkt met een begrip en een woord („Seelenfunklein"), dat misschien in een andere taal niet zo tot zijn recht komt,
maar in de Duitse cultuur een schat mag heten. Hij spreekt in zijn
preken steeds weer over het aankweken van een edel gemoed. In een
zijner predikaties zegt hij over de vernieuwing des geestes: „De geest
van de mens heet ook gemoed. Het gemoed is iets heerlijks. Het
verenigt in zich alle krachten: verstand, wil, maar het is op zichzelf
dat alles niet. Het heeft nog meer. Het bezit buiten het werken der
krachten nog een innig, wezenlijk voorwerp, en als het gemoed wel
goed naar God is gekeerd, vaart ook al het andere wel,-vartenh
:

) „

1) T h é r y, Contribution 146vv.
2) Medegedeeld door K a r r e r in Divus Thomas V (1927), 217.
3) P fe i f f e r 651, 39; 657, 32. Vgl. T a u 1 e r, Predigt 64 (editie V e t t e r).
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en is het afgekeerd, dan is alles afgekeerd, bewust of onbewust." 1
Om Tauler's preken juist te beoordelen moet men voor ogen
houden, dat ze bijna alle, als zogenaamde Collationes, werden gehouden voor nonnen, die hij steeds als zijn kinderen, zijn lieve kinderen
aanspreekt. Zij behandelen dan ook voornamelijk kloosterlijke plichten, en streven er in het bijzonder naar, die vrouwen, die haar leven
uiterlijk reeds naar religieuze regels hadden ingericht, tot groter
innerlijke diepte te brengen. Dit in aanmerking genomen verdient het
grote waardering, dat hij tracht te waken tegen ontsporingen des
gevoels, met krachtige woorden ook op de vorming van de wil aan
waarschuwt tegen geestelijke verwaandheid, terwijl hij bij-stur,en
gelegenheid ook voor de niet-kloosterlijke levensstaten een hartig
woordje overheeft, gelijk dit: „Tegenwoordig is de minnende levenswijze zeer verschoven en voor een groot deel bedorven, zodat zij, die
geestelijk schijnen, wereldse harten hebben, en tal van wereldlingen
geestelijke harten .... Gij moet weten: er leeft menige vrouw in de
wereld, die man en kind heeft; en menige man zit schoenen te
maken; en hun intentie voor God is, zichzelf en hun kinderen te
onderhouden. En menige arme in een dorp gaat mesten en verdient
zijn broodje met harde, zure arbeid. En het kan bij hen allen zijn, dat
zij honderdmaal beter doen dan gij nonnen, en zij volgen in eenvoud
hun roeping, en dat is toch treurig voor u. Die mensen leven in de
vreze Gods en volgen in eenvoud hun roeping .... De hoogste en
opperste weg van deze roeping is: navolgen het minnelijk voorbeeld
van Zijn allerbemindste Zoon, uiterlijk en innerlijk, met werken en
lij den en uitbeelden, of in beschouwing boven alle uitbeelding ver)

heven. En wie dit het allerzuiverst en het allerenkelst nakomt, die

bereikt het allerbovenste en allerhoogste doel." 2 ) Dat was uitstekend
gezegd, de waardige taal van een echte vriend der Christelijke beschaving.
Onder de preken en geschriften van Tauler, die tot ons zijn
gekomen, zijn er vele onecht of twijfelachtig. Niemand houdt meer
voor echt het Meisterbuch, de beschrijving der bekering van een
meester in de Heilige Schrift, door een leek, naar het heet, in 1346
geschreven. Daarmee hangt samen een reeks van geschriften en
brieven, die geschreven zouden zijn door de grote „Vriend Gods uit
het Bovenland"; men heeft in hem een leider van een mystiek genootschap gezien, maar steeds vergeefs getracht hem thuis te brengen, tot
men eindelijk begreep, te doen te hebben met een fictie, waardoor
zich velen lieten bedriegen. De oorsprong der fictie moet worden
gezocht in het klooster te Grünenwörth bij Straatsburg. De koopman
Rulman Merswin, een biechteling van Tauler, had dit klooster, toen
1) Editie V e t t e r nr. 56. Vgl. G. T h é r y, Esquisse d'une vie de Tauler 138.
2) Vetter nr. 53.
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het deerlijk in verval raakte, gekocht en hersteld, en het in 1371 aan
de Johanniterridders gegeven, die echter steeds drie leken als curatoren boven zich zouden hebben. Een der curatoren was Rulman
Merswin, die beweerde, raad te hebben gekregen van een door God
bevoorrechte leek, een Vriend Gods uit het Bovenland. Alle gegevens
wijzen er op, dat Merswin, die nog enige waardeloze mystieke geschriften op zijn naam heeft, ook het Meisterbuch heeft geschreven
en de Vriend Gods heeft gefantaseerd.
Op Tauler beroept zich een mystiek geschrift, dat door Luther
het eerst werd uitgegeven en niet helemaal terecht de titel Theologia
deutsch kreeg. Het leek daarom de katholieken verdacht en werd in
de Latijnse vertaling van de hervormde philoloog Sebastiaan Castellio
op de Index geplaatst (1612). Gelijk nu erkend wordt, verdient het
Duitse origineel dat wantrouwen niet. Het geeft een eenvoudige,
voorzichtige uiteenzetting over de bekende trappen der vereniging
met God, de trappen van reiniging, verlichting en vereniging, en kan
voor menigeen een terecht gewaardeerde gids zijn geweest. Van de
auteur weten we alleen, dat hij te Frankfurt am Main koster in het
huis der Duitse ridders is geweest.
Vooral door Tauler werd Straatsburg een der voornaamste centra
van Duitse mystiek, en eveneens Bazel; vanuit die stad onderhield
hij tal van relaties met wereldgeestelijken, kloosterlingen en leken tot
in Beieren en oostelijk Zwitserland, ja tot in Wenen toe. De invloed
van die kringen is nog lang na te gaan, tot in de tijd van Nicolaas von
der Flüh. Nog een centrum werd Constanz. Daar vinden wij de
beminnelijke figuur van Heinrich Seuse (verlatijnst Suso), aldaar uit
een ridderlijk geslacht geboren. Hij werd door een vrome moeder,
naar wie hij zich noemde, opgevoed, deed zijn intree bij de Dominicanen te Constanz, was te Keulen Eckart's leerling, werkte vervolgens
in zijn geboortestad en te Ulm als lector en predikant en stierf in 1366.
In de nonnenkloosters moet Seuse met zijn preken een zekere betovering hebben achtergelaten. Schrijft men de Duitse mystieken in het
algemeen de verdienste toe, het Duitse proza te hebben geschapen,
dan verdient Seuse onder hen bijzondere eer, want geen ander heeft
het instrument der taal zo liefelijk weten te bespelen. De zusters
toonden zich dankbaar, door hartelijke zorg te wijden aan zijn literaire
nalatenschap.
In het Dominicanessenklooster te Toss bij Winterthur, dat zeer
in trek was bij de dochters van de Zuid-Duitse adel en van de patriciërs van Zürich, en waar prinses Elisabeth, dochter van koning
Andreas III van Hongarije, gestorven is, leefde een dochter van
Zurich, Elsbeth Stagel, die zin had voor historiographische arbeid. Zij
verzamelde alles, wat zij mondeling of schriftelijk kon vernemen over
Seuse, haar geestelijke raadsman. Dit materiaal werd, waarschijnlijk
eerst na Seuse's dood, verwerkt tot een stichtelijke levensbeschrijving,
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en met zijn Duitse geschriften, het Boekje der Eeuwige Wijsheid, het
Boekje der Waarheid en het Brievenboekje, verenigd tot het zogenaamde Exemplar. Er kwamen daar nog een paar preken bij en het
Minneboekje, een godvruchtig werkje over de lijdende Christus en
Zijn Moeder; of dat inderdaad van Seuse is, staat niet helemaal vast,
maar het is wel geheel in zijn geest geschreven. Elsbeth Stagel heeft
ook van het Brievenboekje de lezing samengesteld, die in het zogenaamde Grote Brievenboek is opgenomen.
In volgorde van tijd is het Boekje der Waarheid het eerste
geschrift van Seuse. Het heeft nog een abstracte, schoolse vorm en
toont duidelijk de invloed van Eckart's leer en persoonlijkheid. Waarschijnlijk is het geschreven onmiddellijk nadat het proces tegen
Eckart's geschriften (1327) begonnen was. In de vorm van een tweespraak tussen de Waarheid en de Leerling behandelt het de moeilijkste kwesties van bespiegelende mystiek; het kwam er heftig tegen
op, dat de Begarden werden gelijkgesteld met broeders van de vrije
geest, die bij Eckart steun zochten voor hun pantheïstische stellingen,
en het maakt zeer streng onderscheid tussen de eeuwige ideeënwereld,
aan God in wezen gelijk, en het geschapen wezen. Niettemin vonden
velen het boekje verdacht. Het bleef echter bij dreigementen, hoeveel
angst die de vrome schrijver ook berokkenden. Kort daarna schreef
hij het Boekje der Eeuwige Wijsheid. Hij had het waarschijnlijk reeds
in 1328 voltooid, maar liet het liggen, wijl hij, na zijn ervaringen met
het vorige werk, schroomde er mee voor de dag te komen. Later, in
1333-1334, heeft hij het boekje omgewerkt en uitgebreid, waarna hij
het met de titel Horologium Sapientiae aan de generaal van zijn orde
overhandigde, om zich aldus te beschermen tegen laster. Het is een in
dichterlijke stijl geschreven stichtelijk werk, geheel voor de practijk
bestemd, en het heeft eveneens de vorm van een gesprek tussen de
eeuwige Wijsheid en haar dienaar. Dit geschrift van Seuse heeft zeer
veel succes gehad. Een eeuw lang was het het meest verspreide
stichtelijk boek in Duitsland. Er zijn ongeveer honderdtachtig handschriften van bewaard gebleven. Maar ook in andere landen, in
Frankrijk, Engeland, Italië, Scandinavië en Spanje werd het gelezen,
en in kloosters is het nog steeds in gebruik; want het berust op gezonde
kerkelijke grondslagen. Het spreekt bovendien een vurige liefde in
nobele en zeer fraaie vorm uit. Men heeft er terecht op gewezen, dat
de schrijver behoort tot die Duitse stam, die het meest begaafd is met
fantasie en zeer veel dichters heeft voortgebracht.
In de liefde, die Seuse aan de goddelijke Wijsheid betoont,
herinnert hij ons aan de minne van Franciscus van Assisië voor de
armoede en de nederigheid van de mensgeworden Zoon Gods. Evenals
Franciscus denkt en voelt Seuse in dichterlijke inzichten en aan
echter, bij hogere graad van ontwikkeling, fijner en-doenig,
speelser zijn geworden. Hij wil een geestelijk ridder zijn, en van zijn
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Heer het ridderloon ontvangen, dat anders door adellijke vrouwen
wordt uitgereikt, dus roept hij uit: „Ja, schone beminnelijke Eeuwige
Wijsheid, aan rijkdom van genade door niets geëvenaard in alle
landen, mocht mijn ziel van u een ringetje ontvangen, ach, daarvoor
zou ik willen lijden al wat gij wilt." 1 ) Seuse past ook de vormen der
wereldse minnelyriek op het geestelijk leven toe, zonder echter ooit te
stuiten. En hij volgt, zich van Franciscus van Assisië onderscheidend,
de tradities van zijn orde, die in het schouwen Gods, het opgaan in
de goddelijke Wijsheid het hoogste goed vindt, en de intellectuele
grondslagen de voornaamste acht, al weet hij daar eenvoudige practische aanwijzingen tot leiding en vervolmaking der zielen zeer goed
mee te verenigen. Vooral op de geestelijke dochters van de adel en de
hogere standen, die toen in Duitsland de opvattingen van de ridder
deelden, moet zijn liefelijke taal grote aantrekkingskracht-klasenog
hebben uitgeoefend. In hem vonden zij de leider naar geestelijke
zielenadel, die zij zochten, om al haar idealen, uit de wereld meegenomen, te kunnen toepassen op het geestelijk leven en zich uit de
ruwheid des levens in hoger sferen te laten heffen.
Die ruwheid had Seuse, gelijk zovele zijner geestelijke dochters,
reeds in zijn prille jeugd ondervonden. Zijn vader, die behoorde tot
het Constanzer patriciërsgeslacht von Berg, was een echte wereldling
met een onbeschaafd karakter. Zijn fijngevoelige moeder nam in dit
verre van gelukkige huwelijk haar toevlucht tot innige vroomheid, en
haar zoon erfde haar aard. Met zware innerlijke strijd en verwonderlijk
strenge versterving, die hij tot zijn veertigste jaar volhield, verwierf
hij eerst zelf de berusting, die hij anderen leerde. De bittere tegen
tussen ideaal en werkelijkheid leerde hij bovendien in zijn-steling
leven rijkelijk kennen in de strijd tussen Lodewijk de Beier en Joannes XXII. Hij zag, hoe zwaar het godsdienstig leven overal in Duits
te lijden had, toen de paus over uitgestrekte streken het interdict-land
uitsprak, en Lodewijk de Beier de geestelijkheid wilde dwingen,
niettemin de geestelijke bediening te blijven uitoefenen. Wijl de
monniken van het eilandklooster te Constanz, onder wie Seuse destijds
verbleef, aan dat bevel van Lodewijk niet wilden gehoorzamen,
moesten zij tien jaren (1339-1349) in ballingschap buiten de stad
doorbrengen.
Juist in zulk een tijd konden zielen met groter diepte zich gaarne
geheel van de wereld afkeren en haar troost zoeken in een inniger
religieus leven. Dat is de keerzijde van de medaille, de goede kant van
die periode, die zoveel pijnlijke verscheurdheid en morele achteruitgang te zien geeft. Wij zien daartegenover de kracht van de katholieke
godsdienst, in diezelfde tijd, met nieuwe glans uitstralen in verfijning
van Christelijk gevoel en innerlijke ervaring. Wij zien er de beschaving
1)

H e 11 e r, Seuses Leben c. 44, blz. 133 en 140.
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werken aan de diepere vorming des harten, in nobele samengang met
de Christelijke gedachten een harmonie, die scherp afsteekt bij het
dorre polemiseren van scholastici, die vaak niet tegen elkaar, maar
langs elkaar heen praten, in hun juridische disputen over de uitgestrektheid van geestelijke en wereldlijke macht; en bij de even dorre
ontaarding van een ridderwezen, dat met de idee en de idealen der
kruistochten nog slechts speelde. Seuse voelde het een en het ander
aan, en daarom meende hij, dat de wereld oud was geworden. In de
proloog van het Horologium lezen wij: „In onze huidige tijden, waarin
de wereld haar ouderdom al beleeft, is helaas de goddelijke liefde in
veler harten zo verkoeld, dat zij bijna is gedoofd en er slechts weinigen
worden gevonden, die zich aan godsvrucht wijden en nieuwe genade
zoeken te hunner verwarming .... Doordat zij ijdelheid drijven,
opgaan in eindeloze genealogieën 1 ) en in de genietingen des lichaams,
blijven zij gebonden in een soort dodelijke slaap." Verderop in dezelfde
tekst zegt hij over zijn bedoelingen: „In dit boek wil de schrijver niet
zozeer de onwetenden onderrichten, aangezien de aarde reeds vol is
van de wijsheid des Heren, als wel de uitgedoofden weer ontvlammen,
de kouden verwarmen, de tragen weer in beweging brengen, de
vroomheid weer instorten aan wie haar verloren hebben, en tot waak zaamheid in deugd opwekken wie in nalatige slaap zijn gevallen." 2
Hier formuleerde Seuse reeds het begrip der nieuwe devotie, dat
weldra een leuze zou worden.
Hoeveel Seuse met zulke aansporingen bereikte, zien wij aan de
nonnen van Toss. Elsbeth. Stagel heeft niet alleen gezorgd, dat Seuse's
biographie ons gewerd; zij beschreef bovendien de levens van een
veertigtal vrome zusters uit haar klooster, in het zogenaamde Zusters boek. Enige dier zusters leefden echter vóór Seuse's tijd. Daaruit
blijkt, dat de mystieke beweging in de nonnenkloosters, waaraan ons
reeds de nonnen van Helfta doen denken, al vóór Seuse begonnen was.
Door Seuse heeft zij zich evenwel aanmerkelijk uitgebreid, vooral
over Noord-Duitsland.
Een pendant bij de relaties tussen Heinrich Seuse en Elsbeth
Stagel vinden wij in de correspondentie tussen de wereldgeestelijke
Heinrich von Nördlingen en zijn geestelijke vriendin Margaretha
Ebner, de eerste verzameling Duitse brieven. Margaretha Ebner was
Dominicanes in het klooster Medingen in het bisdom Augsburg. In
tegenstelling met haar geestelijke leidsman stond zij aan de zijde van
Lodewijk de Beier; zij bad voor diens overwinning, al vond zij ook
veel op hem aan te merken. Een andere kloosterlinge, die dezelfde
familienaam draagt, maar geen bloedverwante van haar was, vinden
)

1) Paulus ad Timotheum I, 1, 3; ad Titum 3, 9. Misschien een toespeling op de
bewijzen van adeldom voor kapittels en kloosters.
2) Ed. S t r a n g e p. 9. Ibid. p. 47v gewaagt Seuse van het „modernorum
devotum exerciciurn".
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wij in het Dominicanessenklooster Engeltal in het diocees Eichstatt :
Christina Ebner, dochter uit , een voorname familie te Neurenberg.
Ook zij werd door Heinrich von No-rdlingen bezocht. Op aansporing
van haar biechtvader, de Dominicaan Konrad von Füssen, schreef zij
haar visioenen neer. Over het mystieke leven van overleden nonnen
van Engeltal schreef zij bovendien het boekje Von der Genaden
Ueberlast. Hoe hoog die visionnaire nonnen geëerd werden, blijkt uit
het feit, dat Karel IV in 1350 met groot gevolg uit Neurenberg naar
Engeltal kwam, voor Christina neerknielde en vroeg, of zij hem iets te
drinken en haar zegen wilde geven. In de visioenen en openbaringen
van Margaretha en Christina Ebner nemen wij een wekelij ke trek
waar, die zich bij Seuse even sterk vertoont. Maar bij Seuse blijft die
ondergeschikt aan een lyriek, die aanspoort tot vreugde in God, en aan
de H. Franciscus herinnert.
Visionnaire literatuur van deze aard is nog uit tal van andere
kloosters afkomstig; wij noemen Oetenbach bij Zurich, Katharinental
bij Diessenhofen im Thurgau, Adelhausen bij Freiburg im Breisgau,
Kirchberg in het Württembergse district Sulz, Weiler bij Esslingen,
en Unterlinden bij Colmar in de Elzas. In kloosterkronieken, die niet
veel anders bevatten, wordt ons meegedeeld, welke gunsten iedere
zuster ten deel vielen. De kloosters stelden daar een bijzondere glorie
in, dus trachtte men er het nageslacht van in kennis te stellen. Maar zo
kwamen de nonnen er onvermijdelijk toe, in een gekunsteld streven,
half onbewust, visionnaire toestanden te voorschijn te roepen.- In het
klooster Engeltal was er onder de zusters maar één, die nooit in ver
geraakte. Toen zuster Anna Turnerin in het klooster Adel--ruking
hausen niet kon schreien gelijk de andere zusters, spande zij zich
uitermate in, haar te evenaren, „en eens, toen zij bad, deed zij er
zozeer haar best toe, dat haar een traan uit het oog kwam". Toen
kreeg zij een visioen: twee engelen brachten de traan in een gouden
bekken voor 's Heren troon in de hemel. 1 ) Maar men behoeft daarom
geen ergernis te nemen aan de vrome voorstellingen, waarnaar de
fantasie der kloosterzusters haakte. De ziensters spreken en voelen
geheel normaal, hoewel dan met een naieveteit,die de voor ons behaag lijke grenzen ver overschrijdt. Ook ziekelijke overdrevenheden komen
voor. Maar de reinheid en de godsvrucht, de nederigheid en de overgave dier nonnen mogen we bewonderen. Het vrouwelijk gemoed
ontplooide zich in de beoefening der passieve deugden tot schone ziele bloesems, door hun tere geur steeds opnieuw gelijkgestemde zielen
aantrekkend, in onze tijd van beroeringen weer meer dan ooit. De
geschiedschrijver echter, die ook aandacht moet schenken aan het
leven buiten het klooster, kan niet anders dan betreuren, dat die bloei
1 ) Chronik der Anna v. Munzingen, hrsg. v. J. K ö n i g. Freiburger DiózesanArchiv XIII (1880), 186v. Vgl. ook M i c h a e 1, Gesch. d. deutschen Volkes
III, 209.
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van het devote vrouwelijke gemoed niet meer vrucht buiten de
kloostermuren heeft voortgebracht. Dat in Duitsland het ontzag voor
de vrouw toenam, kunnen we niet waarnemen. De duistere voorstel lingen, die men zich van de heksen maakte, werden integendeel steeds
scherper van lijn. In de vijftiende eeuw horen we van Duitse mysticae
veel minder.
De bloei der mystiek in de Duitse kloosters vinden wij voortgezet
in de Nederlanden, waar hij zich niet bepaalt tot de bestaande kloosters, maar nieuwe organisaties voortbrengt. Hij werd daar dan ook
begunstigd door oudere krachten, door die vooral, welke de Augustij nen van St. Victor te Parijs reeds in de twaalfde eeuw hadden
opgewekt. Ook naar Engeland was de mystieke beweging reeds overgeslagen. Walter Hilton (t 1396), die in zijn voornaamste geschrift,
Scala perfectionis, een gids wilde zijn op de reis naar het hemels
Jeruzalem, was overste der Augustijnen van Thurgarton bij Newark
in Nottinghamshire, en wat hij schreef kwam neer op een duidelijke
uiteenzetting der leer van Richard van St. Victor. Hij heeft invloed
gehad op de als recluse levende non Juliane van Norwich, die in 1393
haar visioenen neerschreef in de Revelations of Divine Love. Nog
meer indruk was reeds vroeger op de Engelse mystieken gemaakt door
de eremiet Richard Rolle, in 1349 te Hampole overleden, met zijn
geschriften De emendatione vitae en De incendio amoris, die al
spoedig in het Engels werden vertaald, en met zijn Engels gedicht
Pricke of. Conscience. Wij vinden bij hem sporen van de leer, die de
heilige aartsbisschop Edmund van Canterbury in zijn Speculum
ecclesiae had nagelaten.
De eerste mysticus in de Nederlanden was Ruysbroeck, aan wie,
naar men zegt, Tauler een bezoek gebracht heeft.
Jan van Ruysbroeck was vernoemd naar zijn geboorteplaats bij
Brussel. Nadat hij vele jaren te Brussel als wereldgeestelijke ijverig
had gewerkt, trok hij zich met twee vrienden terug in de eenzaamheid
van het Soniënbos. In 1349 aanvaardden deze kluizenaars de levenswijze der reguliere koorheren. In het aldus gestichte klooster Groenendael was Ruysbroeck de eerste prior, en stierf hij in 1381, hoog
bejaard. Zijn mystieke gedachten en aansporingen schreef hij neer in
het Vlaams, in elf of twaalf verhandelingen. Als zijn voornaamste en
kostbaarste werk geldt terecht zijn omstreeks 1330 geschreven boek:
Die Chierheit der gheesteliker Brulocht, waarin hij de samenwerking
tussen God en de ziel ter bereiking der mystieke beschouwing schildert, maar tegelijk reeds het onderscheid tussen zijn leer en die van
de broeders en zusters van de vrije geest uiteenzet. Uitvoeriger behandelt hij het bespiegelend leven in zijn Spieghel der eewigher Salicheit,
geschreven voor een jonge kloosterlinge, gelijk hij in het Boec vanden
Seven Sloten een Clarisse een dagorde voorhoudt. Over de geboorte
Gods in ons handelt meer speciaal het geschrift over de Seven Trappen
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der gheesteliker minnen, terwijl het laatste Boec vanden Twaelf
Beghinen weer voornamelijk aan de beschouwing gewijd is en in een
aantal oprecht gevoelige verzen zijn dichterlijke aard kenmerkt, die
zich trouwens ook in zijn proza overal openbaart. Men heeft hem de
schepper van het Nederlandse proza genoemd. Op generlei wijze wil
Ruysbroeck van de Kerk en haar leer afwijken; daarvoor getuigen
bewijzen te over. Wij halen uit de raadgevingen, die hij de vrome
begijnen toedeelt, enkele verzen aan:
Si en verkiesen ghene sonderlinghe manieren,
Si willen gheliken anderen goeden lieden;
Si oefenen die heilighe Kerke,
Met allen goeden heilighen werken.
Si hebben alle die Sacramenten in groter werdicheit,
Want daer inne leeft Gods ghenadicheit. 1)
Ruysbroeck put uit de grote mystieke stroom, die in zijn tijd
breeduit voortvloeide. Hij staat het meest onder de invloed van de
mystiek der Augustijnen van St. Victor te Parijs, die vooral de liefde
tot Jezus zoekt; door die Parijse kloosterlingen kwam hij er ook toe, in
Groenendael de Augustijner regel aan te nemen. Natuurlijk kunnen
we bij hem, gelijk bij alle mystici, de gedachten van Dionysius
Areopagita duidelijk herkennen. Hij vertoont echter ook verwantschap met de speculatieve mystiek van Eckart, vooral als hij spreekt
over de grond der ziel, „daer wi Gode geënicht sij n boven redene ende
boven alle oefeninghe van doechden" . 2 ) Hij waakt er echter wel voor,
zich door Eckart niet te ver te laten meeslepen. Wij vinden dan ook
plaatsen bij hem, die blijkbaar de bedoeling hebben, misverstand te
voorkomen; deze bijvoorbeeld: „Voirt soe bat Christus die hoechste
bede, dat is dat alle sine gheminde volbracht werden in één, alsoe alse
hi is één metten Vader: niet alsoe één, alse hi is metten Vader, ene
enighe substancie der godheit, want dat is ons onmoghelic; maer alsoe
één, ende inder selver enicheit, daer hi sonder ondersceet één ghebruken ende ene salicheit is metten Vader in weseliker minnen." 3)
In aansluiting daaraan spreekt hij van het bovennatuurlijke, waarin
al onze wegen einden. 4 ) Ruysbroeck wil vooral als practisch mysticus
werken, hij wil de „zielevonk" aanblazen, om de mens naar God te
leiden, naar reinheid en eenheid des geestes.
Zijn geschriften hebben een terminologie geschapen, die onder
zijn volgelingen bewaard bleef. Tegenover de verstrooidheid der
wereldse Christenen zet hij het innige zieleleven, het devote leven.
De latere mystieke schrijvers in de Nederlanden gebruiken gaarne het
1)

Ed. David V, 11.

2)

David IV, 50.

3) Dat Boec der hoechster Waerheit XIII. D a v i d VI, 266.

4) Ibid. 267.
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woord „devotus" in deze zin, en Ruysbroeck wordt met Geert Grote
te zamen geëerd als vader der moderne devotie. De ondeugd, die
Ruysbroeck het meest verfoeit, is de „eigenheid", de zelfzucht. Hij
wil in tegenstelling daarmee beoefend zien het gemene leven, waaronder hij minder verstaat het leven in een religieuze communiteit dan
wel een bijzondere trap van het geestelijk leven, de hoogste, die zich
als volmaaktheid verheft boven het actieve leven, dat ons verenigt met
de naaste, en het inwendige of contemplatieve leven, dat ons nader
brengt tot God. Het gemene leven is de volkomen overgave van
zichzelf.
De beoefening van het gèmene leven bestaat allereerst in de
verloochening van eigen wil, de totale verzaking van het eigen ik, het
oplossen van de menselijke wil in de wil Gods. De schoonste sier dezer
deugden is, gelaten en geduldig te zijn in alle lijden. De mens, die ze
beoefent, moet niet meer leven naar de aard van zijn eigen natuur,
maar zich tevens toeleggen op alle deugden, en alle lijden aanvaarden,
die God of zijn overste van hem vraagt. Hij moet tot God spreken:
Uw wil geschiede in alle dingen en niet de mijne; en daarin zal hij de
hoogste geestelijke vreugde vinden. Wat God wil, is zijn vreugde, dus
kan hij rustig leven, want hij weet, dat God zijn welzijn beoogt. Alles
aan God overlaten, de heilige gelatenheid, zoals Ruysbroeck het noemt,
is het fundament des gemenen levens. Dat is de ware vrijheid des
geestes, niet in de zin der ketters, die ontaarden in bandeloosheid,
maar dat vrije bezit van onszelf, waardoor wij van alle afzonderlijkheid
afzien, om in alles de minnelijke wil Gods te vervullen. Wie God zo
eert, zal alle plichten van het gemene leven licht gaan dragen. Hij
verenigt zich met alle heiligen, om God te loven, heeft medelijden met
de zondaars en bidt om hun bekering. Hij bidt voor al de arme zielen
in het vagevuur. Hij bezit een algemene liefde, omdat hij alle mensen
en zichzelf in God bemint. Hij is in zekere zin een middelaar tussen
God en de mensen, want hij tracht alle mensen naar God te leiden en
smeekt over hen de genaden Gods af, die zij nodig hebben.
Die beschouwingen van Ruysbroeck spreken dus een ideale
geestelijke solidariteit uit, een vlijtige toepassing van de leer der Kerk
over de gemeenschap der heiligen, een ideale reactie tegen de geest
van eigenbaat en zelfzucht, die wel een diepe indruk moest maken in
die tijd van jacht op prebenden en misbruik van aflaatbrieven. Evenwel kon ook deze gedachte licht ontaarden: naar de morele kant uitlopen op quiëtisme, naar de speculatieve kant tot pantheïsme naderen.
Dat waren de twee klippen, die voor alle mystici in meerdere of mindere mate een gevaar vormden. Gerson wierp dan ook op Ruysbroeck's
leer, om enkele wat heel sterke uitdrukkingen over het éénworden met
God, een blaam van pantheïsme. Maar hij vond spoedig verdedigers.
Bedenkelijker nog dan zulke aanleidingen tot misverstand was in
het algemeen de afwijking tussen mystiek en scholastiek, veroorzaakt
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doordat het nominalisme de sceptische kant op dreef. Niemand
voelde dit dieper dan Joannes Gerson, die alle neigingen van zijn tijd
zo scherp aanvoelde, en zich de verstoring der oude harmonie zeer
aantrok. 1 ) De onzekerheid, die hij bij zijn leermeesters in de theologia
scholastica had waargenomen, liet hem onbevredigd; zo kwam hij er
toe, in het eerste tiental jaren der vijftiende eeuw enige verhandelingen
te schrijven over de theologia mystica, ter aanvulling van eerstgenoemde wetenschap. Die mystieke theologie wilde nieuwe, levende
kennis uit religieuze ervaring schenken, door de vereniging der liefde.
Gerson ging echter niet uit van de Duitse mystiek, maar van de grote
Augustijner leraren van St. Victor te Parijs in de twaalfde eeuw, Hugo
en Richard, en van Bonaventura. Hij slaagde er niet in, de gewenste
eendracht te herstellen. Zijn mystieke geschriften hebben integendeel
aanleiding gegeven tot een dispuut, dat heel de vijftiende eeuw voort duurt; waarin de practische mystici zich vastklemmen aan de zelfstandigheid van hun eigen methode, en de band, die hen volgens
Gerson aan de scholastieke theologie vasthoudt, steeds minder
erkennen.
Intussen was Ruysbroeck tegen de verwijten van Gerson op de
best mogelijke wijze verdedigd door de practijk,
k, die zijn vereerders
aan zijn gedachten gaven. Men was van her en der naar Groenendael
gekomen, om zijn leer te vernemen. Vooral hooggestemde zielen in de
Nederlanden voelden zich tot Ruysbroeck aangetrokken.. Van belang
was vooral zijn invloed op Geert Grote, die hem bezocht, met hem
correspondeerde en twee zijner tractaten in het Latijn vertaalde.
Geert Grote (Gerardus Magnus) was te Deventer in 1340
geboren, als zoon van rijke en deftige burgers, maar was al vroeg als
wees op eigen benen komen te staan. Welvoorzien van kanonikaatsprebenden van Utrecht en Aken studeerde hij te Parijs en te Praag, en
hij leidde een werelds leven, tot zijn studievriend, de Kartuizer
Hendrik van Calcar, hem tot inkeer bracht. In diens kluis Monnikhuizen bij Arnhem bracht hij twee jaren door. Toen keerde hij naar
Deventer terug. Van zijn ouderlijk huis maakte hij een tehuis voor
arme meisjes, die zich aan de dienst Gods wilden wijden. Hij gaf haar
een regel, en stichtte aldus in 1379 het eerste huis der zusters „van het
gemene leven". Nadat hij diaken gewijd was, kreeg hij van zijn bisschop Floris van Wevelinkhoven verlof om te prediken, waarop hij in
het diocees Utrecht van de kansel streed tegen zedenbederf en ketterij.
Door zijn aanvallen tegen de clerus maakte hij zich echter vijanden,
die bewerkten, dat het verlof om te prediken hem weer ontnomen
werd. Nu wijdde hij zijn krachten nog meer dan vroeger aan de
studenten; hij liet hen boeken overschrijven, om aldus in hun levensonderhoud te voorzien. Hij trachtte hen op te voeden tot een hogere
1)

Zie boven blz. 161.
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levensbeschouwing en hen te winnen voor de nieuwe vorm van devotie,
die hij vooral van Ruysbroeck had geleerd. Hij ging daartoe samen werken met Floris Radewijns, magister van Praag, die hij door zijn
preken voor zich gewonnen had.
Toen Geert Grote, jong nog (1384), overleden was, zette
Radewijns zijn arbeid onder zijn geestverwanten voort. Er ontstond
een broederschap des gemenen levens, die wij eerst in 1400 duidelijk
nawijsbaar vinden. De broeders hadden aanvankelijk geen eigen naam.
Men noemde hen wel „fratres devoti", fraterheren, Hieronymusbroeders, of naar hun hoofdbedekking de kapheren, „fratres cucullati". De leden dier broederschap priesters, clerici en leken leidden zonder eigenlijke gelofte in vrijwillige armoede een gemeen
leven, met een rector aan het hoofd. Zij verwierven hun-schapelijk
levensonderhoud door handenarbeid en vooral door het afschrijven
van boeken, en stortten hun verdiensten in een gemeenschappelijke
kas. Zij werkten, behalve voor eigen zieleheil, vooral onder de studerende jeugd, die zij trachtten bezig te houden en tot een goed en
vroom leven te bewegen. Zij richtten daartoe convicten op, waarin zij
aan arme en rijke studenten, die zich aan hun leiding toevertrouwden,
kost en inwoning gaven en een plaats, waar zij een leven van regel en
vroomheid konden leiden. Zo voerden zij een positieve strijd tegen
een euvel, dat reeds heel lang vele jonge clerici vroeg te gronde
richtte, het zedeloze en ledige vagantenleven. Een der voornaamste
middelen, waarvan zich de geestelijke leiding in de convicten bediende, waren de collationes, korte onderrichtingen, die een- of tweemaal per dag werden gehouden. Geert Grote had die te Parijs leren
kennen.
De fraters voldeden aan een behoefte van hun tijd, door van
onderwijs en opvoeding hun voornaamste taak te maken. Zij begrepen,
dat de toekomst afhangt van hen, die de jeugd op goede wegen weten
te brengen. Het eigenaardige van hun methode lag in de voorname
plaats, die zij aan het godsdienstonderwijs toekenden, en in een begin
van wetenschappelijke studie in de hogere klassen. Daardoor wezen
zij het onderwijs een nieuwe richting. De overgang van de particuliere
scholen naar de universiteiten werd er veel lichter door. De fraters
onderwezen reeds op hun scholen de vakken van het quadrivium, die
anders eerst op de hogeschool behandeld werden. In het leerplan
hunner scholen, die gewoonlijk acht klassen hadden, namen zij ook
exegese en moraal op. Stippen wij nog even aan, dat de leerlingen een
humaner behandeling genoten dan overigens op middeleeuwse scholen
gebruikelijk was. Men trachtte hen meer door welwillende vermaning
dan door angstwekkende strengheid te leiden. Deze scholen zijn een
overgang naar het nieuwe type van onderwijsinrichting, dat voor bereidde voor de universiteit: het gymnasium.
Uit Zwolle en Deventer, hun eerste huizen, verspreidden de
13. S c h n i r e r. Kerk en Beschaving. TIJ.
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broeders en zusters des gemenen levens zich snel. Weldra was het
aantal zusterhuizen zeer groot. Omstreeks 1450 waren er zevenen
conventen, meest in de Nederlanden. Zij sloten zich later aan-tachig
bij Franciscus' derde orde of bij de congregatie van Windesheim.
Alras ook vinden wij de broeders in Duitsland. Daar werd hun eerste
huis reeds in 1.401 door Heinrich von Ahaus, te Munster in Westfalen,
gesticht. Er kwamen in Duitsland ruim twintig huizen, naar het oosten
tot Kulm en naar het zuiden tot in Wurttemberg toe. Daar gaven de
broeders eigenlijk geen onderwijs in scholen, maar werkten zij
gewoonlijk bij de scholen in convicten, door boeken te laten overschrijven en de smaak voor kerkelijke wetenschap te begunstigen. Bij
het afschrijven der vulgaat trachtten zij reeds de discordanties door
verbeteringen te verhelpen, aldus een tekst voorbereidend, die door
Sixtus V werd gebruikt voor zijn nieuwe uitgaven. Niet gering is het
aantal beroemde mannen, die van hen hun eerste opleiding ontvingen;
zo Nicolaas van Cusa, paus Adrianus VI, Erasmus, Johannes Sturm,
de stichter van het gymnasium te Straatsburg.
Reeds Geert Grote had zich op het einde van zijn leven nog met
een ander plan beziggehouden. Hij wilde met uitgelezen geestverwanten een modelklooster stichten, aan dat van Groenendael gelijk.
Ook dit idee werd door Floris Radewijns verwezenlijkt. Hij liet zes
fraters instrueren in het klooster Eemstein, waarin de Groenendaelse
tradities werden gevolgd, en in 1387 liet hij hen het kanunnikenstift
Windesheim bij Zwolle vestigen. In korte tijd verbonden vele dochterhuizen zich met Windesheim tot de congregatie van Windesheim.
Deze omvatte in 1475 reeds vierentachtig mannen- en dertien vrouwenkloosters. Daarbij kwamen nog honderden vrouwenkloosters, die niet
officieel waren aangesloten, maar toch onder geestelijke leiding van
Windesheim stonden. In de geloofsstrijd der zestiende eeuw is de
congregatie ernstig gehavend, maar enkele kloosters bleven toch
bestaan. In de tijd der katholiekenvervolging in Engeland vonden de
zusters en dochters der martelaars in de vrouwenkloosters te Leuven
en Brugge de mogelijkheid, haar godgewijd leven voort te zetten.
Windesheim beleefde zijn bloei in de vijftiende eeuw. Van daar
uit verbreidde zich een voorbeeldige kloostergeest over vele oudere
koorherenkloosters in Noord-Duitsland, door de ijver van prior
Johannes Busch, de kroniekschrijver van Windesheim. Joannes
Mauburnus (Mombaer) uit Brussel hervormde aan het einde der
vijftiende eeuw de Augustijnerkloosters in de omtrek van Parijs. Daar
is begonnen, wat door de grote Spaanse mystieken werd voortgezet.
In de kloosters der congregatie van Windesheim werd de traditie
van Groenendael verbonden met de organisatie der Kartuizers, die
op Geert Grote en door hem op Floris Radewijns een levendige
indruk had gemaakt. Alle voorschriften van enig belang moesten
bekrachtigd worden door het generaal-kapittel, de vergadering van
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priors onder voorzitterschap van de prior-generaal. De kloosters
werden vaak gevisiteerd. De priors werden niet voor hun leven
gekozen, maar moesten op gezette tijden het generaal-kapittel hun
ontslag vragen. Blijkbaar wilde men bij de oversten generlei trots of
zelfoverschatting laten opkomen. De oversten mochten zich door niets
uiterlijks van de andere kloosterlingen onderscheiden: een apart
kleed, een aparte tafel en een afzonderlijke woning waren hun verboden. Wilden oudere abdijen zich bij de congregatie aansluiten, dan
moesten zij daartoe afstand doen van de titel abt of proost. Wat het
innerlijk leven betreft vermeed men grote strengheid; men stelde
veeleer prijs op een bezadigde middelmaat, om vóór alles het gemeenschappelijk leven normaal en gezond te houden. Typerend zijn de
drie vragen, die de prior van Windesheim de candidaten voor hun
toelating stelde: Kunt u gehoorzamen? Slaapt u goed? Hebt u een
goede eetlust? Zieke en zenuwachtige mensen had men blijkbaar
liever niet.
Wij kunnen nu ook constateren, dat alle drie de groepen, door
Geert Grote in het leven geroepen, de broeders en de zusters van
het gemene leven en de koorheren van Windesheim, in hun religieus
leven dezelfde doeleinden nastreefden. Het is een synthese, die men
misschien het best practische mystiek kan noemen. Men had alle
ideeën van vroeger eeuwen, van de H. Augustinus en de H. Bernardus
en de H. Bonaventura, de ideeën van St. Victor en van de Duitse
mystiek, in zich opgenomen en trachtte ze samen te smelten tot een
harmonisch geheel, waarbij men echter trachtte, met het nuchtere
onderscheidingsvermogen, dat de aard van de Nederlandse burger
eigen is, ieder uiterste te ontwijken, overspannen speculatie zowel als

geëxalteerde gevoeligheden. Men kende het hoogste belang aan het
innerlijke toe, zonder echter de practische oefeningen te verwaarlozen
of zelfs de uiterlijke cultus naar achter te dringen. Ieder voor zich
moest trachten, zijn ziel dieper en edeler te maken, door zich geheel
te onttrekken aan de uiterlijkheden en het kansspel der wereld, zich
volkomen aan Gods leiding over te geven en in Jezus' eenvoudige
leven het model aller deugden voor ogen te houden. Niets buiten gewoons dus, niets verlokkends en verblindends, maar iets echt
gezonds en normaals, dat terdeeg rekening hield met de menselijke
natuur en zulke voorschriften duurzame kracht gaf, door af te zien
van voorbijgaande schittering.
Blijk van die duurzame kracht is een boekje, dat voortkwam uit
het koorherenstift op de Agnietenberg bij Zwolle, en nog heden ten
dage in heel de Christelijke wereld ten hoogste wordt gewaardeerd
als handboek van innig godsdienstig leven.
Op de Agnietenberg was aanvankelijk een fraterhuis gevestigd,
dat in 1398 veranderd werd in een koorherenstift. Windesheim zond
er als eerste prior heen Joannes Hamer of Hamerken. In 1399 voegde
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zich bij hem zijn broer Thomas Hamerken (Malleolus), Thomas van
Kempen genoemd naar zijn geboorteplaats Kempen aan de Rijn. Hij
was de zoon van een handwerksman en kwam in 1392, als knaap
van twaalf jaar, op de school te Deventer. Hij woonde daar laatstelijk in
het fraterhuis van Floris Radewijns. In het klooster op de Agnietenberg werd hij in 1413 priester, in 1425 subprior. Hij stierf aldaar, in
hoge ouderdom, 1 Mei 1471, en liet achtendertig geschriften die wij
kennen na, gedeeltelijk van ascetische, gedeeltelijk van historische
inhoud. De belangrijkste zijn de biografieën van Geert Grote en
Floris Radewijns, de kroniek van zijn klooster, voorts de ascetica
Soliloquium animae, De tribus tabernaculis en Orationes et meditationes de vita Christi, en vooral De imitatione Christi.
Er is echter over de vraag, wie het boekje over de Navolging van
Christus heeft geschreven, veel getwist, en die twist is nog steeds niet
beslecht. Hij begon drie eeuwen geleden, toen Constantinus Cajetanus
in 1616 het boekje uitgaf onder de naam van Joannes Gersen, die in de
twaalfde eeuw abt van het Benedictijnenklooster te Vercelli geweest
zou zijn. Ernstiger kwam in aanmerking de beroemde kanselier der
Parijse universiteit Joannes Gerson. 1 ) In de laatste tijd beschouwen
velen Thomas slechts als een bewerker van geschriften van Geert
Grote en Jan van Schoonhoven. Wij hebben echter nog geen textuele
gegevens genoeg om deze hypothese te beoordelen, en al aanstonds
heeft meer dan één geleerde haar verworpen.

2)

Dat Thomas van Kempen en hij alleen de schrijver is, mogen we
nog steeds als het waarschijnlijkst aannemen, wegens getuigenissen
van tijdgenoten, waarvan enigen hem persoonlijk gekend hebben, en
met het oog op het door hem gesigneerde Brusselse handschrift. Heeft
de schrijver zichzelf niet uitdrukkelijk als zodanig genoemd, dan
volgde hij slechts zijn eigen raadgevingen: „Vind er behagen in,
onbekend te blijven en voor niets geacht te worden" en „Vraag niet,
wie iets gezegd heeft, maar neem in acht, wat er gezegd wordt ". 3
Buiten de kroniek van de Agnietenberg heeft Thomas zich in geen
van zijn achtendertig geschriften als de auteur genoemd. Aangenomen
wordt, dat Thomas de vier boeken der Imitatie in de jaren 1416-1420
heeft geschreven, toen hij al ongeveer twintig jaar in het klooster en
veertig jaar oud was.
De Navolging van Christus is, gelijk bekend, na de bijbel het
me est gedrukte en meest vertaalde boek, en dat kan niemand ver )

1) Dat Gerson de auteur is werd o.a. verdedigd door Alfred P e r e i r e, Comptes
rendus de l'Académie d. Inscript. et Belles-lettres Séance du 18 déc. 1925.
2) Paul H a g e n in Zeitschr. f. deutsch. Altertum 59 (1922), 23vv, Forschungen
and Fortschritte 10. Nov. 1926; zijn vertaling en: Mahnungen zur Innerlichkeit,
eine Urschrift v. d. Nachfolge Christi (Lubeck 1926). — J. v. G i n n e k e n in
De Nieuwe Eeuw, 16 Sept. 1926; Studiën Febr. en April 1927; Studia Catholica
Juli 1927. — V e r d e y e n in Revue beige de philol. et d'hist. VI (1927), 235v.
3) I c. 2 en 5.
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wonderen. Men vindt niet makkelijk een tweede geschrift, waarin
diepe vroomheid, gedegen mensenkennis en kijk op het zieleleven en
practische Christelijke levenswijsheid in zo eenvoudige, voor ieder
begrijpelijke en toch aangrijpende taal werden neergelegd. De hoofd
aan te sporen tot nederige navolging van het-bedolings,Chrt
leven en de daden des Heren. Daar sturen ook Thomas' andere
ascetische geschriften op aan. In de treurigste tijden, die de Kerk
moest doormaken, werd het ideaal van Christelijk leven en Christelijke
deugd dus nog zo veilig behoed en geformuleerd een grote troost
voor hem, die in de geschiedenis de sombere bladzijden niet mag
overslaan. Maar misschien kon in andere tijden zo'n boek niet ontstaan, dat, vrij van iedere andere bedoeling, slechts het tijdloze ideaal
aan het individu voorhoudt, opdat het sterve in zichzelf om met
Christus te leven.
Van de vier boeken der Imitatie hangen slechts de eerste twee
nauw samen. De schrijver spreekt daarin tot medebroeders in het
klooster, en geeft hun vriendelijk onderrichtend, waarbij hij zichzelf
steeds onder de leerlingen rangschikt, wenken voor hun geestelijk en
innerlijk leven. Het derde boek, over de inwendige troost, bevat
gesprekken tussen een ziel, die God zoekt, en de Heiland, en het vierde
gaat in dezelfde geest uitsluitend over het H. Sacrament des Altaars.
Het is niet alleen de hartelijke, vertrouwelijke, argeloze, ootmoedige
toon, die bij het lezen zo aantrekt, maar ook de vorm, zonder enige
gezochtheid van zegging zo zuiver bij de betekenis passend. Wij zien
daaraan, hoeveel soepelheid en afwisseling van uitdrukking in het
middeleeuws Latijn mogelijk was, hoe het de diepste en teerste
gedachten onder woorden kon brengen. Vooral in de eerste boeken
volgen forse, kernachtige gedachten elkaar in korte, eenvoudige zinnen
op iedere zin is een spreuk; daardoor vormen die hoofdstukken
zo'n uitstekende stof voor meditatie. Dan verheft zich de taal, om de
nederigheid, de blijheid in de dienst Gods, de goddelijke liefde te
prijzen; en bij de schildering van de vreugden der eeuwigheid komen
de aaneenschakelingen van woorden hymnen nabij. Met eenvoudige
tegenstellingen, alliteraties, rhythmische klankenreeksen, assonanties
en rijmen klinkt, bij luidop lezen, het innerlijk juichen der ziel de
hoorder treffend harmonisch tegemoet.
Terecht heeft men gezegd, dat in de Imitatio muziek klinkt;
reeds in oude handschriften wordt het boekje „Musica ecclesiastica"
genoemd. Een uitgever van later tijd heeft getracht, de tekst naar rijm
in te delen, wat echter één nadeel heeft: het wekt de schijn, alsof er
naar kunsteffect is gezocht, hetgeen heel zeker het geval niet is. De
assonanties die er lang niet altijd zijn --- komen de schrijver vanzelf
uit de pen. Zo bijvoorbeeld, als hij de blijheid der kloostercel schildert:
„Nemo dignus est caelesti consolatione, nisi diligenter se exercuerit in
sancta compunctione. Si vis corde tenus compugni, intra cubile tuum
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et exclude tumultus mundi .... In cella invenies, quod de foris saepius
amittes. Cella continuata dulcescit: et male custodita taedium generat." 1 )
Of als hij de liefde tot God prijst: „Amor vigilat en dormiens non
dormitat, fatigatus non lassatur, artatus non artatur, territus non
conturbatur: sed sicut vivax flamma et ardens facula sursum erumpit
secureque pertransit .... ardens affectus animae, quae dicit: Deus
meus amor meus, to totus meus et ego totus tuus. Dilata me in amore,
ut discam intertori cordis ore degustare quam suave sit amare et in
amore liquefieri et natare." 2 ) Of waar hij spreekt over het oordeel en
de straffen der zonden: „Tunc gaudebit omnis devotus, et maerebit
omnis irreligiosus. Tunc plus exultabit caro afflicta, quam si in deliciis
fuisset semper nutrita. Tunc splendebit habitus vilis et obtenebrescet
vestis subtilis. Tunc plus laudabitur pauperculum domicilium quam
deauratum palatium. Tunc plus juvabit constans patientia quam
omnis mundi potentia. Tunc amplius exaltabitur simplex oboedientia
quam omnis saecularis astutia." 3 ) Dat zijn geen pathetische krachttermen het eenvoudige wezen van de kloosterbroeder voelde zich
slechts geroepen tot vriendelijk vermanen, niet tot heftig veroordelen.
En het is ook geen behaagziek woordenspel. De schrijver schijnt niet
eens te denken aan zijn lezers of toehoorders;; daarom geeft hij zich
niet de minste moeite, indruk te maken of te schitteren.
Pronkerig citeren doet hij niet. De schrijver haalt een keer de
bekende regels van Ovidius aan: „Principiis obsta, sero medicina
paratur.....", maar het is duidelijk, dat hij er niet mee wil pronken;
hij zegt er slechts bij: „Unde quidam dixit". Ze zullen hem zoals
het eenieder gebeuren zou eenvoudig uit de pen zijn gekomen,
want hij spreekt voor zichzelf, als iemand die hardop denkt. Het valt
te bespeuren, dat hij Augustinus, Hieronymus, Bernardus en vele andere schrijvers kent, maar hij citeert ze niet. Afgezien van de Heilige
Schrift wordt alleen de H. Franciscus aangehaald, eenmaal. Aan
Augustinus wordt men herinnerd, als de schrijver de mensen pelgrims
en gasten op aarde noemt. Maar het woord van predikend gezag van
de bisschop van Hippo, zijn geschrift De civitate Dei, met alle kunst
van rhetorica en dialectiek toegerust, klinkt toch heel anders dan dat
van Thomas, die aan de nederige boer de voorkeur geeft boven de
trotse geleerde, 4 ) en hem gelukkig prijst, die de waarheid door zichzelf
onderricht, niet met vergankelijke figuren en woorden, maar zoals zij
is. 5 ) Op andere plaatsen, bij zinnen met veel inhoud vooral, denken
wij aan de regel van de H. Benedictus. Maar dan ontbreekt ook weer
het waardig gezag van de Romeinse abt, die voorschriften geeft. De
schrijver der Imitatio voelt zich, tegelijk met anderen, de onder geschikte van een overste, en grijpt daarom herhaaldelijk de gelegenheid
1)
3)

I c. 20 (Pohl Opp. II, 37).

2)

III c. 5 (Pohl 153).

I c. 24 (Pohl 50w).

4)

I c. 2 (Pohl 7).

5)

I c. 3 (Pohl 8).
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aan, zichzelf en anderen voor te houden, dat gehoorzaamheid om de
wille Gods aan een overste toch heus zo moeilijk niet hoeft te vallen.
Meer nog worden wij herinnerd aan de H. Franciscus, als wij, gelijk
bij de Poverello, lezen hoe wordt aangespoord tot de beoefening van
simplicitas en puritas. Vergeleken echter met het kinderlijk naast
elkander plaatsen der zinnen bij de arme van Assisië vertoont de
Imitatio meer systeem, en in plaats van de vurigheid en angstvalligheid, waarmee Franciscus zijn goddelijke opdracht trouw aan anderen
tracht in te prenten, heerst bij Thomas steeds een kalme, vriendelijke
rust, bewijs, dat hij aan het einde staat van een lange ontwikkeling des
geestes, waarop de Kerk al eeuwen terugzag.
Het Romeinse rijk met zijn glorie, zijn geleerdheid en wijsheid
en waardigheid is reeds lang vergaan, en in Thomas' omgeving nog
niet door humanisme tot een literaire herleving gebracht. De bruisende kreet „God wil het", die Franciscus gehoord had, is wegge
grote wereld daarbuiten laat de schrijver totaal koud. Hij-storven.D
wil van haar slechts de vergankelijkheid van al het aardse leren, zijn
eigen ziel en die van zijn broeders redden door te denken aan de
eeuwigheid en zich voor de eeuwigheid alleen door God te laten
opvoeden. Dat is de inniger beschaving der ziel, die hij had geleerd
en beoefend en die hij aan anderen wil doorgeven, en doorgeeft, voor
vele eeuwen; want maat van tijd vindt men bij hem nergens, dus is er
bij hem niets, dat lezers van veel later tijden kan bevreemden. Het
boek, waarin hij door zijn hemelse Leermeester vooral heeft leren
lezen en studeren, is de mensenziel, die hij sedert zijn noviciaat
degelijk heeft doorspeurd. Zij is nog niets veranderd, en zal ook niet
veranderen, in haar liefhebben en haten, verlangen en haken naar een
bovenaards doel en eeuwig geluk. Vooral daarom geeft de Imitatio
steeds opnieuw kracht en verkwikking.
Wie de mystieke schrijvers der Middeleeuwen kent, kan waarnemen, als hij scherper kijkt, aan welke kringen het boek verwant is;
en dan kan hem niet ontgaan, dat ook dit werk, hoe origineel ook, het
stempel van zijn tijd draagt en daardoor heel stellig zijn plaats krijgt
toegewezen. Herhaaldelijk herkennen wij de terminologie van Ruysbroeck in de waardering van devotie, de vorming van devoti amici
Christi, in de vreugde over de broederschap der devotie: „Quam
iucundum et dulce est, videre fervidos et devotos fratres, bene morigeratos et disciplinatos! .... Religiosus, qui se intente et devote in
sanctissima vita et passione exercet, omnia utilia et necessaria sibi
abundanter ibi inveniet; nec opus est, ut extra Jesum aliquid melius
quaerat." 1 ) Ziedaar de diepere innerlijkheid, aan aardsgezindheid
tegenovergesteld, die Geert Grote als „moderne devotie" in zijn
preken aanbeval, en waarin zich de broeders van het gemene leven
1)
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met elkaar verbonden. Ziedaar in welke geest Thomas tegenover het
oordeel der wereld de nieuwe maatstaf stelt, die hem in Deventer in
handen is gegeven: „Hoeveel groots iemand heeft gedaan, daarnaar
wordt gevraagd; hoe groot echter de deugd is, waaruit hij werkt, wordt
niet zo vlijtig nagegaan. Of hij dapper was, rijk, schoon, bekwaam of
een goed schrijver, een goed zanger of een goed arbeider, daar wordt
naar gekeken; maar hoe arm van geest hij is, hoe geduldig en zacht
vroom en innerlijk (quam devotus et internus), daarover-moedig,h
wordt door velen gezwegen." 1) Vervolgens had Ruysbroeck, in tegenstelling met het zichzelfzoeken, het gemene leven met God en Zijn
gedachten de hoogste trap geprezen van het geestelijk leven, dat in
God opgaat, en daarin zijn rust en zijn innerlijke vrijheid vindt. En
dat zijn de voornaamste motieven in de Imitatio. Daar vinden we de
zinnen: „Goed doet, wie meer de gemeenschap dan zijn wil dient...."
„De nijd is hem ver, wijl hij geen afzonderlijke vreugde wenst; hij wil
zich niet verheugen voor zich alleen, maar wenst in God over al het
goed verblijd te worden." 2 ) Als uw wensen op mij zijn gegrond,"
zo laat hij de Heer de ziel onderwijzen, „dan zijt ge weltevreden, hoe
ik het ook geschikt moge hebben. Maar blijft er heimelijk nog iets
van het eigen begeren, zie, dat is het, wat u hindert en bezwaart." 3 )
Geboeid heten derhalve alle proprietarii, dat wil zeggen allen die
volgens eigen wil leven, of, zoals later wordt gezegd, alle eigenlieven den, begerigen, nieuwsgierigen, rustelozen, die steeds weekheid
zoeken, niet datgene, wat van Christus is. 4 ) En de Heer roept de zoon
toe: „Verlaat uzelf, en gij zult mij vinden, sta daar zonder voorliefde
en zonder iets eigens (sine electione et omni proprietate), en gij zult
mij vinden .... Streef hiernaar, bid hierom, verlang hiernaar: hoe gij
van alle eigenheid kunt worden ontbloot en naakt de naakte Jezus
volgen, uzelf afsterven en voor mij eeuwig leven." 5 ) Zo moet ook het
begrip van vrijheid worden verstaan, dat Ruysbroeck behandelt. Het
voorrecht van een vrij gemoed is, geen enkel schepsel met ongeregelde
begeerte aan te hangen. e) Voor die overgave der ziel aan God vereert
Ruysbroeck als hoogste voorbeeld de Eucharistie zo voegt Thomas
dan ook aan zijn vermaningen een beschouwing over het H. Sacrament des Altaars als vierde boek toe.
Aan de arbeid van Geert Grote herinnert ons vooral ook de
minzaam onderwijzende, opwekkende toon, waarop de broeders hun
scholieren toespraken, om hen tot een leven van devotie te brengen
door middel der collationes, door meester Geert met zo groot succes
ingevoerd. Wellicht heeft Thomas gedacht aan de collationes, die hij
te Deventer als leerling in het huis van Floris Radewijns had gehoord,
toen hij schreef: „Niet geringe baat voor de geestelijke volmaaktheid
„

1)

III c. 31 (Poh1204).
)111 c. 32.
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I c. 15.
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geeft een vroom gesprek over geestelijke zaken (devota spiritualium
rerum collatio), vooral wanneer personen, die gelijk zijn van geest en
gemoed, zich daartoe in God verenigen." 1 )
Aangezien Thomas de geest der wereld slechts heel in het algemeen bestrijdt, valt er geen of bijna geen polemiek te verwachten.
Maar het kan niet anders, of het wereldse gedoe en gekrakeel, dat toen
in de Kerk zoveel voorkwam, stiet hem danig tegen de borst. Nu wij
gezien hebben, waardoor toen de achteruitgang der Kerk veroorzaakt
werd, kunnen wij ook beter begrijpen, wat de schrijver der Navolging
van Christus afkeurt. Wij denken aan de dorre, spitsvondige disputen
der verbasterde scholastiek, als we bij hem lezen: „Wat baat al dat
holle gepraat over verborgen en duistere zaken, waarover wij bij het
oordeel geen rekenschap hoeven af te leggen, dat wij ze niet geweten
hebben? Het is grote dwaasheid, dat wij verzuimen wat nuttig en
nodig is, en najagen wat overbodig is en schadelijk. Wij hebben ogen
en zien niet. En wat bekommeren wij ons om geslachten en soorten
(de generibus et speciebus) ? Hij is van tal van opvattingen bevrijd
(a multis opinionibus expeditur), tot wie het eeuwige Woord spreekt." 2 )
„O God der waarheid," roept hij daarna uit, „het verdriet mij vaak,
veel te lezen en te horen; in u is alles, wat ik wil en wens. Zwijgen
moesten alle doctoren, verstommen alle schepselen voor uw aangezicht: spreek gij alleen tot mij !" Hij heeft geen bezwaar tegen wetenschap op zichzelf, maar zij is hem niets waard, als zij geen zedelijke
voortgang brengt: „Niet te laken is de wetenschap of iedere eenvoudige kennis van een zaak, die op zichzelf bezien goed is en door God
gewild, maar de voorkeur verdient steeds een goed geweten en een
deugdzaam leven. wijl echter velen zich meer moeite geven om te
weten, dan om goed te leven, daarom dwalen zij dikwijls en brengen
bijna geen of geringe vrucht voort."
Hij bekampt dus met rake woorden het dorre, snoevende intellectualisme, dat toenmaals menigeen van de kerkleer aftrok, voortgaande:
„O, hadden zij er evenveel zorg voor over om de misdaden uit te
roeien en de deugden in te planten als om kwesties op te stellen, dan
zou er niet zo groot kwaad en zoveel ergernis onder het volk ontstaan
en niet zoveel losheid in de kloosters. Gewis, als de dag des oordeels
komt, zal ons niet de vraag worden gesteld, wat we gelezen hebben,
maar wat we gedaan hebben, en niet hoe goed we hebben gesproken,
maar hoe godvruchtig we hebben gehandeld. Zeg mij, waar zijn nu al
die heren en magisters, die gij goed gekend hebt, toen zij nog leefden
en in de scholen uitblonken? Hun prebenden hebben anderen reeds,
en of die nog ooit aan hen denken, weet ik niet. In hun leven schenen
zij iets te zijn, en nu wordt over hen gezwegen. Ach, hoe snel vergaat
de roem der wereld. Ware toch hun leven in overeenstemming
1)
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geweest met hun wetenschap! Dan hadden zij goed geleerd en onderwezen. Hoevelen gaan er in deze wereld door ijdele wetenschap onder,
die zich te weinig om de dienst Gods bekommeren. En omdat zij er
meer naar streven, groot te zijn dan ootmoedig, daarom zijn zij weggekrompen in hun gedachten. Waarlijk groot is, wie grote liefde heeft.
Waarlijk groot is, wie in zichzelf klein is en alle hoogten van eer voor
niets acht."
Het zou natuurlijk niet juist zijn, overal steken tegen de scholastieke wetenschap te willen zien. In het algemeen wordt al het aardse,
en dus ook aardse wetenschap en schoolwijsheid, naar de maatstaf der
eeuwigheid gemeten; en zo wordt dan het aardse streven ontmaskerd.
Zo lezen we over het oordeel: „Dan wordt bekend, dat in dit leven
een wijze is geweest, wie geleerd heeft, voor Christus dom en veracht
te zijn." „Dan zal een zuiver, eenvoudig en goed weten meer verheugen dan geleerde philosophie." 1 ) In die toon is vooral gehouden
het drieënveertigste hoofdstuk van het derde boek; het gaat over ijdele
aardse wetenschap en de Heer zegt: „Ik ben het, die in een ogenblik
een nederige geest verheft, zodat hij meer begrip der eeuwige waarheid ontvangt, dan wanneer hij tien jaar in de scholen had gestudeerd.
Ik leer zonder gerucht van woorden, zonder verwarring van meningen,
zonder vertoon van eer, zonder strijd van bewijzen. Ik ben het, die
leert, het aardse te verachten, het tegenwoordige te versmaden, het
eeuwige te zoeken, in het eeuwige smaak te vinden, eerbewijzen te
vluchten, onaangenaamheden te verdragen, alle hoop op mij te stellen,
buiten mij niets te begeren en mij boven alles vurig lief te hebben."
Hoe de schrijver dan over de aardsgezindheid in de Kerk denkt,
begrijpt men bijna vanzelf. Hij hoont niet, maar keurt haar, meest met
enkele woorden, af. Hij herinnert aan de voorbeelden der Vaders, die
daar kunnen
uitschitterden door echte volmaaktheid en vroomheid..
bijna
niets, wat wij doen". „All e
aan zien, „hoe weinig het is, bijna
rijkdommen, waardigheden, ereposten, vrienden en verwanten verzaakten zij, niets verlangden zij van de wereld te hebben; zij namen
nauwelijks wat nodig is om te leven; het lichaam te dienen, zelfs uit
nood, deed hun pijn." 2 ) En elders vraagt hij: „Tonen zij, die altijd
aan hun voordeel en winst denken, zich niet meer minnaars van zichzelf
dan van Christus? Waar vindt men zo iemand, die God om niet wil
dienen? (Ubi invenietur talis, qui velit Deo servire gratis?)" 3 ) Met
aangrijpende woorden laat hij de Heer klagen: „Wie dient en gehoorzaamt mij zo nauwgezet, als men de wereld en haar heren dient?
Bloos, Sidon, zegt de zee, en als gij naar de reden vraagt, hoor dan
waarom. Voor een kleine prebende loopt men een lange weg, voor het
eeuwige leven heffen velen nauwelijks een voet van de grond. Onwaardig loon wordt gezocht, om een enkel muntstuk soms schandelijk
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gevochten. Men schroomt niet, zich voor een nietigheid en een kleine
belofte (expectantie?) dag en nacht af te sloven. Maar ach, welk een
schande, om zich maar een beetje moe te maken voor het onveranderlijke goed, voor het onschatbare loon, voor de hoogste eer en de eindeloze glorie, daartoe is men te traag. Bloos dus, trage en klaagzieke
knecht, dat genen meer bereid gevonden worden ten verderf dan gij
ten leven." 1 ) Zulke gedachten brengen er de schrijver toe, bijna te
schelden, maar slechts eenmaal, en elders verzacht hij het weer;
„imbecilles et infirmi" noemt hij hen, die zeggen: „Zie, wat een goed
leven heeft deze en gene, wat is hij rijk, wat groot, wat machtig en
verheven !" „Maar let op de hemelse goederen, en gij zult inzien, dat
al die tijdelijke goederen niets zijn, doch slechts onzeker en zeer
hinderlijk, daar men ze nooit bezit zonder zorg en vrees." 2 ) Hij gaat
alleen wat dieper in op één misstand, die toen reden gaf tot veel
klachten, maar die hij heel zachtzinnig behandelt: de naijver om de
verdiensten van speciale heiligen, „waarbij sommigen deze, anderen een
andere trots pogen voor te trekken." „Laten de vleselijke en zinnelijke
mensen toch ophouden, te praten over de toestand der heiligen, zij,
die niets weten lief te hebben dan hun eigen genoegens. Zij doen er
aan af en zij doen er aan toe naar eigen dunk, niet naar het de eeuwige
waarheid behaagt." - 3 )
Het is geen boet- en zedenprediker, die tot ons spreekt, maar
een vriendelijke raadgever, die in het spiegelbeeld der hoogste vol
slechts weinig laat zien van de onvolmaaktheden der-maktheid
wereld in zijn tijd. Hij weet wel, dat er onder de Christenen veel is,
zoals het niet moest zijn, dat het „zelden heiligen worden, die veel op
bedevaart gaan". 4 ) Hij laakt, dat sommigen hun godsvrucht niet in
het hart, maar „in boeken, beelden, uiterlijke tekenen en ceremonies
alleen dragen", 5 ) dat er „onder het volk groot kwaad en grote ergernis,
in de kloosters grote verslapping is". 6 ) Maar daarom voorspelt hij
nog geen groot wraakgericht, en wanhoopt hij niet aan de Christenheid. Van zijn stille kloostercel uit ziet hij toch nog met welgevallen
naar de Christelijke volkerengemeenschap van zijn tijd. Hij voelt nog
welk een geluk het is, deel van haar uit te maken. In zijn verlangen,
alle Christenen saam te brengen in de godsvrucht tot het H. Sacrament des Altaars, roept hij uit: „Waar vindt men een tweede volk, zo
beroemd als het Christenvolk .... , waarheen God komt, om het met
Zijn Vlees te voeden ?" ')
Over het algemeen werkten de Windesheimers en de broeders
des gemenen levens meer in beperkte kring, tot bevordering van het
inwendig leven der Christelijke ziel, dan op de Christelijke maatschappij in haar geheel. Hun eerste doel was, het kloosterleven te
1)
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vernieuwen. Maar daardoor bestreek hun arbeid toch een groot
gebied; en had de opperste leiding der Kerk, zoals zij deed in Franciscus' en Dominicus' tijd, hun streven overgenomen en bevorderd,
dan waren er ook resultaten voor het volksleven en de beschaving in
het algemeen uit voortgekomen. Heel duidelijk zichtbaar versterkten
zij de gelederen dergenen, die in de vijftiende eeuw in verschillende
orden naar hervorming streefden, waarmee een nabloei der Latijnse
mystiek samenging. Wij kunnen de geest van Ruysbroeck en Geert
Grote min of meer duidelijk terugvinden in de hervormingskloosters
der Duitse Benedictijnen, die zich aansloten bij Kasti bij Neumarkt
in de Benedenpalts, bij Melk en Bursfeld. In die omgeving trekken
vooral onze aandacht twee verhandelingen van de Benedictijn Johann
von Kasti, die omstreeks 1400 schreef, en aan wie in de laatste tijd
het mooie, hoewel grotendeels slechts compilatorische boekje De
adhaerendo Deo werd toegeschreven. Ook de Italiaan Ludovicus
Barbo (t 1443), de stichter der hervormingscongregatie van S. Justina
en auteur van een mystiek geschrift, schijnt deel te hebben gekregen
aan de geest van Windesheim.
Gaan wij de zeer opmerkelijke voortplanting der tradities van
Geert Grote in de Nederlanden verder na, dan nemen wij een vaster
voortschrijden op practische wegen waar. Die wegen werden vooral
door hen begaan, die universitaire studiën hadden gemaakt en didactische neigingen koesterden. Zij deden hun best, om de stof der
beschouwing methodisch in te delen en te verdelen. Die waardering
van methode in de beschouwing wordt ons duidelijk getoond door
Gerard Zerbolt van Zutphen, reeds op eenendertigjarige leeftijd,
1398, in Windesheim gestorven en door Thomas a Kempis een verlicht priester geprezen, in zijn mooi en veel verspreid geschrift De
spiritualibus ascensionibus. Wij vinden de leer der methodische
bespiegeling het verst ontwikkeld bij de koorheer Joannes Mauburnus,
die in het klooster op de Agnietenberg de grijze schrijver der Imitatio
nog had gekend, en die zich, zoals wij reeds vermeldden, verdienstelijk
heeft gemaakt door de hervorming van Franse kloosters. Die activiteit
ontplooide hij in zijn laatste jaren, 1496-1502. Kort te voren had hij
een groot werk voltooid onder de titel Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum. In die rozentuin, waarin nogal veel
doorngewas voorkomt, behandelt hij het actieve of reinigende leven
onder het zinnebeeld van de witte roos en het beschouwende of
verlichtende leven onder het symbool der rode roos. Hij kan maar niet
ophouden, allerlei afzonderlijke punten van beschouwing bijeen te
scharen, en geeft tal van vlijtig uitgedachte wenken, om de geest te
steunen en voort te leiden op de trap der bespiegeling. De voetstappen
van Wessel Gansfort (t 1489 te Groningen) volgend, verdeelt hij de
beschouwingen over de dagen der week. Zij houden zich vooral
bezig met het leven en lijden des Heren, met de Moeder Gods en de
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heiligen. Die methodische bespiegeling, in de Nederlanden ontwikkeld, werd later als uitgangspunt gebruikt door de stichter der Sociëteit
van Jezus, toen hij zijn Geestelijke Oefeningen schreef; maar Ignatius
met zijn scherpzinnige strategie overzag een veel ruimer veld dan de
Nederlanders.
In een andere richting nog heeft de middeleeuwse mystiek een
invloed uitgeoefend, die zich uitstrekt tot in onze dagen.
Met de opkomst der mystiek hangt samen de groei en verbreiding
der devotie tot het H. Hart van Jezus. Dat die vooral beoefend werd
onder de mystieken van de veertiende en vijftiende eeuw, behoeft ons
niet te verwonderen. Zij beantwoordde namelijk evenzeer aan het
individuele gemoedsleven van gevoelig vrome zielen als aan het
streven naar zakelijk begrijpen, dat we in deze tijd kunnen waarnemen.
Het lichamelijke, aan het kruis gewonde Hart van de Verlosser als
zinnebeeld van Zijn goddelijke liefde toont zich steeds duidelijker als
kern dier devotie, gelijk wordt getuigd door tal van gebeden, brieven,
uitingen van vroomheid in proza en poëzie en methodische verhandelingen. Parallel met de ruime uitbreiding der mystiek in de Duitse
landen gaat de uitbreiding der devotie tot het H. Hart. Men heeft
laatstelijk de bewijzen voor middeleeuwse H.-Hartverering opgeteld,
en vond toen in Italië twaalf namen, in Frankrijk en Engeland ieder
zes, in Zweden, Portugal, Spanje en Denemarken ieder één, terwijl in
Duitsland een onoverzienbare menigte getuigen zijn aan te wijzen.
Onder de streken, waar de godsvrucht tot het H. Hart bloeide, moet
allereerst de Elzas worden genoemd. Uit Straatsburg, het arbeidsveld
van Eckart en Tauler, waar ook Seuse's geschriften vlijtig gelezen
werden, komt het oudste Duitse Herz-Jesu-Büchlein, dat nog in de
veertiende eeuw thuisbehoort. Gelijk in alle orden in de vijftiende
eeuw de mystiek werd beoefend, zo ook de devotie tot het H. Hart.
Het grootste aandeel daarin schijnt de bespiegelende Kartuizerorde
genomen te hebben.
Van de Kartuizers noemen wij hier nog slechts een der gevoeligste schrijvers der vijftiende eeuw: Dionysius Ryckel, geboren in het
dorp van die naam in het bisdom Luik, uit een Vlaamse adellijke
familie van Leeuwen, en te Zwolle met de geest van Ruysbroeck
gevoed. Hij bracht alle geestelijke schriftuur terug op het H. Hart, ter
verklaring van Genesis XXVI, 19 (Zij groeven in de bedding van de
stroom en vonden levend water), opmerkend: „Torrens est Cor
Christi. Het stroombed is het Hart van Christus, waarin alle schatten
van wijsheid en wetenschap Gods verborgen zijn. Daar groeven de
evangelisten en apostelen, en uit de bron in de borst des Heren putten
zij, wat zij ooit goed begrepen en schreven. Daarom vonden zij in die
stroombedding levend water, dat wil zeggen de leer der evangelische
wet, hemelse genade en overgrote rijkdom van de Heilige Geest." 1
)

1)
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De Kartuizer Dionysius moeten wij vooral ook noemen, wijl hij
de laatste grote geestelijke schrijver der Middeleeuwen was. Hij vat
in zijn werken zuiver het denken en voelen, bidden en streven van die
tijd samen, maar toont zijn breedheid ook hierin, dat hij zich niet
beperkt tot de bespiegeling en de kloosterwetenschap, maar zich voor
alle gebeurtenissen in de buitenwereld interesseert en zoveel mogelijk
werkt voor de vernieuwing van het Christendom volgens de lering van
vroeger tijden. Hij zit niet in zijn kloostercel gelaten te zuchten over
de bedorvenheid der wereld, maar wil haar verbeteren; hij predikt,
en schrijft met verbazingwekkende volharding verhandelingen, en dat
niet alleen over theologische en philosophische kwesties. Hij stelt ook
belang steeds van een godsdienstig standpunt uit in de wereldhike regeringen, in de lekenstand en het algemeen welzijn der Christenheid, die hij met diep leedwezen bedreigd ziet door de verovering
van Constantinopel.
Nadat hij, nog jong, te Keulen de graad van magister der
theologie had verworven, was hij in 1423 in het Kartuizerklooster te
Roermond getreden. Vandaar nam de kardinaal-legaat Nicolaas van
Cusa hem in 1451 mee, om zich door hem te laten helpen bij de
hervorming der Kerk. Dionysius kweet zich met ijver van zijn taak
en hield strafpredikaties voor bisschoppen en regenten zo goed als
voor monniken en nonnen. Het verlies der Sophiakerk te Constantinopel smartte hem zeer. Om het althans enigszins goed te maken,
werkte hij voor de stichting van een klooster, aan de H. Sophia
gewijd, het Kartuizerklooster te 's-Hertogenbosch. Hij werd daar
de eerste prior. Hij bleef daar trachten, door brieven aan bisschoppen
en zelfs naar Rome iets bij te dragen tot de hervorming van de clerus,
die hem in zijn visioenen bijzonder was aanbevolen. Hij nam met
eigen ogen waar, hoe de geestelijkheid van hogere en lagere rang
achteruitging; hij zag daar de ontzettende gevolgen van en voelde zich
geroepen, te waarschuwen tegen het dreigend strafgericht Gods, groot
en klein, geestelijke en leek aan te sporen tot bekering en boete.
Treffende klachten legt hij de Kerk in de mond over de toestanden in
zijn tijd, vergeleken met de glorie van vroeger eeuwen. „De bisschoppen zijn wereldser en vleselijker geworden dan de wereldlijke vorsten.
In de stad, waar de volheid van alle heiligheid moest glanzen, heerst
slechtheid meer dan elders." In een verrukking op het feest van
Maria- Lichtmis smeekt hij de H. Drievuldigheid om erbarming voor
de strijdende Kerk. Dan geeft Christus hem ten antwoord: „De Kerk
is bijna geheel van mij afgewend en mismaakt. Van boven tot onder,
van de kruin tot de voetzool wordt in haar bijna nergens meer reinheid
gevonden. Niettemin zijn er in haar nog velen goed, ja zelfs enigen
heilig." Dan ziet hij heel de triomferende Kerk voor de strijdende
Kerk smeken en bidden. Zij krijgt ten antwoord: „Naarmate de
Kerk zich betert, zullen de vervolgingen, die haar wachten, worden
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verzacht." Aan het einde k^ ij gt hij zelf hetzelfde antwoord: ,,Naarmate
gij u betert, zal mijn tuchtiging worden verzacht." Ver terug in de
Christelijke oudheid gaat zijn geestelijke blik over het rijk der Kerk;
aan het eind van zijn drie visioenen over het uitwendig en inwendig
verval klinkt in de klacht der Kerk het klagen van Jeremias aldus na :
„Zo grote smaad, angst en benauwing is voor mijn vijanden nog niet
genoeg. Zelfs in deze mijn hoek (het westen) trachten zij mij te
benarren en te vernietigen. De vier patriarchale Kerken heb ik reeds
verloren. Nu wagen die trouwelozen het nog, zich te vergrijpen aan de
plaats en de stad van de Roomse Stoel en hem te vernielen." 1 )
In zijn zeer talrijke geschriften geeft Dionysius blijk van een
grondige kennis der grote tradities van de Christelijke leer, en die wil
hij behoeden; zij mogen niet worden geschonden door nieuwigheden
van die tijd, door de zucht tot herstel der klassieke vormen in het
Latijn, door een groter waardering voor historisch -critisch en natuurwetenschappelijk onderzoek. Dit acht hij zijn roeping: de grote
speculatieve nalatenschap der middeleeuwse geleerden in de harmonische verbinding tussen theorie en practijk, tussen leer en ascese nog
eens in al haar waarde te tonen; en hij wil daarbij alle grote schrijvers
van vroeger tijd aan het woord en tot hun recht laten komen: Aristoteles en Plato, Dionysius Areopagita zijn patroonheilige, wie hij
zijn voorkeur en misschien zijn beste commentaar gaf Augustinus,
Boëthius en Gregorius de Grote, vervolgens de mannen van St. Victor,
Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Aegidius Romanus, de Franciscanen en Ruysbroeck, die hij een tweede Dionysius Areopagita
noemt en wiens geschrift over de twaalf begijnen hij vertaalt. Wij
kunnen in zijn nuchtere philosophische handboeken, waarin hij over-

bodige disputen uit de weg gaat, constateren, dat het Thomisme zijn
fundament is; afgezien dan van enkele details. Maar boven de speculatieve wetenschap stelt hij de mystiek, waarmee hij zich in zijn werken
dan ook hoofdzakelijk bezighoudt. Hij beschreef naar eigen ervaringen
de toestanden der extase, weshalve men hem de „doctor ecstaticus"
heeft genoemd. In het geheel van de intellectuele ontwikkelingsgang
karakteriseert men hem terecht als de laatste scholastiek der Middeleeuwen, die in het scholastieke systeem nog de eenheid van alle
wetenschap zoekt en vindt, maar ontoegankelijk is voor nieuwe
prikkels.
Nicolaas van Cusa, zo genoemd naar de plaats Cues aan de
Moezel, waar hij in 1401 geboren werd als zoon van een wijnbouwer,
had eveneens zijn eerste opleiding genoten bij de fraters in Deventer,
en ook hij trachtte te komen tot een eenheid van levensbeschouwing,
waarin alles in harmonische schikking een plaats vond. Hij sloeg

echter een andere weg in dan Dionysius: hij zocht in de mystiek alleen
1)

Epistola ad principes cath . XII, XIII et ultimus . Opp . XXXVI, 516ss.
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de verwezenlijking van zijn opzet, en het behoud der metaphysica,
die dreigde onder te gaan door de dialectiek der Occamisten. Na zijn
terugkeer uit Constantinopel hij begeleidde de Grieken met hun
keizer en patriarchen naar Ferrara voor de onderhandelingen over de
unie, 1437-1438 schreef hij in de bloei zijner jaren te Cues zijn
fundamenteel werk De docta ignorantia, dat voltooid werd 12 Februari
1440 en opgedragen aan zijn vroegere leraar te Padua en grote begunstiger kardinaal Cesarini. Toen Nicolaas werd aangevallen door
Johannes Wenck von Herrenberg, professor te Heidelberg, ver
hij, in 1449, zijn geschrift in een Apologia. Hij meende de-deig
harmonie van het weten te vinden door boven het verstandelijk
kennen, dat slechts iets eindigs kan bereiken, als leidster te stellen een
intellectuele intuïtie, waardoor wij, ons er van bewust dat wij tot nauwkeurige kennis met het verstand niet komen, een zekere aanschouwing
van het oneindige bereiken, waarbij, over het beginsel van tegenspraak
heen, het tegenstrijdige tot eenheid kan worden aaneengeschouwd.
Dat is de „wetenschap van het niet-weten", die de oneindige Godheid
tot voorwerp heeft. Johannes Wenck von Herrenberg had geen
ongelijk, toen hij de ontwerper dier nieuwe wetenschap verweet, dat
hij geloof en wetenschap gelijkelijk ondermijnde, door het principium
contradictionis te negeren. Maar Nicolaas trok er zich weinig van aan,
dat hij in strijd kwam met de Aristotelici. Hij bleef bij zijn systeem,
en het samenvallen der tegengestelden (coincidentia oppositorum)
werd bij hem de eerste stap naar de mystieke theologie. Door die
mystieke verheffing kwam de mens tot liefde voor de eenheid, tot God.
Dat begon te lijken op pantheïsme; de Heidelbergse hoogleraar wees
hem dan ook op de gelijkenis tussen zijn leer en die van meester
Eckart. Nicolaas ontkende die gelijkenis niet, maar verdedigde
Eckart, en hij heeft uit de neoplatonische tradities, die hij volgde,
zeker geen consequenties willen trekken, die naar pantheïsme leidden.
Met zijn stelling, dat men tot de theologische mystiek kwam door
de wetenschap van het niet-weten, wekte Nicolaas echter weer oppositie aan de tegenovergestelde kant. De Kartuizer Vincentius von
Aggsbach in Neder-Oostenrijk viel hem en Gerson aan, door de
opvatting der practische mystiek te verdedigen, dat men zich zonder
kennen tot God moest verheffen. Wat er in die strijd heen en weer
geschreven werd bewijst ons, dat het verstandelijk kennen onder de
geestelijke schrijvers steeds verder werd achtergesteld bij het affectieve
kennen. Het warme godsdienstige gevoel wordt opgestuwd naar de
plaats van beslissende factor om straks door de koude adem der
Renaissance bij velen te worden verkild.
Er was een nieuw tijdperk aan het dagen, en de tweezijdige figuur
van .Cusanus is daarvoor typerend. Hij is ontvankelijk voor iedere
nieuwe prikkel en iedere nieuwe taak, en wijdt zich met grote energie
aan de hervorming der Kerk, maar loopt zelf verbitterd vast in een

De late scholastiek en de bloei der mystiek

197

echt middeleeuwse, kerkelijk -politieke strijd met de hertog van Tirol.
Hij komt de Renaissance een eind tegemoet, hij wekt door zijn mathematische geschriften de bewondering van Leonardo da Vinci, en
wordt na zijn dood in Italië geprezen als kenner der geschiedschrijvers
van de oudheid en van de tijd, die nu verachtelijk „media tempestas"
wordt genoemd. 1 ) Hij heeft vergeefs getracht, met een nieuw wijsgerig systeem het verband met die laatste tijd te herstellen. De harmonie, eens door de scholastiek bereikt, was niet meer te herstellen.
De hele „middeleeuwse" levensbeschouwing dreigde schipbreuk te
lijden. De mystiek, die aan het einde der Middeleeuwen de katholieke
godsvrucht verrijkte met nog steeds onverzwakte middelen tot versterking van edele gevoelens en vroom gemoedsleven, is het liefelijk
en vreedzaam avondrood, dat over het einde van die dag lichtte.
Maar al schonk de mystiek duurzame schatten, waaruit wij, nu
meer nog dan vroeger, tot innerlijk gewin putten, toch moet worden
erkend, dat een stemming, in gevoel alleen wortelend, niet de nodige
kracht bezat, om de overal gespleten maatschappij van het westen
met de oude conventionele haakjes aaneen te houden.
Wij vinden onder de mystici en mysticae stralende figuren, en zij
hebben ons veel kostbaars nagelaten in hun openbaringen, verhandelingen, gebeden, vermaningen en brieven, die gewoonlijk ook literair
voor hun nationale letterkunde grote waarde bezitten; maar dat de
mystiek de overhand nam, terwijl de scholastiek achteruitging, was
geen goed teken. Dat wees integendeel op een scheve verhouding, die
zeer kwade gevolgen kon en moest hebben. Gelijk in iedere mens
afzonderlijk het hart zich weliswaar moet uiten en in zijn groei niet
mag verschrompelen, maar ondergeschikt moet blijven aan het verstand, zo kan in een geregelde samenleving gezonde vooruitgang slechts
voorkomen, waar de opvatting des levens wordt geleid door juiste
redenering van het verstand en het gevoel gelegenheid krijgt, zich te
roeren binnen de principieel getrokken grenzen. En dit geldt vooral op
het gebied, waar de godsdienst heerst. In de verhouding tussen verstandige, practische kijk en mystieke neiging zien we, ook als we
details nagaan, twee uitersten tegenover elkaar staan, waarvan het ene
het andere opriep. Aan de ene kant nemen we in Kerk en staat een
overwoekering van het grofste utilitarisme en egoïsme waar, aan de
andere kant een mystiek, die zich vaak maar liet gaan in het gevoel, en
binnen een nauw kringetje bleef, en dus licht kon ontaarden en weinig
vrucht voor het algemeen kon voortbrengen. Hoe alles uit elkaar werd
gewrongen, zullen wij zien, als wij een blik slaan op het practische
leven in de stervende feudale wereld, waarin van de oude geest van
overgave in hartelijk vertrouwen weinig meer was overgebleven dan
beuzelachti ge vormen.
1 ) L e h m a n n P., Vom Mittelalter and von der latein. Philologie des MA.
(München 1914), blz. 6.
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§ 5. De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus

volksleven
De eigen cultuur, die zich tijdens de Middeleeuwen vooral ten
noorden der Alpen had gevormd, had haar uiterlijke vormen gekregen
door de feudale verhoudingen van afhankelijkheid, gelijk die in de tijd
van Karel de Grote waren ontstaan; door de relaties van de vorst met
zijn vazallen, die hem met de wapenen dienden en van hem hun
lenen en ambten ontvingen. Tot de groep dier vazallen behoorden
ook de bisschoppen min of meer. Het grootgrondbezit beheerste de
economische, militaire, politieke en maatschappelijke verhoudingen.
De vriendschappelijke geest onder de heersende klasse werd onderhouden door de vormen van conventionele ridderlijkheid, bekroond
in de leenmanstrouw en de bescherming der zwakken, en veredeld in
de strijd met de ongelovigen, waarin de geestelijke ridders de banier
van het ideaal droegen. De idee van toewijding, van opoffering voor de
westerse Christenheid bevatte allerlei kiemen van geestesleven. Die
prikkelden de fantasie tot het voortbrengen der prachtige middeleeuwse scheppingen, die wij in iedere nationale letterkunde van het
westen vinden. Zij groeiden het meest uit naar de kant van de minnedienst, die echter weldra, door insmelting van heterogene bestanddelen, vertroebeling van Christelijke, morele princiepen teweegbracht.
De ridderstand begon de leidende positie, die hij in de tijd der
kruistochten ten opzichte der maatschappelijke verhoudingen innam,
het eerst te verliezen in Italië. Daar begon men in de steden de spot
te drijven met de ridders, hoewel men de Duitse ridders graag
betaalde, om de stedelijke politiek te dienen. In het noorden behielden
de ridders hun voorrang langer. Die steunde hierop, dat zij zich, onder
of naast de vorsten, als weermacht geroepen zagen tot het bestuur
over de onderdanen, en door hun grondbezit de middelen bezaten,
om hun stand te handhaven. Maar die twee grondslagen, de militaire
en de economische, werden ook hier wankel.
Het militaire prestige der ridders werd geschokt door de nederlagen, die de Oostenrijkse legers werden toegebracht door de Zwitserse boeren bij Morgarten (1315) en Sempach (1386), de Franse
door de Vlaamse handwerkslieden in de Guldensporenslag bij Kortrijk
(1302), en door de Belgische boogschutters bij Crecy (1346), Maupertuis (1356) en Azincourt (1415), en de Duitse ridders door de fanatieke Hussieten met hun dorsvlegels, bij Deutschbrod (1422) en
Thauss (1431). De feudale tactiek bleek verouderd te zijn, hierdoor
alleen reeds, dat de ridder gewoonlijk geen ruiter meer was, maar van
het paard steeg en in zijn zware harnas, met uitgestrekte lans, als een
vesting, meer defensief dan offensief tegen zijn tegenstander optrad.
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Dan werd de ridder, die stijf stond van het ijzer, omsingeld door de
boeren, die zich zo makkelijk konden bewegen, of door de boogschutters ten val gebracht voor hij er erg in had. De tijd naderde,
waarin de Zwitsers, na hun overwinningen op Karel de Stoute, als de
beste soldaten beschouwd werden, de landsknechten op de slagvelden
de hoogste troeven zouden uitspelen en de vuurwapens een woordje
mee gingen spreken. Sindsdien lag de overmacht minder in de dapperheid van de afzonderlijke strijder en de kracht van zijn arm, dan in de
gedisciplineerde massa, die marcheerde op de maat der van het oosten
overgenomen trommels. Toen de trommel, met de fluit, omstreeks
1400 in zwang kwam, werd zij door de ridders gehoond als het instrument der gemene steden. Zij paste dan ook allerminst bij de ridderlijke
romantiek, die nog lang niet uitgestorven was, integendeel meer dan
ooit ten toon werd gespreid, al was haar kern nog zo verzwakt.
De diepste kern van het ridderlijk idealisme was in het land van
haar ontstaan ernstig ontkracht door de opheffing van de orde der
Tempeliers, waartoe zware beschuldigingen, van godslastering en
grove ontucht, aanleiding hadden gegeven. Waarschijnlijk hadden de
Tempeliers nog tientallen jaren lang grote daden kunnen verrichten,
als men hun na het verlies van het Heilige Land tijd had gegund, om
op Cyprus, gelijk de Hospitaalridders op Rhodus, een voorpost te
vestigen tegen de vijanden der Christelijke wereld. Dat de orde over
het geheel innerlijk verdorven was, kan voor de onbevooroordeelde
rechtbank der historie niet bewezen worden. Maar de Franse koning
Philips de Schone sloeg zonder nader onderzoek geloof aan de boosaardige beschuldigingen van Esquiu de Floyran uit Béziers, om de
goedgevulde kas der Tempeliers in handen te krijgen, en de zwakke

en zieke paus Clemens V dorst zich niet te verzetten tegen het onrechtvaardig optreden van de koning, die geholpen werd door de
grootinquisiteur van Frankrijk en de gewetenloze streken van een
Nogaret. De paus hielp zelfs mee, de orde ten grave te brengen. Opdat
de koning niet de enige zou zijn, die aldus te werk ging, verzocht hij
alle Christelijke vorsten, de Tempeliers in hun landen te laten arresteren en door foltering tot bekentenis te dwingen. Het baatte niets,
dat de publieke mening in de andere landen volstrekt niet tegen de
Tempeliers was, en de ridders, op enkele uitzonderingen na, hun
onschuld volhielden. Men ging af op de bekentenissen der ridders in
Frankrijk. Daar dorst niemand op te komen voor het gezonde inzicht,
dat in 1310 een provinciale synode te Ravenna, onder de uitstekende
aartsbisschop Rainald, aldus had uitgesproken: „Onschuldig zijn zij,
die uit vrees voor foltering bekenden en hun bekentenis later introkken, of haar niet dorsten in te trekken uit vrees voor nieuwe folteringen, mits dit laatste zeker is." 1
)

1)

M a n s i, Concil. XXV, col. 296.
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Om de publieke mening in Frankrijk geheel op zijn hand te
brengen had Philips ten tweeden male de Etats généraux bijeengeroepen, in 1308 te Tours, en de paus had zich daardoor, en vooral door
de universiteit van Parijs, volkomen laten intimideren. In vlugschriften werd de koning wegens zijn optreden tegen de Tempeliers
geprezen als bewaarder van de zuiverheid des geloofs. De paus had
vroeger beloofd, de grootmeester en de voornaamste oversten der orde
persoonlijk te zullen horen, maar hij zag daar van af. Wel verklaarde
het concilie van Vienne in 1311, dat de orde niet wegens ketterij kon
worden veroordeeld zonder dat God beledigd en het recht verdraaid
werd, maar Clemens V voorkwam een nadere uitspraak, door de orde,
met zijn bul Vox clamantis van 22 Maart 1312, op grond van gegeven
ergernis krachtens zijn disciplinaire macht op te heffen. De laatste
grootmeester, Jacques de Molay, vond te Parijs op de brandstapel de
dood, als hardnekkig ketter gebrandmerkt. En met hem was mede voor
altijd gebrandmerkt de glorie dier schare van Christelijke strijders
voor het geloof, die door de H. Bernardus was georganiseerd. Bij de
opheffing der orde trachtte de paus althans haar goederen voor de
belangen van het Heilige Land te redden. Dit gelukte echter slechts
ten dele, daar namelijk, waar zij overgedragen konden worden aan de
orde der Johanniterridders, de ridderorde, die nog het langst haar
levenskracht wist te behouden.
Nog steeds verzochten tal van jonge edelen, in de orde der
Johanniterridders te worden opgenomen. Zij had zich door de ver
eiland Rhodus in de jaren 1306-1310 een nieuw-overingaht
arbeidsterrein verschaft en de dapperheid, door de ridders betoond
bij de verdediging van dit vaak bestormde oostelijk bolwerk der
Christelijke wereld, werd in het westen zeer geprezen. Maar ook zij
moest ervaren, dat de tijd steeds moeilijker werd. In 1445 besloot het
generaal -kapittel der Johanniterridders, gelijk al een keer te voren was
geschied, dat zonder speciale permissie geen nieuwe ridders meer
aangenomen mochten worden. Tot die maatregel dwong de beperktheid der financiën. Het kostte al grote moeite, de middelen bijeen te
brengen voor de verdediging en voor het onderhoud der oorlogsvloot.
De weinige huizen der orde, die over heel het vasteland van Europa
verspreid waren, hadden zoveel voor zichzelf nodig, dat er bijna niets
voor Rhodus overbleef. Zij wilden het aantal medeleden, die zij
onderhouden moesten, liever verkleinen dan vergroten, om niet dieper
in de schuld te raken. Ook hieraan zien we, hoe de militaire verhoudingen veranderd waren. De oorlogen verslonden steeds grotere
bedragen; dus kon één lichaam, gelijk de Johanniterorde, moeilijk op
militaire expedities uittrekken. Dat konden alleen nog maar staten.
Zo bezien scheen de Duitse orde steviger te staan; zij immers
had aan de Oostzee een staat gesticht, die zich uitstrekte tot Narwa.
Zij beleefde haar glorietijd in de veertiende eeuw, toen Winrich von

De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven

201

Kniprode, zetelend in de prachtige Marienburg aan de oevers van de
Nogat, als grootmeester de krachtig georganiseerde staat bestuurde.
Ook daarheen kwamen vele edelen uit Duitsland, om deel te nemen
aan de veldtochten tegen de heidenen, waarop veel critiek werd uitgeoefend, wijl ze ondernomen werden als een soort van ridderlijke sport.
De Oostenrijkse dichter Heinrich der Teichner, die omstreeks 1377
op hoge leeftijd stierf, protesteerde tegen de kruistochten in het
algemeen en tegen de veldtochten tegen de Pruisen in het bijzonder:
„Menigeen trekt de zee over om ridderlijke daden te volbrengen. Hij
deed wijzer, als hij het liet en bij de zijnen bleef. Beschermde hij die,
zodat hun geen onrecht overkwam, dan werd hij precies zo heilig, als
wanneer hij ginds tegen de Pruisen had gevochten .... Laat de ridder
liever thuis zorgen voor bescherming en orde, om de armen te redden,
en een einde te maken aan roofburchten en andere belagers, die de
mensen wegjagen van de hunnen." Wie de armen schade berokkende
aan lijf en goed, was ook een heiden; men kon beter op hem losslaan,
vóór men naar de heidenen trok. 1 ) Daarentegen werd de kruisvaart
tegen de Pruisen door zijn jongere vriend en landgenoot Peter Suchenwirt aanbevolen. Hij had daar zijn fortuin mee gemaakt. Nadat hij in
1377 had deelgenomen aan de veldtocht van hertog Albrecht III, had
hij te Wenen een huis kunnen kopen.
Ongeluk kwam neer over de orde, toen de beide naburen, Polen
en Litauers, een verbond hadden gesloten; de orde kon tegenover die
overmacht geen voldoende gewicht in de schaal leggen, want zij kon
het niet duurzaam eens worden met haar steden, die de middelen voor
de oorlog moesten opbrengen; en ook onder de ridders zelf ontstonden
onenigheden. De orde had ten slotte geen reden van bestaan meer.
Door de Polen was het Christendom ook bij de Litauers doorgedrongen; de bisdommen Wilna en Medniki waren opgericht; aan de
gevaren, die het westerse Christendom van die kant bedreigden, was
door toedoen der Polen een einde gekomen. De secularisatie van het
grondbezit der orde, door de grootmeester Albrecht van Brandenburg
in 1524, kon geschieden, doordat de orde toen innerlijk reeds lang
ontbonden was, niet meer stevig in het land zelf wortelde. Er waren
nog maar zesenvijftig ridders der orde, en geen conventen meer. Het
volk dreef de spot met het nietsdoen der Duitse heren, als er ten
minste geen erger kwaad van hen werd gesproken.
Men deed de ridders het voorstel, een nieuw bewijs te leveren
van hun oude kracht, door de grenswacht te betrekken tegen de
Turken, in Zevenburgen, waar de orde in de tijd der kruistochten
al was het maar voor enkele jaren: van 1221. tot 1225
gevestigd was
geweest. Maar het grootkapittel had daar geen oren naar. De groot1)

K a r a j a n, Ueber Heinrich d. Teichner. Denkschriften der Wiener Akad.
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meester en de leden der orde, antwoordde het, waren niets dan de
beheerders van de inkomsten en goederen der orde. Maar niet alleen
de Duitse orde gaf aldus haar bestaansrecht prijs. Dat deed heel het
westerse ridderwezen, daarmee bewijzend, dat zijn zon taande.
Toen de Serven in 1389 op het Amselveld waren bezweken en de
Turken kort daarna het rijk der Bulgaren hadden vernietigd en
Hongarije bedreigden, had paus Bonifacius IX de kruistocht laten
prediken. Een oproep van de Hongaarse koning Sigismund bracht een
groot leger samen, waarin Duitsers, Fransen, Engelsen en Polen zich
bij de Hongaren hadden aangesloten. Door de domme schuld der
Franse ridders, die er maar onbezonnen op los trokken, werd de
Christenen door sultan Bajezid, in 1.396 aan de Donau bij Nikopoli,
een nederlaag toegebracht zo verpletterend, „als nog nooit sedert de
slag van Roncevaux", zegt de kroniekschrijver Froissart. 1) Bijna
vijftig jaar later, in 1444, werd het Pools- Hongaarse leger onder koning
Wladislaus III bij Varna aan de Zwarte Zee ongeveer even smadelijk
geslagen door sultan Murad II. Het westen besefte levendig, door welk
gevaar het vanuit het oosten werd bedreigd, toen het bericht van de
val van Constantinopel op 29 Mei 1453 de gemoederen schokte. Maar
dat de Turken afgeslagen zouden worden door de kracht der ridders,
daarop bestond geen uitzicht meer. De ridders waren niet meer opgewassen tegen de taak, die zij vroeger hadden vervuld, zich aldus een
ereplaats in het westen verzekerend. Voor de vervulling van deze taak
moesten er grote legers komen.
Toen dus het westerse ridderwezen zijn voornaamste taak in het
oosten niet meer aankon, ging men des te sterker voelen, welke wanverhouding er bestond tussen zijn prestaties en zijn eisen aan de
maatschappij. Die waren omweven met een ijdele praal, die steeds
vozer aandeed, gelijk heel het ridderlijke leven steeds gemaakter en
aanstelleriger werd. De feudale samenleving had nog een laatste opflikkering vertoond niet zeer in overeenstemming met de tijdsomstandigheden aan het hof der Valois, die in 1328, na het uitsterven der
Capetingers, op de troon waren gekomen en met bekwame spoed de
krachten verspilden, die de Franse koningen in vroeger eeuwen
hadden bijeengegaard.
Men ging op in spelen met grote ridderpracht en in dromen
van heldenidealen, herhaalde daarbij slechts, wat vroeger al veel
beter gezegd en ook gedaan was, en week steeds verder af van de
verwezenlijking van ridderlijke idealen. Geschiedschrijvers en dichters
schreven zoveel over ridderlijke Uebermenschen, dat het geen effect
meer maakte. Men stak bijvoorbeeld zeer hoog de loftrompet over de
Franse maarschalk Jean II le Meingre de Boucicaut, die in de slag
bij Nikopoli gevangen was genomen, later, vrijgekomen, links en
1)

Froissart XV, 316.
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rechts tegen de Mohammedanen vocht, en toen nog eens gevangen
werd genomen, bij Azincourt (1415) door de Engelsen. Iets tot stand
gebracht had hij echter niet. Hij vocht meer uit sport, gelijk de meeste
zijner tijdgenoten, onder wie hij een der besten was. Want hij moet
een vroom man zijn geweest, die ijverig bad en dagelijks knielend
twee Missen hoorde. Hij kleedde zich Vrijdags in het zwart, hij
deed Zondags te voet een bedevaart, hij hield zich bezig met stich.telijke lectuur of vrome gesprekken. De Christelijke zeden ver
hij. Naar de smaak van zijn tijd stichtte hij een nieuwe orde,-deig
„de l'écu verd a la dame blanche", om nobele, kuise dienst der vrouw
te bevorderen.
Ten loon won hij het respect van een vrouw, die merkwaardig
afsteekt bij het klatergoudvertoon van de toenmalige ridderwereld:
Christine de Pisan, de eerste geleerde vrouw der Middeleeuwen. Wij
kunnen haar goed leren kennen, want zij heeft ons zelf het verhaal
van haar leven gedaan.
Zij was de dochter, in 1364 geboren, van een arts en astroloog te
Venetië. Op vierjarige leeftijd was zij naar Parijs gekomen haar
vader kwam als geneesheer aan het hof en daar kreeg zij een uitstekende opvoeding. Haar vader liet haar Latijn en natuurwetenschappen studeren, alsof zij een jongen was. Met haar vijftiende jaar
trouwde zij met een koninklijke notaris, die zij innig liefhad, maar na
een tienjarig huwelijk verloor. Toen drukten alle zorgen voor een
maatschappelijk vervallen gezin op haar, maar dapper aanvaardde zij
de strijd om het bestaan voor zichzelf en haar kinderen. Met schrijven
trachtte zij troost en levensonderhoud te vinden. Zo werd zij de eerste
schrijfster, die van haar pen leefde. Al vond zij zelf, dat zij door dat

schrijven en haar geleerdheid bijna een man was geworden, zij behield
toch de mooiste trekken van haar vrouwzijn. Onder haar talrijke
geschriften in proza en poëzie zijn juist die de beste, waarin zij haar
edel vrouwenhart laat spreken. In Livre des faits et bonnes moeurs
du roi Charles V schildert zij van de wijze Karel V, die zij goed had
gekend en dankbaar vereerde, een koningsfiguur, zoals die aan haar
ideaal het best beantwoordde. Zij roemt het nobele hart, de ridderlijkheid en de wijsheid van de koning. Zijn ridderlijkheid kwam niet
zozeer uit in schitterende wapenfeiten als wel in voornaamheid en
wijsheid van gedachten. Hoge lof verdient zij, omdat zij in die krijgzuchtige tijd bovenal de geest van vreedzaamheid verheft.
Nog meer toont zij zich vrouw in de geschriften, waarmee zij
medelijden en troost tracht te geven aan haar seksegenoten, die door
de oorlog zwaar werden beproefd. Aldus in haar Brief uit de gevangenis van het menselijk leven, een troostrede aan de dochter van
koning Karel V, Marie de Berry, die na de slag bij Azincourt de dood
en de gevangenschap van vele bloedverwanten te betreuren had. Meer
diepte nog bezitten de nog niet gedrukte Uren van beschouwing over
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het Lijden onzes Heren. Christine draagt ze op aan alle vrouwen, die
gebukt gaan onder lijden en kommer, „vooral in dit land Frankrijk
ten gevolge van de gewelddadige dood van zovele vrienden of wegens
verbanning, verjaging en andere noden". Haar spoort zij aan tot
geduldig berusten, door haar het lijden van Christus voor ogen te
houden, dat zij zelf menigmaal overwoog, want zij had zich in 1418 in
een klooster teruggetrokken. 1 ) Daar kwam zij te horen van het heldhaftige meisje van Arc, van hetgeen zij tot stand had gebracht in
Orleans, van de kroning van Karel VII te Reims. Aan de maagd van
Orleans wijdde zij haar laatste lied, de 31e Juli 1429. Dat zijn de enige
Franse verzen, die nog tijdens het leven van Jeanne d'Arc haar lof
verkondigen; de dichteres spreekt er met haar vaderlands gevoel ook
haar vrouwelijke trots in uit:
,,Hee, quel honneur au femenin
Sexe ! que Dieu l'aime, it appert."

2)

Ook voor de Kerk verwachtte de dichteres, naar de voorspellingen
van die tijd, groot gewin van dat zestienjarig meisje: het herstel der
eendracht binnen de Kerk, de uitroeiing der dwaling, de overwinning
op de Saracenen en de herovering van het Heilige Land. Hiermee was
het echter gedaan met de tijd, waarin middeleeuwse vrouwen geestelij ke leiding gaven, de tijd, waarin laatstelijk de H. Birgitta en de
H. Catharina van Siena hadden geschitterd: het volgende tijdperk

werd beneveld door de heksenwaan, die reeds de gestalte der maagd
van Orleans dreigde te omsluieren.
Christine scheen daar een voorgevoel van te hebben. Hoe na haar
de eer van haar sekse aan het hart lag, bewijzen twee prozawerken, de
Cité des dames, waarin zij, gedeeltelijk naar Boccaccio's voorbeeld,
alle vrouwen bijeenschaart, die uitmuntten door haar deugden, en de
Trésor de la Cité des dames, waarin zij de plichten der vrouw bespreekt, niet alleen van de hofdame, maar ook die der vrouwen van
mindere stand. Ontwikkeling van het verstand achtte zij daarin van
groot belang. Maar ook wordt herhaaldelijk aangespoord tot vreedzaamheid, zachtmoedigheid, toegeeflijkheid, orde en zedigheid. Zo
kreeg zij het recht, van de echtgenoot te eisen, dat hij zijn vrouw
ontzien en respecteren zou. In de lessen, die zij haar zoon geeft, wijst
zij er op, dat zijn vrouw ,,meesteres des huizes na jou, en geen slavin"
is. 3 ) Grote waardering verdient Christine, omdat zij de zuivere begin1) Mededelingen hierover gaf S. S o 1 e n t e in Bibliothèque de l'école des
chartes 85 (1924), 267w, waar men ook het „Epistre de la prison de vie humaine"
kan vinden.
2) Str. 34. Opnieuw uitgegeven door Ch. d e R o c h e in Festschrift Louis
Gauchat (Aarau 1926), 343.
3
Dame de 1'ostel après toi, non serve". Oeuvres poétiques p. p. Maurice
Roy III (Paris 1896), 41.
) „

De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven

205

solen van het Christelijk gezinsleven verdedigde, terwijl haar ridderlijke omgeving er weinig begrip voor toonde. En ten hoogste strekt
haar tot eer, dat zij protesteerde tegen de smetten op de eer der vrouw,
die door de adellijke moderomans werden verspreid.
Jean Clopinel (de Meung genoemd naar zijn geboorteplaats) had
in zijn vervolg op de Roman de la Rose spottende critiek uitgeoefend
op de Christelijke zeden, de kloostergeloften, het koningschap en de
adel. De dichter had in zoverre recht van spreken, als hij de buitensporigheden en de innerlijke tegenstrijdigheid hekelde, die hij overal
om zich heen waarnam. Maar het was hem niet genoeg, de dikwijls
voze vrouwendienst onder de adel aan de kaak te stellen zo cynisch
mogelijk dichtte hij de vrouw alle kwade eigenschappen toe. De
schrijver wist veel, hij was geestig en hanteerde de Franse taal
meesterlijk ; maar hij dreef met alles de spot; hij demonstreerde heel
de bijtende kracht van de Franse esprit en behaalde daardoor een
buitengewoon succes. Er is misschien geen tweede middeleeuws
gedicht, dat zo vaak werd afgeschreven, en zijn allegorische figuren
bleven mensengeslachten lang in de fantasie der adellijke samenleving
vastzitten. Taferelen uit de roman van de roos werden vaak op tapijten
afgebeeld. De feudale samenleving gaf er zich geen rekenschap van,
dat zij de staf brak over zichzelf en met haar verval te koop liep, door
zoveel eer te geven aan hem, die spotte met haar idealen en van geloof
en trouw, de pijlers der feudale beschaving, niets meer wilde weten.
Het beste geestelijke erfgoed, dat de feudale tijd had nagelaten,
dreigde verloren te gaan. Dit gevaar zag Christine, met de schrandere
intuïtie, die vrouwen vaak eigen is.
Christine begon met in een dichterlijke brief verzet aan te tekenen
tegen de smaad, die de vrouwen in de Roman de la Rose was aangedaan. Zij opende daarmee een letterkundig dispuut. De roman werd
verdedigd door Jean de Montreuil, proost van Rij ssel, de machtige
secretaris aan het hof van de dauphin, te zamen met de gebroeders
Col, van wie er een, Gautier, secretaris van koning Karel VI was, en
de ander, Pierre, kanunnik van Parijs en Doornik. Zij waren reeds
aangestoken door de critische geest van het humanisme en bewonderden de dichter om zijn kennis van de klassieke oudheid. Christine had
een voorname bondgenoot in de persoon van de beroemde kanselier
der Parijse universiteit, Jean Gerson, die herhaaldelijk, vooral in zijn
Vision, het gedicht van Jean de Meung bestreed als een hoon der
kuisheid, van het Christelijk huwelijk en de kloostergeloften. Veel
indruk maakten die pleidooien voor de Christelijke zeden echter niet.
De vorsten gaven een te slecht voorbeeld, en men kende over het
geheel te weinig ernst.
In voorname gezelschappen amuseerde men zich met spelletjes,
die niet konden nalaten, de smaak voor de ontuchtige allegorieën van
de roman der roos nog verder voort te planten. Dat flauwe spel kunnen

206

Vijfde boek

we vooral waarnemen in de fantasterij, waarmee de tournooien werden
omkleed, en in de stichting van minnehoven en van nieuwe ridderorden met overdadige, uiterlijke symboliek.
Bij keizer Lodewijk de Beier zat nog een vrij ernstige bedoeling
voor, toen hij, van zijn heilloze tocht naar Rome teruggekeerd, te Ettal
een tehuis stichtte, verbonden aan een Benedictijnenklooster, voor
dertien invalide ridders met hun vrouwen. Die groep moest een soort
tafelronde van graalridders voorstellen, en een door de keizer ontworpen leefregel volgen. Die schreef voor, dat de *ridders en hun
vrouwen deel zouden nemen aan het koorgebed en dat zij iedere
Vrijdag kapittel zouden houden. Een weloverwogen casuïstiek stelde
nauwkeurig straffen vast voor echtbreuk. Kinderen, die in het klooster
het levenslicht aanschouwden, mochten er slechts tot hun derde jaar
blijven. Iedere ridder was een vrij aanzienlijke stoet dienaars toegewezen, vooral met het oog op de jacht. Natuurlijk werd ook aan de
kleren gedacht. De ridders mochten alleen blauw en grijs, de vrouwen
alleen blauw dragen.
Een veel grootser plan werd gekoesterd door de idealistische
ridder Philippe de Mézières, die zijn hele leven rondreisde, om voor
een nieuwe kruistocht te werken, en eindelijk, in 1405, rust vond in
het klooster der Coelestijnen te Parijs. Hij wilde een orde stichten,
onder de naam „Militie van Christus' Lijden", die alle standen zou
omvatten, adel, geestelijkheid, burgers en boeren, en die de wereld
zou vernieuwen. Er zouden vier geloften afgelegd moeten worden:
armoede, gehoorzaamheid, kuisheid hetgeen dan voor leken de
echtelijke kuisheid betekende en streven naar de hoogste volmaaktheid.
De meeste nieuwe ridderorden van de veertiende en vijftiende
eeuw waren echter slechts lichamen, door vorsten geschapen voor hun
eigen bescherming en tot verhoging van hun eigen glorie. Een vorst
gaf zo'n orde dan een eigen teken, dat intieme saamhorigheid moest
aanduiden, maar ons menigmaal belachelijk lijkt. Zo stichtte keizer
Karel IV, die graag de Franse mode navolgde, de orde van de gouden
klink, een hertog van Oostenrijk een orde van de haarvlecht, die hij
eens van een dame had gekregen. Zo vinden we in Duitsland een
salamander- of drakenorde, in Frankrijk een orde van de ster, in
Engeland de orde van de kouseband. Er werd voor de leden een
uitvoerig reglement opgesteld; daarin werden gewoonlijk ook godsdienstige en zedelijke doeleinden genoemd, maar die waren slechts
bijzaken, schijnt het. In Aragon had men een orde der matigheid, die
een uit kannen samengestelde keten tot kenteken had. De orde van
het zwaard, door de koning van Cyprus Pierre de Lusignan gesticht,
schreef een rein leven voor en had tot symbool een klein zwaard, met
een lint in de vorm van een S er omheen, en gedragen aan een keten
met S-vormige schakels die letter betekende „Silence". Men legde
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druk geloften af, die allesbehalve ernstig waren, vaak een bespottelijke,
soms een onzedelijke inhoud hadden. Hertog Jean van Bourbon legde
de gelofte af, met zestien andere ridders en schildknapen twee jaar
lang iedere Zondag een boei aan het linkerbeen te dragen, van goud
of zilver, tot hij zestien anderen vond, die met zijn troep wilden
vechten. Men zwoer bij God of bij Onze Lieve Vrouw, bij de dames
of bij een vogel.
De meeste roem verwierf de orde van het Gulden Vlies, die
hertog Philips de Goede van Bourgondië in 1429 stichtte, om de
ridderstand, die vooral in Henegouwen bloeide, aan zijn hof te binden
en voor zijn politieke plannen te gebruiken. Het ambt van kanselier
der orde werd door bisschoppen bekleed, en de voorschriften over de
godsdienstoefeningen, die de ridders moesten bijwonen, namen een
belangrijke plaats in. Er was een kostbaar ornaat uitgedacht voor de
geestelijken, die daaraan deelnamen.
Aan het Bourgondische en Franse hof ging men zich te buiten
aan een dwaze overdaad in kleding, waarbij de heren voor de dames niet
onderdeden. Een zonderlinge indruk maakte de hennin, de kegel
muts, door een geraamte van ijzerdraad in stand gehouden,-vormige
die de vrouwen droegen. De zogenaamde Carmeliet Thomas Couette
wilde in zijn preken, die hij in 1428 in Vlaanderen hield, die mode
afschaffen, door de kinderen tegen de dames op te hitsen. Hij riep ze
toe: „Weg met de hennin! pak aan de hennin !" en dan rukten de
kinderen de dames haar hoofdtooi af. Afdoend was die methode
natuurlijk niet. De heren droegen graag schoenen met lange punten,
die in het Frans poulaines, in het Duits Schnabelschuhe heetten, en
door provinciale synoden meermalen verboden werden. Met zulke
schoenen kon men even slecht knielen als vlug lopen. In de slag bij
Nikopoli, luidt het, sneden de ridders de punten van hun schoenen af,
om sneller te kunnen wegkomen.
Reeds in het begin der veertiende eeuw had de mannenkleding,
het eerst in Frankrijk, een grote verandering ondergaan: in plaats van
de lange witte tunieken ging men korte nauwe jasjes dragen, met laag
neerhangende lappen aan de ellebogen. Die mode schijnt uit Catalonië
gekomen te zijn en plantte zich van het zuiden naar het noorden
voort. De mannen zagen er min of meer vrouwelijk uit, door de nauwe
taille en de haardracht: de heren krulden evenals de dames hun lange
haren met krultangen. In de vijftiende eeuw vond men dat alles nog
niet mooi genoeg. Men ging feestgewaden en mantels versieren met
edelstenen, goudstukken of belletjes, en de rijpaarden kregen grote
zilveren bellen aan. Ook geestelijken kleedden zich volgens de mode.
Dit werd door synoden gewraakt; zij verboden de geestelijken, voor
hun kleding stoffen van verschillende kleur te gebruiken, en kostbare
gordels, messen of zwaarden te dragen. Maar ook tegen ongebondenheid in kleding bij leken kwamen de synoden op. Een synode te
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Salzburg, in 1418 of 1420, laakte de mateloos lange slepen, décolleté
en ongepaste kapsels der vrouwen. Echtgenoten en vaders beval zij,
zulke dingen in hun huizen niet te dulden, en zij dreigde met weigering der H. Communie. 1 ) In sommige steden werden de kerkelijke
verboden gevolgd door uitvoerige voorschriften over de kleding van
de kant der wereldlijke overheid.
Praal en pracht bij feesten waren het grootste aan het Bourgondische hof. In 1454 liet Philips de Goede te Rijssel de kruistocht gelofte tot herovering van Constantinopel door de ridders herhalen,
en hij gaf er een feest bij, dat alles overtrof, wat men nog ooit bij
dergelijke gelegenheden had aanschouwd. Op de tafels prijkten reusachtige sierstukken. Op de middelste stond een kerk met een klok, een
orgel en vier zangers, die hun kunst ten beste gaven in afwisseling met
een orkest van achtentwintig personen, die in een pastei zaten. Er
werden zeer vermakelijke voorstellingen gegeven. Er kwam onder
andere een kolossale olifant op, met zijde overdekt en door een als
Saraceen verklede reus begeleid, en op de olifant zat in een toren een
begijn, in het wit-met -zwart gekleed, als symbool der Kerk. Zij droeg
een lang klaagdicht voor en riep de hertog en de ridders van het
Gulden Vlies op tot de strijd tegen de ongelovigen toen die de ridders niet meer écht in beweging kon krijgen, gebruikte men hem maar
als toneeleffect.

Olivier de la Marche, wie wij het zeer uitvoerige verslag van dit
feest danken, was na de dood van Karel de Stoute opperhofmeester
van de gemaal der Bourgondische erfdochter, van de Habsburger
Maximiliaan, die als „laatste ridder" de allegorische spelletjes en fantasieën der ridderwereld doorspeelde in een tijd, waarin andere
vorsten reeds hadden geleerd, zich uitsluitend aan nuchter berekenende politiek te wijden.
Zich dieper inleven in de waarheden van de godsdienst konden
zulke mensen moeilijk: ook de Kerk en haar arbeid werden met
luchtige speelsheid bekeken. De hoge clerus deed vaak zelf met die
aardigheden mee en trok zich van de geestelijke leiding in de hoogste
standen weinig aan. Daar heerste dan ook een mentaliteit, die een
mengelmoes was van woeste wreedheid, hartstochtelijke partijhaat en
sentimentele mooidoenerij, en dus verre van sympathiek aandoet. Het
strafrecht werd steeds wreder. De smaak voor wrede straffen en folteringen nam bijwijlen een sadistisch karakter aan, te meer, wijl aan
het vonnis de grootst mogelijke openbaarheid werd gegeven. In
Frankrijk gunde men de terdoodveroordeelden niet eens de sacramenten der stervenden. Clemens V schreef in 1311 voor, dat hun althans
gelegenheid moest worden gegeven om te biechten, 2 ) maar bereikte
M a n s i, Concil. XXVIII, 1005s.
C. 1 de poenit. in Clem. V. 9.
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daar niet veel mee. Eerst toen ook Gerson zijn stem verhief tegen de
hardvochtigheid, werd in een edict van de Franse koning in het jaar
1397 bevolen, dat terdoodveroordeelden de biecht moest worden
toegestaan.
Ook de oorlogen en de veten namen steeds woester en wreder
vormen aan. Frankrijk werd ontzettend verwoest en verscheurd door
de honderdjarige oorlog met Engeland, waarbij dan nog de burgerkrijg kwam tussen de huizen van Bourgondië en Orleans, vergiftigd
door de moorden op hertog Lodewijk van Orleans en hertog Jan van
Bourgondië. In de Nederlanden woedde een strijd tussen de edelen
en de democraten, geleid door de Vlaamse volkshelden Jacob en
Philips van Artevelde, en daarna, onder de hartstochtelijke Jacoba
van Beieren, de nog erger strijd tussen de vervallen adel, de Hoeksen,
en de rijke Kabeijauwsen. In Duitsland vochten de vorsten en ridders
tegen elkaar en tegen de steden. Men trachtte over de openbare
veiligheid te waken door aan de veemgerichten een officiële rol toe
te delen, waarbij echter menig ingewijde van zijn positie misbruik
maakte om zelf ongestraft te kunnen doen, wat hij wou. De ene
gruwel volgde op de andere. De Vlaamse edelen, in 1382 in oorlog met
Gent, lieten veertig graanschippers, die hun in handen waren gevallen, verminken, en zij stuurden hen met uitgestoken ogen naar de
stad terug. Paltsgraaf Ruprecht II liet in 1388, na zijn overwinning bij
Alzey, zestig stadssoldaten, die hij gevangen had genomen, in een
steenoven werpen en verbranden. Herhaaldelijk werden, volgens de
kronieken der steden, burchten platgebrand en adellijke gevangenen
onthoofd.
Slechts enkele streken genoten lange perioden van vrede en rust.
In de vijftiende eeuw werd het zuidoosten van Duitsland geteisterd
door de Hussietenoorlogen, waarin de Duitse ridders machteloos
bleken tegenover de fanatieke Tsjechische boeren. In Engeland teerde
de feudale adel zijn krachten op in de verbitterde krijg tussen de rode
en de witte roos. Maar ook in de andere landen verloor de adel grotendeels zijn zelfstandige politieke betekenis. Hij speelde alleen nog een
rol in de dienst der vorsten, wier tijd nu gekomen was. Bij zoveel
burgerstrijd vond men het vaak een opluchting, dat de macht van
vorsten al was het ten koste der volksvrijheid de openbare orde
herstelde.
De lagere adel had geen vaste economische grond onder de
voeten. Hij was verarmd door de waardevermindering van het grondbezit, door verdeling van bezit of door weelde, en trachtte zich dus
te redden met plunderen en oorlogvoeren, of door eigengerechtigde
uitoefening van het veterecht. Velen traden eenvoudig als rovers op:
van hun burchten uit ondernamen zij aanvallen op de karavanen der
kooplieden. Ten verweer viel men de burchten aan, waarvan de
meeste toch al tamelijk vervallen waren, zodat tal van edelen er de
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voorkeur aan gaven, vrijwillig hun burchten te verlaten om in de
steden een aangenamer leven met meer afwisseling te zoeken.
Onder die achteruitgang van de ridderstand leden het meest de
boeren, van wie de adellijke grondbezitters trachtten te leven. De
boeren waren weerloos aan allerlei geweld overgeleverd, de lasten en
herendiensten werden steeds opgedreven, en beroep op het oude
gewoonterecht werd hun niet meer toegestaan. Meer dan vroeger liet
men de boeren voelen, dat zij tot de laagste stand behoorden. Het
woord boer, rusticus, viltanus, werd een scheldwoord, dat nog steeds
voortleeft in het Franse vilain, en in het Duitse Tolpel (dorper). Zo
komt het, dat wij aan het einde der Middeleeuwen zoveel horen van
boerenopstanden, die meest bloedig werden onderdrukt. Het voorspel
leverden de opgewonden troepen boeren, die onder de naam pastoreaux in de tijd van Lodewijk IX, en vervolgens in 1320, ten kruistocht
uittogen, maar weldra tot plunderen overgingen. Een andere figuur
vertoonde de Vlaamse opstand, die door de slag bij Cassel (1328) werd
onderdrukt, nadat hij, ten gevolge van een uitgesproken interdict,
onder Jacob Peit een anti-clericaal karakter had aangenomen. Jacob
Peit had in zijn mateloze woede gezegd, dat hij er heel wat voor over
zou hebben, als hij de laatste priester aan de galg kon zien hangen.
De Franse koning schrok van de opstand der boeren, die werden
aangevoerd door Guillaume Karle (Jacques Bonhomme) en in 1358,
bespot als arme Jacques (gekken ?), werden verslagen; hetzelfde lot,
dat weinige jaren later, in 1381, de opstandige Engelse boeren trof,
wier aanvoerder Wat Tyler (Walter de Pannenbakker) was. Met
laatstgenoemde opstand staat die der Hussitische boeren in Bohemen
in niet te miskennen verband. De reeks wordt voortgezet door een
paar locale oproeren in Duitsland, waarin de bandschoen, de eigenaardig gebonden boerenschoen, het symbool van de opstand was, en
wordt eindelijk bekroond door de _grote boerenopstand, die samen hangt met het begin der geloofsverdeeldheid.
Het aantal ongelukkigen, verbitterd ontevredenen, was groot.
Velen hunner hoopten zich als jammerende bedelaars opeen in de
kerken der grote steden, waar zij echter niet alleen medelijden, maar
ook wrevel opwekten. Wijl zij in de Notre Dame te Parijs de godsdienstoefening verstoorden met hun gekrijt, trachtte men ze daar weg
te dringen naar de kerkdeuren, of althans een eind het schip in, bij het
koor vandaan. Dat is te begrijpen. Maar stuitend vinden wij de eisen
van de prikkelbare dichter Eustache Deschamps, die jarenlang baljuw
van de Franse koning was en omstreeks 1404 stierf. Hij wilde hen de
kerk uit laten ranselen, en hen zelfs laten ophangen, want het waren
allemaal huichelaars en bedriegers, en zij simuleerden alle mogelijke
ziekten, wa artegen zij zogenaamd de hulp der heiligen inriepen. 1
)

1 ) D e s c h a m p s, Oeuvres p. p. De Queux de St. Hilaire et Raynaud (Paris
1878 ss.) VI, 230ss., VII, 52ss.

De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven

211

Wij zien hier, hoe een dringende behoefte ontstond aan stedelijke
verordeningen tegen bedelarij, die wij dan ook reeds in de vijftiende
eeuw herhaaldelijk tegenkomen.
Dit alles maakt het begrijpelijk, dat velen, zowel in de wereld als
in de Kerk, het een zeer slechte tijd vonden, niet alleen wegens de
epidemieën en oorlogsrampen, maar ook wegens de allesbehalve
gezonde sociale toestanden en de overal groeiende ontevredenheid.
Tijdens de Vlaamse boerenopstand schrijft een monnik in de kroniek
van Vlaanderen: „De pest van de opstand woedde zozeer, dat de
mensen het leven zat werden." 1 ) Onder de ridders, vernemen we,
knaagden treurigheid en zwaarmoedigheid aan de harten. Eustache
Deschamps klaagt:
Toute leesse deffaut,
Tous cuers prins par assaut
Tristesse et merencolie. 2
)

Een koor van Duitse dichters herhaalt die klachten over de tijden,
die zo slecht waren, vooral voor de ridders. 3
Merken we hierbij op, dat in de hogere standen zwart en paars
door die trotse en sombere praal
de voornaamste kleuren werden
wilde men zich onderscheiden van de mindere klassen. 4
Maar hiermee alleen mogen wij het culturele totaal van het einde
der Middeleeuwen in het noorden niet gekarakteriseerd achten, en
evenmin mogen we over de kwijnende feudale beschaving alleen maar
kwaadspreken. Mag men de grijsaard honen om zijn zwakheid en zijn
gebrek aan blijmoedigheid? Wij hebben alle reden, om in de tijd, toen
het met de feudale cultuur ten einde liep niet zonder schuld van
de ridders, maar ook niet alleen door hun schuld te gedenken, welk
kostbaar erfgoed wij aan de middeleeuwse feudale beschaving te
danken hebben.
Herinneren wij ons, dat wij aan de ridders uit de tijd der kruistochten het ideale beeld van de man der wereld hebben ontleend, voor
wie edelmoedigheid, trouw en de eer der plichtsbetrachting boven
alles gaan het ideaal, waarnaar ook in onze tijd nog de besten
streven. Daarvan heeft de ridderwereld die uiterlijke vormen afgeleid,
die de omgang zozeer vergemakkelijken en veredelen. Ze steunen in
de grond op het Christelijk ideaal van nederigheid, van nobel wijken
voor de naaste, dat de adel van de Christelijke geest laat uitkomen,
)

)

1) Corpus Chronic. Flandr. ed. D e S m e d t 1(1837), 202. P i r e n n e - A r nh e i m, Gesch. Belgiens I (Gotha 1902), 104.
2) Deschamps, IV, 18 nr. 562.
3) R e h m, Kulturverfall u. spátmittelhochdeutsche Didaktik. Zeitschr. f.
deutsche Philol. 52 (1927), blz. 289vv.
4) Huizinga, Herbst 370v.
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als het wederkerig beoefend wordt; ook al loopt er nog zo vaak een
hogere of geringere mate van huichelarij doorheen, ook al wordt het
vaak door valsheid besmet en door overdrijving verwrongen. Is het
echt, dat hoffelijk optreden en terugwijken tegenover de naaste, dan
komt het heel zeker uit fijner gevoel voort dan het zelfbewuste optreden van hem die ieder geeft wat hem toekomt, maar ook voor zichzelf
de volle maat van zijn recht opeist. Dat laatste moge stroken met het
ideaal van de oud-heidense stoïcijn of de moderne rationalist, in het
eerste weerspiegelt zich iets van die zon der liefde, die sedert de kruisdood van de Verlosser de mensheid verlichtte en verwarmde met de
aansporing tot naastenliefde, zelfopoffering en ootmoed. Het is en
blijft de roem onzer westerse feudale cultuur, dat zij dit maatschappelijk ideaal, voor edele zielen steeds aantrekkelijk, heeft begrepen.
Hoe haar geest van onderwerping de religieuze houding van de
leek heeft bevorderd en veredeld, wordt nog steeds symbolisch betuigd
door die mooie gebedshouding: de gevouwen, vlak aan elkaar gelegde
handen. Die houding vindt haar oorsprong waarschijnlijk in de treffende symbolische handeling, waarbij de leenman (homo) de gevouwen handen, als zinnebeeld van zijn energie, in de open handen van
zijn heer legde, voor wie hij neerknielde, om hem de leenhulde, het
homagium te brengen. Zo „naar Frankische zede", heet het bracht de Beierse hertog Tassilo in 757 zijn leenhulde aan koning
Pepij n, en de Deense koning Harald in 814 aan , keizer Lodewijk de

Vrome. 1 ) In 1222 schreef kardinaal-aartsbisschop Stephen Langton
te Oxford voor, dat de gelovigen bij de aanblik der geconsacreerde
Hostie de knieën moesten buigen en met gevouwen handen (iunctis
manibus) nederig moesten bidden. 2
Het kan niemand verwonderen dat degenen, die omhoog kwamen
in de maatschappij en de voorname manieren van hoger geplaatsten
wilden evenaren, een dergelijk gebaar overnamen.
Gelijk de ridderschap, die aan het einde der Middeleeuwen vooral
aan het Bourgondische en het Franse hof haar centra had, de burgerij
heeft opgevoed tot welgemanierdheid in de gezellige omgang, zo heeft
zij ook elders tot de ontwikkeling der begaafden onder de burgers
veel bijgedragen, niet alleen doordat zij de arbeid van geleerden en
geschiedschrijvers aanmoedigde, maar vooral doordat zij de kunst
bevorderde. Want die moest de edelen helpen, wilden zij aan hun zin
voor pronk en pracht kunnen voldoen.
Koning Karel V van Frankrijk en zijn broer, hertog Jean de
Berry, besteedden grote bedragen, om kunstenaars met allerlei opdrachten aan het werk te houden. De miniatuurschilderkunst, die
)

1) Annales regni Francorum ed. K u r z e (Hannover 1895), P. 15, 25. Ermoldus
Nigellus v.601. M. G. SS. II, 512.
2) M a n s i Conc. XXII, 1175. Vgl. G o u g a u d, Dévotions et pratiques
ascétiques du m.á. (Pax 21. Paris 1925) Chap. ier: Les gestes de la prière.
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steeds moest leven van vorstelijke vrijgevigheid, werd in deze tijd
vooral en aanzienlijk vooruitgeholpen door de opdracht van de hertog
van Berry tot versiering der Livres d'Heures en der kronieken, waarin
fraaie tafereeltjes voor de verschillende maanden werden geschilderd.
De hertog van Bourgondië, Philips de Stoute, wilde voor zijn
broers niet onderdoen en schonk zijn familie in 1385 een prachtig
mausoleum in het klooster Champmol bij Dijon. Daar moesten
Kartuizermonniken dagelijks bidden voor de zielen van levende en
overleden leden der hertogelijke familie. Wij bezitten een kostelijk
overblijfsel van het kunstwerk, dat daar geschapen werd, in het voetstuk van de „Mozesput", een werk van de veelzijdige Hollander Claus
Sluter, wiens Mozesfiguur reeds aan Michelangelo doet denken.
Vervolgens heeft het Bourgondische hof te Gent, Brugge en Brussel,
met de kapitaalkracht van de nieuwe adel, die het samenbracht in de
orde van het Gulden Vlies, de grootste schilders van het noorden
begunstigd, de gebroeders Van Eyck, de meesters van het Gentse
altaar, en Rogier van der Weyden, en Hans Memlinc, wier meesterwerken het kleurig avondrood zijn, waarin ons de feudale cultuur bij
haar ondergang tegenstraalt. En tegelijk kondigden zij, met hun realistische portretten en hun fijne, gevoelige landschappen, met hun
ontwikkeling van het perspectief, het morgenrood aan van een nieuwe
kunst, die weldra uit het zuiden verblindend helder zou opkomen.
Dat beseffen we bij Jan van Eyck in het bewonderenswaardige portret
van Rolin, de machtige kanselier van de hertog van Bourgondië, die
wij knielend voor de Moeder Gods afgebeeld zien, met een heerlijk
uitzicht op het dal der Maas. Hoe diep hij doordrong in het karakter
van zijn vorsten, zien wij ook in zijn portret van Philips de Goede met

die sombere ogen, en in het melancholieke gezicht van de graaf van
Charolais, die zich toen nog niet geheel had ontpopt tot de latere
Karel de Stoute.
Het plotselinge einde der Bourgondische dynastie, door de dood
van Karel de Stoute bij Nancy (1477), scheen niet alleen een ramp
te betekenen voor de dienstvaardige werktuigen der Bourgondische
politiek, maar ook voor de macht en de glorie, die zich aan dat hof
hadden ontplooid. De scheppende krachten echter bleven, in die ver
ontwikkelde streken, en behoefden slechts opnieuw gewekt te worden;
dat blijkt uit de belangrijke rol, die de Nederlanden in de politiek van
keizer Karel V speelden, en in de glans, die in een heel andere tijd een
Rubens daar weer kon uitstralen.
Hoezeer de tijden veranderden, zien we vooral op politiek gebied.
De vorstelijke macht wist de feudale krachten geheel aan zich onder geschikt te maken. Die overgang, waarmee de feudale periode der
middeleeuwse beschaving het duidelijkst wordt afgesloten, geeft ons
aanleiding te herdenken, hoe zich de feudale wereld nog op andere
wijze verdienstelijk heeft gemaakt. Lange tijd heeft zij verhinderd,
15. S c h n ü r er. Kerk en Beschaving. III.
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dat in het westen zo'n moordend staatsabsolutisme ontstond als in
Byzantium. Zij heeft het westen die drang naar vrijheid ingeplant,
die wel tijdelijk kon worden gekluisterd, en een ander maal, verwilderd,
onmetelijk onheil heeft gesticht, maar waaraan het toch voor een
aanzienlijk deel te danken is, dat het westen, door middel der kolonisatie buiten Europa, de leiding der wereldcultuur in handen kreeg.
Wij hebben reeds vroeger gewezen op het begin van die ontwikkelingsgang, dat zich vooral hierin openbaart, dat het feudalisme aan
gaf tot de verdeling van het westen in verschillende volkeren,-leidng
die, met elkaar wedijverend, ieder hun eigen karakter tot zijn recht
deden komen. Wij moeten er hier nog op wijzen, dat het feudale
stelsel aanleiding gaf tot een staatkundige invloed der stenden, die wij
in het Christelijke westen overal waarnemen, terwijl er in de oude
stedelijke staat niets van te vinden is. Ongetwijfeld hebben de voormannen in de Kerk er niet weinig toe bijgedragen, dat niet alleen de
geestelijke maar ook de wereldlijke groten van de kroon verlangden,
mede geraadpleegd te worden. Dat recht werd nergens zo krachtig
geëist en zo stellig toegekend als in Engeland, en daardoor kreeg dit
land, wat binnenlandse politieke ontwikkeling betreft, een grote voorsprong op de staten van het vasteland.
Onder leiding van de aartsbisschop van Canterbury, Stephen
Langton, hadden de Engelse edelen 15 Juni 1215 de Magna charta
libertatum afgedwongen, de grondslag der Engelse vrijheid. Doordat

koning Jan zonder Land daarbij nog afzonderlijk moest beloven, geen
schildgeld en geen steungeld te zullen heffen tenzij met medewerking
van een algemene rijksvergadering, werd de grond gelegd van ons
huidige constitutionele systeem, het fundament, waarop het parlementaire leven steunt. Aan de vergadering der grote baronnen, die dit
hadden doorgedreven, werd vervolgens een vertegenwoordiging van
lagere standen toegevoegd. Als geboortedag van het Engelse Lagerhuis
beschouwt men de 26e Januari 1265, toen Simon de Montfort, graaf
van Leicester, na de overwinning, die hij bij Lewes op koning Hendrik III behaald had, twee ridders uit ieder graafschap en twee burgers
uit iedere stad ten parlemente riep. Feitelijk toegelaten werden de
vertegenwoordigers van graafschappen en steden eerst in 1295. Ook
de geestelijkheid had op de rijksvergadering vertegenwoordigd moeten
zijn. Zij weigerde evenwel heffingen toe te staan, anders dan op haar
provinciale of landelijke synoden te Canterbury en York, en zij wilde
zich een afzonderlijke positie verzekeren; hetgeen men zich in kan
denken; maar niettemin rijst de vraag, of Hendrik VIII de Engelse
staatskerk wel had kunnen stichten, als de Engelse geestelijkheid in
het parlement was gebleven.
In Frankrijk werden zowel de wereldlijke groten als de bisschoppen herhaaldelijk door de kroon geraadpleegd. Vertegenwoordigers
van de derde stand, van de steden, werden voor het eerst opgeroepen,

De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven

215

toen Philips de Schone de toestemming van het Franse volk wilde
verkrijgen voor zijn optreden tegen Bonifacius VIII, de 11e April
1302. 1 ) In de Middeleeuwen kwamen de algemene staten nog twaalfmaal bijeen, van 1484 tot 1614 nog slechts zevenmaal, en daarna in
het geheel niet meer; de wens echter, dat zij bijeengeroepen zouden
worden, bleef, en werd gevoed door het besef der betekenis van het
Engelse parlement. Die wens werd in 1789, kort voor de grote Franse
revolutie, vervuld te laat, om die revolutie te verhinderen.
In de staten op het Pyrenese schiereiland vinden wij de vergaderingen der standen al vroeger. Die omvatten daar gewoonlijk vier
lichamen of takken. Wegens zijn grote omvang zond de militaire adel
twee groepen afgevaardigden, zodat men vier standen onderscheidde:
als eerste de clerus, als tweede de hoge adel, de „ricos hombres",
als derde de stand der ridders en lage edelen, als vierde de steden.
Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië, die met succes over
de hele linie naar centralisatie en absolutisme streefden, wisten ook
de stenden hun macht te ontnemen.
In Duitsland liet de drang der standen zich niet alleen in het
leven van het hele rijk gelden, maar ook in de afzonderlijke vorstendommen. Recht om deel te nemen aan de rij lesvergaderingen hadden
oorspronkelijk alleen de vorsten, die in geestelijke en wereldlijke
vorsten werden onderscheiden. Daar kwamen in de veertiende eeuw
de edelen, de graven en heren bij. Aan het einde der Middeleeuwen
waren er drie rijkscolleges. Het eerste werd gevormd door de keurvorsten, wier voorrechten beschreven stonden in de gouden bul van
Karel IV van 1356, het tweede door de vorsten met afzonderlijke
stemmen, en de graven en heren benevens de prelaten, die geen
vorsten waren, met gezamenlijke stem, het derde door de steden, die
voor het eerst in 1487 ten rijksdag werden opgeroepen. De vorming
der stenden binnen de vorstelijke territoria valt in de veertiende eeuw.
In de geestelijke territoria vinden we aanvankelijk alleen de hoge
geestelijkheid, de graven en heren en de ministerialen, in de wereldlij ke territoria alleen de laatste drie groepen. Reeds vroeg echter
noodde men ook de steden op de landdagen, want er hing veel van af,
of die in het heffen van belastingen toestemden. Het verlenen van die
toestemming was het voornaamste recht der stenden; zij hadden
daaraan een middel, om de landsheer binnen zekere perken te houden.
In menig land hadden zij het gedocumenteerde recht, weerstand te
bieden tegen de heffing van een niet toegestane belasting.
De boeren waren zelden, als in Tirol, in de stenden vertegenwoordigd. In de democratische constructies van het Zwitserse eed
raakte de feudale adel bijna volkomen in de hoek; hij-genotschap
stond aan de zijde der Habsburgers, maar kon niet op tegen de
1)

Zie boven blz. 72v.
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krijgsmacht der steden en boeren, die in stedelijke en landelijke
kantons zichzelf regeerden. In Duitsland gelukte het slechts enkele
steden, zich tot kleine staten onmiddellijk onder het rijk te ontwikkelen, het doel te bereiken, dat Italiaanse steden het eerst nabijkwamen. In het noorden en het oosten bleken de feudale machten het
sterkste. In de noordse rijken gelukte het slechts met moeite, ze onder
de kroon te dwingen, en het Poolse rijk werd door de grenzenloze
willekeur der feudale aristocratie ten val gebracht, terwijl overal elders
de macht der vorsten gestegen was tot absolutisme.
De vorming der stenden in het westen van Europa moest volgen
uit het feit, dat de wereldlijke aristocratie van het begin af van zo groot
belang was, doordat de vorsten steunden op hun militaire kracht.
Daar kwam dan nog de financiële kracht der steden bij. Ook de Kerk
heeft er toe meegewerkt, dat een tegenwicht werd geschapen tegen de
neiging tot opbouw van een oosters despotisme. Zij werkte niet alleen
mede, doordat ook zij beschikte over wereldlijke macht en de daarmee
samengaande militaire kracht, maar vooral ook, omdat zij voortdurend
moest waken tegen caesaropapisme en in het algemeen een koers hield,
die naar harmonie tussen de verschillende krachten was gericht.
Vooral tijdens de kruistochten was haar politiek aldus georiënteerd,
hetgeen de betekenis der feudale standen niet weinig verhoogde.
Te betreuren was het, dat in het streven naar evenwicht der
krachten aan het einde der Middeleeuwen niet steviger werd aangestuurd op samenwerking naar gemeenschappelijke doeleinden. De
feudale wereld versnipperde haar krachten door het najagen van
afzonderlijke belangen, zij liep vast in een heilloze onmin met de
steden, zij wist geen weg met de burgerij en de pas opgekomen financiële economie. Het einde was, dat zij zich buigen moest voor de
macht der vorsten, die de enen tegen de anderen uitspeelden en in
Europa het absolutisme vestigden, waardoor het tijdperk der Middeleeuwen werd afgesloten en een nieuwe periode werd ingeluid een
periode, die niet lang kon duren, gezien de historische fundamenten,
waarop de westerse maatschappij was gebouwd.
Zien wij nu nog even speciaal naar de Kerk en vragen wij ons af,
welke positie haar leiders innamen in deze laatste phase der feudale
beschaving, dan worden we spoedig gewaar, dat zij niet boven de
partijen stond. De bisschoppen lieten zich maar al te zeer op sleeptouw nemen door de wereldlijke aristocratie. Zij vormden een vleugel
van de wereldlijke adel, die steeds trachtte deel te hebben aan diens
privileges, en hem te evenaren in grondbezit, rechten en inkomsten.
Tal van bisschoppen, vernemen wij, schitterden op hoffeesten en
vochten in bittere veten; sommigen muntten uit door liefde voor
wetenschap en kunst; van slechts enkelen hunner horen wij, dat zij
zorg droegen voor hetgeen hun het naast aan het hart moest liggen:
het godsdienstig leven in hun bisdommen.
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In Frankrijk en Engeland raakte, over het algemeen, het episcopaat nog vroeger in onderworpenheid aan de troon dan de lekenaristocratie, doordat de vorsten de beschikking hadden gekregen over
de prebenden. In Spanje was het al evenzo. De vorsten beschikten
over de bisschopszetels en gunden eer en waardigheden allereerst aan
hun bastaarden. Bij de Bourgondische hertogen constateren wij hetzelfde verschijnsel. Een Bourgondische bastaard werd abt van
St. Bavo: Raphael, buitenechtelijke zoon van Philips de Goede; twee
werden er bisschop: Jan, onechte zoon van Jan zonder Vrees, bisschop
van Kamerijk, en David, onechte zoon van Philips de Goede, eerst
bisschop van Thérouanne, later van Utrecht. Zwaar gewapend, als
een wereldlijk vorst, die een land heeft veroverd, hield hij te Utrecht
zijn intocht, zo wordt verhaald.
De materiële positie der Franse Kerk was zeer achteruitgegaan
door de honderdjarige oorlog: de grondrenten vervielen grotendeels,
en tal van stichtingen, pastorieën en huizen waren verwoest of geplunderd. Om die verliezen te dekken trachtten de prelaten zoveel mogelijk
prebenden bijeen te zamelen. Een dergenen, die het het bontste
maakten, was kardinaal d' Esto uteville ; buiten zijn bisdommen in
Italië, waar hij zich gewoonlijk ophield, bezat hij vier bisschopskerken,
vijf abdijen en drie prioraten in Frankrijk. Het is duidelijk, dat die
cumulatie van prebenden in enkele handen ernstig nadeel betekende
voor de vervulling van de kerkelijke arbeid. In menige bisschopsstad
was er geen bisschop. Daar liet dan de zorg voor een volgend geslacht
en de tucht in de clerus zeer veel te wensen over. In menig klooster
ontbrak het hoofd van het convent, dat dan met moeite bijeen werd
gehouden, of uiteenviel. Het was bijna niet mogelijk, kloosters te
hervormen. Een allertreurigste chaos heerste in de orde van Fontevrault. Op het platteland waren de toestanden erbarmelijk. De inkomsten der beste parochies werden verteerd door een pastoor, die elders
woonde, en zijn parochies verhuurde aan een plaatsvervanger, die dan
heel wat moeite had, om aan de kost te komen. Vele geestelijken gaven
aanstoot door hun zedeloze levenswandel, of leidden, door de oorlog
opgejaagd, een zwervend leven.
In Duitsland werd het belang en het streven der meeste bisschoppen hierdoor bepaald, dat zij zich vorsten voelden. Sinds de tijd van
Frederik II had zich hun souvereiniteit ontwikkeld uit hun immediate
positie. Rechtstreeks onder het rijk stonden bij de vijftig bisschoppen
en ruim veertig abten, die de rang van vorsten bezaten. Hun machtsbronnen waren de twistappels der naburige adellijke families. De Duitse
Kerk werd als de rijkste Kerk in de Christenwereld beschouwd. Van
het gezamenlijk grondbezit moet bijna een derde in handen der Kerk
zijn geweest. Van dat rijke grondbezit trachtte de adel te profiteren.
En zover bracht hij het, dat de Duitse Kerk in die tijd inderdaad een
toevlucht en broodwinning voor de lagere en hogere adel werd.
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De adellijke families spanden zich vooral in, om in het bezit te
raken van de kanonikaten der aartsbisschoppelijke en bisschoppelijke
kerken. Onder elkaar vochten zij, maar hierin maakten zij gemene
zaak: stelselmatig werden niet-edelen buiten de domkapittels gehouden. Te Keulen hadden alleen leden van de hoge adel een kans. Men
bood tegen elkaar op met de reeksen voorvaders, die geëist werden.
Gewoonlijk werd een viertal voorvaders voldoende geacht, maar in
het Keulse stift kon men slechts worden opgenomen, als men een
stamboom met tweeëndertig voorvaders kon tonen. Aan die eis konden slechts magistri in de theologie of doctores in de rechten ontkomen.
De adellijke kanunniken waardeerden hun positie niet omdat zij
zoveel liefde voelden voor de geestelijke stand, maar omdat zij blij
waren met een sinecure. En daarnaar gedroegen zij zich ook. Op
menige plaats werden zij, de „jonkers Gods", berucht door hun
losbandigheden, gaven zij ergernis door hooghartige trots, door
modieuze wereldse kleding, door hartstocht voor de jacht. Zij deden
soms mee aan tournooien en bloedige gevechten. Velen waren niet
tevreden met één kanonikaat, maar trachtten er meer te krijgen, en
menigeen wist reeds in zijn jongensjaren zijn prebenden te bemachtigen. Hij liet zich dan subdiaken wijden, omdat hij anders niet in het
kapittel kon komen, maar van het diakonaat en het priesterschap zag
hij af.
In dezelfde geest, waarin de kanonikaten werden verworven en
vergeven, werden ook de bisschoppen gekozen. De adellijke families
sloegen aan het loven en bieden, en de kapittels trachtten voor zichzelf
zoveel mogelijk voordeel te bedingen door verkiezingscapitulaties,
zoals de kardinalen het bij de pauskeuze deden. Natuurlijk koos men
slechts edelen tot bisschop. De enige verandering, die wij sedert het
midden der vijftiende eeuw waarnemen, is deze, dat eindelijk ook in
Duitsland de vorsten gingen proberen, de zetels aan hun jongere zoons
in handen te spelen. Daarnaar streefden in het noorden de huizen
Brandenburg en Wettin, in het zuiden het huis Wittelsbach.
Evenwel kwamen er ook onder die adellijke en vorstelijke bisschoppen wel bekwame mannen voor. Noemen wij in Eichstätt de
voorbeeldige Johann III von Eichstätt (1445-1464), in Augsburg
Friedrich II graaf von Hohenzollern (1486-1505). Een kroniekschrijver verhaalt tot lof van de Münsterse bisschop Heinrich graaf von
Schwarzburg (1466-1496), dat hij in zijn kathedraal trouw de hoogmis
opdroeg en predikte. Dat schijnt een uitzondering geweest te zijn.
Door geestelijke belangen lieten slechts weinigen zich leiden. De
meesten werkten slechts hiervoor, dat hun families ter vergroting van
haar macht de beschikking kregen over de bisschoppelijke burchten
en steden. Daardoor werden de bisdommen steeds in de onenigheden
der diverse families betrokken. De geestelijke arbeid liet men aan
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wijbisschoppen over. Tal van bisschoppen in die tijd hadden dan ook
meer hart voor een arsenaal dan voor een bibliotheek. Iets anders
krij gen we te horen van een bisschop van Hildesheim, de Dominicaan
Johann Schadland. Toen hij, in 1363, zijn ambt aanvaardde, vroeg hij,
waar de bisschoppelijke bibliotheek was. Men wees hem echter
pantsers en schilden en helmen dat waren, zei men, de boeken van
zijn voorgangers geweest. 1 ) Het was geen zeldzaamheid, dat bisschoppen om het leven werden gebracht of zichzelf aan geweld schuldig
maakten. Ook bisschoppen werden „manslaags", zoals het heette van
Albrecht Blarer, bisschop van Constanz (1407-1411). 2 ) Geen wonder,
dat het zover kwam, als een bisschop in de handhaving der vorstelijke
macht zijn voornaamste taak zag. Toen Nicolaas van Cusa in 1452 te
Hildesheim kwam, werd hij ontvangen door bisschop Magnus, hertog
van Saksen -Lauenburg. Die kwam hem begroeten aan de grens van
zijn bisdom, te paard gezeten, zwaar geharnast, met helm en zwaard.
Eerst in de stad trok hij een geestelijk gewaad aan, alvorens hij de
kardinaal de domkerk binnenleidde. Velen waren tot bisschop gekozen, die geen priesterwijding hadden ontvangen; bijvoorbeeld Wilhelm von Jülich-Berg, die in 1400 tot bisschop van Paderborn werd
verheven, maar later bedankte en huwde. Te Straatsburg waren de
bisschoppelijke waardigheidstekenen, mijter en staf, zoekgeraakt. Men
vond het ruim honderd jaar lang niet nodig, nieuwe te laten maken.
De bisschop, Ruprecht paltsgraaf von Simmern (1440-1478), las nooit
de Mis. Op Witte Donderdag communiceerde hij, met zijn personeel,
als een leek. Men zag hem dan ook zelden anders dan in ridder costuum, met de degen opzij. De bisschoppen van Würzburg worden
op hun grafmonumenten voorgesteld met de kromstaf in de linker- en
het zwaard, dat hen kenmerkte als graven van Franken, in de rechterhand.
Dit alles in aanmerking nemend kunnen wij instemmen met een
uitspraak in het boek, dat het best de oorsprong der geloofsverdeeldheid in Duitsland behandelt: „Een zodanig verval van het episcopaat
verklaart misschien het best, hoe het mogelijk was, dat een groot deel
van het Duitse volk plotseling en met verbazingwekkende snelheid
het geloof zijner vaderen kon verloochenen." 3
De onheilen, ontstaan door de uitlevering der bisschoppelijke
zetels aan het streven naar macht der edelen en vorsten, waren de
enige niet. Ook op de rijke kloosters legde de adel beslag. Ook daar
sloot men de lagere standen buiten. Alleen in de stadskloosters wisten
de patriciërs soms de adel voor te zijn. De voedingsbronnen voor de
)

1) M. G. SS. VII, 870.
2) S c h ö n e n b e r g e r, Das Bistum Konstanz während des grossen Schismas
(Dissert. Freib. Schweiz 1926), blz. 57.
3 ) J a n s s e n-P a s t o r, Gesch. des deutsch, Volkes seit dem Ausgang des
Mittelalters I 20 , 739.
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opvoeding en de ontwikkeling der lagere standen werden dus afgesneden, hetgeen een sociaal onrecht was; maar bovendien leden ook
de belangen der Kerk grote schade, want daarom bekommerde zich
de adel maar heel weinig. De edelen brachten in de kloosters de
kinderen onder dak, die weinig kans hadden, vooruit te komen in de
wereld, doordat zij aan het een of andere gebrek leden. Men noemde
de kloosters van de adel dan ook hospitalen. Zag men in grote gezinnen geen kans, sommige dochters uit te huwelijken, dan stuurde men
die naar het klooster ze waren dan geborgen en brokkelden het
vermogen der familie niet af. In sommige adellijke stiften ging de
kastengeest nog verder. Er waren kloosters, waarin alleen spruiten uit
vrij heerlijke families werden opgenomen, waartoe dus de lagere adel
niet werd toegelaten. Immediate vrouwenkloosters vooral accepteerden alleen dochters uit de voornaamste families, en abdissen van
grafelij ken of vorstelij ken bloede. Waren die kloosters door edelen
gesticht, dan was zoiets nog enigszins begrijpelijk. Maar verloren ze
dan min of meer hun kloosterlijk karakter, en volgden andere kloosters, vooral Franciscanessenkloosters, hun voorbeeld, dan mocht
zulks, uit kerkelijk oogpunt gezien, niet anders heten dan een bedenkel ij ke afwijking.
Dat de vaders hun kinderen reeds op prille leeftijd, ongeacht of
zij roeping voor het klooster hadden of niet, in kloosters plaatsten,
had treurige gevolgen en veroorzaakte jammerlijke toestanden, vooral
in nonnenkloosters. Maar men moet hier niet te gauw gaan generaliseren. In Engeland, waar men honderdachtendertig nonnenkloosters
vond, waaronder er slechts enkele rijk mochten heten, viel niet te
roemen op een bloeiend religieus leven, maar er bestonden evenmin
zulke erge misstanden als aan het einde der vijftiende eeuw in Duitsland. De Augustijner proost Johannes Busch deed daar zonderlinge
ervaringen op. In 1455 wilde hij, met de steun van hertog Wilhelm
van Brunswijk, de nonnenkloosters in diens gebied hervormen, maar
hij vond een verbitterde tegenstand, die gestijfd werd door de adellijke
bloedverwanten der kloosterzusters. De proost wilde eens vriendelijk
zijn tegen een der nonnen en sprak haar aan met „lieve zuster". Trots
viel zij hem in de rede: „U bent mijn broer niet. Hoe durft u lieve
zuster tegen me te zeggen? Mijn broer is met ijzer gepantserd. U
loopt met een linnen pij." 1 ) Er dreigde nog veel erger, toen Georg
von Schaumburg, bisschop van Bamberg, in 1463 de rijke Benedictijnenabdij Michelsberg trachtte te hervormen. De monniken vluchtten, met de kloosterschatten, naar de Walburg, naar ridder Heinrich
von Fuchs, een bloedverwant van de koster van het klooster. Gevluchte
nonnen uit Eichstätt voegden zich bij hen. Weldra vonden de weggelopen monniken en nonnen steun bij de adel van de omtrek, en het
1)

G r u b e, Joh. Dutch (Freib. i. 13. 1881), 156.
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scheelde niet veel, of er was een oorlog uitgebroken. De oproerlingen
verklaarden, dat zij de rechten en tradities van de adel wensten te
beschermen.
Men mag echter de erbarmelijke toestanden in de kloosters niet
helemaal op rekening van adellijke zelfzucht schrijven. We vinden
dergelijke toestanden ook in de Duitse kloosters, die buiten de
invloedssfeer van de adel lagen, bij de niet hervormde en niet gereguleerde bedelorden. En in andere landen kwamen ze zeker evenveel
voor. Van dit verschijnsel was de diepste grond, dat de kloosterlijke
geest overal verzwakt was, vooral ook, doordat er veel te veel kloosters
waren.
Hiermee willen we weer niet zeggen, dat men nergens meer
begrip van het religieuze ideaal toonde. Dat leefde nog steeds, en het
bewees dit in tal van onberispelijke kloosters zo bijvoorbeeld in de
congregatie van Windesheim en onder degenen, die door haar of door
anderen tot groter zuiverheid van kloosterlijk leven waren gebracht.
Hun invloed en aantal groeiden nog steeds in het zuiden en ten noorden van de Alpen. Op voorbeeld van het Dominicanessenklooster
Schönensteinbach in de Elzas keerden in de vijftiende eeuw tal van
Dominicaanse mannen- en vrouwenkloosters tot de oude observantie
terug. In de orde der Benedictijnen ging van verschillende kloosters
hervormende kracht uit. Zo vinden we te Padua S. Justina, in OpperDuitsland Melk en Kastl, in Neder-Duitsland Bursfeld met zijn brede
invloed. Bij de visitatiereis van kardinaal Nicolaas van Cusa, waarover
wij nog zullen spreken, sluit zich aan het hervormingswerk van de
Augustijn Johannes Busch. De strenge geest der Franciscaanse
armoede werd opnieuw gewekt door de H. Colette Boellet uit Corbie.
Zij bracht zeventien kloosters in Noord - Frankrijk en de Nederlanden
terug tot de oorspronkelijke strengheid der orde van de H. Clara en
bereikte, dat haar hervorming, van 1412 af, ook door een aantal
Franciscanenkloosters werd gevolgd. Aan het hof der Bourgondische
hertogen werd zij evenzeer vereerd als Dionysius de Kartuizer.
Ook aan vurige predikers uit de kloosterwereld ontbrak het aan
het einde der Middeleeuwen niet. Wij herinneren hier nog even aan
de Dominicaan Vincentius Ferrer, te Valencia geboren en in 1419 in
Bretagne een zalige dood gestorven, nadat hij al predikend bijna alle
Romaanse landen was doorgetrokken. Hij werd op zijn reizen vergezeld door notarissen, die acten van verzoening opmaakten, als toehoor
bereid waren oude veten bij te leggen. Aan het einde der eeuw-ders
onderscheidden zich in Opper- Duitsland de Dominicaan Johannes
Herolt, in Neder-Duitsland de Franciscaan-Observant Johannes
Brugman uit Kempen en Dietrich Cölde uit Munster, die volgens de
methode van Bernardinus van Siena en Joannes van Capistrano
werkten. Door hun predikaties, gebedenboeken en stichtelijke geschriften verbreidden zij de ware geest van Christelijke vroomheid.
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Dietrich is de schrijver van de eerste catechismus in de Duitse taal,
die gedrukt werd. Er bestaan vierendertig uitgaven van.
In Frankrijk trok de Bretonse Franciscaan Olivier Maillard
(t 1502) zeer de aandacht. Veertig jaar lang, van 1460 tot 1502, liet
hij haast geen dag voorbijgaan zonder te preken en onbeschroomd en
ronduit en grappig, tot in het platte toe soms, alles te hekelen, wat niet
strookte met Christelijke eer en deugd en hij trok er zich niets van
aan, dat hij, de vroegere biechtvader van koning. Karel VIII, bij
Lodewijk XII in ongenade viel. Het meest beroemd was de preek, die
hij te Brugge voor aartshertog Philips de Schone en zijn gemalin, de
Spaanse donna Juana, hield, en waarin hij alle standen, te beginnen
met de hertog, op hun zedelijke tekortkomingen wees. Zijn populariteit won daar natuurlijk nog door. Hij wist tegen het volk een toon aan
te slaan, die diepe indruk maakte, vooral door de bijtende spot,
waarmee hij tegen de vrouwen van leer trok. In zijn oog verpersoonlijkt de gevallen vrouw de macht des duivels, waarop hij steeds
terugkomt. Hij spaart echter ook de geestelijkheid, hoog en laag, niet,
evenmin als andere volkspredikers, wier scherpe, ja onbarmhartige
critiek het volk zeer aanstond. Tot die anderen behoorde de Italiaanse
Dominicaan Gabriel Barletta, die zo levendig en humoristisch de
gebreken van zijn tijd wist te behandelen, dat hij andere predikers
ten voorbeeld werd gesteld. Door hem ontstond het gevleugelde
woord: „Nescit praedicare, qui nescit barlettare". Nog moeten wij
noemen de Straatsburgse predikant Geiler von Kaisersberg, aan wie
de Elzasser Franciscaan Thomas Murner als satirisch schrijver ver want is.
Die manier van preken schijnt toentertijd in Frankrijk zeer in
trek te zijn geweest. Zij werd beoefend door de Benedictijn Jean
Raulin, die ook ijverde voor de hervorming van zijn orde, door de
Franciscaan Antoine Fradin, die onder ontzaglijke bijval des volks
de gebreken der rechtspleging geselde, en daarom in 1478 door
Lodewijk XI werd verbannen, en vooral door de Franciscaan Michel
Menot, speciaal bekend om het macaronisch Latijn, dat hij door zijn
Franse zinnen heen vlocht, maar ook om zijn heftige critiek op de
clerus, die in Frankrijk al evenzeer berisping verdiende als in Duitsland. Al deze predikers laken dezelfde fouten: simonie, zedeloosheid,
jacht op prebenden, en soms bovendien handel in aflaten en propaganda voor valse of twijfelachtige reliquieën. In een zijner preken
hekelt Menot met de volgende woorden de hebzucht der bisschoppen
en hun partijdigheid in het opleggen van kerkelijke straffen: „Er was
eens iemand, die tegen me zei: 0 broeder, het is om te huilen, als
je naar de geestelijken van onze tijd kijkt. Zo, waarom? zei ik.
Zij moesten zich tegenover eenieder barmhartig tonen, om de zondaars naar God terug te brengen, en toch zijn zij de wreedsten en
hebben zij de grootste schuld. Als een misdadiger gegrepen wordt,
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zet men hem in de gevangenis, geeft hem te eten en brengt hem naar
de galg. Maar de bisschoppen leveren voor tien duiten hun broeders
aan de duivel over en snijden hen af van de gemeenschap met de
Kerk." 1
Het kon echter een paar goede kloosters en volkspredikers niet
gelukken, helemaal goed te maken, wat de wereldgeestelijkheid naliet,
vooral in zo'n tijd niet, waarin het volk toch al zo'n behoefte had aan
godsdienstonderricht. Hoe gering de eisen waren, die men soms aan
de godsdienstige ontwikkeling des volks stelde, leren ons de opmerkingen van Vincentius Ferrer. Hij verlangde van zijn toehoorders niet
meer, dan dat zij het Onze Vader, het Wees gegroet en het Confiteor
kenden, dat zij de Twaalf artikelen des geloofs konden opzeggen en
het kruisteken maken. Van de andere kant echter moest men rekening
houden met de burgerij in de steden, die critisch was geworden, en
niet alleen de menigmaal bedorven hogere standen neerhaalde, maar
ook scherp lette op het moreel gezag der predikanten. In dit opzicht
vooral toonde zich het noodlottig gebrek aan ijver voor de zielzorg
bij de bisschoppen. Het ergste was, dat zij zich niet bekommerden
om de vorming van de seculiere clerus, een van hun eerste plichten
toch. Ieder moest maar zelf zien, aan de nodige kennis te komen, bij
een pastoor of in een klooster, en wie zich dan kwam melden, werd
maar zonder onderzoek priester gewijd. Met de ontwikkeling van de
clerus was het treurig gesteld. Onder de lagere geestelijkheid bezochten slechts enkelen de hogescholen. De adellijke kerkvoogden, de
opvolgers der heren van eigen kerken, trokken er zich nog minder
van aan, hoe het stond met de ontwikkeling en de zeden der geestelijken, aan wie zij de prebenden verleenden.
Meer dan ooit was het toen nodig geweest, de candidaten voor
het priesterlijk ambt zorgvuldig te schiften. Er kwamen er velen
binnendringen, die niet geroepen waren, alleen om prebenden te
bemachtigen. Door de grote toeloop daalden de inkomsten van de
lagere clerus voortdurend. Zo ging zich het onheilspellend verschijnsel
vertonen van een geestelijk proletariaat, dat de geestelijke stand nog
meer in discrediet bracht. Er was in de grote steden een ontzettend
groot aantal wereldgeestelijken, die van zeer benepen inkomentjes
leefden. Velen moesten rondkomen van het geld, dat een altaarstichting of een altaarlening voor het lezen van zielemissen opleverde. Er
waren kerken met over de honderd altaristen. Maar evenals de plichten, aan zo'n altaarprebende verbonden, zelden iedereen werk genoeg
konden geven, evenmin waren de inkomsten toereikend. De meesten
echter was het vooral om die inkomsten te doen. Die waren hun vaak
al in hun kinderjaren toegewezen, en met het oog daarop hadden zij
zich laten wijden. De enige andere inkomsten der seculiere geestelijk)

1

) S a m o u ill a n, Olivier Mail] ard, p. 242.
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heid waren de tienden en de emolumenten voor geestelijke diensten.
Daarop aasden de burgerfamilies, die het voorbeeld der hogere standen nastreefden: die laatste maakten jacht op kanonikaten en bisdommen, de burgers zagen in de lagere geestelijke stand een kostwinning
voor hun kinderen.
De lagere clerici volgden dan ook de prelaten na, door te azen
op prebenden, en die zoveel mogelijk opeen te stapelen, en door te
trachten, voor hun geestelijke diensten zo hoog mogelijke betaling
te verkrijgen. Vaak konden zij nog te hunner verontschuldiging aanvoeren, dat de nood hen dwong. Maar zo'n excuus gold niet voor de
trotse, pralerige Parijse bisschop Jacques du Chatelier, die de godsdienstoefeningen in een druk bezochte kerk tweeëntwintig dagen
opschortte en haar niet over wilde wijden, vóór het vastgestelde
zoengeld betaald was voor de ontwijding, veroorzaakt door een gevecht tussen twee bedelaars. De zielzorg in de parochies leed ernstige
schade, doordat ze vaak niet werd uitgeoefend door de daartoe geroepen en daarvoor gesalarieerde pastoors, maar door slecht betaalde
vicarissen, door wie de afwezige pastoors zich lieten vervangen.
Kloosters of kapittels deden gelijkerwijs: de inkomsten van onderhorige parochies gebruikten ze, om hun eigen middelen te verbeteren.
Andere kerken weer werden in het nauw gebracht door bijzondere
verplichtingen, die haar werden opgedrongen; zij moesten ambtenaren, die voor de vorsten onbruikbaar waren geworden en met een
zogenaamde broodbrief waren gepensionneerd, hun leven lang, of
andere personen voor de tijd dat de jacht duurde, onderhouden; en
bovendien werd onbarmhartig het jus spolii uitgebuit.
Het een met het ander fnuikte de blijde toewijding der zielzorgers voor zover deze nog aanwezig was en verlamde hun werk
in de dienst van het volk. Van de andere kant moest natuurlijk het
respect voor de priesters, dat toch al te wensen overliet, steeds achteruitgaan. Menigmaal vernemen wij uit de boezem des volks uitingen
van minachting, ja zelfs haat tegen de geestelijkheid. Die kwamen niet
altijd, maar toch dikwijls voort uit critiek op de innerlijke onechtheid
dergenen, die wilden bevelen uit naam van een hogere zedelijke orde,
maar daar zelf een min of meer grote smet op wierpen. Helaas niet
ten onrechte sprak men schande over de trots en de hebzucht, en zelfs
over de zedeloosheid van hogere en lagere clerus. Het was niet overal
even erg, maar in menige streek toch vond men geestelijken, die
bijzitten hielden. Dat was dan in de stad en op het platteland algemeen
bekend. Het hevigst echter voelden de burgers zich geprikkeld door
de schraapzucht der geestelijken, hun jacht op emolumenten, kerke lij ke belastingen en toelagen. Die verscherpte de economische strijd,
te erger naarmate de geldhandel zich uitbreidde, nadat hij tijdelijk was
geluwd door de propaganda voor de armoede.
De economisch-democratische strevingen, die in Frankrijk reeds
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vroeger, in de twaalfde en dertiende eeuw, in de bisschopssteden wel
eens bloedige tonelen hadden veroorzaakt, lieten zich in Duitsland
met kracht gelden, toen daar overal de strijd tussen steden en ridders
ontbrandde, en de gilden, vooral in de Zuid- Duitse steden, een aandeel opeisten in het bestuur der steden. In die strevingen vervolgde
zich het verzet, dat aanvankelijk slechts gericht was tegen de feudale
meesters, de heren van stad en land en grond, maar vervolgens ook
onmin wekte met de bisschoppelijke en de stedelijke clerus. Er rezen
onenigheden met de geestelijke grondbezitters en geestelijke vorsten
om cijnzen en tollen, en met de geestelijken in de steden om de tiende,
die als stedelijke verbruiksbelasting op wijn, bier en andere genotmiddelen werd geheven en die de geestelijken weigerden te betalen.
Bovendien beschouwde men de stadsgeestelijkheid vaak als oneerlijke
concurrenten. Priesters, kloosterlingen en broederschappen dreven,
vaak uit nood, handel in textielwaren, graan, wijn en bier. Men zag
daar oneerlijke concurrentie in, want de clerus was vrij van publieke
lasten, en genoot nog meer privileges: vrijheid van de wereldlijke
jurisdictie, en het asylrecht. Doordat de kerkelijke jurisdictie zozeer
over wereldlijke aangelegenheden werd uitgebreid, ontstonden er ook
weer conflicten, en die werden natuurlijk feller, toen men de tuchteloosheid van de clerus waarnam, en zich ergerde aan het eindeloze
gekibbel tussen geestelijken, vooral tussen reguliere en seculiere clerus
over de uitoefening van parochiale rechten. Men ging de geestelijken
bestrijden en bespotten, want men zag in hen leden van een rijke,
onbillijk bevoorrechte, heerszuchtige klasse, wier vele tekortkomingen
en fouten waarlijk niet dwongen tot groter achting. Maar al ging men
nog zo vinnig te keer tegen de slechte priester, en de onkuise, luie
bedelmonnik, men boog ootmoedig het hoofd voor de boetprediker,
die het ernstig meende en zelf zijn idealen in practijk bracht, en voor
de ijverige zielenherder, die onzelfzuchtig werkte voor het heil des
volks. Want die waren er toen óók, meer zelfs, dan men menen zou,
als men de vele stemmen hoort, die zich tegen de misstanden onder de
clerus verhieven. Zeer terecht heeft men tegenover die ongunstige
getuigenissen gewezen op het vele goede, dat zich ook toen vertoonde.
Zullen we ooit de verhouding tussen licht en donker met enige j uistheid kunnen bepalen? Wij weten het niet. Tot nog toe kunnen wij
alleen maar zeggen, dat het licht en het donker in het kerkelijk leven
nooit zo dicht tegen elkaar lagen en zo scherp tegen elkaar afstaken
als toen, en moeten wij toegeven, dat de misstanden onder de clerus
toenamen, dat er steeds meer wereldgeestelijken en kloosterlingen
waren, die zich zwaar gedrukt voelden door de plichten van hun staat.
Hoe zouden wij anders moeten verklaren, dat zovelen hunner aanstonds bereid waren, die plichten van zich af te schudden, toen de
kreten der hervormers daverden of dat tal van lagere geestelijken
vol bitterheid de partij der opstandige boeren kozen? In onze tijd
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krijgen de katholieke geestelijken nog wel radicaler geredeneer te
horen, en toch zijn het er altijd maar heel enkelen, die zich daardoor
uit hun evenwicht laten brengen.
Dat er ook toen nog tal van plichtsgetrouwe, ijverige zielzorgers
waren, blijkt ons uit enkele pastorale notities, uit omstreeks 1500, die
kortelings bekend zijn geworden: van Florentius Diel, van de.
St. Christoffel te Mainz, van Stephan May te Hilpoltstein en van
Johann Eck te Ingolstadt.
Wij weten nu ook, dat aan het einde der Middeleeuwen, in elk
geval in de steden, dikwijls gepreekt werd, en al treffen we dan ook
meest kloosterlingen op die kansels hun preken konden makkelijker
verzameld ' en verspreid worden er waren ook onder de seculiere
geestelijken ijverige predikanten. Tot die ijver spoorden tal van diocesane synoden aan. Vaak werden aan kerken en kapellen aparte krachten aangesteld, die zich geheel aan het predikambt konden wijden.
Zo'n plaats als prediker, in 1478 aan de kathedraal van Straatsburg
gesticht, werd dertig jaar lang bekleed door de scherpzinnige en diepzinnige Geiler von Kaisersberg, die de gebreken van zijn tijd onbarmhartig hekelde. Maar wij vernemen ook uit kleine plaatsen, uit
dorpen van zulke stichtingen. De predikers moesten op Zon- en
feestdagen, en in de Vasten ook 's Woensdags en Vrijdags de gelovigen
toespreken. In de parochie- en kloosterkerken in de grote steden werd
vaak Zondags meermalen, en bovendien minstens nog éénmaal in de
week gepreekt, in de Vasten en de Advent zelfs iedere dag. De kerken
waren dan steeds vol. In 1508 moest de bisschop van Breslau maatregelen nemen, omdat er te vaak gepreekt werd. Alles wijst er op, dat
het volk aan het einde der Middeleeuwen steeds meer naar predikaties
verlangde en dat men trachtte, aan dit verlangen te voldoen. Men
wilde zelfs vreemdelingen horen, die alleen in het Latijn konden
preken Joannes van Capistrano bijvoorbeeld en liet dan hun
preken door tolken vertalen. Van die bijzondere gevallen afgezien,
werd voor het volk steeds in de volkstaal gepreekt; dat er in het Latijn
gepreekt werd, is een misverstand, ontstaan doordat tal van preken
in het Latijn, de taal der Kerk en der theologen, te boek werden
gesteld.
De inhoud der preken weerspiegelt, wat er in kerkelijke kringen
leefde. Geleerde theologen hielden zich aan de scholastieke predikmethode, met haar nauwgezette, schoolse uiteenzetting van het thema
en haar logische rangschikking der stof; zij had echter deze nadelen,
dat de vorm te ingewikkeld werd en verzwaard met veel al of niet
geleerd hulpmateriaal, zodat die preken vaak een buitensporige
omvang kregen. De mystieke methode, die in de veertiende eeuw in
Eckart, Seuse en Tauler hoogtij had gevierd, doet in de vijftiende
eeuw ook niet veel meer dan het vroegere herhalen, en vertoont vooral
in de bespiegelende mystiek achteruitgang, door in sentimentaliteit
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over te slaan; terwijl de practisch ascetische richting op respectabel
peil bleef door een gezond religieus leven aan te prijzen. Naast die
twee oudere manieren, die zich vooral in de kloosters handhaafden,
kwam er een nieuwe in zwang, die zich aanpaste bij de behoefte des
volks, en zich kenmerkt door beknoptheid, eenvoud en groter vrijheid.
Ook volgens die nieuwe methode werd vaak met ernst de Christelijke
waarheid onderwezen, een degelijke levensbeschouwing gepropageerd,
werd nu en dan scherpe critiek op wantoestanden onder geestelijken
en leken uitgeoefend, werd blijk gegeven van helder begrip van zielsbehoeften en innige godsdienstigheid. Maar ook moeten wij vaak
constateren, dat men zich te veel bij het volk aanpaste, met grapjes
en spelletjes en rijmpjes, met plomp realisme en onnozele vertelsels,
foefjes, die op de kansel niet thuishoren. Een uitstekende predikant
uit de seculiere clerus hebben wij eerst kortelings leren kennen: de
Weense professor Paulus Wann uit Wunsiedel. Zijn lijdenspreken,
in de dom van Passau gehouden, vertonen een aangename harmonie
tussen scholastieke uiteenzetting en mystieke vroomheid.
Ook in geschrifte trachtte men te voldoen aan de behoefte des
volks aan godsdienstige leer en stichting. Voor kinderen en volwassenen werden boeken in zeer verschillende soorten geschreven. Voor
hen, die niet konden lezen, kwamen er platen en prentjes. Woord en
beeld vulden elkaar aan. Er waren catechismussen in beeld, en verklaringen van de Tien Geboden en het Onze Vader, biechtboeken en
huwelijksboeken en stichtelijke boeken onder titels als Zielegids en
Zieletroost. Nummer één in de lange rij troostboeken aan het einde
der Middeleeuwen was geweest de zeer verspreide, boven haar verdiensten geprezen Consolatio theologiae van de Straatsburgse Dominicaan Johannes von Dambach, een tijdgenoot van Eckart. Dat was
eigenlijk in het geheel geen volksboek; het bepleitte een soort ver
stoïcisme, met jammerlijke kleinering van de vrouw en het-christeljk
huiselijk geluk; maar het bezat de afgekeerdheid van de wereld, die
de mystiek eigen is. Verder verschenen er allerlei gebedenboeken,
verklaringen der H. Mis, bedevaartboekjes en overlijdensboekjes.
Veel van die literatuur heeft haar ontstaan indirect te danken aan Jean
Gerson, die als pastoor van St. Jean-en-Grève te Parijs de behoeften
van zijn tijd grondig had leren kennen, en aan Nicolaus Cusanus. Het
kostelijkste, onsterfelijke boekje, dat ook voor ons nog een stichtelijk
erfstuk van die tijd uitmaakt, is het geschrift Over de Navolging van
Christus, dat wij al eerder besproken hebben.
Dat ook aan deze wijze van onderrichting des volks wereldgeestelijken een verdienstelijk aandeel hadden, bewijst de kapelaan van de
St. Peter te Frankfurt, Johann Wolff, uit Konnersreuth afkomstig, en
te Frankfurt in 1468 gestorven. Hij schreef een biechtboekje voor jong
en oud, dat in 1478 gedrukt werd, en waarin vooral de onderrichting
over de verschillende soorten van berouw de aandacht trekt. Het
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volmaakt berouw bespreekt hij met deze woorden: „Dus (ten vijfde):
eenieder, die een doodzonde heeft bedreven, moet hierover leed
gevoelen, dat hij zich met de doodzonde heeft vergrepen aan het
hoogste, onveranderlijke, volmaakte, allerbeminnelijkste goed, de
almachtige God, zijn Schepper, opperste Vader en Verlosser, en tegen
Zijn onmetelijke en nooit te verdienen vaderlijke liefde, die Hij voor
hem heeft gehad en heeft, en tegen Zijn eer en glorie, doordat hij met
de doodzonde Zijn wil en goddelijk gebod gebroken heeft. Als dan
de mens daarover smart koestert in zijn hart en het vaste, stellige
voornemen, de zonde te biechten en boetvaardigheid te doen, en als
hij dan hoop koestert in de peilloze barmhartigheid Gods en in het
Lijden van onze Heer Jezus Christus, dan wordt hem de doodzonde
afgewist van zijn ziel en vergeven en de herwonnen liefde Gods zijn
ziel weer ingegoten en geschonken, waardoor de ziel dan fraai gesierd,
gesmukt en bekleed wordt en een tempel Gods. Op dit berouw en
deze smart moet iedere mens zich toeleggen voor en in de biecht." 1
Nadat Gutenberg te Mainz omstreeks 1450 met de losse letters,
die hij had uitgevonden, boeken had leren drukken, en toen het
wonderbare procédé zich, na de verovering van Mainz door aartsbisschop Adolf van Nassau in 1462, over de wereld kon verbreiden,
werd de boekdrukkunst ijverig vooruitgeholpen door de geestelijkheid, want zij zag er een middel in om de taak te vervullen, die haar
toen zeer ter harte ging. Er ontstonden overal kloosterdrukkerijen,
zelfs in afgelegen kloosters; zo bijvoorbeeld in het klooster Rougemont,
hoog in het Zwitserse graafschap Greierz, waar in 1481 het geschiedenisboek van de Westfaalse Kartuizer Werner Rolewinck gedrukt
werd. In Italië vond men in het klooster Subiaco de eerste Duitse
drukkers. Vooral de Duitse geestelijkheid voorzag door middel van
de boekdrukkunst in haar literaire behoefte en bevorderde aldus haar
uitbreiding zeer. Nu konden alle boeken, die voor het volk bestemd
waren, benevens de werken der kerkvaders, der scholastieken en der
nieuwere theologen een veel snellere verspreiding vinden. Van de
vulgaat kwamen tot het jaar 1500 bijna honderd drukken uit. Men
beijverde zich ook, vertalingen in de landstalen onder het volk te
brengen. Van 1466 tot 1521 werden er achttien volledige vertalingen
van de hele bijbel in het Duits gedrukt, en tweeëntwintig Duitse
psalmboeken, en bovendien nog tot 1518 vijfentwintig Duitse uitgaven van de epistels en evangeliën. De eerste Hollandse bij telvertaling werd in 1477 te Delft gedrukt. In Frankrijk werd de Heilige
Schrift in de volkstaal verbreid met de Historia scholastica, een
uittreksel van de historische bijbelinhoud, omstreeks 1170 geschreven
door de toenmalige kanselier van Parijs, Petrus, genaamd Comestor,
en tussen 1291 en 1295 in het Frans vertaald door de kanunnik
)
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Guyard des Moulins, die de tekst aanzienlijk uitbreidde, gedeeltelijk
met woordelijke vertalingen. Dit Franse bijbelwerk is later nog meer
uitgegroeid. Omstreeks 1477 werd hiervan het Nieuwe Testament en
omstreeks 1487 het geheel voor het eerst gedrukt. De eerste Italiaanse
vertalingen waren twee in 1471 te Venetië verschenen drukken. Dan
kunnen we nog een Catalaanse vertaling noemen, die in 1478 te
Valencia werd gedrukt, maar waarvan slechts kleine gedeelten bewaard
zijn gebleven.
Vele afzonderlijke mededelingen tonen, hoe groot veler belangstelling voor de bijbelvertalingen was. De bibliotheek van Dillingen
bevat een exemplaar van de vierde Duitse bijbelvertaling, waarin staat
aangetekend: „1476 heb ik Magdalena Krefftin ter ere der H. Drievuldigheid dit boek geheel uitgelezen van Halfvasten tot de heilige
Paasavond." Johann Eck had reeds op tienjarige leeftijd bijna de hele
Heilige Schrift gelezen. 1
Wij bezitten tegenwoordig meer dan voldoende bewijs, dat het
verlangen des volks naar voedsel voor zijn godsdienstig leven wel
degelijk door de clerus op allerlei manieren werd bevredigd. Dat
bevestigt in een ander verband de Elzasser humanist Wimpfeling in
zijn merkwaardig geschrift De arte impressoria van het jaar 1507; hij
spreekt daar over het Duitse beschavingspeil en zegt: „Het minst
geraakt door de euvelen des tijds zijn die boeren en arbeiders, die nog
volgens de eenvoud van zeden leven, en die pastoors in stad en land,
die zorgen voor het zieleheil hunner parochianen, en wier aantal
goddank niet klein is; en ook die kloosters, die trouw zijn gebleven
aan hun regels en geen grote rijkdom bezitten." 2
De critiek op de geestelijkheid was dan ook niet tegen de godsdienst en niet tegen de Kerk gericht. Zowel in de stad als te lande was
het volk van harte godsdienstig, stelde het prijs op godsdienstig onderwijs en vermaan, aanvaardde het gaarne ieder stichtelijk beeld en
betoog, wilde het alles, wat het ondernam en beleefde, in verband met
de godsdienst zien. Dat bewijzen onder andere de zangbroederschappen, die in de veertiende en vijftiende eeuw in menige stad in Zuid- en
Oost - Duitsland werden opgericht, om volgens vaste regels godsdienstige verzen voor te dragen, tot opluistering van de godsdienstoefeningen, en later tot eigen stichting. De zogenaamde Meistersinger
waakten nauwgezet tegen iedere afwijking van de leer der Kerk. In tal
van steden schreef het reglement voor, dat een der „Merker" (kunstrechters) een priester moest zijn.
Schoonheid en pracht der kerken gingen het volk buitengewoon
ter harte. Zelfs in de tijd, waarin er geen einde kwam aan de onenigheid tussen clerus en burgers, werden er in de steden ijverig kerken
)
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gebouwd, behalve in Frankrijk, waar het bouwbedrijf door de honderdjarige oorlog stokte. In die tijd werden in Engeland, Duitsland, Spanje
en Portugal, en ook hier en daar in Hongarije en Polen, de grootste
gotische kerken voltooid, en uitwendig en inwendig steeds fraaier
gesierd, zo lang vaak, tot de verwarring der geloofsverdeeldheid een
spaak in het wiel stak. De rijkdom, het comfort, de weelde, die in alle
Duitse handelssteden, vooral in de zuidelijke, zozeerwaren toegenomen,
openbaarden zich ook in de bouw en de uitrusting der kerken.
Ulm, de Duitse stad, die voorging in gildendemocratie, vond er
haar glorie in, een kerk te bouwen met een zo hoge toren en een zo
groot decoratief effect, als geen andere stad bezat. Maar zij werd dan
ook geprikkeld door een kopstuk der late Duitse gotiek, meester Ulrich
uit Ensingen. Uit Ulm ook krijgen wij te horen, hoe heel het volk aan
de bouw der kei k deelnam. Er werd een bouwgilde opgericht, waaraan
ieder zijn bijdrage, groot of klein, kon schenken. „Geen schortje,
keursje, gordel of haarlint werd versmaad, om later op de rommelmarkt, die men bij de spijkersmid aan het munster ging houden, zo
goed mogelijk te worden verkocht. Vele burgers hebben een heel jaar,
vele een half jaar, een, tva ee, drie maanden arbeid met paard en mannen daarvoor geleverd. Velen kochten er een paard voor, en aldus
groeide het werk zo onder hun handen, dat.... in 1488 de grote,
kostelijke tempel met toren niet alleen voltooid, overwelfd, gedekt,
maar ook met tweeënvijftig altaren getooid was." 1
Doordat er zovelen aan de bouw der kerken deelnamen, kon het
niet anders, of de strengheid van de zuivere gotische stijl onderging
duidelijk waarneembare wijzigingen. Wij moeten die vaak beschouwen als bewijzen, dat de tijd van de schoonste bloei voorbij was, maar
er van de andere kant weer een eigen waarde aan toeschrijven. De
energieke geestdrift, waardoor de rijke bloei in de dertiende en gedeeltelijk nog in de veertiende eeuw was ontstaan, bleek verslapt te zijn;
immers, de grootse idee van eenheid, waardoor de gotiek was bezield,
sprak niet meer zo duidelijk als vroeger. Na het einde der kruistochten
verdeelde zich het westen steeds meer in afzonderlijke naties. In
overeenstemming daarmee constateren wij ook in de gotische kunst
tegen het einde der Middeleeuwen, dat nationale verschillen scherper
uitkomen dan voorheen. De duidelijkste afwijking vertoont Italië;
dat sloeg met zijn enthousiast streven naar vernieuwing der Oudheid
geheel nieuwe wegen in; wat zozeer de aandacht opeiste, dat men tot
voor korte tijd weinig oog had voor het nieuwe, dat men ook in het
noorden sedert het begin der vijftiende eeuw zocht en vond, onder
leiding der Nederlanders. Wel vertoonde zich hun voorgang hoofd
schilderkunst, en wel in de paneelschilderkunst, die door-zakelijnd
de aristocraten van het Bourgondische hof werd begunstigd; maar het
)

1)

Hist.-polit. Blotter 32 (1853), 103v.

De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven

231

werd een karakteristiek van heel de ontwikkeling der kunst, dat het
grote en monumentale naar de achtergrond week. Ook de bouwkunst
streefde naar picturaal effect; in het groot door nieuwe ruimtevormen,
in de diepte vooral, in het klein door een voorkeur voor het sierlijke
en grillige een voorkeur, die ook de ridders aan de dag legden, zoals
wij zagen, toen de grote doeleinden van het verleden niet meer
bekoorden.
Het grillige, speelse in de bouwkunst nemen we waar om nog
even de meest bekende verschijnselen te noemen in de vervorming
van de spitsboog, die nu de zogenaamde ezelsrug wordt, in het
maaswerk, waarin we de hartvorm, de vlamachtige drielobs- of klaver bladvorm aantreffen, waarvan de stelen in S -vorm doorlopen (daardoor is men van flamboyant- of vlammenstijl gaan spreken) en in de
bewerking der gewelven met de holle profielen der ribben, de ster- en
netgewelven. Fraai ontwikkeld werden zulke aparte vormen vooral in
Engelse kerken. Men onderscheidt daar van de lancet- (spitsbogen -)
stijl der dertiende de decoratieve stijl der veertiende eeuw, waarvan
de kathedralen te Exeter en York de mooiste voorbeelden zijn, en de
loodlij neustij l der vijftiende eeuw, aldus genoemd naar de loodrechte
spijlen, die in horizontale lijn door rijen klaverblad- en tandvormen
zijn verbonden. Typerend is daarbij nog de wijze, waarop de constructie van het gewelf gemarkeerd is door rijkversierde kapitelen,
sluitstenen en laag neerhangende sluitstukken. In Duitsland geeft in
de vijftiende eeuw vooral de burgerij de toon aan. Zij houdt het meest
rekening met eenvoudige behoeften der practijk en geeft dus menig
voorkeur aan de ruime hallekerken, waarin de zijschepen even-malde
hoog zijn als het middenschip, en alle schepen onder één dak worden
gebracht. Men slaagde er echter in, door middel van aanbouwsels en
ombouwsels, door opzettelijke asymmetrie en afwijkingen, aan die
eentonige, nuchtere hoofdvormen een sterk schilderachtig effect te
geven, dat ongekende stemmingen wekte; om te voldoen aan de
behoeften der harten, die zich toen in het volkslied zo gevoelig uitten.
Het volk leefde helemaal mee met al wat er in de kerk gebeurde.
Het voelde zich daar thuis. Het kon er al zijn vreugde en rouw, al zijn
fierheid en boetvaardigheid uitvieren. De voornaamste gebeurtenissen
in het leven van de enkeling zowel als van de grote en kleine gemeenschappen werden er gewijd met sacrament en zegen. De kerk ontving
het pasgeboren kind ten doop, het in de godsdienst onderwezen kind ter
biecht en ter communie (die nu nog maar onder één gedaante werd
uitgereikt), het oudere kind ten vormsel, het jonge paar ter sluiting
van de echt, de jonge geestelijken ter priesterwijding of voor het
opdragen van de eerste Mis, en de doden op hun baar ter begrafenis
in of bij het gebouw. De aanzienlijken lieten zich bij voorkeur in
kloosterkerken begraven. Vorstelijke personen te Parijs kozen tot hun
laatste rustplaats de kerk der Coelestijnen, die bijzondere eerbied
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genoten om hun godsvrucht. In de kerk ook legden de burgers hun
eden van trouw af, en vierden de talrijke corporaties en broederschappen, profane zowel als geestelijke, haar feesten, waarvoor zij
vaak nieuwe kapellen stichtten. In vrome wedijver vereerde men de
heiligen, die men tot patronen had gekozen, en voortdurend vond men
nieuwe belangen, waartoe men hun voorspraak nodig had. Een
groepering van heiligen, die begon in Zuid-Duitsland en toen vooral
naar het oosten ver doordrong, was die der veertien „Noodhelpers ".
Tot die groepering is men waarschijnlijk gekomen tijdens de grote
pestepidemie. De bedevaartplaats Vierzehnheiligen in Oberfranken
werd een brandpunt van die heiligenverering. Die groep was in de
vijftiende eeuw een geliefd onderwerp voor kunstenaars en een
attractie voor het volk. Er was in de kerken altijd wat te kijken, en
natuurlijk viel kijken het kinderlijke volk makkelijker dan een inniger
besef voor oude, diepzinnige liturgie.
Dat openbaarde zich ook aan de kern van het godsdienstig leven,
in de liturgie der H. Mis. De oude idee van liturgische gemeenschap,
der offerande en communie van allen gezamenlijk, was door de tijds
onder de invloed der grote, deinende volksmassa's,-omstandighe,
steeds verder naar achter gedrongen. Men ging dus, nadat Berengarius' dwaalleer was uitgebannen, zoeken naar nieuwe vormen, om
het geloof aan het H. Sacrament met diepe eerbied te uiten. Men
vond die vorm in het tonen en aanzien der Hostie. Welke innige
gevoelens daardoor konden rijzen, treedt aan de dag in de vrome
hymne Adoro (te) devote, die waarschijnlijk niet door Thomas van
Aquine is gedicht, maar wel uit de veertiende eeuw tot ons is gekomen:
Tibi se cor meum t otum subiicit,
Quia te contemplans totum deficit....
Quando fief illud, quod tam sitio,
Ut, te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae? (Oude tekst.) 1

)

Hiermee staat in verband het ontstaan der elevatie, van het
opheffen der Hostie onder de H. Mis, aan het einde der twaalfde
eeuw. Het duurde echter enige tijd, eer daarvoor een vaste praxis
werd gevonden. Men had aanvankelijk de Hostie reeds vóór en onder
de consecratie opgeheven; maar de bisschop van Parijs Odon de Sully
(1196-1208) schreef voor, dat de elevatie eerst na de woorden der
consecratie mocht geschieden. Die praxis werd algemeen, hoewel de
pauselijke kapel haar eerst te Avignon, begin der veertiende eeuw,
ging volgen. Later kwam er een verbod tegen een tweede elevatie,
vóór het Pater poster, die in vele streken gebruikelijk was geworden.
1)
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Het bleek nodig, een grens te stellen aan het vrome verlangen des
volks, om de Hostie te aanschouwen. Hoe groot dat verlangen kon
worden, kunnen we opmaken uit hetgeen ons over de zalige Dorothea
van Pruisen (t 1394) verhaald wordt door haar geestelijke leidsman
en biograaf, Johannes von Marienwerder: „Zij had van haar jeugd af
tot het einde van haar leven een groot verlangen, de heilige Hostie
te zien, en al had zij die ook honderdmaal op één dag gezien, gelijk
waarschijnlijk menigmaal gebeurde, dan bleef zij nog steeds verlangen,
haar andermaal te zien." 1
Er moest vooral tegen gewaakt worden, dat de zucht om te zien
geen afbreuk deed aan de frequentie der H. Communie. Bovendien
moesten er allerlei bijgelovige opvattingen, die onder het volk ontstonden, worden uitgeroeid. Velen beschouwden een dag, waarop zij
van de elevatie geen getuige waren geweest, als een ongeluksdag, of
meenden, dat men rustig kon sterven op een dag, waarop men de
geconsacreerde Hostie had gezien, want die aanblik was even goed als
het ontvangen van de sacramenten der stervenden. Een niet gering
aantal personen verliet de kerk, als het ogenblik der elevatie voorbij was.
Het kijken werd nog vergemakkelijkt, doordat het volk toentertijd in
de kerk meestal stond. Kardinaal Guido van Praeneste had in 1201
getracht, het knielen onder de elevatie te Keulen in te voeren. Ook
kardinaal- aartsbisschop Stephen Langton schreef het voor, op de
synode te Oxford in 1222, maar eerst in de zestiende eeuw werd het
in de kerken algemeen. Gewoonlijk hielden ook de mannen in de kerk
hun hoofddeksel op. Alleen onder het evangelie werd het afgenomen,
en sedert de veertiende eeuw natuurlijk ook bij de elevatie.
Over het algemeen kunnen we zeggen, dat het toenmalige interieur
der kerken overeenstemde met het tegenwoordige. De meeste parochiekerken hadden ook een orgel. Alleen de biechtstoelen en de kruiswegstaties mankeerden nog; maar de oefening van de kruisweg, met staties
buiten de kerk, was aan het einde der Middeleeuwen wel al bekend.
In de stifts- en kloosterkerken werden fraai besneden koorbanken zeer
op prijs gesteld. Het mooiste koorgestoelte van die tijd werd in de
jaren 1469-1474 vervaardigd door de ernstige kunstenaar Jurgen
Syrlin te Ulm. Hij legde er heel de rijkdom van gevoel in, die men in
de houtsnijders van die tijd kan waarnemen, en voegde aan de heilige
ernst iets toe van die fijne humor, welke men zich veroorloofde bij de
bewerking van de „misericordes" aan zittingen en van andere onderdelen. In gewone kerken waren drie altaren, en boven ieder altaar
prijkte snijwerk of een beeld. Het stenen altaar wijkt in de loop der
vijftiende eeuw de tijd van de burgerlijke inrichting des levens voor het vleugel- of schrijnaltaar, dat de schilder of houtsnijder
gelegenheid gaf zijn kunst te tonen. In grote kerken, met vele zij)

1)

Septililium b. Dorotheae III c. 4. Analecta Bolland. III (1884), 409.
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kapellen, overstemde het vele beeldwerk, met koorstoelen en preek
doopvont, het monumentale der architectuur, en dat alles te-stoeln
zamen versterkte het picturale rhythme, waarop men zich voornamelijk toelegde. Voor het hoofdaltaar brandde reeds sinds de twaalfde
eeuw onafgebroken de godslamp. Het tabernakel echter, waarin de
H. Eucharistie op het altaar bewaard werd, kende men nog maar
nauwelijks; in mededelingen over bisschoppelijke visitaties in het
begin der vijftiende eeuw wordt nog nu en dan geklaagd over oneerbiedige bewaring in dorpskerken. In Duitsland werd de Eucharistie
van de dertiende eeuw af vaak bewaard in een wandnis, die na de
invoering van Sacramentsdag omgeschapen werd tot een torenvormig
gebouwtje. Op de duur ontstonden er tot dit doel architectonische
meesterwerkjes, zoals wij er een kunnen bewonderen in de St. Lorenz
te Neurenberg; maar misschien nog mooier is het Sacramentshuisje
in de dom te Ulm, dat de burgeres Angelica Zahringer in 1461-1469
liet vervaardigen door de meester van Weingarten.
De begeerte om te zien vond de grootste bevrediging aan de vele
processies, die op vele dagen des jaars binnen en buiten de kerk
werden gehouden. Behalve de gewone waren er nog tal van buitengewone processies, in tijden, waarin het volk een bijzondere aanleiding
had tot feestvieren of tot bede- en boetedagen. Het aantal feestdagen
werd geleidelijk veel te groot. Te Keulen vierde het volk honderd
speciale dagen per jaar. Geen wonder dus, dat Nicolas de Clémanges
in een zijner hervormingsgeschriften, omstreeks 1410 opgesteld,
opkomt tegen de instelling van nieuwe feestdagen, en de bisschop van
Auxerre prijst, omdat hij de meeste feestdagen had afgeschaft. 1
Van de vele processies werd er één steeds belangrijker; een, die
op verlangen des volks ingevoerd schijnt te zijn: de processie met het
Allerheiligste op Sacramentsdag, waarvan voor het eerst begin veertiende eeuw melding wordt gemaakt. 2 ) Men stelde zich met die ene
processie op die feestdag niet tevreden, maar hield haar ook op andere
feestdagen, in sommige plaatsen zelfs iedere Donderdag. Daarentegen
schreef Nicolaas van Cusa in 1451 voor, dat die processie alleen op
Sacramentsdag en zijn octaaf mocht worden gehouden, en steeds
slechts in één kerk moest beginnen. Met de Sacramentsprocessie hangt
samen de invoering van de monstrans, waarin het Allerheiligste
gesloten was en getoond werd. Wij vinden de naam aan het einde der
veertiende eeuw in het leven der zalige Dorothea van Pruisen. 3
Aanvankelijk hadden de meeste monstransen de vorm van een open)

)

1) Nicol ai de C1emangis Opp. ed. Lydius (Lugd. 1613), 151.
2) Concilie van Sens a. 1320. M a n s i, Conc. XXV, 649.
3 ) Septililium 1. II c. 11. Analecta Bolland. III. 132; mededelingen van Johannes
v. Marienwerder in het canonisatieproces SS. rer. Prussic. II, 224 n.: eukaristie
sacramentum, quod aperte in una monstrantia i bi servabatur.
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gewerkt torentje met een doorzichtige (glazen of kristallen) houder
voor de Hostie, die rustte op een halvemaanvormige „lunula" . Aan
het einde der vijftiende eeuw komt de vorm van een zon, die wij nu
als de meest gewone kennen, in gebruik.
Trachten wij een diepere kijk te krijgen in het godsdienstig leven
des volks, dan staan ons voldoende gegevens ten dienste. De hoeveelheid en verscheidenheid van het literaire en vooral van het artistieke
materiaal is zo groot, dat het nauwelijks te overzien valt. Hierin ligt
grotendeels de verklaring, dat er over het einde der Middeleeuwen
nog zo heel verschillend wordt geoordeeld. Wij vernemen tegenwoordig steeds meer bewonderende stemmen, van hen, die van naïef
volksleven kunnen genieten, en vooral de bekwame uiting van dat
leven in de kunst hoog waarderen; maar naast hen klinken nog steeds
de afkeurende stemmen, die eens de boventoon voerden, en die inderdaad op ernstige misbruiken en uitwassen kunnen wijzen.
Willen wij onszelf een mening vormen, dan kunnen wij niet beter
doen, dan het karakter van het religieuze volksleven in de veertiende
en vijftiende eeuw te vergelijken met dat in de dertiende eeuw, om het
aldus goed en snel te leren begrijpen. Wij vinden er dan de sprekendste
getuigenissen van op dat gebied, waar de fantasie en het gevoel zich
trachten te uiten, in de kunst, waaraan wij dus nog eens, maar dan uit
een andere gezichtshoek, onze aandacht zullen wijden.
De kunst der dertiende eeuw werd nog beheerst door de forse
systematiek van de scholastiek in haar bloeitijd, en door de blijde hoop,
door de triomfen van het westen in de tijd der kruistochten gewekt.
Het toeziende en regelende verstand, dat in de grote summae der
theologen en philosofen had uitgeschitterd met weids werk des geestes,
hield de fantasie en het gevoel nog binnen nauwe perken en stond
haar, als het de theologie gold, gewoonlijk slechts symbolische uiting
toe, die wel nobele diepte bezat, maar toch niet onmiddellijk voor heel
het volk begrijpelijk was. De geestdrift om de heerschappij van het rijk
Gods op aarde, die men voorgoed verzekerd achtte, de vreugde,
waarmee de gelovigen opzagen naar de troon Gods, het waren voor de
kunst prikkels, om vooral Gods liefde en goedheid en de glorie der
Kerk te verheerlijken.
De Franciscaanse en Dominicaanse boetpredikers, die nu in alle
grote steden te vinden waren, wilden echter de aandacht des volks met
dwingender kracht afleiden van dagelijkse beslommeringen en dage
strijd, en haar meer rechtstreeks vestigen op de geopenbaarde-lijkse
leer des heils, door minder op het verstand te werken dan op het hart,
het gemoed, naar het indrukwekkend voorbeeld van Franciscus van
Assisi ë. Zo moest dan de symboliek wijken, en werd meer rekening
gehouden met de menselijke gevoelens. Het volk moest de Verlosser
meer leren liefhebben, door Hem met menselijke ogen te zien, en te
leren beseffen, welk offer Hij met Zijn menswording had gebracht;
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men moest het volk wijzen op de vernedering, en vooral op de pijnen,
die de Zoon Gods zich had getroost. De kunst ging mee: zij trachtte
niet meer vooral blijde verhevenheid, maar smart uit te drukken.
Terwijl de naïeve tederheid van het volksgevoel getrokken werd tot
beschouwing van het zieleleven der Moeder Gods, moesten stugge
gemoederen worden geschokt door drastische herinnering aan de
korte duur van het leven, en aan de dood. Met deze bedoeling werd
de kunst realistischer en didactisch aanschouwelijker. Zij wil door de
ogen der kijkers meer het hart dan het verstand treffen, maar geeft
er daardoor tevens aanleiding toe, dat de grote synthese van het leven
in het geloof gaat wijken voor afzonderlijke taferelen, waarin niet
zelden door het streven naar aanschouwelijkheid de geheimen van de
godsdienst worden ontluisterd. Men voedde de godsvrucht met die
middelen, waar het volk van hield. Naar verstandige critiek werd
nauwelijks geluisterd. De volksmystiek trad als eiseres op, en de kunst
als haar ijverige advocaat.
Het was de mimische kunst, die van zulk een mentaliteit het
meeste profijt trok, en er zelfs haar eerste bloei aan dankte. De oude
religieuze spelen, die zich hadden aangesloten bij de liturgische
plechtigheden in de kerk op Pasen en Pinksteren, hadden geleidelijk
een zodanige omvang en gedaante gekregen, dat zij niet meer in de
kerk opgevoerd konden worden. Opvoering in de kerken begon ook
vrij ongepast te schijnen, door de humoristische en koddige tonelen,
er waarschijnlijk ingevlochten door ronddolende clerici, in het noorden meer dan in Italië. Er werd over geklaagd, dat de geestelijken niet
meer optraden als symbolische figuren, maar realistisch spel leverden
in rollen van soldaten, duivels en vrouwen. Zo kwamen de geestelijke
spelen buiten de kerk. In verband hiermee werden zij nu in berijmde
volkstaal voorgedragen, en niet meer geheel in het Latijn gezongen, al
traden er ook nog enige tijd koren met Latijnse gezangen in op.
Het oudste spel in de volkstaal, dat wij bezitten, is het Franse
spel van Adam, dat nog in de twaalfde eeuw wordt gedateerd. Het
werd voor de kerk opgevoerd, en begon hiermee, dat God de Vader
uit de kerk naar buiten kwam, om het eerste mensenpaar te onderrichten. Dan kwam de zondeval met zijn gevolgen, en ten slotte de
stoet der profeten, die de verlossing voorspelden, aan de hand van een
preek, aan de H. Augustinus toegeschreven, die in de lecties voor
Kerstmis voorkwam.
De eerste Duitse spelen, gedeeltelijk vertalingen van oude Latijnse teksten, waren Paasspelen. Ze zijn uit de dertiende eeuw. Als komische figuur trekt daarin de aandacht de koopman met zijn bedienden,
die de reukwerken moeten bereiden, welke de heilige vrouwen mee
willen nemen naar het graf van Christus. Wij bezitten ook vroege
Kerst-, passie- en heiligenspelen in het Duits, en het spel van de
wijze en de dwaze maagden; toen dat in 1322 te Eisenach werd
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vertoond, werd markgraaf Frederik-met-de- gebeten-wang er zozeer
door geschokt, dat hij een beroerte kreeg en stierf.
De bevolking der steden vond steeds meer smaak in de religieuze
spelen. Allerlei broederschappen, gilden, corporaties gingen ze opvoeren, maar nu los van de Kerst- en Paastijd, in zo gunstig seizoen,
dat men in de open lucht kon spelen. Het aantal spelers, waaronder
ook leken optraden, werd steeds groter. De spelen werden vertoond
op de pleinen voor de kerken of raadhuizen. De tonelen, waartussen
de handeling zich bewoog, waren naast elkaar aangebracht, zodat er
geen decor veranderd hoefde te worden. Aan het ene einde was de
hellekrocht, waar de duivels uit- en ingingen. Op een verhevenheid
zag men soms de Heer der heerscharen tronen met de engelen, die Hij
als boden uitzond.
Dikwijls nam zo'n opvoering enige dagen in beslag. Zoveel tijd
had men nodig, omdat men het hele leven van Christus opvoerde, met
de schepping der wereld als inleiding en het laatste oordeel als slot.
De spelen werden steeds als werken van godsvrucht opgevat. Men
organiseerde ze uit dankbaarheid, als er iets verheugends was voorgevallen, of gebruikte ze als boeteoffer, wanneer publieke nood om
leniging vroeg. Soms werd de deelnemers een aflaat verleend. De
spelen werden meestal geschreven en de uitvoeringen voorbereid door
priesters. Die namen soms ook zelf een rol op zich. Men stond er
gaarne kerkelijke gewaden en andere voorwerpen voor in bruikleen af.
Aangezien men nog lang bleef voortleven in de opvatting, dat de spelen
godsdienstig-kerkelijke handelingen waren, waaraan geen vrouwen
actief deel mochten nemen, werden vrouwenrollen tot midden in de
vijftiende eeuw door mannen gespeeld. Als eerste actrice trad in 1468
te Metz een achttienjarig meisje op; zij vervulde de hoofdrol in het
Catharinaspel zo treffend goed, dat een edelman haar huwde. De
rollen van engelen werden gewoonlijk door koorknapen vervuld, gelijk
in de tijd der liturgische spelen.
Hoewel stijfheid, onhandigheden en grove smakeloosheden niet
uitbleven, horen wij toch zelden, dat er tegen de spelen bezwaar werd
geopperd. Bijna altijd zag men er een prijzenswaardig middel in, om
de toeschouwers te stichten en van het kwaad af te schrikken.. De
gedachte, dat hemelse gestalten geprofaneerd en godsdienstige geheimen gekleineerd konden worden, kwam nagenoeg bij niemand op.
Niettemin beval Wedego, bisschop van Havelberg, in 1471 zijn
priesters, een einde te maken aan de opvoering van passie- en legendenspelen, wijl die lichtzinnige vertoningen reeds vaak de straf des
hemels, in de vorm van ziekte en hongersnood, hadden afgeroepen.
Hij had waarschijnlijk het oog op de stuitende ruwheid, waarmee
dikwijls de beulen in de passiespelen optraden, en misschien ook op
de grappen, die in de duivelsspelen voorkwamen. Een stereotiepe
komische figuur was de vrolijke duivel Titinillus, die zich in de hel
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bezighield met de priesters en leken, die in de godsdienstoefeningen
nalatig en oneerbiedig waren geweest. Groot succes behaalden ook
steeds de spotternijen der Joden, die een groteske dans met gezang
uitvoerden, terwijl Christus aan het kruis hing. Daarmee vermaakte
men zich vooral in de Duitse steden, waar de Joodse bevolking niet
onaanzienlijk was. Zo lag in die spelen menigmaal fijn en grof vlak
naast elkaar; en de toeschouwers toonden hun naïeveteit, door als
kinderen zo snel van huilen tot lachen over te gaan.
De geestelijke spelen hebben zich aan het einde der Middeleeuwen het meest ontwikkeld in Frankrijk en in de Nederlanden. Daar
kregen zij ook de naam mysteries, die echter waarschijnlijk niet is
afgeleid van „mysterium", geheim, maar van „mi(ni)sterium", en de
volgens voorschrift uitgevoerde handeling betekent, evenals het
Spaanse „auto". Het mysterie, dat in Frankrijk het meest insloeg, was
het in 1450 geschreven passiespel van Arnoul G réban, in die tijd
organist van de Notre Dame te Parijs, later kanunnik te Le Mans. Als
een aparte groep onderscheidt men de mirakelspelen, waaronder
vooral de Lieve-Vrouwe-spelen geliefd waren; zij hadden wonderen
tot onderwerp, die aan de voorspraak der heiligen werden toegeschreven. Inspiratie voor nieuwe geestelijke spelen vond men in de
gecostumeerde groepen in de processie op Sacramentsdag. Oorspronkelij k waren dat levende beelden uit het Oude en Nieuwe Testament,
die op wagens in de processie meereden. Daar groeiden tonelen met
handeling uit, die men op de verschillende rustplaatsen opvoerde. Een
zeer populaire groep in de Sacramentsprocessie te Freiburg im Breisgau was het schip met de H. Ursula en haar gezellinnen. Te Kunzelsau
bij Oehringen in Wurttemberg voerde men op Sacramentsdag al een
heel uitvoerig spel op. Het omvatte de schepping, de verlossing, het
lijden, het laatste oordeel, de strijd tussen Kerk en Synagoge, de tien
maagden, de geloofsbelijdenis en de strijd tussen lichaam en ziel. Aan
het einde verscheen de paus om een vermanend slotwoord te spreken.
Zulke spelen waren het eerst in Engeland ontstaan en bleven daar lang
in ere, waarna zij in Spanje een nieuwe bloei beleefden.
De allegorisch-didactische stukken behandelden vrij gekozen
onderwerpen, vooral de strijd tussen deugden en ondeugden, tussen
de mens en de duivel. Ze waren in Engeland, en vervolgens in de
Nederlanden en in Frankrijk zeer in trek, en heetten in het Frans
„moralités". Beroemd werd in Holland en Engeland de moraliteit
„Elckerlijc", waarin oude vertellingen waren verwerkt. Zij schildert
de mens op zijn weg naar de rechterstoel Gods, waar hem nog maar
twee vrienden ter zijde staan : het geloof en de goede werken.
Weet men in die velerlei geestelijke stukken de heilige ernst te
handhaven, dan kunnen zij, in nieuwere vorm, nog steeds het godsdienstig gemoed stichten en verheffen.
Bij de moraliteiten moeten wij sinds de tweede helft der vijftiende

De fe udale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven

239

eeuw ook de dodendansen rekenen; maar die zullen wel uit een heel
andere grond zijn voortgekomen, al was ook hier de begunstigende
kracht het verlangen naar aanschouwelijkheid. Dat heeft bij het naïeve
volk een donkere kant: de zucht naar griezeligheden, als bron van
diepe emoties. Velen hadden in de veertiende eeuw de tijd van de
zwarte dood beleefd, waarin de pest het westen teisterde. In de dicht
bebouwde steden, waar de hygiëne veel te wensen overliet, waren
plotselinge, onverklaarbare sterfgevallen lang niet zeldzaam. Daarvan
kende eenieder in zijn omgeving schokkende voorbeelden, die zich in
de geesten prentten als een onvergetelijk memento mori. Het lag voor
de hand, dat zulke indrukken in de literatuur niet onuitgesproken
bleven. In de literatuur vinden wij de eerste aanwijzing omtrent de
ontwikkeling van de dodendans. Uit het jaar 1376 komt het raadsel achtige citaat van de Franse dichter Jean le Fèvre : „Je fis de Macabré
la dance" (Ik heb de dans van Macabré geschreven), waaraan het
Frans de term „danse macabre" voor dodendans ontleent. Wat betekent echter Macabré? Het meest waarschijnlijk is nog steeds, dat het
een verminking is van de naam Macchabeus, en dat het de dichter
aanduidde der Latijnse verzen, die aan afbeeldingen van de dodendans
werden toegevoegd en door Jean le Fèvre in het Frans waren ver taald. 1

)

Trachten wij echter het ontstaan van die afbeeldingen zelf te
verklaren, dan moeten we enige trappen van voorontwikkeling aannemen, die we nog niet kennen. De eerste trap was wellicht het overoude volksgeloof aan een reidans van doden of geraamten. Naast het
lijk plaatste men dan het beeld van de levende mens naar een
gedachte, waarmee de boetpredikers tot inkeer vermaanden. Dezen
zullen wel al heel vroeg zo'n krachtige toon hebben aangeslagen, als
in 1452 en 1453 de H. Joannes van Capistrano, die te Leipzig en
Breslau, predikend over de uitersten des mensen, van de kansel een
doodshoofd toonde en zijn toehoorders ontstelde met de vraag: „Ziet,
waar zijn de haren, die u zo hebben behaagd, de neus, die heerlijke
geuren inademde, de tong, waarmee gij hebt gelasterd ? .... De
wormen hebben het allemaal verteerd." Te Leipzig maakte die preek
zo'n indruk, dat zeventig leden der universiteit aan de wereld verzaakten. 2 ) De zwaar treffende gedachte, dat mensen uit alle standen
door de dood, voor wie allen gelijk zijn, worden weggehaald, de een
na de ander, werd reeds geformuleerd in de „Vado mori" -verzen.
Die zijn uit het begin der veertiende eeuw tot ons gekomen en waren
wellicht het bijschrift bij een prent, die voorstelde, hoe de dood ieder
op zijn beurt wegrukte. In disticha nemen die mensen dan afscheid
van de wei eld : „Ik ga sterven, spreekt de bisschop. Staf en sandalen
1) Vgl. H u e t, La danse macabre. Le moyen -age XXIX (1918), 148w.
2) Vgl. H o p f e r, Zur Predigttátigkeit des hl. Johann Capistran., Franziskan.
Studien XIII (1926), 150.
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en mijter moet ik verliezen, of ik wil of niet." „Ik ga sterven, spreekt
de ridder. In vele gevechten heb ik overwonnen, maar de dood overwinnen kan ik niet." „Ik ga sterven, spreekt de wijsgeer. Anderen
heb ik de kunst geleerd, conclusies te trekken. Met mijzelf is de dood
snel tot een conclusie gekomen." 1
Een afzonderlijke trap vormen de illustraties bij een oorspronkelijk Arabische legende. Zij geven drie levende voetgangers, jongelieden, te zien, die een drietal doden tegenkomen aldus in Franse
miniaturen en bijbehorende Franse gedichten of drie ridders te
paard voor drie open doodkisten, als in het aangrijpend tafereel op
de Campo Santo te Pisa.
Het meest pakkende moment in de dodendans lag hierin, dat de
levende figuren de doden de hand moesten reiken ten reidans. Zo
werd de dodendans niet alleen afgebeeld, maar ook gespeeld. In welke
vorm het eerst, is nog de vraag. Er zijn ons tot heden twee opvoeringen
bekend, een in Brugge voor hertog Philips de Goede in 1449, en een
tweede enkele jaren later, in 1453 te Besancon, bij gelegenheid van een
provinciaal kapittel der Franciscanen. In beeld vinden we de dans al
vroeger. Het meest bekend was de muurschildering in de zuilenhal
van het beroemde Cimetière des Innocents te Parijs. Daaraan moet
de Parijse drukker Guyot Marchant zijn houtsneden van 1485 hebben
ontleend, waarbij dan de dodendans der vrouwen kwam, met verzen
van Martial d'Auvergne. De meest bekende der vele voorstellingen
in Duitsland zijn de Totentanz in de Mariakerk te Lubeck, de Dood
te Bazel en de houtsneden van Holbein de Jongere.
Voor de zielzorg der grote massa maakte men gebruik van soortgelijke voorstellingen in overlijdensboekjes, die in woord en beeld
„de kunst van sterven" wilden onderwijzen. De houtsneden in die
boekjes geven een zieke op zijn sterfbed te zien er naderen engelen
en heiligen, om de duivels te verjagen, die de stervende plagen met
zijn zonden. Hij ziet op naar het kruisbeeld en vindt daar troost. Zulke
houtsneden zijn zeer talrijk, en er staan teksten bij in het Latijn,
Frans, Duits of Italiaans.
Die nieuwe voortbrengselen der kunst, houtsneden en koper
vooral in de Nederlanden en in Duitsland de aandacht-gravues,di
trekken, spraken het woord der kunstenaars in de nederige woningen
van boeren en burgers, ook tot hen, die niet konden lezen.
Met houtsneden illustreerde men de boeken. Die vonden een
grotere verspreiding, doordat ze goedkoper werden; want men was
papier gaan gebruiken in plaats van perkament. De eerste illustraties
waren pentekeningen. Er kwamen ook losse prenten teksten met
illustraties uit. Die noemde men brieven, en ze werden vervaardigd
door zogenaamde briefschilders. De vermenigvuldiging geschiedde
)

1)

M á 1 e, L'art relig. de Ia fin du m.á., 390.

De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven

241

door middel van een reeds lang bekende houtbloktechniek. Omstreeks
1400 komen (le eerste houtsneden de onverzorgde pentekeningen
vervangen. Van de losse prent kwam men weldra tot het blokboek, en
vervolgens, toen de boekdrukkunst was uitgevonden, tot de illustratie
van gedrukte boeken met houtsneden.
De kopergravure is afkomstig uit de werkplaatsen der goudsmeden, en eiste veel groter artistiek talent. Als de oudste graveur
wordt beschouwd de zogenaamde meester der speelkaarten, wiens
figuren in handschriften uit 1440 a 1450 gecopieerd zijn; hij zal zijn
arbeid dus in 1430 à 1440 begonnen zijn. Zijn beste navolgers zijn de
onbekende me ester E. S., op wiens Madonna van Einsiedeln wij het
jaartal 1466 vinden, de raadselachtige meester van het Amsterdamse
kabinet, ook meester van het huisboek genoemd, en de wijdberoemde
Elzasser Martin Schongauer, die het volk in zijn gevoelige prenten
een schat van stichting schonk.
De houtsnede gaf nu ook een ruime verspreiding, in de vorm van
het blokboek, aan de beide prentenboeken, waaraan het einde der
Middeleeuwen de symbolische motieven van vroeger tijden ontleende:
aan de armenbijbel en het Speculum humanae salvationis. Wij vinden
de armenbijbels (eerst later zo genoemd) reeds aan het einde der
dertiende eeuw. Zij stellen in vierendertig a vijftig prenten de voornaamste feiten der verlossing voor, van de boodschap des engels tot
het laatste oordeel, en laten zien, hoe die in het Oude Testament
werden voorspeld. Daartoe worden bij ieder tafereel uit Christus'
leven twee plaatjes uit het Oude Testament gevoegd, links en rechts
één; bovenaan en onderaan staan dan nog twee koppen van profeten
met korte Latijnse of Duitse, later ook Franse of Italiaanse teksten.
De Spiegel des heils (Speculum humanae salvationis) vertoont een
dergelijke indeling. Alleen worden hier bij iedere gebeurtenis uit het
Nieuwe Testament, in de oorspronkelijk tweeënveertig kapittels,
drie figuren uit het Oude Testament gevoegd, en zijn de bijschriften
langer. De auteur zoekt men, waarschijnlijk terecht, onder de Dominicanen; men )heeft vooral gedacht aan Ludolf van Saksen, die enige
tijd als Dominicaan te Straatsburg woonde, toen Kartuizer werd, en
een Leven van Jezus schreef. Dat werd een der beste en meest geliefde
stichtelijke boeken, evenals het meditatieboek over Christus' leven,
dat hem tot voorbeeld diende, en dat wij liever aan de H. Bonaventura zouden toeschrijven dan aan de Franciscaan Joannes de Caulibus. 1)
De priesters, die mysteriespelen schreven, maakten van zulke
boeken een dankbaar gebruik. En de kunstenaars gebruikten dan weer
de taferelen, die door de mysteriespelen in de harten des volks waren
1 ) Zie boven blz. 164. Over de invloed van het stichtelijk boek op de ikonografie
raadplege men M á 1 e, L'art religieux de la fin du m.á. en France, en R. Li g t e nb e r g, Rondom de Meditationes Vitae Christi van den Pseudo- Bonaventura. Studia
Catholica IV (Roermond 1927).
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geprent. Zo nemen wij in de laatste tientallen jaren der veertiende
eeuw een vaak nieuwe religieuze ikonografie waar, die kinderlijke
ogen tracht te behagen door realistische uitbeelding van aardige
bijzonderheden, en tegelijk een kinderlijk gemoed zoekt te bewegen
tot alle gevoelens der toonschaal: van innige tederheid en medelijden
tot geestdriftige bewondering en huiverende ontsteltenis. Met een
zekere wellust brengt men aldus de vrome gelovigen de geheimen
des geloofs en alle godsdienstige materie klemmend en realistisch
onder het oog.
Het aantal verschillende voorstellingen der H. Drievuldigheid
groeit; zo wordt het gevoel steeds krachtiger opgewekt. God de Vader,
gekroond met de pauselijke tiaar of de keizerskroon, heeft de beide
andere goddelijke Personen naast zich, evenzo tronend, of alleen God de
Zoon, met de Heilige Geest er boven in de gedaante van een duif.
En wij zien eigenaardige variaties op het thema van de „genadestoel",
dat reeds in de dertiende eeuw optrad: God de Vader houdt het kruis,
waaraan Zijn Zoon hangt, in de armen, en tussen of boven Hen zweeft
de Duif. Hier zien wij, als in het slottafereel der mysteriespelen, naast
God de Vader op Zijn troon, de Zoon plaats nemen, die na Zijn
kruisiging tot Hem terugkeert met kruis en doornenkroon en alle
symbolen Zijner marteling; elders wordt het tafereel nog aandoenlijker: God de Vader toont Zijn gestorven Zoon, die engelen helpen
dragen, aan heel de wereld. Hoe treffend die voorstelling kon worden,
zien wij in Dürer's houtsnede van 1511.
Uit hetzelfde jaar dateert de even treffende houtsnede van Durer,
die de zogenaamde Gregoriusmis voorstelt. Het geheim der liefde in
het H. Sacrament des Altaars spreekt er hoofd en hart in aan. Meespreken deed hier waarschijnlijk een legende, die in de oude Romeinse
kerk van het Heilig Kruis (S. Croce di Gerusalemme) in Byzantijnse
trant was weergegeven. Hoofdfiguur was de Verlosser, halverwegen te
voorschijn komend uit een graf- of altaartombe, Zijn wonden en de
lijdenswerktuigen tonend. Aldus zou de Heiland in de geconsacreerde
Hostie aan paus Gregorius de Grote verschenen zijn. Dit motief werd
eerst in Italië, later in alle noordelijke landen en in Spanje door schilders, beeldhouwers, houtsnijders en graveurs behandeld, dikwijls
meer uitgebreid, en vooral aan Sacramentshuisjes. Die voorstelling
zo algemeen geworden, doordat er aflaten aan verbonden waren riep de figuur van de Man van Smarten in het aanzijn, die moest
opwekken tot medelijden met de Zoon Gods, zich opofferend voor
de zonden der mensen. Zij bevorderde mede de innige devotie tot
Jezus' Hart, die ook vaak in woorden werd uitgesproken. Het verband
met de voorstelling van het Gregoriuswonder is waarneembaar in het
gevoelige werk van meester Franke op het altaar der schippers naar
Engeland te Hamburg, van omstreeks 1400; ook daar zien wij de
Verlosser, Zijn wonden tonend, in halve figuur, door engelen omgeven;
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in hoofdzaak dezelfde voorstelling, die ook op een deksel van een kist
in het Beierse :Benedictijnenklooster Andechs voorkomt. 1
De devotie tot het Heilig Sacrament gaf er aanleiding toe, in die
tijd van lichtgelovigheid, dat men gretig luisterde naar verhalen over
wonderen der Eucharistie, gaarne voorstellingen zag, die er betrekking
op hadden, pelgrimages ondernam naar de plaatsen, waar die wonderen gebeurd zouden zijn, en heftig disputeerde over de juistheid
dier verhalen. In Duitsland werd grote beroering gewekt door het
verhaal over de bloedende Hosties te Wilsnack, in het bisdom Navelberg, dat na 1.384 een druk bezochte bedevaartplaats werd. Heinrich
Tocke, kanunnik te Maagdenburg, en kardinaal Nicolaas van Cusa
achtten die populariteit van Wilsnack volkomen ongegrond, en verzetten er zich tegen, maar zonder resultaat.
Overal echter bevorderde de hang naar mystiek van die tijd de
devotie tot hei: Heilig Bloed, zo algemeen aan het einde der Middeleeuwen. In ta', van plaatsen werden reliquieën van het Heilig Bloed
vereerd, die in de tijd der kruistochten naar het westen waren overgebracht. Te Brugge werd een zeer befaamde Heilig-Bloedprocessie
gehouden. Prenten maakten de kostbaarheid van het H. Bloed aanschouwelijk. Een geliefde voorstelling van de Verlosser was die, waarin
bloedende wonden het hele lichaam een rode gloed geven. Andere
prenten stellen voor, wat men de bron des levens heette: Christus'
Bloed, uit Zijn wonden vloeiend, werd in een groot bekken opgevangen. Om het bekken heen staan zondaars, die door het Bloed gereinigd
willen worden of al gereinigd zijn. In menige plaats vinden wij de
mystieke wijnpers: Christus draait de kruisvormige balken van de
)

wijnpers, of treedt de druiven, waaruit het Eucharistisch Bloed vloeit.

Er zijn zelfs voorstellingen, waarin het bloed uit Christus zelf geperst
wordt. Zulk een tafereel bevat een fraai glasraam in de dom te Bern.
Nog treffender en menigvuldiger waren de middelen, waarmee
men geest en hart des volks toegankelijk trachtte te maken voor het
geheim van C';hristus' menswording en Zijn dood als Verlosser. Men
maakte daartoe vooral gebruik van de figuur der Moeder Gods, die
zo licht het gemoed aansprak. De verering voor haar reinheid en
maagdelijkheid werd gevoed, doordat de Franciscanen met groeiende
ijver de theologische stelling van Maria's Onbevlekte Ontvangenis
verdedigden. De kunst wilde de leer belichamen: men trachtte de
vrouwe der Apocalyps voor te stellen, door de zon omschenen en met
sterren bekranst en met de maan onder haar voeten; of de bruid van
het Hooglied, met de bijbelse emblemen. Uit dezelfde beschouwingen
groeide de verering van de H. Anna, begunstigd door het oude
Byzantijnse motief der driepersoonsafbeeldingen. In vele steden, waar
1 ) B a u e r r i s s, P. Romual d, Der gregorianische Schmerzensmann and das
Sacramentarium S. Gregorii in Andechs. Stud. u. Mitteil. z. Gesch. des Benedikt. Ordens 44 (1926), 57vv.
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middeleeuwse beelden bewaard zijn gebleven, kunnen wij nog die
voorstellingen vinden, die op het einde der Middeleeuwen zoveel
voorkwamen: moeder Anna als bedaagde vrouw, met de jeugdige
Maria, en het kind Jezus op haar armen of haar knieën. Dit motief
wordt uitgebreid tot de voorstelling der H. Familie. Zij omvat heel de
bloedverwantschap der H. Anna, die volgens een legende, al in de
dertiende eeuw voorkomend, driemaal gehuwd zou zijn geweest, en
in die tijd een geliefde voorspreekster voor grote gezinnen was. Aan
het einde der vijftiende eeuw werd zij zelfs over het algemeen de
meest populaire heilige. 1)
De redetwist over Maria's Onbevlekte Ontvangenis, die aan het
einde der veertiende eeuw tussen de Dominicanen en de Franciscanen der theologische faculteiten, vooral te Parijs, zeer heftig was
geworden, gaf de Weense hoogleraar Heinrich von Langenstein aanleiding tot een poging tot bemiddeling. Hij stelde die poging in het
werk in een preek, in 1389 op het feest der Ontvangenis aan de
universiteit gehouden; hij sprak daarin de heilige stichters der beide
orden aldus aan: „Heilige Dominicus, uitverkoren herder van Christus' kudde! Ziet gij dan niet in, welke kwade naam uw orde en heel
de geestelijkheid bij het eenvoudige volk moeten krijgen, als uw
broeder Franciscus, door een zijner zonen, vandaag openlijk van de
kansel predikt, dat Maria zonder smet van erfzonde ontvangen is,
terwijl gij het volgende of misschien nog hetzelfde jaar op dezelfde

plaats precies het tegenovergestelde verkondigt .... ? Moet het onontwikkelde volk dan niet in de waan geraken, dat gij het ook op andere
punten van het Christelijk geloof niet eens zijt en van de wereldgeestelijkheid afwijkt, en zelfs, dat heel de geestelijkheid wankel staat
in tal van stellingen des geloofs? Als de hele wereldgeestelijkheid en
de Roomse Kerk met Franciscus en alle orden het feest van Maria's
Ontvangenis plechtig viert, terwijl gij alleen u er tegen verzet, zal het
volk u dan niet weldra stenigen en zal heel de clerus u niet veroordelen ? Wat ware het toch veel beter en heilzamer, te zwijgen, dan
over Maria's Ontvangenis zo tegenstrijdige meningen te opperen en
hardnekkig te verdedigen, niet door godsvrucht bewogen, maar door
naijver en pralende ijdelheid. Het verbaast mij alleen, dat de Apostolische Stoel met zijn wijze voorzichtigheid niet reeds lang beide
partijen het zwijgen heeft opgelegd .... Dus smeek ik u, gij heilige
vaders Dominicus en Franciscus, spoort uw zonen aan tot eendracht,
bidt, dat de waarheid algemeen worde gekend, smeekt de geest van
eenheid af, maakt een einde aan de ergernis, en aan de wederzijdse
haat der orden, en wijst terecht, wie weerspannig zijn." 2 )
Deze toespraak had een merkwaardig gevolg. De Weense Domini1) K 1 e i n s c hm i d t, P. Beda, Zur Verehrung der hl. Anna. Theologie u.
Glaube. 1926. Die Blütezeit des Annakuites, ibid., 1927.
2) H á f e 1 e, P. Gallus M., Franz v. Retz (Innsbruck 1918), 354v.
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caan Franz von Retz, een warm vereerder van de H. Maagd in woord
en geschrift, wilde een blijk geven van zijn ijver voor Maria's glorie
bij het volk, en schreef daarom een heel eigenaardig boek, om een ander
voorrecht der Moeder Gods, haar ongeschonden maagdelijkheid,
voor het volk zo sprekend mogelijk te doen uitkomen. Naar het voorbeeld der armenbijbels en van het Speculum humanae salvationis
schreef hij een populaire, geïllustreerde apologie over de ongeschonden
maagdelijkheid der Moeder Gods: Defensorium inviolatae virginitatis
beatae Mariae. Hij telde daarin een veertig, in latere uitgaven
eenenzestig symbolen op, met Latijnse en later ook Duitse verzen, die
steeds hierop neerkomen: had God zoiets wonderbaars gedoogd, als
de afbeelding weergaf, dan had Hij ook een maagd tot Moeder van
Zijn Zoon kunnen maken. Hij had uit heidense en Christelijke schrij vers, en vooral uit het dierenboek Physiologus, de zonderlingste verhalen als voorbeelden genomen, zonder er acht op te slaan, dat som
typen (eenhoorn, pelikaan, leeuw, phoenix) vroeger met-migedr
Christus in verband waren gebracht, en dat andere door de H. Augustinus als menselijke bedenksels of als duivelswerk, of door de H.
Albertus als dwaas waren gebrandmerkt. Hij meende met dit werk
de smaak van zijn tijd in het gevlij te komen, en had over het succes
niet te klagen dat bewijst het aantal handschriften, blokboeken en
drukken uit de vijftiende eeuw, die tot ons zijn gekomen. Al spoedig
ging ook de kunst die symbolen gebruiken voor altaarbeelden, miniaturen en wandschilderingen. Zo hebben ongetwijfeld de fresco's in de
gewelfvullingen der zevende arcade in de kruisgang van de dom te
Brixen hun bron in het werk van de Weense Dominicaan.
De voortzetting der vroegere symboliek viel dus niet bijster
gelukkig uit: men verviel in gezocht- en gekunsteldheden, zoal niet in
vergrijpen tegen de goede smaak. Vooruitgang kunnen we waarnemen
in de ontwikkeling van het realisme, onder de invloed der mysteriespelen, die het leven van Christus en Zijn Moeder behandelden.
Eerste gevolg van die invloed was, dat men Christus, en Maria en
de apostelen, niet meer met aureolen ging afbeelden die zag men
immers ook niet om de hoofden der figuren in de geestelijke spelen.
Over het geheel trouwens werden de figuren vermenselijkt, en stelde
men ze voor in een omgeving, als toentertijd algemeen was. Zo
gebruikte men het gewone interieur voor het vertrek of de kapel,
waarin de engel zijn boodschap aan Maria bracht, en de vervallen hut,
waarin het pasgeboren Kindje Jezus, naakt op de grond liggend, aanbeden werd. Wilde men Maria's geboorte afbeelden, dan gaf men een
kraamkamer met alle personen en toebehoren te zien, zoals men die
kende in de gegoede burgerij van die tijd. Deze voorstelling komt
ook in Italië veel voor.
Het realisme liet zijn beste kant zien, als het edele gevoelens
uitdrukte. Heel de verheven lieftalligheid van een moeder, die gelukkig
17. S c h n. i r e r. Kerk en Beschaving.. IH.
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is met haar kind, spreekt uit de Madonna's der Keulse school, de
Madonna met de wikke en die met de erwtebloesem, in de bekoorlijke
Moedergodsbeelden uit de Rheingau, dat te Hallgarten, eerst kortelings meer algemeen bekend geworden, en dat van Eberbach, nu in
het Louvre, terecht hoog geprezen, maar ten onrechte betiteld als
Elzasser meisje. Nog beter misschien gelukte het de kunstenaars, de
Moeder van Smarten in beeld te brengen, meest in de zogenaamde
pieta's, die in Duitsland al voor Michelangelo een hele geschiedenis
hadden doorgemaakt en de devotie des volks zeer aantrokken. In meer
beperkte kringen in Zuidwest-Duitsland werd een verwante voorstelling geliefd, die een moment uit het Laatste Avondmaal weergaf
en het innige meevoelen der mystiek uitdrukte: de Joannesgroep,
waarin Joannes zijn hoofd laat rusten aan Christus' borst.
Men was in die tijd vooral gevoelig voor tragiek, dus toonden ook
de kunstenaars daarvoor het meeste hart. De tonelen van het lijden
werden steeds dramatischer weergegeven, het aantal bijpersonen nam
toe. Men voegde nieuwe taferelen bij de oude. Eerst in de vijftiende
eeuw treedt in de kunst de Veronica-episode op, ontleend aan de
mysteriespelen. Welk een macht van schakeringen het religieus gevoel
aan kon nemen, heeft ons niemand zo duidelijk getoond als meester
Matthias Griinewald (Mathis Gothard Nithard) uit Würzburg, met
zijn taferelen op het Isenheimer altaar. Een tijd, waarin de smart der
kruisiging en de jubel der opstanding in zo sombere en stralende
kleuren konden worden uitgedrukt, met een stemming, die heel de
omgeving kleurt, was zeker nog rijk aan geloof in het geheim van
Christus' verlossende dood.
De tegenwoordige kunstenaars zien in Grunewald een krachtig
opwekkend voorbeeld voor hun streven naar gedegen gevoeligheid.
Het is misschien voor een niet gering deel aan Grünewald toe te
schrijven, dat vroegere vooroordelen tegen de Middeleeuwen zijn
afgenomen en plaats hebben gemaakt voor een rustiger en eerlijker
oordeel. Zelfs dwepen er in onze tijd velen met zijn werk. Zij, die als
grootste zegepraal der kunst beschouwen, dat zij alle stemmingen
des volks ten volle uitdrukt, vinden geen woorden genoeg, om de
kunst van het einde der Middeleeuwen te prijzen. Maar is het wel
billijk, alleen naar de kunst de beschaving af te meten? Telt alleen
de bloei van het gemoed en de fantasie mee? Mogen we, moeten we
niet veel meer acht slaan op de vorming des verstands? Moet de
eigenlijke maatstaf tot waardering der beschaving niet zijn: de ontwikkeling van harmonische menselijkheid ? Wij mogen dan onze ogen
niet sluiten voor de gebrekkelijkheden, die we aan het einde der
Middeleeuwen waarnemen, en waartegen weldra reactie zou komen;
maar dan weer een teugelloze, soms zelfs barbaars wilde reactie.
Menigmaal moeten we constateren, dat het volk met zijn naief
geloof aan het einde der Middeleeuwen niet voldoende verstandige
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leiding genoot. Anders had er niet zoveel bijgeloof van allerlei aard
kunnen binnensluipen. Het viel bedriegers niet moeilijk, lichtgelovige
vereerders te vinden; dat zien we aan de vuige streken der Augsburgse deerne Anna Laminit, die te München in 1512 door de zuster
van keizer Maximiliaan ontmaskerd werd; en aan de onthullingen over
het opzienbarende proces Jetzer, dat nog steeds twijfel laat omtrent
schuld of onschuld. 1
Om met een enkel voorbeeld te tonen, hoe licht de verering der
beelden aanleiding kon geven tot bijgeloof, wijzen we op de wanbegrippen, waartoe men zich liet brengen door de verouderde beeltenis sen van de geheel geklede, gekroonde Christus aan het kruis. Die
kruisbeelden het meest bekende was dat te Lucca begreep men
niet meer; want men zag de gekruisigde Verlosser alleen nog maar
met de lendendoek bekleed en met de doornenkroon op het hoofd,
zich wringend in smarten, die de kunstenaars nooit drastisch genoeg
konden weergeven. In het noorden van Duitsland gaf men aan de
afbeeldingen van de geheel geklede Verlosser de naam Helper of
Hulp men vertaalde botweg de Latijnse woorden Salvator en
Adjutor en hechtte er deze betekenis aan, dat men door verering dier
beelden in nood en lijden stellig op hulp kon rekenen. Doordat men
de aanduiding van het adjectief „heilig" placht te voorzien en er
niemand meer was, die de beelden juist kon verklaren, kwam men er
toe, er te Plan (Sleeswijk-Holstein) een zekere „sanctus Helpericus"
in te vereren, en te Bremen en Lubeck een heilige martelaar „sunte
Hulpe". Te Doornik maakte men van de aanduiding Saint Vuaire slechts een vertaling van de naam van het beeld te Lucca: Volto
santo = heilig aangezicht een heilige Viaire en noemde men een
broederschap „Confrérie de Monsieur Saint Viaire". De verering van
de gebaarde heilige Kommernis of Wilgefortis, die we het eerst, onder
de naam Ontkommer, tussen 1400 en 1410 te Steenbergen (Nederland) vinden, berust volgens alle aanwijzingen op het verkeerd
begrepen beeld van een beklede Christus aan het kruis. 2
Verzet tegen die afwijkingen bleef niet geheel uit. Te Nutlo bij
Diepholz (Hannover) trachtte men misverstand te voorkomen of te
verhelpen, door in schenkingsoorkonden op te merken, dat de schenking geschiedde aan de „ghuden Heren zunte Hulpe, dat God zulven
is". 3 ) Toen te Wormer in Holland jaarlijks op de bidweg een beeld
we rd meegedragen, dat vereerd werd onder de naam van een heilige
)

)

1) R o t h, Friedr., Die geistliche Betrügerin Anna Laminit. Zeitschr. f. Kirchengesch. 43 (1924), 355w. — B ü c hi, Alb., Das Ende der Betrügerin A. L. Ibidem 47
(1928), 42w. — Over het proces Jetzer : B ü c h i, Alb., Kardinal Schiner, I. Teil
(Collect. Friburg. N. F. 18, Zürich 1923), 116w,
2) Vgl. mijn opstel: „Das Kommernis- Problem in Bayern", in Bayerischer
Heimatschutz 1927, blz. 43w.
3 ) Diepholzer Urkundenbuch, hrsg. v. H o d e n b e r g (Hannover 1842), nr.
97, 99.
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martelaar „Sinte Helper", gaf een critisch aangelegde pastoor de raad,
het te vereren als een beeltenis van de Verlosser. Dit vernemen wij
van de Leuvense professor Molanus, 1 ) na de vijfentwintigste zitting
(1563) van het concilie van Trente, dat heilzame besluiten nam tegen
misbruiken bij de verering van heiligen en reliquieën en onder andere
de plaatsing van beelden, waardoor het eenvoudige volk in dwaling
kon geraken, verbood.
Tal van verschijnselen bij de heiligen- en reliquieënverering
maakten het inderdaad nodig, dat de naïeveteit van het vrome volks
binnen paal en perk werd geslagen. Ongetwijfeld werd bijna-gemod
steeds de oude zuivere leer, volgens welke de heiligen slechts als voorsprekers aangeroepen konden worden, den volke voorgehouden; en
het kon geen andere dan een goede uitwerking hebben, dat men de
heiligen aanwees als voorbeelden van zedelijk leven. Bovendien werd
er in biechtboeken en stichtelijke werken gewaarschuwd tegen mis
gelijk er rezen in de overdreven aanhankelijkheid aan-bruiken,
patroonheiligen, in vermetel vertrouwen op de voorspraak der heiligen
zonder waarachtig Christelijk leven, in het kleingeestig onderscheid
maken tussen grote en kleine heiligen. Maar niemand deed moeite,
om de verhalen over de heiligenlevens critisch te reinigen van de grote
hoeveelheid bombast en de verzinsels over wonderen. Ten eerste was
men daar niet toe in. staat; maar bovendien: men vond het volstrekt
niet nodig, de vlucht der vrome fantasie te beperken. En wat nog
dieper te betreuren is: men nam generlei maatregelen tegen de
leurdersmanier, waarop allerlei zogenaamde reliquieën werden aangeprezen en reclame werd gemaakt met aflaten. Op podia voor de kerken
vertoonde men het volk de reliquieën, waarvan het aantal steeds
toenam. Te Wenen bevatte de reliquieënschat van de eerste ommegang alleen al achtendertig stuks. Daar was een aantal stenen bij,
waarop Christus gestaan zou hebben. Onder de reliquieën van de
tweede ommegang waren zweetdruppels van Christus op de Olijfberg.
Te Wittenberg vertoonde men stukken roet uit de oven der drie
jongelingen te Babylon, te Halle aarde van een akker te Damascus,
waarvan God de mens geschapen heette te hebben. Zij, die tegen
zulke uitwassen het eerst behoorden op te treden, de bisschoppen,
bevorderden de reliquieënverering eerder nog.
In de vijftiende eeuw waren er blijkbaar maar heel enkelen, die
tegen het bijgeloof van hun tijd opkwamen: zo bijvoorbeeld de Parijse
theoloog Gerson en zijn leerling Nicolas de Clémanges, en vooral
kardinaal Nicolaas van Cusa. Maar hun maatregelen en geschriften
hadden weinig effect. We krijgen de indruk, dat de geestelijkheid in
die tijd meer geleid werd door het volk dan het volk door de geestelijkheid. Zeker mogen we zeggen, dat de hogere zowel als de lagere clerus
1)

M o 1 a n u s, De picturis et imaginibus (Lovanu 1570) I. II c. 53.
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en in de steden ging het daar
zijn taak tegenover de grote massa
juist om ---- slechts matigjes vervulde. Daarom genoot hij ook zo weinig
respect.
Steeds nijpender werd de behoefte aan een zielzorg, die niet alleen
aan gevoelige innerlijkheid, zoals de besten onder de leken die wensten,
en aan mystieke diepte, maar ook aan historische critiek voldoende
plaats gaf, en met verstandige lering het naïeve en levendige volks
hield. Critiek en leiding eiste vooral het oude volks--gelofinhtspr
geloof aan tovenaars en heksen, dat tegen het einde der Middeleeuwen
met onheilspellende kracht opnieuw opdook en als een epidemie der
geesten eeuwenlang het westen doorziekte.
Hoe radeloos en machteloos men zich voelde, bewijst ons een
tractaat van de bekende arts en leketheoloog Arnald van Villanova.
Het is een rapport, waarin Arnald zijn mening uitspreekt over enige
zorgen en twijfels, die Jasbertus, bisschop van Valence in de Provence
(1276-1288), hem te kennen had gegeven. Ze kwamen voort uit de
bewering van enige monniken, dat zij de duivels tot dienstbaarheid
konden dwingen. De bisschop wist niet, of hij zou optreden tegen
die monniken, die waarschijnlijk, in aansluiting bij het exorcisme,
magische manoeuvres uitvoerden. Arnald tracht in zijn rapport De
improbatione maleficiorum de onmogelijkheid en de dwaasheid van
dergelijke beweringen aan te tonen. De realiteit van het duivelswerk
ontkent hij niet, maar hij kan niet aannemen, dat de boze geesten door
mensen ergens toe gedwongen kunnen worden hoogstens schikken
ze zich naar de mens, als het hun zo uitkomt: om hem tot zonde te
verleiden. Aangezien echter velen (melancholici) ziekelijk meenden,
dat zij aan de duivel waren overgeleverd, kon men bij de behandeling
rekening houden met hun waan, dat de duivel gedwongen kon worden.
Zulk getob over de invloed van de duivel op de mens had slechts
ten gevolge, dat het geloof aan de macht des duivels steeds groeide;
sommigen beproefden oude kunstgrepen, om van duivelsmacht partij
te trekken, anderen drongen er bij de inquisitie op aan, dat zij vermeende bondgenootschappen met de duivel met alle kracht te keer
zou gaan.
Van het begin der veertiende eeuw af krijgen we steeds meer te
horen over kunsten van tovenaars en over mensen, die een verbond
met de duivel hadden gesloten. Een der toverkunsten, van de Oudheid
overgenomen, die vooral in de Romaanse landen opgeld deden en tot
in de hoogste kringen beoefend werden of althans geloof vonden, was
de betovering in effigie. Men meende de dood te kunnen veroorzaken
van personen, die men haatte, door een klein (meest wassen) beeldje,
dat de vijand voorstelde, te betoveren, of te dopen en dan te doorsteken, of op een andere wijze te vernietigen. Een dergelijke aanslag
wilden in 1320 Matteo en Galeazzo Visconti te Milaan ondernemen
tegen paus Joannes XXII, door middel van een zilveren beeldje van
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die paus. Vaker nog vernemen we van zulke pogingen aan het pauselijk
hof te Avignon; ook geestelijken werden daar van zulke toverkunsten
beschuldigd. Aan het Franse hof gebeurden die dingen tot in de tijd
van Catharina de Medicis toe. Hertog Lodewijk van Orleans, de broer
van de Franse koning Karel VI, had tovenaars in zijn omgeving. Maar
ook Cisterciënsers in het Mecklenburgse klooster Doberan lieten zich
in 1336 met dergelijke toverkunsten in, en van zo'n poging tot moord
komt er bericht uit Tirol uit 1371. Dat betoveren in effigie noemde
men in het Latijn „invultare' - , in het Frans „envoulter", „envouter" .
Een stuitende vorm van bijgeloof uit de Oudheid was het geloof
aan de incubi, duivels, die vrouwen geweld zouden aandoen en duivels
verwekken. Men beriep zich daarbij op de H. Augustinus,-kinder
die er inderdaad zo stellig aan geloofde, dat hij gezegd had: „Het lijkt
schaamteloos, zoiets te willen loochenen." 1 ) Evenals Luther het later
niet waagde, zulk een autoriteit tegen te spreken, meende ook Thomas
van Aquine, haar getuigenis te moeten aanvaarden. Thomas nam
echter geen lichamelijkheid van duivels aan; dus om een verklaring
te vinden ging hij zeer ingewikkelde duivelsintriges veronderstellen. 2
Overigens ontkende Thomas niet alleen de lichamelijkheid der boze
geesten, in afwijking van de Platonici en vooral van Porphyrius, maar
ook de mogelijkheid der verandering van mensen in dieren, waarmee
men de schrikkelijke fantasieën over de weerwolf (lykanthropie)
trachtte te staven. Thomas verzette zich ook tegen het geloof aan
heksenvluchten en was nog onbekend met de waan van de heksensabbat, die ten noorden der Alpen zo jammerlijk zou voortwoekeren.
De geestelijkheid bleef zich lang verzetten tegen het oude bijgeloof aan heksen, die in de dienst des duivels stonden en de mensen
angst aanjoegen en schade toebrachten. Men hield zich aan de uitspraak van de Canon Episcopi, dat al hetgeen daarover verteld werd
slechts in de verbeelding bestond. 3 ) Ook aan de aandrang des volks,
dat de heksen bloedig gestraft zouden worden, wilde men zich eeuwenlang niet storen. Gregorius VII diende de Deense koning Haakon in
1080 de ernstige vermaning toe, dat het onrechtvaardig was, vrouwen
ter dood te veroordelen op beschuldiging van weermakerij en andere
wanbedrijven. „Leert liever de toorn Gods door waardige boete
afwenden, dan dat gij door vruchteloos woeden tegen die onschuldigen nog meer goddelijke toorn over u afroept. 4 ) Een notitie uit de
Benedictijnenabdij Weihenstephan bij Freising gewaagt van een
uitoefening van volksjustitie in het jaar 1090, met waterproef en
marteling, tegen drie „arme vrouwen", wie men gifmengerij en
)

ut hoc negare impudentiae videatur." Aug. De civ. Dei 1. XV c. 23.
2) M a n s e r, Thomas v. Aquin u. der Hexenwahn, Divus Thomas 1922.
3) Zie tweede deel blz. 64v, 163v.
4) Mon. Germ. Epp. sel. II, 2. Register Greg. VII, hrsg. v. C a s p a r II 498
(VII, 21).
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vernietiging van vruchten des velds had aangewreven. Hoewel men de
beklaagden niet tot bekentenis kon brengen, werden zij verbrand.
De monnik van Weihenstephan beschouwde die ongelukkige vrouwen
als martelaressen, en verweet de volksmassa duivels fanatisme. Uit
het vervolg der notitie blijkt, dat die monnik met zijn mening niet
alleen stond onder zijns gelijken. Nadat de overblijfselen der slachtoffers door een familielid voorlopig waren begraven op de gerechtsplaats aan de Isar, werden ze later door een priester en twee monniken
overgebracht naar de voorhof van Weihenstephan, „in de hoop, dat
zij inderdaad de Christelijke gemeenschap waardig waren". 1
De Engelsman Joannes van Salisbury, bisschop van Chartres
(t 1180), een man met een critische geest, had al hetgeen verteld werd
over nachtelijke wandelaarsters aan de kaak gesteld als boosaardig
duivelsbedrog: het beste middel tegen die pest was, vast te houden
aan het geloof, niet naar leugens te luisteren en aan dergelijke erbarmelij ke dwaasheden niet de minste aandacht te gunnen. 2
Zo herinnerde een synode te Trier in het jaar 1310 met nadruk
aan de oude wijsheid: „Geen vrouw moge beweren, dat zij 's nachts
met de heidense godin Diana of met Herodias en een ontelbare
menigte vrouwen uitrijdt, want dat is duivels bedrog." 3
Intussen greep de eigengereide rechtspleging des volks steeds
verder om zich heen. Zowel de Saksenspiegel als de Zwabenspiegel
had verklaard, dat vrouwen en mannen, die zich met toverij inlieten
of wat dan ook met de duivel van doen hadden, verbrand moesten
worden. Hierbij kwam dan het oncritische herstel van het Romeinse
recht, met de straffen, die het tovenaars oplegde, en vooral het gebruik
der foltering, waartoe Innocentius IV in 1.252 de pauselijke inquisitie rechtbanken uitdrukkelijk machtigde, hoewel Nicolaas I het verboden
had.
De inquisitie keerde zich het felste tegen de Katharen, dus deed
zij vooral haar best, verdachten te bewegen tot bekentenis van bondgenootschappen met de duivel; want velen onder de manichaeïstische
Katharen stelden de duivel als een gelijkwaardig beginsel tegenover
God; en tot bekentenissen over geheime vergaderingen, „de synagogen des satans ", die men identificeerde met de heksensabbatten.
Al het griezelige en gruwelijke, dat men hierover bijgelovig aannam,
was er met martelen wel uit te krijgen. En dan werden zulke bekentenissen, evenals hetgeen in het proces tegen de Tempeliers met foltering
werd afgeperst, als bewijzen beschouwd voor hetgeen velen nog slecht
geloven konden. Men beschouwde ongeloof en toverij als onafschei)

)

)

1) M. G. SS. XIII, 52. Vgl. W e i 1 a n d, Zeitschr. f. Kirchengesch. IX (1888),
592vv. De vermaning, ter zelfder plaatse XII (1890) 332vv door Weiland aangehaald
uit een handschrift te Bamberg, is slechts een afschrift van de Canon Episcopi.
2) Polycraticus 1. II c. 17. M i g n e, P. L. 199, col. 436.
3 ) Mansi, Conc. XXV, 268 s.
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delijk, dus werden nu ook de tovenaars en heksen, evenals de ketters,
naar de brandstapel verwezen. In alle Christelijke landen werden
toverij en hekserij door de inquisitoren vervolgd. In Ierland werd het
eerste doodvonnis wegens hekserij in 1344 voltrokken. Het ergste
gingen in de veertiende eeuw de Franse inquisitierechtbanken te keer.
Ook de Maagd van Orleans werd van omgang met boze geesten
beschuldigd, wegens uitlatingen over de verschijningen, die haar ten
deel waren gevallen, en wijl zij haar „stemmen" niet wilde verloochenen, werd zij als hervallen ketterin verbrand.
In de vijftiende eeuw constateren we de volgende verandering.
De wereldlijke overheid, die vroeger slechts in enkele gevallen tegen
toverij was opgetreden, ging systematisch tovenaars en heksen opsporen en zette een vervolging in het groot op touw, op grond van het
steeds algemener geloof aan heksensabbat en heksenvlucht. Door
marteling werden telkens nieuwe getuigenissen verkregen, die dan
weer aanleiding gaven tot nieuw gepraat, nieuwe aanklachten en
nieuwe processen. Die jammerlijke keten begon, voor zover we kunnen nagaan, in het afgelegen Boven-Simmental in het kanton Bern.
Daar perste de baljuw Peter von Greyerz, sedert 1392 op de Blankenburg residerend, heksen en tovenaars bekentenissen af, die de zeer
geziene Dominicaan Johannes Nider, zonder enige critiek, schriftelijk verspreidde, ze aldus bevestigend met zijn eigen gezag. In 1428
bepaalden de boeren van Oberwallis, te Leuk vergaderd, dat alle
verdachte personen gearresteerd moesten worden. Men meende meer
dan tweehonderd ongelukkigen herkend te hebben als leden van de
sekte der heksen. Zij werden verbrand. Kort daarop ondernam ook
het wereldlijk gerecht te Briancon in Dauphiné een vervolging op
grote schaal. Het behoeft niemand te verbazen, dat men juist in zulke
afgelegen Alpendalen met dergelijke uitvoerige maatregelen begon.
In de eenzame, onherbergzame bergstreken, waar de bewoners meer
dan elders waren blootgesteld aan geheimzinnige natuurkrachten,
ziekten en ongelukken, was het oude volksgeloof aan heksen onbelemmerd blijven voortwoekeren, en kon het nu alle perken overschrijden.
Het is dan ook geen toeval, dat de naam heks in Duits Zwitserland
ontstaan is, en zich van daar uit, op het einde der Middeleeuwen, over
heel Duitsland verbreidde. In het Franse Alpengebied duidde men
hekserij aan met het woord „vauderie", dat oorspronkelijk slechts op
de ketterij der Waldenzen sloeg, en alle wandaden omvatte, welke
men de ketters toeschreef. Paus Eugenius IV noemde in een bul van
1440 de heksen van Savoye „Waudenses", en sindsdien is die naam
in het Franse taalgebied in algemeen gebruik gekomén. 1
De late scholastiek hielp een handje, door alles, wat men over
heksen wist en beweerde, saam te vatten in een systeem dat werd
)
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namelijk de grondslag van een steeds krachtiger gerechtelijk optreden.
Het Mierenboek (Formicarius) van de zoëven genoemde Dominicaan
Nider, in de tijd van het concilie van Bazel geschreven en druk
gelezen, noemt bijna reeds alle gruwelen, die in heksenprocessen ter
sprake plachten te komen. Zijn ordebroeder Nicolas Jacquier, inquisiteur, begon eindelijk in zijn Flagellum haereticorum fascinariorum
(1458) te polemiseren tegen de Canon Episcopi, aan welks gezag men
zich zo lang had onderworpen; hij trachtte te bewijzen, dat heksensabbat en heksenvlucht geen verdichtsels waren.
Gebeurtenissen te Atrecht werpen een schril licht op de ver
heksenwaan door de actie der. inquisitie. De inquisitie-breidngva
begon daar een proces tegen een aantal personen, die van hekserij en
toverij waren beschuldigd. Daartoe hadden de aanklachten van een
wegens ketterij tot de brandstapel veroordeelde kluizenaar aanleiding
gegeven. Door marteling verschafte men zich alle getuigenissen over
de heksensabbat, die men maar wenste, zodat de ene aanklacht uit de
andere volgde. Een der inquisitoren sprak als zijn overtuiging uit, dat
het derde deel der Christenen ketters waren; en wie van ketterij
beschuldigd werd, die was ook een ketter. De acten werden aan alle
geestelijken der stad voorgelegd, en aangezien niemand het waagde,
er iets tegen in te brengen, werden de eerste beklaagden, in 1460,
schuldig verklaard, veroordeeld en verbrand. De inwoners der stad
ergerden zich aan de gebruikte methode en begonnen te morren.
Toen verdedigde de inquisitierechtbank schriftelijk haar optreden.
Jean Taincture uit Doornik, vroeger als magister te Keulen zeer
gezien, werkte aan die apologie mee met een preek, waarin hij zei:
„Mag de vauderie, die erger is dan de afgodendienst der heidenen,
roekelozer dan de zonde van ketterij en het ongeloof der Saracenen,
haar gang gaan, dan storten staat en maatschappij ineen, dan maken
de bozen zich triomfantelijk meester van de heerschappij, dan kan het
vrome, nederige volk in wanhoop gaan bedelen .... Dan zullen
oorlogen en opstanden de rijken teisteren, vrienden en buren zullen
elkander te lijf gaan, de kinderen zullen opstaan tegen hen, die ouder
zijn en meer ervaren, de boeren (vilains) zullen de adel aanvallen, de
tijden van de Antichrist zullen komen. Derhalve moet heel de wereld
zich eendrachtig inspannen, om de vaudois te vernietigen, bisschoppen en priesters en alle vorsten moeten hen bestrijden." 1
Toen de inquisitie, aldus aangemoedigd, haar werk voortzette
en velen uit de stad trachtten te vluchten, kwam eindelijk het parlement van Parijs tussenbeide; het nam de gelegenheid waar, om zijn
competentie als hoogste koninklijke rechtsinstantie te laten voelen aan
de hertog van Bourgondië, aan wie Atrecht toen nog behoorde. De
)

1 ) H a n s e n, Quellen 186v, C a r t e 11 i e r i, Am Hofe der Herzöge von
Burgund, 214.
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man, die aan de inquisitierechtbank de lakens uitdeelde, de deken van
het kapittel Jacques Dubois, trok zich die gang van zaken zozeer aan,
dat hij waanzinnig werd. Maar eerst dertig jaar later, in 1491, toen
Artois tijdelijk Frans was, velde het parlement van Parijs definitief
vonnis: alle vroegere vonnissen werden vernietigd en alle verbeurdverklaring van goederen ongeldig verklaard. Het werd alle geestelijke
en wereldlijke rechters verboden, in strijd met de wet foltering toe
te passen.
Maar hiermee was men nog niet veel vooruitgekomen. De foltering was nog verre van opgeheven. De martelingen, die men uitdacht
en toepaste, werden in de eerstvolgende jaren nog wreder, hoewel de
uitstekende Leuvense professor Lodewijk Vives, een Spanjaard van
geboorte, in 1522, in zijn uitgave van Augustinus' Civitas Dei, zijn
tijdgenoten zeer terecht deze vermaning had toegediend: 1
De
martelingen zijn vaak wreder dan de dood. Zien wij er niet dagelijks
velen, die liever de dood willen lijden dan de foltering? In de zekerheid, dat zij veroordeeld zullen worden, bekennen zij een misdaad,
die zij nooit begaan hebben, om maar niet te worden gemarteld.
Waarlijk, wij hebben harten als beulen. Wij kunnen het aanzien, dat
zoveel bittere zuchten en tranen worden afgeperst aan een mens, van
wie wij niet weten, of hij schuldig is .... Al hetgeen tegen de foltering
wordt ingebracht, weegt uiterst zwaar; al wat er voor wordt gezegd,
is zwak en onbetekenend."
Tot de groei van het aantal processen werd niet weinig bijgedragen door de beruchte heksenbul Summis desiderantes, die paus
Innocentius VIII de 4e December 1484 had uitgevaardigd. De Dominicanen Hendrik Institoris (Latijn voor Kramers) uit Schlettstadt en
Jacob Sprenger uit Bazel de eerste inquisiteur voor Opper -Duitsland,
de tweede inquisiteur voor het Rij eland en theologieprofessor te
Keulen hadden om die bul gevraagd, omdat zij bij hun optreden
tegen hekserij niet langer door geestelijken en leken gehinderd wensten
te worden.
In genoemde bul zegt de paus, dat hij met grote bezorgdheid
heeft vernomen, hoe in sommige delen van Duitsland zeer veel personen van beiderlei kunne, afvallig van het katholieke geloof, vleselijke
bondgenootschappen hadden aangegaan met de duivel, en hoe zij door
hun toverspreuken en toverliederen, en andere nietswaardige tover
mensen en dieren veel onheil berokkend, wijn- en boom--mideln,
gaarden, graan en veldvruchten bedorven hadden. In bijzonderheden
worden dan de euveldaden opgesomd, die men toentertijd de heksen
toeschreef. Aangezien nu sommige clerici en leken genoemde inquisitoren het recht betwistten, daartegen maatregelen te nemen, beval de
paus, dat niemand zich tegen de inquisitoren mocht verzetten. Zij
)
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moesten, geassisteerd door een publieke notaris, tegen alle in die zin
verdachte personen optreden met straffen van iedere soort en het volk
onderrichten, en zo nodig ook de wereldlijke arm te hunner bescherming te hulp roepen.
Die bul heeft het geloof aan heksen geenszins in de wereld
gebracht, zoals men vroeger wel eens beweerde. Zij bevat ook geen
dogmatische beslissing over het heksenprobleem. Maar helaas valt
niet te ontkennen, dat zij mede schuld heeft aan de ramp der heksenprocessen, die toen overal door geestelijke en wereldlijke, rechtbanken
werden ingeleid, met gebruikmaking van de foltering. De schuld ligt
hierin, dat de bul zonder critiek, zonder nader onderzoek op de
beweringen der beide Dominicanen afging, en dat de heksenverbranders zich nu konden beroepen op het gezag van die bul. Des te verheugender verschijnsel is het, dat enige bisschoppen zich desondanks
tegen de beide inquisitoren keerden. Golser, bisschop van Brixen,
bande Institoris, toen hij in 1485 een heksenvervolging begon, uit zijn
diocees.
De twee Dominicanen stelden er zich echter niet mee tevreden,
zelf hun bijgeloof bot te vieren zij trachtten daartoe ook anderen
in geschrifte over te halen. Zij schreven de heilloze Heksenhamer,
Malleus maleficarum, bedoeld als pendant bij het Directorium inquisitorum, dat de grootinquisiteur Eymericus een honderd jaar vroeger
had geschreven. De Heksenhamer verscheen het eerst in 1487 te
Straatsburg. Vóór in het werk werd de bul Summis desiderantes afgedrukt. Het schildert uitvoerig, naar het toenmalige schoolse inzicht,
de voorgewende daden der heksen en geeft dan wenken ten dienste
van geestelijke en wereldlijke rechters voor hun optreden tegen heksen,
trachtend, de heksenprocessen binnen het veld der wereldlijke jurisdictie te brengen. De schrijvers wijzen met meer nadruk op de schade,
die de heksen heetten aan te richten, dan op het misdadige van haar
ketterij . En zij trachten het heksengedoe principieel af te leiden uit de
bedorvenheid der vrouwelijke natuur. Aldus hebben zij vooral aanleiding gegeven tot het verwijt, dat de Middeleeuwen het vrouwelijk
geslacht te min hebben aangeslagen. De Heksenhamer tracht zelfs
etymologisch de minderwaardigheid der vrouw te bewijzen. Het
woord „femina" zou zijn samengesteld uit fe en minus, „quia femina
semper minorem habet et servat fidem". Soortgelijke uitlatingen
waren ook vroeger wel eens voorgekomen, maar dan gewoonlijk met
een zekere humor, gelijk aan die, welke we op de koorbanken kunnen
waarnemen. Te St. Martial au Bois bijvoorbeeld is op de koorgestoelten een beeldhouwer voorgesteld, die het beeld van een vrouw wil
modeleren, maar daarin niet slaagt, en daarom de duivel te hulp roept.
En op de koorbanken te Isle Adam vinden we een vrouw, die de duivel
een touw om zijn hals heeft gedaan en hem als een hondje meevoert.
Maar nu men steeds meer wreedheden beging tegen zogenaamde
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heksen, was het met die humor gedaan. Wij kunnen de schaamteloze
manier, waarop men de vrouwen aan het begin der foltering behandelde, niet anders dan verafschuwen.
De Heksenhamer vond snel een grote verspreiding. Tot 1669 zijn
er negenentwintig drukken verschenen zestien in Duitsland, elf in
Frankrijk en twee in Italië. Hij werd het standaardwerk, waarop men
zich bij de heksenvervolgingen beriep. Zij, die een andere mening
waren toegedaan, gelijk de Vlaamse Kartuizer Jan de Beetz, professor
te Leuven, die in zijn Expositio decem catalogi preceptorum, verschenen in 1486, de verhalen over nachtelijke ritten van heksen als
dwaze inbeelding of bedrog bestempelde, vonden geen gehoor. 1
Dus waagden leken en geestelijken het nog slechts met schroom, de
waan te weerspreken. Een ereplaats onder hen wordt ingenomen door
de Jezuiet Friedrich Spee met zijn Cautio criminalis.
Nemen wij de Heksenhamer voor ons naast het boekje over de
Navolging van Christus, de dodendansen en de vele duivelsprenten
naast de liefelijke afbeeldingen der Moeder Gods, beschouwen wij de
gevoelige pieta's en de Joannesgroepen en daarnaast de gruwelen van
de oorlog en de martelingen van het strafrecht, dan wordt ons duidelijk, hoe sterk en scherp in de vijftiende eeuw uitersten tegenover
elkaar stonden. Zij komen elkaar het meest nabij in de mysteriespelen
met hun ruwe grappen bij de kruisiging, of in de balsemverkopers op
de voorstellingen van de graflegging. Fel is de tegenstelling tussen die
disharmonieën en het streven naar matiging en verzoening, dat het
menselijkheidsideaal van de bloei der Middeleeuwen typeert. We
zullen die disharmonieën wel vooral hieruit moeten verklaren, dat er
iets haperde aan de leiding des volks, dat er geen hand werd gehouden
aan zijn goede en slechte instincten. Zij, die leiding moesten geven,
geestelijken zowel als leken, hadden over het algemeen geen ideale
doeleinden meer voor ogen, waarnaar zij zichzelf richtten, waarheen
zij de anderen voorgingen. Gevoelens, stemmingen hadden in de
grootste tegenstrijdigheid de overhand. De aanzienlijke burgerij in de
steden ging vaak op in welstand en weelde, de lagere adel verlaagde
zich tot schandelijke roof, om het wat beter te krijgen, de hogere adel
ontzag niets in zijn strijd om macht, die hij vooral uit kerkelijke bronnen kon putten. De overgrote meerderheid der bevolking was onvoldaan, bang en ontstemd.
Toch had men al die groepen een doel kunnen wijzen, waarheen
zij eendrachtig en tevreden hadden kunnen streven. Sommigen zagen
dat doel ook wel. Het lag in het zuidoosten van het westerse gebied.
Hadden zij, die de , wapens konden en moesten voeren, zich daarheen
gewend met het ideaal der kruistochten, hadden zij met de Hongaren
de Turken van het Balkanschiereiland verjaagd, dan had men niet
)
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alleen de Zuid-Slaven, de Walachen en Grieken bevrijd van het sla
waaronder zij nog eeuwen zouden zuchten, en de ernstige-venjuk,
gevaren bezworen, waarvan West-Europa weldra het prangen zou
gevoelen dan had men tevens het westen nieuwe wegen gewezen,
en zijn cultuur over heel het oosten uitgebreid. Dan was ook een einde
gemaakt aan de matheid, die veroorzaakt werd, doordat zovele krachten ongebruikt bleven of elkaar sloopten. Dan waren wellicht ook de
kiemen gedood, die nog eeuwenlang de westerse naties zouden ontbinden en uiteenwringen, om in onze tijd tot zo schrikkelijke wereldkrijg te drijven.
Maar een dergelijke samenwerking kon niet tot stand komen,
omdat er nergens eenheid was geen politieke eenheid, geen innerlijke eenheid, geen stevige kerkelijke leiding en kracht. Men was het
er over eens, dat de Kerk behoefte had aan hervorming de Kerk had
er nog niets aan gedaan. Een nieuw ideaal van humaniteit zond van
Italië uit nieuwe problemen de wereld in, die het westen onder de
ogen moest zien.
Ziehier de ingewikkelde kwesties, die wij nu nog afzonderlijk
moeten behandelen, voor wij gaan zien, hoe dat volk de leiding kreeg,
dat het eerst een bevredigende, harmonische oplossing voor die
kwesties vond.

Zesde boek
De worsteling om kerkhervorming.
De Renaissance
Dit was de eerste taak, waar de westerse Christenheid in de
vijftiende eeuw voor stond: een einde te maken aan het zo ergerlijke
schisma. Zij werd vervuld, al gebruikte men daartoe een zeer gevaarlijk
middel: het concilie; gevaarlijk, omdat velen er naar getracht hadden
met nog heel andere bedoelingen, namelijk de omvorming van het hele
kerkelijke bestuur. Men slaagde er in te voorkomen, dat die verregaande
bedoelingen werden bereikt, maar het kostte zware strijd. Het pauselijk primaatschap vond nieuwe bekrachtiging, nadat het van verschillende kanten betwist was. Maar zo ver kwam het slechts, doordat
de Kerk belangrijke concessies deed aan de vorsten en de staten, wier
steun zij het minst kon missen; concessies, die de neiging des tijds
naar staatsgezag over de Kerk nog in de hand werkten. Een hervorming
der Kerk, die men van het concilie zo vurig had gehoopt, als kroon op'
zijn werk, kwam niet tot stand. Evenmin had de Heilige Stoel zoveel
nieuwe innerlijke kracht verworven, dat hij de hervorming der Kerk
kon bewerken. En zelfs begon men aan de Curie een niet gering wantrouwen te tonen tegenover de revolutionnair geworden drang naar
hervorming.
De wereldse geest des tijds echter behield in de hoogste kerkelijke
kringen zijn grote macht. Maar hij sprak zich nu anders uit dan in de
veertiende eeuw. Toen vormden de juristen, met hun disputen over
machtstheorieën en hun gezag bij de toepassing daarvan, de voornaamste lekenklasse, die ook tot de ontwikkeling der staten het hare
bijdroeg. Nu, in de vijftiende eeuw, werden zij verdrongen door
degenen, die niets meer wilden weten van de talrijke in de scholen
doorgegeven glossen en distincties, doch Italië verblindden met de
heropwekking van de literaire glans der Oudheid. De klasse der philologisch georiënteerde humanisten, die kon opkomen door Italië's
economische vooruitgang, speelde de hoofdrol, de beschaving een
nieuwe richting wijzend, die uitging van Italië's nationale tradities. Zo
vond de nationale trots der Italiaanse burgerij geestelijk voedsel; maar
daar bleef het niet bij. De nieuwe geest groeide uit tot de grondslag
van een nieuwe wereldbeschouwing, die minachtend neerkeek op de
traditionele Christelijke opvatting van het leven.
De pauselijke Stoel, gewoon aan de spits te staan óók van de
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wereldlijke cultuur van het westen, wilde zich niet alleen niet onttrekken aan die nieuwe geesteshouding, maar begunstigde haar bijna
grenzenloos. De pausen vonden er genoegen in, op te treden als maecenaten der nieuwe richting en van haar voorvechters, die natuurlijk
op de Italiaanse pausen te Rome krachtiger invloed verwierven dan
waar ook. Zij wilden niet achterblijven bij de heropwekking der oude
cultuur, die eens van Rome uit de wereld had overheerst, en op welker
fundamenten de westerse beschaving moeizaam was opgebouwd. Het
leek wel of zij de droom koesterden, aldus de machtspositie te kunnen
heroveren, die zij in de veertiende eeuw, bij de strijd tussen curialisten
en legisten, hadden verloren. Toen zij inzagen, hoezeer de kunst, ook
door de klassieke tradities in Italië sterk bevorderd, kon bijdragen tot
de verheerlijking van Kerk en godsdienst, gingen zij nog gewilliger
mee met de nieuwe stroom van wereldlijke cultuur maar niet ongestraft. De weelde- en genotzucht, gegroeid uit de kapitalistische
economie in de Italiaanse steden en de nieuwe bloei der kunst, tastte
de Curie nog sterker aan dan te voren, demoraliseerde haar erger dan
ooit. In dezelfde tijd dan ook, waarin de St. Pieter werd omgeschapen
tot een grootse dom voor het opperhoofd der Kerk, kreet luider dan
ooit de haat tegen het pausdom en begon in de Kerk de omwenteling,
die niet meer helemaal onderdrukt, alleen nog maar ingeperkt kon
worden. De leringen van een Marsilius en een Occam hadden die
revolutie reeds lang voorbereid. Zij was bovendien nog zeer begunstigd
door de oude misbruiken, die niet waren verholpen, en de nieuwe, die
er bij waren gekomen, door oude prikkels gewekt. Het is waar, men
begreep, dat men een catastrophe tegemoet ging. Bevoegden en onbevoegden maakten er de pausen luidkeels op attent, vooral de Florentijnse boetprediker Savonarola, een man vol ijver voor de reinheid der
Kerk, een man, die misschien in een andere tijd, te zamen met
anderen, een kostelijk werktuig tot zedelijke vernieuwing had kunnen
worden, maar in die tijd, alleen staande, de vuurdood sterven moest.
Met boetepreken alleen kon men tegen de hang van die tijd niet
veel meer uitrichten. Men genoot blijde een verfijnde aardse cultuur,
die samenging met een heel ander geestelijk streven, dan vroeger
geleraard werd, en nieuwe artistieke idealen koesterde. Velen hadden
het gevoel, te hebben meegewerkt aan een keer der geschiedenis,
waaraan niemand zich wilde onttrekken, die zich enigszins bevoegd
achtte tot leiding van het geestesleven; en daarbij meenden zij de
leiding der Kerk wel te kunnen missen. Voor degenen, die niet wanhoopten aan de zending van het Christendom en van de Kerk, werd
dit het grote probleem: rekening te houden met de neiging des tijds,
in zover die met het Christendom te verenigen was, het goed recht
van gezonde historische critiek en paedagogiek te erkennen, en te
bewijzen, dat ook blijde beaming van het leven de wijsheid der
Christelijke princiepen niet hoefde te verdringen, en dat de kerkelijke
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dogma's op de nieuwe wegen van empirisch onderzoek geen hindernis
vormden, maar voor allen de lichtende gesternten waren, die naar
een eeuwig leven wezen, terwijl er geen andere veilige wegwijzers
daarheen bestonden.
Van de andere kant waren in Italië de zegeningen der katholieke
godsvrucht nog te klaarblijkelijk, was de behoefte aan Christelijk
liefdewerk nog te groot, leefde ondanks alles het besef der ideale
wereldtaak van het pausdom te krachtig, dan dat men er toe zou
kunnen besluiten, geheel met het verleden te breken. Ook in de vijftiende eeuw ontbrak het daar niet aan heilige bisschoppen, die de
ontwikkelden eerbied inboezemden. En kunstenaars met diep gevoel
waren ook niet tevreden met technische vooruitgang, met nieuwe
maatstaven en vormen en realistisch scheppen. Zij begrepen, dat het
nog steeds de Kerk en de Kerk alleen was, die de kunst haar hoogste
idealen voorhield, en dat er geen hoger prikkel voor kunstenaars
bestond dan het menselijk affect in de weergave van heilig streven en
sterven. De diepzinnige, krachtige Michelangelo ging voor op die
nieuwe wegen, waar nieuw vermogen en oud ideaal te zamen de kunst
leidden. Hij werd de vader van de barok.
Nu kwam de dag ook voor de volkeren van het Pyrenese schiereiland, die tot dan toe achter waren gebleven en nu geroepen werden,
de leiding der westerse beschaving op zich te nemen. Zij waren daartoe
toegerust met een gelukkige combinatie van kostbare middeleeuwse
tradities en invloeden van de Italiaanse renaissancecultuur, tot harmonische, levenskrachtige eenheid saamgegroeid. Bij die volkeren
leefde nog de oude geest der kruisvaarders, die niet genoeg had aan
werkeloos intellectualisme, maar integendeel aandreef tot verovering
der wereldzeeën, en aan de opnieuw ontwaakte veroveringszucht van
de Islam duurzame grenzen voorschreef. Onder hen was het kerkelijk
idealisme niet verflauwd, het respect voor de Kerk niet gedaald; het
was zelfs opnieuw verheven door voorbeeldige bisschoppen en grbte
heiligen, die zich sterkten met de zuivere leer der kerkelijke wetenschap en met de geschriften der Nederlandse mystici. De Spanjaarden
vooral traden overal met de Kerk in het geweer tegen de afvalligheid,
die in het noorden zulke schrikbarende afmetingen aannam, en vervulden wetenschap en kunst wederom met kerkelijke idealen. Zij
hebben, met de nieuwe krachten die in Italië ontwaakten, de barokcultuur in het leven geroepen, die de volgende periode van westerse
cultuurontwikkeling kenmerkt. Toen die tijden kwamen, kon de
katholieke Kerk niet alleen hervormd worden, maar over heel de
wereld een nieuwe jeugd beleven; want door de ontdekking van
nieuwe werelddelen werd de hele aarde haar ontsloten, en eerst toen
kon zij haar zending, die de hele wereld omvatte, goed vervullen
kon zij het zaad van het goddelijk woord, te voren alleen nog maar
in het westen opgekweekt, over de hele wereld uitstrooien.
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§ i. De hervormingsconcilies. Voorspel tot het staatsgezag
over de Kerk
Al was het idee van een concilie eerder geschaad dan bevorderd
door het concilie, in 1409 door de kardinalenpartij te Pisa beschreven, 1 ) toch was er geen ander middel te vinden, om het schisma bij
te leggen, dan een concilie maar dan een, dat zich wettig zou
kunnen noemen, wijl het door een paus was bijeengeroepen. Evenwel
was geen der drie pausen Gregor. ius XII, Benedictus XIII en joannes XXIII hiervoor te vinden, naar het scheen. Wie zou hen daartoe
kunnen overhalen? De keizer, meende men algemeen. Die hoop zou
nu eindelijk in vervulling gaan. Men had het zover weten te brengen,
dat de Luxemburger Sigismund, in 1410 gekozen, in Duitsland algemeen als koning werd erkend, nadat hij met zijn oudere broer Wenzel
een minnelijke schikking had getroffen en de derde candidaat naar
de kroon, Joost van Moravië, gestorven was. De eenheid was dus in
Duitsland hersteld, en al spoedig begaf Sigismund zich naar Italië
om zich in te spannen voor de kerkelijke eenheid. Hij wist de paus
van Pisa, Joannes XXIII, er toe te bewegen, een concilie bijeen te
roepen. Weliswaar ging deze er alleen toe over, omdat hij niet anders
kon. Hij had hulp nodig tegen koning Ladislaus van Napels, wiens
macht gevaarlijk voor hem was, en dus dorst hij Sigismund niets te
weigeren. Hij voegde zich dan ook eveneens naar diens tweede wens,
het concilie te doen houden in een Duitse stad, te Constanz. De 30e
October 1413 maakte Sigismund dit besluit aan de Christelijke wereld
bekend, en riep hij alle prelaten, vorsten, heren en doctoren naar het
concilie. Joannes XXIII ondertekende een uitnodigend schrijven en
begaf zich zelf op weg naar Constanz; want hij hoopte daar, met de
hulp van zijn vele Italiaanse prelaten, de besprekingen naar eigen zin
te kunnen leiden.
Sigismund had ook Gregorius XII, de Romeinse paus, en Bene
opvolger van Clemens VII, uitgenodigd, naar Constanz-dictusXI,e
te komen. Tevens richtte hij tot de koningen van Frankrijk en Aragon,
die nog telden als steunpilaren van Benedictus XIII, schriftelijk het
verzoek, hem te helpen, opdat het aanstaande concilie de eenheid in
de Kerk zou herstellen.
Onder de deelnemers aan het concilie hadden de vertegenwoordigers van Frankrijk de grootste invloed. Aan hun hoofd stonden
twee bevriende kardinalen, Guillaume Fillastre, voorheen deken van
Reims, die ons in zijn kortelings ontdekt dagboek kostbare gegevens
over het concilie heeft nagelaten, en Pierre d'Ailly. Deze had reeds
lang een concilie genoemd als het enige middel, om aan het schisma
1)
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een einde te maken. Hij nam, als kanselier der Parijse universiteit en
later als bisschop van Kamerijk, een belangrijke positie in, die hij nog
meer eer aandeed door zijn persoonlijkheid en zijn vele geschriften,
zodat zijn invloed zich zeer ver uitstrekte. Hij was in de grond een
echte Occamist. Om de aanhang van Joannes XXIII de voet dwars
te zetten, dreef hij, met Fillastre, dit dwaze voorstel door, tegen alle
traditie in: behalve de bisschoppen zouden op het concilie alle opgekomen doctoren in de theologie, het canonieke of burgerlijke recht
(bij de driehonderd) stemrecht hebben, zelfs in geloofszaken. D'Ailly
trad op de voorgrond bij de vaststelling van de grondslagen der
superioriteit van het concilie. Over de hervorming had hij een veelbesproken tractaat Super reformatione ecclesiae geschreven; hij publiceerde het in 1416. Maar al deed hij daarin menig verstandig voorstel,
diep genoeg wortelen deed zijn ijver niet, want aan de voornaamste
kwalen van zijn tijd was hij mede schuldig. Hij stapelde zelf prebenden
op elkaar er was een tijd, dat hij er veertien had. De geestdrift en
de energie van een man, die zich door zuiver idealisme laat leiden,
ontbraken hem. Hij zag met vermoeide blik de toekomst in en geloofde,
gelijk velen in zijn omgeving, dat het einde der wereld nabij was. Een
soortgelijke persoonlijkheid, maar met meer diepte, was Jean Charlier,
naar zijn geboorteplaats Gerson genoemd, sedert 1395 d'Ailly's opvolger als kanselier der Parijse universiteit. Hij was het ook op het concilie
met d'Ailly eens, nadat hij reeds vroeger, in een geschrift, het concilie
het recht had toegekend, een paus af te zetten, en ook de pastoors had
willen toelaten tot het concilie, zij het ook slechts met adviserende
stem. Hij toonde levendige belangstelling voor alle vraagstukken van
zijn tijd, en zulks niet alleen met het verstand, maar ook met het hart.
Dat bleek vooral uit zijn toespraken en preken. Bij hem was het nog
duidelijker, dat slechts de nood des tijds hem er toe had gebracht, een
standpunt in te nemen, dat niet als correct katholiek kon worden
beschouwd.
Onder de Italiaanse deelnemers aan het concilie blonk uit kardinaal Franciscus Zabarella, een uitmuntende canonist. Van de Duitsers was een der voornaamsten de Weense professor Nicolaas von
Dinkelsbühl, het „Licht van Zwaben" genoemd; hij vertegenwoordigde op het concilie hertog Albrecht V van Beieren. In de geleerde
predikaties, die nu en dan voor de deelnemers werden gehouden, kan
men waarnemen, hoe in de attentie voor klassieke dichters en voor
Petrarca de Renaissance ook hier uitkwam.
Constanz was nu de hoofdstad der Christelijke wereld geworden,
en aller ogen wendden zich vol spanning daarheen. Zouden de grondvesten der Kerk daar worden hersteld of... . vernietigd? De pronklievende keizer nam aanvankelijk een overheersende positie in, die de
paus op de achtergrond liet, en er waren tal van vorsten aanwezig, die
naast de prelaten óók wat in de melk brokten; dus leek het wel, of er
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te Constanz een constituerende vergadering bijeen was gekomen, om
de Kerk van een nieuwe grondwet te voorzien. Van de stedelijke
kroniekschrijver Ulrich von Richental weten wij, hoevelen het concilie
tot zich had getrokken. Buiten de zeshonderd personen, die met paus
Joannes waren meegekomen, waren er vijf patriarchen aanwezig,
drieëndertig kardinalen, zevenenveertig aartsbisschoppen, honderd
bisschoppen, drieënnegentig wijbisschoppen, meer dan-vijfenrtg
vijfhonderd geestelijke vorsten; er waren zevenendertig universiteiten
door tweeduizend personen vertegenwoordigd. Onder de universitair
gevormden telde men tweehonderdzeventien doctoren in de theologie,
driehonderdeenenzestig in de rechten, honderdeenenzeventig artsen,
veertienhonderd magistri en licentiati artium, benevens drieënvijftighonderd gewone priesters en studenten. Onder de wereldlijke vorsten
waren er negenendertig hertogen, tweeëndertig tot de vorstenstand
verheven heren, honderdeenenveertig graven, eenenzeventig baronnen en meer dan vijftienhonderd ridders. Al die hogere en lagere heren
hadden een uitgebreid gevolg meegebracht, zodat er, volgens onze
berichtgever, in Constanz tweeënzeventigduizend vreemdelingen
tegelijk aanwezig waren. Maar onuitwisbare schande bij die
schatting waren ook meegerekend ruim zevenhonderd publieke
vrouwen in bordelen en zelfgehuurde huizen, waarbij dan nog de
clandestiene deernen kwamen, van wier getal niets te zeggen viel.
Het was geen makkelijke taak, die bijeenkomst te organiseren.
Reeds daarbij maakte Sigismund zich zeer verdienstelijk. Er werd
besloten, tegen de wens van Joannes XXIII in, dat niet hoofdelijk,
naar het aantal aanwezigen, maar naar de vertegenwoordigde volkeren
gestemd zou worden. Hierdoor verloren de Italianen, die het talrijkst
waren opgekomen, de leiding. Er waren eerst vier, later vijf nationaliteiten : Italianen, Engelsen, Duitsers, Fransen, en later ook Spanj aarden. De indeling in naties strookte met de regeling, die reeds lang te
voren aan de universiteiten en in het college van kardinalen was
getroffen. Nog nooit waren de verschillende westerse volkeren, in hun
vertegenwoordigers, op een zo grote internationale vergadering bijeengekomen. Het mag ons verwonderen, dat het gelukte, ze tot overeen
te brengen. Dit vermocht slechts de idee van katholieke-steming
kerkelijke eenheid, die door alle verwarring heen bij allen staande
bleef. Om practische resultaten te bereiken werd eerst door iedere
nationaliteit afzonderlijk beraadslaagd. Natuurlijk hadden daarbij de
welbespraakte bisschoppen en doctoren der theologie de leiding. Maar
bij gelegenheid konden ook wereldlijke vorsten hun mening te berde
brengen, in het bijzonder Sigismund, die, met de zijnen, door de bijnaam
Mars werd aangeduid. Wat aldus in de zittingen der afzonderlijke
naties was besproken en besloten, behoefde dan, als overeenstemming
was bereikt, nog slechts plechtig geproclameerd te worden in de grote
zittingen, waarin het concilie als algemene vergadering bijeenkwam.
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Toen Joannes XXIII gewaarwerd, dat men op hem in het geheel
geen acht sloeg, en bovendien te horen kwam, dat er een memorie
werd verspreid, waarin ernstige aanklachten tegen hem waren vervat,
begon hij te vrezen, dat hij voor een rechtbank zou worden gedaagd.
Hij nam daarom plechtig de verplichting op zich, het pontificaat neer
te leggen, ten einde aan de Kerk de vrede terug te geven, als Gregorius XII en Benedictus XIII hetzelfde zouden doen. Maar veel indruk
maakte hij daar niet meer mee. Dus vluchtte hij de 21e Maart 1415
met de noorderzon uit Constanz, vermomd als handboogschutter, in
het gevolg van hertog Friedrich van Oostenrijk. Op die manier hoopte
hij het concilie te kunnen torpederen. En inderdaad, toen het vertrek
van de paus bekend werd, dreigde een algemene exodus. Het was
vooral aan Sigismund te danken, dat het zover niet kwam. Het concilie
besloot, om zich een rechtsgrond te verschaffen, dat een algemeen
concilie niet door de paus kon worden verplaatst of opgeheven, als het
daarin niet toestemde; dat eenieder, ook de paus, als het ging om het
geloof en de uitroeiing van het schisma, aan het algemeen concilie
moest gehoorzamen, en dit over de paus, gelijk over alle Christenen,
oordelen moest. Het is duidelijk, hoe men in de ogenblikkelijke nood
te Constanz tot die besluiten kwam. Overeenkomstige theorieën
waren trouwens reeds lang geopperd en vooral door de Parijse professoren d'Ailly en Gerson verdedigd. Rechtskracht echter konden die
decreten over de superioriteit van een algemeen concilie in de Kerk
niet krijgen, al werd er ook nog zo hard voor gevochten.
Joannes XXIII wou trachten, Avignon te bereiken. Hij wilde
daar het Avignonse pausschap herstellen. Maar hij bracht het niet ver.
Men versperde hem de weg en nam hem in Duitsland gevangen. Hij
werd door het concilie, op grond van ernstige klachten op zedelijk
gebied, van zijn waardigheid vervallen verklaard. De acten van het
proces maken een zeer pijnlijke indruk. Tot degenen, die onder ede
tegen hem getuigden, behoorden kardinalen, die hem vroeger gekozen
hadden, bisschoppen en curialen, die hem veel te danken hadden en
nu nog slechts hun best schenen te doen, zich openlijk van hem los te
maken. Velen getuigen alleen naar horen zeggen. Bewijs van schuld
kunnen wij in vele verklaringen niet vinden. Zij maken de indruk, dat
eenieder zijn best deed, om de onrechtmatige paus opzij te schuiven;
en wij moeten toegeven, dat hij zich op generlei moreel gezag kon
beroepen.
Nu bevond de synode zich echter in een onhoudbare positie,
want de paus, die haar bijeen had geroepen, was afgezet. Een goede
rechtsgrond verkreeg zij eerst door het edelmoedig besluit van de
paus te Rimini, afstand te doen van zijn waardigheid. Gregorius XII,
buiten kijf de enige rechtmatige paus, zond zijn kardinaal -legaat, de
Dominicaan Giovanni Dominici, naar Constanz, om in 's pausen
opdracht het concilie bijeen te roepen, en tegelijk de afstand van
-
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Gregorius XII te betekenen, hetgeen hij 4 Juli 1415 deed. Nu eerst
kon het concilie zich wettig beschreven achten en de pauselijke Stoel
als vacant beschouwen. Nu lag de weg open voor de verkiezing van een
opvolger van Gregorius XII. Weliswaar hebben de aanhangers der
concilietheorie, door zulks toe te laten, alleen maar formeel willen
toegeven, maar practisch erkende de vergadering van Constanz,
haar bijeenroeping door Gregorius XII aanvaardend, dat al haar
vroegere besluiten en met name die van de vierde en vijfde sessie,
waarin de superioriteit van het concilie over de paus geformuleerd
werd geen oecumenisch karakter hadden.
Nu moest men zich nog ontdoen van Benedictus XIII, die nog
steun vond bij de Spaanse vorsten en een deel der Zuid - Franse
groten. Sigismund ging daarom te Perpignan persoonlijk onderhandelen met koning Ferdinand van Aragon, met het gevolg, dat Bene
onenigheid kreeg met zijn aanhang. Toen stuurden ook de-dictusXI
Spanjaarden hun vertegenwoordigers naar het concilie, en werd
Benedictus XIII de 26e Juli 1417 afgezet. Dat Petrus van Luna in dit
vonnis niet berustte en tot zijn dood in 1424 in het kasteel Peniscola,
aan de kust bij Valencia, door een kleine aanhang omgeven zijn paus rol bleef voortspelen, was van geen belang. Aan het schisma was door
dat vonnis een einde gemaakt. Nu behoefde nog slechts een nieuwe
paus te worden gekozen.
Inmiddels was ook de reeds vijf jaar te voren verbannen magister
Huss uit Praag veroordeeld. Huss was op het concilie verschenen,
menend, indruk te kunnen maken door een uiteenzetting van zijn
inzichten. Er werd dan ook enige tijd met hem onderhandeld men
hoopte aldus tot een schikking te komen. Aangezien Huss zich echter

geen beklaagde onder suspensie voelde, en ondanks het verbod Mis las
en bovendien toespraken hield, werd hij gevangengenomen. Men beschouwde hem immers slechts als een aanhanger der ketterij van
Wycliffe. Zijn felste tegenstanders te Constanz waren zijn oude
Tsjechische opponenten. Op hun voorstel werd hij ter verantwoording
geroepen wegens zijn geschrift De ecclesia, in 1413 gepubliceerd,
waarin hij begonnen was met, als Wycliffe, de Kerk te definiëren als
de gemeenschap der gepredestineerden. Nadat het concilie de 4e Mei
1415 opnieuw vijfenveertig stellingen van Wycliffe had veroordeeld,
was het lot van Huss beslist. Wel was hij op enkele punten gaan
aarzelen, maar hij toonde zich niet bereid, al zijn dwalingen af te
zweren en zich aan het concilie te onderwerpen; dus werd hij 6 Juli
1415 als leerling van Wycliffe veroordeeld. Dezelfde dag werd hij als
ketter uitgeleverd aan de wereldlijke macht en volgens het strenge
recht van die tijd verbrand. Wij achten de tijd, waarin het recht zo
streng was, zeer droef, en zouden hem volstrekt niet terugwensen.
Maar dit omvat nog geen oordeel over Huss zelf en over zijn rechters.
Wij moeten de een zowel als de anderen beoordelen naar de opvattingen

266

Zesde boek

De hervormingsconcilies.

van hun tijd, en niet van de onze; en dat het vonnis zo hard uitviel,
heeft Huss gedeeltelijk zelf uitgelokt. Men heeft speciaal Sigismund
ernstige verwijten gemaakt, omdat hij Huss vrijgeleide had beloofd en
die belofte niet hield. Inderdaad schijnt Sigismund hem niet alleen
veiligheid op zijn weg naar het concilie, maar ook vrij recht van spreken voor het concilie en veiligheid na het concilie te hebben toegezegd.
Het concilie echter nam het standpunt in, dat het niet aanging, op die
wijze een ketter te onttrekken aan de geregelde rechtspraak, en dat
Sigismund het recht niet had, een dergelijke omvang aan zijn garantie
te geven. Huss' lot werd gedeeld door zijn vriend Hieronymus van
Praag, die ongeroepen naar Constanz was gekomen. Ook hij werd als
ketter veroordeeld en stierf met even grote standvastigheid als I uss
de vuurdood.
Nu moest het concilie echter nog een derde taak vervullen, in
veler oog de belangrijkste taak: de hervorming der Kerk in hoofd en
ledematen. Maar al was men het er over eens, dat hervorming nodig
was, geen enkele stand wilde voor zichzelf toegeven, dat hij hervorming behoefde, niemand wilde de anderen voorgaan met het goede
voorbeeld. Moesten er offers worden gebracht, dan wilde eenieder het
laatst aan de beurt komen. Bovendien spraken er ook politieke en
nationale belangen mee, want het ging hoofdzakelijk om de wantoestanden bij de toekenning der prebenden. Om zeker te zijn, dat de
hervormingskwestie zou worden opgelost, hadden Sigismund en de
Duitse natie de wens uitgesproken, dat de pauskeuze eerst zou geschieden, als de hervorming haar beslag had gekregen. Het probleem der
hervorming was echter zo moeilijk er kwamen bij de commissies
steeds nieuwe adviezen binnen dat niet te voorzien was, hoe lang
de pauskeuze nog uitgesteld zou moeten worden. Velen beschouwden
echter de nieuwe bezetting van de pauselijke troon als de belangrijkste
en meest dringende aangelegenheid, die niet kon worden uitgesteld
zonder groot nadeel voor de Kerk, en daarin hadden zij ongetwijfeld
gelijk. Maar hieruit kwamen zeer heftige disputen tussen de twee
partijen voort. Sigismund verviel daarbij zelfs een keer in handtastelij kheden met een prelaat. Eindelijk wist de grijze bisschop van Winchester, Hendrik, oom van de Engelse koning, een vergelijk tot stand
te brengen. In een synodaal decreet zou worden bepaald, dat de hervorming der Kerk na de pauskeuze inderdaad ter hand zou worden
genomen; die hervormingsdecreten, waarover de naties het eens
waren geworden, zouden voor de pauskeuze worden uitgevaardigd;
de modus der pauskeuze zou door gedeputeerden worden vastgesteld.
Zo werden er 9 October 1417 in de negenendertigste algemene
zitting vijf hervormingsdecreten afgekondigd, waarmee alle naties
reeds hadden ingestemd. Het eerste bevatte bepalingen over toekomstige algemene concilies. Binnen vijf jaren moest het volgende concilie
worden gehouden, en zeven jaar later een tweede; vervolgens moest
-
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om de tien jaar een concilie worden bijeengeroepen. Het tweede
decreet schreef voor, dat in geval van nieuwe tweespalt bij een verkiezing aanstonds een concilie moest samenkomen. Het derde ver
iedere nieuwgekozen paus, vóór de afkondiging van zijn-plichte
verkiezing tegenover de kiezers een geloofsbelijdenis af te leggen en
een eed tot handhaving der algemene concilies. In het vierde werd de
verplaatsing van bisschoppen gebonden aan bepaalde grenzen en aan
de toestemming der kardinalen. Het vijfde decreet maakte een einde
aan de meest buitensporige lasten, die aan de Curie op grond van
het spoliarecht betaald moesten worden, en aan de procuraties, die de
bisschoppen vroeger geheven hadden voor hun visitaties en die zij
hadden moeten afstaan aan de paus. Die decreten bewezen, hoe groot
bij het concilie het wantrouwen tegen de pauselijke Stoel was, en hoe
het er naar streefde, door de hervormingsdecreten de paus onder
curatele te stellen.
Over de pauskeuze werd men het hierop eens, dat voor ditmaal,
behalve de aanwezige kardinalen, dertig prelaten en doctoren, zes van
iedere natie, stemrecht zouden hebben. Ten slotte werd, om de totstandkoming der hervorming te verzekeren, nog een decreet uitgevaardigd, dat de paus verplichtte, vóór de opheffing van het concilie,
in samenwerking met de gedeputeerden der naties, de Kerk in haar
hoofd en in de Curie naar billijkheid en naar de eisen van een goed
bestuur te hervormen. Vervolgens gingen de kiezers in het verkoophuis ten conclave, en drie dagen later, de lie November 1417, was
de keuze gevallen op de kardinaal-diaken Otto Colonna, die zich
Martinus V noemde.
Nu had de Kerk dus eindelijk weer een algemeen erkend hoofd.
Het schisma, dat negenendertig jaar had geduurd, de ergste crisis,
die de Kerk ooit te doorstaan had gekregen, was voorgoed achter de
rug. Onbeschrijfelijk groot was de vreugde der Christelijke wereld,
een stemming, zeer geschikt, om het pausdom opnieuw in aanzien te
brengen. Ook de persoonlijkheid van de nieuwe paus scheen daartoe
ten zeerste bij te dragen. Allerplechtigst werd hij in de dom te Constanz gekroond, in tegenwoordigheid van Sigismund en de afgevaardigden van alle nationaliteiten. Nog nooit had zich zulk een kroningsfeest voor de ogen van alle volkeren voltrokken, nog nooit had het zo
vurige wensen verwekt. Martinus was een spruit van de Romeinse
adellijke familie Colonna, een der aanzienlijkste van Italië. Hij had
in geen enkel opzicht ooit aanstoot gegeven, en door zijn voornaam,
bemiddelend optreden op het concilie alom respect afgedwongen.
Men prees zijn reinheid van zeden en zijn geleerdheid. In de grootste
spanning zag men uit naar hetgeen hij tot stand zou brengen in de
hervorming der Kerk, door allen vurig verhoopt en ongeduldig
verwacht.
Weldra zou op die spanning teleurstelling volgen. De nieuwe
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paus liet in de regelen der kanselarij weer alles toe, wat men gewraakt
had als misbruiken aan het Romeinse hof. Maar men had zich dan
ook deerlijk vergist, toen men meende, dat de hervorming met één
slag uitgevoerd kon worden door middel van administratieve voorschriften. Al aanstonds rees daartegen de practische en momenteel
dringende overweging, dat het pauselijk bestuur weer in geregelde
gang moest worden gebracht. De pauselijke Stoel, die zo goed als geen
vaste inkomsten had, verkeerde steeds in financiële moeilijkheden, en
de uitvoering van hervormingsmaatregelen zou heel zeker de pauselijke ontvangsten verkleinen. Dit was een bezwaar, waaraan enige
grond niet te ontzeggen viel. En wat nog meer gewicht in de schaal
legde: de hele hervormingsbeweging bracht voor de hiërarchische
orde en de zelfstandigheid van de Heilige Stoel gevaren mee, die door
de eendrachtige pauskeuze bij lange nog niet waren uitgeschakeld.
Martinus V wilde behoedzaam te werk gaan. Hij kwam met het
concilie overeen, dat eerst de hervormingsdecreten, die door alle
naties waren aangenomen, afgekondigd zouden worden, en de andere
kwesties voorlopig geregeld noesten worden door overeenkomsten
met de verschillende naties, die hem haar wensen schriftelijk kenbaar
konden maken.
Er werden dus voorshands zeven hervormingsdecreten afgekondigd, die exempties en unies, en overigens meest financiële maatregelen
betroffen. Vervolgens werden er drie concordaten afgesloten, één met
de Duitse natie (waarbij de Polen, Hongaren en Scandinaviërs werden
gerekend), een tweede met de Romaanse naties en een derde met de
Engelse. Het laatste alleen zou definitief van kracht zijn, want de
Engelsen achtten hun nationale kerkwezen al voldoende veilig geregeld. De beide andere concordaten zouden slechts vijf jaar gelden.
Het Duitse concordaat regelde, volgens de wensen der natie, de
canonieke vrijheid van verkiezing, de annaten, appellaties, aflaten en
dispensaties, en beperkte het aantal plaatsen, waarover de paus kon
beschikken. De omgang met geëxcommuniceerden zou slechts dan
verboden zijn, wanneer de betrokkenen met name waren genoemd.
Soortgelijke overeenkomsten werden met de Romaanse naties gesloten.
Voor Frankrijk, dat ontzettend te lijden had onder de oorlog met
Engeland, werden de annaten tot de helft verlaagd. Alleen het Engelse
concordaat zweeg over de pauselijke heffingen; het ging alleen over de
kardinalen, aflaten, incorporaties en dispensaties, en gaf de Engelsen
recht op enige posten bij de Romeinse Curie. Nadat de paus vervolgens nog een volgend concilie te Pavia in 1423 had aangekondigd,
werd het concilie van Constanz ter vijfenveertigste sessie op 22 April
1418 gesloten.
Sigismund wenste, dat de paus zijn zetel in Duitsland zou
opslaan, en liet hem daartoe de keuze tussen Bazel, Mainz en Straatsburg. De Fransen daarentegen wilden de paus weer in Avignon
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hebben. Er was natuurlijk geen kwestie van, dat de paus, een Colonna,
daarop inging. Door het volk toegejuicht reisde hij over Bern, Freiburg
im Uechtland en Genève naar Italië. Het duurde nog enige tijd, voor
hij naar Rome kon terugkeren, want er moesten nog allerlei hinderpalen in de Kerkelijke Staat uit de weg worden geruimd. De 29e
September 1420 echter hield hij zijn intocht binnen Rome, de stad,
die nu weer de blijvende residentie van Petrus' opvolger werd.
Een oordeel te formuléren over het concilie van Constanz is geen
makkelijke taak. Willen wij het geen te strenge maatstaf aanleggen,
dan moeten wij bedenken, dat het werd gehouden midden in een
revolutionnaire periode der kerkgeschiedenis. Het heeft in elk geval
deze grote en onmiskenbare verdienste, dat het de kerkelijke eenheid
met ijver nastreefde en ook feitelijk herstelde, door aan het schisma
een einde te maken. Maar dit is dan ook al zijn verdienste. Het
vraagstuk der hervorming werd slechts van buiten bekeken. Men
poogde alleen, de bevoegdheden des pausen te beperken, en bracht
menigmaal de stelling der superioriteit van het concilie boven de paus
in het debat, aldus opnieuw bewijzend, dat machtskwesties troef
waren. De theologen legden het er op aan, de pauselijke Stoel te onderwerpen aan de intellectuele leiding der theologieprofessoren, die op
het concilie de eerste viool konden spelen. Het was de geest der
universiteit van Parijs, die op het concilie van Constanz voorzat....
maar voor het laatst. De Parijse geleerden werkten zelf mee aan de
sloping van hun internationaal gezag, door aan te sturen op de organisatie van landskerken. Een niet onaanzienlijke stap in die richting
werd gedaan door de concordaten. De hervormingskwestie werd door
de onderhandelingen met de afzonderlijke naties grotendeels afgedaan

met een regeling voor het vergeven der prebenden. Hieruit bleek, dat
de vroegere uiterlijkheid, die geestelijke ambten waardeerde naar de
mate van macht en de inkomsten, nog steeds de overhand had. Het
spreekt vanzelf, dat rekening moest worden gehouden met de macht
der nieuwe staten. De toekomst was aan de vorsten, die graag in
samenwerking met de paus optraden tegen de heerschappij der concilies, welke een zekere volkssouvereiniteit betekende, maar van de
andere kant bij hun onderhandelingen met de paus, om meer gedaan
te krijgen, dreigden, de conciliepartij te steunen. De geestelijke
leiders echter hadden geenszins met dat gemarchandeer mee mogen
doen; integendeel, zij hadden de grote zaak der hervorming boven
de nationale beperkingen uit moeten heffen. Dat deden zij niet, en
daardoor toonden zij, hoe weinig besef van hun hoogste roeping zij
toen hadden, en werkten zij er toe mee, dat er een einde kwam aan de
tijd van overheersende invloed der bisschoppen en der hogescholen.
De paus moest zulke wegen wel inslaan, wijl dat het enige middel was,
om zijn tegenstanders, tegen hem verbonden in de conciliaire theorie,
van elkaar te scheiden en zo te overwinnen, en aldus in geestelijke
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zaken de leidende positie te behouden, die de kerkelijke leer van het
primaatschap eiste en waarmee de katholieke Kerk stond of viel.
Te Constanz ontbrak de bezieling, die uit een hogere opvatting
van de kerkhervorming voortkwam en later te Trente de hoogste
kracht uitoefende. Het schortte in de stad aan de Bodensee aan
mannen, die vervuld waren van de geestelijke taak der Kerk en
daaraan alleen de eerste plaats toekenden. Maar al te velen onder de
voornaamste hoogleraren waren geraakt door de geest van het nominalisme; daardoor stond hun het kerkelijk gemeenschapsbegrip, de
leer van de apostel der volkeren over de Kerk als mystiek lichaam van
Christus, niet meer helder voor ogen, en ontbrak bij de meesten de
geest van opoffering en onbaatzuchtigheid. In plaats dat zij dáárin met
elkander wedijverden, deden zij het in processuele kunstgrepen, die
slechts eigen belang nastreefden. Hierdoor was het onmogelijk, dat
het concilie een groot moreel gezag ontplooide, waarvoor men zich
gewillig boog.
Tal van zaken, die het concilie in het belang van de vrede onder
de Christenheid had moeten regelen, - werden op een eindeloze baan
geschoven en door politieke intriges of nationale jaloezie omneveld.
Zo bijvoorbeeld de strijd tussen de Polen en de Duitse orde; die had
door een hechte vrede bijgelegd moeten worden, tot heil der geloofsprediking in de oostelijke landen. Doordat Sigismund partij koos in
de oorlog tussen Engelsen en Fransen, begon het concilie gevaar te
lopen, dat de onmin der volkeren de deelnemers aan het concilie
vaneen drong. Het ergste was de oproerigheid der Bohemers tegen het
concilie.
Groot was in Bohemen de opwinding over de terechtstelling van
Huss. Het was meer de nationale dan de religieuze leider, die men in
hem getroffen zag, en de dood van Huss op de brandstapel voelde
men als een nationale schande, die om wraak riep. De nationale
instincten, die overal naar boven drongen, vierden zich nu uit in een
woest fanatisme. Dat had nog een zeer krachtig, uiterlijk middel van
agitatie in handen gekregen. Een vroegere studiegenoot van Huss,
Jacobellus van Mies, pastoor en philosophieprofessor te Praag, had
na het vertrek van Huss naar Constanz de stelling verkondigd, dat de
Communie onder beide gedaanten nodig was, om de Eucharistie
volkomen te nuttigen, en dat de leken evenzeer recht hadden op de
kelk als de geestelijken. Toen werd de kelk de leuze der religieuze
beroering in Bohemen. Het concilie had zich reeds beziggehouden
met deze kwestie, die zo'n uitstekend middel was om propaganda te
maken onder de leken, als werden zij door de Kerk tekort gedaan.
Een decreet van het concilie te Constanz schreef handhaving der
kerkelijke practijk voor, en gaf als argument op, dat uit de wens der
Hussieten een veroordeling van de Communie onder één gedaante
kon worden afgeleid. Uitdeler en ontvanger der H. Communie onder
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beide gedaanten (sub utraque) werden met kerkelijke straffen bedreigd.
Zij noemden zich voortaan utraquisten. Het decreet prikkelde slechts
tot nog sterker oppositie.
Toen koning Wenzel, die lang geaarzeld had, op aandringen van
het concilie tussenbeide kwam, was het te laat. Aanvoerder der Hussieten was de koninklijke burggraaf van Husinez, Niklas van Pistna.
Hij stelde zich aan het hoofd van een beweging, die te Austie was
begonnen. De Hussieten waren daar uit de stad verdreven en hadden
zich verschanst op een heuvel in de nabijheid. Zij noemden die de
berg Tabor en kregen er de bijnaam Taborieten door. Op een andere
naburige heuvel, die ook Tabor heette, hield Niklas in 1419 een grote
bijeenkomst, waarop allen de kelk werd gereikt. Binnen Praag had een
tweede leek de leiding genomen, de kamerheer Jan Ziska. Weldra
plunderde men er de kerken en verjoeg men priesters en kloosterlingen.
Midden in die beroering, 16 Augustus 1419, overleed koning
Wenzel, waardoor het oproer ook nog een politieke kant kreeg.
Erfgenaam van de troon was Wenzel's broer Sigismund; deze vocht
tegen de Turken in zijn koninkrijk Hongarije hij was namelijk
in 1387 gehuwd met de Hongaarse troonopvolgster Maria. Men stelde
hem aansprakelijk voor de dood van Huss, die men als heilige en
martelaar vereerde. Het volk wilde zijn heerschappij in geen geval
aanvaarden, terwijl de adel bereid was, hem op voorwaarde van enige
concessies te erkennen. Zo kwam de boerenstand tegenover de adel
te staan, en kwam er mede een sociale gisting in de religieus-politieke
beweging. Het was niet moeilijk, die gisting teweeg te brengen, want
de boeren waren er zeer slecht aan toe, en het voorbeeld der boerenpredikers van Wycliffe trok.
De radicale Hussieten op het platteland, de Taborieten, ontwierpen een socialistisch - communistisch programma tot herschepping
der wereld. Niet alleen de Kerk moest hervormd worden, in haar leer
en haar eredienst, maar ook de staat en de maatschappij, en de nieuwe
orde moest worden ingericht naar het tot nieuw leven gewekte evangelie. Nu achtte eenieder zich geroepen, als hervormer op te treden.
De allereerste eis was: opheffing van alle standsverschil. Ook de
scheidingslijn tussen priesters en leken moest vervallen. Naar Marsilius' leer moest er een republikeinse staatsvorm komen, moest het
gezamenlijke volk de hoogste macht bezitten. Het program omvatte
ook de emancipatie der vrouw, en het werd gepropageerd met de
toverspreuk: vrijheid en gelijkheid. Kerkelijke, politieke, sociale en
nationale vrijheid was de leuze der Hussitische boeren.
Alleen, meende Sigismund, kon hij tegen de opstandelingen
niets beginnen. De paus en het rijk moesten hem te hulp komen.
Een pauselijke bul riep op ten kruistocht tegen de ketters, en de
krachten van het Duitse rijk werden tegen hen gemobiliseerd. Maar
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dat baatte allemaal niets. De Hussieten gaven blijk van een verbazing
militaire superioriteit tegenover de ridderscharen, die hen-weknd
bestreden, en vooral bij Deutschbrod in 1422 en bij Thauss in 1431
vernietigende klappen kregen. Onder de hartstochtelijke priester
Prokop gingen de Hussieten tot het offensief over, en richtten zij grote
verwoestingen aan in de grenslanden Oostenrijk, Silezië, Lausitz,
Saksen, en op Bambergs en Beiers gebied. Toen men hun met de
wapens geen baas meer kon, trachtte men met diplomatieke middelen
hun macht te verminderen: met de meest gematigden onder hen, die
men vooral in de bezittende klasse te Praag vond, knoopte men onderhandelingen aan, met concessies van de kant der Kerk tot doel.
Daarmee hield zich het nieuwe hervormingsconcilie te Bazel bezig.
Paus Martinus V beijverde zich geenszins, om de concilies bijeen
te roepen in de volgorde, gelijk Constanz hem die had opgelegd.
Hij begreep zeer goed, dat velen langs die weg het monarchistisch
karakter der Kerk constitutioneel wilden maken, en hij dacht er niet
aan, daaraan mee te werken. Zijn wantrouwen werd bijna ziekelijk :
hij wou het woord concilie niet meer horen of zien. Maar toch dorst
hij geen directe weerstand te bieden aan de nog steeds krachtige
conciliepartij. In 1423 moest hij het concilie, waartoe te Constanz
besloten was, te Pavia bijeenroepen. Wegens de Hussietenoorlogen
in Duitsland en de strijd tussen Engeland en Frankrijk kwamen er
maar weinig deelnemers, en omdat de pest uitbrak, werd het concilie
naar Siena verplaatst. Toen men daar opnieuw de gelegenheid wilde
waarnemen, om het princiep der superioriteit over de paus dat
men te Constanz nog met een beroep op de nood meende te kunnen
rechtvaardigen door te drijven, greep Martinus het geringe aantal
aanwezigen en hun onderlinge tweedracht als reden aan, om plotseling, in Maart 1424, het concilie te beëindigen.
Reeds vóór dat einde was Bazel gekozen als de plaats, waar het
volgende concilie gehouden zou worden, en de paus had die keuze
bekrachtigd. Door de verplaatsing van het concilie naar Bazel won
de paus zeven jaar. Helaas gebruikte hij die tijd niet, om zelf met
ernst aan een grondige hervorming der Kerk te beginnen, al mocht
dit zijn voornaamste taak heten. De ergerlijke misstanden, duidelijk
voor allen, die Rome bezochten, gaven dus de conciliepartij nieuwe
grond, om op belegging van een concilie aan te dringen.
Men kon te Rome dit excuus aanvoeren, dat aan de paus en zijn
financiën zo zware eisen werden gesteld voor de nodige verbeteringen
van de toestanden te Rome en in de Kerkelijke Staat, waar de gevolgen
van de Avignonse tijd en van het schisma nog steeds schrijnden. Toen
paus Martinus te Rome weerkeerde, was de stad bijna één ruïne. De
oude gebouwen werden gebruikt als steengroeven voor de woningbouw en als kalkbranderijen. De meeste huizen waren bouwvallig.
Tal van kerken hadden geen dak meer, sommige waren in paarden-
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stallen veranderd. De stadsmuren waren verwaarloosd en vervallen.
Er kwamen 's nachts wolven uit de Campagna in de Vaticaanse tuin,
en op de Campo Santo bij de St. Pieter krabden zij de doden uit hun
graven. Het uiterlijk herstel der stad was 's pausen eerste zorg. Vervolgens wijdde hij al zijn energie aan de vernieuwing der nagenoeg
weggekwijnde pauselijke heerschappij in de Kerkelijke Staat, waarbij
hij echter, meer dan toelaatbaar was, zijn bloedverwanten begunstigde.
Die uiterlijke activiteit deed hem bijna vergeten, de nodige aandacht
te wijden aan de innerlijke krachten tot hervorming, die geenszins
ontbraken.
In zijn tijd kwam naar Rome de grote boetprediker Bernardinus
van Siena, die in 1437 de eerste vicaris -generaal der FranciscanenObservanten in Italië werd. Dezen waren een weg ingeslagen, die hen
nu voorgoed van de Conventuelen scheidde; immers, voor de Observanten bleef duurzaam van kracht de revisie van de statuten der orde,
die op het generaal - kapittel te Assisië in 1430 geschied en door
Martinus V bekrachtigd was (Martiniaanse constituties). Daardoor
werd naleving van de regel zonder verzachting voorgeschreven.
Daarentegen had de generaal der orde, Willem van Casale, de 23e
Augustus 1430 van de paus verkregen, dat de procuratoren der
kloosters, in plaats van de apostolische syndici, onroerende goederen
en vaste inkomsten mochten aanvaarden, bezitten en innen.
Bernardinus van Siena en zijn Observanten deden de ambulante
prediking der Franciscanen herleven. Hij is de eerste in een rij belangrijke predikers, onder wie uitmuntten Jacob van der Mark, ijverig
bestrijder der Fraticelli, die sedert Joannes XXIII de hiërarchie
loochenden, de kruistochtprediker Joannes van Capistrano, Robert
Caraccioli van Lecce en Bernardinus van Feltre. Hij trachtte met zijn
preken het Italiaanse volk wakker te schudden. De gebreken van dat
volk kende hij door en door, waarbij hij ook voor de kerkelijke misstanden een open oog had.
Hij gaf echter tegenover die misstanden blijk van een wijze
gematigdheid, door te zeggen: men kan beter zwijgen over het leven
der tegenwoordige priesters, dan dat men er iets slechts over uitroept.
In verband met de klachten over de pauselijke Stoel sprak hij zich te
Florence eens derwijze uit, dat hij blijkbaar heel goed de bezwaren
kende, die de hervormingen in de weg stondeh : „Velen zeggen:
wanneer zal God ons eens een heilige paus sturen, om die slechte
pausen naar de duivel te jagen? Maar hoor, wat ik u zeg: al hadt gij
een paus, zo heilig als gij maar wilt, toch zou hij de slechte prelaten
en priesters niet weg kunnen werken. De een zal hij moeten houden
om wille van de keizer, een ander om wille van de koning, of van een
baron of van een andere wereldlijke grote heer, weer anderen uit
vriendschap jegens de kardinalen of andere heren en prelaten van
de heilige Kerk; en zelfs al jaagt hij er een weg, dan kan hij toch
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onmogelijk doorzetten, dat van alle beneficies wordt afgezien, of dat ze
anderen toevallen; dus zou er weinig of niets terechtkomen van hetgeen gij wellicht denkt. De heren zullen bisschoppen wensen naar hun
zin, en de paus zal hun, met het oog op het welzijn der Kerk, wat toe
moeten geven. Het is niet mogelijk, Gods Kerk te hervormen, vóór
er vrede is tussen het hoofd en de ledematen .... Ik zeg dit niet, om
de slechten van dienst te zijn, maar om de goeden te steunen. Een
hervorming der Kerk zal nooit tot stand komen in haar geheel, doch
slechts in haar afzonderlijke ledematen." 1
Zijn preken streden voornamelijk tegen de vervlakking van het
godsdienstig leven en tegen de ondeugden en morele zwakheden van
zijn tijd. Allerfelst geselt hij de sodomie, die toenmaals in Italië zoveel
voorkwam, dat hij te Florence durfde zeggen: „Tot aan de sterren
stijgt de stank dier zonde, die overal in Toscane en in Italië heerst.
In Duitsland kent men die ondeugd niet, en in Frankrijk evenmin. Ik
weet, dat er steden zijn, waar geen Toscaner zou mogen wonen, waar
geen Toscaner onderwijzer zou mogen zijn, om de kinderen niet te
laten bederven. Hier echter maakt men er een bedrijf van, waaraan
men de naam heeft gegeven van Arte gentile della seta (edele zijdeweverij )." 2 ) Scherp veroordeelde hij ook de vele vijandschappen
waartegenover hij met schokkende woorden de vrede predikte de
woeker, de praal met kleren en de hartstocht voor het spel. Om nog
groter indruk te maken, bediende hij zich van een reeds vroeger
gebruikt, maar vooral door hem gebezigd middel, de zogenaamde
„brucciatore". Na de preek tegen overdaad en spel nodigde hij zijn
toehoorders uit, de werktuigen en hulpmiddelen hunner zonden in
het openbaar te vernietigen. Men kwam met opschik en schoonheidsmiddelen, vals haar, parfum en dergelijke aandragen, met speel
schaakborden, maar ook met beelden, schilderijen en-karten
boeken; men maakte er een brandstapel van, alsof het tovermiddelen
van bijgeloof waren, en stak er onder wilde volksgeestdrift de vlam in.
De waarde van zulke symbolische handelingen is natuurlijk zeer
dubieus. Wie weet welke kostbare kunstwerken, boeken en handschriften er vernietigd zijn. In ieder geval was het meer een Italiaanse
vertoning tot bevrediging van de kijklust der menigte dan een middel
tot duurzame verbetering.
Een tweede symbolische handeling, waardoor hij zich onderscheidde, was het gebruik van het beroemde Christusmonogram. Als
hij een stad bezocht het eerst gebeurde het te Milaan liet hij het
blazoen van Christus, de Vredestichter, op vaandels geschilderd, voor
zich uit dragen en naast de preekstoel bij het hoofdportaal van de dom
plaatsen. Hij liet Christus' naam ook op de buiten- en binnenmuren
)

H e f e 1 e, Der hl. Bernhardin v. Siena, blz. 33.
Ibid. blz. 260.
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der kerk schilderen, of het zinnebeeld op de altaren plaatsen. Deswege
werd hij aangeklaagd bij paus Martinus V. Hij slaagde er echter in
zich te rechtvaardigen. De paus liet hem te Rome de standaarden met
Jezus' naam neerplanten en tachtig dagen lang prediken. Onder de
toehoorders bevonden zich ook de paus zelf en de kardinalen.
Noemen wij nu van de heiligen, die bewezen, dat ook in deze tijd
het godvruchtig leven te Rome niet was uitgestorven, de heilige
weduwe Francesca Romana. Deze dochter van de adellijke Romeinse
familie Bussi huwde met een voorname Romein en werd moeder van
zes kinderen. Onder het pontificaat van Martinus V had zij, die zich
geheel wijdde aan werken van naastenliefde, een vereniging van vrome
vrouwen gesticht, onder de naam Oblaten der H. Maria. Zij verbonden zich aanvankelijk alleen tot de beoefening der liefdadigheid, tot
geregeld bezoek aan de oude kerk S. Maria op het Forum en tot het
ontvangen der H. Communie in die kerk op de Mariafeesten. Uit die
vereniging kwam voort de congregatie der Oblate di Tor de' Specchi,
vernoemd naar het huis der familie Specchi aan de voet van het
Kapitool, dat Francesca voor de vereniging had gekocht. Na de dood
van haar echtgenoot, in 1436, trad Francesca in de congregatie, die
wel een kloosterlijk karakter had gekregen, maar geen andere gelofte
eiste, dan dat het nieuwe lid zichzelf opofferde voor godsdienstige
doeleinden. De zusters bezochten de krotten en ziekenhuizen der stad
als engelen van weldadigheid. De kledij der Oblaten is nog steeds de
weduwendracht der vijftiende eeuw. Francesca, wier leven door haar
biechtvader beschreven is, nam in de mystiek een eigen plaats in door
haar vertrouwelijk verkeer met de engelbewaarders.
Hadden zulke voorbeelden de seculiere clerus te Rome maar
bezield, tot navolging geprikkeld! Maar dat geschiedde niet. Een
grote hindernis vormde het college van kardinalen, waarin de oude
geest nog leefde, en dat niet met de paus samenwerkte, maar veeleer
met de conciliepartij, waarmee het zich verbonden voelde. Het concilie
van Constanz had het aantal kardinalen beperkt tot vierentwintig, ten
einde hun, ten koste van de paus, meer gewicht en aanzien te verschaffen. Bovendien moest Martinus V werken met kardinalen uit de
vroegere drie, onderling krakelende obediënties, die nog voortleefden
in het machtsbesef, waarmee de kardinalen zich in het schisma boven
de paus hadden gesteld. Hij vermaande hen zeer ernstig, een waardig
en nederig leven te leiden, andere prelaten of lager geplaatste priesters
niet hooghartig te bejegenen, zorg te dragen voor de goede orde in hun
huis, tucht en eerbaarheid onder hun personeel te handhaven en niet
naar de gunst en de bescherming van vorsten te streven, maar zich,
van aardse verstrooiing vrij, geheel te wijden aan hun heilig ambt.
Die vermaningen staan in een pauselijke constitutie van 13 April
1425, waarin nog meer hervormingsbepalingen, alle zeer te prijzen,
voorkomen. Het aantal protonotarissen moest worden ingekrompen,
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de onrechtmatige lasten, die de kanselarij oplegde, worden afgeschaft.
De bisschoppen, abten en monniken werd de zo vaak verwaarloosde
plicht van residentie ingeprent. Zij werden bedreigd met intrekking
van een deel hunner inkomsten, en zelfs met suspensie a divinis, zo
zij lange tijd, zes of acht maanden, afwezig waren. De aartsbisschoppen werd, onder bedreiging met zware straf, voorgeschreven, alle drie
jaren provinciale concilies te beleggen, de bisschoppen werd bevolen,
gevolg te geven aan de oproep van hun metropoliet, voor hem te
verschijnen. In het bijzonder werd de bisschoppen en abten nog
verboden, zich zonder gegronde reden aan de hoven van vorsten en
heren op te houden, of van hen zendingen te aanvaarden, tenzij dan
van de landsvorst. Ook te Rome mochten zij voor zaken niet langer
dan zes maanden blijven. Ten slotte werden voorschriften uitgevaardigd tegen de hebzucht der prelaten, de zedeloosheid onder de clerus
en de onrechtmatige heffingen. Maar dit program deelde het lot van
zovele andere, die er in de loop dier eeuw op volgden: het werd niet
uitgevoerd. De Curie miste zelf de kracht, de anderen voor te gaan
met een opwekkend voorbeeld. Daar zouden heel andere mannen
voor nodig zijn geweest. Martinus deed wel zijn best, bij de benoeming van nieuwe kardinalen, bekwame mannen te kiezen. Maar hoe
slecht hij met de kardinalen overweg kon, bleek in het conclaaf, dat
na zijn dood (20 Februari 1431) werd gehouden.
De kardinalen stelden weer een verkiezingscapitulatie op, waarin
zij zich als controlerend lichaam boven de paus stelden en de regering
over de Kerkelijke Staat met hem wilden delen. Zij namen van de
conciliepartij de wensen tot hervorming over door te eisen, dat de
paus het Romeinse hof in hoofd en ledematen zou reformeren, dat
hij het niet zonder toestemming van de meerderheid der kardinalen
naar een andere plaats zou overbrengen, dat hij het algemene concilie
zou bijeenroepen en daarop de hele Kerk zou hervormen. Bovendien
mocht hij op generlei wijze optreden tegen de persoon van een kardinaal of tegen zijn bezit tenzij met toestemming van de meerderheid
der kardinalen; hij mocht hun bevoegdheid van rechtmatige beschik
hun eigendom niet besnoeien. De leenmannen en ambte--kingover
naren van de Kerkelijke Staat moesten de eed van trouw aan het
college van kardinalen afleggen; zonder hun toestemming mocht de
paus geen belangrijke regeringshandeling in de Kerkelijke Staat verrichten en de kardinalen moesten de helft van alle inkomsten der
Roomse Kerk ontvangen.
In deze capitulatie stak de oude geest van wantrouwen en jaloezie,
nu nog gevoed door het nepotisme van de overleden paus, de kop op.
Macht en inkomsten, zo bewees zij, waren nog de voornaamste doeleinden, waarom men te Rome streed of waarnaar men eendrachtig
streefde. Wel noemde men de hervorming der Kerk op de eerste
plaats, doch alleen, om die te kunnen gebruiken als middel tot inperking
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van 's pausen macht. Dat de hervormingskwestie inderdaad bij velen
die betekenis kreeg, zou weldra duidelijker blijken. De nieuwe paus
moest de verkiezingscapitulatie afkondigen. Maar practische waarde
heeft ze nooit gekregen.
De nieuw gekozen paus, Eugenius IV (1431-1447), was een neef
van Gregorius XII. Hij was geboren uit een adellijke Venetiaanse
familie, behoorde tot de orde der Augustijner Eremieten en was een
streng, heilig kloosterling. Maar het ontbrak hem aan tact, en daardoor
viel zijn pontificaat weinig gelukkig uit, hetgeen vooral in het oog liep
in zijn verhouding tot het concilie van Bazel.
Dit concilie, waartoe reeds lang te voren besloten was, werd
23 Juli 1431 geopend. Martinus V reeds had tot voorzitter benoemd
Giuliano Cesarini, die hij tot kardinaal had verheven, nadat hij had
uitgeblonken door zijn professoraat in het kerkelijk recht te Padua en
ook door vele karaktertrekken en deugden. Het aantal deelnemers aan
het concilie was gering. Maar reeds in December van het openingsjaar
vaardigde Eugenius IV een bul uit, waarmee hij de vergadering ontbond en bepaalde, dat zij anderhalf jaar later te Bologna weer bijeen
zou komen. Deze beschikking kwam niet voort uit rijpe overweging,
maar hoofdzakelijk uit 's pausen vrees voor de groeiende macht der
conciliepartij; en zij steunde op onjuiste informaties. Het concilie te
Bazel had echter tot dan toe nog geen aanleiding gegeven tot een zo
krenkend wantrouwen; het had nog geen enkel besluit genomen, dat
die stap van de paus kon rechtvaardigen.
Men kwam dan ook in verzet, en de relatie tussen de paus en het
concilie bleef onherstelbaar lijden aan wantrouwen. De vergaderden
ontsnapten aan de voorlezing van de opheffingsbul, door zich uit de
zaal te verwijderen, en verklaarden toen, in een rondschrijven aan de
Christelijke wereld, dat zij het concilie zouden voortzetten en met de bijstand van de Heilige Geest verder werken. Nadat het concilie van
Constanz een einde had gemaakt aan het schisma, achtte men algemeen het nieuwe concilie nodig, om de onopgeloste hervormingskwestie af te handelen; en de verzoening met de Hussieten, die men
van het concilie verwachtte, leek velen nog dringender gewenst.
Eugenius' maatregel had slechts dit gevolg, dat de belangstelling voor
het concilie en het aantal deelnemers groeiden. De vorsten beloofden
het concilie hun bescherming en hulp.
Het concilie ontzegde de paus het recht en de macht, het op te
heffen, en vernieuwde de besluiten over de superioriteit, die Constanz
had genomen. Een vergadering, door Karel VII, koning van Frankrijk,
te Bourges bijeengeroepen, trok partij voor de vergadering te Bazel,
mede door de invloed van Amédée de Talaru, de zeer geziene aartsbisschop van Lyon. Tevens echter schreef deze aan het concilie, dat
men de paus grote liefde moest betonen: men had hier niet te doen
met een Joannes XXIII, maar met een paus van alleszins onberispelijke
19. Sc h
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levenswandel. Dit belette evenwel niet, dat men te Bazel de paus en de
kardinalen formeel dagvaardde, onder bedreiging van veroordeling bij
verstek, zo zij niet binnen drie maanden zouden verschijnen. Men
koos een zegel, dat God de Vader voorstelde, vanuit den hoge Zijn
zegen uitsprekend, met onderaan een paus, een kardinaal, en een aantal bisschoppen en doctoren, over wie de Heilige Geest neerdaalde een duidelijk teken, dat zij zichzelf pauselijk gezag toeschreven. Men
ontzegde de paus het recht, kardinalen te benoemen, en begon zich
reeds te mengen in het bestuur van het pauselijk patrimonium, door
een vicaris voor Avignon aan te stellen, in plaats van de neef, die
Eugenius IV tot bisschop had benoemd.
Eindelijk begreep de paus, door de kardinalen en de vorsten in
de steek gelaten, dat de Kerk in een nieuwe grote verwarring dreigde
te geraken, en gaf hij toe. Nadrukkelijk was hem dit ook aangeraden
door koning Sigismund, die naar Rome was gekomen, om in 1433 de
keizerskroon van de paus te ontvangen. De paus trok het opheffingsdecreet in en erkende zich zijn eigen rechten en die van de apostolische Stoel voorbehoudend dat de synode van Bazel oecumenisch
was begonnen en voortgezet; waarmee hij intussen de vroeger genomen besluiten niet onderschreef.
Maar de toegeeflijkheid des pausen leverde te Bazel niet veel baat
meer op. Radicale elementen kregen er steeds meer kracht, doordat
men de poorten van het concilie wijd openzette voor de lagere clerus.
Men deed zulks in het vage idee, dat bij een oecumenisch concilie de
hele Kerk, met al haar leden, vertegenwoordigd moest zijn. De bisschoppen vonden met alle pleizier goed, dat ook lagere geestelijken
en leken werden toegelaten, als dit hen helpen kon tegen de paus.
Maar zo leerden zij die lagere geestelijken slechts, hoe ondergeschikten zich controle over hun kerkelijke overheden konden aanmatigen,
en later zouden zij daarvan zelf de wrange vruchten proeven. Nooit
bestond de meerderheid in het concilie, die tegen de paus in verzet
kwam, uit bisschoppen. Als gegradueerden en monniken uitmuntten
door ijver, werden zij toegelaten. Weliswaar trachtte men door middel
van een commissie van controle, uit twaalf leden bestaande, zekere
grenzen te trekken: baccalaurei zouden slechts worden toegelaten, als
zij ernstige persoonlijkheden waren en degelijke studies hadden
gemaakt; bedelmonniken moesten er presentabel uitzien en mochten
alleen meespreken over hervormingskwesties. Maar veel te betekenen
had die beperking niet. Men wilde zich democratisch tonen, om de
Kerk des te makkelijker door besluiten van de meerderheid te kunnen
parlementariseren. En dus arriveerden er uit het nabije Frankrijk
steeds meer proosten, priors, priesters, clerici, pastoors en monniken,
om plaats te nemen op de banken van het concilie, en misschien ook,
tegelijk met de hervorming der Kerk, hun eigen rang en belang te
bevorderen. Ook uit Duitsland waren er tal van lagere clerici, juristen

Voorspel tot het staatsgezag over de Kerk

279

en monniken opgekomen, maar slechts weinig bisschoppen, en van de
geestelijke keurvorsten niet één.
De organisatie van het concilie werd toevertrouwd aan vier
delegaties, ingesteld voor de vier voornaamste doeleinden van het
concilie: het geloof, de vrede, de hervorming en de algemene zaken.
In iedere delegatie moesten de vier naties, de Italiaanse, Franse,
Duitse en Spaanse, in gelijken getale vertegenwoordigd zijn. Er werd
eerst in de vier delegaties, en dan in de algemene vergadering gestemd,
volgens eenvoudige meerderheid van stemmen. Schrijvers en copiïsten
hielpen de meerderheid vormen, en daar bleef het nog niet eens bij.
Er werd gespot, dat zelfs koks en stalmeesters mee beraadslaagden.
Zoveel is zeker, dat sommige prelaten, belust op een klankbodem,
hun bedienden meebrachten, die met geschreeuw hun instemming
te kennen gaven en door hun rumoer de tegenstanders bang maakten.
Er vormde zich een luidruchtige menigte, die gereedstond, met de
radicaalste mee te gaan. De fanatici der conciliepartij legden het er op
aan, van het concilie een permanent lichaam te maken, dat alle attributen der souvereiniteit opeiste, en in rechtspleging en bestuur, in
wetgeving en regering de hoogste instantie in de Kerk zou zijn. Zij
wilden de Kerk haar monarchaal karakter ontnemen. De 9e Juni 1435
hief men te Bazel alle annaten, palliumgelden en andere heffingen op,
en aldus trachtte men de paus van alle inkomsten te beroven juist in
de tijd, dat hij te Florence in ballingschap leefde, wijl er te Rome
revolutie was uitgebroken.
De voornaamste leider der radicale partij, die de meerderheid
had, was kardinaal Louis d'Aleman, aartsbisschop van Arles, die men
kortweg de kardinaal van Arles noemde. Hij was door Martinus V
tot kardinaal verheven en stond bij hem hoog in de gunst, maar met
Eugenius IV was hij kwade vrienden. Het was hem gelukt, door een
avontuurlijke vlucht, Rome te verlaten om zich naar het concilie te
begeven. Alras was hij de enige kardinaal, die bereid was, met het
concilie tot het uiterste te gaan. Het aanzien van kardinaal Cesarini,
die de band met de paus wenste te sparen, daalde, en tegelijk steeg het
aanzien van de kardinaal van Arles, die door zijn vlekkeloze reputatie,
zijn moed en welsprekendheid, en door zijn onverschilligheid voor
alle smaad, als geknipt was voor leider der oppositie. Hij had de
meeste Fransen op zijn hand. Er valt echter aan de oprechtheid van
zijn overtuiging en zijn bedoelingen niet te twijfelen, en in zijn leven
en arbeid als bisschop was hij voorbeeldig; Clemens VII heeft hem
dan ook in 1527 in de rijen der zaligen opgenomen.
Terwijl men te Bazel meende, niet scherp genoeg te kunnen staan
tegenover de paus, betoonde men de Hussieten tegemoetkoming:
door onderhandelingen poogde men te komen tot een aanvaardbare
formule voor hun eisen en geloofsmeningen. Het resultaat werd
besloten in de compactaten, te Iglau in 1436 bekendgemaakt en door
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het concilie in 1437 goedgekeurd. De eisen, vroeger door de gematigde
Praagse partij, de zogenaamde Calixtijnen, onder de naam Praagse
artikelen gesteld, werden in een overeenkomst met tal van beperkingen
en omschrijvingen aanvaard. De kelk werd hierbij de leken toegestaan, maar de priesters moesten het volk leren, dat de Communie
even volledig onder één gedaante kon worden uitgereikt en ontvangen.
De Calixtijnen eisten ten tweede vrijheid van predikatie. De prediking
zou vrij zijn, zo werd nu bepaald, maar slechts worden beoefend door
hen, die er toe gemachtigd waren door de geestelijke overheid. Een
derde punt was de bestraffing der doodzonden. Men werd het er over
eens, dat de doodzonden moesten worden bestraft en uitgeroeid, doch
slechts door de wettige overheid, niet door particuliere personen. Ten
slotte werd bepaald, dat de verbeurdverklaarde kerkelijke goederen
de Boheemse vorsten hadden op de meeste beslag gelegd teruggegeven moesten worden. Dit waren maar heel vage overeenkomsten,
die slechts dan iets betekenden, als koning Sigismund er in slaagde,
zonder verdere strijd te Praag als koning erkend te worden. Bovendien
waren alleen de gematigde Pragers er bij betrokken. De Taborieten
en de Wezen (zoals de aanhangers van Ziska zich na diens dood
hadden genoemd) hielden de strijd vol. Niettemin: door die compactaten was er een scheuring onder de Hussieten veroorzaakt. Adel en
steden gingen samenwerken, om de orde te herstellen. De wereldlijke
adel, of, zoals men zei, de herenstand, was in Bohemen de eigenlijke
overwinnaar. De vergaderden te Bazel hadden niet veel reden, te
juichen over de uitslag der onderhandelingen met de Hussieten. Maar
zij vonden het zeer van belang, bij zulke onderhandelingen op te
treden als de vertegenwoordigers der Kerk. Daarom wilden zij ook
het heft in handen hebben, toen de Grieken in diezelfde tijd wensten
te onderhandelen over een unie. Hierdoor werd de klove geslagen
tussen Eugenius IV en het concilie.
Uit nood slechts opende de Griekse keizer Joannes Palaeologus
de onderhandelingen om hulp te krijgen tegen de Turken, die aan
het trachten waren het Griekse rijk een graf te delven. De democratische meerderheid van het concilie wilde de onderhandelingen te
Bazel of te Avignon laten voeren, en de koning van Frankrijk was het
daarmee natuurlijk van harte eens, want hij zag er een kans in, om de
Curie weer naar Frankrijk te krijgen. De minderheid van het concilie
echter was, overeenkomstig het pauselijk voorstel, voor Udine of
Florence. De Grieken werden het met de paus eens over Ferrara als
plaats der onderhandelingen. Toen de paus daar de synode heenriep,
kende de toorn der mannen van Bazel geen grenzen meer. Zij waren
van zins, de paus te suspenderen en af te zetten. De kardinaal-legaat
Giuliano Cesarini zag wel, dat de toestand niet meer te redden was,
en verliet dus het concilie.
De vergaderden waren blij, dat ze hem kwijt waren; nu konden
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ze ongehinderd hun partijplannen doorzetten, wat hun in Italië niet
licht gelukt zou zijn, want daar zou de lagere geestelijkheid in de hoek
zijn gedrongen door het grote aantal bisschoppen, en had Aleman,
als enige kardinaal, hun niet baas gekund. Kardinaal Aleman werd tot
voorzitter van het concilie gekozen. Dat wou zeggen: strijd tot het
uiterste. De mannen van Bazel gingen nu geheel op in het geschil met
de paus en schenen zich te laten leiden door de opvatting, dat een
concilie zijn onfeilbaarheid verloor, als het in eendracht met het opperhoofd der Kerk leefde en optrad. Zij zagen echter in hun verblindheid
over het hoofd, hoe zij zich in het oog der buitenwereld compromitteerden. De unie met de Grieken, waarnaar iedereen verlangde, wilden
zij opofferen aan het succes van hun theorieën en aan het voordeel,
dat hen te Bazel of waar dan ook lokte. Het was dus te voorzien, dat
het in de lange, zware strijd tussen paus en concilie toch de paus zou
zijn, die de eindoverwinning behaalde.
De 8e Januari 1438 werd het concilie te Ferrara door kardinaal
Albergati geopend. De Griekse keizer arriveerde met groot gevolg, de
Griekse patriarch Jozef eveneens. Zij ontmoetten de paus. Wegens
een epidemie, en om financiële redenen, werd het concilie nog eens
verplaatst, van. Ferrara naar Florence. Daar kwam, de 5e Juli 1439,
de unie met de Grieken tot stand. Bessarion, aartsbisschop van Nicea,
en Isidoor, metropoliet van Kief, hadden zich daarbij zeer verdienstelijk gemaakt. De grote verwachtingen, die men bij de unie koesterde,
werden niet vervuld, maar toch was de bekendmaking van het resultaat
der besprekingen een groot succes voor de Heilige Stoel. In het decreet
der unie vaardigde het concilie van Florence, het enige, dat zich wettig
kon noemen, de volgende dogmatische beslissing uit: „De heilige
apostolische Stoel en de paus van Rome heeft over het hele wereldrond
het primaatschap, en de paus van Rome is de opvolger van de
H. Petrus, de prins der apostelen, en de waarachtige plaatsvervanger
van Christus, het hoofd der ganse Kerk en de vader en leraar aller
Christenen; hem is, in de H. Petrus, door onze Heer Jezus Christus
opgedragen, heel de Kerk te weiden, te besturen en te leiden." Deze
uitspraak werd het fundament van de theologische leer over het
primaatschap. De te Bazel vergaderden vermochten daar, met hun
theorie, dat de paus zijn macht ontleende aan de massa der gelovigen,
niets meer tegen.
Kort te voren, de 15e Juni 1439, hadden die te Bazel onder wie
slechts zeven bisschoppen, maar driehonderd priesters en doctoren
paus Eugenius IV wegens zijn koppige ongehoorzaamheid aan de
kerkvergadering vervallen verklaard van zijn waardigheid, om vervolgens over te gaan tot de verkiezing van een nieuwe paus. Zij kozen
de 5e November 1439 hertog Amadeus van Savoye, vader van negen
kinderen. Nadat deze zijn vrouw had verloren en zijn land lange tijd
uitstekend had geregeerd, had hij zich met ridders, verwanten naar
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de geest, teruggetrokken in de kluis, die hij te Ripaille aan het meer
van Genève had gesticht. Het was een zonderlinge kluis: mystiek en
politiek moesten er samengaan. De kluizenaars
die gelofte van
kuisheid aflegden moesten zich niet alleen met hun geestelijke
oefeningen, maar ook met politiek bezighouden, en trouwe raadgevers
blijven van de regerende hertog van Savoye. Amadeus was deken van
die ridderlijke eremieten. De kluis was niet ongeriefelijk: zij omvatte
zeven afzonderlijke woningen, zeven torens en een hertenpark, en het
mooie meer was nabij.
Aan de verkiezing van de tegenpaus, die plaatsvond in het
Bazelse gildehuis voor de adel, namen deel één kardinaal, één aartsbisschop, tien bisschoppen, vijf magistri der theologie, acht doctoren
en één licentiaat in de rechten; maar, zegt de geschiedschrijver van
het concilie er tevreden bij, het waren toch allemaal priesters. Er werd
bij de keuze terdege rekening gehouden met het feit, dat de familie
van de gekozene, in het bezit van Savoye en Piemont, aan weerszijden
van de Alpen heerste en zich gemakkelijk meester kon maken van
Avignon en het pauselijk gebied in die streek. De fantast, die men te
Bazel tot paus wilde verheffen, liet zich gemakkelijk aanpraten, dat
de wereld hem nodig had, om het Christendom onder toezicht van
het concilie te leiden, en hij vergat ook niet, dat hij daardoor de roem
en de macht van het huis van Savoye kon vergroten; maar hij wilde
als paus ook iets waard zijn, en dus was zijn eerste boodschap aan de

Bazelse vergadering, of zij wilde zorgen, dat hij in de plaats der vervallen pauselijke annaten andere inkomsten kreeg, want hij wenste
zijn vermogen er niet bij in te brokken en zijn kinderen te ruïneren.
Maar al bewees hij zo, dat hij in het kleine wel rekenen kon, hij
vergiste zich toch als hij meende, dat er voor een tegenpaus nog een
rol te spelen viel. Hij liet zijn mooie witte baard afscheren en verdeelde zijn heerlijkheden onder zijn zonen, maar die offers waren
vergeefs gebracht. Hij kon een paar kardinalen benoemen, hij kon
een plechtige intocht binnen Bazel houden, hij kon zich daar voor het
munster later kronen en zich later de priesterwijding laten toedienen,
maar hij vond slechts weinig vorsten bereid, hem als Felix V, zoals
hij zich noemen liet, te erkennen en voor hem partij te kiezen tegen
paus Eugenius IV. Felix V is de laatste tegenpaus geweest.
Toen de band tussen het concilie en de paus brak, maakte
Frankrijk van de toestand gebruik, om het doel te bereiken, waarnaar
de koning door middel van de universiteit sinds het schisma had
gestreefd: aan de Franse Kerk haar beslag te geven als staatskerk.
In Juni 1438 belegde koning Karel VII een vergadering van de Franse
clerus te Bourges, en daar kwamen afgezanten van Eugenius IV en van
Bazel hun tegenstrijdige opvattingen toelichten. Men wilde niet met
de paus breken, geen schisma veroorzaken; men zocht naar een
middenweg, door van de Bazelse hervormingsbesluiten de meeste,
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vaak zeer doeltreffende decreten te aanvaarden echter ook die over
de superioriteit en de periodieke herhaling van het concilie maar
andere te verwerpen en de regeling dier kwesties aan de paus over
te laten. Feitelijk nam de Franse geestelijkheid afzonderlijk dezelfde
positie in, die de Bazelse vergadering voor de hele Kerk opeiste: zij
regelde op eigen gezag het kerkelijk leven in Frankrijk, door aanzien lijke beperking van het aantal pauselijke benoemingen tot kerkelijke
ambten in Frankrijk, van 's pausen inkomsten uit dat land en van zijn
jurisdictie. De clerus plaatste zich echter onder de koning. Hem werd
verzocht, de maatregelen, waarover men het eens was geworden, te
bekrachtigen en voor te schrijven er de vorm van een pragmatieke
.sanctie aan te geven. Tegelijk bood de geestelijkheid, door de fictie
Evan oude vrijheden der Franse Kerk te vernieuwen, de koning de
gelegenheid, te poseren als de hersteller der kerkelijke vrijheid, zoals
die bestaan zou hebben in de tijd van de H. Lodewijk en van Philips
de Schone.
De pragmatieke sanctie, in drieëntwintig artikelen, werd 7 Juni
1438 als grondwet van de staat uitgevaardigd en het volgende jaar
door de parlementen geregistreerd. In de inleiding veroorloofde de
koning zich het genoegen, tegenover de paus als kerkelijk reformator
op te treden, door ter rechtvaardiging van de navolgende bepalingen
te wijzen op de misstanden, die door de begeerlijkheid in de Franse
Kerk waren binnengeslopen, sedert de oude tucht in het vergeetboek
was geraakt. Hij betreurde het, dat er zoveel prebenden in handen
van buitenlanders en huurlingen waren gevallen, dat de eredienst was
vervallen, de godsvrucht verzwakt, dat de kerkgebouwen verwaarloosd waren en de scholen leegstonden, dat het goud naar het buitenland was gehaald. De koning had hierbij niet de bedoeling, de
betrekkingen met de paus af te breken, en toen de paus tegen de
pragmatieke sanctie protesteerde, toonde hij zich ook niet ongenegen,
veranderingen of intrekking in overweging te nemen. Maar in feite
was hij heer over de Kerk in Frankrijk, wijl hij de benoemingen min
of meer in de hand had. Ook in 1516, toen de pragmatieke sanctie
eindelijk werd vervangen door het concordaat van Bologna, gesloten
tussen Leo X en Frans I, veranderde er in wezen niets, al werd de
toestand, van kerkrechtelijk standpunt bezien, er door gecorrigeerd.
Zo wantrouwig als de Franse geestelijkheid zich tegenover de
paus toonde, zo goed van vertrouwen was zij tegenover de koning.
Het was een naïeveteit, de vernieuwing van het Bazelse decreet over
het herstel der oude kerkelijke verkiezingen in de pragmatieke sanctie
te laten volgen door deze woorden: „De vergadering acht het geenszins ongepast, dat de koning of de prinsen soms bij de verkiezingen
interveniëren met vriendelijke verzoeken en welwillende aansporingen
ten gunste van verdienstelijke onderdanen, die zich met ijver inspannen voor het welzijn van het koninkrijk; doch zij dienen zich daarbij
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te onthouden van alle dreigement of dwang." 1 ) Men sloot in blind
vertrouwen zijn ogen voor hem, die men nog steeds beschouwde als
de navolger van de heilige koning Lodewijk IX en als de stut der
oude kerkelijke vrijheden in Frankrijk. Om het vertrouwen in de
koning nog meer te versterken, werd er een document gefabriceerd,
om het leven der verordening van Bourges te beveiligen, en er vervolgens, de eeuwen door, de Gallicaanse vrijheden mee te verdedigen.
Eerst in de nieuwe tijd heeft men ontdekt, dat het document vals is.
Het was er op ingericht, de fictie van de oude vrijheden der Franse
Kerk in de tijd van de H. Lodewijk te funderen: het zou een pragmatieke sanctie zijn, door Lodewijk de Heilige in 1268 uitgevaardigd;
en die bevatte in wezen dezelfde bepalingen met dezelfde argumentatie
als de pragmatieke sanctie van Bourges van 1438. Het valse stuk kwam
het eerst voor de dag in het jaar 1450. Het zal wel in de omgeving des
konings ontstaan zijn. De sporen der vervalsing brengen ons in de
richting van 's konings biechtvader Gérard Machet.
Uit de pragmatieke sanctie van Bourges en de daarin uitgesproken
theorie van de Gallicaanse vrijheden blijkt ons, welke machten het
grootste profijt moesten trekken uit de kerkelijke verwarring en de
leer der superioriteit van het concilie. De vorsten namen de taak over,
de kerkelijke toestanden te regelen, en toen hoefden zij niet zo'n
grote stap meer te zetten, of zij gingen ook over het geloof hunner
onderdanen beslissen. De tijd rijpte, niet voor de volheid van pauselijke macht in wereldlijke zaken, maar voor de onbeperkte macht der
vorsten ook in kerkelijke aangelegenheden, voor het vorstelijk absolutisme. De enige macht, die het staatsabsolutisme nog remde, de
kerkelijke macht, werd overweldigd. Kerk, clerus en volkeren zouden
er zwaar voor boeten, en de vrijheid van het westen ging er niet op
vooruit, maar liep gevaar, alles te verliezen. Maar de leiding der Kerk had
er zelf schuld aan, dat het zover kwam, want zij had te lang gedraald
met haar maatregelen tot hervorming, waartoe vooral zij geroepen, ja
verplicht was. Zij vond het voordeliger, die taak uit de weg te gaan,
door met de afzonderlijke naties en staten te onderhandelen en de bezetting der prebenden onder elkaar te verdelen. Nu moest zij erkennen,
dat zij aldus de vorming van staatsgezag over de Kerk had voorbereid.
Het voorbeeld, dat de Franse koning gaf, toen hij bij de strijd
tussen het concilie van Bazel en Eugenius IV een neutrale positie
innam, en daaruit zoveel mogelijk voordeel voor zichzelf trok, werd
het eerst in Duitsland nagevolgd. Hier stond de paus echter sterker
dan tegenover de Franse koning, aangezien hij twee tegenstanders
had, die het vaak met elkaar oneens waren, zodat hij de een tegen de
ander kon uitspelen: de koning en de keurvorsten. De keurvorsten
lieten het eerst blijken, dat zij door een neutraliteitsverklaring een
1)

Art. 3 der pragmatieke sanctie.
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soortgelijke positie wilden innemen als de koning van Frankrijk, om
zich zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van de paus en voor hun
vorstelijke eerzucht zoveel mogelijk winst te behalen. In het voorjaar
van 1439 besloot een rijksvergadering te Mainz tot de zogenaamde
onzijdigheid van het Rooms-Duitse rijk ten opzichte van het concilie
en de paus, waarbij men zich echter meer anti- dan pro-pauselijk
toonde. Tevens werd, evenals te Bourges, een aantal decreten van het
concilie van Bazel, waardoor 's pausen rechten besnoeid werden,
aangenomen. Er was evenwel in Duitsland niet zo'n sterke executieve
macht tot uitvoering der besluiten als in Frankrijk. Ieder moest maar
voor zichzelf zien, hoe hij de genomen besluiten in practijk bracht.
Dus begon er al aanstonds een worsteling tussen Bazel en de paus,
om ten eigen gunste een einde te maken aan de onzijdigheid. De paus
trachtte de koning op zijn hand te krijgen. Eerst mislukte hem dit,
bij de opvolger van Sigismund, de Oostenrijker Albrecht V, die in
1438 zcnder zijn medewerking tot koning was gekozen, maar zijn
handen vol werk had, om als schoonzoon van Sigismund diens erfgoed
in Hongarije en Bohemen te bemachtigen. Albrecht, als Duits koning
Albrecht II, sloot zich aan bij de neutraliteitsverklaring der keurvorsten, maar stierf, voor hij de Duitse grond had betreden. De 2e
Februari 1440 werd tot zijn opvolger gekozen zijn neef, het hoofd van
het Habsburgse huis, Frederik III. Hem wist de paus voor zich te
winnen, ten koste van aanzienlijke concessies.
Frederik verkreeg begin 1446 een tiende van alle kerkelijke
prebenden in Duitsland, recht om honderd beneficiën in de Oostenrijkse erflanden te vergeven, voor zijn leven het recht, candidaten te
noemen voor de zes bisschopszetels Trente, Brixen, Chur, Gurk,
Triest en Pedena, een som gelds, en voor zichzelf en zijn nakomelingen
het recht, de Heilige Stoel geschikte personen voor te dragen voor de
visitatie der kloosters in de erflanden. De paus vergiste zich echter,
als hij meende, met de steun van Frederik's macht in het Duitse rijk
krachtig te kunnen optreden. Juist in die tijd was Frederik weinig
gezien, omdat hij van de Franse koning de beruchte huurlingen van
Armagnac had overgenomen, ten einde hen te gebruiken in zijn strijd
tegen Bazel en de Eedgenoten. De Eedgenoten leden in de strijd tegen
de Franse soldaten, bij St. Jakob aan de Birs, een bloedige nederlaag,
maar toch vond de Dauphin, die hen aanvoerde, het geraden, met het
oog op de zware verliezen, vrede met de Eedgenoten te sluiten, en dit
werd koning Frederik zo kwalijk genomen, dat hij zich voortaan
uitsluitend aan de Habsburgse landen wijdde.
Hoe zwak in feite de steun was, die de paus bij de koning gehoopt
had te vinden, zou hem duidelijk worden, toen hij de aartsbisschoppen
van Keulen en Trier, de voornaamste Duitse aanhangers van de
synode te Bazel, uit hun waardigheid ontzette. Dit veroorzaakte grote
opschudding in het Duitse rijk, en zelfs dreigden de keurvorsten,
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allen afvallig te worden van de paus. Fel anti-pauselijk toonde men
zich op de keurvorstenvergadering te Frankfurt in September 1.446,
waarbij pauselijke afgezanten tegenwoordig waren, en de kardinaal
van Arles voor de mannen van Bazel.
Toen was er een handige secretaris, kort te voren uit de dienst
van de tegenpaus Felix V in de dienst van Frederik III overgegaan;
hij had zijn talenten reeds ten toon gespreid, toen de paus de koning
voor zich trachtte te winnen; en nu wist hij de keurvorsten er toe te
krijgen, dat zij opnieuw onderhandelingen met de paus aanknoopten.
Enea Silvio begaf zich met Duitse afgezanten naar Rome en bracht
daar in 1447 de zogenaamde vorstenconcordaten tot stand. De paus
gaf aan alle Duitse eisen toe, maar met zoveel beperkingen, dat de
nazin vaak weer op losse schroeven zette, wat in de voorzin was
toegestaan. Maar al leverde dit geen tastbaar resultaat op, dit althans
had de paus bereikt, dat Duitsland geen tegenstander meer voor hem
was. Toen Eugenius IV de 23e Februari 1447 stierf, stond het voornaamste positieve resultaat van de lange strijd met Bazel reeds vast:
mislukt was de poging, om van het pausschap zo'n schijnmonarchie
te maken als bijvoorbeeld de doge van Venetië uitoefende.
Onder de nieuwe paus, Nicolaas V (1447-1455), kwam eindelijk
uit nieuwe onderhandelingen tussen de Duitse vorsten en de paus het
concordaat van Wenen voort 17 Februari 1448 dat in hoofdzaak
neerkwam op het concordaat, te Constanz tussen Martinus V en de
Duitse natie gesloten. Daarbij behield de paus de reservaties van
kerkelijke plaatsen, die in het canonieke wetboek voorkwamen, en die,
welke Joannes XXII en Benedictus XII hadden ingesteld. De bisdommen zouden bezet worden door vrije verkiezingen, maar de paus
behield het recht van bekrachtiging, en zou bij provisie de plaatsen
mogen bezetten, als de keuze niet langs canonieke weg was geschied,
of wel voltrokken, maar te laat gemeld. Kanonikaten en andere
beneficiën, die in de oneven maanden vacant werden, zouden door de
paus worden verleend; de betaling der annaten ging voort, maar met
beperking der bedragen en in tweejaarlijkse . termijnen. De meeste
Duitse vorsten aanvaardden het concordaat. Maar al werd hierdoor de
onmin met de paus beslecht, de euvelen, waaraan de Kerk in Duitsland leed, bleven bestaan. Dat Rome over zoveel geestelijke plaatsen
kon beschikken, deed in die tijd meer kwaad dan goed, wijl men te
Rome nog bleef voortgaan met het voortrekken van gunstelingen.
Het eerste gevolg van het concordaat was, dat men er te Bazel
het bijltje bij neer moest leggen. Frederik III beval de vergadering
uiteen te gaan, beloofde de deelnemers vrij geleide en vaardigde een
verordening uit, dat iedereen in Duitsland Nicolaas V als paus moest
erkennen. Frederik dreigde bovendien met de rijksban, weshalve de
raad van Bazel de deelnemers aan het rompconcilie moest aanmanen
te vertrekken; dus verlieten dezen 4 Juli 1448 de stad. In het geheel
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waren het, personeel meegerekend, nog maar honderd personen, die
uit Bazel vertrokken. Zij begaven zich naar Lausanne, waar zij onder
bescherming van Savoye het concilie wilden voortzetten. Maar koning
Karel VII wist te bewerken, dat Felix V zich kort daarop 7 April
1449 terugtrok; de titel van kardinaal mocht hij houden en hij
werd verheven tot pauselijk vicaris voor Savoye en enige naburige
gebieden. Hij stierf te Ripaille in 1451. Het handjevol deelnemers aan
het concilie, dat nog te Lausanne verbleef, koos toen ook Nicolaas V
en besloot vervolgens, de 25e April 1449, uiteen te gaan. Zo raakte
het laatste schisma van de baan. En hiermee waren tevens de laatste
dagen der conciliepartij geteld.
Wel was in de vorstenconcordaten van Frankfurt en in het
concordaat van Wenen een nieuw hervormingsconcilie bedongen, en
wel herinnerden de vergaderden te Lausanne in een laatste zitting
aan het decreet van Bazel, dat besloten had tot een nieuw concilie te
Lyon binnen drie jaar, maar men verwachtte van concilies weinig
goeds meer, nadat de Bazelse synode een nieuw schisma had veroorzaakt. Daardoor had het concilie het zichzelf onmogelijk gemaakt,
met zijn veelszins verdienstelijke arbeid voor de hervorming der Kerk
iets positiefs te bereiken. De aanmatiging van het concilie, niet alleen
in theorie superioriteit over de paus, maar ook het bestuur der Kerk
boven de paus op te eisen, wekte onder 's pausen getrouwen zoveel
wantrouwen, op de duur zelfs een zo grote vijandigheid, dat zij alles
veroordeelden wat van die kant kwam, zelfs de rechtmatige pogingen
tot hervorming. Er begon reactie tegen de conciliepartij te groeien.
Verwachtte deze alle heil van een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging der hele Kerk, nu liet men alles over aan de afspraken tussen de
paus en de vorsten. Op het tijdperk der concilies volgde dus de periode
der concordaten. En daardoor raakte de hervormingsidee veel te ver
op de achtergrond. De kwesties, die men tot dan toe had beschouwd
van het standpunt der kerkhervorming, werden nu verplaatst naar
het gebied der kerkelijke politiek, om daar langs diplomatieke weg te
worden afgehandeld. De hervormingsidee verzwakte. Maar aan de
Curie, in de omgeving des pausen, waren de meesten daar blij om,
want het allereerste gevolg van hervorming zou geweest zijn, dat zij
allen er financieel op achteruitgingen. Dus kon men er heel goed in
berusten, dat de hervorming der Kerk op de lange baan werd geschoven. Deze overweging, uit niet bepaald edele motieven voortspruitend,
was niet de enige, die te Rome vreugde wekte over de mislukking der
Bazelse hervorming. Men kon er terecht tevreden over zijn, dat het
pauselijk gezag hersteld was en de theologische literatuur zich weer
hield aan de leer van het pauselijk primaatschap, zoals die nu te
Florence solied was gegrondvest. Te betreuren is het echter, dat die
principiële restauratie niet samenging met een door de paus voltrokken innerlijke hervorming der Kerk.
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Want de behoefte aan hervorming bleef even groot, al wenste
men daarover ook geen besprekingen op concilies meer. En de
behoefte aan hervorming hield de wens naar hervorming levendig.
Aangezien die wens alleen nog maar door de paus vervuld kon worden,
stelde men de paus des te krachtiger verantwoordelijk voor de rietvervulling er van, en groeide er stilaan een anti-pauselijke stemming,
die aan personen met dieper inzicht niet ontging. Veelbetekenend is
het, wat Enea Silvio in 1448 aan de paus schreef: „Er staat een
gevaarlijke tijd voor de deur. Overal dreigen stormen, en bij slecht
weer kan men de bekwaamheid der zeelieden toetsen. De golfslag van
Bazel is nog niet geluwd. Nog worstelen onder het oppervlak de
stromingen, en langs geheimzinnige wegen dringen ze tot ons door.
Nog heeft het concilie aanhangers. Wij leven in wapenstilstand, niet
in vrede; we zijn voor de overmacht uit de weg gegaan, zeggen zij,
niet voor overtuigende argumenten." 1
Dat beneden de oppervlakte nog steeds revolutionnaire ideeën
voortleefden, bewijst ons het felle pamflet, dat onder de naam Confutatio primatus papae in 1443, dus nog in de tijd van de strijd tussen
het concilie en de paus, in Duitsland geschreven werd. De auteur
behandelt de kwestie van de dwingende macht des pausen van de
theologische en de historische kant. Hij bestrijdt de opvatting, als zou
de paus recht hebben op een potestas coactiva in wereldlijke zaken,
)

op de plenitudo potestatis, en gebruikt daartoe, enigszins omgewerkt

en met kleine toevoegsels, de Defensor pacis van Marsilius van Padua.
Zo werkten de stellingen, door de literaire bondgenoot van Lodewijk
de Beier verkondigd, ruim een eeuw later na. Zij vonden vooral
aanhang onder die leden van de orde der Minderbroeders, die in
relatie stonden met de universiteit van Erfurt, gelijk ook de Minderbroeders-Conventuelen aan de zijde van het concilie van Bazel stonden.
Nu is gebleken, dat ook de schrijver der Confutatie een Minderbroeder
was, namelijk de provinciaal der Saksische provincie Matthias Dring.
Als zovelen veranderde hij later zijn standpunt tegenover de paus,
en hij stierf, in 1469 in het klooster te Kyritz in de mark Brandenburg,
waarschijnlijk in vrede met de Kerk. Maar daarmee was nog lang
niet zeker, dat de zo ruim verspreide critiek voorgoed zou zwijgen.
Vooral de lagere geestelijkheid was door de mannen van Bazel
verlokt tot critiek op de bestaande verhoudingen, en zij vond tal van
misstanden om zich heen, die haar aanleiding gaven, iedere orde, de
kerkelijke, de staatkundige en de maatschappelijke, naar een radicale
maatstaf te toetsen. Wij vinden die neiging getypeerd in een vlugschrift, dat men de reformatie van keizer Sigismund noemt. Het doet
zich voor, als werd het in opdracht van keizer Sigismund geschreven,
en erkend moet worden, dat het ook een voorstel tot hervorming
1)

Correspondentie van Aeneas Silvius Piccolomini, uitg. W o 1 k a n, II, 72.
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inhoudt, hetwelk in 1434 in de omgeving des keizers, te Bazel of te
Ulm, geformuleerd werd. Maar het stelt zich niet tevreden met een
betoog over hervorming van Kerk en rijk het voorspelt, dat de
hervorming met geweld door een priester-koning Frederik tot stand
zal worden gebracht. Misschien schuilt achter die gedachte de oude
profetie van een wederkerende keizer Frederik.
Het valt niet te ontkennen, dat er in dit geschrift tal van juiste
oordeelvellingen voorkomen, en dat de meeste aangevoerde bezwaren
gegrond geacht moeten worden, al eisen de middelen, voorgesteld om
ze uit de wereld te helpen, heel veel voorbehoud. Op kerkelijk gebied
komt het geschrift er vooral tegen op, dat kerkelijke ambten als
bronnen van inkomsten worden beschouwd. Daartegen wordt het
radicale middel aanbevolen, dat wij reeds leerden kennen bij de publicisten van Philips de Schone, en met name bij Pierre Dubois. De Kerk
moet beroofd worden van haar wereldlijk bezit, in plaats daarvan
zullen bisschoppen en priesters een vaste bezoldiging ontvangen. De
Kerkelijke Staat zou de paus mogen houden. Op profaan gebied keert
zich de schrijver vooral tegen de voorkoop, onrechtmatige prijsopdrij ving in de handel, de grote handelsmaatschappijen, en de
onrechtvaardige belastingen, geheven van de boeren, op de wegen,
op het bos. De gewelddadige hervorming moet in opdracht van de
nieuwe vorst worden uitgevoerd door de ridders en de vrije steden,
of door de gemeenschap der lagere standen. Deze oproep tot gewelddadige uitvoering der hervorming was iets nieuws, dat de treurigste
gevolgen mogelijk maakte. Doordat men vertrouwd raakte met de
gedachte, dat de hervorming niet anders tot stand kon worden
gebracht dan door geweld van de zijde der standen, die over militaire
kracht beschikten, werd voor een kerkelijke revolutie in de zestiende
eeuw de weg gebaand. Het vlugschrift is waarschijnlijk in 1435 te
Bazel opgesteld, toen de verhouding tussen Eugenius IV en de mannen
van Bazel niet meer te redden scheen. Men heeft naar verschillende
kanten gezocht, om de schrijver te ontdekken. Men meende hem onder
de Hussieten te kunnen vinden, en dacht aan een Hussitische rondtrekkende prediker, Friedrich Reiser, die in 1458 te Straatsburg als
ketter is verbrand. Dit vermoeden bleek echter ongegrond. Anderen
zochten de schrijver te Augsburg. De laatste uitgever heeft gedacht
aan een leek, de stadsschrijver Valentin Eber te Augsburg. Maar de
auteur is stellig een wereldgeestelijke, en waarschijnlijk heeft hij zijn
werkje te Bazel geschreven. Nadat het vlugschrift van daar uit de
wereld in was gegaan, onderging het bij de verdere verspreiding tal
van veranderingen, zodat de oorspronkelijke vorm niet makkelijk
terug is te vinden. Te Augsburg, waar het een nieuw centrum van
verspreiding vond, verscheen het van 1476 af ook in druk.
Het grote jubileum, waarmee men te Rome in 1450, na de
bijlegging van het laatste schisma, het uiterlijk herstel van de kerkelijke
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vrede vierde, was enigszins vervroegd. Dat kon men te Rome goed
voelen. Derhalve wilde men in het jubeljaar een begin maken met een
kerkelijke restauratie. Nicolaas V zond in 1451 kardinaal Guillaume
d'Estouteville naar Frankrijk. Hij moest de domkapittels, scholen en
universiteiten hervormen, en de pragmatieke sanctie afgeschaft zien
te krijgen. Maar de keuze van die kardinaal-legaat, die naar glans
en rijkdom streefde, was niet gelukkig. Hij bereikte niets. Koning
Karel VII riep andermaal een vergadering van de Franse clerus te
Bourges bijeen, die nu een nieuwe, slechts weinig gematigde lezing
van de pragmatieke sanctie uitvaardigde en de gelegenheid waarnam,
om de paus er aan te herinneren, dat hij binnenkort een nieuw concilie
moest beleggen. Er heerste toen in Frankrijk grote verwarring. Het
land had onder de honderdjarige oorlog met Engeland ontzettend
geleden. Mensenleeftijden door reeds hadden oorlog, honger en pest
alle Franse diocesen geteisterd. „Frankrijk," schreef Enea Silvio, „is
altijd roerig. Nu eens wordt het door de Engelsen geslagen, dan weer
stort het zich in zijn eigen zwaard." 1 ) Om wille der uiterlijke orde
klampte men zich vast aan de koning, wie het onder die omstandigheden gelukte, een zeer scherp gecentraliseerd bestuur tot stand te
brengen, dat voor alle pauselijke maatregelen ten opzichte van Frankrijk slechts wantrouwen overhad.
Meer succes had de zending van de kardinaal-legaat Nicolaas
van Cusa, die ons aldus opnieuw zijn veelzijdige gaven toont. Hij was
er het levend voorbeeld van, hoe het vlijtige idealisme, in de school
der broeders van het gemene leven te Deventer opgedaan, een heel
leven kon blijven doordringen. Hij paarde aan dat idealisme een uit gebreide wetenschap, die hij aan de universiteiten van Heidelberg,
Padua en Keulen had verworven, tegelijk met vele relaties, die grote
practische waarde voor hem kregen. Te Padua was hij een leerling
geweest van de uitstekende rechtsgeleerde Giuliano Cesarini, die,
ondanks nederige afkomst, op zijn tijdgenoten diepe indruk maakte,
zowel door zijn voorkomen als door zijn reinheid van zeden, vroomheid, milddadigheid en geleerdheid. Hij had zijn krachten uitgeput
in ondankbare taken als kardinaal-legaat: een leger op de been te
brengen tegen de Hussieten, het concilie te Bazel te leiden en Hunyadi
te vergezellen in de oorlogen tegen de Turken. Op het concilie van
Bazel was Nicolaas vertegenwoordiger van de aartsbisschop van Trier
geweest. Hij ging aanvankelijk geheel met de mannen van Bazel mee
en verdedigde hun opvattingen over de superioriteit van het concilie
ook schriftelijk, in de drie boeken De concordantia catholica. Maar
toen de klove tussen Bazel en de paus was ontstaan, verliet hij met
zijn vroegere leermeester Cesarini de stad van het concilie en ging hij
in opdracht van Eugenius IV aan het werk, om de Duitse vorsten met
1)

Correspondentie, uitg. W o l k a n, III, 282.
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de paus te verzoenen. Paus Nicolaas V beloonde hem daarvoor met de
benoeming tot kardinaal en bisschop van Brixen. De paus gaf hem
een nog grotere werkkring door hem als zijn legaat naar Duitsland te
zenden. In die qualiteit reisde Nicolaas in de jaren 1450-1452 door
Oostenrijk, Beieren, Frankenland, Thuringen, Westfalen en de
Nederlanden, waar hij de fraters te Deventer en het klooster Windesheim bezocht; hij predikte de jubileumaflaat en de kruistocht tegen
de Turken en deed al zijn best tot hervorming van de reguliere en
seculiere clerus. De provinciale synoden te Salzburg, Maagdenburg,
Mainz en Keulen inspireerde hij tot voortreffelijke besluiten. Helaas
echter spilde hij daarna zijn krachten in een strijd, die hij als bisschop
van Brixen met hertog Sigismund van Tirol voerde om zijn rechten
als wereldlijk vorst, een strijd, die tot een interdict over Tirol leidde.
In zijn denken en werken weerspiegelen zich de tegenstellingen
van zijn tijd, maar hij wist er in rusteloze arbeid harmonie tussen te
brengen. Hij zag dan ook, aan het einde van zijn reis als legaat, de
naaste toekomst met zeer gunstige verwachtingen tegemoet. Dat
bewijst vooral zijn geschriftje uit 1451, Coniectura de ultimis diebus,
al is dat niet veel, meer dan een spelletje met getallen. Alles op aarde
gebeurde in zevental; zeven maal zeven jaren vormde steeds een
historische periode. Het vijftigste jaar was altijd het jubileumjaar.
Het verloop der kerkgeschiedenis licht hij nog gaarne toe met het
hulpmiddel der analogie. In de lotgevallen der Kerk weerspiegelde
zich het leven van Christus, haar opperhoofd en voorbeeld. Eén
levensjaar des Heren weerspiegelde zich in vijftig gewone jaren. Toen
hij de Coniectura schreef, rekende hij uit, waren er negenentwintig
maal vijftig jaren voorbij. Het voorbeeld der negenentwintigste
periode was het negenentwintigste levensjaar van Christus, waarin
Joannes in de woestijn doopte en de Joden van het vuil der zonden
reinigde, om hen voor te bereiden op de prediking van de Messias.
Zo werd nu de Kerk gereinigd, en heilige boetpredikers waren aan
de arbeid. Dan kwam de dertigste periode, die beantwoordde aan het
begin van Christus' lering en wonderen; zij zou de groei van het aantal
gelovigen aanschouwen, en eindelijk zou geen deel der aarde meer
verstoken zijn van de kennis van het evangelie, tot de grote vervolging
kwam beantwoordend aan Christus' kruisiging met de algemene
afvalligheid in de tijd van de Antichrist. Gelijk zelfs Petrus de Heer
had verzaakt, zo zou de Kerk dan dood schijnen. Maar dan, bij het
vierendertigste jubilé, zou zij zich opnieuw verheffen, Christus' verrijzenis nabeeldend. Dat zou omstreeks 1700 zijn. In de volgende
periode zou de volkomen reiniging der Kerk en haar verlangen naar
de terugkomst van haar Bruidegom vallen. „Dat zal zijn na 1700, vóór
1734. De hemelvaart der Kerk moet daarna komen, als de bruigom
Christus komt om te richten." 1 ) Cusanus was met deze berekening
1)

Opp. (Parijs 1514) III fol. II.
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minder gelukkig dan d'Ailly, die in zijn Concordia astronomiae cum
historica veritate, geschreven in 1414, precies voor het jaar 1789 iets
had voorspeld, dat op de grote Franse revolutie lijkt. 1
Voor ons is in die voorspelling van Cusanus vooral dit van belang,
dat hij de tijd der hervormingsconcilies beschouwde als een tijdperk
van verbetering binnen de Kerk. Tot het optimisme, waarmee hij, in
tegenstelling met velen in zijn omgeving, zijn tijd beoordeelde, droeg
stellig ook bij, dat hij zelf met zoveel opgewektheid voor de hervorming werkte en aan het resultaat van zijn inspanning niet twijfelde.
Wellicht hebben de onderhandelingen over de unie te Florence hem
ook hoop gegeven op een feitelijke vereniging van de oosterse met de
westerse Kerk. Immers, hij was zelf in opdracht des pausen naar
Constantinopel getrokken, om de Griekse keizer en de patriarchen
naar Italië te geleiden.
Hij had toen mensen om zich heen, die met nog groter ijver en
nog meer hoop werkten, en hem dus in zijn optimisme konden
sterken. De voornaamste hunner was de boet- en kruisprediker
Joannes van Capistrano, een leerling van de H. Bernardinus van Siena,
de organisator der Franciscanen-Observanten. Nadat hij was gepromoveerd tot doctor iuris utriusque, was hij governatore te Perugia
geweest, maar na de dood van koning Ladislaus van Napels, in 1416,
was hij ten val gebracht en gevangengezet. Na zijn bevrijding uit de
kerker trad de dertigjarige man in de orde der Franciscanen. Hij trad
met groot succes als boetprediker op, eerst in Italië, later in Duitsland.
Op verzoek van koning Frederik III werd hij in 1451 als pauselijk
legaat over de Alpen gestuurd, om het katholieke leven, door de
Hussieten verstoord, te herstellen. In Bohemen zelf kon hij niet
komen, maar in de omliggende landen maakten zijn preken een
ontzaglijke indruk, vooral te Wenen, hoewel hij in het Latijn preekte
en zijn preken eerst in het Duits vertaald moesten worden. Bij de
Polen preekte hij, ingevolge een uitnodiging van koning Casimir, met
gelijk effect. In de steden wekte hij op tot stichting van huizen voor
zijn Observanten, en onder de studenten der universiteiten won hij
leden voor zijn orde. Hij trachtte een geest van boetvaardigheid en
zelfverbetering te wekken, en besloot zijn preken, naar het gebruik,
door de Italiaanse boetpredikers ingevoerd, met de oprichting van
brandstapels op de publieke markt, waarop mannen en vrouwen hun
voorwerpen van weelde kwamen offeren. Toen de val van Constantinopel in 1453 de Christelijke wereld met schrik vervulde en de
Turken zich toerustten, om Hongarije binnen te vallen en vandaar
in Midden-Europa door te dringen, begon de grijze kloosterling ook
nog als kruisprediker op te treden. Met de uitstekende pauselijke
)

Multae tunc et magnae et mirabiles altercationes mundi et mutationes
1
futurae sunt, maxime circa leges et sectas," luidde d'Ailly's voorspelling. Dictionnaire d'hist. et de géogr. I (1912) 1163.
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legaat kardinaal Carvajal staalde hij in Hongarije de beangste gemoederen tot vastberaden verzet, waarop hij aan de zijde van de heldhaftige veldheer Joannes Corvinus (Hunyadi) met een kruisleger,
bestaande uit burgers, boeren, studenten, monniken en kluizenaars,
versterkt door Duitse landsknechten en driehonderd Poolse kruisvaarders, naar Belgrado trok, om die door de Turken belegerde
vesting te ontzetten. Het gelukte hun, de stad binnen te komen en de
Turken de 21e Juli 1456 een zodanige nederlaag toe te brengen, dat
zij de belegering moesten opgeven en hun hele kamp aan de Christenen
overlaten. De vreugde was groot, en Nicolaas van Cusa jubelde mee
in een predikatie, waarin hij de overwinning op de dag van de H. Maria
Magdalena vierde als een zege van het Kruis over de vijand des
Kruises. De Spaanse paus Calixtus III noemde die overwinning het
meest verheugende feit in zijn leven. Capistrano overleefde de zege
niet lang. Hij stierf, door Joannes Corvinus in de dood voorafgegaan,
de 23e October 1456 aan de kampziekte.
Nicolaas van Cusa zag, hoeveel resultaat het werk van die grote
boetprediker uit de Abruzzen opleverde, en dit, gevoegd bij zijn eigen
successen, maakt ons het optimisme begrijpelijk, waarmee Nicolaas
zijn tijd beoordeelde. Er waren er in die tijd nog meer, wier arbeid
de blijde hoop versterkte, waarmee hij in de toekomst zag. Vooral uit
de Nederlanden kwamen uitstekende krachten hem te hulp, uit de
fraterhuizen, van de Windesheimers en de Kartuizers, in wie een
uitmuntende geest leefde. Van de Kartuizers moet allereerst zijn
toenmalige medewerker Dionysius Ryckel worden genoemd, die wij
reeds elders hebben besproken. 1
Maar de klassen, die in het westen de toon aangaven, luisterden
niet lang meer naar zulke boetpredikers. Zij keken en luisterden naar
Italië, vanwaar hun heel andere beelden en klanken toezweefden, die
hen meer omlaagtrokken naar de wereld, dan ze hen ophieven tot het
bovenaardse. Daaruit vloeide verder voort, dat de belangstelling voor
het algemene welvaren der Kerk verflauwde. Deze belangstelling
kwam, zo mogen we zeggen, voor het laatst krachtig uit bij de
hervormingsconcilies. Maar die tastten mis in de keuze der middelen
tot hervorming, en zo werden de kerkelijke aangelegenheden voornamelijk objecten van onderhandeling tussen de Curie en de staten,
die hun macht voortdurend strakker samentrokken. Maar hiermee was
ook uiterlijk de rol der noordelijke universiteiten uitgespeeld, nadat
zij, door het groeiend nominalisme, innerlijk haar belangrijkheid voor
de Christelijke levensbeschouwing hadden verspeeld. Daarmee ontglipte in het algemeen de hele geestelijke leiding aan de landen ten
noorden der Alpen. Zij ging over op het zuiden, waar Italië nu de
eerste viool speelde.
)
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Begin van het humanisme en de Renaissance in Italië

Het tijdperk der hervormingsconcilies is tevens het tijdperk,
waarin een streven naar een nieuwe fundering der ontwikkeling van
de menselijke aard (humanitas) zich duidelijk openbaart. Zo'n nieuw
fundament meende men te vinden in de directe studie der oude,
klassieke literatuur en beschaving. Deze beweging valt gedeeltelijk
samen met die, welke men renaissance pleegt te noemen, welk woord
in de eerste betekenis slechts wedergeboorte der oudheid beduidt, en
waarmee vervolgens, in ruimere zin, heel de richting wordt aangegeven, waarlangs men tot een nieuwe cultuur poogde te geraken,
terwijl dan nog speciaal aan artistiek streven wordt meegedacht. De
term Renaissance als karakteristiek voor een beschavingsperiode is in
zwang gebracht door Franse historici in het midden der vorige eeuw,
vooral door Michelet met de ondertitel van het zevende deel zijner
geschiedenis van Frankrijk (1855). Jakob Burchardt heeft hem door
zijn druk gelezen boek over de cultuur der Renaissance algemeen
verbreid.
Dat de voorvechters dier beweging in de vijftiende eeuw er
bewust naar streefden, een nieuw tijdperk der mensheid te openen,
blijkt ook uit de naam, die men gaf aan de vorige periode; men wilde
die te boven komen, en noemde haar de Middeleeuwen een tijd,
die na de klassieke Oudheid kwam, en vóór de vernieuwing der
Oudheid viel. Het woord Middeleeuwen is voor het eerst gebruikt
door de in 1475 overleden Joannes Andrea de' Bossi, bisschop van
Aleria op Corsica, een goed kenner der Oudheid, in een necrologie,
voorkomend in zijn uitgave van Apulejus
us (1461 te Rome gedrukt) en
gewijd aan zijn vriend kardinaal Nicolaas van Cusa. Hij prees daar
de kardinaal als een kenner van de oude tijd en de middentijd (media
tempestas).
Dat een scherp onderscheid met de juist voorbije tijd steeds
duidelijker uitkwam, valt niet te loochenen. Maar dat verschil scherp
te omschrijven en historisch te waarderen is geen gemakkelijke taak.
Aan de term Renaissance hebben we daartoe niet genoeg. We zijn
nog niet veel verder, als we zeggen, dat de nieuwe tijd zijn modellen
voor ontwikkeling, opvoeding, vorm, stijl, kunst aan de klassieke
Oudheid heeft ontleend. Want dat kan in het algemeen van de
beschaving der hele Middeleeuwen worden gezegd. Vandaar ook, dat
men met de handen in het haar zat, toen men het begin der Renaissance wilde aanwijzen. Men stelde het op het begin der veertiende
eeuw, en toen vroeger, in de dertiende, in de twaalfde eeuw. Men
begon te spreken over een Ottonische en een Karolingische Renaissance. Zo moest dus de renaissancebeweging aanstonds volgen op
de stormen der volksverhuizing, en bleef er van de Middeleeuwen
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ongeveer niets over. Maar dan bestond er ook geen tegenstelling
tussen hen, die meenden, een nieuw tijdperk te hebben ingeluid, en
het eigen karakter der zogenaamde Middeleeuwen.
Inderdaad wat er essentieel was in de term en het begrip
Renaissance, was er in de Middeleeuwen van het begin af; het besef
namelijk, dat men moest uitgaan van de Oudheid, als men weer op
wou komen in de beschaving, die door de volksverhuizing was ontwricht. Karel de Grote bouwde dan ook zijn paleiskerk te Aken naar
de laatste voorbeelden uit de Romeinse keizerstijd. En Einhard schreef
zijn leven van Karel de Grote naar het model van Suetonius' biografieën van keizers; en de non Roswitha van Gandersheim volgde als
dichteres Terentius na. Toen Otto III residentie koos te Rome, wilde
hij, dat de rechters van het rijk vonnis zouden vellen naar het wetboek
van Justinianus. Wij zien de studie van het Romeinse recht duidelijk
opleven in de twaalfde eeuw, en de uitwerking daarvan nemen wij in
de dertiende eeuw waar zowel in het ambtenarenstelsel van Frederik II in Zuid- Italië als in de organisatie der inquisitie en de invoering der foltering.
Dit alles had men over het hoofd gezien, toen men, de vooruitgang in de formele beoefening van de wetenschap der Oudheid
eenzijdig overschattend, de termen Middeleeuwen en Renaissance
gebruikte, om de historie in perioden te verdelen. Tevens gaf men
daarbij blijk van een bekrompen blik op de wereldgeschiedenis;
trouwens, eerst de gebeurtenissen van de laatste tijd dwongen tot
verruiming van die blik. Men bekeek de Middeleeuwen slechts uit de
hoek der Oudheid en haar beperkte Middellandse-Zeecultuur, niet
van het standpunt van onze tijd, waarin de cultuur der westerse
volkeren met haar nationale talen de kusten der wereldzeeën veroverd
en zich over de hele wereld verspreid heeft. Men begreep niet in het
minst, dat de Middeleeuwen de jeugd van de westerse volkeren en de
westerse cultuur zijn, en geen tijd van verval der beschaving; dat
zij een nieuw, het westerse, beschavingsgebied gingen vormen, erfgenaam van het geestelijk kapitaal der Oudheid, dat steeds rijker renten
afwierp, en opvolger van het oude Middellandse-Zeegebied in de
leiding der wereldcultuur. De tijd van verval en vernieling is de tijd
der volksverhuizing, van de inval der Germanen in het Romeinse
rijk. Maar op de puinen der klassieke beschaving, die de Germanen
vernielden, zou met hun ernstige medewerking een nieuwe, hogere,
veel uitgebreider cultuur worden opgetrokken, die rijkelijk deel had
aan het eigen karakter der jonge westerse volkeren.
Men heeft nog een blijk van eenzijdigheid gegeven: men heeft,
strevend naar dieper karakteristiek, het tijdperk der Renaissance de
tijd genoemd, waarin de individualiteit ontwaakte. Men wou daarmee
zeggen, dat er voordien geen individualiteiten vielen waar te nemen,
dat men van haar waarde geen flauw begrip had. Maar wij, die zo
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groot gaan op onze eis: de individualiteit moet bij de opvoeding
worden ontzien, worden tot voorzichtiger oordelen gemaand door een
zin uit de regel van de H. Benedictus; daarin wordt diezelfde eis reeds
duidelijk geformuleerd. „De abt," zo staat er in het tweede kapittel,
„moet rekening houden met veler eigenaardigheden, de één leiden
met zachte, vriendelijke woorden, de ander met scherp verwijt, de
derde echter, door te trachten hem te overtuigen; zo moet hij zich
aanpassen aan het karakter en de ontwikkeling van ieder afzonderlijk."
Naar die princiepen werden in die tijd zij opgeleid, wier roeping de
eerste opvoeding van het westen was. Onweerhoudbaar dringen de
eigen trekken der afzonderlijke westerse volkeren naar boven, en
vooral de geschiedenis van Duitsland leert ons inzien, door de markante persoonlijkheidsgroei der stammen, hoe krachtig de drang naar
zelfontwikkeling van eigen aparte aard was. Vaak heeft alleen een
tekort aan historische berichten of aan diepe studie er schuld aan, dat
wij de persoonlijkheden niet scherper in hun eigen karakter leren
kennen. Waar we diep genoeg konden doorvorsen, treffen we scherp
afgetekende persoonlijkheden aan. Wat een verschillen tussen de
figuren der vorsten, bisschoppen, kloosterlingen en geleerden vóór
uit de Middeleeuwen, over wie wij wat ruim werden ingelicht! Het
spreekt vanzelf, dat zij niet los konden komen uit het grote milieu, dat
toentertijd veel minder gecompliceerd was dan later. Maar van de
politieke en sociale kant bezien waren vele omstandigheden in de
feudale tijd gunstiger voor de ontwikkeling der individualiteit dan in
het Romeinse rijk, of in de tijd van de vorming der moderne staten.
Het idee, gerezen toen Karel de Grote keizer werd gekroond:
in het westen weer één groot rijk te stichten met Rome als hoofdstad,
was niet te verwezenlijken. Karel kwam na zijn kroning niet meer in
Rome, maar hield gewoonlijk te Aken verblijf. Tegen die eenheidsgedachte des rijks verzette zich ook de eigenaardige geleding, die het
westen door de ontwikkeling der nationaliteiten verkreeg. Het politieke
en militaire zwaartepunt van het westen bleef in het noorden liggen,
en vandaar kon de keizer wel een keer de Alpen overtrekken, om de
keizerskroon te halen en te Rome orde te stichten, maar er blijven kon
hij niet. Het noorden ook gaf de maatschappelijke vormen in de
feudale tijd aan; het had door de universiteit van Parijs de intellectuele
leiding; en zelfs waagde Frankrijk in de veertiende eeuw een poging,
Italië de pauselijke Stoel te ontfutselen.
Italië heeft die achteruitzetting nooit goed kunnen verkroppen;
het wou er niet tevreden mee zijn, dat het de kerkelijke regering op
zijn eigen grond had. Het wenste ook wetenschappelijk en artistiek
en maatschappelijk de boventoon te voeren, want het voelde zich het
land der verwoeste klassieke traditie. De tijd, waarin zich het noorden
zelfstandig ontwikkelde en de leiding had, is dan ook voor de Italianen
de duistere periode, het „saeculum obscurum" nu nog. Zij bleven
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steeds achterom kijken, naar het grote klassieke verleden. Zij dachten
niet westers, maar koesterden de droom, als de ware erfgenamen van
het grote verleden, nu eerst goed de Oudheid geestelijk tot nieuw
leven te wekken. Ziedaar het kenmerkende, het wezenlijke der beweging, die wij nu Renaissance plegen te noemen.
Die beweging begon in Italië. Steeds werd zij van Italië uit
gestuwd en geleid. Slechts als wij dit onthouden, kunnen wij de aard
dier beweging begrijpen. In de niet- Italiaanse landen wordt zij niets
dan import uit Italië. Italië wil de weg wijzen aan de westerse cultuur,
waarin het eeuwenlang op de achtergrond was gebleven. Herinneren
wij ons, dat het pausdom zich eerst in de achtste eeuw politiek met
het westen had verenigd, terwijl het tot dan toe, politiek en intellectueel, met Byzantium verbonden was geweest. De vorming van de
Kerkelijke Staat kenmerkte de grote ommekeer in de geschiedenis van
het pausdom. Het pausdom trok zich van Byzantium af en sloot zich
nauw bij het westen aan. Maar die aansluiting bij het westen is nooit
een volledige samensmelting geworden. In de diepte bleven er grote
verschillen bestaan. Italië was en bleef voornamelijk een land van
steedse cultuur, terwijl in het noorden de ruilhandel nog heerste en
in verband daarmee de feudale cultuur bloeide. Men voelde zich in
Italië ver boven het noorden verheven. Des te pijnlijker deed het aan,
dat men de leiding aan het noorden moest overlaten, daartoe alleen
reeds gedwongen door behoefte aan bescherming tegen de Saracenen,
die de zee beheersten en de kusten plunderden. Men nam de feudale
orde in Italië slechts voor het uiterlijke over, en ook de noordse kunst
oefende weinig diepere aantrekkingskracht uit. De hiërarchische orde
der feudale samenleving werd slechts door de hogere standen begrepen, want die ontleenden er hun machtspositie aan. In de Italiaanse
steden vond men de ridderwereld met haar feudaal karakter achterlijk,
al nam men ook in de veertiende eeuw nog Duitse ridders tegen
behoorlijke soldij in stedelijke dienst.
De tijd, waarin Italië weer kans zag, hogerop te komen, begon
tijdens de kruistochten. Het zelfbewustzijn der Italianen begon zich
te roeren, toen de Italiaanse steden tot economische bloei kwamen.
Die bloei ontstond, doordat de westerse Christenen de heerschappij
over de Middellandse Zee begonnen te ontwringen aan de Islam, de
gevaarlijkste mededinger naar de leiding der wereldbeschaving. Het
eerst moesten daarvan de Italiaanse steden profijt trekken, die de
handel en het verkeer over de Middellandse Zee verwierven. Met
koopmansslimheid verschaften zij zich machtsmiddelen, die weldra
zouden uitsteken boven die van het grondbezit. Kapitaal, uit handelswinst gevormd, groeide aan, toen men van alle kanten om geld vroeg,
ook en terdege van de kant der Curie te Avignon, waarmee men uitstekende zaken deed. Het is geen toeval, dat die stad het eerste
brandpunt der Renaissance werd, die in de veertiende en vijftiende
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eeuw vooral door haar handel bloeide en beheerst werd door bankiers,
wier gouden munt de handelspenning van het westen was en haar
naam alom verspreidde: Florence.
De grote Florentijnse kooplui werden de eerste geldkoningen.
Zij verenigden zich tot de „Arte di Calimala", die haar pakhuizen en
winkels had in en bij de Via Calimala. Waren zij begonnen met de
winstgevende invoer van oosterse waren en de verkoop van lakens,
uit het noorden gehaald en te Florence fijn bewerkt, het duurde niet
lang, of zij handelden in geld met de vele westerse machthebbers, die
geld nodig hadden. Met dit gilde wedijverden, met verloop van generaties, de „Arte della lana", die elders gekochte wol te Florence liet
bewerken, en de „Arte della seta", het zijdegilde. Over een ruim
gebied hadden de Italiaanse geldhandelaars het middeleeuwse credietwezen in handen. Van de tweede helft der vijftiende eeuw af stonden
vooraan in de rij der bankiers r adat vele andere Florentijnse huizen
bezweken waren de Medici, door hun rijkdom machtig, in weelde,
materiële en artistieke pronk de voorgangers. De oude renteverboden waren in theorie nog verre van opgeheven, maar bleken
nauwelijks in staat, de geldhandel te belemmeren. Het oude economische ideaal, waarnaar men in de middeleeuwse steden met het
gildewezen streefde, en dat allen een wel bescheiden, maar veilig
bestaan moest verzekeren, werd het eerst door de geldhandelaars opzij
geschoven. Het was juist het pausdom, dat in de practijk de uitbreiding van de geldhandel en de kapitalistische economie bevorderde.
Er moest geld worden overgemaakt de gelden, die alle bisdommen
afdroegen en het bleek nodig, op die inkomsten leningen op te
nemen, en er werden kerkelijke belastingen in de staten geheven;
daardoor had de pauselijke Stoel sinds de tijd van het schisma de hulp
der geldhandelaars steeds harder nodig. 1 ) Er was zoveel, waar de
nood toe dwong; het kwam zelfs zo ver, dat de Curie de pauselijke
tiaar aan de bank der Centurioni te Genua moest verpanden. Zij werd
later door Lorenzo de' Medici ingelost.
De vooruitgang van de economische cultuur bracht mee een
kostelijke ontplooiing der kunst overal, en een streven naar geestelijke
genietingen, die de rijkdom mogelijk maakte; waarbij in verband
met de echte koopmansgeest het realisme en de ontwikkeling des
verstands hoog werden aangeslagen. De verstandsontwikkeling hield
de oude koers. Maar zij drong dieper door, en toonde haar kracht
aanvankelijk in het copiëren der Oudheid, de trouwe herschepping
van oude inheemse grootheid. In die ijver wilde men zich niet aansluiten bij de laatste tijden van het gekerstende Romeinse rijk, als
vroeger de Middeleeuwen, maar bij de klassieke cultuur der heidense
1 ) Cf. B a u e r, Clem., Die Epochen der päpstl. Finanz. Histor. Zeitschr. 138
(1928) H. 3.
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Oudheid. De nieuwe richting, die men insloeg, leidde weldra tot
breder critiek op de geestesarbeid van vorige generaties, die men
overtreffen wilde. Men keek veel scherper en critischer, maar helde
er daardoor natuurlijk ook toe over, gezag en traditie gering te schatten, en evenzeer alles, wat eigen vorm had aangenomen sinds de
ondergang van het Romeinse rijk. Men voelde zich vooral verheven
boven alle scholastieke dialectiek, alleen reeds om de vorm van het
middeleeuwse Latijn, waarin de geschilpunten tussen Thomisten en
Scotisten, voorstanders van de „via antiqua" en de „via moderna",
werden bedisputeerd. Men voelde daar niets meer voor. Over de hele
linie moest de scholastiek worden verdrongen uit de leidende positie,
die zij in de scholen en aan de universiteiten had ingenomen. Dit
wekte een strijd, die aanvankelijk aan de oppervlakte bleef, maar
geleidelijk dieper drong en zich keerde tegen de kerkelijke waardig
-heidsbklr
als leiders van het westerse geestesleven.
Doordat de Kerk, aan het begin der Middeleeuwen, de overblijfselen der klassieke beschaving voor het nageslacht had gered, had
zij nagenoeg alleen, eeuwenlang, onderwijs en wetenschap in de hand
gehad. Ontwikkelde leken vond men tot in de dertiende eeuw maar
weinig. Hun aantal was in de veertiende eeuw gegroeid, door de bloei
der universiteiten; het waren juristen met toenemende invloed, en
medici. Reeds die eerstelingen van een ontwikkelde lekenstand stonden vaak min of meer tegenover de Kerk. De lekejuristen, meest te
Bologna of te Montpellier gevormd, traden vooral in Frankrijk op als
steunpilaren der koninklijke politiek, dus als tegenstanders van de
pauselijke plenitudo potestatis in wereldlijke zaken; de Kerk moest
volgens hen op geestelijk terrein blijven. Onder de medici, die hun

kennis aan de Arabieren ontleenden, vertoonde zich een neiging om
de leer van Averroës te volgen, de wijsgerige grondslag van het
Christelijk geloof prijs te geven en van een innerlijke harmonie tussen
geloof en wetenschap af te zien. Zij gingen mee met de Parijse wij sgeren, die het Averroïstische beginsel beaamden: iets kan theologisch
waar zijn maar philosophisch niet, en omgekeerd. Dergelijke medici
vond men in de tijd van Marsilius en Petrarca vooral te Padua.
Bij deze gestudeerde leken kwamen nu nog de philologen, de
leraren in de Latijnse en daarna ook in de Griekse taal. Eeuwenlang
had het wetenschappelijk onderricht onder leiding der Kerk gestaan
nu verhieven steeds meer leken hun stem om te beweren, dat de
kerkelijke onderwijsmethode verouderd was, dat zij naar verkeerde
modellen liet werken, dat het kerklatijn een barbaars verbasterd
taaltje was, en alleen het Latijn der heidense klassieke schrijvers ten
voorbeeld genomen mocht worden. Dit was niet het begin van een
directe vijandschap der nieuwe philologen tegen de Kerk, maar wel
een trotse aanmatiging, die nog veel gevaarlijker werd dan de onverbloemde strijd der lekejuristen met de canonisten om de macht. De
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Kerk werd gebrandmerkt als de kampioene van een verouderde
methode, van een taal, waarvan hogere ontwikkeling moest gruwen.
Het sterkste voelde men dit onder de mannen der Kerk zelf, die
natuurlijk niet alleen in het geestelijke, maar ook op intellectueel
gebied het stuur in handen wilden houden of herkrijgen. Vandaar dat
zoveel intellectuelen onder de kerkelijke waardigheidsbekleders
trachtten, de nieuwe richting in het gevlij te komen, zich bij haar aan
te sluiten of zich althans verdienstelijk te maken door haar voorvechters in bescherming te nemen. Zo traden sinds het begin der
vijftiende eeuw ook de meeste pausen op. Ook op grond van practische
overwegingen kon men er toe komen, de nieuwe beweging te begunstigen. Men kon niet nalaten, met een wijziging in de intellectuele
smaak rekening te houden. De nieuwe strengheid in het gebruik der
Latijnse taal werd mode, werd hoog gewaardeerd als de nieuwste
mode, en de nieuwe taalzuive?heid maakte meer indruk dan de argumenten, die zij moest formuleren. Het waren niet meer de juristen,
die het eerst en het eerbiedigst werden aanhoord, maar de philologen;
zij brachten oude schrijvers weer voor het voetlicht, en werden dan
aangegaapt en bewonderd als intellectuele reuzen.
Gewoonlijk echter kon de maatschappelijke positie van de voorvechters der nieuwe richting de hoogte dier waardering niet halen.
Nog steeds was er voor gestudeerden nog slechts plaats in kerkelijke
posities, of aan de hoven van vorsten als gouverneur of vriend. De

meesten echter voelden volstrekt geen roeping tot kerkelijke ambten.
Namen zij die dan toch aan, dan raakten zij vaak in een innerlijke
verdeeldheid of in hier heimelijke, elders openlijke oppositie, die hen
in bitterheid en ironie deed vervallen, nieuwe wapenen, die zij tegen
de Kerk gingen gebruiken, terwijl zij innerlijk steeds meer van haar
vervreemdden. Wat had voor velen de leer der Kerk weinig te betekenen in vergelijking met de klassieke figuren, die hun geliefde schrij vers hadden vereerd -! Bij menigeen kwijnde het geloof aanvankelijk
slechts, of werd het voos door sentimenteel uitgesproken twijfel. Maar
vrij moediger karakters praalden al was het vaak slechts om anderen
te prikkelen en de aandacht te trekken met loftuitingen op heidense
goden in woorden van klassieken. De wereldbeschouwing der oude
klassieken, weldra in brede omvang blootgelegd, leek menigeen een
nieuwe openbaring, aanvaard met de onbekookte dweperij, waartoe
eenzijdige hersenarbeiders zo licht vervallen. Zij opperden nieuwe
idealen, afwijkend van de waarheden van het Christelijk geloof en de
normen der Christelijke zedenleer, die in de scholen zo vaak in
verouderde vorm werden onderwezen. Wat mode is, pakt altijd door
nieuwheid, ten koste van het oude, zonder dat men zich lang met de
vraag bezighoudt, wat er goed of slecht, dwaas of verstandig is. De
nieuwe humaniteit nu werd een intellectuele mode, plaatste zich
tegenover de kerkelijke wereldbeschouwing en zag daarop neer als op
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iets minderwaardigs. Deze laatste immers kon weinig anders onderwijzen dan verzaking aan het aardse, versterving, onthechting. Hoe
lokten daartegenover de lof en de genieting van dit leven, door de
ouden zo schoon en vaak zo prikkelend onder woorden gebracht!
Daar moest men zich aan overgeven, al was het slechts, om met
schitterende feesten schoonheid te vieren en roem te verbreiden waarvoor de gevierden en geroemden zich dan dankbaar toonden door
kunst en wetenschap vooruit te helpen. Kleinere persoonlijkheden
echter vonden er vermaak in, iedere disharmonie tussen kerkelijke
waardigheid en innerlijke deugd aan de kaak te stellen, ten einde eigen
ongebondenheid goed te praten en de eisen der Christelijke zedenleer
te smaden. Hoe moest de Kerk zich daartegen weren?
Haar positie was zeer moeilijk. Het vraagstuk der inwendige
hervorming was nog niet afgehandeld, en nu stond zij weer voor dit
nieuwe probleem. Welke houding moest zij aannemen tegenover die
nieuwe drang der geesten, waardoor haar gezag werd beperkt of
betwijfeld, zoal niet direct bestreden; die op tal van mannen der Kerk
zo grote aantrekkingskracht uitoefende, en toch zo vaak terechtwijzing,
ja straf scheen te verdienen? Het antwoord werd niet zo aanstonds
gevonden door degenen, die het geven moesten; het werd een zeer
weifelende houding, die zij aannamen. Sommigen meenden tegen
uitwassen met grote strengheid te moeten optreden, en wonnen er
weinig mee. Anderen gaven toe zoveel zij maar konden, en meer,
zagen buitensporigheden door de vingers en meenden, aldus de Kerk
onder zulke omstandigheden het best te kunnen dienen. Het viel
trouwens niet te ontkennen, dat de cultuur des geestes hier en daar
vooruitgang bracht. Vooral in Italië konden velen moeilijk een andere
houding aannemen, want daar groeide de beweging als de dageraad
van nieuwe nationale glorie, zo hartstochtelijk begeerd, door Italië's
grootste geest het eerst aangekondigd, en nu de ogen verblindend.
Zien wij naar die begeerte en die aankondiging nog even terug.
De oorsprong der beweging vinden wij in de tijd van Italië's
grootste politieke verval, toen na de ondergang der Hohenstaufen
alles uiteenviel, en het pausdom daarop het land en vooral de stad
Rome van glans en glorie had ontdaan door zijn zetel te verplaatsen
naar Avignon. Italië was de paus én de keizer kwijt. In zo'n tijd vooral
moesten de ontwikkelde leken des lands aan het glorieuze verleden
denken, toen de wereld door Rome en Italië werd beheerst. De smart
om de vernedering van Italië wekte een gloeiend verlangen naar her
rij zing, althans van de schittering des geestes, die het land in de
Oudheid had uitgestraald, en naar woordvoerders, die aantoonden,
welke geestesschatten de oudste erfgenamen der klassieken door de
Voorzienigheid waren toevertrouwd. Een der eersten, die aan dit
verlangen voldeden, was Dante geweest. Dat genie, voortgekomen uit
de steedse cultuur van Florence, werd de pionier der nieuwe beweging.

302

Zesde boek

Dante had gedroomd van een nieuwe humaniteitscultuur, op
grondslag van de edelaardigheid der burgers, wie de Roomse keizer
de vrede zou verzekeren. 1 ) In zijn Monarchia liet hij het keizerschap
waarvan hij de zelfstandigheid tegenover de paus verdedigde steunen op het door God uitverkoren Romeinse volk, dat zich door
zijn bijzondere qualiteiten, zijn adel en deugden waardig had gemaakt,
voor altijd de wereldheerschappij te voeren. Oude imperialistische
dromen vormden dus in Italië de voedingsbodem voor nationale
aspiraties. Maar Dante toonde tevens, reële diensten te kunnen bewij zen aan het geestesstreven van zijn landgenoten, door de- Italiaanse
taal te helpen ontwikkelen en haar te gebruiken, om innige gevoelens
op bewonderenswaardige manier uit te spreken. Hoe hij in subjectieve
uiting, met behulp der landstaal, kon komen tot zeer grote artistieke
prestaties, toont zijn eerste werk, vóór 1300 ontstaan, de Vita nuova,
dat in canzones en sonnetten, met proza saamgebonden, kijk geeft in
het liefdeleven van de jonge dichter. Hij schiep daarmee een nieuwe
kunst, een artistieke reflex van eigen innerlijk leven, die ook ons nog
ontroert en sticht tegelijk. Dat werk is bovendien aantrekkelijk door
een nog steeds niet opgehelderd mysterie: het openbaart ons Dante's
liefde voor Beatrice, wier aanblik ons zo aangrijpt, als zij op haar
doodsbed ligt, en haar verheerlijkt gelaat uitdrukt, wat Dante zelf
smachtend tegemoet zag: „Io sono a vedere lo principio della pace."
Bewees de dichter aldus overtuigend, hoezeer de volkstaal geschikt
was tot de belichaming van de teerste gevoelens en stemmingen, later,
in zijn ballingschap, maakte hij zijn theorie over de volkstaal bekend
in het Latijnse tractaat De vulgari eloquentia. Wat hij poogde tot
stand te brengen was een algemene schrijftaal, die hij nog slechts
meende te vinden in het Toscaans van enkelen.
De latere Italianen zijn trots op Dante geweest als op een veelzijdig geleerde, en vooral: op de schepper der Italiaanse literaire taal,
die hen in staat stelde, in eigen taal en in volmaakte vorm hun
nationale geest te vertolken, en zelf in fijnheid van subjectieve gevoelsuiting het hoogst bereikbare nabij was gekomen. Hiermee waren de
hoop en de verwachting der ontwikkelde Italianen reeds gedeeltelijk
vervuld. Maar nog niet geheel. Dante's Divina Commedia, waarin de
dichter zich verdiept in de goddelijke wijsheid als laatste en enige
bron van wijsheid, blijft nog geheel binnen de grenzen der kerkelijke
opvattingen en der scholastieke wetenschap. Maar wij constateren in
de Divina Commedia toch ook reeds enige verwantschap met de
nieuwe Italiaanse mentaliteit. Wel geeft Dante de heidense geleerden
en dichters, wijl zij ongedoopt gestorven zijn, een plaats in het voorgeborchte der hel, maar hij betuigt hun toch zijn eerbied en beschouwt
hen, in de geest der latere humanisten, als uitstekende voorbeelden
van hogere ontwikkeling.
1)

Zie hierover boven blz. 68vv.
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Het program van het humanisme wordt ons nog duidelijker voor
ogen gehouden door de zoon van een vriend van Dante, Francesco
Petrarca. Zijn familie was afkomstig uit Florence en hij aanschouwde
het levenslicht tijdens de ballingschap zijner ouders te Arezzo, in 1304.
Zijn vader was notaris aan het pauselijk hof te Avignon geweest, en
had voor zijn zoon dezelfde loopbaan gekozen. Francesco studeerde
derhalve te Montpellier en te Bologna in de rechten. Maar daarna
wijdde hij zich uit eigen voorkeur aan de studie der klassieken, en
trachtte hij zich als dichter de vurig begeerde roem te verwerven. Om
zonder zorgen te kunnen studeren liet hij zich een aantal prebenden
toedelen en daartoe de kleine wij dingen toedienen. Aan zijn verlangen,
iets meer van de wereld te zien, kon hij toegeven dank zij zijn relaties
met de familie Colonna. Hij maakte grote reizen door Frankrijk, Italië
en Duitsland en nam gretig alles in zich op, wat hem het zien en het
weten waard leek. Daarna was Avignon zijn woonplaats, maar vervulde hij nog herhaaldelijk zendingen voor de paus of voor de Visconti. Hij beleefde zijn mooiste dag, toen hij in 1341 te Rome, op het
Kapitool, in de purperen mantel van koning Robert van Napels tot
dichter werd gekroond. In 1374 trof hem de dood te Acqua bij Padua;
op een ochtend, zo heet het, vond men hem dood aan zijn schrijftafel,
met zijn hoofd neergebogen op een oude codex.
Petrarca had met Dante de Italiaanse emigrantenstemming
gemeen, waaruit de intellectualistische richting der Italiaanse Renaissance, die wij humanisme noemen, is voortgekomen. Toen zijn vader
naar Avignon verhuisde, om wat te verdienen, ontving Francesco
zijn eerste onderwijs in de Latijnse taal, en waarschijnlijk ook in zijn
moedertaal, het Italiaans, ook van een Italiaanse emigrant, de gramma-

ticus Convenevole uit Prato, die hem les gaf te Carpentras. Deze
Convenevole is waarschijnlijk de auteur van een gedicht, waarin
koning Robert van Napels, onder wiens gezag toen ook Avignon
stond, werd uitgenodigd, het verlaten Italia en Roma te hulp te komen
en namens de Latijnen het wereld - imperium op zich te nemen. Daar
vinden wij dus hetzelfde imperialistische, nationaal getinte verlangen
naar wereldheerschappij, dat Dante zijn leven lang heeft bezield en
hem zo grote dingen van Hendrik VII deed verwachten. Vervolgens
werd Petrarca nog nader tot de Romeinse mentaliteit gebracht door
de familie Colonna. Hij kwam met zijn vriend en begunstiger, Jacob
Colonna, bisschop van Lombez, in 1337 voor het eerst naar Rome,
waar hij logeerde in het paleis van Jacob's vader, bij de oude Stephanus Colonna, die vroeger, evenals zijn broer Joannes, als balling de
wereld had moeten rondzwerven, om de toorn van Bonifacius VIII
te ontgaan. Stephanus, en vooral zijn broer Joannes van S. Vito,
leidden menigmaal de leergierige vreemdeling de ruïnes van Rome
rond, en wekten die sentimentele droefenis om de vroegere grootheid
in hem op, die hem prikkelde tot ijverig streven naar een herrijzenis
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van Rome's geestelijke heerschappij. Hij gaf aan de Latijnse toekomstdroom, met Rome als middelpunt, gevoelige uiting in vier Latijnse
dichterlijke brieven, waarvan er drie aan de pausen van Avignon
Benedictus XII en Clemens VI zijn gericht, om hen naar Rome terug
te roepen, terwijl de vierde de voormalige Romeinse senator Paolo
Annibaldi herinnert aan zijn belofte, dat hij Rome's ruïnes zou redden.
In de eerste brief aan Benedictus XII spreekt Roma zelf de paus
toe. Zij, de vroegere gebiedster der wereld, wendt zich als weduwe
tot de paus en dringt er op aan, dat haar heilige echtgenoot en heer
tot haar terug zal keren. In nummer twee brengt Petrarca haar
klachten over. Latijns was haar taal, Latijns haar van ouderdom
versleten gewaad. De derde brief, geschreven onmiddellijk na de
verkiezing van Clemens VI, geeft andermaal het woord aan Roma;
zij wijst de paus op zijn plicht, de vereenzaamde hoofdstad der wereld
weer tot zetel van de opperherder te maken. Zij herinnert hem aan de
heilige plaatsen binnen haar muren en houdt hem de legende voor
van het visioen van Augustus, wie de sybille aan het altaar des
hemels (ara coeli) de H. Maagd met het Kindje Jezus getoond zou
hebben. Zij laat hierop volgen een andere legende, verband houdende
met een standbeeld van Trajanus, en waarin ook Dante aanleiding
vond, Trajanus in het Paradijs te plaatsen, wijl hij een klagende
weduwe had getroost en recht gedaan; Petrarca zag in de weduwe een
symbool van Roma en laat haar als zodanig de paus smeken, dat haar

recht geschiede. In de brief aan Paolo Annibaldi nodigt Petrarca,
onder de indruk van zijn eerste bezoek aan Rome, de senator uit,
medelijden te tonen met de arme zieke moeder Roma, en haar ruïnes,
de getuigen van haar vroegere roem, te redden. Breder nog van
schildering en dieper van stemming is Petrarca's beroemde canzone
Spirto pentil. Daarin wordt Roma, als representante der Italiaanse
natie, eerst opgevoerd als een oude vrouw, die in het slijk ligt te
slapen. Vervolgens profeteert de dichter de heropstanding der stad
Rome in verheerlijkte gedaante, waarin zij haar gemaal weder begroet
als haar redder. Ziehier de gedachte aan de nieuwe jeugd van Rome,
de wedergeboorte en wederkeer van een gouden tijd, waaruit de
Renaissance voortkwam.
Door intellectuele arbeid wilde Petrarca medewerken, om die
tijden te doen wederkeren. Daarom trachtte hij zijn Latijnse stijl te
vormen naar het voorbeeld van Vergilius' verzen en Cicero's redevoeringen, en al brachten anderen het daarin veel verder later, toch
werden in zijn tijd zijn Latijnse verzen en vooral zijn Latijnse brieven
zeer bewonderd. Hij gold als een voorganger op de weg, waarlangs
men de Oudheid hoopte te hervinden. Zijn geestdrift voor de oude
schrijvers onder wie hij Cicero het hoogst waardeerde bezielde
anderen. Velen na hem beijverden zich als hij, van de geschriften en
het leven der ouden weer te voorschijn te brengen, wat zoekgeraakt
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en vergeten was. Bovendien werd Petrarca, door zijn uitvoerige
encyclopedische werken en door zijn streven, geschriften der ouden
te ontdekken, de grondlegger der wetenschap van de klassieke Oudheid. Hij zocht vooral naar geschriften van Cicero men kende toen
nog weinig meer dan diens wijsgerige werken en spoorde zijn
vrienden en bewonderaars er steeds toe aan, hem te helpen met
nasporingen in oude kloosters. Hij glorieerde, toen hij in de bibliotheek van de dom te Verona een codex met de brieven van Cicero
vond. Vooral ook door zijn zoeken naar redevoeringen van Cicero
heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Boeken waren zijn grootste
schatten, en hij had het nergens zo naar zijn zin als in zijn gezellige
studeerkamer, waar de geesten der ouden met hem schenen te spreken.
Maar hij richtte zijn belangstelling ook naar andere schatten der
Oudheid. Hij was een hartstochtelijk verzamelaar van oude munten
en penningen, en de eerste, die er de waarde en de betekenis van wist
te waarderen. Van de Ba.silianer monnik Barlaämo, die te Avignon
namens keizer Andronikos met paus Benedictus XII onderhandelde
over de unie, leerde hij de beginselen van het Grieks. Verder heeft
hij het in de kennis van die taal niet gebracht. Aan een voorname
Byzantijn, Nikolaos Sigeros, die eveneens naar Avignon was gekomen,
dankte hij een exemplaar van Homerus' gedichten. Hij kon ze wel
niet in de oorspronkelijke taal lezen, maar toonde zich toch zo verheugd met het bezit van die werken, door de Romeinen zozeer
bewonderd, dat hij aldus ook het westen prikkelde tot begeerte naar
de schatten der Helleense cultuur.
In onze tijd wordt Petrarca vooral bewonderd om zijn Italiaanse
gedichten, waarin hij lyrisch zijn gevoelens uitspreekt, en in het
bijzonder zijn liefde voor Laura. Hij volgde daarin de nieuwe trant:
aan alle stemmingen toegeven en er met een zekere trots aan zwelgen,
ten minste, als de uitingsvorm van geest en smaak getuigde. Niet de
straffe offerzin der Christelijke ascese sloeg men hoog aan, maar de
gevoeligheid voor al het mooie, dat zich in de mens en in de natuur
voordeed. De vorm legde meer gewicht in de schaal dan de inhoud.
Subjectief gevoel, zelfexpressie in zodanige vorm, dat anderen aan die
gevoelens deel kregen, werd beschouwd als bewijs van ontwakende
geestelijke individualiteit.
Van Petrarca moet men echter toegeven, dat hij volstrekt niet
met het Christendom wilde breken, en dat hij voor ascese en mystiek
wel zin en waardering had. Hij was nog iemand, die naar innerlijke
Christelijke harmonie streefde. Hij betuigt zoveel spijt over zijn
morele tekortkomingen, dat het ons moeilijk valt, die aan te wijzen.
Al vereerde hij Cicero en Vergilius als de grootmeesters der welsprekendheid, hij wilde hen niet hoger aanslaan dan Augustinus, en
aan Plato gaf hij de voorkeur boven Aristoteles, omdat de eerste hem
dichter bij Christus scheen te staan. Hij had trouwens toch al geen
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voorkeur voor Aristoteles, wijl die geen spoor van welsprekendheid
toonde. Wegens zijn ambt te Parma moest hij het brevier lezen hij
vervulde die plicht trouw. Dat hij generlei geestelijke waardigheid
wilde aanvaarden, ten einde zich geheel aan zijn studie te kunnen
wijden, mogen we wel beschouwen als een teken van die tijd, waarin
de verkleefdheid aan de Kerk kwijnde, maar ook van kerkelijke zijde
zal men er hem geen verwijt over willen maken. Het is waar, hij heeft
niemendal weg van een kerkelijke boetprediker, die met anderen de
verdooldheid van zijn tijd geselde en de staf brak over het pauselijk
bewind te Avignon; integendeel gelijk anderen bedelde hij te
Avignon om prebenden. Maar daartegenover moeten we er op wijzen,
dat hij in zijn laatste levensjaren de pen opnam om tegen de Averroïsten te schrijven; dit onder andere: „Hoe meer ik tegen Christus'
geloof hoor inbrengen, des te meer heb ik Christus lief, des te vaster
sta ik in Christus' geloof. Menigmaal ik roep Christus zelf daarvoor
tot getuige heeft de laster der ketters mij van een gelovige Christen
in een zéér gelovige Christen veranderd. Want die heidense ouden hoezeer zij ook bazelen over de goden ` lasteren niet, aangezien zij
de kennis van de ware God niet bezitten en Christus' naam nooit
vernamen." 1 ) Hij noemt het Christendom de enige en onwrikbare
basis van alle ware wetenschap, de enige, waarop de menselijke geest
kan bouwen. Hij verlangt steeds het evangelie te horen, ook wanneer
y

hij de dichterlijke, wijsgerige en historische werken der ouden leest.

Bijzondere waardering verdient ook, dat Petrarca astrologie en
alchemie zeer beslist als bijgeloof van de hand wijst. Het waren vooral
artsen, die toen deze „wetenschappen" beoefenden, en voor die
mensen had hij ongeveer geen goed woord over. Nadat hij paus
Clemens VI tegen de artsen had gewaarschuwd, keerde hij zich in
een heftig geschrift tegen de pauselijke lijfarts, die zich op een
beledigende manier tegen Petrarca's bemoeienis had verzet. Ook voor
de juristen voelde hij weinig, ofschoon hij zelf lange tijd rechten had
gestudeerd. Hij koesterde minachting voor de spitsvondige juridische
casuïstiek, zag in de juridische praktijk slechts een verachtelijke geldmakerij en ontzag zich niet, de beroemde canonist Giovanni d'Andrea
van Bologna te verwijten, dat hij geen algemene ontwikkeling bezat,
waarbij hij echter zijn eigen eenzijdigheid over het hoofd zag.
Aan eenzijdigheid lijdt Petrarca's eigen figuur immers ook: aan
de eenzijdigheid van de intellectualist, die ook heden nog in zijn
deugden tegelijk zijn gebreken heeft. Fijngevoeligheid voor uiterlijke
en innerlijke indrukken, aanstonds in woorden uitgedrukt, energie,
die voor geestelijke arbeid wordt gebruikt, en overmatige aandacht
voor eigen innerlijk leven worden vaak oorzaken van ziekelijk zelfbewustzijn, grote prikkelbaarheid, strijdlust en gekunstelde sentimen1)

De sui ipsius et multorum ignorantia c. 4, ed. C a p e 11 i (Parijs 1906), p. 44.
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taliteit. De mentaliteit van de kamergeleerde, van iemand, die door
intellectuele arbeid tussen vier muren wordt vastgehouden, spreekt
zich bij Petrarca ook uit in zijn snakken naar de natuur en zijn fel
genieten van de natuur, zoals wel de moderne stedeling die kent, maar
geen mens, die dagelijks in de natuur leeft. In een vaak geciteerde
brief spreekt hij levendig zijn gevoelens bij een bergtocht uit toen
hij met zijn jongere broer de Mont Ventoux bij Avignon beklom.
Zijn blik doet zich te goed aan het vergezicht van de Cevennes tot aan
de Leeuwenbaai, zijn hart vindt verheffing in de stilte op de bergtop,
boven de wolken en de Rhonevallei uit. In zijn verrukking slaat hij
Augustinus' Belijdenissen open, die hij gewoonlijk bij zich had, en
leest hij : „De mensen trekken uit, om de hoogte der bergen te bewonderen en de breedte der stromen en de uitgestrektheid van de oceaan
en de loop der sterren maar op zichzelf letten zij niet, voor zichzelf
hebben zij geen bewondering." Die woorden waren hem als uit het
hart geschreven. Zwijgend daalde hij de berg af, en toen hij in zijn
hut kwam, schreef hij er een brief over aan een vriend.
Augustinus' Belijdenissen ook prikkelden hem er toe, eveneens
schriftelijk de stille strijd van zijn innerlijke zorgen op te biechten.
Maar dat was niet zozeer het begin van een totale innerlijke ommekeer,
als bij Augustinus, als wel een stuk introspectie, dat bewijzen moest,
hoe goed hij Augustinus kon navolgen. Hij bleef dan ook niet vrij van
het pessimisme, dat voortkomt uit tegenstrijdigheid tussen zuivere
zelfkennis en gemis aan een waarachtig besluit tot zelfverbetering.
Het duurde nog ruim tien jaar, eer Petrarca, over de vijftig jaar oud,
zijn oude gewoonten prijsgaf, aan nauwe schoenen en kleren wilde
verzaken en zijn concubine wegzond. Evenwel ging hij zich daarna

nog meer te buiten aan eigen roem, en zijn tijdgenoten wierpen nog
olie op het vuur, want het scheelde niet veel, of men verafgoodde
Petrarca. Pausen en vorsten, hoge geestelijke en wereldlijke waardig heidsbekleders vleiden hem om strijd, betuigden hem door geschenken
hun eerbied. Italië koesterde zich eendrachtig in Petrarca's glorie.
Toen hij eens te Arezzo kwam, werd hij in triomf naar zijn geboortehuis geleid en kreeg de eigenaar bevel, het te verbouwen, wijl het als
monument voor de grote medeburger moest blijven voortbestaan. De
roem van Petrarca, zo zei de staat Venetië in een decreet, straalde zo
ver de aarde rond, dat er geen Christelijk moraalphilosoof of dichter
bestond of sinds mensenheugenis geleefd had, die met hem vergeleken kon worden. Toen het bericht van Petrarca's overlijden Avignon
bereikte, gaf paus Gregorius XI hoewel hij slechts enkele jaren te
voren een verzoek van de dichter om een prebende had afgewezen zijn kardinaal -vicaris in Italië opdracht, de geschriften van de overledene te verzamelen en goede afschriften te laten vervaardigen, vooral
van het grote heldendicht Afrika, de eclogae, brieven en pamfletten,
en het mooie werk over de eenzaamheid. Zo zien wij de Curie, die

308Zesde

boek

steeds bijzondere aandacht moest wijden aan de Latijnse taal, grote
belangstelling tonen voor de kunstvormen, waarmee Petrarca die taal
nieuw aanzien schonk.
Weldra openbaarde zich de uitwerking der modellen, gevoelens
en gedachten, die Petrarca de wereld had geschonken, en zulks het
duidelijkst te Rome. Daar trachtte de notaris Cola di Rienzo de
Romeinse republiek in haar oude grootheid te herstellen. Tweede
Pinksterdag 1347 trok hij aan het hoofd van zijn aanhangers het
Kapitool op, kondigde bij decreet vrede en orde af en liet zich tot
heerser over de stad uitroepen, evenwel met de pauselijke vicaris als
ambtgenoot. Het volk bejubelde de nieuwe tribuun, omdat hij de
heerschappij van de adel had gefnuikt. Hij trad op als wreker van
Bonifacius VIII, die voorheen met zijn pauselijke heerschappij het
Romeinse imperium had willen vernieuwen, in strijd met de adel,
die ondanks de steun van de Franse koning het onderspit had gedolven. Cola vermat zich, de titel Augustus aan te nemen en van de
Italiaanse steden aansluiting te eisen, maar zijn macht stortte weldra
in, hoewel Petrarca hem, van Avignon uit, geestdriftig geluk had
gewenst. De adel versloeg hem. Hij trok zich terug onder de Fraticelli
op de Mont Majella in de Abruzzen, tot hij door de profetieën van
ene fra Angelo werd uitgenodigd, zijn taak als wereldherschepper te
hervatten, en pausdom en keizerschap naar Rome terug te leiden. Hij
confereerde te Praag met Karel IV en stelde zich aan hem voor als de

voorloper des keizers. De nuchtere Luxemburger wenste om wille van
die dweper niet in onmin met de paus te geraken en liet hem gevangenzetten. Petrarca bezwoer Karel IV, als redder van Rome de Alpen
over te trekken, maar dit baatte Cola niets. De aartsbisschop van
Praag verklaarde Cola schuldig aan ketterij . Karel stuurde hem geboeid naar Avignon. Petrarca stookte de Romeinen er toe aan, hun
tribuun van de paus terug te eisen, en Innocentius VI liet hem vrij,
opdat hij de kardinaal -legaat Albornoz met zijn gezag zou helpen, te
Rome de orde te herstellen. In 1354 trok Cola als senator Rome weer
binnen, maar door zijn willekeur maakte hij zich snel opnieuw gehaat,
en bij een opstand verloor hij zijn leven. Langs zulke wegen kwam
men naar Rome's oude glorie niet terug.
Op intellectueel gebied daarentegen greep Petrarca's geest snel
om zich heen, vooral te Florence, de vaderstad van Dante en Petrarca
zelf. De rijke geldaristocratie, begerig naar ontwikkeling, wilde gaarne
het hare bijdragen tot de roem van de navolgers dier twee groten.
Hun schreden werden gevolgd door de koopmanszoon Giovanni
Boccaccio (1313-1375), die door zijn buitenechtelijke geboorte de
warmte van een Christelijk moederhart moest missen, en aanvankelijk,
op aandringen van zijn vader, te Napels de rechtsstudie had beoefend.
Ook hem wordt in onze tijd als zijn hoogste verdienste aangerekend,
wat hij zelf lang niet als zodanig beschouwde: zijn literair werk in het
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Italiaans, en vooral zijn verzameling van honderd novellen, de
Decamerone; die heeft hem beroemd gemaakt als de schepper der
moderne novelle en de wegbereider van het Italiaanse proza. Zelf
kende hij groter waarde toe aan zijn humanistische studiën en zijn
Latijnse geschriften. In zijn streven, de geest der Oudheid weer op te
wekken, sloeg hij nog andere richtingen in, beoefende hij bijvoorbeeld
de Griekse taal, die hij waarschijnlijk reeds te Napels had leren
schatten. Te Florence huisvestte hij drie jaar lang de Griek Leontio
Pilato, en hij deed moeite, om die matig ontwikkelde Griek aan een
gesalarieerde positie te helpen. Hij maakte van deze gelegenheid
gebruik, om zich door zijn logé die hem overigens weinig sympathiek was in diens taal te laten onderrichten en zich de Ilias te laten
verklaren. Vervolgens trad hij als propagandist op voor de Homerus vertaling, die Pilato vervaardigd had. Het was een slechte vertaling,
maar Boccaccio was er trots op, Homerus aldus weer in Italië te
hebben ingevoerd, en de eerste Italiaan te zijn geweest, die Homerus
weer had gelezen.
Nog heeft Boccaccio zelf tal van handschriften van Latijnse
klassieken gecopieerd, en daarbij veel moeite gedaan om de tekst te
verbeteren. Het voorbeeld en de aansporingen van die aanzienlijke
en gemoedelijke medeburger hebben de leken van Florence smaak
gegeven voor dergelijke studies.
Voor het uiterlijk zal Boccaccio een even goed zoon der Kerk zijn
geweest als in het algemeen zijn stadgenoten waren. Wij kunnen dan
ook geen openlijke oneerbiedigheid tegenover de leer der Kerk bij
hem constateren. Maar hij spotte wel eens met de wetenschap der
theologen toen hij van die zijde heidens en wulps werd gescholden.
Ongegrond waren die verwijten niet. Zijn lichtzinnigheid kwam niet
alleen aan de dag in vele onzedelijke verhalen, die ook de heiligheid
van het huwelijk niet ontzagen, maar ook in de novelle over de drie
ringen (oude modellen nageschreven overigens). Hij gaf daar, door
de pointe aan te scherpen, de strekking aan, dat eenieder, hetzij
Mohammedaan of Jood of Christen, de ware godsdienst meende te
bezitten en te beleven, maar dat nog niet uitgemaakt was, wie hem
inderdáád had. 1 ) Zo begon men te coquetteren met een wellicht nog
oppervlakkige scepsis, zoals men zich ook met frivole spot aan de
voorschriften der Christelijke zedenleer onttrok. Maar in welke bodem
wortelde dit verschijnsel? Hierin, dat men vaak niet meer met zoveel
eerbied kon opzien naar de dienaren der Kerk, als in de laatste tijd
van het Romeinse rijk, toen een Augustinus tegenover de uiterlijke
cultuur der Romeinen de hoge morele superioriteit van het Christendom belichaamde. In een zijner novellen laat Boccaccio de Jood
Abraham zijn overgang tot het Christendom aldus verklaren: een
1)

Decamerone I nov. 3.

21. Sc h n i r er. Kerk en Beschaving. III.
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godsdienst, die ondanks het duivelswerk van zijn hoogste dienaren
steeds klaarder en zuiverder glansde, moest wel steunen op de Heilige
Geest zelf. Een bittere opmerking, waarmee in die tijd velen het eens
waren. Boccaccio echter had er geen ander doel mee, dan met eigen
geestigheid te pralen.
De burgers van Florence, die hem toejuichten, namen zijn mentaliteit met graagte over; dat wil zeggen: al bleven zij uiterlijk aan de
Kerk hangen, innerlijk, met de belangstelling van hun geest, voelden
zij zich gaarne boven Christendom en Kerk verheven; zij zochten met
welbehagen vormen van omgang en conversatie, die afweken van de
Christelijke leer en zeden en aangegaapt werden als bewijzen van
hoger lekencultuur. Men sloot priesters en kloosterlingen niet buiten,
integendeel: men vond het heel prettig, als ook zij de nieuwe ideeën
beaamden, als ook zij meewerkten tot de herleving der Oudheid en de
schepping van fraaie taal- en omgangsvormen. Maar wie de toon
aangaf op het gebied van ontwikkeling en sociaal leven, dat was niet
meer de Kerk, dat waren de ontwikkelde leken. Iets dergelijks zij
het op meer bescheiden schaal had men vroeger onder de ridders
kunnen waarnemen. Nu waren het burgers van Florence, met democratische opvattingen, die weelderige feesten gaven en wedijverden
in pracht en praal, waartoe rijkdom hen in staat stelde. Zij brachten
in de deftige en intellectuele omgang een nieuwe stijl en toon. Die
toon was werelds, en de vrouwen trachtten door scherpzinnigheid en
handigheid haar gelijkwaardigheid met de man te bewijzen. Onderwerpen van kerkelijke of religieuze aard kwamen niet ter sprake, of zij
werden luchtig spottend even aangeroerd; ernstig behandeld werden
zij in geen geval. Over kwesties als de superioriteit van wereldlijk of
geestelijk gezag konden canonisten en theologen van die tijd nog
ijverig redetwisten, maar die ontwikkelde burgers voelden er niets
voor; zij vonden zulk juristengekibbel namelijk een bewijs van geringere beschaving men cultiveerde er zelfs zijn taalvormen niet mee!
Daarom lieten Petrarca en Boccaccio hun rechtsstudies ook varen.
Hoe die nieuwe mentaliteit om zich heen greep zien wij aan
Coluccio Salutati; ook hij had in zijn jeugd te Bologna het droge
notariaat moeten beoefenen, al snakte hij er naar, de voetstappen te
drukken van Petrarca, wie hij als jongmens een dweperige brief
schreef. Hij stond enige tijd in dienst van een pauselijke secretaris
te Rome, en werd daar onaangenaam getroffen door de wijze, waarop
met geestelijke posten gesjacherd werd. Later vestigde hij zich te
Florence, en daar maakte hij snel carrière. Hij werd in 1375, vijfenveertig jaar oud, staatskanselier, bekleedde dat ambt eenendertig jaar
lang en strekte het tot eer door zijn voorname rechtschapenheid en de
minzaamheid, die hij eenieder betoonde. Hij werd beschouwd als een
voorbeeld van republikeinse burgerdeugd, waaraan hij nog groter
waardigheid trachtte te geven door zijn stoïcijnse kalmte. Hij wilde
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daarmee bewijzen, dat de leken door de wijsheid der ouden nog
geschikter werden gemaakt tot de behartiging van staatszaken, dan
de geestelijken door de Kerk. Het was in die tijd, dat de kampioenen
van het humanisme voor het eerst aan de kanselarijen gingen werken.
Men vond hen daar weldra onmisbaar.
Deze weg baande Salutati zijn geestverwanten, door de stijl zijner
staatsstukken uitermate te verzorgen; Petrus de Vinea, de kanselier
van keizer Frederik II, Seneca en Petrarca navolgend maakte hij er
kunstwerkjes van. Die staatsstukken werden zeer bewonderd en door
velen overgeschreven als modellen van diplomatieke stijl. De kleine
stedelijke staten in Italië, die zich in de voortdurende verschuiving
van politieke combinaties slechts met grote moeite konden handhaven,
legden zich met steeds groter ijver toe op die verfijning in het schriftelijke diplomatische verkeer; en Florence vooral werkte daartoe krach tig mee, want aan de elegante stijl van het schriftelijk verkeer paarde
het de Florentijnse hoffelijkheid in de persoonlijke omgang met de
vreemde gezanten. De nieuwe kunst der diplomatie, met haar schone
vormen van gesproken en geschreven woord, kwam in hoog aanzien.
De vijftiende eeuw was de eeuw der Latijnse woordkunst. Dit
wordt gestaafd door het getuigenis (in 1406 voor het eerst vernomen)
van de tiran van Milaan, Giangaleazzo Visconti, dat Salutati hem, door
zijn geschriften, meer schade had gedaan dan duizend Florentijnse
ruiters. Een tweede tegenstander, met wie Florence in die tijd fel
kampte, was paus Gregorius XI. Coluccio Salutati vocht die strijd,
die strijd van drie jaren, waardoor Florence ban en interdict opliep,
met al het vuur van Italiaans nationalisme uit. Geestdrift voor de
vrijheid van zijn stad ging in hem samen met liefde voor de Oudheid.

Maar bij dat al was Salutati een degelijk Christen, die van geen epicuristische opvattingen wou weten, de Christelijke dogma's hoog hield
en grote waardering koesterde voor kerkelijke idealen en het kloosterleven.
Daarom juist vonden velen het zo vreemd, dat Coluccio Salutati
optrad als intellectueel leider der humanisten. Immers, zij waren er
getuige van, dat de nieuwe richting een zeer ongunstige invloed
uitoefende op de levensbeschouwing der jeugd. De Camaldulenser
Giovanni van San Miniato vermaande een jonge man, bewonderaar
van Salutati, van de studie der heidense dichters af te zien en zijn
belangstelling liever aan de kerkelijke schrijvers te schenken. De
woorden der heidenen, zei hij, waren in de mond van een Christen
bijna godslasterlijk en afgodisch, en zij bedierven de zeden. Salutati
schreef een verweer tegen de Camaldulenser en kwam op voor de
studie der ouden. Het was dwaas, op de klassieke werken te smalen
wegens hun schoonheid van vorm, want ook de Heilige Schrift was
aan schone en dichterlijke vormen rijk, en bovendien strookte de
diepste bedoeling der ouden zeer goed met de theologische waarheid.
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Wel kon men hier en daar in de werken der ouden morele aanstoot
nemen, maar dat kon men ook op menige plaats in de Heilige Schrift.
In deze polemiek zien wij de oude en de nieuwe richting voor het
eerst de literaire zwaarden kruisen. Weldra kreeg Salutati er nog een
tegenstander bij : de te Florence geboren Dominicaan Joannes Dominici, die toen op het gloriepunt van zijn loopbaan stond. Hij was zeer
gezien als predikant en asceet, en verrichtte menigmaal uitstekend
werk als raadsman van Gregorius XII en als kardinaal-legaat in verschillende zendingen. Hij droeg in 1495 met hoffelijke woorden zijn
geschrift Lucula noctis (Nachtlichtje) aan de Florentijnse kanselier
op, en in dat geschrift waarschuwde hij Salutati tegen het gevaar, dat
hij zich door de charme der heidense studiën te ver zou laten meeslepen. Hij nam met grote bezorgdheid waar, hoe onder de Florentijnse jeugd een nieuw heidendom de kop opstak in het intellectualisme, dat mode was geworden, en verhief daartegen zijn stem, wijzend
op de waardij van het Christendom voor de eeuwigheid. In zijn ijver,
de gevaren van eenzijdig intellectualisme te ontmaskeren, laat hij zich
verleiden tot deze bewering, die hem zeer kwalijk genomen is: „Het
geeft de Christen meer baat, de grond om te ploegen, dan zich te
verdiepen in heidense boeken." 1
Dominici heeft zijn bezorgdheid nog duidelijker uitgesproken in
zijn mooie paedagogische verhandeling over orde en tucht in het
gezinsleven, de Regola del governo di casa, die ook in de Italiaanse
literatuurgeschiedenis een ereplaats inneemt. Hij toornt tegen de
moderne methode, die de jeugd, ook de prille jeugd, meer als heidenen
dan als Christenen grootbrengt; die haar eerder kennis laat maken
met Jupiter en Saturnus, Venus en Cybele, dan met de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest. De tere, nog ongevormde gemoederen worden
vergiftigd door offers aan de valse goden. Dominici, of de kardinaal
van Ragusa, zoals men hem noemde naar het aartsbisdom Ragusa,
hem in 1408 toegewezen, heeft bovendien een stichtelijk werkje in het
Italiaans geschreven, dat populair geworden en vaak gedrukt is, Il
libro d'amore di carità. Dat boekje toont ons opnieuw, hoe men door
middel der volkstaal de weg trachtte te vinden naar het hart van het
Italiaanse volk. Hij heeft zijn geest, die op de practische zielzorg was
ingesteld, overgedragen op zijn leerling Antoninus Pierrozzi. Door
zijn preken werd die zoon van een notaris er op zestienjarige leeftijd
toe gebracht, in de orde der Predikheren te treden. Later was hij als
aartsbisschop van Florence het toonbeeld van de vrome herder, des
te hoger te waarderen, wijl dergelijke voorbeelden in de vijftiende
eeuw zo zelden voorkwamen. Door het werk van zulke mannen bleef
in Florence, ondanks alles, steeds het Christelijk leven bloeien.
Het was overigens onmogelijk, de nieuwe stroming tegen te
)

1)

c. 32. Ed. C o u 1 o n, p. 263.
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houden. Dus kwam de Kerk voor de gewichtige taak te staan, haar
binnen de juiste bedding te houden, wat er juist en goed in was te
bevorderen, en de rest te weren. Maar aan die taak wijdden zich helaas
maar al te weinigen van hen, die er toe geroepen waren. En dat de
polemiek daarbij menigmaal te ver ging, van weerszijden, zal niemand
verbazen.
Nadat de nieuwe geest, door toedoen van Salutati, macht had
gekregen over tal van leken te Florence, plantte hij zich voort naar
andere Italiaanse steden. Reizende leraren traden in verschillende
plaatsen op en trokken leerlingen. Dieper doordringen deed die geest
ook, want grondiger dan te voren ging men studie maken van de
Griekse literatuur. Leergierige jongelui trokken naar Byzantium, en
vandaar kwamen toen echte geleerden naar het westen, om te onder wijzen en verder te studeren. Deze relaties werden begunstigd door
de politiek van de keizer te Constantinopel, die met het westen
onderhandelde om hulp tegen de Turken te krijgen, en door het
streven naar een kerkelijke unie, dat met die onderhandelingen
samenging. Groot aanzien verwierf de Byzantijnse rhetor Manuel

Chrysoloras.
Dat Chrysoloras als leraar in het Grieks naar Florence werd
geroepen, was nog het werk van Salutati. De Griek kwam daar in
1396 en hij had er weldra een groot aantal leerlingen, al kwamen
slechts weinigen hunner over de eerste moeilijkheden van het Grieks leren heen. Chrysoloras is nog in vele andere Italiaanse steden geweest.
Eindelijk volgde hij paus Joannes XXIII naar Constanz, waar hij in
1415 overleed. Hij is de eerste geweest van een hele reeks leraren in
r

het Grieks. Ook kwam het veel voor, dat jonge Italianen naar Grieken -

land gingen, en na hun terugkeer in het vaderland als leraar optraden.
Vervolgens heeft de nieuwe beweging ook stuwkracht gevonden
in de concilies van Constanz en Bazel; want daar kwamen geleerden
van alle naties bijeen, en was er vraag naar humanistisch gevormde
secretarissen. Onder de pauselijke secretarissen te Constanz was er
menige klassiek ontwikkelde jongeman, die
door de ijver van
Salutati aangevuurd de gelegenheid waarnam, om in Zuid-Duitse
kloosters naar handschriften te zoeken. Even gelukkig als ijverig was
daarbij Poggio Bracciolini, die men de Columbus der bibliotheken
en archieven is gaan noemen. Hij vond in die tijd, te St. Gallen, de
eerste complete Quintilianus. Even gelukkig was hij in Frankrijk:
daar vond hij in Cluny en te Langres nieuwe redevoeringen van
Cicero. Ook nadat hij teruggekeerd was naar de Curie te Rome, bleef
hij de voornaamste figuur onder hen, die met zoveel resultaat speurden
naar handschriften van oude klassieken.
Omstreeks 1430 had het fonds aan Latijnse klassieken ongeveer
de omvang bereikt, die wij nu kennen. De philologen hadden toen
aantrekkelijke arbeid in overvloed. Er werden stelselmatig bibliotheken
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gevormd, handschriften gecopieerd, teksten vergeleken en verbeterd.
Zo legde men de grondslag der historische critiek, waarin de humanisten zoveel hebben gepresteerd.
Ook werken van kerkelijke schrijvers, die men reeds verloren had
gewaand, kwamen te voorschijn. Een exemplaar der volledige werken
van Tertullianus werd gevonden door de Florentijnse geleerde
Tommaso Parentucelli (die later, tot vreugde aller humanisten, als
Nicolaas V de pauselijke Stoel zou beklimmen), toen hij tijdens het
concilie van Bazel, in gezelschap van kardinaal Albergati, door
Duitsland reisde. In diezelfde tijd werd in Duitsland het werk van
Salvianus De gubernatione Dei gevonden.
Men trachtte vervolgens uit Griekenland de literaire nalatenschap
der Griekse schrijvers naar Italië te krijgen. In Italië zelf had men tot
dan toe nog maar een klein gedeelte van die nalatenschap gevonden:
een paar exemplaren van Homerus, enkele geschriften van Plato en
Aristoteles en enkele Griekse kerkvaders. Meer Grieks werk kwam
het eerst weer naar het westen door bemiddeling van Chrysoloras.
Giovanni Aurispa, Siciliaan van geboorte, bleek een bijzonder talent
te bezitten om overal in Griekenland handschriften te kopen of op
andere wijze te bemachtigen; maar die andere wijze was niet altijd
eerlijk, zodat hij bij de Grieken als schurk te boek kwam te staan. In
1423 bracht hij in grote kisten tweehonderdachtendertig delen heidense Griekse klassieken te Venetië aan. Na hem kwamen er nog meer,

die vrachten Griekse boeken aanvoerden. Het is een geluk geweest,
dat de Italianen in die tijd zo begerig waren naar Griekse boeken,
want wat in het oosten bleef, is verloren gegaan onder de overstroming
der Turkse heerschappij. Werken van Thucydides, Xenophon,
Plutarchus, en drama's van Sophocles en Aeschylus zijn toen voor het
eerst naar het westen gekomen. Van groot belang werd de nadere
kennismaking met Plato, van wiens dialogen men voorheen niet veel
meer had gekend dan de Timaeus in een onvolledige vertaling.
Lionardo Bruni uit Arezzo en derhalve Aretinus genoemd een
beschermeling en volgeling van Salutati, had te Florence van Chrysoloras Grieks geleerd, en begon kort na 1400 de werken van Plato te
vertalen. Hij vertaalde later ook geschriften van Aristoteles, en
daardoor meenden velen in het westen nu eerst de echte Aristoteles
te leren kennen.
De beoefening der Griekse literatuur kreeg een nieuwe prikkel
van belang door het concilie van Florence. Niet dat de Griekse
afgezanten op de westerlingen zoveel indruk maakten, met hun zonderling voorkomen en hun trots, waarachter slechts weinig soliede
kennis school. Maar de Italiaanse humanisten, die Grieks kenden,
kregen de kans, als tolken een zeer gewaardeerde rol te spelen. Onder
de Griekse geleerden, die met de Griekse keizer waren meegekomen
naar Italië, werd onder de humanisten te Florence vooral geëerd de
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grijze Georgios Gemistos, die zich toen Plethon liet noemen een
naam, die hetzelfde betekende als Gemistos („de zeer gewichtige ")
en aan Plato herinnerde. Onder zijn eigen geloofsgenoten echter kon
hij als vertegenwoordiger der Kerk geen aanspraak maken op vertrouwen. Te Mysithra, bij het oude Sparta, had hij vroeger een groep
leerlingen, naar het model ener academie van Plato, om zich heen
geschaard tot een soort geheim genootschap, dat hij onderrichtte in
zijn leer. Zo trachtte hij een nieuwe wijsgerige godsdienst, en daarmee
een nieuwe maatschappelijke orde te grondvesten. Hij putte voornamelijk uit de neoplatonicus Proclus, en zijn cosmologisch systeem
is niet veel meer dan een herschepping van het Helleense heidendom.
Hij begreep van Plato minder dan Lionardo Bruni, en in het geredetwist met de Grieken, voor wie Plato dé grote man was, liepen tal van
Latijnen weer warm voor Aristoteles, die door de Griek Georgios
Trapezuntios hoog boven Plato werd aangeslagen in een Latijns,
maar verre van onpartijdig geschrift.
Bessarion was de Griek, die op het wetenschappelijk streven in
Italië de krachtigste invloed uitoefende. Hij was geboren te Trebisonde, en te Constantinopel onderwezen; hij trad daarna in de orde
der Basilianen en liet zich door Gemistos inwijden in diens theosophische geheime leer. Hij nam als aartsbisschop van Nicea deel aan
de onderhandelingen tot een unie, en spande zich te Florence van alle
Grieken het meest in, om de unie met de Latijnen tot stand te brengen.
Toen de onderhandelingen gesloten waren, werd hij door Eugenius IV
tot kardinaal benoemd. Daarna verzamelden zich om hem heen de
vele Grieken, die bedelend naar Italië kwamen in de tijd van de val
van Constantinopel, en in de niet zeer geslaagde pogingen, om een
kruistocht tegen de Turken te bewerken, was hij de grote drijfkracht.
Nadat hij in 1463 tot Latijns patriarch van Constantinopel was
benoemd, verdedigde hij met de pen de unie tegenover zijn landgenoten. Hij had zich ook de Latijnse taal terdeeg eigen gemaakt en
kon derhalve beter dan ieder ander Griekse en Latijnse wetenschap
aaneenkoppelen.
In zijn huis te Rome kwamen de Grieken en Latijnen samen; hij
hield voor die vergaderingen lezingen over Plato, waaruit zijn belangrijk werk „Tegen de lasteraar van Plato" is ontstaan. Aanleiding
daartoe gaf het tegen Plato gerichte geschrift van Georgios Trapezuntios. Bessarion's werk werd geschreven in de Griekse taal en is in 1469
ook in het Latijn verschenen. Bessarion heeft daarmee, zonder Aristoteles te kleineren, Plato's gedachtenwereld voor het eerst in den brede
toegankelijk gemaakt voor het westen. Hij ook heeft de liefde voor
Plato gewekt in Marsiglio Ficino, die de werken van Plato, maar ook
die van Plotinus en andere Grieken, in fraai Latijn heeft vertaald.
Maar Bessarion heeft zich nog meer verdiensten verworven. Hij
heeft al zijn best gedaan, om de schatten van Griekse cultuur te
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redden van de toen dreigende ondergang. Hij verzamelde derhalve
Griekse handschriften, en copieerde ze zelf, of liet ze copiëren door
behoeftige Griekse geestelijken, wie hij aldus tevens een middel van
bestaan verschafte. Geen bibliotheek in het westen omvatte zoveel
Griekse handschriften als de zijne. Nog tijdens zijn leven schonk hij
die verzameling, zevenhonderdzesenveertig stuks omvattend, aan
Venetië, waarvan hij een nieuw centrum van Griekse cultuur wilde
maken. Bessarion's bibliotheek vormt de kern van de latere Marcusbibliotheek. Hij schonk zijn bijzondere gunst aan Niccolo Perotti een leerling van Vittorino da Feltre die naam heeft gemaakt door
zijn vertaling van Polybios, en als auteur van een veelgebruikte
Latijnse grammatica en een zeer geleerde commentaar op Martialis.
Al deze geleerden hadden rijke en machtige begunstigers nodig,
wilden zij zich geheel aan hun studie kunnen wijden. De eerste der
grote maecenaten was Cosimo de' Medici. Deze koopman vergrootte
de rijkdom, die hij van zijn vader had geërfd, met groot beleid; zijn
handelsrelaties strekten zich uit over heel Europa, de Levant en
Egypte. De republikeinse staatsvorm handhavend heeft hij, na de
macht der oude families gebroken te hebben, van 1434 af feitelijk over
Florence geheerst, dertig jaar lang. Hij was de rijkste man van heel
Italië en trachtte bovendien, als vorstelijk begunstiger van kunst en
wetenschap, in de verfijnde beschaving van de dag uit te munten. Heel
Florence verheugde zich over de pracht en de praal, die hij aan zijn
stad gaf, door restauratie van paleizen, kerken en kloosters. Vele
begaafde mannen werden door hem aan het werk gehouden en waren
van zijn gunst afhankelijk; en zij allen hielpen de erkenning van zijn
verdiensten voor de wetenschap verbreiden. De eretitel: vader van
zijn vaderstad heeft hij derhalve wel verdiend, al begreep hij dan ook,
dat hij aldus zijn heerschappij de beste stut gaf. Hij voelde zich met
welbehagen het middelpunt van een vernuftige en artistieke kring,
een kring, die wijde roem vond, vooral door de Platonische Academie.
Die was door hem gesticht op aansporing van Gemistos Plethon en
bracht de naam academie in het wetenschappelijk leven der westerse
maatschappij opnieuw in omloop. Aan het hoofd der academie kwam
te staan de Platovertaler Marsiglio Ficino, wiens vader Cosimo's
lijfarts was. De academie ontplooide haar Platocultus, steunend op de
neoplatonici, onder Cosimo's kleinzoon, Lorenzo Magnifico, en
schitterde later met de roem van graaf Giovanni Pico van Mirandola,
die reeds op jeugdige leeftijd een grote naam kreeg als geleerde, maar
jarenlange censuur beliep wegens enige zijner theses. Hij wilde
Griekse en Joodse geest met het Christendom samensmelten tot één
wijsgerig systeem, en noemde Plato de Griekse Mozes. Pico heeft
vooral invloed uitgeoefend door zijn twaalf boeken tegen de astrologie. Hij bepleitte daarin zeer nadrukkelijk de mening, dat er in het
natuurlijk gebeuren voor de speurende mensengeest geen andere
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relaties in aanmerking kwamen dan die tussen oorzaak en gevolg.
Daardoor heeft hij de nieuwe kijk op de natuur aanmerkelijk vooruitgeholpen. Maar we zijn met hem al vooruitgelopen in de tijd van zijn
stadgenoot en studievriend Savonarola, uit wiens handen hij kort voor
zijn dood, de 17e November 1493, in de S. Marco het habijt van
St. Dominicus ontving.
Te Florence beijverde men zich al vroeg, het humanisme ook in
de politiek toe te passen; want in de diplomatie was de kunst van de
stijl het beste wapen.
Van Salutati af werd het ambt van staatskanselier te Florence
steeds door een humanist bekleed, tot Niccolo Macchiavelli toe. De
onmiddellijke opvolger van Salutati was Lionardo Bruni, even hoog
geëerd als deze, en schrijver van talrijke werken, waaronder vooral
zijn vertalingen van Griekse auteurs waardering vonden. Hij is het
ook, die het woord „humanitas", waarmee Cicero de Griekse cultuur
had aangeduid, weer in zwang bracht, nu als naam voor de nieuwe
cultuur. 1 ) Te Florence echter was men hem het dankbaarst voor zijn
geschiedenis der stad, twaalf boeken omvattend, maar onvoltooid, en
die dankbaarheid gold op de eerste plaats het mooie Latijn, waarin
hij haar schreef. Na zijn dood (1444), op zijn praalbed, legde men dat
historische werk op zijn borst, als het edelste geschenk, dat de stad
hem dankte, en tooide men zijn hoofd met laurier. Een prachtig
grafmonument in de S. Croce, door Bernardino Rosselino, getuigt nog
heden van de dankbaarheid der Florentijnen. Bruni werd als kanselier
opgevolgd door Carlo Marsuppini, die ook in zijn nieuwe ambt zijn
voordrachten over Latijnse welsprekendheid en Griekse taal in het
studio te Florence mocht voortzetten. Hij was onverbloemd heiden
en stierf in 1453 zonder de Heilige Sacramenten te hebben ontvangen.
Maar als schrijver werd hij zozeer vereerd, dat hij niettemin een
Christelijke begrafenis en een zeer mooi grafmonument in de S. Croce
verwierf.
Ook geestelijken volgden te Florence de nieuwe richting. Dit
bewijst bijvoorbeeld de figuur van Ambrogio Traversari, Camaldulen
die op de voorgrond kwam door zijn kennis van het Grieks en zijn-ser,
positie als generaal zijner orde, en bij de onderhandelingen over de
unie verdienstelijk werk deed. Het viel hem echter niet makkelijk,
zijn strenge inzichten over de behoefte der Kerk aan hervorming te
rijmen met zijn humanistische arbeid, met andere eergierigen te
wedijveren in pronk van schone taal, en toch zijn kloosterlijke onthechting aan het aardse te handhaven. Zijn leerling Giannozzo
Manetti vertoonde weer een ander type. Hij had zijn bankierspraktijk
verwisseld voor de studie, en Grieks geleerd, vooral van Traversari.
1 ) K. B r a n d i, Das Werden der Renaissance. Univ. -Rede (Gottingen 1908).
hlz. 8. 21.
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Hij leerde bovendien Hebreeuws, om met de pen het Christelijk
geloof tegen de Joden te kunnen verdedigen, en huisvestte geruime
tijd Grieken en Joden, om zich in hun talen te bekwamen. Hij bracht
het dan ook zo ver, dat hij de psalmen kon vertalen en een groot werk
tegen de Joden kon schrijven. Hij was in de theologie en de kerkelijke
schrijvers goed thuis, en stak boven vele theologen uit, doordat hij de
Heilige Schrift in de oorspronkelijke taal kon lezen. Hij komt ons voor
ogen als een leketheoloog, op wiens persoon niets aan te merken valt,
een gelukkig echtgenoot en vader, vol ijver voor zijn geloof. Onder
de geletterden ook zouden wij hem een aparte figuur kunnen noemen,
wijl hij minder hechtte aan elegantie naar de vorm, hoewel hij meer
dan eens werd aangewezen, om de republiek als gezant te vertegenwoordigen ; misschien vooral om zijn eerlijkheid en onomkoopbaarheid. Hij levert ons het verheugend bewijs, dat de nieuwe cultuur ook
de rechte weg van Christelijke weetgierigheid kon houden.
De generaal der Camaldulensers telde onder zijn beste vrienden
ook de ongehuwde, ietwat zonderlinge Niccolo de' Nicoli, die in 1437
als goed Christen in zijn armen stierf. In Cosimo's tijd was Nicoli
nummer één onder de humanistisch ontwikkelde jongelui. Hij kreeg
steeds het eerste bericht over nieuwe ontdekkingen in bibliotheken,
en zelf gebruikte hij heel zijn rijkdom voor zijn eigen bibliotheek,
toen, met achthonderd delen, de grootste en beste van Florence. Hij
had bovendien beelden, schilderijen, vazen, gemmen en munten verzameld, en met die schatten om zich heen zat hij welbehaaglijk boeken
over te schrijven of met vrienden te praten. Geen betere introductie
bij Cosimo dan de zijne: men heeft hem zelfs de literaire minister van
Cosimo genoemd. Hij leefde als een echte kamergeleerde, uitsluitend
voor zijn studies en liefhebberijen. De contemporaine politiek interesseerde hem niet. Die vond hij te onbeduidend, bij de daden zijner
vereerde ouden vergeleken. Hij trouwde niet, om zijn geld onbekrompen voor de wetenschap te kunnen gebruiken, maar hield een
concubine, hetgeen hem eens niet geringe onaangenaamheid berokkende; zij werd namelijk midden op straat door familie op een pak
slaag getracteerd. Hij heeft zelf niets geschreven, maar critiseerde
veel, en moest zich derhalve ook de critiek van anderen die hem
waarlijk niet licht viel laten welgevallen. Toen hij in 1437 stierf,
wenste hij begraven te worden in hetzelfde Florentijnse klooster, waar
ook Boccaccio wilde rusten, opdat er voor zijn ziel gebeden zou
worden; in het klooster der Augustijner Eremieten S. Spirito namelijk.
Daar kwamen de humanisten in Boccaccio's laatste tijd bij voorkeur
samen en voerden zij dagelijks disputen. In datzelfde klooster ook had
men pater Luigi de' Marsigli vereerd als eerbiedwaardig grijsaard en
vriend der humanisten, die mede als volksprediker en als provinciaal
van zijn orde optrad. Mogen wij een zekere tweeslachtigheid zien in
zijn mentaliteit, sympathiserend met het streven van zijn letterkundige
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vrienden, nevens zijn toewijding aan het geloof en zijn ambt, wij
moeten erkennen, dat hij zijn vereerders, die overhelden tot bandeloosheid, althans binnen perken van betamelijkheid trachtte te houden.
In deze eigenaardig gemengde omgeving nu werkte, eerst als
prior van S. Marco, daarna (1446-1459) als aartsbisschop, de H. Antoninus, gelijk vanouds de voorbeeldige herders der Kerk het deden;
en het mocht blijken, dat zulke arbeid nog steeds goede vrucht
opleverde. De adel ging zich te buiten aan overdaad en pronk hij
echter leefde in grote eenvoud, en liet slechts aardewerk en glas op
tafel komen; anderen dongen naar de gunst van machtigen en rijken
hij predikte voor het arme volk, en was de vader der armen en
eenzamen; hij stichtte armenscholen en liefdadige verenigingen, en
begunstigde vooral de schamele armen, de buonhomini di S. Martino.
Om hem heen woelden lichtzinnigheid en haat en nijd hij vervulde
onverstoorbaar zijn taak als zielenherder, trachtte vrede te stichten en
nooddruftigen te helpen. En men eerde hem daarvoor. Aan Cosimo
de' Medici wordt de verklaring toegeschreven, dat de republiek, door
oorlog, pest en burgertwist geprangd, ondergegaan zou zijn, als de
aartsbisschop haar niet had gered door zijn gebeden en zijn behaaglijkheid in Gods oog. Hij was bovendien een knap theoloog; hij schreef
twee theologische summae, een wereldgeschiedenis en een aantal
verhandelingen in het Italiaans, onder andere een Regola di vita
cristiana voor Cosimo's schoonzuster, de weduwe van Lorenzo de'
Medici; maar hij hield de vorm eenvoudig, ongekunsteld, naar oude
trant. Die geschriften trokken tij dens zijn leven geen bij zondere aandacht, maar men kon niet nalaten met eerbied op te merken, hoezeer
de zuivere Christelijke princiepen in hem overheersten. Dat bewees
ook zijn optreden tegen de lauwheid in de kloosters, die hij in zijn
omgeving constateren moest, en die de monniken allesbehalve prikkelde, om de strijd tegen de moderne geest aan te binden. In zijn verhandeling over de hoogmoed brandmerkt hij de trots van iedere orde
afzonderlijk, waardoor innerlijke wedergeboorte verhinderd werd:
de Benedictijnen gaan er groot op, volgelingen te zijn van de vader
aller monniken in het westen, en onder de hunnen zoveel heiligen en
pausen te tellen; de Dominicanen prijzen hun stichter als degene, die
meer dan alle anderen op de Heer Jezus geleek; de Franciscanen
verheffen de seraphijnse Franciscus op de zetel, die door de val van
Lucifer vrijkwam, en beweren, dat hij door de vroomheid der zijnen
ieder jaar het vagevuur ledigt; de Eremieten kleden de H. Augustinus
in hun gewaad, de reguliere kanunniken en Servieten eveneens; de
Carmelieten beroemen zich er op, dat Elias hun orde stichtte, hoewel
zij slechts een gedeelte van St. Basilius' regel naleven. 1
In het leven en de arbeid van de H. Antoninus toonde zich de
)

1)

Antonini Summa theol. II (Verona 1740) tit. III c. 4 p. 455 s.
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taakvervulling der Kerk nog steeds op haar best; beter en waardiger
dan in de eerzucht van andere kerkvorsten, door de humanisten
gevierd te worden als beschermers. Waren er aan het einde der vijftiende eeuw meer bisschoppen geweest zoals hij, dan had de Kerk
daarna niet zulke zware tijden te doorleven gekregen. Schoon er in
Italië toch nog wel enkele waren. Wij zullen er hier slechts één
noemen: Lorenzo Giustiniani, in dezelfde tijd bisschop van Venetië
en in 1451 tot het patriarchaat verheven.
Het duurde niet lang, of ook buiten Florence, in andere steden
en aan andere hoven, waren de aanhangers der nieuwe richting overal
te vinden; en richten wij onze blikken daarheen, dan krijgen wij een
nog scherper kijk op de tegenstrijdigheid der geesten, die binnen
Italië bestond, al leidde zij niet tot een kamp op leven en dood. De
humanisten streefden met ijver naar posities aan de hoven der vorsten
of aan de zijde der groten. Het grote probleem van hun levensonderhoud kon geen betere oplossing vinden dan zo'n goed betaalde en
tamelijk veilige post als lofredenaar, geschiedschrijver, hoveling,
diplomaat of gouverneur.
Als voornaamste maecenas der humanisten werd geprezen de
Aragonees Alfons, wie het na lange strijd in 1443 was gelukt, in het
soliede bezit van de Napelse troon te geraken. Hij ging een schitterend,
weelderig hof voeren en deed zijn best, om als inheems, Italiaans vorst
te worden beschouwd; en niet vruchteloos, want hij sprak vloeiend
Italiaans. Een tweede middel tot hetzelfde doel was gunstbetoon aan
de humanisten, op wie Italië toen zo trots was. Hij vond het heerlijk,
de kopstukken der nieuwe Italiaanse cultuur in zijn tegenwoordigheid
te horen disputeren, al gingen zij elkaar nog zo heftig te lijf; mét hen
hield hij ieder geschrift en ieder aandenken der Oudheid hoog, en
hun lof was zijn schoonste winst. Onder al hun beschermers was er
geen, die hun zoveel vrijheid, ja ongebondenheid van spreken toestond als hij. Nergens derhalve stapte men met zoveel vrijmoedigheid
die soms in brutaliteit ontaardde over het gezag van Kerk en
godsdienst, en vooral van de Christelijke zeden heen.
Aan dat hof vertoefde het grootste gedeelte van zijn levenstijd
Lorenzo della Valla, die te Rome was getogen en onder leiding van
de pauselijke secretarissen Lionardo Bruni, Poggio en anderen de
klassieke studiën had beoefend. Toen hij zijn pogingen, - om als
pauselijk secretaris te worden aangesteld, mislukt zag, verliet hij
Rome, zwierf door Italië rond, en kwam eindelijk aan het hof van
koning Alfons. Daar trok hij de aandacht als philologisch criticus, en
vooral ook, doordat hij koen alle traditionele inzichten bestreed,
hetgeen hem echter in de gunst des konings meer baat dan scha gaf.
Te Rome reeds had Valla opzien gebaard door de driestheid,
waarmee hij Cicero, sinds Petrarca de grote afgod, aanviel. Die schoot
in de kunst der rhetorica jammerlijk tekort, meende hij Quintilianus
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stond veel hoger. De verbazing werd nog groter, klom zelfs
en
niet ten onrechte tot ontsteltenis, toen hij te Pavia, waar hij aan
de hogeschool twee jaar lang rhetorica doceerde, de dialogen over de
lust (de voluptate) publiceerde. Tot dan toe hadden de humanisten
de heidense moraalphilosophie der stoïcijnen gehuldigd, trachtend
evenwel, haar met de Christelijke zedenleer te laten rijmen; Valla
echter verdedigde onbeschroomd Epicurus' leer, het recht op zinnenlust: de voluptas was het ware goed, ja het enige goed. Wel liet hij aan
het einde van het dispuut de Christelijke leer triomferen, maar het
was iedere lezer duidelijk, dat hij zulks alleen voor het uiterlijk deed,
om de vermetelheid te verbloemen, waarmee hij de zinnenlust verheerlijkte en de Christelijke moraal trachtte te kleineren als een
bekrompen, onnozele levensbeschouwing. Zijn boos opzet sprak te
duidelijker, doordat hij de redetwist door pauselijke secretarissen liet
voeren. De kloostergeloften maakte hij ten spot door de kuisheid voor
te stellen als een tegennatuurlijke marteling. Dat de humanisten er
van hielden, met het heidendom te coquetteren, dat zij over heidense
goden spraken met een verering alsof zij zelf heidenen waren, kon
nog enigszins verontschuldigd worden als een spel met woorden; dat
zij in hun zedelijk gedrag zoveel grond tot verdenking gaven, mogen
wij hun misschien niet extra-zwaar aanrekenen in een tijd, waarin
het zedelijk gedrag van de clerus zoveel te wensen overliet; maar dat
de Christelijke zedenleer principieel bij de epicuristische losbandigheid werd achtergesteld en als een stap achteruit op de weg der
beschaving beschouwd, dat wekte terecht bij de meesten ergernis.
Maar het deed Valla in zijn carrière geen schade. Kort daarna
tastte hij de vertegenwoordigers van kerkelijke traditie en academische
wetenschap op een andere, weinig minder gevoelige plek aan. Hij
schreef, waarschijnlijk eveneens te Pavia, de „Dialectische disputen",
waarin hij de wijsgeren warhoofden noemt, omdat zij Aristoteles als
hoogste autoriteit beschouwden en hun studenten onder ede ver
zich steeds aan Aristoteles te houden. Hij vindt de hele-plichten,
scholastiek niets dan een verward kluwen, waarin doodeenvoudige
denkwetten zijn misvormd tot een jammerlijke chaos. Hij heeft daarmee vooral de Latijnse taal en grammatisch begrip op het oog, en
ergert zich aan het scholastieke Latijn, omdat het was afgeweken van
de klassieke vormen.
Hij formuleerde die verwijten uitvoeriger in een volgend geschrift, over de elegantie der Latijnse taal. Hij spreekt daarin meer
positief en heeft er zijn meeste roem aan te danken. Het is zijn bedoeling, de Latijnse eloquentie opnieuw te grondvesten en haar te
bevrijden van de middeleeuwse uitwassen. Hier vertoont zich dus
duidelijk de philologische opvatting, waaraan het voorbije tijdperk
later de geringschattende naam Middeleeuwen te danken kreeg. De
mooie, oude taal van Rome was door barbaren verminkt; al sedert
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eeuwen had geen mens meer echt Latijn geschreven. Dat het Latijn
tot in die tijd nog een levende taal was, die zich, gelijk iedere taal,
verder ontwikkelde en zich voegde naar de omstandigheden, dat
namen die schimpers op het middeleeuwse Latijn niet in aanmerking.
Wat wisten zij van de organische groei ener taal ?
Het waren niet alleen de scholastieken, die Valla's ergernis
opwekten. De juristen kregen dezelfde verwijten te horen. Daarbij
roerde zich een naijver, die bij de humanisten al vroeg viel waar te
nemen. De juristen vormden de bevoorrechte lekenstand, waarnaast
de humanisten zich wilden opwerken. De juristen werden als hoogleraren aan de universiteiten goed betaald, en verdienden er nog veel
bij met adviezen en processen. Welk een armzalig figuur sloegen
daarnaast de humanisten! Te Padua genoten de beroemde juristen in
die tijd inkomens tot achthonderd dukaten. Valla echter moest te
Pavia de welsprekendheid doceren voor vijftig goudguldens. Bovendien beschouwden de humanisten de rechtsstudie als een ondraaglijk
gezwoeg met dorre vormen zonder verheven inhoud velen hunner
hadden dan ook die studie, waarmee zij begonnen waren, laten varen.
Speciaal wierpen zij de juristen nog voor de voeten, dat zij met hun
glossen de wijsheid der oude Romeinse juristen hadden verhanseld.
Valla trad als woordvoerder der humanisten op. In een smaadschrift
kwam hij op tegen de bewering, als stond de middeleeuwse rechtsgeleerde Bartolus, met zijn commentaren op de wetboeken van Justinianus, op een veel hoger peil dan Cicero, die slechts een weetniet en
zwetser was. Valla dreef de spot met de barbaarse taal der julisten,
met hun onwetendheid op ieder gebied van vrije wetenschap, en zelfs
met keizer Justinianus, hetgeen door de juristen als majesteitsschennis
werd beschouwd. De juristen voelden zich ernstig beledigd. Er kwam
schandaal van in de straten van Pavia, zodat Valla er weg moest.
Valla ging nu naar koning Alfons. Daar was hij veiliger. Weldra
kwam hij met nieuwe felle geschriften voor de dag. Hij schreef in 1440,
toen koning Alfons strijd voerde met paus Eugenius IV, zijn De falso
credita et ementita Constantini donatione declamatio. Nicolaus Cusanus had al eerder (1432-1433) in zijn Concordantia catholica historische bezwaren tegen de echtheid der schenking ingebracht, en kort
na Valla (1450) leverde de Engelse bisschop Reinald Pecock uit de
bronnen het bewijs der vervalsing. Valla, die misschien bekend was
met de opmerkingen van Cusanus, streefde echter niet enkel een
wetenschappelijk doel na. Hij wilde tegelijk de politieke belangen van
de koning van Napels dienen, en bewijzen, dat de paus hoegenaamd
geen recht kon doen gelden op Rome, de Kerkelijke Staat, op Napels
en Sicilië, of op welk ander westers land ook. De paus was alleen de
plaatsvervanger van Christus en niet die des keizers. De vorsten
mochten hem zijn wereldlijke heerschappij ontnemen. De pausen
hadden ofwel blijk gegeven van grote onwetendheid, toen zij de valse
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oorkonde voor echt aanzagen, ofwel zich schuldig gemaakt aan een
schandelijke hebzucht en heerszucht, door zulk een vals document in
de wereld te brengen.
Het was hem nog niet voldoende, aldus de waardigheidsbekleders
der Kerk opnieuw gekrenkt te hebben. In een geschrift over de
vrijheid van de wil bestreed hij het gezag van Boëthius, dat door de
Kerk werd aanvaard. In de dialoog over de religieuze professie hoonde
hij de kloosterlijke staat. De monniken hadden geen recht, alleen
wegens hun staat van God een groter loon te verwachten dan de leken.
Dat zij voor zichzelf beslag legden op de term „religio" was aanmatiging; zij konden zich eerder sekte noemen. Alleen zij traden in
kloosterorden, die elders het leven niet aankonden. Ook de geestelijke
stand in het algemeen smaadde hij, door de hele stand morele schande
te verwijten wegens de bandeloosheid van enkelen.
Koning Alfons had intussen vrede gesloten met de paus, en toen
duurde het niet lang meer, of de slachtoffers van Valla's spot stelden
zich tegen hem te weer. De Observant fra Antonio da Bitonto viel
hem te Napels in zijn preken aan. Valla stelde voor, in de dom met
hem te debatteren. Daarop werd er een inquisitieproces tegen hem
geopend, niet wegens zijn geschrift over de schenking van Constantijn,
maar wegens wijsgerig-theologische uitlatingen in andere werken,
vooral die, waarmee hij het gezag van Boëthius betwistte, en zijn kort
te voren uitgesproken mening, dat de geloofsbelijdenis niet door de
apostelen was opgesteld. Valla werd in de dom in verhoor genomen;
hij bood aan, wat het laatste punt betreft, te bewijzen, dat het symbolum afkomstig was van de synode van Nicea, bestreed de competentie van zijn rechters, maar was wel zo verstandig te verklaren, dat
hij niets anders geloofde dan de Kerk. De bescherming des konings
bleek haar macht nog niet verloren te hebben. Alfons beval, Valla
ongemoeid te laten, want hij was geleerder dan de inquisitoren, en
die vervolgden hem alleen wegens zijn geschrift over de oorkonde van
Constantijn.
Valla hield zich ook daarna bezig met vraagstukken, die hem de
kans boden te bewijzen, hoe hoog hij met zijn philologische critiek
boven de theologen uitstak. Hij schreef twee boeken over de vergelijking van het Nieuwe Testament: hij vergeleek daarin de Griekse
bron met de vulgaat, de officiële Latijnse vertaling, die hij betitelde
als de beek, van de Griekse bron afgeleid, en herhaaldelijk oefende hij
op Hieronymus critiek uit. Al vonden velen het een ongehoorde
brutaliteit, dat een humanist de vulgaat en de kerkvader voor zijn
philologische rechterstoel daagde, er waren ook toen reeds anderen,
wie het heel goed leek, dat de tekst der vulgaat met het Griekse
origineel werd vergeleken. Kardinaal Bessarion hielp Valla bij die
arbeid. De kardinaal van Cusa schreef aan Valla, dat hij het boek heel
goed vond, en dat het nuttig was tot juist begrip van de Heilige Schrift.
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Inderdaad zou men Valla onrecht doen, zo men hem afschilderde
als een ongelovige vijand der Kerk. Hij was een boosaardig, maar ook
een scherpzinnig criticus. Toegegeven moet worden, dat hij zich
weinig aantrok van de morele zending der Kerk, noch ook van zijn
eigen zedelijke waardigheid. Daarom zag hij er niet tegen op, toen
heimwee naar Rome hem overviel, paus Eugenius om vergiffenis te
smeken. Zijn geschrift over de schenking van Constantijn trachtte hij
zonder het te noemen te excuseren met de bewering, dat hij het
op aanstoken van anderen had geschreven, uit zucht naar roem, en hij
beloofde, voortaan even energiek voor de Kerk te werken, als hij haar
vroeger beledigd had. Valla bracht het niet zover, dat hij tijdens het
pontificaat van Eugenius IV ongehinderd te Rome kon verblijven,
maar Nicolaas V was hem, en velen zijner geestverwanten, beter
gezind: hij stelde hem aan tot pauselijk scriptor, en later zou Valla
het nog een stapje verder brengen.
Ten gunste van Valla kunnen wij nog wijzen op menige positieve
critische prestatie; maar ook dit kunnen wij niet ten opzichte van zijn
vriend Antonio degli Beccadelli. Die man heeft het grofste en laagste
op zijn rekening staan, wat er in die tijd geschreven werd, en hij heeft
daardoor heel het nieuwe streven een onuitwisbare schande aangedaan. Antonio degli Beccadelli sproot uit een adellijke familie te
Palermo en wordt daarom kortweg Panormita genoemd. Hij studeerde
aanvankelijk te Bologna rechten, trok toen Italië rond en schreef te
Siena een verzameling walglijke epigrammen onder de titel Hermaphroditus, waarin onder andere de ondeugd bezongen werd, waaraan
eens de Griekse wereld onderging, en die, gelijk wij reeds van Bernardinus van Siena vernamen, liet Italië van die tijd doorkankerde. 1 ) De
schrijver ging zelfs zover, trots te zijn op dat boeken het te verdedigen.
En er waren humanisten te over, die het bewonderden en het een
origineel, elegant stuk werk prezen. De auteur werd door koning
Sigismund, toen die in 1433 te Siena kwam, met de dichterkroon
geëerd, en de hertog van Milaan stelde hem aan, om de universitaire
jeugd in het Latijn te onderwijzen, al behield hij dat ambt niet lang.
Want er waren inmiddels toch wrakende stemmen tegen die schunnige
verzen opgegaan, van de Franciscaan Antonio da Rho, hofredenaar
te Milaan, in een pamflet, en van Mariano da Volterra, prior van een
Kartuizerklooster te Venetië, in een gedicht. Paus Eugenius IV stelde
de straf der excommunicatie op de lezing van Panormita's geschrift.
Bernardinus van Siena en andere Observanten waarschuwden in hun
predikaties openlijk tegen het boek en lieten het op de pleinen verbranden. Niettemin werd Beccadelli door koning Alfons van Napels
tot raadsheer aangesteld; hij moest bij zijne majesteit als gezelschapsheer optreden en ontving daarvoor een jaargeld. Hij klom zelfs op tot
1)

Zie boven blz. 274.
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president van de rechtbank en maakte deel uit van gezantschappen.
Hij leidde een aangenaam leventje en stierf in 1471 te Napels, nadat
hij evenwel in het publiek berouw had betuigd over zijn vuns geschrijf.
De tot nu toe genoemde humanisten hebben ons vooral de kwade
kant der nieuwe beweging leren kennen. Daartegenover staat echter
veel verdienstelijks, op onderwijsgebied door het humanisme voorbereid. Dat komt reeds duidelijk uit bij de nobele Vittorino dai
Rambaldoni, afkomstig uit Feltre nabij Venetië, en daarom ook Vittorino da Feltre genoemd, een der weinigen, die vroomheid en reine
zeden met de nieuwe studiegeest wisten te verenigen. Hij studeerde
aan de universiteit van Padua en beoefende daar met de poëzie ook
de lichamelijke sport. In 1423 werd hij naar Mantua geroepen, om de
zonen van markgraaf Gian Francesco en hun adellijke medescholieren
in de nieuwe wetenschap in te wijden. Vittorino was een even goedhartig als ijverig leraar. Hij nam ook arme leerlingen aan, en nam de
zorg voor hun kleding en levensonderhoud op zich: hij richtte voor
hen een afzonderlijk alumnaat op, waarbij de markgravin hem welwillend hielp. Hij onderwees zijn deftige leerlingen, voor wie pension
werd betaald, tegelijk met de arme in zijn school, de Casa Giocosa,
zoals de burgers haar noemden, die aan de oever van een meertje lag,
zeer aangenaam was ingericht en met galerijen, binnenplaatsen en
fonteinen verrijkt. Hij was niet alleen de onderwijzer, maar ook de
vader zijner leerlingen. Voor zichzelf had hij bijna geen behoeften,
hij gaf alles weg, ja meer dan dat: hij raakte met zijn goede werken in
de schuld. Hij stelde bekwame leraren aan om de lessen met hem te
delen, onder anderen enige Grieken. Hij besteedde bijzondere aandacht en zorg aan de opvoeding. De hebbelijkheden der andere huma-

nisten, hun roemzucht en haat en nijd, stuitten hem tegen de borst.
Zo ging hier de geest der ouden samen met degelijke Christelijke
beginselen.
Hij wilde zijn kwekelingen leiden zonder hardheid, in een vrije
vriendschappelijke geest, naar de paedagogische princiepen van
Plutarchus en Quintilianus. Maar trouw waakte hij over de Christelij ke zede. Al wat onzedelijk was in de werken der klassieken werd
overgeslagen. Gebrek aan eerbied jegens de godsdienst werd streng
gestraft, maar geslagen werd er slechts in de allerernstigste gevallen.
Verwijfde pronkzucht werd onderdrukt. Daarentegen maakte de verstandige, gezonde opvoeder veel werk van lichamelijke oefening,
gymnastiek en spel. De leerlingen werden geoefend in het lopen en
zwemmen en rijden, in het balspel en het boogschieten, en 's zomers
maakten zij schoolreizen naar de Alpen of het Gardameer. Vittorino
ging zelf iedere ochtend mishoren en trachtte ook zijn leerlingen
daartoe te brengen. Voor en na tafel werd er gebeden. Bij het onderwijs vormden de Latijnse en Griekse klassieken de hoofdschotel, maar
om het verstand te scholen liet Vittorino ook de mathematische weten22. Sc h n O r er. Kerk en Beschaving. III.
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schappen beoefenen. Hij was onder zijn leerlingen zeer bemind. Velen
hunner hebben hem later door hun prestaties tot eer gestrekt en zich
dankbaar getoond voor het vele, dat hij hun schonk. De latere bisschop van Aleria, Giovanni Andrea de' Bossi, de eerste, die klassieke
schrijvers methodisch uitgaf, prees zijn vroegere leermeester als de
vader der arme studenten, de kweker der humaniteit. Toen deze arme
leraar in 1446 stierf, werd hij met grote statie ten grave geleid. Er
werd te zijner ere een penning geslagen, waarop hij werd geprezen
als „summus mathematicus et omnis humanitatis pater". Men heeft
zijn school het eerste humanistische gymnasium genoemd, en dat het
een beslist katholiek gymnasium was, wordt ons gewaarborgd door
Vittorino's persoonlijkheid. Helaas werd dit voorbeeld, ons tonend,
wat er van duurzame waarde was in hetgeen de humanistentijd opleverde, niet aanstonds door velen nagevolgd.
De meeste humanisten konden zichzelf niet beroemen op innerlijke harmonie, dus konden zij ook geen harmonisch opvoedende en
innerlijk veredelende kracht op hun omgeving uitoefenen. Wat zij
kweekten en koesterden was grotendeels intellectualistische schijncultuur vol tegenstrijdigheden. Zij zagen zichzelf aan voor de apostelen
van een nieuwe ontwikkeling der mensheid en gingen buitenmate
groot op hun werk, dat in hun eigen oog eeuwige waarde bezat. Hun
ijdelheid en eerzucht waren belachelijk: die hielden hoegenaamd geen
maat met hetgeen zij feitelijk tot stand brachten. Toen de dertigjarige
Francesco Filelfo, na te Constantinopel Grieks te hebben geleerd,
onderwijs ging geven en naar Florence werd geroepen om rhetorica
en moraal te doceren, hield hij bij zijn feestelijke ontvangst een toespraak vol eigenroem; zelfs de stenen te Florence, verklaarde hij,
moesten zijn lof uitroepen, als ze spreken konden. Zij hadden alleen
oog en hart voor de Oudheid en verwrongen daardoor hun kijk op de
werkelijkheid. Hun gedweep deed onnatuurlijk, gekunsteld aan. Hun
taal en gebaren waren gezwollen, aanstellerig. Zij waren toonbeelden
van originaliteit en karakterschoonheid, meenden zij. Maar wat
onderwezen de meesten hunner in feite? Slaafse navolging der oude
schrijvers! Hoe stonden zij tegenover elkaar? Ze vleiden elkaar op een
walglijke manier, in de hoop, teruggevleid te worden. Voor rijken en
groten zwaaiden zij vlijtig het wierookvat, maar kregen zij dan niet,
wat zij verhoopten, dan kwamen zij met de fiolen van hun toorn
aandragen. Dat zij, om den brode, naar de gunst der machtigen
streefden, kunnen we door de vingers zien; maar zulke mensen horen
niet als moraalphilosoof op te treden. En juist dat wilden zij zijn, dat
vooral. Zij hadden hun mond vol over deugd en hoogste goed, minachting voor het aardse, over nederigheid, bescheidenheid, vriendschap en toewijding, en voelden niet, hoezeer hun natuur afstak tegen
hun leer. Dat erkennen, in vertrouwelijke brieven, slechts enkelen.
Zo schreef Enea Silvio zijn beschermer, de kanselier Caspar Schlick,
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met lichtzinnig gebruik van een evangelietekst: „Wij zijn vleiers,
geen vrienden .... Je begrijpt me volkomen, geloof ik. Maar men
moet wel huichelen, want ze huichelen allemaal. Immers, ook Jezus
„hield zich, alsof hij verder wilde gaan" (Luc. XXIV, 28). We zullen
de mensen nemen zoals ze zijn." 1 ) Vervolgens heeft Macchiavelli
openlijk de huichelarij, onder het motto: „Het doel heiligt de middelen", gesanctionneerd. Hij hield zijn vorst voor, „dat het zeer
nadelig is, altijd rechtschapen te zijn; maar liefderijk, trouw, gemoedelij k, oprecht en godsdienstig te schijnen, is zeer nuttig .... De
grote massa staat altijd aan de kant van de schijn en het succes." 2
De humanisten ontwikkelden eenzijdig het verstand, en die
ontwikkeling verdient waardering en vertoonde menig schitterend
facet; maar harmonische bevordering der beschaving was dit niet.
De vorming des harten bleef er bij achter. Wie leest nu nog de
redevoeringen en brieven dier humanisten, buiten de geleerden, die
zich speciaal met hun tijd bezighouden? Put soms het huidige mensdom nog levenswijsheid en zielevoedsel uft hun geschriften? Wel
vinden velen die in de eenvoudige woorden, uit de volheid van een
Christelijk hart neergeschreven, in diezelfde tijd, door een Regulier
op de Agnietenberg in Nederland; een kloosterling, die zo weinig
stofte op zijn auteursrecht, dat er nu nog over gekibbeld kan worden,
wie de schrijver van de Navolging van Christus is. Er was niets
tegen, dat de humanisten philologische critiek uitoefenden ook op
kerkelijke schrijvers; dat zij vervalsingen aan de kaak stelden, gelijk
die van de oorkonde van Constantijn, en op bijgeloof wezen en het
veroordeelden, waar het ook school. Dat was hun recht. Zij hebben
er zich verdienstelijk mee gemaakt. Er was maar al te veel werk van
die aard aan de winkel in die tijd. En zij hadden reden te over, zich
zorg te maken over de zeden van de clerus in hun tijd. Maar zij
hadden geen recht, om zo hoogmoedig neer te zien op de Christelijke
zedenleer, om zich liever stoïcijnen te voelen dan arme zondige
mensen, gelijk allen steunend op de Christelijke leer des heils, om
hun levensweg te kunnen gaan in deugd. Gedeeltelijk beseften zij nog
wel, dat het Christelijk ideaal hoog uitstak boven dat der heidense
schrijvers; maar zij gingen liever bij die laatsten in de leer dan bij de
Christelijke schrijvers, die bij de schoonheid van vorm der klassieken
niet konden halen.
Ongetwijfeld zat er achter hun eenzijdigheid veel nationale trots.
Van Italië wilden zij weer het hoofd van Europa, de lerares der
volkeren maken, en zij achtten het voldoende, om dit te bereiken, de
oude klassieken tot nieuw leven op te roepen. Zij waren zo naïef over
het hoofd te zien, welk een ontwikkelingsgang de mensheid sindsdien
)

E n e a's brief van 28 Dec. 1443; W o 1 k a n, Briefwechsel I nr. 108, blz. 253.
Macchiavelli, Il principe c. 18.
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had doorgemaakt; zo naïef, daar opzettelijk hun ogen voor dicht te
knijpen. Zij miskenden de veelzijdigheid der beschavingsproblemen,
door in één richting de cultuur te willen vooruitbrengen. Want zij
beroerden met hun geest maar één klasse, die der intellectuelen, al
drong mettertijd hun invloed dieper door. Er was niets tegen, dat zij
onder de ontwikkelde leken nieuwe vormen van intellectuele omgang
in zwang brachten, maar of de mensen daar beter door werden, ziedaar
een tweede vraag. Aanvankelijk riepen zij slechts een eenzijdige
verstandscultuur onder de intellectuelen te voorschijn, die zich afzonderden van het volk, elders nog verder dan in Italië, waar men tegelijk
nog hart toonde voor de volkstaal.
Wij, met ons zoveel sterker sociaal gevoel, begrijpen niet goed,
hoe die intellectuelen met hun aanmatiging zo'n muur konden opbouwen tussen zichzelf en het volk, hoe zij, die de wereld gelukkig
wilden maken met hun humaniteit, weer zo scherpe grenzen wilden
trekken tussen de volkeren. Zij, in Italië, voelden zich de nakomelingen der oude Romeinen. Daarbuiten waren er slechts barbaren, op
wie zij even trots neerzagen als vroeger de Romeinen op de barbaren
van hun tijd. Al hetgeen het Christendom met veel moeite tot stand
had gebracht, door de mensen te leren, elkaar als broeders te beschouwen, en aan alle naties gelijke rechten toe te kennen, bestond voor
hun ogen niet. Zij keken slechts naar de fraaie vormen van klassieke
schrijftaal, en daar werden de godsdienstige ideeën der Kerk des te
verder bij achtergesteld, wijl de taal der Kerk en der kerkelijke
geleerden zich inmiddels zelfstandig verder had ontwikkeld, zonder
zich aan die klassieke vormen te storen. Maar hierover viel ten minste
nog te praten.
Er kon echter van discussie geen sprake meer zijn, toen zij de
morele opvattingen der heidense schrijvers zelf tot norm namen, en
zelfs nog verder wilden gaan: toen zij ook het geloof niet meer wilden
erkennen als richtsnoer des levens. De stoïcijnse zedenleer was onder
de natuurlijke moraalstelsels der Oudheid nog het beste, maar zij was
toch slechts uit rationalistische bodem opgegroeid. Haar ontbrak de
leer van Christus' verlossingsdood, de zon, die hart en ziel doorstralen
moest. De meesten hielden zich voor het uiterlijk nog aan de kerkelij ke praxis, maar toch begon reeds in die tijd onder de geleerden de
kloof tussen geloof en wetenschap zich te openen, en daarna zou die
zich voortdurend verwijden.
De Kerk ging nieuwe tijdperken in, met heel andere taken dan
voorheen. Er was in die kringen met inquisitie en boetepreken niet
veel meer te bereiken. Dit was de methode, die men nu moest aanwenden : terdeeg onderscheiden, wat er in de nieuwe beweging, ook
van kerkelijk standpunt, te billijken viel, en wat in ieder geval principieel bestreden diende te worden; bevorderen, wat er aan goeds en
bruikbaars in stak, en het vrije woord laten aan gerechtigde critiek,
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maar des te krachtiger de voordelen der Christelijke levens- en
wereldbeschouwing handhaven en bepleiten. Maar dan had de Kerk
gediend moeten worden door heel andere mannen, dan de meeste van
haar leiders en kampioenen toen waren, door mannen, die hun
kerkelijke positie niet beschouwden als een gewin van hun bevoorrechte stand, maar als een verplichting tot een hoger, heiliger levens
anderen tot leiding en voorbeeld. Dan had een strijd der-opvating,
geesten een heel goede kans op welslagen. Dat bleek uit de eerbied,
die de heilige aartsbisschop Antoninus van Florence won. En de
school van Vittorino da Feltre liet zien, hoeveel groots en degelijks
oprechte Christenen ook in de nieuwe koers der geesten en der studiën
bereiken konden. Daarbij was vooral van belang, dat Vittorino
anders dan de meesten onzelfzuchtig van aard was, sociaal voelde,
ook aan de lagere standen dacht en ook die op een hoger geestespeil
wilde brengen. Maar zoals we reeds zeiden, Vittorino bleef alleen
staan; zijn kracht werd niet door anderen voortgeplant.
Daarentegen werkte de geest der andere humanisten door in de
ziel van hen, die in de volgende mensenleeftijden de macht binnen
Italië in handen hadden. In hen zien wij steeds brutaler het type van
de ongebonden Uebermensch optreden. Reeds vroeger hadden velen
zich ongebonden getoond in hun streven naar macht; nu echter, nu
de nieuwe intellectuele leiders het verband tussen zeden en geloof
hadden ontzet, onttrokken zij zich aan alle moraal. De sterken, die de
macht weten te veroveren, zijn dan ook weerzinwekkende tirannen,
voor wie niets heilig is, en wier bandeloosheid door hun humanistische
vleiers slechts wordt aangemoedigd. De eer van het Christelijk gezin
telde voor hen niet meer. De meesten hunner hadden bastaarden
wettige geboorte werd van geen belang meer geacht. Het oude ideaal
van persoonlijke kracht, van de gewetenloze Uebermensch, verdrong
het ideaal van Christelijke heiligheid. Het laatste werd als zwakheid
gehoond, het eerste hoog opgehemeld, al laaide ook de haat er tegen
menigmaal hoog op.
Het is verwonderlijk, dat ook de vrouwen zich lieten meeslepen
door die ommekeer der opvattingen in de hogere standen. Menigeen
onder haar wenste niets liever dan een manwijf te zijn. Wel streefde
men naar uiterlijke verfijning en hoofsheid, maar het fundament:
achting voor de vrouwelijke waardigheid, ontbrak, Waarneembaar
was dit bijvoorbeeld aan de hoven: de bloem van jeugdige, onbesproken maagdelijkheid zocht men daar vergeefs. 1
De gevolgen van die verzwakking der moraal kwamen in Italië
al spoedig aan het licht. Zij, die Italië met de kracht van de nieuwe
geest wilden opstuwen, richtten het nog meer te gronde. Politieke
anarchie volgde op de morele. Maar de politieke anarchie riep nog
)
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onbarmhartiger geweld op, waardoor alle vrijheid des volks vertrapt
werd. De Uebermensch voelde niets voor vrije organisaties, die op
broederlijke solidariteit steunden. Ook echte vaderlandsliefde, die
eist, dat de enkeling zich opoffert voor de gemeenschap, was ver te
zoeken. Er heerste een onbeperkt egoïsme, dat voor Italië de noodlottigste gevolgen had: in de zestiende eeuw raakte het geheel onder
vreemde heerschappij, en werd het de twistappel en het slagveld van
Fransen en Spanjaarden en Duitsers. Die vochten nu om de stukken
van het ongelukkige land; hun geestdrift voor de nieuwe beweging des
geestes kon hun streven naar politieke macht niet intomen.
Zoeken wij naar de eerste kiemen der nieuwe geestesontwikkeling
buiten Italië, dan valt onze aandacht allereerst op Karel IV, de keizer
uit het Luxemburgse huis, die te Praag regeerde. Hij was te Parijs
opgevoed en breed ontwikkeld; hij sprak niet alleen Latijn en Frans,
maar ook Duits, Boheems en Italiaans. Hij was misschien de meest
veelzijdig ontwikkelde vorst van heel de Middeleeuwen, en bewees
zijn literaire en wetenschappelijke belangstelling niet alleen door de
stichting der Praagse universiteit, de eerste in het toenmalige Duitse
rijk, maar ook, doordat hij ons een autobiografie leverde, zoals wij
van geen tweede Duitse vorst uit de Middeleeuwen bezitten, door
een soort dagboek te houden over zijn leven voor zijn verkiezing en
die aantekeningen te bundelen. In 1350 had Cola di Rienzo zich als
.

voortvluchtig profeet bij hem vervoegd. Karel IV liet zich door die

dromer niet afbrengen van zijn politiek realisme, maar toch maakten
de brieven, die Cola aan Karel en zijn raadslieden schreef, gelijk ook
zijn vurige welsprekendheid te Praag diepe indruk. Petrarca deed in
zijn brieven een goed woordje voor Cola, toen die te Raudnitz gevangen zat zo kwam Karel dus ook met die gevierde dichter in relatie.
Hij ontving Petrarca in 1354 te Mantua, toen hij naar Rome reisde
om zich te laten kronen, en wijdde een dag aan vertrouwelijke gesprekken met de dichter. Al was het voor Petrarca een grote teleurstelling, dat de keizer, zoals hij de paus had beloofd, kort na zijn
kroning Rome verliet, zonder enigerlei keizerlijke macht uitte oefenen,
toch gaf hij gevolg aan een uitnodiging van Karel, om in 1356 naar
Praag te komen. Daar nam men hem als politiek afgezant evenmin au
sérieux, maar als letterkundige beroemdheid werd hij bewonderd.
Karel bleef daarna met Petrarca corresponderen. De dichter heeft er
later zelfs over gedacht, zich voorgoed aan Karel's hof te vestigen,
hetgeen hem slechts door de omstandigheden werd belet. Bemiddelaar bij de correspondentie tussen Karel en Petrarca was des keizers
kanselier Johann von Neumarkt, een vurig vereerder van Cola en
Petrarca. Ook Dante's Divina Commedia had hij met ontroering
gelezen. Hoewel hij wist, dat hij bij zulke voorbeelden achter moest
blijven, trachtte hij althans de kanselarijstijl te verbeteren door een
verzameling modelbrieven aan te leggen voor de keizerlijke kanselarij
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en vervolgens voor het bisdom Olmütz, dat hem in 1364 werd
geschonken. De nieuwe stijlvormen, waarnaar men in het Latijn der
kanselarijen streefde, vormden een voorbereidende trap voor hetgeen
men daarna in de keizerlijke kanselarij heeft gedaan voor de ontwikkeling der Duitse schrijftaal.
De eerste Italiaanse humanist, die, door keizer Sigismund, tot
medewerking in staats- en kanselarijzaken werd geroepen, was een
leerling van de Griek Chrysoloras: Pier Paolo Vergerio, die als secretaris van kardinaal Zabarella te Constanz ten concilie was gekomen.
Hij was van 1417 tot zijn dood in 1444 in 's keizers dienst. Hij ver taalde voor Sigismund Arrianus' Tocht van Alexander de Grote in
het Latijn en maakte zich bij de Praagse disputatie met de Hussieten
in 1420 verdienstelijk als voornaamste woordvoerder der katholieke
partij. Keizer Sigismund, de jongste zoon van Karel IV, toonde zich
innerlijk verwant aan de Italiaanse humanisten: hij sprak vlot Latijn en
Italiaans, interesseerde zich voor de nieuwe humanistische beweging
en evenaarde ook vele van haar leiders in lichtzinnigheid.
De Italiaanse humanist, die in Duitsland het belangrijkste werk
heeft gedaan, was Enea Silvio Piccolomini, in 1442 in de rijkskanselarij
opgenomen. Hij trad in Duitsland als propagandist voor het humanisme op, maar vond veel tegenstand. Hij ontving weliswaar van Frederik III te Frankfurt de dichterkroon, maar klaagde niettemin, dat
zovelen te weinig begrip voor de nieuwe beweging toonden. De
vorsten hielden liever paarden en honden dan dichters, maar zouden
dan ook even roemloos als paarden en honden afsterven; en de adel
hield zich liever in paardenstallen en wijnkelders op dan in musea en
bibliotheken. De Weense professoren wisten nog in het geheel niet
los te komen uit de doolhoven der scholastiek, en het allerergste stond
het met de studenten: die wedijverden slechts met drinken om een
erepalm. In de kanselarijen echter had Enea succes. Daar genoot men
vooral van de luimige en loszinnige brieven en opstellen, die Enea
gedeeltelijk zelf schreef, gedeeltelijk van anderer hand had meegebracht. Men haastte zich, die wufte voorbeelden na te volgen. Een
leerling van Enea, Johann Truster, schreef een dialoog over de zinnelij ke begeerte, waarin hij ook met Christus' menswording dorst te
spotten. Men zou zich dus kunnen verheugen, wijl Enea's propaganda
voor de nieuwe beweging zo koel werd ontvangen. Niettemin bleef
Enea verkondigen, dat hij een hogere moraal onderwees door tot
navolging der oude helden en dichters aan te sporen. Volgens hem
kon men van de dichter leren, hoe men moest leven, wat men moest
liefhebben of haten; de dichter kon beter helpen dan een biechtvader,
want hij verstond de kunst, iemand te overtuigen van de verfoeilijkheid der ondeugd.
Wij kunnen met Enea instemmen, als hij wijst op het grote
belang der eloquentie voor de diplomatie, waarin hij zijn sporen reeds
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had verdiend. Daarover schreef hij eens aan een vriend: „Weet je
niet, hoeveel brieven waard zijn en verhalen en redevoeringen? Door
brieven komen de verzoeningen tussen koningen tot stand, en de
verbonden tussen steden; in brieven spreken zij met elkaar, die
gescheiden zijn. Het verhaal brengt ons op de hoogte van de gebeurtenissen, als getuige uit vroeger tijden, licht der waarheid en lerares des
levens. Met redevoeringen wordt de senaat geleid, het volk bestuurd,
de wet aanbevolen. Wie echter kan met dat al iets goeds presteren, als
hij niet geoefend is in redekunst en poëzie?" 1
Maar tijdens zijn verblijf in Duitsland had hij heel iets anders
bewezen, dan dat „de dichter" kon overtuigen van de verfoeilijkheid
der ondeugd. Zijn gedrag was even zedeloos als menige passage in
zijn brieven aanstotelijk. In een vaak aangehaalde brief bericht hij
zijn vader te Siena, dat hem een zoon is geboren; hij verontschuldigt
luchthartig de onwettige geboorte van dat kind, dat was voortgekomen uit zijn omgang met een Engelse, tijdens zijn oponthoud te
Bazel, en verzoekt zijn vader, het te onderhouden. Het meest berucht
maakte hij zich echter door het schunnige verhaal van de liefde tussen
Euryalus en Lucretia, in 1444 geschreven op aanstoken van een landgenoot, de jurist Mariano Sozzini. Hij geeft daarin een prikkelende
beschrijving van de vrij age van zijn kanselier Schlick te Siena. 2
Van al zijn geschriften is dit het vaakste overgeschreven en gedrukt.
Zeer belangwekkend is Enea's redetwist met de jurist Gregorius
Heimburg, die evenals hijzelf te Bazel naar een winstgevende positie
streefde, daarna stadsschrijver te Neurenberg werd en te Bazel, in
tegenstelling met Enea Silvio, de neutraliteit der keurvorsten voorstond. In die strijd werkte niet alleen het verschil van politiek inzicht,
waarvan Heimburg later tegenover paus Pius II nog duidelijk blijk gaf,
maar ook de oude onenigheid tussen juristen en humanisten. Heimburg wil niets weten van mooipraterij voor hem tellen slechts
juridische argumenten mee.
Ondanks dit alles liet Enea, bij zijn vertrek in 1455, in Duitsland
tal van geestverwanten als leerlingen achter. Zij vonden een werkkring
als secretaris of onderwijzer en verbreidden de ideeën der Italiaanse
humanisten. De eerste Duitse universiteit, waar men de humanistische studiën beoefende, was Heidelberg. Dan zien wij Enea Silvio's
verblijf aan het keizerlijk hof te Wenen nawerken in de zoon van
Frederik III, Maximiliaan, die later als keizer de Duitse humanisten
om zich heen schaarde. Er valt onderscheid waar te nemen tussen de
Duitse en de Italiaanse humanisten. Al vertoonden de laatsten een
sterk indifferentisme voor de godsdienst, tot openlijke vijandschap
met de Kerk lieten zij het zelden komen. De Duitsers echter sloten
)
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2) Aan Schlick toegezonden met de brief nr. 153 in W o 1 k a n I.
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zich voor het merendeel bij de anti- pauselijke beweging aan en
bejubelden hen, die later de scheuring teweegbrachten. Dat dit verschil optrad, is begrijpelijk: de pauselijke troon lokte vele Italianen,
die er naar snakten zich aan een vorstelijk hof te bewegen, en was
bovendien het voorwerp van nationale trots, waarop Italië zich boven
alle volkeren kon beroemen.
Zeer snel verspreidde zich de nieuwe stroming uit Italië over de
oostelijke landen, Hongarije en Polen. Met Hongarije onderhield
Rome in die tijd zeer nauwe relaties, doordat de Hongaren te Rome
hulp zochten tegen het Turkse gevaar. Voor de jonge koning Ladislaus V van Hongarije en Bohemen had Enea Silvio in 1455 zijn verhandeling over de opvoeding der vorsten geschreven, waarin hij de
onmisbaarheid der Latijnse studiën aantoonde. De klassieke studiën
zijn in Hongarije ingeleid door Joannes Vitez. Hij had in Italië gestudeerd, stond onder koning Matthias Corvinus aan het hoofd der
rijkskanselarij en werd later aartsbisschop van Gran en kardinaal. Zijn
neef, die hij in Italië liet opleiden, werd de beste Latijnse schrijver van
Hongarije. Als schrijver staat hij bekend onder de naam Janus Pannonius. Om koning Matthias Corvinus zwermden de humanisten
heen gelijk vroeger om koning Alfons van Napels.
Ook in Polen werd het humanisme bevorderd door een lid der
hoge geestelijkheid, nadat de Poolse deelnemers aan het concilie te
Bazel van de boekenmarkt in die stad de Latijnse werken van Petrarca
en Boccaccio mee naar huis hadden genomen. De grootste intellectueel van Polen, Sbigniew Olesnicky, tweeëndertig jaar lang bisschop
van Krakau, en kardinaal, wist zich de stijl der Italiaanse humanisten
eigen te maken, ofschoon hij nooit in Italië was geweest. Hij praalde
met die stijl in zijn brieven aan Enea Silvio, die hem dan ook in 1450
vleide met de woorden: „Uw brief schijnt me niet uit Polen, maar uit
Athene afkomstig te zijn. Hij bewijst, dat men in Polen een even
zuivere smaak heeft als in Italië. De Polen kunnen er zich op beroemen, vroeger dan de Duitsers en Hongaren te hebben geput uit de
bron der Italiaanse welsprekendheid, en haar in eigen land te hebben
ingevoerd." 1 ) Door het gezag van Polens hoogste kerkelijke waardigheidsbekleder begunstigd kon het humanisme snel vaste voet krijgen;
de Kerk beschermde het en hielp het voort. In Olesnicky's tijd werden
aan de rijksuniversiteit te Krakau voor het eerst Vergilius, Plautus en
Juvenalis verklaard, door Gregorius von Sanok, die in Italië had
verbleven en gereisd. Toen deze in 1451 aartsbisschop van Lemberg
werd, trok hij zich meer aan van de groei van het humanisme dan
van zijn herderlijke plichten. In de aristocratische hovaardij der
humanistische denkmanier zag hij in de godsdienst slechts een middel,
om de volksmassa in toom te houden. Naar hem kwam uit Rome
1)

Brieven, uitg. `V o 1 k a n, II nr. 41.
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gevlucht Filippo Bonacorsi, genaamd Callimachus, die vervolgens
gouverneur werd van koning Casimir's zonen en in Polen de poorten
wijd voor het humanisme openzette.
Is dus in Duitsland, Hongarije en Polen het humanisme kennelijk
door Italianen binnengeleid, blijft het van hen direct afhankelijk en
beijvert het zich, een nieuwe levensbeschouwing vast te knopen aan
de liefde voor de oude klassieken, in de westelijke landen is de gang
van zaken heel anders.
In Engeland ontving men de nieuwe geest al aanstonds veel
koeler, waarschijnlijk ingevolge het nuchtere temperament der
Engelsen. Poggio was van Constanz naar Engeland gekomen, uitgenodigd door Henry Beaufort, bisschop van Winchester, die door Martinus V tot kardinaal was verheven. Toen hij echter de vette prebende,
waarop hij hoopte, niet kreeg, verliet hij Engeland weer, en keerde
zonder grote sympathie voor dat land naar Italië terug. Met Enea
Silvio, die in het begin van het concilie te Bazel Engeland bezocht,
ging het ongeveer evenzo. Daarentegen had de zoon van koning
Hendrik IV, hertog Humphrey van Gloucester, een paar Italiaanse
leraren, stond hij met humanisten in Italië in relatie en stond hij hun
toe, enkele werken aan hem op te dragen. Daarna trok de ene Engelsman na de andere naar Italië, om werken van klassieke schrijvers te
kopen en kennis te maken met de nieuwe methode van klassieke
taalstudie; aldus William Gray, die te Ferrara een vorstelijke staat
voerde en een humanist, de grammaticus Niccolo Perotti, huisvestte,
om mooi Latijn van hem te leren. Later heeft hij, als bisschop van Ely
en raadsheer des konings, met zijn uitstekende bibliotheek enige
propaganda voor de nieuwe wetenschap gemaakt, evenals de bisschop
van Bath, John Frea, die te Ferrara, Florence en Padua had gestudeerd. Maar de echt humanistische levensbeschouwing, de lichtzinnigheid en bandeloosheid der humanisten namen de Engelsen niet
over. Die ultramontanen, zo verklaarde men dat verschijnsel in Italië,
waren van nature te zeer tot eerbied geneigd, vooral in godsdienstzaken. Eerst honderd jaar later, onder koningin Elisabeth, is de
humanistische toon aan het hof en onder de aristocraten mode
geworden.
Frankrijk nam op andere, diepere grond een gereserveerde
houding aan. Het gaf duidelijk blijk van het streven, zijn geestelijke
zelfstandigheid te handhaven. Men vond het voldoende, in redevoering en brief de stijl te verbeteren. Maar zij, die hiernaar streefden,
haalden het niet in hun hoofd, een afzonderlijke klasse te vormen en
een nieuwe levensbeschouwing te propageren. Zij gingen voort in het
spoor der traditie en wensten zich aan de traditie niet te onttrekken.
Petrarca vond dan ook onder hen lang niet zo'n grenzenloze bewondering als elders. De dichter beklaagde zich, dat hij in Frankrijk niet
goed begrepen werd. Bovendien nam hij het Frankrijk kwalijk, dat
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het de pauselijke troon uit zijn vaderland had weggehaald en te
Avignon geplaatst. Hij raakte daardoor aan het schelden: de Fransen
waren barbaren, zei hij, en buiten Italië zou men geen redenaars en
dichters vinden. Zo ontwikkelde zich een penn.estrij d met Jean de
Hesdin, van de Parijse universiteit. Toen Petrarca in 1361, als lid
van een gezantschap der Visconti, tegenover koning Jan de Goede,
die geen Latijn verstond, een sierlijke Latijnse redevoering hield,
hoorden de Parijzenaars met verbazing een godin Fortuna noemen,
die het lot van Frankrijk heette te leiden.
De band met de Kerk toonde zich in Frankrijk sterker dan in
Italië. Men was er nog steeds trots op, dat de Parijse universiteit de
eerste theologische hogeschool was geweest, en de kweekplaats van
scholastieke wetenschap. Men wenste geenszins de cultuur der feudale
ridderwereld prijs te geven, die in Frankrijk in harmonisch verband
met de gotische kunst tot eigen karakter was uitgegroeid; en het
nationale motief, dat in Italië de nieuwe beweging aandreef, werkte
in Frankrijk juist als rem. De kwestie der pauselijke residentie te
Avignon veroorzaakte zelfs een hevige botsing met de wensen der
Italianen. Die botsing had zelfs voor een aanzienlijk deel schuld aan
het schisma. De Franse vorsten waren ook veel minder toegankelijk
voor humanistische vleierij . Aan hun hof bleef steeds de ridderlijke
courtoisie veel hoger in ere. Wel had men aan het hof smaak voor
boeken, wel placht men ze gretig te verzamelen, maar men beperkte
zich niet tot de klassieken. Men sloeg meer acht op fraaie boekver-siering, een kunst, die het toen ver had gebracht, dan op klassieke stijl.
Vertalingen uit het Latijn in het Frans wist men te waarderen, maar
dan vooral, omdat de nationale literatuur er door verrijkt werd.
Toen echter, in de tijd van het schisma en de hervormingsconcilies, de taal der humanisten steeds hoger in aanzien geraakte, en
zowel in de strijd der geesten als in het diplomatieke verkeer een
imponderabile werd, waarmee men rekening moest houden, als men
op de voorgrond wenste te treden, toen kon ook Frankrijk zich aan
de nieuwe mode niet meer onttrekken. De eerste echte humanist in
Frankrijk is dan ook een secretaris des konings, Jean de Montreuil,
die eerst aan de Curie had gewerkt en in 1418 te Parijs om het leven
kwam. Zijn voorbeeld was de Florentijnse kanselier Salutati. Als lid
van een gezantschap was hij in 1412 te Florence persoonlijk met de
humanisten in aanraking gekomen, en de eerste Fransman geworden,
die onder hun betovering raakte. Maar hij had in Frankrijk nog maar
weinig geestverwanten. Zijn intiemste vriend was Nicolas de Clémanges, aldus genoemd naar zijn geboortedorp in Champagne. Hij was
een leerling van d'Ailly en Gerson, maar vormde zich zelfstandig
in de welsprekendheid, door lezing van klassieke werken. In de tijd
van het schisma heeft hij de Parijse universiteit in 1393 was hij
haar rector
met zijn welverzorgde verhandelingen menige dienst
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bewezen. Hij heeft van 1395 tot 1408 ook paus Benedictus XIII te
Avignon gediend, hetgeen hem eindelijk te Parijs een slechte faam
bezorgde. Nadat hij zich bij de Kartuizers had teruggetrokken, te
Valpropos en Fontaine-du-Bosc, schreef hij zijn mooie werken De
fructu eremi en De studio theologico. Eerst in 1425 keerde hij als
docent aan de Parijse universiteit terug. Zijn brieven aan zijn vrienden,
vooral die, welke hij tijdens het concilie te Constanz aan d'Ailly en
Gerson schreef, zijn voor de studie der theologische geschilpunten
van die tijd van groot belang. Hun inhoud geeft weinig blijk van
verwantschap met de Italiaanse humanisten. Slechts een enkele keer
vinden wij een mooie beschrijving van een stad, van Nizza bijvoorbeeld, waarheen hij zich van Avignon uit begeven had. Later toont
hij zich steeds meer een waar zoon der Kerk. Hij wil zich niet meer
vergapen aan pronk van woorden; de welsprekendheid, zegt hij, jaagt
daardoor een futiliteit na, en wordt ijdele woordenklank; en hij
betreurt het, dat hij zoveel tijd heeft besteed aan heidense schrijvers.
Hij is het sprekend bewijs van de tegenzin der Parijse geleerden, om
van hun oude wegen af te wijken. Opmerkelijk is ook, dat het Grieks
hen weinig aantrok. Eerst in 1456 kreeg een Italiaanse humanist, die
in Griekenland was geweest, Gregorio van Città di Castello, opdracht,
te Parijs les te geven in Griekse taal en rhetorica.
Op het Pyrenese schiereiland toonde men evenmin haast, de
nieuwe Italiaanse geest over te nemen. In eigen literatuur vond men
schoonheid genoeg te koesteren, en overigens had men voor intellectuele genietingen niet veel tijd. De Spanjaarden waren er op uit, hun
laatste triomfen te bevechten in de eeuwenlange strijd tegen de Moren.
De Portugezen verheugden zich over hun eerste ontdekkingsreizen,
waardoor de vurig begeerde specerijlanden in Indië hun toegankelijk
zouden worden. En toen de tijd kwam, waarin men die triomfen kon
vieren, wilde men de nieuwe vormen der humanisten wel gebruiken,
en gaarne maar niet om de glorie der voorbije Oudheid te prijzen;
men kleedde er de welverdiende roem van eigen daden in, waardoor
Italië weldra in de schaduw zou worden gesteld.
Wij hebben tot nu toe alleen het begin van het humanisme
gadegeslagen. Het kreeg aanmerkelijk groter effect, ook buiten Italië,
toen het pauselijk hof het middelpunt werd der nieuwe beweging, en
de weelderige bloei der Italiaanse kunst haar ging sieren. Die sproot
voor het grootste gedeelte uit dezelfde wortels, waaruit het humanisme
zich ontwikkelde.
Reeds bij Petrarca hebben wij de geestdrift, gewekt door de
herleving der vergeten en verborgen geschriften der ouden, zien
samengaan met bewondering voor de overblijfselen van klassieke
bouwkunst. Die beide gevoelens bleven elkander versterken. Zij
hadden trouwens ook innerlijk veel gemeen. In Italië vonden zij beide
voedsel in het nationale verlangen, de oude Romeinse glorie te doen
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herleven. Gelijk de schrijvers, door de klassieken na te bootsen, de
Oudheid trachtten te vernieuwen, zo poogde men in Italië de kunst
een nieuw en roemrijk leven in te storten door te wijzen op die resten
van vroegere artistieke grootheid. Evenwel brachten de tradities van
inheemse kunst eerst van het einde der dertiende eeuw af zulke
prikkels teweeg. Hieruit mogen we concluderen, dat men eerst in die
tijd gevoelig werd voor dergelijke indrukken, dat er in Italië een nieuwe
geestelijke drijfkracht moest worden toegevoegd aan die artistieke
monumenten der Oudheid. In hoofdzaak is dat dezelfde kracht, die
zich in de literaire beweging uitte, een ontwikkelingsphase van de
Italiaanse cultuur in het algemeen, waarin de voornaamste burgers
der steden, rijk en wakker geworden, de leiding in handen namen.
De dichters spraken hun gevoelens in schone vormen uit. Zo
wilden ook de kunstenaars werken: een verbeelding, krachtiger
geprikkeld dan vroeger, en tot breder omvang in staat, in nieuwe
artistieke gestalten belichamen. Toenemende gevoeligheid voor de
schoonheid van oude beelden, en vervolgens voor die van het menselijk
lichaam in het algemeen, voor de grootsheid van de ruïnes uit de
Oudheid, voor inheems landelijk schoon en voor de edelaardigheid
van eigen volk, in sierlijk gebaar geuit, leverde nieuwe artistieke
vormen op. Geen tweede volk in het westen bezit in zo hoge mate als
het Italiaanse het talent, sprekend te openbaren wat het gevoelt, in
de houding des lichaams en het spel van gelaatstrekken en gebaren.
Het voelt dan ook veel vlugger en dieper dan andere volkeren de
betekenis aan van gedachten en gevoelens, die in zulke symbolische
beweginkjes, en niet in woorden zijn gekleed. Die halfvergeten woordenloze taal maakten de Italiaanse kunstenaars zich weer eigen, zij
ontwikkelden haar verder en kwamen zo op wegen, die zich eerst in
het kleine en toen in het grote afwendden van de traditionele
middeleeuwse kunst.
De eerste stappen vooruit in de waarneming van het figuurlijke
constateren wij in de plastiek en in de schilderkunst. Die takken van
kunst zullen derhalve bij het ontstaan der nieuwe Italiaanse kunst het
krachtigst uitgroeien. Eerst later kon ook de bouwkunst op nieuwe
bloei bogen. Het was dan ook voor de schilders en beeldhouwers het
makkelijkst, indrukken van buiten af rechtstreeks weer te geven de
architecten moesten veel meer omvangrijke indrukken verwerken,
vóór zij nieuwe gedaanten konden scheppen, en dus moesten zij er
zich veel langer mee vergenoegen, in de oude stijl hier en daar wat te
verbeteren. En dan vinden we, in de architectuur, de nieuwe, fijne,
aesthetische gevoeligheid, naar oude modellen gevormd, het eerst
weer geopenbaard in de decoratie. Hierin ligt een bekrachtiging van
de zoëven uitgesproken mening, dat aan de nieuwe kunst een grotere
gevoeligheid voor indrukken van buiten moest voorafgaan. Die
indrukken met hun realiteit drongen niet tot peinzen en tobben, tot

338

Zesde boek

speculatieve, cerebrale rangschikking en diepzinnige symboliek, maar
tot levendige aesthetische ontroering; en die viert zich het best uit in
de weergave van het reële en enkelvoudige.
Daarbij gaat het verstand niet reconstrueren, het gemoed niet
symboliseren. De nieuwe Italiaanse kunststijl is niet uit een grote
wereldbeschouwing gegroeid, gelijk in de feudale tijd de gotische stijl.
Hij heeft zich langzaam gevormd uit de winsten van het kunstzinnig
oog. De kunstenaar heeft met zijn verscherpte blik de reële indrukken
van buiten gevat, en hij tracht ze in kunstige herschepping weer te
geven. Tot copiëren van oude modellen is hier dus veel minder aanleiding dan in de literaire opleving. De oorspronkelijkheid van de
kunstenaar blijft hoofdzaak, met dit voorbehoud, dat zij herhaaldelijk
maar al te zeer in naturalisme blijft hangen. Maar over het geheel
weet zich de oorspronkelijkheid toch te handhaven, in de waardering
voor het subjectieve waarnemen en voor de subjectieve nabeelding
van het waargenomene. Hierin schuilt de eigenaardige aantrekkingskracht, die de nieuwe Italiaanse kunst uitoefende, op hen vooral, die
in sociale en intellectuele sfeer naar ruime ontplooiing van individualiteit streefden. Wij mogen dus zeggen, dat realisme en individualisme
de kenmerken zijn dier nieuwe kunst, die steeds rijker' nationaal
voedsel vindt in de nalatenschap der Oudheid en de geestdrift van
de machtigen der aarde.
Nu wij eenmaal hebben ingezien, dat de nieuwe wegen werden
ingeslagen met individuele stappen vooruit, en niet met een systematisch oprukken tegen de middeleeuwse kunsttraditie, gaan onze
ogen open voor een ander feit: dat er ook in Italië nog veel van de
middeleeuwse traditie was blijven voortbestaan, ja zelfs, dat er meer
geleidelijke overgang dan plotselinge ommekeer valt waar te nemen.
Men heeft kunnen wijzen op een bijna onafgebroken reeks kunstenaars, die ongetwijfeld hechtten aan de tradities der Middeleeuwen.
Het hoogste resultaat bereikte men eerst, toen men' de ideale gevoe,,lswaarden, die het noorden bleef aankweken, samensmolt met de reale
vondsten van het zuiden. Wij nemen op het gebied der kunst iets
dergelijks waar als overal elders in de geestelijke en politieke wisselingen in het westen. De volkeren gaan aanvankelijk eigen wegen,
scheidende wegen, als zij eigen karakter vormen en eigen macht
nastreven, en dan vergeten zij tijdelijk, dat zij alleen door samenwerking allemaal groter kunnen worden. Toen het nominalistische
scepticisme een vacuum had veroorzaakt in de plaats der algemene
waarheden, drongen de empirische wetenschappen naar boven. Dat
scheiden en uiteenwijken, en zich verdiepen in aparte stukjes vooruit gang, mag nooit een opperste resultaat heten. Dat bewijst nu ook de
ontwikkeling van de kunst der Renaissance.
In de veertiende eeuw, mogen we zeggen, heerste in Italië nog
de gotiek, de vrucht van feudale kruisvaarderscultuur. Zij was echter
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niet in Italië gegroeid, en werd dus als een vreemde stijl beschouwd,
die het was merkbaar van het begin af zich slechts met moeite
handhaafde, en door de andere takken van kunst nauwelijks werd
geduld in de leidende positie, waarop de architectuur door haar wezen
recht heeft. Het gesloten organisme van de gotische kathedraal en de
strenge ondergeschiktheid van elementen, die het eiste, en speciaal
de betekenis van de toren heeft men in Italië nooit begrepen. In Italië
vertoont de toren zich nooit als bestanddeel van het gebouw. Hij is
daar een aparte bouwkunstige eenheid, buiten organisch verband met
de kerk zelf.
Evenmin begreep men, hoe de gotiek zich zo vast kon leggen aan
de verticale lijn. In Italië lacht bijna altijd de blauwe hemel. Men voelt
eerder neiging, zich te beschermen tegen het stralende zonlicht, dan
er heen te streven, gelijk men in het noorden doet, waar men zo vaak
verlangend naar de hemel opziet, om te genieten van een stukje blauw,
ver van de aarde. De Italiaan ziet liever uit over de zee, die naar wijde
verten duidt, die hem uitzicht geeft op zovele lachende kusten, en die
aanblik trok hem nog meer, sinds hij als koopman had uitgerekend,
hoeveel geluk en rijkdom hem van die kant toevloeiden. De Italiaanse
architecten droomden van een nieuw ruimtebewustzijn, in een andere
bouwstijl uit te drukken. Doordat men zijn blik liever in de verte dan
in de hoogte richtte, ging men het horizontalisme beoefenen in plaats
van het verticalisme. De stedelingen voelden zich prettiger in wijde
ruimten dan de noordse bewoners van burchten of van boerenhuizen
met kleine kamers. Die kwamen meer buiten, en keken langs de hoge
stammen der bossen naar de hemel op, om naar het weer te zien.
Menigmaal reeds waren de grote pleinen der Italiaanse steden
de tonelen geworden van belangrijke politieke gebeurtenissen. Dit
had zich zo vast gegrift in de verbeelding der Italianen, dat zij zich
geen grootte konden voorstellen zonder ruime breedte. In de Italiaanse
steden, met haar democratische organisatie, had men nooit in feudale
hiërarchie onder elkaar willen staan, maar steeds naast elkaar, in
burgerlijk corporatief systeem, waar zich dan deze of gene, die er zich
sterk genoeg toe voelde, al bezat hij er te voren ook het recht niet toe,
bovenuit kon heffen, in zoverre de zijnen er baat bij vonden; zo
bijvoorbeeld de avontuurlijke koopman. De wereldhandel had de
enkeling rijkelijk gelegenheid geboden tot vrij initiatief, en aan de
vrije lekenstand, die in Italië nooit geheel verdwenen was, nieuw
gewicht en nieuw aanzien verleend; en die wensten geuit, erkend te
worden door een nieuwe kunst. Men vond nieuwe wegen, toen men
had ontdekt, dat men slechts de richting der oude, vernielde en overwoekerde banen behoefde te volgen. Zo vonden de lekenklassen
nieuwe vormen voor prachtige profane gebouwen, die naast de
kerkelijke bouwwerken verrezen.
Maar die kerkelijke bouwwerken bleven de voornaamste plaatsen
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innemen. Immers, in geen land was de Kerk zo nauw en reeds zo
lang met het volk saamgegroeid als in Italië; het nieuwe, fiere gemeenschapsgevoel in de rijke Italiaanse steden wilde zich dan ook nu weer
uiten in het bouwen van prachtige kerken. De kunstenaars stonden in
een veel nauwer verband met de kerkelijke belangen en behoeften dan
de literatoren. Van de Kerk kregen de kunstenaars de meeste opdrachten. Vandaar, dat de kunst der Renaissance tegenover de Kerk niet
dezelfde positie innam als het intellectualistische humanisme. Dit
laatste ging vaak de kant van het heidendom op de kunst deed dit
slechts bij uitzondering. De kunst der Renaissance wenste, van huis
uit, evenzeer de verheerlijking der Kerk te dienen als de gotiek. Zij
kan dan ook wijzen op niet te volprijzen scheppingen, waardoor zij de
macht van godsdienst en Kerk voelbaar wilde maken voor het menselij k gemoed. Al werd dat streven, die zending, nu en dan ook
omneveld door naturalisme, die kunst weigerde toch niet, de oneindige
waarden te vieren, en toen opnieuw werd getracht naar dieper godsdienstig leven, was zij de eerste, die daartoe wilde medewerken.
Het is even onrechtvaardig, de Renaissance te kleineren uit
voorliefde voor de gotiek, als de gotiek te kleineren uit voorliefde voor
de Renaissance, gelijk sinds Rafael is geschied; want men heeft zijn
verachting voor de barbaarse Goten, die men verantwoordelijk stelde
voor de plundering van Rome, ook over de middeleeuwse kunst
uitgestrekt: Vasari heeft haar gebrandmerkt als een uitvindsel der
Goten, dat wil zeggen als barbaarse kunst. 1
Elk dier beide stijlen is de uitdrukkingsvorm van een beschavingsperiode met een eigen karakter, waarvan de ene jonger is dan de andere,
hetgeen al aanstonds verbiedt, ze met dezelfde maatstaf te meten. Elk
dier beide stijlen heeft hier iets voor en daar iets tegen. Van godsdienstig standpunt uit kan men geen van beide principieel afwijzen.
De kerken der Renaissance maken over het geheel een feestelijke,
vrolijke indruk, de gotische kerken beantwoorden meer aan het ernstig
gepeins over de goddelijke leer des heils, aan mystieke innerlijkheid.
Het ene strookt evengoed met de godsdienst als het andere. Wat
het best beantwoordt aan het karakter van een volk en een land, is een
andere kwestie. De grote, wijde middenruimten in de kerken der
Renaissance zijn bijzonder geschikt voor grootse of feestelijke godsdienstoefeningen, doordat zij makkelijker grote mensenmenigten in
eenparige aandacht kunnen houden: de massa wordt niet, als in de
gotische kerken, verdeeld door de vaak even hoge dwarsbeuken en
zij beuken, door tal van forse pilaren. De kerken der Renaissance doen,
)

-

1 ) V a s a r i, Introduz. c. 3: Questa maniera fu trovato da i Goti, che per avere
ruinate Ie fabbriche antiche e morti gli architetti per le guerre, fecero dopo coloro che
rimasero le fabbriche di questa maniera, le quali girarono le volte con quarti a cuti e
riempierono tutta 1'Italia di questa maledizione di fabbriche .... — Vgl. B u r c kh a r d t, Gesch. der Renaissance in Italien 3 , blz. 30.
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hoe opgesierd ook, in de ruimte nuchterder aan, en zijn daardoor
practischer in het gebruik, tot het aanhoren der predikatie en tot het
oude liturgische meeleven met de ceremoniën aan het hoogaltaar,
waarop bijna alle gelovigen vrij kunnen uitzien. Zij maken misschien
minder ernstige indruk op het naïeve gemoed dan op het aesthetisch
genietende oog. Derhalve bekoorden zij vooral in een tijd, toen het oog
gevoeliger was geworden voor uiterlijke schoonheid. De kerken der
Renaissance, met die pronk voor het oog, passen het best bij de stemming van kerkelijke feestviering. De gotische kerken wekken vooral
op tot innerlijke devotie, en de velen, die in de kerk heul en troost
gaan zoeken in droeve uren, voor hun gewonde harten, zullen wellicht
in de gotische kerken spoediger de sfeer vinden, die aan hun stemming
beantwoordt, dan in de vrolijke, pralende kerken der Renaissance.
Niet de ernstige harmonie in het organisch, naar vaste regels
geconstrueerd geheel, maar de harmonie van aesthetische princiepen,
het rhythme van afmetingen en ruimten werdvoor de bouwkunst der
Renaissance de hoofdzaak. De gotische kunst was in haar ontstaan
origineler; zij kwam voort uit de eenheid van kerkelijke wereldbeschouwing, waaraan alles zich onderwierp. In de kunst der Renaissance nemen de afzonderlijke kunsten, met nieuwe problemen voor
ogen, een meer zelfstandige positie tegenover de Kerk in; zij willen
haar gebouwen tooien met het schoonste, dat de wereld alom biedt.
Zo ontleende men in de architectuur enkele elementen aan de oude
bouwstijl der Romeinen, maar men gebruikte ze vrij, om hun decoratief effect. Zo ging men de zuil weer gebruiken. Van de kapitelen
maakte men fraaie korbelen, dienend als voetsteunen voor het gewelf.
Men vond groot behagen in friezen en lijsten, waarin zich de lust tot
versieren kon roeren, en voor de indeling van vlakken gebruikte men
voornamelijk muurzuilen, pilasters. Bij de overwelving houdt men
zich niet meer aan de strenge logica der gotiek. Er worden nog wel
kruisgewelven gebruikt, maar zonder ribben, immers, er waren geen
pijlerbundels meer. Het tongewelf geniet de voorkeur, en vooral op
de koepel doet men zijn best. Maar ook de vlakke zoldering, die men
door de basiliek nog goed kende, blijft voorkomen. Als ideale vorm
had men de centraalbouw met koepel voor ogen. Maar practisch hield
men zich toch aan de lengtebouw, omdat die beter grote menigten bij
godsdienstoefeningen kon opnemen, en om wille der zijkapellen.
Karakteristiek is voor de plattegronden, dat de schoren en steunen
naar binnen werden gehaald, zodat er nissen konden ontstaan voor
rijen kapellen. Het middenschip werd zo breed mogelijk genomen,
want men streefde voornamelijk naar een uitgestrekte ruimte. De
Renaissance heeft lichte ruimten nodig, voor de schilderingen, waarmee muren en zolderingen versierd zijn. Geen gebrandschilderde
ramen dus. In tegenstelling met de gotiek blijft het exterieur kaal.
In de ontwikkeling van de toren bereikte men weinig verheugend
23. S c h n O r er. Kerk en Beschaving. III.
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resultaat. De ontwikkeling der gevels vertoont grote verscheidenheid.
Het meest komt de indeling in twee verdiepingen voor. Uiterlijk sprak
niet meer, als in de tijd der gotiek, de alomvattende Christelijke gedachte zich uit in één alomvattende vorm. Niet meer als vroeger
beheerste de Kerk alleen het publieke leven.
Het aanzien der rijke burgers in de steden gaf aanleiding tot de
bouw van paleizen. Daarin was de Renaissance groot. Vooral Florence
leverde de modellen. De andere Italiaanse steden volgden. Op de
plattegrond overheerst de rechthoekige binnenplaats. Bij de gevelbouw trachtte men naar volkomen symmetrie en voorname, afzijdige
ernst, stug naar buiten, als wilde men zo doen zien, dat de voorname
families zich in hun optreden naar buiten kenmerkten door stoïcijnse
trots. Daarom gebruikten de kunstenaars hier, vooral aan de oudste
gebouwen, de rustica of het bossenwerk, waarbij de steenblokken
alleen aan de kanten en voegen behouwen werden, de vlakken de ruige
breuk toonden en buiten de voegen uitstaken. Men wilde daarin de
ruwe kracht uitdrukken, die de families konden ontplooien. Later
werd die expressie gematigd en poogde men er meer iets landelijks
mee aan te duiden. Kracht en strengheid moesten ook gesymboliseerd
worden door de ernstige horizontale positie. Tegenover dat ruwe,
strenge exterieur, zo scherp afstekend bij het schilderachtig silhouet
der middeleeuwse burchten, moest het interieur van comfort en rijkdom spreken. De binnenplaats was omgeven door hallen, die gedragen
werden door zuilen en pijlers en gedekt met kruis- en tongewelven.
Voor de profane publieke gebouwen, de Palazzi del Comune, del
Consiglio, del Podestà, della Ragione, schiep men eigen vormen. Men
hield daarbij rekening met de behoeften van het publieke gebruik:
voor de bijeenkomsten en optochten en toespraken van boven af
tot het volk bracht men open portieken aan, galerijen, loggia's en
balkons.
Haar grootste kracht had de Renaissance in haar talent voor
decoratie. Daarin kon zij de nieuwe fijngevoeligheid, de zin voor het
schone uitvieren. In het begin vooral kwam daarbij duidelijk de
invloed der humanistische levensbeschouwing uit: men trachtte vooral
een opgewekte stemming uit te drukken. Dan ging men bij de decoratie, vooral in het ornament, van oude voorbeelden uit. Maar hier
vooral vertoont zich het algemene verschijnsel, dat de kunstenaars
groter onafhankelijkheid tonen tegenover de oude modellen dan de
literatoren, die niet veel meer deden dan copiëren. Men volgt zelfstandig na, aan de voorbeelden ontleent men enkel het aesthetisch
moment, maar dan schept men zelfstandig zijn vormen. Hier is de
nieuwe kunst ongetwijfeld ook superieur aan de gotiek, die het
ornament straf aan de architectuur geboeid hield. De ornamentiek
der Renaissance is veel meer werk van de vrije hand in vrije zwier en
zelfstandige fantasie, die zich niet gebonden voelt aan de architectuur,
-
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bijna zelfs domineert over de architect. Derhalve ontwikkelde zich
in de decoratie een zeer grote veelvuldigheid aan motieven. Inmiddels
was trouwens ook het maatschappelijk leven veel meer gedifferentieerd
dan in de tijd, toen alleen de kloosters intellectueel leven herbergden
en de ridderstand alle macht uitoefende.
Wat echter bij het ontstaan der nieuwe kunst het voornaamste
was: het probleem van de vorm in de uitbeelding van het lichamelijke
trad op de voorgrond. De architectuur moest wijken voor de plastiek.
Het beeld maakt zich vrij uit de omlijsting der architectuur, aanvankelijk alleen om het menselijk lichaam als individualiteit naar de
natuur te herscheppen. Daartoe prikkelde de Oudheid.
Wij nemen daarvan de eerste sporen waar in een paar borstbeelden uit de tijd van Frederik II. Die hebben vroeger op een bruggepoort aan de Volturno te Capua gestaan en doen zo klassiek aan, dat
velen er nog oud - Romeins werk in hebben gezien. Vervolgens bewijst
Niccolo Pisano (1220-1278), dat hij de klassieke monumenten, waarvan Pisa er vele bezat, met een eigen blik wist te bezien, hetgeen hij
waarschijnlijk in Zuid-Italië heeft geleerd. Zijn meest beroemde werk
is de preekstoel in het baptisterium te Pisa, vervaardigd in 1260. Die
wordt beschouwd als het oudste monument van het begin der „Rinascita dell' arte antica". De figuren vertonen duidelijke klassieke trekken; de H. Maagd heeft bijvoorbeeld het scherpe, koele hoofd van een
Juno. Ook in de plooienval der gewaden zijn blijkbaar klassieke
modellen, hoewel met inspanning, nagebootst. Daarnaast nemen wij
ook reeds een duidelijk streven naar realistische vrijheid waar. Tot
dezelfde tijd en dezelfde omgeving behoort het beroemde bronzen
beeld van de zittende H. Petrus in de St. Pieter te Rome. Dat heeft
men lange tijd aan oud - Christelijke eeuwen, de vierde of vijfde, toegeschreven, maar het is waarschijnlijk werk van een leerling van Niccolo
Pisano, van Arnulfo di Cambio.
Nog steeds echter had toen in Italië de gotiek de overhand, en
zij is voor de plastiek eerst tot volle bloei gebracht door niemand
anders dan Niccolo's grote zoon Giovanni. Hij gaf aan de uitdrukking
der hartstochten een zo grote kracht in tegenstelling met zijn vaders
klassieke rust dat de gotische stijl een ongekend effect ging teweegbrengen, waartoe hij ook reeds gebruik maakte van licht en ruimte.
Maar zijn profetenfiguren aan de dom te Siena (omstreeks 1290) en
zijn sybillen aan de preekstoel te Pistoja (omstreeks 1300) missen de
fraaie, bekoorlijke vormen der noordse gotiek. Zij geven met nieuwe
energie een individuele expressie, die beantwoordde aan het Italiaanse
temperament.
Iets dergelijks, maar nog meer moet gezegd worden van de grote
Florentijnse schilder Giotto di Bondone (c. 1267-1337), voor wie het
overigens een minder zware taak was, in zijn fresci naar gelijke doeleinden te streven. Hij is nog gotisch, maar wijst een nieuwe richting,
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doordat hij gemoedsaandoening uitdrukt, en vooral door de compositie van zijn taferelen, de voornaamste kracht, waarmee hij invloed
uitoefende op de toekomst. Hij drukt de gevoelens uit met de eenvoudigste middelen, vooral met de oogopslag en bewegingen van
hoofd en hand. De figuren zelf hebben nog geen individualiteit, maar
hun positie en verdeling over de eenvoudige; maar reeds gelede
achtergrond openbaren voor het eerst kunstige rhythmiek van lijn
en vlakverdeling op afgesloten veld. Met hem begint de geschiedenis
van het eigenlijke schilderij.
Giotto's kunst hield zich vooral bezig met voorstellingen uit het
leven van St. Franciscus van Assisië. Vooral in het fresco in de S. Croce
te Florence, dat de dood van de heilige voorstelt, kan men zijn compositietalent bewonderen. Wijl de Franciscuslegende op Giotto en
anderen zo grote aantrekkingskracht heeft uitgeoefend, hebben som migen de H. Franciscus als een voorloper der Renaissance willen zien.
Maar de ideeën en idealen, die hem bezielden, behoorden naar hun
aards en tijdelijk aanzien geheel tot het tijdperk der kruistochten met
zijn ridderlijke idealen, en spreken tegen de stem van het uiterlijke
kerkelijke leven in slechts die liefde tot de armoede uit, waarvan
de Renaissance, van de rijkdom gedijend en de rijkdom prijzend, niets
wist en niets wilde weten. 1 ) De levendigheid van Franciscus' gevoelens kan geen voldoende grond opleveren, om hem binnen de Renaissance te trekken. Immers, men vergist zich deerlijk, als men de tijd
daarvóór gevoelloos acht. De Renaissance gaf alleen groter vrijheid en
bekwaamheid, om gevoelens literair en artistiek uit te drukken. En
dan: hadden tijdgenoten ook over anderen zo uitvoerig geschreven
als over St. Franciscus, dan hadden we waarschijnlijk al eerder gehoord
van levendige gevoelens. Een klein bruggetje tussen Franciscus en de
nieuwe beweging is er echter wel te vinden, hierin namelijk, dat de
Poverello een zeer gevoelige liefde voor de natuur bezat we hoeven
slechts te denken aan zijn zonnelied, aan zijn vriendschap met vogels
en vissen! een gevoeligheid, die nu zo krachtig, eerst bij de dichters,
toen bij de kunstenaars, tot uiting kwam. Ook in de behartiging der
volkstaal kunnen wij verband constateren tussen Franciscus en de
nieuwe profeten der Italiaanse literatuur. Evenzeer staat het vast,
dat het godsdienstig leven door de Franciscanen met ijver werd bevorderd. Hoeveel verschil van dichterlijk geluid daaruit opwelde, hebben
wij aan Jacopone gezien. Natuurlijk konden de kunstenaars, die naar
krachtige gevoelens en subjectiviteit streefden, hun ogen niet sluiten
voor de diepe aandoening, welke de Franciscanen in het Italiaanse
volk hadden opgeroepen. Daardoor kon Giotto zulke dankbare onderwerpen vinden, toen hij in de S. Francesco te Assisië en de S. Croce
te Florence taferelen uit het leven van St. Franciscus schilderde.
1)
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Maar daaruit volgt toch nog geenszins de conclusie, dat de arme
van Assisië renaissance- idealen koesterde. Zelfs een conclusie, die nog
meer voor de hand ligt, mag men niet trekken; deze namelijk, dat de
kunstenaar met Franciscus' idealen meevoelde en instemde. Giotto
heeft namelijk in een vrij lang gedicht heftig verzet gepleegd tegen de
evangelische armoede. 1 ) Hij beweerde daarin, dat onvrijwillige
armoede slechts tot bedrog en leugen en zedeloosheid leidde, en dat vrij willige armoede niet te rijmen viel met verfijnde beschaving. Zo zien
we Giotto de ware inzichten der Renaissance beamen. Vergelijken we
dus Giotto en de heilige, die hij in beeld bracht, naar de idealen
hunner levens, dan moeten we tussen hen beiden een fikse scheilijn
trekken, en daar kijkt men gewoonlijk overheen, als men van Franciscus een voorganger der Renaissance wil maken. Slechts een zeer
oppervlakkig oordeel kan zich daarbij beroepen op Giotto's allegorie
in de onderkerk te Assisië, het huwelijk van de heilige met de armoede
voorstellend. Want die allegorie was in Italië reeds lang algemeen
bekend, gelijk we zien uit de Commercium Paupertatis van de
generaal Joannes Parenti, in 1217 geschreven. Dat Giotto een allegorie
in beeld bracht, duidt er bovendien juist op, dat hij naar Franciscaanse
tradities werkte, en minder uit eigen geest dan volgens opdracht van
anderen.
Wat later lieten ook de Dominicanen te Florence, ongetwijfeld
volgens een program, door henzelf opgesteld, in de zogenaamde
Spaanse kapel, de vroegere kapittelzaal van hun kerk S. Maria Novella,
de triomf van de H. Thomas en de arbeid van hun orde uitbeelden,
in grote allegorische fresco's met veel figuren, door Andrea da Firenze
en Antonio Veneziano. Onze aandacht wordt vooral getrokken naar
de voorstelling op de oostelijke muur, waar we de inquisitierechtbank
allegorisch afgebeeld zien, met op de achtergrond de omtrek van de
dom van Florence, toen nog pas ontworpen, als symbool der Kerk.
Het ijverigst worden in de veertiende eeuw de vrome tradities
van de voortijd in gotische stijl belichaamd te Siena. Daar brengen de
schilders Duccio da Buonsignore, Simone Martini, Pietro en Ambrogio
Lorenzetti, bekorend met tere tinten, minder dramatische dan bevallige en liefelijke momenten in beeld. In hun ruimteschildering en hun
landschappen geven zij menig blijk van vooruitgang.
Nergens komt ons de ontwikkelingsgang der Italiaanse kunst zo
overzichtelijk voor ogen als in de schilderingen van de Campo Santo
te Pisa, het mausoleum der vroege Italiaanse Renaissance. De eerste
dier fresci dateren uit het midden der veertiende, de laatste van het
einde der vijftiende eeuw. In de eerste vinden we de triomf van dood
en oordeel en hel behandeld, gedeeltelijk naar oude tradities, gedeeltelijk reeds met nieuw, krachtig gevoel en beeldend talent; de laatste
1)
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zijn genre-schilderingen naar het Oude Testament, waarin het onderwerp, naar het schijnt, voor de schilder slechts een aanleiding is
geworden, om vrolijk Italiaans leven voor te stellen. De genieting des
levens zegeviert, en de Kerk, naar wier leer men met het lichamelijk
oor luistert, schijnt op de wereld geen diepe indruk te maken. Een
overweldigende les geeft ons daarentegen de voorstelling van de triomf
des doods. Daarin zien we de Kerk nog ernstig strijden tegen de lust
en de zonde der wereld, zoals sinds Vincentius Ferrer de grote boetpredikers streden, vooral in Italië onvermoeid. Men is het over de
persoon van de schilder nog niet helemaal eens, maar twijfelt toch
nauwelijks meer aan de tijd van ontstaan. We moeten hier de ontzetting herkennen, gewekt door de pestepidemie van 1348 en 1349,
een ontzetting, die vooral de levenslustige Italianen had aangegrepen.
Rechts op het tafereel nemen we die levenslust waar: daar vermaakt
zich een vrolijk gezelschap, gelijk Boccaccio er prikkelend schilderde
in zijn Decamerone. Links zien we de bekende groep der vorstelijke
ruiters, die ontsteld stilstaan voor drie open doodkisten. 1 ) Een kluizenaar openbaart hun de leer der ijdelheden, reeds lang begrepen door
de woudbroeders, bovenaan in een fraai berglandschap voorgesteld,
die in idyllische vrede Gods leven. De ontzaglijke Megera- gestalte
des Doods valt de vrolijke groep rechts met een grote zeis aan, en
geeft werk voor de engelen en duivelen, die de zielen der uitverkorenen
en verdoemden komen halen. Het allegorische thema behoort gedeeltelijk nog tot de traditie, maar met verbazingwekkende kracht zijn in
de figuren der ruiters voor de open doodkisten de gevoelens, smart en
schrik en walging, uitgedrukt.
Hiermee deed een ongebreideld realisme zijn intree. Het was niet
te houden, wou van grenzen nauwelijks weten. De gotiek, aan teugels
en grenzen gewoon, werd sedert het begin der vijftiende eeuw terzij
gedrongen. Te Florence verloochende de architectuur het constructieschema der gotiek geheel. Nadat reeds de spitsboog door de rondboog
was vervangen aan de Loggia dei Lanzi, waaraan men in 1376 begon,
kwam de antieke zuil in de plaats van de gotische pijler. De monumentale centrale constructie werd het ideaal. Die ommekeer werd beslist
door Filippo Brunelleschi, die met zijn kunstenaarsoog de Romeinse
monumenten had bestudeerd en met Alberti samen de wetten der
perspectief had ontdekt. Hij bouwde in de jaren 1417-1434 de reeds
lang ontworpen, vrij gewelfde koepel van de dom te Florence, met
zijn ontzaglijke spanning van tweeënveertig meter, en bovendien tal
van kerken en paleizen. Toen hij in 1446 stierf, zegevierde overal in
Italië de nieuwe bouwkunst, hetgeen in niet mindere mate dan aan
Brunelleschi te danken was aan de theoreticus Alberti. Met name te
Rome heeft deze de nieuwe architectuur ingeleid. Hij predikte de
1)
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schoonheid van de klassieke constructie, die niet alleen Italië veroverde, maar met haar macht de grenzen overschreed om elders een onbarmhartige, maar niet steeds rechtvaardige strijd te voeren tegen de
gotiek. Men ging de waarde der gotiek voor de belichaming van
kerkelijke ideeën evenzeer miskennen als de schoonheid en de muzikaliteit van het middeleeuwse Latijn.
In de Italiaanse schilderkunst is het nieuwe artistieke realisme
ingevoerd door Masaccio, geboren in 1401 of 1402, gestorven in 1428
te Rome. Wij kennen hem vooral door zijn fresco's in de Brancaccikapel in de S. Maria del Carmine te Florence. Hij onderscheidde zich
daarin vooral door de volkomen plastiek der menselijke figuren en het
schilderkunstig modeleren met licht en schaduw in de ruimte. Zijn
meesterwerk is de verdrijving onzer stamouders uit het paradijs,
waarin de uitdrukking van smart in de gestalten bewondering wekt.
Het coloriet staat in de schilderstukken van die jong gestorven meester
niet achter bij de geniale compositie. Zoveel talent moest echter worden aangevuld met de hechte kennis van de wetten der perspectief,
die men nu bij de architecten kon opdoen, en de anatomische zekerheid, waartoe inmiddels de beeldhouwers waren opgeklommen. Nu
viel weldra waar te nemen, dat het idealisme op de achtergrond
geraakte door de vorderingen van het naturalisme. Wij zien dat ook
bij de Carmeliet fra Filippo Lippi (1406-1469), die enige tijd de meest
geliefde schilder der Medici was, maar door een lichtzinnig leven ver
afweek van zijn kloosterlijke roeping. Hij heeft de techniek vooral
vooruitgeholpen door modulatie van licht en schaduw, en hij is de
eerste, die geschilderd heeft, wat wij een gevoelig landschap noemen.
Zijn madonna's echter zijn geen ideale gestalten, maar portretten van
de modellen, waarover hij momenteel kon beschikken.
De grote, koene vernieuwer der beeldhouwkunst was de Florentijn Donatello (1386-1466). Hij vergezelde Brunelleschi naar Rome,
waar hij zich wijdde aan de studie der oude beeldhouwwerken. Hij
begon vooral te streven naar realistische uitbeelding van het leven en
gaf daarbij aan de statuaire stijl de voorkeur. Hij hield zich in de
verdere ontwikkeling van zijn kunst meest aan de staande houding.
Als het eerste grote beeldhouwwerk der Renaissance beschouwt men
zijn kranige ridder George aan de Orsanmichele. Nog groter artistieke
kracht vinden we in de figuren aan de Campanile; daarin komt zij het
naturalisme reeds zeer nabij; maar haar top bereikt zij in de naakte
figuur van David in de Bargello. Zijn werken doen ons het duidelijkste de relatie beseffen tussen de kunstenaars en de geestelijke
stroming, die de persoonlijkheid van het individu, de oppermens naar
boven wil stuwen. Hoe een kunstenaar een individu als plastisch
object waarneemt en nabeeldt, toont ons aan de Campanile zijn
Zuccone (kaalkop), die niet los kan komen van de aarde; tot model
daarvoor had hij een hartstochtelijk politicus gekozen. Maar hoe de
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kunstenaar zich tevens tracht te matigen, zien wij aan het prachtige
ruiterstandbeeld van de koel berekenende legeroverste Gattamelata te
Padua, al behoefden hier ook slechts kracht en macht te worden
uitgedrukt. Herhaaldelijk heeft de geniale kunstenaar bewezen, dat het
een hem zo goed afging als het andere: naturalistisch uitbeelden, en
zijn talent beheersen om klassieke vormen te scheppen. Ook innig
Christelijk gevoel was hem niet vreemd, getuige het technisch zo
knappe reliëf der Boodschap aan Maria in de S. Croce. Daarentegen
schiep hij, ook in de S. Croce, een Christus, die volgens Vasari meer op
een boer dan op een Heiland lijkt, en een Maria van Egypte, waarin
hij niets heeft gepoogd dan zo naturalistisch mogelijk te zijn.
Luca della Robbia (1399-1482) streefde steeds naar eenvoudig
ontroerend effect, passend bij evenwichtig Christelijk gevoel. Het was
zijn bijzondere gave, liefelijke bevalligheid uit zijn figuren te doen
spreken. Hij slaagde daarin reeds in zijn musicerende en dansende
kinderen op de zangerstribune in het domkoor te Florence uitstekend.
Dan verwierf hij zich een afzonderlijke naam met zijn verglaasde
kleireliëfs. Daarin heeft hij zijn eenvoudige, vrome godsdienstzin het
heerlijkst ontplooid. Opmerkelijk is, dat hij zich niet bewust onder de
invloed der ouden wilde stellen. Hij is de meester van het onschuldige
kindergelaat. In zijn geest werkte met hem mee zijn neef Andrea della
Robbia, die zich bijna uitsluitend van terracotta bediende, en met dat
materiaal waarlijk vrome beelden schiep. Hij vertoont neiging tot
schilderachtige voorstellingen. Heerlijk zijn zijn baby's, en hij heeft
een nieuw religieus motief in de wereld gebracht met zijn aanbidding
van het Kindje Jezus door Zijn maagdelijke Moeder, die hij met innige
lieftalligheid heeft weten voor te stellen. Hun school kan verder wijzen
op de vijf zonen van Andrea, die voor de interieurs van kerken prachtige kunstvoorwerpen van terracotta en majolica leverden, tot sier van
altaar en doopvont en wijwatervat.
Al kunnen wij dus bij die kunstenaars van het begin der Renaissance de neiging tot overdrijving waarnemen, waaraan iedere nieuwe
richting zich te buiten gaat, wij vernemen er toch ook de artistieke
uiting van echt vroom en echt kerkelijk gevoel. Wie daarin het meeste
uitmunt, die moeten wij nog bespreken: fra Angelico, de schilder der
hemelse vreugde.
Fra Angelico niet uit Fiesole afkomstig, maar van de Castello
Vicchio in de Mugello werd geboren omstreeks 1387, deed in 1407
zijn intree bij de Dominicanen, in het klooster, te Fiesole gesticht
door de zalige Giovanni Dominici, en kreeg de kloosternaam Joannes.
Hij ging in 1437 over naar het klooster S. Marco te Florence, dat
Cosimo de' Medici de Dominicanen had toegewezen. Zijn prior
aldaar was de H. Antoninus, die sinds 1445 als voorbeeldig herder de
Florentijnse kerk bestuurde. Zo vormde zich dus de jonge kloosterling
in de geest van Giovanni Dominici en de H. Antoninus. Het klooster
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werd geheel verbouwd, en kreeg toen een bibliotheek, die ook voor
anderen dan de monniken toegankelijk was. Die bibliotheek werd
ingericht door Tommaso da Sarzana, die in 1447 onder de naam
Nicolaas V de pauselijke troon beklom en toen aan fra Giovanni
opdracht gaf, zijn werkkamer te beschilderen. Giovanni stierf in 1455
te Rome. Hij was een voorbeeldig kloosterling, en bleef dat ook in zijn
kunst: slechts godvruchtige voorstellingen wilde hij schilderen. Nooit,
zo wordt verhaald, begon hij te werken zonder eerst gebeden te
hebben. Het voornaamste toneel zijner activiteit was het S.-Marcoklooster te Florence. Hij versierde de cellen van al zijn medebroeders
met zijn penseel. Hij bracht muurschilderingen aan in de kerk het altaarstuk met de tronende Maagd; in de kapittelzaal de grote
kruisiging, zijn machtigste schepping; boven de ingang tot het
vreemdelingenhospitium Christus als pelgrim, door twee broeders
verwelkomd, de mooiste voorstelling van kloosterlijke gastvrijheid
en op vele andere plaatsen, om zijn medebroeders te helpen de weg
naar de hemel te vinden met opwaarts gerichte blik. Te Rome, in de
kapel van Nicolaas V, schilderde Giovanni taferelen uit de levens van
de H. Stephanus en de H. Nicolaas. Hij verrast ons daarin met een
neiging tot het klassieke, vooral in de oud - Romeinse architectuur;
welk verschijnsel evenzeer te verklaren is met de intenties van de
eerste humanistische paus, in wiens opdracht hij werkte, als met de
invloed der Romeinse monumenten. Evenwel blijkt hier toch, dat
fra Giovanni zich niet onttrok aan de artistieke stroom des tijds, maar
er zijn kunst gaarne door liet verrijken. Wij kunnen trouwens ook in
zijn vroegere werken de fundamentele idee van de nieuwe artistieke
beweging terugvinden. Steeds tracht hij het menselijk zieleleven uit
te drukken in de gelaatstrekken en lichaamsbewegingen. En juist het
opgaan in innerlijke processen en de expressie daarvan staan bovenaan
op het programma van het nieuwe intellectuele en artistieke streven.
De Dominicaner schilder wijdt zijn kracht zo geheel aan de koppen
en de gezichten, dat hij de lagere partijen van het lichaam opmerkelijk
verwaarloost. Die zijn gewoonlijk te kort uitgevallen.
Het kenmerkende onderscheid echter tussen hem en de meeste
kunstenaars van zijn tijd is, dat hij het volle idealisme van een vroom
Christelijk leven ongeschonden in zijn hart hield. Daarom kon hij het
ook beter in beeld brengen dan ieder ander. De tere zuiverheid van
een ziel, die haar leven aan God heeft gewijd, weerspiegelt zich in zijn
beminnelijke engelenkoppen, in de gelaatstrekken van heilige maagden en vooral van de maagdelijke Moeder Gods. Welk een troost is
het voor de Christelijke historicus, die koppen, die zuivere aangezichten te beschouwen! Want zij bewijzen dit: in een tijd, die nog maar
zo weinig begrip scheen te hebben van Christelijk ideaal, en in het
bijzonder van de gelofte van maagdelijkheid, werd het oude kostbare
erfgoed toch nog bewaard en doorgegeven aan het nageslacht. Terecht
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heeft men deze schilder daarom de Angelico genoemd, en te betreuren
is slechts, dat zijn voorbeeld niet aanstonds door velen werd nagevolgd. Zijn schilderijen zijn voor ons welsprekender dan uitvoerige
verhandelingen en moeizaam bijeengezochte cultuurhistorische
excerpten. Het is ontmoedigend waar te nemen, hoeveel misstanden
en misbruiken en afdwalingen er in die tijd voorkwamen, hoeveel
priesters en kloosterlingen hun staat tot schande strekten. Wil de
historicus aan die ontmoediging ontkomen, dan moet hij zien naar de
werken van fra Angelico. Die zullen hem er van weerhouden, in dit
uiterste te vervallen, dat hij het kerkelijk en zedelijk leven met enkel
zwart afschildert. En bovendien verdient het de aandacht, dat deze
monnik niet in een verborgen hoek van een klooster schilderde, gelijk
bijvoorbeeld de Kartuizer Dionysius Ryckel te 's-Hertogenbosch,
maar in het centrum van het nieuwe kunst- en geestesleven, waar de
goede, maar ook de kwade trekken van dat leven scherp uitkwamen.
De Dominicanen is het een glorie, dat zij in die stad Florence door
woord en voorbeeld onverzwakt opkwamen voor de levensbeschouwing en de idealen der Kerk, met mannen als Dominici, Antoninus
en fra Giovanni. Een gedachte vooral houdt ons vast, als wij de
scheppingen van fra Angelico hebben beschouwd.
Hoe is het mogelijk, zo vraagt men zich verbaasd af, dat midden
in de roes van wereldse praal en werelds genot, waaraan men zich te
Florence overgaf, de hoop op de hemel en de overtuiging van zijn
heerlijkheid nog zo hecht in een ziel konden ankeren? Wij kunnen
geen tweede tijdperk aanwijzen, waarin een schilder de gelukzaligheid
der uitverkorenen in de hemel niet alleen met zoveel bekoorlijkheid,
maar tevens met zoveel vertrouwen heeft kunnen schilderen als fra
Angelico in zijn reien van engelen en zaligen. Fra Angelico neemt in
de kunst van de vroege Renaissance eenzelfde plaats in als Vittorino
da Feltre onder de eerste humanisten. Zij staan beiden midden in het
leven en streven van die tijd, en aanvaarden daarvan alles, wat ten
goede kan leiden, maar laten zich in het minst niet afbrengen van hun
trouw aan de Kerk en hun Christelijk idealisme. Zij brachten in
practijk, wat het programma der Kerk moest blijven, wilde zij in het
werelds gewoel haar zending des eeuwigen heils blijven vervullen.
Voorlopig echter was de kans zeer gering, dat men de nieuwe
drang der geesten binnen de juiste perken zou weten te houden. Juist
daar, waar de Christelijke gedachte alles behoorde te wijden, beoefende men met welbehagen de kunst, het Christelijk element weg te
wissen. In de grafmonumenten der Medici, van Verrocchio en Donatello in de S. Lorenzo, wilde men generlei Christelijke gedachte
uitgedrukt zien, al was het slechts met een symbool. De tempel van
Malatesta te Rimini, omstreeks 1450 gebouwd, was opzettelijk volkomen heidens gedecoreerd.
Wat waren de verhoudingen verschoven in de loop van ander-
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halve eeuw! In de tijd van Bonifacius VIII had men aan de Curie de
stelling verdedigd, dat de Heilige Stoel niet alleen over al het geestelijke, maar ook over al het wereldlijke macht had. En nu scheen
wereldsgezindheid zich aan te gorden, om ook in de Kerk te heersen,
zonder juridische gronden te opperen, met die zachtjes binnen sluipende, nergens gecodificeerde tirannie, waarmee de mode de
geesten verstrikt. Ook de geesten van de dienaren der Kerk schenen
zich aan die betovering over te geven. Voorheen hadden zij zich door
niets laten weerhouden, macht ten uiterste te eisen, al moest ook het
verzet daartegen tot een uiterste gaan nu bukte men zich met
verbazingwekkende inschikkelijkheid voor de stille drang, die nergens
zozeer beguichelde als te Rome.

§ 3. De pausen in de Renaissancetijd
Wij hebben gezien, hoe sedert de veertiende eeuw herhaaldelijk
het verlangen werd uitgesproken naar hervorming der Kerk, door
bezorgde vrienden en ook door tegenstanders van het pausdom; nu
eens klaaglijk, dan weer onstuimig eisend, nu eens openlijk, dan weer
verhuld in profetieën, die aan het smachten naar een engelachtige
paus afschuwelijke aanklachten koppelden. Op de concilies van
Constanz en Bazel werden langdurige onderhandelingen over kerkhervorming gevoerd. Wijl die onderhandelingen zich echter vooral
bezighielden met die hervorming, die het hoofd der Kerk gold, ontwikkelde er zich de strijd om de superioriteit van paus of concilie uit,
en toen vergat men in die strijd het hele hervormingsvraagstuk. Na
het vruchtloos einde van het concilie van Bazel, en nadat vooral de
vorsten bij het streven naar hervorming baat hadden gevonden, werd
het verlangen naar hervorming niet meer zo luid uitgesproken als
voorheen, maar verdwenen was het niet. De pausen begrepen wel,
dat allereerst zij verplicht waren, aan dat verlangen te voldoen. Zij
benoemden daartoe dan ook commissies en lieten hervormingsprograms ontwerpen. Maar resultaat leverde dit niet op. De pausen
deden iets ter vernieuwing der Kerk, maar zij waren er niet met hart
en ziel bij. Wel gaven zij zich over aan de nieuwe renaissance- beweging
en streefden zij er uit alle macht naar, van Rome het roemrijk middelpunt dier beweging te maken.
Steeds pralender werd de hofhouding der pausen, die zulke grote
bedragen verslond .... terwijl er zoveel misstanden ontsproten juist
uit de heffing dier bedragen. Steeds groeide de weelde. Maar tegelijk
verslapten voortdurend de zeden aan het pauselijk hof aan het
einde der vijftiende eeuw spotten ze met alle Christelijke normen.
Even hoog als de pausen geprezen werden als begunstigers der nieuwe
intellectuele beschaving en der nieuwe kunst, even diep daalde het

352Zesde

boek

morele respect voor het pausdom. Terwijl de Kerk voor een zo
ernstige taak stond: het nieuwe culturele streven in overeenstemming
te brengen met haar eigenlijke, eeuwige doeleinden, schenen zij, die
tot haar leiding waren geroepen, haar bovennatuurlijke maatstaven
opzij te hebben gelegd.
Toen verhief zich een profetengestalte, die met al de ernst der
profeten van het Oude Verbond het geweten der Christenheid trachtte
wakker te schudden, en de verdwaasde ogen des pausen trachtte te
openen voor het bederf, dat te Rome verscholen lag onder de pronk
van profane cultuur. Met geweld werd hem de mond gesloten.
Maar de afstraffing, die hij had voorspeld, zou niet lang meer op zich
laten wachten. In Mei 1527 kwamen er voor Rome verschrikkelijke
dagen. En toen eindelijk gaf men de teugels in handen aan hen, die
zich in ernst wilden wijden aan de vernieuwing der Kerk.
Terwijl dit drama zich afspeelde, kwam er verzoening tussen de
nieuwe cultuur en de oude idealen der Kerk, die nu weer stralen kon
in klare glans, hoewel niet, voor er buiten Italië velen voor haar verloren waren gegaan.
Er is in de geschiedenis geen tweede tijdperk aan te wijzen,
waarin het thema „Kerk en beschaving" zo scherpe contrasten
opleverde als in de honderd jaren tussen het midden der vijftiende
en het midden der zestiende eeuw; maar ook geen tijdperk, dat zoveel
licht werpt op de verhouding tussen Kerk en beschaving. Van de
ene kant wordt ons duidelijk, wat er van de Kerk terechtkomt, als
haar leiders zich aan aardse cultuur overgeven, van de andere kant
echter, als de omlijsting der wereldbeschaving zich verplaatst, hoe
zich de geest der Kerk, op het hiernamaals gericht, kan ontplooien.
Het humanisme besteeg de pauselijke troon na de dood van
Eugenius IV in de persoon van Nicolaas V (1447-1455). Onder de
naam Thomas Parentucelli kenden alle humanisten hem reeds lang.
Hij was een dokterszoon uit Sarzana, en moest zich te Florence als
huisonderwijzer bij dezen en genen door de wereld zien te slaan. In
die stad raakte hij in relatie met de humanisten, en die relatie is hem
nadien boven alles dierbaar gebleven. Hij maakte carrière in dienst
van kardinaal Albergati. Deze kardinaal behoorde tot de Kartuizer
orde en bleef tot zijn dood toe een streng kloosterling. Maar hij
begunstigde tevens de humanisten. Hij deelde zijn gunsten uit met de
hand van zijn secretaris Thomas Parentucelli. Toen paus Eugenius IV
voor de oproerige Romeinen naar Florence had moeten vluchten,
kwam Parentucelli met de kardinaal in die stad terug. Hij ging in die
tijd weer druk met de humanisten om, maar won tevens de gunst des
pausen. Toen kardinaal Albergati, wie hij een buitengewone, nooit
verflauwde dankbaarheid toonde, overleden was, werd hij in 1444 door
paus Eugenius IV tot aartsbisschop van Bologna, en in 1446 tot
kardinaal benoemd, en in 1447 werd hij Eugenius' opvolger. Hij bleef
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als paus dezelfde, die hij geweest was: de hartelijke, spraakzame,
belangstellende vriend van vooruitstrevende intellectuelen en kunstenaars. Zelf heeft hij geen literair werk op zijn naam staan; hij nam
slechts dankbaar aan, wat de nieuwe geest te schenken had, maar
werkte mee door ijverig boeken te verzamelen. Zo had hij van zijn
zendingen in Frankrijk werken van Irenaeus en Theophilus, en preken
van Leo de Grote meegebracht, en uit Duitsland een complete Tertullianus.
Als paus herinnerde Nicolaas V zich de armoede, die hij zelf als
huisonderwijzer had moeten doorstaan; dus wilde hij de humanisten
helpen, en voor hen doen, wat hij in Florence van Cosimo de' Medici
had gezien. Onder hem moest Rome het middelpunt der wereld
worden voor wetenschap en kunst. Zonder aarzelen of overleg gaf hij
tot dit doel alles, wat te zijner beschikking stond. Hij wilde vorstelijk
vrijgevig zijn voor zijn vrienden en voor hun streven, zonder zich aan
grenzen te houden en zonder te bedenken, welke beperkingen het
programma der kerkhervorming kon eisen. De humanisten en kunstenaars juichten en snelden toe, als hij ze niet zelf riep. Hij vormde het
grote plan, de Leo-stad, het Vaticaan en de St. Pieter te verbouwen,
en hier openbaarde zich opnieuw zijn overijlde onbezonnenheid: hij
ontzag daarbij ook de oude gebouwen niet. Uit het Colosseum werden
in een jaar tijds voor die werken meer dan vijfentwintighonderd karrevrachten marmerblokken weggehaald. Overal in Rome liet hij bouwen, aan kerken, waterleidingen, stadsmuren en bruggen. Fra Angelico beschilderde zijn werkkamer, nu de kapel van S. Lorenzo. Met
die mateloze ijver tot bouwen ging een verkwistende pronkzucht
samen. De prelaten en hun dienaren praalden aan het pauselijk hof

met de prachtigste gewaden. Nog nooit had men bij kerkelijke feestelijkheden zoveel statie en pronk aanschouwd. Humanisten werden
door de paus met ere ontvangen, zonder dat naar hun verleden werd
gevraagd. Beccadelli, de schrijver van de beruchte Hermaphroditus,
werd als afgezant van de koning van Napels bij de paus toegelaten.
Nicolaas bleef maar ambten bij de Curie en prebenden aan de humanisten uitdelen, al kwamen er nog zoveel. Voor iedereen had hij iets.
De humanisten werden aan de Curie de bevoorrechte klasse. Hun
meest befaamde leider was Poggio. Deze had de paus reeds vroeger,
onder kardinaal Albergati, gekend, en hem kort na het begin van zijn
pontificaat geschreven, dat hij het als zijn roeping moest beschouwen,
de beoefening en de beoefenaars der wetenschap te herstellen in hun
vroegere aanzien. En inderdaad heeft de paus daarnaar vooral gestreefd. Hij wenste niet in aanmerking te nemen, dat Poggio vroeger,
in zijn Facetiae, vunze praat der pauselijke secretarissen in fraai
Latijn had gekleed, en aanvaardde 's mans gelukwens, omdat hij de
vrome barrevoeters van de Curie had verwijderd, die door de humanist voor huichelaars waren uitgemaakt. Gelijkerwijs kon nu Lorenzo
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Valla, de schrijver van het werk De voluptate, de spotter met al wat
kloosterling was, te Rome winstgevende arbeid vinden. Nicolaas droeg
hem op, Thucydides in het Latijn te vertalen voor vertalingen uit
het Grieks toonde de paus altijd hart. Hij betaalde ze met ongehoorde
bedragen. Zo kreeg Lorenzo voor zijn Thucydidesvertaling vijfhonderd goudstukken. De wetenschap kan deze paus dus prijzen, wijl hij
zoveel gedaan heeft om de kennis van het Grieks te verbreiden. Zijn
grootste roem echter verwierf Nicolaas V door de stichting van de
Vaticaanse bibliotheek. Ten einde die te verrijken zond hij naar alle
kanten boodschappers uit, om te speuren naar handschriften. Dat was
voor de bibliophiel, die toen op de pauselijke troon zetelde, de voornaamste zorg.
Hielden we ons uitsluitend met de geschiedenis der wetenschap
bezig, dan konden we de paus voor dit alles grote lof toezwaaien.
Maar wij moeten hem allereerst karakteriseren als opperhoofd der
Kerk; en dan kunnen we niet nalaten op te merken, dat de Kerk in die
tijd heus wel dringender behoeften had dan die ene; dat eerst het
kerkelijk leven tot nieuwe energie gewekt, in nieuwe zuiverheid hersteld had moeten worden. De geestelijke taak des pausen raakte ver
op de achtergrond, juist in een tijd, waarin zij beslister dan ooit de
voornaamste plaats had moeten innemen. Maar voor de geestelijke
aard van zijn pausschap had Nicolaas niet zoveel zorg. Misschien
waande hij, dat de macht van het pausdom slechts verjongd en verhoogd kon worden, als het de leiding der nieuwe beweging op zich
nam. In die waan kon hij ook licht de schandalen, die zich voordeden,
over het hoofd zien. Het gebeurde eens, dat de Griek Georgios
Trapezuntios de oude Poggio in de pauselijke kanselarij een paar
ferme oorvijgen gaf, om een geldkwestie; er ontstond tussen die twee
een vinnig gevecht, waaraan hun collega's slechts met moeite een
einde konden maken.
Het eerste, dat op de paus een ietwat diepe indruk maakte, was
een ernstige samenzwering tegen de wereldlijke heerschappij des
pausen en zelfs tegen zijn eigen leven. De Renaissance was voor Italië
het klassieke tijdperk der samenzweringen dat helpt dit geval
bewijzen. Het hoofd der samenzweerders was Stefano Porcaro, die te
Florence veel met de humanisten had omgegaan en naar het voorbeeld
van Florence te Rome een republiek wilde stichten, waarin de oude
Romeinse glorie zou herleven. Herhaaldelijk reeds had hij revolutionnaire pogingen in het werk gesteld, en iedere keer, dat ze mislukten,
had hij vergiffenis gekregen. Desondanks ontwierp hij het plan, met
Driekoningen 1453 de paus en de kardinalen gevangen te nemen, en
zo nodig te doden, vervolgens de Engelenburcht en het Kapitool te
overmeesteren en de vrijheid van Rome te proclameren. De samenzwering kwam echter aan het licht, en Porcaro werd gevangengenomen en terechtgesteld. Zijn laatste woorden waren: „O mijn volk,
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heden sterft uw bevrijder !" Van die tijd af was de paus zwaarmoedig
en zwijgzaam. Nog pijnlijker trof hem het bericht der verovering van
Constantinopel. Hij stierf in Maart 1455.
Zijn opvolger was een heel andere persoonlijkheid, een vertegenwoordiger van de juridische geest, die in de veertiende en reeds in de
dertiende eeuw had overheerst Calixtus III (1455-1458). Hij was
een telg van de oude Catalaanse familie Borja, had te Lerida rechten
gedoceerd, en kwam later met koning Alfons I naar Napels, waar hij
op de voorgrond trad als organisator der koninklijke regering. Ook
als paus toonde hij zich in het eerst vooral jurist. Tegenover de
humanisten was hij zeer koel. Alras werd hij in beslag genomen door
het probleem van de dag: de verdediging tegen de Turken, en door
de zorg voor zijn bloedverwanten, die zich als klitten aan de Curie
vasthechtten, en daardoor later zoveel onheil over Italië, zoveel
schande over de Heilige Stoel zouden brengen.
Tot opvolger van Calixtus III was uitverkoren de edele kardinaal
Capranica, die uitmuntte door vroomheid evenzeer als door wetenschap, en van zijn heldere kijk op de meest nijpende kwestie van die
tijd blijk had gegeven in een hervormingsprogram, onder Nicolaas V
opgesteld. Misschien had hij de gevaren kunnen bezweren, waardoor
de Kerk bedreigd werd. Maar al hetgeen men van hem hoopte, werd
verijdeld door zijn dood, twee dagen voor het conclaaf. Toen kozen
de kardinalen, nadat zij opnieuw een verkiezingscapitulatie hadden
opgemaakt, Enea Silvio Piccolomini, de kampioen van het humanisme, die wij reeds kennen, de voornaamste humanistische schrijver
van de vijftiende eeuw. Toen hij onder de naam Pius II de pauselijke
troon besteeg, had hij echter geleerd, grenzen in acht te nemen, waar

hij zich vroeger spottend overheen had gezet. Erg oud was hij nog
niet, maar reeds was zijn gezondheid ontredderd. Daardoor ging de
geestdrift, waarmee zijn verheffing door zijn vroegere vrienden werd
begroet, weldra in teleurstelling over. Geldgebrek dwong hem bovendien tot zuinigheid. Hij nam die persoonlijk in acht door een zeer
eenvoudig leven te leiden. Een liefhebberij slechts gaf hij niet prijs:
als vroeger maakte hij uitstapjes en reizen om van de natuur te genieten. Vrijgevig met gunsten tegenover de humanisten was hij echter
geenszins. Hij beschouwde nu zijn vroegere vrienden met een critisch
oog, waaraan hij ook zijn eigen verleden niet onttrok, dat zich uitsprak
in zijn geschriften. Reeds vroeger, toen hij in 1447 bisschop van Triest
werd, had hij zijn verleden openlijk verloochend. Als paus herhaalde
hij die herroeping: Aeneas bestond niet meer, hij wilde nog slechts
Pius zijn. En wel had hij reden, niet alleen zijn anti- pauselijke
geschriften uit de tijd van het concilie van Bazel, maar ook zijn wufte
gedichten en vertellingen openlijk te verloochenen. Als opvolger van
Boccaccio en leerling van Poggio had hij hun toon overgenomen, als
leraar der welsprekendheid had hij zich boven alles verheven gevoeld;
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beproefd gezag in de wijsbegeerte had hij even onbekommerd opzij
geschoven als de andere wetenschappen; vooral rechtsgeleerdheid en
medicijnen had hij gewraakt, en als stoicijn had hij zich wijzer geacht
dan alle middeleeuwse moraalphilosofen. Maar toen was hij nog geen
priester geweest, en hij was inderdaad naar het innerlijk veranderd,
te dieper naarmate de tijd vorderde. Schrijven bleef hem echter een
lust ook als paus liet hij het niet.
In de eerste jaren zijner regering werkte hij, voornamelijk in
nachtelijke uren, aan een groot geografisch -ethnografisch werk, waardoor hij zowel de volkenkunde als de aardrijkskunde op nieuwe wegen
leidde. Deze Cosmographia moest een beschrijving worden van heel
de toen bekende wereld. Hij voltooide alleen het deel, dat over Azië
ging. Hierop moest volgen het reeds vroeger ontworpen deel over
Europa, maar dat is niet afgekomen. Het plan tot dit werk had hij
reeds veel vroeger opgevat. Doordat hij, bij een uitstapje naar. Tivoli,
toevallig in gesprek geraakte met een kapitein der pauselijke garde,
kreeg het plan nieuw leven in hem. De schrijvers, die hij nodig had,
vond hij in de nieuwe pauselijke bibliotheek. Steeds vond de geschiedenis evenzeer zijn belangstelling als de aardrijkskunde. Voor deze
beide wetenschappen heeft hij zijn beste werk geleverd. Zo kwam hij
als paus ook tot het besluit, zijn eigen ervaringen aan het nageslacht
mede te delen. Deze autobiografie kenmerkt hem als humanist. Het
is de enige autobiografie van een paus, die wij bezitten. Naar klassiek

voorbeeld gaf hij er de naam Commentarii aan. Het eerste boek
beschreef, wat hij opmerkelijk had gevonden voor zijn verheffing tot
paus. Vervolgens dicteerde hij geregeld, wat hij beleefde, daarbij veel
inlassend, wat hij van vroeger wist. Het geheel is dus een soort dagboek, waaraan echter de finishing touch bleef ontbreken, al heeft
Gianantonio Campanio, bisschop van Teramo, het werk vluchtig
herzien en er een misleidende voorrede aan toegevoegd. In de voorrede
van „Asia" verweerde hij zich tegen het mogelijke verwijt, dat hij met
zijn schrijverij zijn plichten als paus had verwaarloosd; hij had alleen
geschreven, zei hij, in uren, die hij aan zijn rust of zijn slaap had
ontnomen, om zijn geest fris te houden, want de historie was voor hem
de lerares des levens. Men zal hem dan ook uit dien hoofde veel
minder verwijt maken dan wegens zijn nepotisme, dat niet alleen zijn
bloedverwanten gold die had hij allen om zich heen maar ook
zijn stadgenoten, de inwoners van Siena. Het laatste doel, waarnaar
hij met woord en geschrift onvermoeid heeft gestreefd, was een kruistocht tegen de Turken. Terwijl daartoe de toebereidselen werden
gemaakt, waarvan hij de ziel was en die met hem ten einde kwamen,
overviel hem in 1464 te Ancona de dood.
Maar ook het probleem der hervorming behield zijn aandacht.
Hij was begonnen met de instelling van een commissie tot hervorming
der Curie. Van twee voorstellen aan die commissie hebben wij kennis
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gekregen. Het eerste is afkomstig van Nicolaas van Cusa, het tweede
van de geleerde Venetiaan Domenico de' Domenichi. Er werd in
voorgesteld, drie visitatoren te benoemen, die met Rome en de Curie
zouden beginnen, en geleidelijk hun werkzaamheid over de hele Kerk
zouden uitbreiden. Beide adviezen zien de wortel des kwaads in de
opeenstapeling van prebenden. Bovendien werd het nepotisme scherp
gelaakt, en meer reserve bij de verlening van aflaten aanbevolen.
Daarna had Pius II persoonlijk een hervormingsbul ontworpen,
waarin hij gedetailleerde bepalingen gaf, om een einde te maken aan
de misstanden aan de Curie, en de kop in te drukken aan alle onwaardig levensgedrag, in het bijzonder aan schandelijke winzucht. Maar
's pausen dood maakte aan dit werk een einde. Er zou waarschijnlijkk
ook weinig van terecht zijn gekomen: de omstandigheden waren nog
veel te ongunstig.
Dat de paus persoonlijk van de beste bedoelingen vervuld was,
staat buiten kijf. Maar hoe ernstig het te Rome haperde aan innig
kerkelijke geest, bleek uit de verkiezingscapitulatie, die nu in het
conclaaf door de kardinalen werd opgesteld. Die beoogde omverwerping van het monarchale karakter van het kerkelijk bestuur. De
paus zou nog slechts de voorzitter van het college van kardinalen
worden. Om een grens te stellen aan het nepotisme (waartegen de
kardinalen intussen alleen uit onderlinge naijver streden) spraken zij
af, dat slechts één der kardinalen familie van de paus zou mogen zijn.
De nieuwe paus, Pietro Barbo, Paulus 11 (1464-1471), gesproten
uit Venetiaanse adel, had carrière gemaakt als neef van Eugenius IV.
De humanistische studiën trokken hem niet bijster aan. Hij was zeer
gesteld op munten, gemmen en andere antiquiteiten, zulks in verband
met zijn grote pronkzucht en een neiging tot jaloezie, waarin de
tradities der rijke Venetiaanse koopmansfamilies weer opleefden.
Daardoor werden zijn gunstige karaktertrekken, gemoedelijkheid,
vrijgevigheid en vredelievendheid, die hem reeds als kardinaal beminnelijk hadden gemaakt, overschaduwd. Toen hij de verkiezingscapitulatie, die hij als kardinaal mee bezworen had, ongeldig verklaarde, wijl
ze een paus niet kon binden, ontstond er een zeer gespannen verhouding tussen hem en het college van kardinalen. Ook onder de grote
schare pauselijke ambtenaren ontstond weldra grote ontevredenheid.
Gunsten en ontheffingen waren bij hem niet makkelijk te krijgen.
Men werd niet licht tot hem toegelaten. Zijn audiënties gaf hij gewoonlijk 's nachts. De vele burgers van Siena, die door Pius II, of
door aankoop van een ambt, aan de kanselarij waren gekomen,
moesten weer weg. Hiermee stond in verband een nieuw reglement
voor het corps abbreviatoren der kanselarij. Abbreviatoren noemde
men hen, die uittreksels uit de ingekomen verzoeken maakten, en
vervolgens het concept, de minuta der bullen ontwierpen. De nieuwe
regeling wekte wrevel bij alle humanisten, die als secretarissen dienst
24. Sc h n O r er. Kerk en Beschaving. III.
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deden. Hun gevoel van eigenwaarde was onder de laatste twee pausen
aanmerkelijk gegroeid. Zij deinsden er niet voor terug, de paus de
scherpte van hun pennen te laten voelen.
Een der ontslagenen was Bartolomeo Sacchi uit Piadena, naar
de Latijnse naam van die plaats Platina genoemd. Hij was eerst soldaat
geweest, had toen humanistische studiën gemaakt en was onder
Pius II door aankoop het ambt van abbreviator machtig geworden.
Toen de paus niet inging op de eis der ontslagen ambtenaren, dat hun
zaak voor de rechters der Rota zou worden gebracht, of rechtstreeks
met de paus mocht worden besproken in een audiëntie, richtte Platina
namens zijn collega's een brief aan de paus, waarin hij dreigde met de
macht en de wraak der humanisten; hij schreef: „Als het u vrij stond,
ons te ontnemen, wat wij volgens recht en rede hebben gekocht,
zonder ons te horen, dan kan het ons niet verboden zijn, te klagen
over het gedane onrecht en de onverdiende smaad. Nu wij door u
zijn afgezet en zo uitermate minachtend behandeld, zullen wij naar
de koningen en vorsten gaan en hen er toe brengen, een concilie
bijeen te roepen, waarop gij zult moeten verantwoorden, dat gij ons
beroofd hebt van ons rechtmatig bezit." 1 ) Zulk een toon liet de paus
zich niet welgevallen. Platina werd in verhoor genomen en gefolterd,
en in de Engelenburcht gevangengezet; eerst vier maanden later
werd hij op dringende voorspraak van een kardinaal vrijgelaten. De
humanisten maakten zich over dit geval zeer boos en zonnen op wraak.
Hun aanvoerder was Pomponius Laetus, die in zijn huis een soort
Romeinse academie had opgericht. Als leerling van Valla had hij van
het Christendom nauwelijks meer overgehouden dan een vage deïstische gezindheid. Ook in zijn omgeving vermeide men zich met het
idee, in Rome de republiek opnieuw te grondvesten, naar het model
der Oudheid. De paus trachtte hun voor te zijn. Hij liet enige belhamels gevangennemen, op aanklacht, dat zij een komplot tegen de
paus hadden gesmeed. Onder de gevangenen waren Platina en
Filippo de' Bonacorsi of Callimachus, wie het echter gelukte te
ontvluchten. Hij verwierf in Polen een belangrijke positie bij koning
Casimir IV. In hoeverre er inderdaad een samenzwering bestond, valt
moeilijk uit te maken. Misschien heeft men het gecoquetteer met
revolutionnaire ideeën, dat onder humanisten lang geen zeldzaamheid
was, ernstiger ingezien, dan het gemeend was. Wel mogen we aannemen, dat de tweede aanklacht, van propaganda voor een nieuw
heidendom, min of meer gegrond was. Men liet te Rome dan ook het
onderzoek naar de samenzwering geleidelijk los, maar tegen de
heidense tendenz van het humanisme wenste Paulus II met kracht
op te treden.
1 ) P 1 a t y n a e Liber pontificum ed. Gaida (Muratori Rer. ital. SS.) III, 1;
n. Ediz. fasc. 194 (Bologna 1923), p. 369.
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Jammer slechts, dat zich dat optreden alleen aan de buitenkant
hield! Er werd een verbod uitgevaardigd tegen het gebruik der oude
dichters; maar dat had waarschijnlijk slechts betrekking op de scholen
en op die dichters, die op moreel gebied aanstoot gaven. Platina verklaarde zich, om de vrijheid te herwinnen, tij dens zijn tweede gevangenschap bereid, met alle kracht de loftrompet over de paus te steken;
maar na de dood van Paulus II nam hij zijn wraak: in een overigens
zeer te waarderen levensbeschrijving der pausen tekende hij van het
karakter van Paulus II een beeld, dat even onwaar als afstotelijk was,
maar in de geschiedenis lange tijd voor goede munt werd aangenomen.
Het opgeschroefde gedoe der humanisten zal de paus hebben tegengestaan, maar als een principieel tegenstander der Renaissance kan
men hem niet beschouwen. Hij had reden te over, om het heidense en
zedeloze pogen der humanisten tegen te gaan. Maar hij bezat als
leider geen gaven genoeg, om dat pogen in de wortel te overwinnen,
en hij had ook geen figuren om zich heen, die hem daarbij met kracht
en energie ter zijde konden staan.
Na hem kwam Sixtus IV (1471-1484), Francesco della Rovere,
die, geboren uit een oude, maar verarmde familie in Ligurië, in de
orde der Franciscanen was getreden, met succes professor geweest was
aan verschillende Italiaanse hogescholen, en eindelijk tot generaal van
zijn orde was verheven. Befaamd om zijn theologische kennis en zijn
onberispelijke levenswandel was hij met het kardinalaat bekleed. Zijn
verkiezing tot paus in die tijd was echter niet gelukkig. Hij was als
Franciscaan gewend, zich veel te ontzeggen; hij had nooit geleerd,
verstandig met geld om te gaan ; en nu moest hij plotseling over grote
bedragen beschikken. Zonder nadenken gaf hij alles weg, wat hij
bezat. Zijn bloedverwanten, bijna allen behoeftig, maakten daarvan
misbruik, om zich rijkdommen en voordelige posities te verschaffen,
en deden tot loon de paus en de Kerk schande aan.
Onder die familieleden des pausen trad Pietro Riario, door zijn
verkwistingen en zijn schaamteloos gedrag, op een jammerlijke manier
op de voorgrond. Hij was als provinciaal der Franciscanen tot kardinaal benoemd, en gaf grote ergernis door opeenhoping van prebenden
en door uitspattingen, die hem reeds in zijn achtentwintigste levensjaar de dood aandeden. Nog meer schade is aangericht door zijn broer
Girolamo, voorheen rondtrekkend koopman. Hij oefende een nood lottige, bijna onafgebroken en bijna onbeperkte invloed op de paus uit.
Hij was heer van Imola, en gehuwd met Caterina Sforza, en met de
Florentijnse adellijke familie Pazzi zette hij een samenzwering op
touw, om de Medici te vermoorden. Het komplot was gemunt tegen
Cosimo's kleinzoons, Lorenzo en Giuliano. Onder een hoogmis, bijgewoond door een neefje van de paus, een achttienjarige kardinaal, werd
Giuliano doodgestoken, Lorenzo slechts licht gewond. De samenzweerders hadden gemeend, na de moord het Florentijnse volk zonder
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moeite op hun hand te zullen krijgen, maar dat bleek een misrekening.
De samenzweerders, die men kon vatten, werden gruwelijk vermoord.
De paus raakte door deze voorvallen in een zeer hachelijke positie.
Hij had weliswaar de moordplannen niet goedgekeurd; wenste hij ook,
dat de Medici, zijn vijanden, zouden vallen, hij had uitdrukkelijk
verboden, dat er bloed zou worden gestort; maar hij was toch bij
de opzet der samenzweerders betrokken geweest, en werd hierdoor
ernstig gecompromitteerd. Lorenzo's macht was door het falen van
het komplot nog versterkt, en met zijn gaven des verstands wist die
grootste der Medici tot een absolute heerschappij te geraken. De paus
sloeg Florence met de ban wegens vergrijp tegen de kerkelijke privileges bij de vervolging der schuldigen. Maar aan de vijandelijkheden,
die hierop volgden, werd gelukkig spoedig een einde gemaakt door
de schrik, waarmee de verovering van Otranto door de Turken heel
Italië sloeg. De paus en Lorenzo verzoenden zich met elkaar.
Er was echter, in samenhang met die verwikkelingen, onenigheid
ontstaan tussen de paus en zijn vroegere vriend Andreas Zamometie,
aartsbisschop van Granea in Turkije, van de orde der Predikheren;
en die bereikte nu een heilloos hoogtepunt. De aartsbisschop had zeer
scherpe woorden gezegd over de misbruiken aan de Curie en vooral
over het nepotisme des pausen, en deze liet hem daarom gevangennemen. Na zijn bevrijding begaf hij zich, in 1482, naar Bazel. Hij trad
daar op als keizerlijk afgezant, gaf zich zelfs uit voor kardinaal S. Sisto,
en kondigde de heropening van het concilie van Bazel af, weshalve hij
door de paus ter verantwoording werd geroepen. Hij had niet alleen
de stad Bazel en haar universiteit op zijn hand, maar ook enige staten,
en vooral Lorenzo de' Medici, waren .bereid, hem te steunen. De stad
Bazel werd gestraft met ban en interdict, en daarvan eerst ontslagen,
nadat Zamometic binnen haar muren door moordenaarshand was
gevallen.
Andere onenigheden, vooral ook in de Kerkelijke Staat, waren
ten dele het gevolg van een betreurenswaardige politiek aan 's pausen
kant. Om aan de nodige geldmiddelen te komen verleende hij aflaten
en legde hij lasten op prebenden, waartegen de Duitse natie bezwaar
ging opperen. Tevens deed de paus nog meer concessies aan wereldlijke regeringen bij de verlening van prebenden en ambten. Evenmin
wist hij maat te houden in de begunstiging van zijn orde, waaraan hij
in „Mare magnum" aanzienlijke privileges verleende. Te Rome zelf
begon zich door de zwakheid des pausen een zeer gevaarlijke constellatie te vormen. De kardinalen, die hij benoemde, bezaten weinig
ijver voor het heil der Kerk. Zij zijn het geweest, die later schuld
hadden aan de verkiezing van een Rodrigo Borgia. De kardinalen
leidden een volkomen werelds leven. Wijl de paus geen kans zag, op
een andere manier het geld bijeen te krijgen om zijn nepoten op het
paard te helpen, gaf hij een zeer bedenkelijke uitbreiding aan de
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verkoopbaarheid van ambten, hetgeen spoedig tot verregaande corruptie leidde. De grote menigte beambten dreef de kosten van bullen
en breven op. De annaten werden verhoogd, en er werd een nieuwe
belasting, de compositio, ingevoerd; zij moest bij de verlening van
een ambt worden betaald aan de dataria, de afdeling der kanselarij,
die zich bezighield met de smeekschriften uit het externe kerkelijke
rechtsgebied. Sedert Paulus II bestond ook nog de zogenaamde
quindecim- belasting. Zij moest alle vijftien jaren worden betaald voor
alle annatenplichtige beneficia, die voor altijd verbonden waren aan
geestelijke corporaties. Bij de wanorde in het financiële beheer voegde
zich de omkoopbaarheid der pauselijke ambtenaren, waarover veel
werd geklaagd. De uitbetaling der salarissen leed soms één a twee jaar
vertraging. Bij zijn dood liet Sixtus IV de ontzaglijke schuld van
honderdvijftigduizend dukaten na.
Deze donkere schaduwen liggen over het pontificaat van de paus,
die te Rome voor de Renaissance een soortgelijke betekenis had als
Lorenzo de' Medici te Florence. Het was zijn liefste wens voort te
zetten, wat Nicolaas V begonnen was: van Rome het roemrijkste
middelpunt van de nieuwe wetenschap en kunst te maken. Hij fundeerde opnieuw de Vaticaanse bibliotheek en stelde haar ten algemenen
gebruike open. Platina werd ondanks alles, wat hij van vroeger op zijn
kerfstok had, tot bibliothecaris benoemd; want Sixtus IV was niet zo
bang voor humanistisch extremisme als zijn voorganger. De paus
schiep bovendien het pauselijk archief, door de handschriften van
boeken te scheiden van de andere en een afzonderlijk vertrek te laten
inrichten voor de oorkonden en andere archivalia.
Uitmuntende geleerden werden door de paus naar Rome geroepen. Een der voornaamsten hunner was de Griek Joannes Argyropulos,
een vroegere leermeester van de paus. Sixtus IV was er trots op, dat
hij hem had kunnen overhalen van Florence, waar hij vijftien jaar lang
had gewerkt, naar Rome te verhuizen. De Griek stak boven anderen
uit, doordat hij niet alleen, gelijk zovelen voor hem, de Griekse taal
volgens de grammatica onderwees, maar inderdaad thuis was in de
Griekse wijsbegeerte. Hij hield regelmatig voordrachten over de voornaamste werken van Aristoteles en heeft er vele van in het Latijn
vertaald. Er kwamen onder zijn leerlingen te Florence grote namen
voor: Cosimo de' Medici, diens zoon Piero en kleinzoon Lorenzo it
Magnifico; en later te Rome Angelo Poliziano, die sedert 1480 hoogleraar in de Griekse en Romeinse literatuur te Florence was en leider
der humanisten aldaar. Te Rome telde de befaamde Griek ook de
beroemde Duitse humanist Johannes Reuchlin onder zijn leerlingen.
Als particulier persoon echter kon Argyropulos al even weinig ontzag
inboezemen als vele zijner collega's. Hij was een onuitstaanbare, aanstellerige veelvraat en drinker.
Onder de geleerden, die Sixtus IV naar Rome riep, was ook de
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grote Duitse astronoom, die bekend staat onder de naam Regiomontanus. Hij was zo genoemd naar zijn geboorteplaats (Unfind bij)
Konigsberg in Coburg. Hij heette eigenlijk Johannes Muller. Men
kende Regiomontanus te Rome al. Bessarion had hem reeds in 1461
een keer daarheen gebracht. Van hem had hij Grieks geleerd en vervolgens had hij zich beziggehouden met de studie der Griekse mathematici. Nadat hij te Wenen hoogleraar en te Ofen bibliothecaris van
Matthias Corvinus was geweest, had hij zich te Neurenberg gevestigd.
Sixtus IV riep hem tot verbetering van de kalender in 1475 weer naar
Rome, waar hij reeds een jaar later aan de pest stierf.
Verschillende takken van wetenschap werden te Rome onder
Sixtus IV met ere beoefend; en de historie stond daaronder niet op
de laatste plaats. Platina werkte er aan zijn geschiedenis der pausen;
en Sigismondo dei Conti begon zijn contemporaine historiebeschrij ving in zeventien boeken, die van 1475 tot 1510 reikte. Conti was een
der meest sympathieke humanisten, want al volgde hij de ouden na,
hij had genoeg historisch inzicht, om niet alle heldenmoed in de Oudheid te zoeken, en zijn zelfstandig karakter ging zich niet te buiten
aan het onbeschaamde egoïsme van zovele anderen. Wij kennen zijn
portret van de mooie Madonna van Foligno, die Raffael, zijn vriend,
voor hem heeft geschilderd, en waarop hij in vroom gebed staat afgebeeld.
Meer nog hielp Sixtus IV de kunst, en vooral de schilderkunst
vooruit. Hij nam het initiatief tot de stichting der S.-Luca- academie.
Onder de artistieke scheppingen, waartoe hij prikkelde, trekt vooral
onze aandacht de kapel, die naar hem is vernoemd, de Sixtijnse kapel.
Dat was 's pausen huiskapel, door Giovanni de' Dolci gebouwd om
een oudere kapel te vervangen. Zij vertoonde aanvankelijk het type
van een versterkt kerkgebouw, gelijk er in die tij den van straatgevechten veel voorkwamen: in het hoge souterrain kelderachtige
ruimten, en onder het dak een soort kazerne voor de wacht, die de
omgeving kon verkennen op een van tinnen voorziene trans. Van
binnen is de op zichzelf nuchtere ruimte afgesloten door een tongewelf. Voor versiering kon hier eigenlijk alleen de schilderkunst
zorgen. De beeldhouwkunst kreeg alleen enige kans in de monumentale uitvoering van de zangerstribune en de marmeren afscheidingen
tussen het priesterkoor en de ruimte voor de leken. Des te groter is de
pracht der schilderingen aan de muren. Deswege heeft men die kapel
het voornaamste heiligdom van de vroege Italiaanse Renaissance
genoemd. Naar het voorbeeld der oude Romeinse kerken moesten
de representatieve afbeeldingen van pausen in historische taferelen
worden opgenomen. De paus, die hier de Mis opdroeg, moest worden
herinnerd aan de onafgebroken traditie der mensheid onder goddelijke
leiding, aan de opeenvolging der gebeurtenissen in de loop der eeuwen;
hij moest denken aan de diepe zin van zijn taak.
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De 27e October 1481 werd het contract afgesloten, waardoor de
Umbrisch-Toscaanse meesters Cosimo Roselli, Sandro Botticelli,
Domenico Ghirlandajo en Perugino opdracht kregen, de kapel te
beschilderen. Zij waren trouwens al met die arbeid begonnen. Bij
hen kwamen nog Signorelli, Pinturicchio en Bartolommeo della Gatta.
In de historische cyclus vinden wij aan iedere muur zes taferelen uit
het leven van Mozes en het leven des Heren. De bedoeling dier
schilderingen is: hoe aan de ene kant Mozes, aan de andere kant
Christus, en Petrus door Hem, door God werden bekleed met het
hoogste gezag in de instellingen des heils, en speciaal, hoe het gezag
werd gegrondvest, dat de paus als Christus' stedehouder op aarde
bezit het leergezag, het priesterlijk gezag en het bestuursgezag.
Perugino brengt ons in een der beste composities de overdracht van
het disciplinair en besturend gezag voor ogen. Christus geeft aan
Petrus twee sleutels. Alle taferelen gaan uit van de middeleeuwse
wereldbeschouwing en symboliek, en klaarblijkelijk zijn ze gekozen
door de theoloog, die paus Sixtus IV was. Het effect der taferelen
wordt benadeeld door de ontzaglijke schilderingen van Michelangelo,
die er later boven kwamen. Maar in de laatste tijd heeft men ook aan
die schilderingen uit de vroege Renaissance de aandacht geschonken,
die haar toekomt, en ondanks de vele elementen er in, die hinderlijk
afleiden van de algemene opzet, acht geslagen op de bijzonderheden,
waaruit diep gevoel en heerlijke idyllen tot ons spreken.
Van de andere kunstscheppingen willen we noemen Christus'
Hemelvaart, waarmee Melozzo da Forli de kerk der H. Apostelen
verrijkte, en diens beroemde fresco in de Vaticaanse bibliotheek,
Platina's benoeming tot bibliothecaris door de paus voorstellend. De
paus wordt omringd door zijn vier neven, en Platina knielt voor hem.
Aan de gezichten kunnen wij waarnemen, welke ontzaglijke vorderingen de portretschildering had gemaakt. Maar wie de historische
figuren niet alleen bekijkt met het oog van de kunsthistoricus, wie
tevens acht geeft op de plaats, die het pontificaat van Sixtus IV in de
gang der geschiedenis inneemt, wordt er door dit schilderstuk aan
herinnerd, dat kwalijk beraden nepotisme aan het hof van Sixtus IV
misstanden te voorschijn riep, waaruit nog groter rampen zouden
volgen.
Kort na de dood des pausen brak de ontevredenheid over dat
wanbeleid naar buiten uit. De neven en alle gunstelingen van de
overleden paus raakten deerlijk in het nauw. Uit het conclaaf, waarin
de kardinalen (vooral door eigen belangen bezield) wederom een
verkiezingscapitulatie opstelden en ook omkoping een rol speelde,
kwam kardinaal Cibó als uitverkorene te voorschijn. Hij noemde zich
Innocentius VIII en regeerde van 1484 tot 1492. Hij had zijn verkiezing voornamelijk te danken aan de Rovere, de neven van de overleden paus. Hij was afkomstig uit een voorname Genuese familie, die
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verwant was met de rijke Doria's, en in vroeger levensjaren had hij in
het ongebonden leven van zijn omgeving gedeeld, waaruit hem twee
buitenechtelijke kinderen waren gebleven. Nadat hij de wijdingen
had ontvangen, gaf zijn levensgedrag echter geen aanleiding meer tot
ongunstige berichten. Hij was een toegefelijk, onzelfstandig mens,
hetgeen misschien geweten moet worden aan zijn zwakke gezondheid.
Hoe dat zij, door die toegefelijkheid kon kardinaal Giuliano della
Rovere, de voornaamste promotor zijner verkiezing, aan de Curie de
eerste viool spelen. Die kardinaal vergrootte zijn invloed nog, door de
verdediging van Rome te leiden, toen het door de koning van Napels,
Ferrante, belegerd werd, omdat de paus aan de kant der Napolitaanse
edelen stond, die zich verzetten tegen de absolutistische neigingen
van koning Ferrante.
Later liet de zwakke paus de baronnen in de steek, hetgeen een
slechte indruk maakte en afbreuk deed aan zijn aanzien. Zijn zwakheid
openbaarde zich kort daarna nog op andere wijze. Hij had in het eerst
zijn buitenechtelijke zoon niet binnen het Vaticaan willen toelaten:
terecht had hij gemeend, dat hij daardoor ergernis zou geven. Maar
toen men hem om politieke redenen had aangeraden, zijn zoon met
de dochter van Lorenzo de' Medici te laten trouwen, liet de paus de
bruiloft in het pauselijk paleis vieren en gaf hij de bruid kleinodiën
ter waarde van tienduizend dukaten ten geschenke. Men kon dit zo
opvatten, dat de zoon van een paus gelegitimeerd werd. Toen later
zijn kleindochter, de dochter van zijn dochter, in het huwelijk trad
met een Genuese koopman, nam de paus zelf deel aan het bruiloftsmaal.
De zeden aan het pauselijk hof gingen zienderogen achteruit. In
1489 werd er een bende pauselijke beambten ontmaskerd, die handel
dreef in valse pauselijke bullen. Geen wonder, dat zulke gevallen
voorkwamen, nadat men door de verkoop van posten de deur had
opengezet voor allerlei speculanten. Maar nog steeds gingen de ogen
niet open voor de tekenen des tijds; er werd maar aan één ding
gedacht: nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. Het aantal
secretarissen werd uitgebreid, van zes op vierentwintig a dertig, en de
bul, waarin dit besluit werd afgekondigd, gaf onverholen toe, dat de
verkoop dier nieuwe posities het nodige geld moest opleveren, om in
financiële nood te voorzien. Met hetzelfde doel riep Innocentius VIII
het corps plumbatores, zegelaars, in het leven. Wie daarin wenste
opgenomen te worden, om deel te krijgen aan de belastingen, moest
vijfhonderd gouden dukaten storten. Zelfs het ambt van bibliothecaris
der Vaticana was toen te koop. Het gevolg was, dat de corruptie
gestadig toenam. Zij, die voor geld een ambt hadden gekregen, lieten
zich in hun ambtsvervulling alleen door geldhonger leiden. Mis dadigers konden met geld hun straf afkopen. Rechtvaardige rechters
bleven er dus niet meer over, en de publieke orde leed schade. Niet
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alleen te Rome, maar in heel de Christelijke wereld werden de pauselijke ambtenaren verfoeid. En dit was wel het treurigste verschijnsel:
de ergste onder de inhalige curialen was de onwettige zoon des pausen,
Francesco Cibó. Zelfs de burgerhuizen te Rome waren des nachts
voor zijn aanslagen niet veilig.
De levenswijze der kardinalen beantwoordde geenszins aan hun
verheven ambt. Om hun inkomsten op peil te houden, hadden zij in
hun verkiezingscapitulatie bepaald, dat er niet meer dan vijfentwintig
kardinalen benoemd mochten worden. Innocentius VIII had de
onechte zoon van zijn broer in het college opgenomen. Meer aanstoot
nog gaf de benoeming van de tweede zoon van Lorenzo de' Medici,
Giovanni, die nauwelijks de kinderschoenen ontgroeid was. Hij was
dertien jaar oud en reeds vroeger met rijke prebenden overladen. In
zijn zevende levensjaar kreeg hij als beneficie een rijke abdij in
Frankrijk, en Sixtus IV had hem tot protonotarius benoemd. Aan die
eerste prebende waren nog tal van andere abdijen toegevoegd, onder
andere het Benedictijner moederklooster Monte Cassino. De kardinalen leefden als wereldlijke vorsten. In prachtige paleizen omgaven
zij zich met uitgelezen weelde. Zij gingen op jacht, speelden om hoge
bedragen, gaven overdadige feesten en maaltijden, en deden zelfs mee
aan de buitensporigheden van het carnavalsgedoe. Sommigen gingen
zich aan de ergste zedeloosheid te buiten.
Al zeer bont maakte het Rodrigo Borgia, die op jeugdige leeftijd
door zijn oom Calixtus III tot kardinaal en tot vice- kanselier was
benoemd. De vele beneficia, die hem waren geschonken, stelden hem
in staat, een leven van de grootste overdaad te leiden, als vrolijk en
schitterend cavalier, door vrouwen omgeven, die hij, zoals een tijdgenoot zegt, krachtiger aantrok dan een magneet het ijzer. Pius II had
hem al eens om zijn ergerlijk levensgedrag onder handen genomen,
maar zonder resultaat. Ook nadat hij in 1468 de priesterwijding had
ontvangen, veranderde hij niet. Van de gehuwde Romeinse Vanozza
de' Cataneis had de kardinaal vier kinderen: Cesare, Juan, Jofré en
Lucrezia. Maar hij had er nog meer. Hij liet ze allen legitimeren en
deed al zijn best om hen vooruit te helpen in de wereld. De moeder
van de zoëven genoemde vier kinderen woonde in de nabijheid van
het paleis van de kardinaal. Rodrigo was echter niet de enige kardinaal,
die zo'n schandelijk leven leidde. Kardinaal Giuliano della Rovere had
drie dochters en leed aan „mal francese". Vreemdelingen, die met de
traditionele eerbied naar Rome kwamen, namen het leven daar met
ontzetting waar. De Duitse kanunnik Theodorich Morung, die in
1485 Rome bezocht voor zaken van het diocees Bamberg, wanhoopte
aan de hele kerkelijke institutie van het pausdom.
Dit alles echter verzonk nog in het niet bij het feit, dat die
Rodrigo Borgia als opvolger van Innocentius VIII op de pauselijke
troon werd verheven. Hij noemde zich Alexander VI en strekte de
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Roomse Kerk elf jaar lang, van 1492 tot 1503, tot schande. Hij
bewerkte zijn verkiezing door allerlei omkoperij en voorspiegelingen.
Het kon echter in die tijd niet bijzonder vreemd lijken, dat hij gekozen
werd. Want hij werd bewonderd als een der schranderste en bekwaamste kardinalen, die niet alleen imponeerde door zijn voorkomen,
maar ' ook in zijn kennis en zijn handigheid een waarborg scheen te
bieden, dat hij een uitstekend regeerder zou worden. Aan zijn ergerlijk
leven nam men in die tijd te Rome niet veel aanstoot, en evenmin aan
de omkoping der kiezers, waardoor hij paus was geworden. De kroning
van de zestigjarige paus werd gevierd met grote praal, die niet geheel
vrij bleef van heidense trekken. Zo gaf een inscriptie te lezen:
Rome hief eens ene Caesar hoog, nu heft het nog koener
Alexander ten top, gene mens, deze een god.
In het begin van zijn pontificaat spande Alexander VI zich in tot
het herstel der orde binnen Rome. Men was hem dankbaar voor de
strenge rechtspleging. Maar daaraan bestond dan ook een schreeuwende behoefte, want in de korte tijd, die verliep sinds Innocentius VIII
ziek werd tot Alexander's kroning, waren er te Rome tweehonderdtwintig moorden gepleegd. Weldra echter liet Alexander alle zorgen
wijken voor dit ene streven: de familie Borgia aan duurzame macht te
helpen. Hij schonk zijn zoon Cesare het rijke bisdom Valencia, hoewel

hem reeds een ander bisdom was toegewezen. Zijn neef werd kardinaal. Buitengewone gunst betoonde hij zijn dochter Lucrezia, die wel
bij menige gruwel was betrokken, maar toch niet zo'n afgrijselijk
monster was, als men vroeger heeft gemeend. De jongste nasporingen
hebben bewezen, dat zij geenszins buiten het zedeloze leven van haar
tijd stond, maar toch geen satanisch wezen was, dat maar moordplannen smeedde; zij had integendeel een opgewekt, innemend zacht,
besluiteloos passief karakter, dat uit zichzelf geen kwaad zocht. In
1493 liet Alexander VI haar huwen met Giovanni Sforza, heer van
Pesaro. De bruiloft werd in tegenwoordigheid van Alexander VI in
het Vaticaan met grote luister gevierd. Met tien kardinalen mengde
Alexander VI zich aan de feesttafel onder de aanwezige dames. Aan
het eind gingen de dames dansen, en werd er bij wijze van intermezzo
een blijspel opgevoerd.
Lucrezia's broer Cesare voelde zich niet geroepen tot de geestelijke stand, maar tot heerschappij en oorlog. Niettemin werd hij op
achttienjarige leeftijd tot kardinaal benoemd, en ontving hij toen de
kleine wijdingen en het subdiaconaat. De priesterwijding heeft hij
niet ontvangen. Zijn heerszucht werd slechts geëvenaard door zijn
zinnelijkheid. Gelijk vele zijner tijdgenoten leed hij aan de venerische
ziekte, die toen „morbus gallicus" werd genoemd.
De tweede zoon des pausen, Juan, hertog van Gandia, kreeg van
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zijn vader het hertogdom Benevento en de steden Terracina en
Pontecorvo in leen. Dit leen zou ten eeuwigen dage aan 's hertogs
nakomelingen overgaan, dus voorgoed van de Kerkelijke Staat vervreemd blijven. Tijdens een nachtelijke wandeling, die wel in verband
zal hebben gestaan met een liefdesavontuur, werd de hertog te Rome
vermoord en zijn lijk in de Tiber geworpen. De dader was niet te
ontdekken. Diep onder de indruk kwam de paus tot tijdelijke inkeer
en zei hij in het openbaar consistorie: „Wegens onze zonden heeft
God ons deze beproeving aangedaan." Hij kondigde een hervorming
der Kerk aan hij zou bij zichzelf beginnen en zijn nepotisme laten
varen. De beneficia zouden slechts aan diegenen worden geschonken,
die ze het meest verdienden. De grootste schande voor de Borgia's
was, dat men de moordenaar in hun eigen familie zocht. Men heeft,
hoewel dan eerst enige jaren later, Cesare voor de moordenaar van
zijn broer aangezien. Maar voldoende bewijs daarvoor is er niet. De
paus vergat weldra zijn wroeging en zijn voornemens. Hij gaf zich
opnieuw aan zijn nepotisme en zijn lusten over.
Hij en zijn kinderen bleven dus schandalen verwekken. Het
huwelijk van Lucrezia met Giovanni Sforza werd ontbonden, wijl
voltooiing zou zijn uitgebleven. Sforza moest de bruidsschat zijner
echtgenote teruggeven. Deze echtscheiding gaf zeer grote ergernis.
Er liepen de boosaardigste geruchten. Cesare droeg daartoe het zijne
bij. Hij wilde zijn kardinalaat neerleggen, een vorstendom verwerven
en met een prinses trouwen. Zachtjesaan wist hij de paus er toe te
brengen, aan de verwezenlijking van die plannen mee te werken.
Door middel van een verbintenis met de Aragonezen wilde
Alexander VI zijn familie het vooruitzicht geven op de Napelse troon.
Cesare moest met de dochter van koning Alfons II van Napels
trouwen. Lucrezia werd nu ten huwelijk gegeven aan Alfons, de
natuurlijke zoon van koning Alfons II. Wederom nam Alexander VI
zelf aan de feestelijkheden deel. De voor Cesare ontworpen verbintenis kwam echter niet tot stand. Wel legde Cesars in 1497 zijn
waardigheid van kardinaal neer en werd hij op verzoek van zijn vader
door de Franse koning Lodewijk XII tot hertog van Valence benoemd
vandaar zijn bijnaam Valentinus. Met grote praal verliet Cesare
daarop Rome en begaf hij zich naar Frankrijk, waar hij in het huwelijk
trad met een Franse prinses.
Bij wijze van tegenprestatie stond de paus de Franse koning toe,
van zijn gemalin Joanna te scheiden. Lodewijk XII, vroeger onder
dwang van zijn neef koning Lodewijk XI met Joanna gehuwd, zwoer,
dat het huwelijk onvoltooid was gebleven. Nadat die verbintenis
ongeldig was verklaard, huwde Lodewijk XII met de weduwe van zijn
voorganger Karel VIII, Anna van Bretagne, ten einde aanspraak te
kunnen maken op Bretagne. De Franse koning en de paus waren
vroeger vijanden geweest toen Karel VIII in 1495 tijdelijk Napels
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onder zijn macht had gebracht; nu, in 1499, kwam hij als bondgenoot
van Alexander naar Italië. Lodewijk XII verjoeg Lodovico Moro, van
de familie Sforza, uit Milaan en gaf de hertog van Valence Franse
troepen, om er de Romagna mee te veroveren, het nieuwe vorstendom,
dat Alexander zijn zoon had toegedacht. Cesare werd te Rome door
de paus en de kardinalen feestelijk ontvangen, verwierf de insignia
van vaandeldrager der Kerk met de gouden roos en was te Rome en
in de Kerkelijke Staat almachtig. Dat was in het jaar 1500, toen talloze
pelgrims naar Rome kwamen om de jubileumaflaat te verdienen. Zij
werden getuigen van jammerlijke toestanden. Bijna dagelijks werden
er te Rome moorden gepleegd. In dat jaar werd de tweede echtgenoot
van Lucrezia, prins Alfons van Biscelgia, terugkomend uit het Vaticaan, op het Pietersplein door vijf sluipmoordenaars aangevallen.
Alfons meende, met heel weinig reden, dat zijn zwager Cesare de
aanstoker van die aanslag was, en zon op wraak. Toen zijn wond
genezen was, schoot hij, door het raam van zijn ziekenkamer, met een
boog op Cesare. Woedend liet deze toen Alfons door zijn lijfwacht in
stukken houwen.
Lucrezia was gelukkig geweest in haar huwelijk met Alfons. Zij
had de gewonde liefderijk verpleegd en was niet te troosten over zijn
verlies. Alexander echter was er alleen op bedacht, het geval in de
doofpot te stoppen, want hij was bang voor Cesare. Deze kon rustig
voortwerken aan zijn plannen, om groter macht te verwerven. Hij had

geld nodig, om de hele Romagna te onderwerpen. De paus verschafte
het hem, door nieuwe kardinalen te creëren. Cesare wierf toen een
leger aan en verwezenlijkte zijn opzet. De paus kende hem de titel
van hertog der Romagna toe en ontzag zich niet, de grootste provincie
van de Kerkelijke Staat tot een erfgoed zijner familie te maken. Bijna
de hele Kerkelijke Staat scheen onder de heerschappij der familie
Borgia te verdwijnen.
Ook voor de andere familieleden werd gezorgd. Rodrigo, de
tweejarige zoon van Lucrezia uit haar huwelijk met Alfons, kreeg het
hertogdom Sermoneta; een jongste zoon des pausen, een kind van
drie jaar, het hertogdom Nepi. Lucrezia genoot nog meer gunsten,
want haar vader stelde een buitengewoon groot vertrouwen in haar;
zo groot zelfs, dat hij haar meermalen, als hij buiten Rome verbleef,
het pauselijk paleis liet beheren en de ingekomen brieven liet openen.
Zij sloot vervolgens een derde huwelijk, met de erfprins van Ferrara,
Alfons, met wie zij tot haar dood in een gelukkige echt leefde, geprezen
door de armen, wier lot zij zich aantrok, door geleerden, kunstenaars
en staatslieden. Wij mogen niet onvermeld laten, dat zij uit eigen
middelen een klooster met kerk voor adellijke maagden stichtte.
Toen Lucrezia naar Ferrara was vertrokken, werd Cesare's
invloed op de paus nog groter. Niemand dorst hem beledigen, want
straf wegens majesteitsschennis zou daarop volgen. De paus nam op
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zich, opnieuw de nodige middelen te fourneren voor Cesare's veroveringen. Er werden bij de Curie tachtig nieuwe ambten ingesteld
en verkocht, voor zevenhonderdzestig dukaten per stuk; er werden
nieuwe kardinalen gecreëerd, van wie dan grote bedragen werden
geëist, en ook inkomsten van de jubileumaflaat werden Cesare toevertrouwd . Toch ging het wangedrag van Cesare steeds verder. Hij
deinsde er niet voor terug, kardinaal Michiel te vergiftigen, ten einde
zich meester te kunnen maken van diens rijkdommen. Toen schenen
zijn dagen geteld te zijn: in 1503, kort voor zijn aanval op Toscane,
werd hij aangegrepen door malaria. Hij herstelde echter. Alexander VI
daarentegen viel ten slachtoffer aan de koorts, de 18e Augustus 1503,
na gebiecht en gecommuniceerd te hebben. Men haalde bij 's pausen
dood niet alleen vrijer adem te Rome men jubelde. Eerbetoon bij
de begrafenis was er bijna niet. En heden wordt er nog bijna evenzo
over het pontificaat van Alexander VI geoordeeld, als toen, bij zijn
dood. Het was een ramp, ja erger: een schande voor de Kerk. Alleen
in de kunstgeschiedenis heeft hij enige naam gemaakt, doordat menig
kunstwerk zijn ontstaan aan hem te danken heeft. De voornaamste
schilder in zijn omgeving was Pinturicchio, die de vertrekken der
Borgia's in het Vaticaan beschilderd heeft. Hij stelde Alexander VI
voor in gebed voor de verrezen Christus, en gaf de H. Catharina de
gelaatstrekken van Lucrezia. De werken van die hofschilder pronken
met pracht van kleuren, vooral in de costuums, maar innerlijkheid
missen ze.
Wil men Alexander karakteriseren als figuur in de kerkgeschiedenis, dan is dit het enige goede, dat men van hem zeggen kan:
in zuiver kerkelijke aangelegenheden kan hem geen ernstig verwijt
worden gemaakt. Over het geheel echter zou men vruchteloos beproeven, het schandelijke leven, waaraan de Curie zich onder hem overgaf,
en zijn verraderlijke politiek te verdedigen. Het doet weldadig aan,
dat een tijdgenoot van hem zich geroepen voelde, namens de Christelij ke wereld in gloeiend protest op te komen tegen de zedeloosheid te
Rome. Dat deed de Dominicaan Girolamo Savonarola, wiens markante persoonlijkheid nu allereerst onze aandacht boeit.
Hij was te Florence opgegroeid onder de ernstige en vrome
leiding van zijn grootvader, de voormalige hoogleraar in de medicijnen
en hofarts Michael Savonarola. Getroffen door een preek van een
Augustijn trad hij op tweeëntwintigjarige leeftijd in de orde der
Dominicanen, aan het graf van haar stichter te Bologna; later kwam
hij in het klooster S. Marco te Florence, dat de Predikheren van
Cosimo de' Medici hadden gekregen, en werd daar in 1491 prior. Reeds
in het eerste jaar van zijn kloosterleven schreef hij zijn beroemd
gedicht over het verval der Kerk, die hij laat optreden als kuise jonkvrouwe, deerlijk gehavend en bevuild en gewond. Hij laat haar bittere
klachten uiten:
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Waar zijn de parels en de diamanten,
en waar de leraars, die van godsvrucht brandden?
waar van de reine maagd het wit gewaad,
van vrome herders vrome. levensstaat?
waar de apostelen, de strenge scharen,
die aan beschouwing slechts geheiligd waren?
Van medelijden vervuld biedt hij aan, de ongelukkige te helpen
tegen haar vijanden; maar.
Het antwoord was: Geen worstelen kan baten;
dus zwijg en ween, neemt gij mijn raad ter harte:
hier past een mens slechts stil te zijn in smarte. 1

)

Maar zwijgen kon hij op de duur niet; vooral niet toen hem, in
1482, door zijn oversten werd opgedragen, te Florence te prediken.

In het eerst maakten zijn predikaties tegen de zonden van zijn tijd
geen indruk. Zover bracht hij het eerst, toen hij, na enige jaren elders
te hebben gearbeid, in 1490 naar de bakermat der Renaissance terugkeerde en de Openbaring begon uit te leggen. Toegevend aan een
drang tot profetie kondigde hij drie stellingen af, die hem later zeer
zwaar werden aangerekend: J. dat de vernieuwing der Kerk in onze
dagen zal geschieden; 2. dat God vóór die vernieuwing een zware
straf over heel Italië zal laten neerkomen; 3. dat het een en het ander
weldra zullen geschieden." 2
In 1491 verruilde de frate het spreekgestoelte in S. Marco voor
dat in de dom. Met toenemende kracht poogde hij daar het geweten
der Florentijnen te treffen. Dat zijn hele persoonlijkheid, zijn leven
van gebed en overweging met zijn vermaningen overeenstemde, was
bekend. De invloed van de predikant werd buitengewoon groot, toen
hij in 1494, de komst van een nieuwe Cyrus in een preek voorspellend,
de veldtocht van de Franse koning Karel VIII aankondigde en met
succes opkwam voor de handhaving der orde, toen de Medici waren
verdreven en het Franse leger nog in de stad verbleef. Hij bepleitte
herinvoering van de oude democratische staatsvorm. Zijn enige
bedoeling daarbij was, de omstandigheden geschikter te maken tot
verbetering van het zedelijk-godsdienstig leven. Hij spoorde tevens
aan tot bevordering van de vrede, tot opheffing van alle onrecht en
tot hulp aan noodlijdenden. Aan de woeker moest een einde worden
gemaakt door stichting van een dier leenbanken, „montes pietatis",
gelijk er door de Franciscanen - Observanten, vooral door Bernardinus
van Siena en Joannes van Capistrano, reeds in andere steden waren
)

1) S c h n i t z e r, Hier. Savonarola. Auswahl aus seinen Schriften and Predigten,
blz. 2vv.
2) S c h n i t z e r, Auswahl blz. 31.
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gevestigd. Er moesten te Florence godsvrucht, gemeenschapsgevoel,
naastenliefde en streng recht heersen, om Gods zegen te verdienen.
Christus werd te Florence tot Koning uitgeroepen; het moest de uitverkoren stad van Christus worden, willig volgeling van Zijn bevelen,
door de profeet overgebracht. Al wat heidens was in denk- en levens
wij ze moest worden uitgeroeid; zowel in het publieke als in het particuliere leven moesten Christelijke zeden en vroomheid heersen.
Ondanks de zonden, die hij om zich heen zag geschieden., en waaronder hij terecht de sodomie als de ergste brandmerkte, verloor hij zijn
vertrouwen in de stad niet. Hij zag ook, wat zij aan goeds bezat. Hij
wilde er het uitgangspunt van maken van een algemene morele en
kerkelijke hervorming. Gelijk eens van Nazareth, zo moest nu van
Florence het heil der wereld uitgaan. Het Christendom moest daar
stralen met alle glorie der oorspronkelijke Kerk, waarvan hij de luister
nooit levendig genoeg kon schilderen.
Welk doel hij bij dat alles op het oog had, zette hij nader uiteen
in zijn geschrift „Over de eenvoud van het Christelijk leven ", in 1495
verschenen. Het werd door zijn tijdgenoten geprezen als een gulden
boek; en dit alleen reeds bewijst, dat ook in die tijd velen beseften, uit
welke bronnen de kracht der Christelijke beschaving voortkwam, en
dat zij uit die bronnen gaarne opnieuw zouden putten. In warme
woorden, door diepe zedelijke ernst bezield, spoorde de predikant
aan tot groter innerlijkheid en diepte van Christelijk leven. De
Christelijke leer leefde zuiver in zijn geest, naar de H. Thomas van
Aquine geschoold. Maar al vermaande hij nog zo dringend tot verzaking aan alle overdadige pracht en praal, tot innerlijke en uiterlijke
eenvoud, hij wist maat te houden ook, zoals hij met deze woorden
bewees: „Aangezien het niet alleen niet verboden, maar plicht is,
volgens zijn stand te leven, zondigt men niet, als men tracht te ver
wat daartoe nodig is, ook al gaat het boven de eigenlijke-wervn,
behoeften van lichaam en geest uit. Leeft men echter niet, zoals het
zijn stand betaamt, dan vergrijpt men zich aan de maatschappelijke
orde; want daardoor wekt men de schijn, als wilde men pronken met
zijn deugd, en gedraagt men zich minder als een ware Christen dan
als een huichelaar, aldus het algemeen meer tot ergernis dan tot stichting strekkend. Bovendien snijdt men zichzelf daardoor de kans af,
de gemeenschap van dienst te zijn, want publieke waardigheden en
ambten kan men niet aanvaarden daartoe zijn slechts aanzienlijke
mannen geschikt, wier kleren en geldmiddelen aan hun positie beantwoorden. En eindelijk: men is dan ook niet in staat de armen te ondersteunen en veel andere goede daden te verrichten." 1 ) Het verdient
bijzondere waardering, dat hij tegenover het grenzenloze individualisme van zijn tijd voor behartiging van het algemeen welzijn pleitte.
-

1)

S c h n i t z e r, Auswahl blz. 255.
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Gelijk de profeten van het Oude Testament, aan wie hij de
meeste onderwerpen zijner preken ontleende, wilde hij het volk van
zijn stad leiden met zijn boetepreken, met scherp verwijt, profetie en
aanmoediging, in de vaste overtuiging, dat hij daartoe door God
geroepen was en met profetische gaven toegerust. Hij verzuimde niet,
zichzelf herhaaldelijk te onderzoeken op dat stuk. Zulke navorsingen
des gewetens vinden wij in zijn „Overzicht der Openbaringen" en in
zijn geschrift „Over de waarheid der profetie". De veiligste toetssteen
zag hij in de resultaten van zedelijke vooruitgang, die hij bij zijn
toehoorders bereikte. Zo zeide hij in een van zijn laatste preken: „Zie
naar de vrome vrouwen en de deugdzame kinderen, zie, hoe eerbaar
zij gekleed zijn! Zie hun, die geloven, in het gelaat. Gij zult hen allen
herkennen. Zij zijn allen opgewekt en hebben zulke liefelijke, engelachtige trekken .... Ook de gewoonte bewijst, hoe heilzaam deze
leer is. Zie, hoe langer men haar naleeft, hoe nader men staat tot God.
En laat ik u dit nog zeggen: onze broeders, die haar voortdurend
horen verkondigen, geloven steeds inniger in haar. Nooit nog hebben
zij in zo hartelijke eendracht geleefd als nu." 1)
Doordat Savonarola zich geheel wijdde aan zijn roeping als
zedenprediker, hield hij weinig aandacht over voor de profane wetenschappen van zijn tijd, en nog minder voor de dichtkunst. Hij hechtte
ook te veel waarde aan innerlijke en uiterlijke eenvoud, om zich te
vergapen aan uiterlijke volmaaktheid van taal- en dichtvormen. Hij
kon niet anders dan een gezworen vijand zijn van de heidens-materialistische geest, die zovelen in zijn tijd propageerden. De profane
wetenschappen hadden voor hem slechts in zoverre waarde, als zij
bijdroegen tot bevestiging des geloofs, tot weerlegging van dwaling
en ongeloof. Voor de kunst had hij meer hart. Maar tegen het naturalisme en een kunst, die de zinnelijkheid in het gevlij kwam, moest hij
zich verzetten, vooral wanneer zij het heiligdom binnendrong. Ernstige
kunst wist hij daar echter wel te waarderen. Hij vernieuwde de zang
der lauden, vroeger door een Jacopone opgekweekt, maar gaf boven
de nieuwe meerstemmige kerkmuziek de voorkeur aan „i canti fermi
ordinati della chiesa", gelijk men bezat in het Ave maxis stella en het
Veni creator.
De vijandschap, die hem op zo tragische wijze ten val zou
brengen, kwam intussen niet uit de kringen der humanisten en
kunstenaars voort. Zijn meest verbitterde vijanden waren zijn politieke
tegenstanders, zij, die een aristocratische staatsvorm verkozen boven
de democratische, waarvoor hij pleitte. Tegen hen waarschuwde de
prediker evenzeer als tegen de tirannen, wijl zij niet het heil van het
algemeen, en de herleving der oorspronkelijke Kerk, maar hun per1 ) Tweede preek over Exodus (18 Febr. 1498). Prediche (Venezia 1540) blz. 23v;
S c h n i t z e r, Auswahl blz. 214.
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soonlijke belangen op het oog hadden. Zo koppig en verbeten werd
hun haat tegen de frate, dat men hen de razenden, arrabbiati, noemde,
terwijl de aanhangers van Savonarola frateschi heetten, of de piagnoni,
huilebalken, wijl zij met de frate mede klaagden over de verdorvenheid
der wereld. Gehaat was de prediker ook bij de compagnacci, de jonge
mannen van de wereld, die zich zonder hindernis of verbod wilden
overgeven aan de onbeperkte genotzucht van vroeger tijden. Bij die
vijanden voegden zich vele seculiere en reguliere geestelijken, die zich
door de hervormingspreken in de dom voor het aangezicht der hele
stad ontmaskerd zagen. Van de vijfduizend priesters en monniken te
Florence had hij de meesten tegen zich. Zelfs de Dominicanen trokken
niet allen zijn partij. Het klooster S. Marco behoorde tot een strenge
tak van de observantie. Om het leven van die tak te beveiligen had
Savonarola bewerkt, dat S. Marco een zelfstandige congregatie vormde, met een vicaris - generaal aan het hoofd.
Tot de ergste gevolgen leidde het conflict met Alexander VI. De
paus wilde ook Florence winnen voor een liga, toen gevormd met het
doel, de Franse koning Karel VIII uit Italië te verdrijven. De Florentijnen wilden zich niet gewonnen geven, en Savonarola stijfde hun
verzet, want hij hoopte nog steeds, dat Karel VIII zich aan het hoofd
zou stellen van de pogingen tot kerkhervorming. Om nu te beletten,
dat Savonarola zijn plan verijdelde, riep de paus de monnik van
S. Marco naar Rome. Hij moest verantwoording afleggen over zijn
profetieën. Toen Savonarola wegbleef, uit zorg voor zijn gezondheid
en wegens de laster van zijn vijanden, verbood de paus hem te
prediken. De frate zweeg toen enige tijd; maar niet lang. Hij voelde
zich gedwongen, wederom het woord te nemen, verklaarde hij, wijl de
ijver der goeden verflauwde en de stoutheid der bozen toenam; op
Aswoensdag 1496 verscheen hij opnieuw in de dom te Florence op de
kansel, om de vastenpreken te houden over de profeet Amos. Het
zedenbederf te Rome laakte hij daarbij feller dan ooit.
Alexander VI zocht naar een middel, om zijn macht op Savonarola en op het klooster S. Marco te doen gelden. De 7e November
1496 beval hij, dat de Toscaanse Dominicanenkloosters met de
Romeinse verenigd zouden worden tot één congregatie. Savonarola
kwam in verzet, want hij was bang, dat er een einde zou komen aan
de strenge armoede van zijn communiteit, dat de strenge regel zou
worden prijsgegeven voor een slappere. Het voorschrift was in strijd
met de constitutie der orde, met de Christelijke liefde en met het heil
der zielen. Hij bleef preken, ook in de Vasten van 1497, nadat hij de
7e Februari, naar het gebruik der Italiaanse boetpredikers, een grote
„brandstapel van ijdelheden" had laten ontsteken, voor de ogen van
duizenden. Zijn toorn over de smaad, waaronder hij Christus' bruid
zag lijden, door toedoen van haar eigen dienaren, dreef hem tot steeds
groter heftigheid in zijn uitingen. „Tot u, o Kerk," zegt hij in zijn
25. S c h n ii r e r. Kern, en Beschaving. JET.
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preek van 4 Maart 1497, „moet ik nu spreken. Kom voor mij staan,
snode Kerk! Ik had u, zegt de Heer, mooie gewaden gegeven, maar gij
hebt er afgodendienst mee gepleegd. De heilige vaten hebt gij mis bruikt in hoogmoed, de sacramenten in simonie. Door wellust zijt ge
een schaamteloze deerne geworden, eenieder kent uw zonden. Ik had
gedacht, dat die zonden elkander zouden verdringen. Het gebeurde
niet. Een duivel zijt ge geworden, verlaagd hebt ge u tot een dier, tot
een afstotelijk monster .... Ik zie, hoe ge uw zoon naar Rome stuurt,
en hoe hij daar in handen van een moordenaar valt en dood ter aarde
stort. Er is onder de monniken een spreekwoord: „Hij komt uit Rome,
bindt hem vast .... !" Eertijds, onkuise Kerk, hebt gij u althans
geschaamd over uw hoogmoed en wellustigheid, nu schaamt ge u niet
eens meer. Eertijds noemden de priesters hun zonen neven, ziet ge,
nu echter heten het geen neven meer, maar zonen, zonen uit alle
hoeken en gaten." 1 ) Dat zijn ontzettende woorden, en ze worden nog
ontzettender, doordat ze tegenover het pontificaat van Alexander VI
feitelijk juist waren. Men kon er alleen over twisten, of zulke woorden
op de kansel thuisbehoorden. Maar als de Kerk ooit behoefte had aan
een stem, die haar eer luide verdedigde, dan was het toen.
De 18e Juni 1497 werd Savonarola door de paus wegens ongehoorzaamheid geëxcommuniceerd. Hij antwoordde daarop met populaire vlugschriften, gericht tot alle Christenen en alle geliefden Gods.
Enige tijd liet hij na, in het openbaar geestelijke functies uit te oefenen.
Maar op Kerstdag hervatte hij ze, en op Zondag Septuagesima van
het jaar 1498 besteeg hij opnieuw de kansel in de dom. Alexander,
verklaarde hij, was geen werktuig Gods, en had dus geen macht over
zijn onderhorigen; hij was niet gelijk aan een zaag in Gods hand, maar
aan een oud, gebroken stuk ijzer. Hij koesterde bovendien de gedachte,
Alexander rechtstreeks aan te vallen als onrechtmatige paus, en er op
aan te sturen, dat hij werd afgezet, door te pleiten voor de bijeenroeping van een concilie. Hij was het eens met degenen, die Alexander
voor een ongelovige aanzagen. Op zijn minst, meende hij, was
Alexander onrechtmatig paus, wijl hij door simonie zijn verkiezing
had verkregen, en nog dagelijks in simonie over kerkelijke posten
beschikte.
Toen bood een Franciscaan uit het Florentijnse klooster S. Croce,
begunstigd door de arrabbiati, die inmiddels de hoogste macht hadden
veroverd, zich aan, om tegen Savonarola de vuurproef te doorstaan.
Wel meende hij, dat hij daarbij zou verbranden, maar hij was tot dit
offer bereid, om het volk te redden. Als Savonarola niet met hem mee
verbrandde, zou dit een teken zijn, dat men broeder Girolamo geloven
kon als een profeet. De proef bleef echter achterwege, want de Dominicaan, die als vertegenwoordiger van Savonarola optrad, wilde met
1)

Preek 32 over Ezechiel. S c h n it z e r, Auswahl blz. 165v.
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een kruis of met het Allerheiligste de vuurproef ondergaan, en dat
wilden de Franciscanen niet toestaan. Nu keerde zich de stemming in
Florence tegen Savonarola. Toen deze toch bleef preken, werd S. Marco
bestormd. Er bleef hem geen andere mogelijkheid, dan zich over te
geven aan de regering, die hem vijandig was. Zijn tegenstanders
voerden een overhaast proces, waarbij zij alle mogelijke middelen
van vervalsing gebruikten. Met behulp van de foltering perste men
de beklaagde de bekentenis af, dat zijn profetieën als aanmatiging
beschouwd moesten worden. Aan zijn handtekening voegde hij de
opmerking toe, dat het protocol op menige plaats vervalst was, maar
men sloeg daar geen acht op. De ongelukkige werd door al zijn vrienden in de steek gelaten, ook door de monniken van zijn eigen klooster.
Nadat hij nog eens, in opdracht van pauselijke commissarissen, in
verhoor was genomen, werd hij ter dood veroordeeld, met twee
broeders van S. Marco, zijn beste vrienden en geestverwanten. De
23e Mei werd het vonnis door middel van de strop voltrokken. Zijn
lijk werd verbrand en de as in de Arno gestrooid. Hij moest, als vals
profeet, voor eeuwig veroordeeld zijn, gelijk voorheen de maagd van
Orleans. Voor het onpartijdige forum der geschiedenis echter staan
zij beiden, onverdachter dan ooit, als eerbiedwaardige gestalten,
onberispelijk rein van levenswandel en van streven, aan wie een
schandelijke justitiële moord werd begaan.
Wij moeten het tragische einde van de ontzagwekkende prediker
diep betreuren. Scherper dan enig ander heeft hij de gebreken van zijn
tijd en de misstanden in. de Kerk, vooral te Rome, onderscheiden.
Voor zijn schrikkelijke woorden tegen het pausdom van zijn dagen
bestond maar al te veel aanleiding. Bovendien valt niet te betwijfelen,

of zijn leer was zuiver katholiek; nooit is hij afgeweken van de vaste
grond van het dogma. Het is ons begrijpelijk, dat hij twijfelde aan de
wettigheid van Alexander's verkiezing, want het was bekend, dat
Alexander dit resultaat door omkoping had bereikt, en tal van onverdachte kerkelijke geleerden hingen in de Middeleeuwen de opinie
aan, dat simonie de pauskeuze ongeldig maakte. Hij aarzelde echter
lange tijd en ontkende 's pausen legitimiteit eerst, toen hij met hem
in conflict kwam over politieke kwesties; en daarom staan er, ook in
onze tijd, tegenover warme vereerders anderen, die oordelen, dat hij
zich aan de uitspraak des pausen had moeten onderwerpen, ook al
twijfelde hij aan diens legitimiteit en al was hij van diens onwaardig

gedrag volkomen overtuigd.
Maar juist omdat Savonarola's geschiedenis zulk een tragiek in
zich heeft, grijpt zij ons zo aan. Savonarola verpersoonlijkt het laatste
en eerlijkste protest tegen de heidense geest der Renaissance, tegen
de zedeloosheid der geestelijkheid en van het pauselijk hof. Hij levert
ons het troostende bewijs, dat de diepe, gelovige innerlijkheid van het
Christendom ook toen nog niet geheel verloren was gegaan. Men
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voelt die geest het zuiverste aan, als men Savonarola's geschrift over
de triomf des kruises leest. Hij houdt daarin het ongeloof van zijn tijd
het bewijs voor van de redelijkheid van het Christelijk geloof en toont
aan, dat het kruis over al het denken en streven der wereld triomfeert.
„Er is," zo lezen wij daar, „niets verheveners dan het Christelijk
leven. Het wortelt echter in het Christelijk geloof, en dat kan klaarblijkelijk slechts in God zelf zijn oorsprong hebben. De langdurige
ervaring van het verleden heeft bewezen, dat de menselijke wetenschap slechts weinig baat kan opleveren voor de goede zeden, want
voor het geloof werd gepredikt, lag de hele wereld verzonken in de
duisternis der onwetendheid en in de zwarte nacht der zonde. Zodra
echter de helderheid der apostolische leer doorkwam, werd de mensheid verlicht door het licht der waarheid en vele hemelse geheimen.
Wij hebben in onze tijd zelf beleefd, hoe die leer de mensheid meer
licht schonk dan enige andere, hoe zij haar verrukte en meevoerde
op de weg der deugd .... Het is die wonderbare leer, die scherper dan
een tweesnijdend zwaard de harten der mensen doordringt en ze met
liefde vervult. Zij is het, die de wereld sierde met deugden, de duivelse
afgodendienst uitroeide, de wereld van talloze dwalingen zuiverde en
wondere dingen volbracht. Dus klaarblijkelijk kan zij slechts van God
afkomstig zijn." 1 ) Met zulke betogen bewees hij, dat hij dieper keek
dan al zijn tijdgenoten, en beter dan zij allen begreep, hoeveel kracht
de Christelijke leer aan de beschaving der mensheid in alle tijden kan
instorten.
Uit de diepte van zijn geloof, uit de overtuiging van zijn goddelijke
zending kwam Savonarola met vlammend protest op tegen de verdoezeling van de Christelijke geest in het westen, met al de hartstocht
van zijn krachtige natuur en zijn warm gevoel, uit naam ener duizendjarige beschaving, waarin het westen groot was geworden. Hadden
zijn tijdgenoten zijn vermaningen ter harte genomen, dan was er
misschien toen al een dam gerezen tegen het scepticisme der intellectuelen, de trotse zelfoverschatting der individuen, de haat tegen het
Christendom; wellicht was men dan vroeger het evenwicht gaan
vinden tussen de rechtmatige eisen van wetenschap en kunst aan de
ene en de oude, eerbiedwaardige tradities der kerkleer aan de andere
kant.
Wat er nu bestond, was niet alleen nog maar een roes, een
voorbijgaande neiging tot uitersten bij de voorvechters van nieuwe
richtingen in wetenschap en kunst, verschijnselen, die nog enigszins
door de vingers te zien waren. Er was meer en erger. Reeds pleitte
men principieel, en met openlijke driestheid, voor een afscheiding
van de Christelijke leer. Aldus op politiek terrein, en op een bijzonder
stuitende manier, Niccolo Macchiavelli in zijn berucht boek over de
1)
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vorst. Hij schreef het in 1513, toen hij, na de omwenteling te Florence
in 1512, zijn positie als kanselier van de Raad van Tien had verloren;
in een tijd, toen hij aan lagerwal zat, en, hoewel huisvader met drie
kinderen, afleiding zocht in morsige liefdesavonturen, waarover hij in
zijn brieven schaamteloos schrijft. Zijn voornaamste doel bij het
schrijven van dat werk was, de aandacht der Medici te trekken, om
door hen, nu zij de macht weer in handen hadden, aan een nieuwe
positie te komen.
Hij wilde in zijn boek aantonen, hoe een staatsman regeren
moest, om succes te oogsten. Hij zette cynisch de grondstelling op,
die hij met voorbeelden uit de historie poogde te steunen, dat men,
om succes te bereiken, alle moraal moest prijsgeven, en dat het doel
de middelen heiligde. De ervaring bewees, dat diegenen het het verst
brachten, die zich de mensen met list en geweld dienstbaar wisten te
maken. Maar onderwijl moest men toch trachten, goed te schijnen.
Wijs beleid eiste, dat men kon huichelen. Want het gepeupel oordeelde alleen naar de schijn en naar de uitslag, en er was in de wereld
niets anders dan gepeupel. Voor hem was de heidense, alleen op de
staat ingestelde politiek het model, waarnaar een verstandig staatsman
zichzelf moest richten. Zo zei hij in zijn verhandeling over Livius:
„Gaat het er om, het vaderland te redden, dan moet men er geen acht
op slaan, of men rechtvaardig of onrechtvaardig handelt, barmhartig
of wreed, prijzenswaardig of lakenswaardig; er komt niets anders in
aanmerking dan dit ene: alle middelen gebruiken, om het leven en de
vrijheid des vaderlands te redden." 1 ) Voor hem is de godsdienst ook
slechts een middel, dat een staatsman, gelijk zovele andere, gebruiken
kan, om zijn doel te bereiken. Op zichzelf is de godsdienst niets dan
een vroom bedrog, maar men kan er dienst van hebben, om de kleinen
van geest aan de lijn te houden. Hoe meer bruikbaarheid in die zin een
godsdienst bezit, des te beter vindt hij hem, en dus voelt hij het meeste
voor het heidense polytheïsme, want dat is voor politieke doeleinden
het meest geschikt. De Christelijke godsdienst daarentegen kleineert
hij met cynisch rationalisme. Die bevalt hem alleen daarom al niet,
wijl hij er niet voldoende naar streeft, grote mannen van de daad te
kweken. „De Christelijke godsdienst," schrijft hij, „leert alleen te
lijden, en die manier van leven schijnt de wereld verzwakt en haar aan
booswichten ten prooi gegeven te hebben. De godsdienst der ouden
heeft niemand heilig verklaard dan de mannen met wereldlijke roem,
gelijk legeroversten en vorsten. De Christelijke godsdienst daarentegen verheerlijkte liever mannen van zelfverloochening en contemplatie. Hij heeft over de hele linie het hoogste goed gezien in nederigheid, in verloochening en verachting van al het menselijke, terwijl de
godsdienst der ouden het vond in de grootheid des geestes, in de
1)

Discorsi 1. III c. 41.
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kracht des lichaams en in al hetgeen de mens sterk kan maken." 1
Cesare Borgia is de man, die door Macchiavelli bewonderd wordt.
Hij koesterde ook daarom grote sympathie voor hem, wijl Cesare er naar
streefde, de Kerkelijke Staat te seculariseren en onder zijn wereldlijke
heerschappij te brengen. Hij hoopte, dat Cesare het pausdom zou
vernietigen. In het pausdom zag hij de wortel van alle kwaad. Het
pausdom had de godsdienst te gronde gericht, want de volkeren, die
Rome het naaste stonden, bezaten de minste godsdienst. In dit
geredeneer doet hij zich huichelachtig voor als een bewonderaar van
idealistische godsdienstzin, en miskent hij met snode ondankbaarheid
al hetgeen de Heilige Stoel, juist in die tijd, voor de intellectuele en
artistieke ontwikkeling van Italië presteerde. Hij verwijt het pausdom
ook, dat het de staat had ontwricht, en schuld had aan de verbrokkeling en zwakheid van Italië.
Zo bleek op een ontstellende manier, hoever men moest afdwalen,
als het Christendom niet alleen in het particuliere, maar ook in het
publieke en sociale leven opzij werd geschoven. Op het ontstaan van
de zedeloze en bandeloze Uebermensch moest volgen de ontwikkeling
van een politiek, die alle zedelijke normen miste, en van een heidense
staatsalmacht. Het werd hoog tijd, dat te Rome zelf het Christelijke
leven vernieuwd werd. Maar het duurde nog enige tientallen jaren,
aleer zich sporen daarvan ietwat duidelijk voordeden. Eerst moest
Rome nog met een zware tuchtiging worden gestraft.
Wel openbaarde zich na de dood van Alexander VI een reactie
tegen zijn optreden. De twee volgende pausen waren als kardinaal
tegenstanders van Alexander geweest. Onmiddellijk na hem werd
gekozen een neef van Pius II, die de naam Pius III aannam. Als
kardinaal Francesco de' Piccolomini Todeschini had hij zich
tegen Alexander VI verzet, toen deze Benevento als hertogdom aan
zijn zoon wou geven. Maar Pius III stierf reeds na enkele weken. Zijn
opvolger werd de neef van Sixtus IV, Giuliano della Rovere, die reeds
menig bewijs van kracht en energie had gegeven en zich niet ongeneigd
toonde, Savonarola heilig te verklaren. Hij, Julius 11 (1503-1513),
vaardigde kort na het begin van zijn pontificaat, met het oog op de
schande, die Alexander VI over de pauselijke Stoel had gebracht, een
strenge bul uit, waarin een pauskeuze ongeldig werd verklaard, zo zij
door simonie was verkregen, terwijl tevens over alle daden van simonie
de strengste straffen werden uitgesproken. Vervolgens maakte hij zich
gereed, met heel zijn hartstochtelijk temperament en zijn onwrikbare
wil, de Kerkelijke Staat te herstellen. Hij slaagde daarin ook, zich een
groot staatsman en veldheer tonend. „Il terribile" werd hij genoemd.
Door zijn sterk karakter imponeerde hij zijn landgenoten, die toentertijd zo gevoelig waren voor een fors willen en kunnen, en in hun
)
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neiging tot naturalisme veel meer eerbied hadden voor ontplooiing
van uiterlijke energie dan voor innerlijke zelfoverwinning.
Julius II streefde grote doeleinden na. Moesten wij hem alleen
beoordelen naar zijn energie als wereldlijk vorst, dan konden we hem
de hoogste lof toezwaaien. Hij wilde de grootheid van het middeleeuwse pausdom doen herleven. Hij had zich Innocentius III tot
voorbeeld gesteld, en inderdaad zou men hem nog onder de middeleeuwse pausen kunnen tellen, want hij huldigde een middeleeuws
ideaal, hoewel de wereld om hem heen heel anders was geworden. Zijn
figuur trekt ons echter vooral aan, doordat hij het geluk had, geniale
kunstenaars om zich heen te hebben, mannen van onsterfelijke grootheid, die hij kon bezielen met zijn eigen geest. Zo bracht hij hen er
toe, de macht van het pausdom en van de katholieke Kerk in artistieke
vorm uit te drukken, aldus Rome verheerlijkend als de stad der pausen. Hij wilde het werk van een Nicolaas V en een Sixtus IV voltooien,
Rome doen stralen als een zon van artistiek werken en kunnen.
Minder dan zijn voorgangers dacht hij aan de verheerlijking van zijn
eigen persoon, en evenmin stond hij de kunstenaars toe, alleen de
oude grootheid van Rome te doen herrij zen, ten koste van het Christendom. Hij wilde, dat tegelijk met de idealen der oude kunst de
grootheid en de macht van de Kerk en de Heilige Stoel verheerlijkt
zouden worden. Hij gaf de kunstenaars opdracht tot monumentale
werken, die groots waren van conceptie en geniaal van uitvoering; die
Rome maakten tot de hoofdstad der Italiaanse kunst van zijn tijd, en
haar een glorie verleenden, waardoor zij, de eeuwige stad, boven alle
andere steden der wereld uitschittert.
Van Raffael's hand bezitten wij een beroemd portret van paus
Julius II, ingevolge diens opdracht geschilderd. De paus zit rechtop in
zijn leunstoel, met vast gesloten lippen, die spreken van ingehouden
energie en omgeven zijn door een lange, grijswitte baard; uit zijn
diepstaande ogen kijkt hij peinzend, meer naar beneden dan naar
boven. Welke zorgen heeft de schilder in dat gelaat willen uitdrukken?
Hoe zou hij in eigen binnenste over die paus geoordeeld hebben?
Reeds kort na het overlijden van Julius II werd er heel verschillend over hem geoordeeld. Te Rome overheerste bij zijn dood het
besef van zijn grootheid. Er kwamen er velen toegesneld, om de
overledene de voeten te kussen. De Romeinen vereerden in hem de
man, die Italië gered en van vreemdelingen bevrijd had, zo'n man van
geweldige kracht, als men in die stad vol roemzucht het hoogste placht
te waarderen. Maar er waren er ook, die de aandacht vestigden op de
wereldse, krijgzuchtige bedrijvigheid, waarin de paus was opgegaan,
en op zijn onbarmhartige drift. Daarentegen heeft men in de laatste
tijd kunnen bewijzen, dat deze paus toch ook op kerkelijk gebied veel
heeft hervormd en voornemens was, een grote hervorming ter hand
te laten nemen door het concilie van Lateranen, dat hij in zijn laatste
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levensjaar beschreef.. Men verdedigt bovendien de opvatting, dat er
van inwendige hervorming geen sprake kon zijn, als niet eerst de orde
in de Kerkelijke Staat en de onafhankelijkheid van de Heilige Stoel
beveiligd waren; had Julius II met de hervorming der Kerk willen
beginnen, voor hij het wereldlijk bezit van de Heilige Stoel had hersteld, dan was het pausdom misschien geen andere mogelijkheid
gebleven, dan af te dalen in de Catacomben. Misschien is die opvatting
juist; maar dan moet ook worden gezegd: had de eenheid des geloofs
in het westen daardoor gered kunnen worden, dan ware er misschien
nog geen te hoge prijs betaald. In ieder geval had een paus, die alleen
voor de hervorming der Kerk arbeidde, nooit zoveel afkeuring kunnen
oproepen, als er ontstond ten gevolge der vele klachten over het
wereldse leven te Rome. Tegen het verlies van de eenheid des geloofs
kan niet opwegen, dat de paus aan de spits stond van de cultuur van
zijn tijd. Niemand, die de godsdienst in het hart droeg, kon goedvinden, dat de grootheid van pausdom en Kerk werd afgemeten naar
het profijt, dat zij de aardse cultuur brachten; want die dreigde de
Kerk steeds opnieuw te boeien met wereldse kluisters. Wel heeft de
Renaissance te Rome haar hoogste bloei beleefd onder het pontificaat
van Julius II, en dus zal het in de beschavingsgeschiedenis zijn roem
nooit verliezen; maar het bewijst ons tevens, dat de Kerk nog steeds
onder de overmacht der wereldse cultuur stond.
Nog scherper kwam dit aan het licht onder de volgende paus,
wie de grootheid ontbrak, die Julius II aan zijn mannenmoed en
ontzaglijke kracht ontleende. Het was Leo X, de tweede zoon van
Lorenzo de' Medici, opgegroeid in de maecenatentraditie van zijn
familie te Florence. De glans, waarmee zijn pontificaat (1513-1521)
straalde, vormde een des te sterker contrast met de donkere schaduwen, op Kerk en pausdom geworpen door de geloofsverdeeldheid, die
onder zijn regering uitbrak. Die glans, voor het voornaamste gedeelte
te danken aan Raffael met zijn tapijtontwerpen voor de Sixtijnse kapel,
is zelfs overschat, in verhouding tot hetgeen onder Julius II werd
geschapen. De Renaissance had haar hoogtepunt al overschreden.
Maar de pausen van die tijd huldigden nog dezelfde opvatting van hun
taak. Leo X gaf zich geheel over aan het genot, begunstiger van
geleerden en kunstenaars te zijn, en de levensvreugden, die zij hem
boden, te smaken. Maar hij vatte het leven luchtig en speels op, en
gunde zichzelf naar hartelust vooral het jachtvermaak; in zijn politiek
was hij trouweloos, en in zijn verkwisting gedachteloos. Daardoor
konden hebzucht en veilheid te Rome vrij de kop opsteken, en kwamen
de wantoestanden nog veel duidelijker uit; immers, men zag de afvalligheid van de pauselijke Stoel steeds groter afmetingen aannemen, en
kon bij de paus niet het minste besef van de ernst des tijds constateren.
En toch had men de paus onverbloemd op die ernst gewezen.
Aan het einde van het Lateraans concilie, voorjaar 1517, diende

De pausen in de Re naissancetijd381
Gianfrancesco Pico della Mirandola, de verdediger en latere biograaf
van Savonarola, een gedenkwaardige verhandeling over de toestanden
in de clerus en over de verbetering van die toestanden in. De schrijver
bewees, dat hij de tekortkomingen van zijn tijd door en door kende.
In zeer verzorgde, rhetorische taal dringt hij er bij de paus vrijmoedig
op aan, de nodige maatregelen te nemen. „Zo gij, opperpriester, die
er om vele redenen het eerst toe verplicht zijt, de ziekte en de wonden
weigert te helen, dan vrees ik, dat Hij, wiens plaatsbekleder op aarde
gij zijt, niet meer zal helpen met warme omslagen, maar met vuur en
zwaard de zieke ledematen zal afzetten en vernietigen .... Gij kunt
het, en niemand anders ter wereld kan het, en wijl gij het kunt, moet
gij het doen .... Als gij de teugels loslaat, als gij de reeds lang en al
te zeer gevierde teugels niet aanhaalt, dan vrees ik, dat de Christenheid onder uw pontificaat zo diep zal vallen, dat de schaamte geheel
overwonnen wordt door de wellust, de schroom door de driestheid,
het verstand door het onverstand, en dat gij door de vijanden van
onze godsdienst wordt overvallen, vóór gij er vermoeden van hebt." 1)
Leo maakte zich echter weinig zorg over de uitvoering der
hervormingsbesluiten, die het concilie had genomen. Het wanbeleid
bij de verlening der prebenden duurde voort. Nog steeds verkregen
kinderen de hoogste geestelijke waardigheden, zelfs het kardinaalspurper. Wat de paus onder de kerkelijke aangelegenheden nog het
meest ter harte ging, dat was het concordaat met Frankrijk, dat in
1516 gesloten en door het concilie van Lateranen bekrachtigd werd.
Weliswaar bereikte de Heilige Stoel daarmee, dat de Franse koning
de pragmatieke sanctie liet varen en de conciliaire oppositie, uit het
schisma overgebleven en in Frankrijk taai volgehouden, losliet. Daardoor werd de dreigende afscheiding der Franse Kerk van Rome ver
Maar Leo X moest de Franse koning de erkenning van zijn-hinder.
gezag duur betalen: hij moest hem de bezetting van alle hoge posten
in de Franse Kerk overlaten. Het ging hierbij om tien aartsbisdommen,
drieëntachtig bisdommen en vijfhonderdzevenentwintig abdijen. De
Franse Kerk raakte geheel in de macht des konings, en een buitengewone aanwas van diens gezag werd door de paus erkend. Feitelijk
was de koning weliswaar reeds vroeger meester over de Franse Kerk
eigenlijk werd slechts een bestaande toestand goedgekeurd, waartegenover de paus zijn eigen gezag erkend kreeg. Aan de interne
toestanden binnen de Franse Kerk veranderde er niets, behalve dan,
dat de koning er belang bij had, zijn katholiciteit onverdacht te houden, wilde hij zijn positie als beschermer der katholieke Kerk in zijn
land behouden en bevestigen. Dat was een feit van groot belang, toen
de strijd om de geloofsbelijdenissen uitbrak. Het concordaat was dus
een succes, voor een tijd, waarin de katholieke Kerk dringender dan
1

) R o s c o e - Boss i, Vita di Leone X, t. VIII (Milano 1817), p. 106vv.
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ooit politieke steun nodig had, om staande te blijven. Nu moesten de
Franse koningen alleen al om politieke redenen katholiek blijven.
Maar het was slechts een uiterlijk succes.
Innerlijk, op het eigenlijke kerkelijke gebied, maakte de Heilige
Stoel geen veroveringen; hij stiet juist velen af door hetgeen men te
Rome waarnam; en er gingen slechts bittere klachten de wereld in
over tal van verschijnselen daar. De kanunnik Sigismondo Tizio uit
Siena, van harte toegewijd aan de Heilige Stoel, schreef: „Velen waren
van mening, dat de Kerk er slecht aan toe was, aangezien haar hoofd
zich verlustigde in spel en muziek, jacht en zotternijen, terwijl hij met
wijsheid aan het lot zijner kudde behoorde te denken en haar ongeluk
behoorde te bewenen. Het zout der aarde heeft zijn smaak verloren,
er is weinig anders meer mee te doen, dan wegwerpen, opdat het door
de mensen worde vertreden." 1
De geschiedschrijver Guicciardini, die onder Leo X en Clemens VII
had gewerkt, schreef over zijn ervaringen bij de Curie deze bittere
woorden: „Niemand kan groter hekel hebben dan ik aan de eerzucht,
hebzucht en losbandigheid der priesters, niet alleen wijl elk dier
ondeugden op zichzelf verfoeilijk is, maar ook wijl zij elk afzonderlijk
en alle te zamen zo slecht diegenen betamen, die tot een Gode gewijde
stand behoren, en bovendien, wijl het onderling tegenstrijdige ondeugden zijn, zodat zij slechts in heel eigenaardige personen te zamen
)

kunnen voorkomen. De positie, die ik bij meer dan één paus innam,

dwong mij echter, om wille van mijn eigen belang, te werken voor hun
roem. Had ik hieraan niet hoeven te denken, dan had ik Maarten
Luther liefgehad als mijzelf, niet om me vrij te maken van de voorschriften, die de Christelijke godsdienst naar algemeen gevoelen
oplegt, maar om die troep snoodaards binnen voegzame perken te laten
slaan, zodat zij of hun ondeugden of hun macht moesten prijs geven.' 2
Na de dood van Leo X scheen het enige tijd lang, dat te Rome
plotseling de diepe ernst van vroeger tijden zou kunnen wederkeren.
Na een slepende verkiezing, waarin de kardinalen het aanvankelijk
maar niet eens . konden worden, werd tot ieders verbazing tot de
pauselijke waardigheid verheven de drieënzestigjarige kardinaal van
Tortosa, die nog in Spanje vertoefde, Adriaan van Utrecht. De keizerlijke gezant had wel aan hem gedacht, maar verder niemand, aangezien
hij totaal buiten het Romeinse leven stond. Hij was in zijn vaderland
gevormd bij de broeders van het gemene leven te Zwolle en te
Deventer, en had hun geest in zich opgenomen. Te Leuven had hij
lange tijd gewerkt als professor in de theologie en tweemaal had hij
er het rectoraat bekleed. Keizer Maximiliaan had hem de opvoeding
1

)

Pastor, Gesch. der Papste IV, 1, blz. 5 n. 2.
G u i c c i a r din i, Ricordi 28 (Collet. di classici ital. vol. 31), p. 14.
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van zijn kleinzoon, de latere Karel V, toevertrouwd, en Adriaan had
zijn kwekeling die innige godsdienstzin ingeprent, die Karel ook als
keizer nooit verloochend heeft. De keizer gaf bovendien duidelijke
blijken van zijn duurzaam vertrouwen in zijn vroegere gouverneur.
Nadat Adriaan tot bisschop van Tortosa en tot kardinaal was verheven, werd hem na de dood van kardinaal Ximenez het bestuur over
Spanje als Karel's stadhouder toevertrouwd. De grote verbazing over
de uitslag der pauskeuze kwam hieruit voort, dat er sinds 1378 te
Rome steeds Italianen waren gekozen. Week men van deze gewoonte
af, dan wekte men de schijn toe te geven, dat uit Italië zelf de redding
niet komen kon.
Toen de gekozene, die zich Hadrianus VI noemde, uit Spanje
naar Rome kwam, zag men ook spoedig, dat zijn hele levensopvatting
een allerscherpste tegenstelling vormde met die van zijn voorganger.
Hij bleef even sober leven, als hij voordien had gedaan, en hield zich
uitsluitend bezig met de plichten van zijn verheven ambt en het gebed.
De Romeinen konden van hun verbazing over de nieuwe paus niet
bekomen. Verwonderd namen zij waar, dat hij dagelijks Mis las dat was men van de vroegere pausen niet gewoon. De verbazing klom
tot ongerustheid, toen men constateren moest, dat Adriaan maar
bitter weinig belangstelling koesterde voor de weelderige cultuur der
Romeinen; zij wisten niet beter, of een iegelijk moest die bewonderen.
Dat zijn eenvoud en soberheid vruchten waren van een Christelijk
ideaal, beseften zij niet. Zij voelden zich afgestoten door zijn gebrek
aan spraakzaamheid. Zij maakten hem voor barbaar uit, toen zij te
horen kregen, dat hij nuchterlijk in de scheppingen der oude kunst
niets anders zag dan overblijfselen van het heidendom. Ontsteld
verspreidde men de mare, dat hij ten aanzien van de enkele jaren te
voren ontdekte Laokoongroep, die men toen voor het grootste kunstwerk aller eeuwen hield, droogjes gezegd zou hebben: „Het zijn toch
maar heidense afgodsbeelden." De leerlingen van Raffael vonden bij
hem geen werk; waaraan echter ook ernstig geldgebrek schuld zal
hebben gehad. Voor de dichters en humanisten was er bij hem niets
te halen. Hun lichtzinnig gegoochel met heidense goden en hun
onzedelijk levensgedrag stuitten hem tegen de borst. Alleen de
historicus Giovio kreeg een beneficie, omdat hij geschiedschrijver en
geen dichter was. Het duurde dus niet lang, of men klaagde en spotte,
dat het Vaticaan, voorheen het centrum van intellectueel en artistiek
leven, in een klooster was veranderd. Men dreef de spot met de
zonderlinge Nederlanders en Spanjaarden, die de paus omringden.
Bittere haat brak los, toen Adriaan met de hervorming der verwereldlijkte Curie wou beginnen.
De Joden, zo sprak de paus de kardinalen in een ernstige rede
toe, waren door God zwaar gestraft, omdat zij hun leven niet hadden
willen beteren. In de Christelijke wereld was het kwaad zo hoog
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gestegen, dat, naar de woorden van St. Bernardus, de kwade reuk der
ondeugd niet meer werd waargenomen door de met zonde bevlekten.
Er werd de hele wereld door over gepraat, dat het te Rome het ergste
was. Op die verwijten, weinig verschillend van die van Savonarola,
volgden strenge geboden en verboden. Met de meeste nadruk werd
de leden der Rota, de hoogste rechtbank, verboden, te hoge retributies
te vorderen. De paleis-kardinalen moesten het Vaticaan, waarbinnen
zij hun intrek hadden genomen, verlaten en hun baarden afscheren.
Hun gevolg mocht geen wapenen meer dragen. Het aantal ambtenaren
werd beperkt, de opeenstapeling van prebenden verboden. Tegen
schennis van de publieke veiligheid werd met kracht opgetreden.
Overal werd de grootste zuinigheid voorgeschreven; want nijpend
werd het geldgebrek, dat Leo X had veroorzaakt; Pasquill had daarover eens gezegd: Leo X heeft drie pontificaten verteerd de schat,
die Julius II had verzameld, de inkomsten van zijn eigen regering, en
die van zijn opvolger. Maar al bestond tot die blaam op Leo X nog
zoveel grond, toch maakte men de nieuwe paus voor vrek uit, omdat
velen, die gewend waren van het Vaticaan te leven, nu niets meer
kregen. Men wilde in Adriaan niets goeds zien, zelfs niet toen hij met
ware doodsverachting te Rome bleef tijdens de pestepidemie, toen
iedereen vluchtte, terwijl kardinaal Schiner en vele anderen aan de
ziekte ten offer vielen.
Even openhartig, als hij tegenover de kardinalen was opgetreden,
liet de paus zijn nuntius Chieregati, op de rijksdag te Neurenberg in
de winter 1522-1523, Rome's schuld bekennen. Nadat Chieregati had
geëist, dat de rijksban, tegen Luther uitgesproken, ten uitvoer zou
worden gelegd, kwam hij er voor uit, dat God de Kerk met die beproevingen had getroffen wegens de zonden van priesters en prelaten
vooral. Zoals de Heilige Schrift zei: de zonden des volks hadden hun
oorsprong in de zonden der geestelijkheid. In de instructie, die door
de paus was opgesteld en aan de rij ksstenden werd voorgelezen, luidde
het: „Wij weten wel, dat er ook bij deze Heilige Stoel sedert vele jaren
veel verfoeilijks is voorgekomen, misbruiken in geestelijke zaken,
overtreding der geboden, ja verslechtering in alle opzichten. Het is
dan ook niet te verwonderen, dat de ziekte zich heeft voortgeplant van
het hoofd op de ledematen, van de paus op de prelaten. Wij allen,
prelaten en geestelijken, zijn afgeweken van de rechte weg." 1 ) De
nuntius beloofde in 's pausen naam, dat allereerst verbetering zou
worden gebracht in het Romeinse hof, waar al die onheilen begonnen
waren; maar men kon niet met één slag de vele misbruiken uit de
wereld helpen. Deze ruiterlijke bekentenis bewees niet alleen, dat de
paus moedig het kwaad onder de ogen dorst te zien, maar ook, dat hij
stellig voornemens was, er met vaste hand tegen te keer te gaan. In
1)
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Duitsland zag echter niemand de morele ernst des pausen in zijn juiste
waarde. De prelaten voelden zich gekwetst en vreesden door de
begonnen kerkhervorming hun inkomsten te verliezen. De nieuwlichters, Luther en Melanchton, die reeds lang vijandig tegenover de
paus stonden en wel wisten, dat zij door hem niet ontzien zouden
worden, overstelpten de paus met de vuigste spot. Een pamflet schold
hem uit voor pausezel en Antichrist; uit zijn mond, zei het, sprak de
satan. Ook de gevierde humanist Erasmus weigerde koel, toen de paus
hem verzocht, voor de Kerk in de bres te springen.
Miskend, belasterd en zonder iets te hebben bereikt overleed de
paus reeds de 14e September 1523. Eerst de geschiedschrijvers van
de laatste tijd hebben recht gedaan aan zijn nobele, ernstige persoonlijkheid en de zuiverheid van zijn hogepriesterschap. Op het grafmonument, dat in de Duitse nationale kerk van S. Maria dell' Anima
te Rome voor hem is opgericht, leest men de woorden: „Helaas,
hoeveel komt het er op aan, in welke tijd zich de werkzaamheid ook
van de voortreffelijkste ontwikkelt." Zijn tijd, zijn omgeving waren
ongevoelig voor zijn grootheid, zijn oprechtheid en zijn idealen. Hij
trad nog als kampioen op voor die „simplicitas" en „puritas", die
door de grootste heiligen der Middeleeuwen als het hoogst bereikbare waren nagestreefd en verwezenlijkt, van de eigenschappen, die
Thomas a Kempis, de stem van de kring, waaruit Adriaan was voortgekomen, het nageslacht had ingeprent als het schoonste geestelijke
erfgoed. Rome echter ging groot op zijn nieuwe intellectuele en
artistieke pronk, op aristocratische geestesontwikkeling en pathetische
uiting van kunstzinnige ideeën, die ingegeven werden door Rome's
oude grootheid; en geraffineerde zinnelijkheid liet voor onschuld en

reinheid nog nauwelijks ontzag. Daar kon Adriaan geen vruchtbaar
werk doen, te minder, wijl hij er in die tijd van overgevoelig Italiaans
nationalisme werd beschouwd als een buitenstaander, een vreemdeling,
die zich met vreemdelingen omringde. De beterschap moest uit Italië
zelf opkomen, en eerst als zich daartoe gezonde organen hadden
gevormd, konden zij met verwante krachten elders gaan samenwerken.
De Italianen wisten zelf het beste, hoe zij hun land, dat zijn grootheid
zocht in het herstel van vroegere glorie, het best weer konden verzoenen met de idealen des Christendoms; zij wisten, dat men daar te
lande onder de hogere klassen het snelst de weg naar het hart vond, als
men verscheen in het sierlijk gewaad der moderne ontwikkeling, en
als men, om religieuze gedachten te belichamen, naar de moderne
smaak te werk ging, die de middeleeuwse kunst niet bekeek met de
sympathie van de historicus, maar met de naijver van jeugdig superioriteitsgevoel. Men keek wel achter zich, maar dan over de Middeleeuwen en het begin van het Christendom heen naar de oude heidense
cultuur; en te zwelgen in bewondering voor die cultuur gold als
het kenmerk van nieuwe beschaving en Italiaans nationalisme. De
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lauweren, die de nieuwe beweging had gewonnen, waren nog zo j ong, dat
men er niet overheen kon zien, vooruit; dat men ze nog niet kon toetsen
aan een beschaving, die zich uitstrekte tot in de eeuwigheid. Men
ontwaakte eerst uit die roes, toen Rome metzware rampen werd geslagen.
Hoe nabij die reeds waren, vermoedden de Romeinen geenszins,
toen zij de verkiezing van kardinaal Giulio de' Medici tot paus met gejuich begroetten. Aan hem hadden zij weer een paus naar hun hart,
een voornaam heer, wie de vrijgevigheid zijner familie in het bloed zat.
Die knappe neef van Leo X, door die paus tot het kardinalaat verheven, wist literatuur en kunst en muziek ten minste te waarderen.
Onder hem, hoopte men, zou zich het pontificaat van Leo X, met al
zijn verblij dingen, hernieuwen. Maar het viel anders uit. De nieuwe
paus, Clemens VII, wijdde zich geheel aan de politiek. Hij meende
zich daarin een meester te kunnen tonen, maar zijn wankelmoedigheid,
die hem sluw met twee tongen deed praten, en zijn besluiteloosheid,
uit vreesachtigheid voortkomend, werden oorzaken, dat niemand hem
vertrouwde. Toen hij het opnam tegen keizer Karel V, met wie hij
had moeten samenwerken tegen de protestanten, kwam het mede door
zijn besluiteloosheid, dat 6 Mei 1527 de Sacco di Roma begon.
Tuchteloze Spaanse soldaten en Duitse landsknechten stortten zich
op de stad en teisterden haar acht dagen lang. Toen kwamen pest en
hongersnood de tijd van verschrikking verlengen. De plundering van
Rome trof de bevolking als de gruwelijke, vaak voorspelde afstraffing,
waarmee de vele zonden der laatste tientallen jaren werden gewroken.
De Romeinen, die nog gespaard waren gebleven, vluchtten in alle
richtingen. Maar door de angst waren velen tot betere gedachten
gekomen. Met degenen, die toen uit Rome wegtrokken, werden ook
enige goede kiemen over Italië verspreid. Zij hadden zich in stille
heimelijkheid ontwikkeld, maar zouden nu uitgroeien in het licht, de
krachtige beweging der katholieke restauratie aankondigend.
Die opleving moest tot het een of ander vergelijk komen met de
nieuwe culturele geest, waarvan Italië de leiding had. De katholieke
Kerk had de laatste eeuwen, hoewel dan onder veel verzet, actief de
beschaving gericht nu moest zij zich weder, gelijk in de Oudheid
en aan het begin van het agrarische feudalisme, met een meer passieve
rol vergenoegen. Voorlopig moest zij er zich toe bepalen, datgene in
de nieuwe cultuur af te wijzen, wat in strijd was met het Christelijk
geloof en de Christelijke zeden, en ook het nieuwe aardse streven tot•
de dienst der oude idealen te bewegen.
Het eerst slaagde zij daarin ten aanzien der kunst, die juist, in de
bloeitijd der Renaissance, tot ongeëvenaarde hoogten was opgeklommen en ruimschoots in staat bleek, ook de oude Christelijke idealen
te verheerlijken in de taal (de nu nog sprekende taal) van haar nieuwe
vormen. De arbeid van Savonarola te Florence had ook onder de
kunstenaars resultaat opgeleverd.
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Een der grootste sterren uit de bloeitijd der Renaissance, Leonardo da Vinci, kunstenaar en geleerde tegelijk, een der grootste
ontdekkers op het gebied van schilderkunstige optiek, schilderde in
de jaren 1496-1498 in de refter van S. Maria delle Grazie te Milaan
zijn Laatste Avondmaal, dat ook ons nog zo diep treft door eenheid
van artistiek vermogen met geestelijke kijk en echt religieus gevoel.
Het jonge realisme had hier, in de apostelfiguren met haar sterke
individualiteit en het raak getroffen spel der handen en in de meesterlij ke dramatische groepering, een werk geschapen, dat geniale beeldende macht en oprecht geloof tegelijk liet triomferen. Welke indruk
de woorden van de Heiland maakten: „Voorwaar voorwaar, een uwer
zal mij verraden," hoe de apostelen schrokken, terwijl het gelaat van
Christus zachtmoedig duldde en vergaf, wordt uitgebeeld met
triomfantelijk kunstvermogen en met het gevoel van de innig gelovige,
die wist, hoezeer zijn omgeving vergiffenis van Christus nodig had,
van iemand, die niet zonder vrucht naar de preken van Savonarola
had geluisterd.
Wij kunnen de invloed van Savonarola vooral waarnemen in twee
Florentijnse schilders. Ten eerste in de laatste werken van Sandro
Botticelli. Op zijn Aanbidding der koningen in de Ufficiën te Florence
zien wij een Dominicaner monnik een jonge man, die op hem steunt,
met meeslepend gebaar op het Kind Jezus wijzen. Waarschijnlijkk
terecht ziet men in de Dominicaan broeder Girolamo en in de
jongeling Lorenzo de' Medici. De kunstenaar drukte daarmee zijn
hartewens uit, dat Lorenzo en Savonarola zouden samenwerken. Een
ander doek van dezelfde meester, in het Londens museum, een
Heilige Familie, vermeldt bij het jaartal 1500 in een Grieks inschrift,
hoe de duivel was losgelaten sedert de terechtstelling van Savonarola.
De tweede Florentijn, in wie Savonarola diepe ontroering en een
ommekeer teweegbracht, was fra Bartolommeo. Volgens gelofte, bij
de tragische dood van de prediker van S. Marco afgelegd, was hij in
1500 in de orde der Predikheren getreden. Hij bracht de rest van zijn
leven niet lang meer, doch ijverig besteed voor het grootste gedeelte in S. Marco door, de arbeid van fra Angelico vervolgend, onder
tal van nieuwe prikkels zijn kunst ontwikkelend. Als schilder en monnik
wist hij reinheid van ziel te doen samengaan met aesthetisch gevoel;
getuige zijn Bewening van de Heiland in het Palazzo Pitti te Florence.
Rome zelf werd verrijkt met werken van echt religieuze kunst,
sedert het in 1508, door Raffael tot zich te roepen, het centrum was
geworden der nieuwe kunst, die er toen straalde met al haar glans.
Uit zijn geboortestreek, het liefelijke Umbrië, had Raffael de aanleg
tot artistieke uiting van teder harmonische stemming meegebracht,
waarin zijn leermeester Perugino was voorgegaan. Zijn talrijke
meesterwerken verkregen een invloed, die zich tot ver in de baroktijd uitstrekte, en bezitten ook nu nog de bekoring van hun vrome
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harmonie. Velen onzer bewonderen nog zijn talrijke madonna's, waaronder de Sixtijnse, met haar diepte van bovenaardse gedachten, nu als
voor vierhonderd jaren hoog geprezen, misschien meer vrome stemmingen heeft gewekt, dan menige nauwgezet in de vormen van
theoretische strengheid gehouden beeltenis. Raffael verhief zich hoog
boven het wereldse peil der altaarstukken van zijn onmiddellijke voorgangers, vooral in zijn laatste, heerlijk gecomponeerde tafereel van
Christus' verheerlijking, waaraan men een plaats gaf bij zijn lijkbaar.
In de Vaticaanse vertrekken heeft Raffael met zijn fresci de pausen
hun verheven, door God beschermde zending voor ogen gesteld, en
de beschaving der mensheid, culminerend in het geloof der Kerk. Het
meeste trokken steeds de fresci in de Camera della Segnatura. Zij
verzinnebeelden de intellectuele beschaving in poëzie, rechtsgeleerdheid, wijsbegeerte en godgeleerdheid. In de Disputa plaatst hij de
vertegenwoordigers der vrije kunsten, door Plato en Aristoteles aangevoerd, voor het hoogste geheim des geloofs, dat eendrachtig verheerlijkt wordt. door de grote kerkleraars der Christelijke Oudheid en die
der Middeleeuwen. Wij vinden daar bij Thomas en Bonaventura ook
Dante, en fra Angelico, en als we ons niet vergissen ook Savonarola ... .
allemaal Italianen echter. De combinatie dier twee fresco's, de School
van Athene en de Disputa, bewijst ons, dat het de bedoeling van de
kunstenaar was, de vereniging van de natuurlijke wetenschap met het
bovennatuurlijke, uit de Openbaring geputte geloof uit te beelden.
Hij verheerlijkt dus die gelukkige harmonie, waaraan de Christelijke
traditie steeds heeft vastgehouden.
Met andere middelen, in een boeiende worsteling met zichzelf,
wordt diepe religiositeit door de geniale Michelangelo Buonarotti
nagestreefd. In zijn Pieta, een werk uit zijn eerste tijd, dat nu in de
St. Pieter staat, neemt de beeldhouwer maar heel weinig van de
traditie over, maar niettemin spr. eekt er in klassieke taal echte godsdienstzin uit. In zijn grote meesterwerken zien we hem worstelen met
reusachtige vormen, die hij echter en hierin staat hij lijnrecht
tegenover de overspannen zelfverheerlijking der Renaissance met
innige vroomheid wil bezielen. Niet ten onrechte heeft men hem
daarom de vader van de Barok genoemd. De innigheid, in nooit
geëvenaarde eenheid met grootse vormgeving, treft ons in de ontzaglij ke schilderstukken der Sixtina en vooral in zijn andere plastische
werken. De Mozes in de S. Pietro in Vincoli, de symbolische belichaming van de sterke paus Julius II, geeft aan het motief der terribilita,
van de Uebermensch, een godsdienstig wezen, in tegenstelling met het
ruiterstandbeeld van Colleoni te Venetië; wij zien er de krachtige
wetgever van het uitverkoren volk, de toornige heraut van Gods wil
in verzinnebeeld.
Een overgang naar de Barok vinden we bij Michelangelo vooral
in hetgeen hij, de eminent veelzijdige kunstenaar, gepresteerd heeft
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op het gebied der bouwkunst, waar hij de weg baande tot de ontwikkeling van een vrijere, schilderachtige opvatting. In zijn laatste levens
heeft de meester, met de koepel van de St. Pieter, de mooiste-period
kroon gezet op de stenen schepping, die Bramante in 1506 begon, en
er de opwiekende ziel aan ingeblazen.
Zulke kunstwerken dwongen tot de erkenning, dat ook de nieuwe
kunst grootse medewerking kon verlenen bij de verheerlijking van
Christelijke idealen. Het voorbeeld van zulke meesters moest andere
kunstenaars wel prikkelen tot gehoorzaamheid aan de stemmen, die
steeds luider riepen om vernieuwing der Kerk. Wie zou het nu nog
wagen, de nieuwe kunst af te wijzen en terugkeer naar de wegen der
Middeleeuwen te eisen? Het hele westen begon naar schoonheid te
streven volgens de Italiaanse modellen.
Maar niet alleen in de kunst strekte Italië ten voorbeeld. Het
scherpzinnig en logisch gebruik der boekhouding bij het handelsverkeer had de Italianen ook op economisch terrein een grote voorsprong gegeven. Men trachtte in andere landen de achterstand snel
in te halen, door de energie der Italiaanse kooplieden na te volgen en
zich hun rekenkunst eigen te maken.
Reeds in de veertiende eeuw hadden de grote handelsondernemingen van de Bardi en de Peruzzi te Florence een tijdlang bijna
heel het financiële beheer over Engeland onder zich gehad. Aan het
einde der vijftiende eeuw waren de Medici de financiers van Engeland,
Frankrijk en Napels, en vooral ook van het pauselijk bewind. Toen
echter verscheen er een Duitser, leerling der Italianen, in de voorste
rij. Aan het begin der zestiende eeuw werd de Augsburgse koopman
Jakob Fugger de voornaamste financiële medewerker zowel van de

Curie, voor het noorden en oosten van Europa, als bij de grote transacties der Habsburgers. De ontwikkeling van de kapitalistische geest
kwam in hoofdzaak uit dezelfde wortels voort, waaruit humanisme en
renaissance sproten. De Italiaanse koopman trachtte in het economisch
leven de kracht van zijn persoonlijkheid uit te vieren, in scherpe en
tevens koele berekening, in moedig wagen en onverdroten werken. De
rationele methode, in gelijke trant voor het staatsbestuur, de diplomatie en de krijgskunst bedacht, voerde nu het economisch rationalisme in, en daarin waren de Italianen de leermeesters.
In Italië, te Venetië vooral, had Jakob Fugger de methodes der
Italiaanse kooplieden, en speciaal de dubbele boekhouding, leren
kennen, en in zijn vaderstad ontwikkelde hij zijn nieuwe kennis
verder. Maar hij volgde ook de belangstelling voor boeken en kunstwerken van de rijk geworden Italianen na. Hij liet bij dat al zijn godsdienstzin niet kwijnen. Hij is een der eersten geweest, die in Duitsland
de kunst der Renaissance lieten schitteren. Zijn grafkapel van St. Anna
te Augsburg, in 1510 begonnen en in 1518 ingewijd, is het eerste
bouwwerk in zuivere Renaissancestijl in Duitsland.
26. Sc ii n a r e r. Kerk en Beschaving. III.
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Sneller nog had zich het humanisme, met zijn wetenschappelijke
en methodische vorderingen, overal verbreid. De nieuwe ijver voor
de studie der Oudheid, van het klassieke Latijn vooral, met de daaruit
voortgekomen oprichting van' onderwij sinrichtingen voor studerende
jongelui, en de grotere scherpte van philologische critiek vonden overal
geestdriftige en toegewijde navolging. Een dergenen, die het het verst
hadden gebracht in tekstcritiek en philologische editie, was de bovenmate geprezen „koning der humanisten": Desiderius Erasmus, met
zijn vele uitgaven van klassieken en kerkvaders. Hem was ook de
eerste druk van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament te
danken, en door zijn geestige, elegante Latijnse stijl heeft hij, meer
dan al zijn voorgangers, de klassieke geest in ruime kring voortgeplant.
Zijn houding tegenover de Kerk was niet bepaald begrijpelijk, en zijn
leerlingen hebben mét hem de ruimte van hun blik beperkt door
minachting voor de Middeleeuwen en een min of meer eenzijdige
geestdrift voor de klassieke Oudheid; maar het valt niet te ontkennen,
dat hij en de zijnen wetenschappelijke vooruitgang hebben gebracht,
en dat zij althans trachtten, de „bonae literae" dienstbaar te maken
aan het Christendom.
Het ontbrak ook niet aan mannen, die de nieuwe wetenschappelijkheid en het nieuwe streven in eendracht wisten te houden met
het Christendom en de katholieke leer. Men vond hen tot ver in het
noorden; zo Joannes Dantiscus en Stanislaus Hosius uit Ermland, en

de grote astronoom Nicolaus Copernicus, domheer te Frauenburg;
zo de geleerde Londense deken Joannes Colet en zijn landgenoot, de
sterke Thomas Morus; zo ook in de Nederlanden de aldaar wonende
Spanjaard Juan Luis Vives. De nieuwe, degelijke methodes der humanistische paedagogen, samenwerkend met de oude beginselen der
Christelijke opvoedingsleer, vonden reeds vroeg een ruime verbreiding door de zes boeken over opvoeding van Mapheus Vegius, die in
1458 te Rome als Augustijner koorheer overleden was.
Een werk van de dichter en diplomaat Baldassare Castiglione,
de geestige vriend van Raffael, laat ons zien, hoe ook de omgangsvormen en de rol, die de vrouw daarin verwierf, in de nieuwe beschaving der Renaissance tot zuivere, onberispelijke ontwikkeling konden
komen. Zijn beroemd „Boek van de volmaakte hoveling", tussen 1508
en 1515 geschreven, schildert de bekorende geest in een deftig salon,
waarin de vrouw door haar lieftalligheid, haar smaak en haar fijne
ontwikkeling uitschittert, zonder aan de zorg voor haar huishouding
te verzaken. Aan dat woord werd het voorbeeld toegevoegd door
Italië's grootste dichteres Vittoria Colonna, de vriendin der mannen,
onder wie de idee der katholieke restauratie rijpte.
Het is wel opmerkelijk, dat de hervormingsidee in Italië eerst
practische waarde kreeg in de beperkte kring der Oratoria, die tot
patroon hadden de kerkvader, voor wie de humanisten de grootste
.
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verering koesterden, Hieronymus. Ook onder die Oratorianen vinden
wij aanzienlijke vertegenwoordigers der nieuwe studierichting. Wij
treffen er aan: de meester van de Latijnse stijl Jacopo Sadoleto,
secretaris der breven onder Leo X, de geleerde Venetiaanse staatsman
Caspare Contarini en een naaste medewerker der pausen, Gian Matteo
Giberti, die na de Sacco di Roma de voorbeeldige bisschop van
Verona werd.
Maar dat waren in Italië voorlopig nog maar kleine groepen. Een
algemeen harmonisch streven naar hoger beschaving, allen omvattend,
en van de oude idealen der Kerk doordrongen, was er niet. Daarvoor
was de nieuwe geest in wetenschap en kunst te eenzijdig gericht op
aesthetisch en intellectueel genot, en te aristocratisch gericht op de
ontwikkeling van de hoogste intellectuele stand. Over het geheel was
er nog niet veel te bespeuren van een blij bewust streven naar de
idealen, die het noorden had aangekweekt. Eer voelde men neiging,
zich in trotse zelfoverschatting nog verder van de middeleeuwse
traditie terug te trekken. En dan heerste nog bij velen de critische,
afwijzende stemming van Macchiavelli tegenover de culturele kracht
van het Christendom.
Derhalve haperde het nog aan alle kant aan de harmonie tussen
de daad en het innerlijk leven, tussen oud ideaal en nieuwe vooruit gang; aan het inzicht, dat juist de al te gering geschatte Middeleeuwen
de leiding der wereldbeschaving aan het westen in handen hadden
gegeven, en dat het op die ontbrekende harmonie juist aankwam.
Want zij was de voorwaarde tot harmonische vooruitgang, vrij van
kloof en sprong, met de gaarne aanvaarde hulp van een seculiere en
reguliere geestelijkheid, die God in het hart droeg en voor de oude
beproefde idealen leefde en streed. Zoveel harmonie zien wij echter
wel bestaan en werken, in het begin der zestiende eeuw reeds, op het
Pyrenese schiereiland. Derhalve was het allereerst Spanje, dat toen de
westerse beschaving verder vooruitbracht. Wij moeten dus ten slotte
onze aandacht nog wenden naar het Pyrenese schiereiland, dat we tot
nu toe over het hoofd zagen. Want daar vertoonde zich de middeleeuwse beschaving niet in verval, maar in stralende vooruitgang.

§ 4. Opkomst van Spanje, katholieke opleving
De twee volkeren, die het Pyrenese schiereiland bewoonden,
waren in de tijd der kruistochten door heel het westen geholpen
en daarbij hadden de pausen de leiding gehad
om het juk der
Mohammedanen af te schudden. Aan het einde der Middeleeuwen
hadden zij eindelijk het doel van die eeuwenlange strijd bereikt, en
toen was tevens de tijd gekomen, waarin zij hun schuld van dankbaarheid tegenover het westen konden afdoen. Hoe deden zij dat? Door,
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gebruik makend van hun ligging aan de zee der toekomst, de wereldzeeën te gaan veroveren en daardoor de leiding der wereldbeschaving
voorgoed aan de Islam te ontrukken.
Portugal begon, in de tijd van Hendrik de Zeevaarder (13941460). Hem vervulden de idealen der kruisvaarders en de speurende
ijver, de wetenschappelijke belangstelling van de wereldontdekker.
Als grootmeester der militia Christi, die in de plaats was gekomen
van de orde der Tempeliers, ontdekte hij de westkust van Afrika tot
Senegambië toe. Hij werd nagevolgd, in opdracht van de Portugese
koning Joao II, door de ontdekkingsreiziger Joao Jeres de Covilhao.
Deze ging op zoek naar het rijk van de priester-koning Joannes een
probleem, dat in de Middeleeuwen de hoofden en harten in beslag
nam van velen, die peinsden over de verbreiding van de Christelijke
godsdienst. De le Mei 1487 voer hij weg van Lissabon, en dank zij
zijn talenkennis kon hij door de Rode Zee naar Voor-Indië komen.
Zijn reisverhaal werd aanleiding, dat Vasco da Gama om Afrika heen
naar Indië zeilde (1498). Nu lag dus voor het westen de zeeweg naar
de veelbegeerde oostelijke specerijlanden open, al bleef dan de weg
over land door de aanhangers van de Islam versperd. De wereldheerschappij der Arabieren was uit haar voegen gerukt.
Cabral ontdekte bovendien in 1500 de Braziliaanse kusten, en
hoeveel dit waard was, bewezen volgende reizen.
Door dit alles werd Portugal de voornaamste zeevarende staat
in het westen. Onder Emmanuel de Grote (1495-1521) beleefde het
zijn bloeitijd. Lissabon werd de invoerhaven der specerijen uit het
oosten en verdrong Venetië. De universiteit van Coimbra was een der
eerste hogescholen van het westen. De koning liet de glans van zijn
heerschappij afstralen in prachtige gebouwen, waarin zich de laatgotische stijl, de Renaissancestijl, door Andrea Sansovino naar Portugal gebracht, Moorse elementen en ook reeds Indische kunst dooreenmengden. De grootste meester dier kunst in gemengde stijl is Joao
de Castilho, wiens werk wij kunnen bewonderen in het klooster Nossa
Senhora te Belem. Dat klooster der Hieronymieten is gesticht uit
dankbaarheid voor de ontdekking van de zeeweg naar Oost-Indië en
om als begraafplaats voor de koninklijke familie te dienen. De orde
der Hieronymieten, door de Spaanse kamerheer Ferdinand Pecha in
1373 gesticht, volgde de Augustijner regel en was in die tijd op het
Pyrenese schiereiland buitengewoon gezien.
Het zegelied over de Portugese ontdekkingen werd aangeheven
door Luis de Camoës (in 1524 te Lissabon geboren) in zijn Lusiados.
Deze Portugese dichter is een tijdgenoot van Torquato Tasso, maar
niet, gelijk deze, alleen een dichter, maar tevens een strijder voor het
geloof. In een gevecht op zee, bij Ceuta, had hij zijn rechteroog verloren, en hij voltooide zijn heldendicht in het branden van de strijd
in de Indische wateren, en op gevaarlijke reizen, die hem tot Macao
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in China voerden. Daar volgde hij de sporen van de apostel van Indië
en Japan, Franciscus Xaverius. Camoës had bij zijn dichterlijke arbeid
renaissancistische voorbeelden voor ogen, en de Vergiliaanse godenschaar neemt bij hem een belangrijke plaats in. Maar dat is niets dan
poëtische fictie. De geest van de dichter is patriottisch- heroïschkatholiek. Hij wil de roem der katholieke wereldverovering door
Portugal wereldkundig maken.
Dergelijke gedachten lagen evenzeer voor de hand in Spanje, toen
Columbus een nieuwe wereld ontdekte, waarover nog een dichte sluier
van geheimzinnigheid lag. Zoals wij nu weten ging de ontdekker der
Nieuwe Wereld uitsluitend van middeleeuwse opvattingen uit, toen
hij het plan ontwierp, in westelijke richting door te varen naar de
oostkust van Azië. Tot aan zijn dood toe heeft hij niets anders
gemeend, of dat had hij bereikt. Toen hij, nadat zijn plan door de
koninklijke Spaanse commissie voorlopig was afgewezen, zich in het
klooster La Rabida in Andalusië in cosmografische studiën verdiepte,
onder leiding van P. Antonio de Marchena, bestudeerde hij de Imago
mundi van Pierre d'Ailly, benevens het reisverhaal van Marco Polo,
om meer te weten te komen over de Indische schatten, specerijen,
stoffen en luxe- artikelen. In later jaren, 1500-1502, heeft hij gedacht
over de verovering van het Heilige Land, geprikkeld door het Profetenboek van zijn boezemvriend, de Kartuizer Gaspar Gorricio.
Wij behoeven er Columbus niet geringer om te schatten, dat hij
zich niet heeft laten inspireren door een Renaissancegeleerde (Toscanelli), maar door middeleeuwse inzichten, hetgeen tussen twee
haakjes de Middeleeuwen tot eer strekt. In ieder geval is hij de
eerste geweest, die, stellig overtuigd van de bolvorm der aarde, de zo

vruchtbare, gevaarlijke tocht over de oceaan heeft gewaagd, in de
valse veronderstelling, dat de afstand tussen Europa en de kust in het
westen veel korter was, dan later het geval bleek te zijn. Al wil men
zijn roem als ontdekker van Amerika beknibbelen, hij heeft toch maar
de zee ontdekt, die de rol der Middellandse Zee als brug van beschaving zou overnemen. Na hem heeft het westen zijn voorgevel verplaatst. Het zag niet meer uit naar het zuiden, maar naar het westen,
want daarheen riep de toekomst. Maar tegelijk bewijst Columbus'
persoonlijkheid, hoezeer men toen in Spanje nog aan middeleeuwse
gedachten vasthield. Men zette ze niet minachtend opzij, maar
bouwde er op voort, en door ze samen te koppelen met de nieuwe, uit
Italië overgekomen ideeën, won men een leidende positie in de toenmalige wereld van katholieke beschaving en ver over haar grenzen
heen. Spanje oogstte aanvankelijk in de pas ontdekte landen niet zoveel
materieel gewin als Portugal in de specerijlanden van Indië. Maar
daar staat tegenover, dat de energie der Spanjaarden door de nieuwe
veroveringen zeer werd aangewakkerd. Een belangrijke uitbreiding
van grondgebied in Europa was daarvan het gevolg.
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Voor de culturele ontwikkeling van Spanje was vooral van groot
belang, dat het gebieden won, waaraan de economische en intellectuele vooruitgang van die tijd zijn kracht ontleende. Het was meester
in het westelijke bekken der Middellandse Zee, en over Italië ook,
nadat Gonsalvo de Cordova in 1504 het koninkrijk Napels had veroverd en bovendien de heerschappij over Milaan verkregen was. Maar
ook in het noorden had Spanje vaste voet gekregen, door de nalatenschap der Bourgondiërs. De erfgename der katholieke majesteiten
Ferdinand en Isabella werd uitgehuwelijkt aan aartshertog Philips
van Bourgondië, de zoon van keizer Maximiliaan en Maria van
Bourgondië, erfgename van Karel de Stoute; dus kon de zoon uit dit
huwelijk, Karel I (later, als Duits keizer, Karel V), als erfgenaam der
rijke en bloeiende Bourgondische landen, in 1516, na de dood van
zijn grootvader Ferdinand, de heerschappij over de Nederlanden
verbinden met die over Spanje.
In eigen land was een einde gekomen aan een eeuwenlange
verdeeldheid : door het huwelijk van Ferdinand en Isabella waren de
rijken Aragon en Castilië verenigd. Daarna was, in 1492, het laatste
bolwerk der Moren, Granada, ten val gebracht. Nadat de verdeeldheid
onder de Christenen en de heerschappij der Moren zo lang geduurd
hadden, trachtte men nu uit de langzaam verkregen eenheid en vrij heid snel het uiterste profijt te trekken. De binnenlandse politiek in
Spanje volgde met grote passen de weg naar staatsabsolutisme. Met
de staatkundige eenheid moest ook de godsdienstige eenheid voor
eeuwig worden verzekerd. In het jaar 1492 werd het edict afgekondigd,
dat de Joden uit Spanje bande. De Mohammedanen kregen in een
decreet van 1502 te kiezen: het land verlaten of Christen worden.
Reeds in 1480 werd op de inquisitie nieuwe orde gesteld door een
bul, op verzoek der katholieke majesteiten door Sixtus IV uitgevaardigd. De paus benoemde de inquisitoren, maar de vorsten dienden
een lijst van candidaten in. In overeenstemming met de publieke
opinie werd aan de inquisitie opgedragen over de eenheid en de
zuiverheid des geloofs te waken. Het streven naar eenheid van organisatie openbaarde zich vooral ook bij de inrichting van het leger,
waarmee Spanje het model leverde voor de legers van de Nieuwe Tijd.
Nog herinnert daaraan de benaming infanterie, afgeleid van het
Spaanse woord infante. De voornaamste eenheid onder het voetvolk
was het bataillon (tercio), dat verdeeld was in twaalf, dertien of vijftien
compagnieën. Aan het hoofd van een compagnie stond een capitan.
Deze organisatie bewerkte tevens samenwerking, nationale
krachtsontplooiing, bij de arbeid op intellectueel en artistiek gebied.
Daar gingen de middeleeuwse tradities uit de tijd der kruistochten
zonder veel geschil samen met het nieuwe streven der Renaissance.
Aards werken en wagen trokken één lijn met ernstig, religieus idealisme en geestdriftige liefde voor de Kerk. Er bestond geen tweedracht

Opkomst van Spanje, katholieke opleving

3 95

tussen Kerk en beschaving. Het geestelijk streven der natie begunstigde een verbintenis tussen realisme en idealisme, waaraan literatuur
en kunst een gouden tijd dankten, toen de politieke macht al over
haar top heen was.
Maar er waren in de Spaanse Kerk ook niet zoveel en zo grote
gebreken ingeslopen als in andere landen, vooral in Duitsland, waar
zovelen er door verlokt werden tot verachting der Kerk en tot afval.
Wel was in de vijftiende eeuw het volk misschien nog onwetender
op het stuk van godsdienst dan ten noorden der Pyreneeën. In ieder
geval werd er toen in Spanje nog niet zoveel gedaan, om die onwetendheid te verhelpen, als in Duitsland. Bovendien waren er de meeste
bisschoppen in die tijd nog machtige feudale heren, die met een
pantser onder het bisschoppelijk gewaad, aan het hoofd hunner
vazallen, te velde trokken; en ook aan jacht op beneficiën en geestelijke
genotzucht maakte men zich maar al te veel schuldig. Maar daar
werd toch ook steeds krachtiger tegen geprotesteerd, en dat niet enkel
in satirieke geschriften, die alleen maar konden kwetsen en het respect
voor de clerus ondermijnen, maar vooral door positieve voorbeelden,
die lieten zien., dat verbetering mogelijk was en hoe zij geschieden kon.
De H. Joannes a S. Facundo, in 1419 te Sahagun geboren,
bedankte voor een beneficie, dat zijn vader hem had bezorgd, omdat
een administrateur de arbeid daarvoor verrichtte. Later stelde hij zich
jarenlang tevreden met een bescheiden kapelaanspost in de universiteitsstad Salamanca, waar hij als predikant uitstekend werk deed,
vooral door zijn strijd tegen het onzedelijke duel, waaraan velen ten
offer vielen. Op vierenveertigjarige leeftijd deed hij zijn intree in het
klooster der Augustijner Eremieten te Salamanca. Hij maakte daar
een modelklooster van, waaraan de Spaanse Kerk in de vijftiende en
zestiende eeuw acht bisschoppen en twee heiligen dankte, en tal van
andere bekwame mannen. Hij stierf er in 1479 een godvruchtige dood.
De katholieke majesteiten zoals Ferdinand en Isabella genoemd werden beseften, hoeveel kracht er nog school in de oude
Spaanse kloosters. Toen zij in 1482 van de paus het recht van supplicatio hadden verkregen, gebruikten zij dat, om bij de bezetting der
bisschopszetels een recht van designatie uit te oefenen. Wijl de
regering ook op andere wijzen poogde, de macht van de feudale adel
te breken die had veel schuld gehad aan de binnenlandse anarchie
wenste zij geen adellijke families meer aan bisschoppelijke zetels
te helpen. Maar de vrome koningin Isabella dacht daarbij ook aan het
belang der Kerk; zij trachtte heilige monniken en kluizenaars aan het
hoofd der bisdommen te stellen, en lette minder op hoge afkomst dan
op vroomheid. Isabella handelde aldus op raad van haar biechtvader
Ximenez de Cisneros, de man, die het meest heeft bijgedragen tot de
katholieke opleving in Spanje.
Ximenez, zoon van een koninklijk ontvanger, was als seculier

396

Zesde boek

geestelijke opgeklommen tot bisschop van Siguenza. In zijn achten
levensjaar had hij zijn waardigheid neergelegd en was hij-vertigs
in het pas gestichte Franciscanenklooster San Juan de los Reyes te
Toledo getreden. Nadat hij in zijn orde de strengste observantie had
ingevoerd, werd hij volgens de wens van Isabella in 1495 tot aartsbisschop-primaat van Toledo benoemd. Onder het kostbare kleed
zijner waardigheid droeg hij echter geen pantser, maar de grove pij
van zijn orde. Ook als primaat leefde hij als een kloosterling. Hij kon
nu practische arbeid tot hervorming van de clerus verrichten, hoewel
hij na Isabella's dood (1504), tot het kardinalaat verheven, ook zeer
door politieke aangelegenheden in beslag werd genomen. Toen Ferdinand in 1516 stierf, trad hij, bij onmondigheid van Ferdinand's
kleinzoon Karel, korte tijd in Castilië als regent op. Hij deed al zijn
best, om de hervormingsbesluiten van het concilie van Lateranen uit
te voeren, maar wilde de aflaat voor de St. Pieter, die Leo X had
uitgeschreven, niet laten afkondigen, wijl dit verwarring gebracht zou
hebben in de kerkelijke discipline. In 1517, op tweeëntachtigjarige
leeftijd, overleden, werd hij begraven in de kerk der universiteit van
Alcalá de Henares. Hoe terdeeg hij de geestelijke behoeften van zijn
tijd doorzag, toonde hij met de stichting der universiteit te Alcalá,
het oude Complutum, met tweeënveertig leerstoelen voor de oude
talen, rhetorica, philosophie, theologie en mathematica. Hij schreef
haar het programma voor, evenveel aandacht te wijden aan wereldlijke
en geestelijke Oudheid de formule der Christelijke renaissance dus,
zou men kunnen zeggen. Op zijn bevel werd de eersteling dier bijbeledities uitgegeven, die men polyglotten noemt, wijl zij met de oorspronkelijke tekst ook vertalingen bevatten. Men noemt die editie de
Complutenser Polyglotte.
Een tijdgenoot van Ximenez was de Hieronymiet Fernando de
Talavera, omstreeks 1428 geboren. Ook hij stond in nauwe relatie met
het hof, als biechtvader van koningin Isabella, en nadat hij enige jaren
het bisdom Avila had bestuurd, werd hij door haar toedoen aartsbisschop van het veroverde Granada. Met grote ernst vervulde hij zijn
taak als zielenherder. Te Granada spande hij zich vooral in voor de
bekering der Moren; met dat doel voor ogen leerde hij Arabisch, en
in tegenstelling met Ximenez spoorde hij zijn geestelijkheid aan tot
zachtzinnigheid tegenover de Moren. Daardoor gelukte het hem, een
opstand, die tegen Ximenez was uitgebroken, te bedwingen. Ten dank
bevrijdde Ximenez hem uit de greep der inquisitie.
Het felle wantrouwen der inquisitie richtte zich ook tegen de
omstreeks 1500 geboren zalige Juan d'Avila. Zij nam hem in voorlopige hechtenis, op aanklacht, dat hij in zijn preken de gevaren van
de rijkdom overdreef en de rij ken het recht op de hemel wilde ontzeggen. Toen zijn onschuld was gebleken en hij de kansel weer kon
bestijgen, werd hij ontvangen met geestdriftig gejuich en trompet-
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geschal. Hij begon zijn rede met het verzoek aan zijn toehoorders,
voor zijn belagers te bidden. Zijn vele missiereizen verschaften hem
de erenaam van apostel van Andalusië. Door meeslepende predikaties,
onderrichtingen in de biechtstoel, ascetische geschriften en brieven
heeft hij in de breedte en in de diepte veel heil gesticht, dat vooral
uitkwam in zijn geestelijke kinderen. Onder hen vinden wij, als bloemen van godsdienstig leven, Lodewijk van Granada, zijn biograaf,
de H. Theresia, de H. Joannes de Deo en de H. Franciscus van Borja.
Lodewijk van Granada, een zoon van arme ouders, in 1523 in de
orde der Dominicanen getreden, toonde zich vooral groot als predikant en als schrijver. Zijn vaak vertaalde werken worden als klassiek
beschouwd. Franciscus van Sales noemde hem een vorst der geestelijke
schrijvers. Het beste product van zijn pen heet „De leidster der
zondaars". Bijna even hoog roemt men zijn „Notitieboek van het
Christelijk leven ", een wegwijzer naar de Christelijke volmaaktheid.
Wij mogen niet onvermeld laten, dat hij zich niet alleen door natuur lijke aanleg, maar ook door de studie van Cicero tot een groot redenaar
ontwikkelde, terwijl hij zijn ascese voedde met de lezing van de Heilige
Schrift en de Vaders.
Een heel andere figuur was Joannes de Deo. Hij werd een apostel
der Christelijke charitas, door in 1540, te Granada een klein ziekenhuis
stichtend, het fundament te leggen voor de congregatie der Barmhartige Broeders, die nu overal in voorbeeldige inrichtingen methodische ziekenverpleging beoefent.
Naast hem blinkt uit de vrome Thomas van Villanova, wie men
de naam „de aalmoezengever" toekende. Hij gaf zijn ouderlijk huis
weg, om het als ziekenhuis voor behoeftige vrouwen te laten dienen.

Nadat hij enige tijd te Salamanca had gestudeerd, liet hij zich opnemen
in de orde der Augustijnen; later, als overste, zond hij de eerste leden
dier orde naar Mexico. Koning Karel benoemde de begaafde prediker
tot zijn hofpredikant en in 1544 tot aartsbisschop van Salamanca.
Thomas zette echter zijn leven van edelmoedige versterving voort en
gaf de rijke inkomsten van zijn diocees geheel weg voor goede werken:
tot vrijkoop van Christelijke gevangenen, voor drie colleges, waarin
onbemiddelde studenten levensonderhoud vonden, en tot leniging
van allerlei nood. Zijn bisschoppelijke verantwoordelijkheid vatte
hij zeer hoog op; hij hield zich aan de schone stelregel, dat een
bisschop niet meer zijn eigen meester moest zijn, maar slechts een
dienaar van zijn diocesanen. Voor zijn dood had hij alles weggegeven,
op zijn schamele bed na, en ook dat gaf hij nog weg, bedingend, dat
hij het tot zijn dood in leen zou mogen houden. Zo stierf hij in vol komen armoede de 8e September 1555.
De missionaris onder de Indianen Bartolomé de las Casas, later
Dominicaan (uit Sevilla afkomstig), ontdekte een nieuw veld van
charitas, dat nodig bewerkt moest worden. Hij had als pastoor op het
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eiland Cuba gezien, hoe de Indianen werden uitgebuit. Van toen af
begon hij aan Karel's hof te pleiten voor de ongelukkige inboorlingen
der nieuwe gebieden. Hij werkte vervolgens in Peru en in Mexico,
waar hem het bisdom Chiapa werd toevertrouwd. Hij ging niet altijd
even handig en wijs te werk tegen de vele tegenstand, die hij ondervond, maar het blijft hem een grote verdienste, dat hij onverschrokken
bleef opkomen voor het recht der Indianen, als vrije onderdanen van
de Spaanse kroon te worden behandeld. Het is aan hem en zijn
volgelingen te danken, dat de oorspronkelijke inwoners der Spaanse
koloniën niet totaal werden uitgeroeid. Men heeft de nagedachtenis
van De las Casas groot onrecht aangedaan, door hem er van te
beschuldigen, dat hij in Amerika de slavernij der negers in het leven
riep. Dat men negers uit Afrika naar Amerika overbracht, was inderdaad een gevolg van het verbod, de inboorlingen te knechten. Maar
hij mag er niet voor verantwoordelijk worden gesteld, dat uit het
verbod, waarvoor hij had gepleit, zulk een gevolg voortkwam.
Bijzondere aandacht verdient de grote ijver, waarmee de zielenherders en kloosterlingen invloed trachtten uit te oefenen door middel
van religieuze geschriften. De boekdrukkunst, die zich in Spanje snel
verbreidde, hielp hen daarbij. In de vijftiende eeuw was er van dergelijke arbeid nog niet veel te bespeuren geweest. Toen vond men vooral
satirische literatuur, waarin de tekortkomingen van wereldgeestelijken
en kloosterlingen werden gegeseld. Zij deed meer kwaad dan goed.
Tot de eersten, die positieve arbeid verrichtten, behoorde de
bisschop van Avila, Alonso de Madrigal, el Tostado genoemd. Hij
schreef in het begin der vijftiende eeuw een aantal stichtelijke boeken,
maar bediende zich nog van de Latijnse taal. Aan het einde dier eeuw
schreef Fernando de Talavera, de reeds genoemde aartsbisschop van
Granada, enige werken in het Spaans, om het volk te onderrichten en
tot godsvrucht en deugd aan te sporen.
In dezelfde tijd liet kardinaal Ximenez een hele reeks vrome
werken van beproefde degelijkheid in het Spaans vertalen, aldus de
grote traditie der middeleeuwse stichtelijke literatuur voortzettend.
Onder die geschriften bevonden zich korte verhandelingen van de
H. Bonaventura, brieven van de H. Catharina van Siena, geschriften
van de H. Angela van Foligno en de Z. Mechtild, het leven van
Christus door Ludolf van Saksen, dat in Spanje grote opgang maakte,
een biografie van de H. Thomas a Becket, het mooie tractaat over het
geestelijk leven, dat de H. Vincentius Ferrer in 1406 waarschijnlijk
in Italië had geschreven, en de parel dier literatuur van het einde der
Middeleeuwen, de Navolging van Christus. Dit laatste werk verscheen
aanvankelijk onder de titel Contemptus mundi en werd aan Gerson
toegeschreven. Het vond in Spanje steeds nieuwe lezers. Wij kennen
uit de vijftiende eeuw, van het jaar 1482 af, zes drukken. In de zestiende eeuw zijn de drukken bijna niet meer te tellen.
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Belangrijk werk op dit gebied verrichtte vervolgens de neef van
kardinaal Ximenez, abt van het Benedictijnenklooster van Montserrat,
Garcia de Cisneros. Men heeft getracht het te karakteriseren door te
zeggen, dat met hem de vulgarisatie der mystiek is begonnen. Hij was
naar Frankrijk geweest, en had van die reis een aantal ascetische
boeken meegebracht, waarvan hij er enige in zijn drukkerij liet
nadrukken. Hij publiceerde ook geschriften van eigen hand vaak
genoemd wordt het in 1500 verschenen Exercitatorio de la vida
espiritual, omdat men daar een voorganger in ziet van het beroemde
boek der geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. Garcia de
Cisneros gebruikte voor zijn Exercitatorio bijna alle voorname middeleeuwse mystieken: Bernardus van Clairvaux, Hugo en Richard van
St. Victor, Bonaventura, Gerson, Mombaer en Gerard van Zutphen.
Het verband met de middeleeuwse traditie, ook met de Duitse
mystici Seuse en Tauler, of met hetgeen onder die naam doorging,
valt vervolgens ook bij anderen te constateren, toen de Spanjaarden
al meer en meer met eigen werk voor de dag kwamen, tot het hun
gelukte, in de mystieke literatuur de grootste hoogte te bereiken.
De eerste rij schrijvers van betekenis begint met de Franciscanen
Alonso de Madrid en Francisco de Osuna. Alonso de Madrid wordt
zeer geprezen wegens zijn Arte para servir a Dios, in 1521 verschenen.
Francisco de Osuna, die eerst enige tijd te Parijs en in de Nederlanden
vertoefd en ook Aken en Keulen bezocht had, verdient gelijke roem
voor zijn in 1527 gepubliceerde Tercera parte del Abecedario espiritual, waarin hij in eenzelfde geest als later Franciscus van Sales de

leer der mystieke ingekeerdheid uiteenzette. Hij werd gevolgd door
een derde Franciscaan, Bernardino de Laredo, vroeger hofarts bij

koning Joao II van Portugal. Zijn Subida del monte Sion, in 1535
uitgekomen, trachtte de zielen omhoog te voeren naar God.
Ongeveer tegelijk met Laredo schreef Juan d'Avila. Hij gaf in
1530, op verzoek van zijn penitente dona Sancha Carillo, een paraphrase over de 44e psalm, „Audi filia". Die werd, tegen zijn zin, in
1.538 gepubliceerd, maar door de inquisitie gewraakt, en eerst in 1574,
na grondige herziening, officieel goedgekeurd. De Dominicaan Lodewijk van Granada liet in 1536 voor het eerst zijn mooie vertaling van
de Navolging van Christus verschijnen, die later herhaaldelijk werd
herdrukt. Hij was in Spanje de eerste, die niet Gerson, maar Thomas
van de Agnietenberg de schrijver noemde. Hoeveel hij van die voorganger leerde, zien wij in zijn Boek des gebeds en der beschouwing,
in 1553 verschenen, al werd dat, evenals de Leidster der Zondaren,
door de wantrouwige grootinquisiteur Fernando Valdez op zijn index
geplaatst. De scherpe maatregelen der inquisitie, die vooral ook tegen
de vertalingen van Latijnse mystieke geschriften uit het noorden waren
gericht, hebben toen de mystieke literatuur. wel in haar groei belemmerd, maar tevens belet, dat zij werd aangestoken door de sekte der
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Alumbrados, waarin oud-Spaans, Joods -Moors illuminisme herleefde.
In de tweede helft der zestiende eeuw rijpten de vruchten dier
zorgen voor het religieuze leven. De toeloop naar de kloosters groeide
steeds, en groeide te sterker, toen velen teleurgesteld uit Amerika
terugkwamen en erkennen moesten, dat het hoogtepunt van politieke
machtsontwikkeling reeds was overschreden. In het laatste kwart der
zestiende eeuw kregen de mystieke schrijvers nieuwe aanmoediging
door de triomf der werken van de H. Theresia, en van haar geestelijke
raadsman, met de geest van de H. Bernardus van Clairvaux bezield,
de H. Joannes van het Kruis, die het in helderheid van alle soortgelijke
schrijvers won.
Deze mystiek ging echter gewoonlijk samen met practische arbeid.
Ook hiervoor is de H. Theresia een klassiek voorbeeld: zij, de grootste
mystieke schrijfster, werkte tevens onvermoeid voor de hervorming
van haar orde. Een Dominicaan heeft, met het oog op die arbeid, van
haar gezegd: „Men heeft mij verteld, dat zij een vrouw is, maar dat is
niet waar. Zij is een man, en dan nog een der mannelijkste mannen,
die ik gekend heb." 1
Men stelde er zich in Spanje, op geestelijk terrein, niet mee
tevreden, de mystieke tendenzen van het einde der Middeleeuwen
door te zetten tot de hoogste volkomenheid. Men verwaarloosde ook
de nieuwe intellectuele krachten niet, die zich van verschillende
kanten naar Spanje voortplantten. De talrijke universiteiten, waaronder Salamanca en Alcalá de eerste plaatsen innamen, verschaften
die krachten een arbeidsveld. Het humanisme, in het midden der
vijftiende eeuw te Napels onder de Aragonees Alfons zozeer begunstigd, deed in Spanje aan het einde dier eeuw zijn intrede. Koningin
Isabella van Castilië en haar hofdames vonden het van groot belang,
dat zij hun gesprekken in goed Latijn konden voeren; sommige dames
spraken zelfs Grieks. De Italiaanse humanist Pietro Martyr d'Anghiera
werd door Isabella aan het hoofd gesteld van een hofschool, waarin de
jonge Castiliaanse adel volgens de nieuwe methode werd onderwezen.
Aan de universiteit van Salamanca liep men met Pietro Martyr zo
hoog weg, dat de studenten hem eens, toen hij Juvenalis kwam interpreteren, de collegezaal binnendroegen.
Het humanisme helde hier echter lang niet zover naar het heidendom over als in Italië. Wel dweepte men ook hier met Plato. Sporen
daarvan zijn vooral te vinden in de poëzie en in de mystiek. Maar de
platonische schoonheidsleer werd met Christelijke opvattingen verbonden tot een streven naar ideale eenheid der zielen en naar mystieke
vereniging met de hoogste, goddelijke schoonheid. De weg daarheen
wees vooral de Cortegiano van graaf Baldassare Castiglione, die als
pauselijk nuntius algemene bekendheid aan het Spaanse hof genoot
)

1)

Ribera, Vida de S. Teresa. 1. III c. 1.
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en, gebroken door de Sacco di Roma en de persoonlijke beschuldigingen, daaruit voortgekomen, in 1529 te Toledo stierf. De Cortegiano,
waarin ook de Spaanse hovelingen zich gaarne spiegelden, werd reeds
in 1534 door Juan Boscán in het Spaans vertaald. Er sloten zich bij aan
de Dialoghi d'amore, propvol eruditie, van de naar Italië verhuisde
Spaanse Jood Leon Hebreo, met hun vertalingen in het Spaans.
Nog meer aandacht trok de Nederlander Erasmus; want velen
waren van mening, dat zijn arbeid van practisch nut kon zijn voor de
herleving der kerkelijke wetenschap en de zuivering der Christelijke
zeden. Erasmus was in 1516 als raadsman aan de jonge vorst Karel I
toegevoegd en droeg daarna de Spaanse koning zijn Institutio principis
christiani op, die beschouwd kon worden als een Christelijke tegenhanger bij de kort te voren verschenen Principe van Macchiavelli.
Erasmus was al meermalen met aandrang uitgenodigd, naar Spanje
te komen. Kardinaal Ximenez had hem een leerstoel aangeboden aan
de universiteit van Salamanca, welker program overeen scheen te
stemmen met dat van Erasmus. Van zijn werken las men in Spanje het
liefst het Enchiridion militis christiani (Handboek van de Christelijke
strijder), dat oorspronkelijk ten doel had, een ruwe krijgsman, van
godsdienstige practijk afkerig, tot een Christelijke levenswandel te
bewegen. De schrijver ried hem daartoe aan, terug te keren tot de
Heilige Schrift en de kerkvaders, met de studie der ouden als voorbereiding. Hij keerde zich daarbij heftig tegen uiterlijk kerkelijk
ceremonieel, gedachteloze vroomheid en holle schijn. Het positieve
streven, waarvoor hij uitkwam, was gericht op de vernieuwing der
theologie door de „bonae literae". In Spanje verscheen de eerste
vertaling in het Castiliaans te Alcalá, omstreeks 1527. In diezelfde tijd
had de schrijfgrage humanist zijn mooie Onderrichting over het
Christelijk huwelijk opgedragen aan een Spaanse prinses, Catharina,
de dochter der katholieke majesteiten, de kort daarna verstoten
gemalin van de Engelse koning Hendrik VIII. Onder de andere
werken van Erasmus, waarvan er nog vele in het Spaans werden
vertaald, vielen op het Pyrenese schiereiland nog vooral in de smaak
de geestige, vaak ook boosaardige Colloquia en de satirische Lof der
zotheid, waarin alle standen, de monniken en geestelijken niet het
minst, om hun tekortkomingen werden bespot. De Spaanse aristocratische dames smulden er aan.
Maar weldra rees er in Spanje ook luid protest. Er vormden zich
omstreeks 1530 in het intellectuele Spanje twee kampen: de aanhangers en de tegenstanders van Erasmus. Aan de universiteiten rede
niet alleen in openbare disputen, maar ook met geschriften-twisemn
en tractaten. De geestdrift voor Erasmus sproot slechts ten dele voort
uit bewondering voor zijn fraai Latijn. Zijn verwijzing naar de Heilige
Schrift heeft inderdaad de theologische wetenschap nieuwe en
krachtige prikkels gegeven. Heidens humanisme kon men hem niet
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verwijten. In een brief, die hij 15 October 1527 schreef aan een
hoogleraar te Toledo, had hij het zwaard opgenomen tegen hen, „wie
het verdriet, dat de bonae literae over Christus spreken, alsof niets
fraai zou kunnen zijn, wat niet heidens is". „Zij achten het een groter
schande, geen Ciceroniaan, dan geen Christen te zijn; alsof Cicero,
wanneer hij nu opnieuw werd geboren, over Christelijke onderwerpen
niet met andere woorden zou spreken, dan hij in zijn tijd over zijn
godsdienst deed! Wat wil men toch met dat onverdraaglijk gepraal
met de naam Ciceronianen? Ik zal het u kort zeggen, bijna fluisterend:
met dat blanketsel verbloemen zij het paganisme, dat hun meer
waard is dan Christus' glorie." 1 ) In die stemming richtte hij toen
tegen de „apen van Cicero" zijn Ciceronianus.
Zij echter, die in Erasmus een medestrijder voor de hervorming
der Kerk wilden begroeten, zagen zich snel tot stilzwijgen veroordeeld. Niet alleen, omdat hij de spot dreef met de kloosters, vond
Erasmus verzet bij de monniken, die toen in Spanje de zielzorg
grotendeels in handen hadden. Zij konden met recht betogen, dat hij
per saldo meer bittere critiek op de toenmalige misstanden op zijn
rekening had, dan bereidwilligheid om mee te werken aan positieve
hervorming der Kerk, zoals die was beoogd door de Leuvense professor Adriaan van Utrecht, de latere paus Hadrianus VI, wie het niet
gelukt was, Erasmus daarvoor aan het werk te krijgen. Wie kennis
had van Erasmus' ongelukkige jeugd, verwonderde zich daarover niet.
Hij, de onwettige zoon van een priester, bleef zich gedrukt voelen
door zijn vroeger kloosterleven, waaraan hij slechts met wrevel terug
kon denken. Na zijn priesterwijding, waartoe hij zich meer gedreven
dan innerlijk gedrongen voelde, las hij maar zelden de Mis. Daarom
konden ook zijn werken niet aan de Index ontkomen.
Vaster stond op kerkelijke grond Juan Luis Vives, uit Valencia
geboortig, die veel met Erasmus in aanraking kwam en het grootste
deel van zijn kort leven te Brugge doorbracht. Tegenwoordig wordt
vooral waarde gehecht aan zijn paedagogische geschriften. Zijn werk
De disciplinis wees nieuwe wegen, en De institutione feminae christianae is een der beste boeken over de opvoeding der vrouwelijke
jeugd. In onze tijd trekt hij mede de aandacht, doordat hij, evenals
Erasmus, in die oorlogzuchtige dagen ijverde voor de vrede. Hij
brengt daarbij nog grondiger argumenten te berde dan Erasmus
ook de idee van het Corpus Christi mysticum voert hij aan.
Die oude bron van Christelijk geloof was de Spanjaarden welbekend. Zij wilden daar kracht uit putten niet om de wereld de vrede
te brengen; zoiets kwam niet in hen op maar om door strijd met
hun vijanden de Kerk te verjongen, haar te laten triomferen door de
1 ) Erasmus, Opp. omnia. Leidse uitgave van 1703-1704, dl. III. Epp. col. 1018.
Zie Huizinga -Kaegi, Erasmus, 181v.
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hulp van hun land. Zij wensten op de duur niet geamuseerd te worden
met spot over de misstanden binnen de Kerk. Daarvoor was hun de
Kerk te heilig, de tijd te ernstig, toen in het noorden de afval van de
Kerk steeds groter werd. Men wilde de mensen veranderen in een
taaie worsteling met zichzelf, men wilde ze vernieuwen in het oude
geloof, waarvoor de Spanjaarden eeuwenlang hadden geleden en
gebloed. Tot geen prijs wilde men nu de eenheid van dat geloof
verbreken. Heterodoxie werd beschouwd als nationale ontrouw aan
de Kerk, met het Spaanse karakter volkomen in strijd; en men was
het er van harte mee eens, dat de inquisitie ieder verschijnsel van dien
aard de kop indrukte.
Overdenken wij dit alles, dan kunnen wij de heilige begrijpen,
die het zuiverst de Spaanse geest belichaamde, en hem het duurzaamst
liet doorwerken: de gewezen officier (sinds 1521 oorlogsinvalide)
Ignatius van Loyola. Hij had het Enchiridion militis christiani van
Erasmus gelezen, maar verklaarde, dat het hem kwaad had gedaan.
Hij dacht zich het ideaal van de Christelijke strijder anders, dan
Erasmus het had voorgesteld: spotziek en sceptisch en critisch,
moeilijk en slechts langs de weg van intellectuele ontwikkeling toegankelijk voor de Christelijke geest, en vooral gekant tegen een zin
van uiterlijk vrome kerkelijke practijk. Ignatius ziet in de strijder Gods
tevens een strijder voor de Kerk, die slechts één doel kent: zich te
verdiepen in gloed van liefde tot de mensgeworden Zoon Gods en een
allertrouwst dienaar te worden van de door Hem gestichte Kerk, een
middeleeuwse kruisridder gelijk; maar dan met de nieuwste wapenen
en in de meest moderne gevechtsformatie, waarin de Spanjaarden de
leermeesters werden der legers van de Nieuwe Tijd. Al moest hij
andere wapenen gebruiken, de geest richtte hij naar de tradities der
Middeleeuwen. Wat hij daaraan ontleende, heeft hij, te zamen met
rijke innerlijke ervaringen, opgenomen in zijn Geestelijke Oefeningen,
waaraan hij zesentwintig jaar lang heeft gewerkt en verbeterd.
Met behulp van dit boekje, waarnaar nog in onze tijd zovele
zielen worden geleid, leerde Ignatius hun, die Christus' dienaar en
strijder wilden worden, de moeilijke kunst, hun leven te regelen in
overeenstemming met een zo groot doel. Bij hetgeen hem de traditionele ascese bood, in het werk van Thomas a Kempis en de kunst der
methodische beschouwing, door de Nederlanders verder ontwikkeld,
voegde hij de gloed der Spaanse mystiek, het forse activisme der
Spaanse wereldveroveraars en een allerintiemste kennis der menselijke

zielekrachten.
Die geest stortte Ignatius zijn leerlingen in. De eersten hunner
waren de Savoyaard Petrus Faber, zijn landgenoten Franciscus
Xaverius, Jacobus Laynez, Nicolaas Bobadilla, Alfons Salmeron en de
Portugees Simon Rodriguez. Met hen stichtte hij de 15e Augustus
1534 in de kerk van Montmartre te Parijs de Compania de Jesu, die

404

Zesde boek

in zeer strenge militaire discipline, gelijk die toen door het Spaanse
leger hoog in ere werd gebracht, een strijdkracht zou worden voor
Christus en de Kerk, ter beschikking van de paus.
Paus Paulus III bekrachtigde in 1540 de oprichting der nieuwe
orde, nadat al haar leden, door de stichter geroepen, naar Rome waren
gekomen. Haar voornaamste kenmerken waren de strikte centralisatie
van het bestuur, uit te oefenen door een generaal, die voor zijn leven
gekozen werd en de andere oversten moest benoemen, en een vierde
gelofte, die de leden behalve de gewone drie aflegden de gelofte,
overal heen te gaan, waarheen de paus hen op religieuze arbeid zou
uitzenden. Apostolisch werk drong bij hen al het andere ver naar de
achtergrond. Dit bleek vooral hieruit, dat van het koorgebed geheel
werd afgezien, hetgeen men in die tijd van een religieus genootschap
nauwelijks begrijpen kon. Maar het nieuwe genootschap van priesters
wilde ook heel iets anders zijn dan de middeleeuwse kloosterorden.
Het koos dan ook geen eigen ordeskleed men wilde de grootst
mogelijke vrijheid behouden, om zich volkomen te kunnen aanpassen
bij de nieuwe omstandigheden. De Jezuïeten, gelijk men de leden,
aanvankelijk spottend, noemde, moesten vooral voorbeeldige priesters
zijn. Dat wou in die tijd zeggen, dat innerlijke verbetering der Kerk
de hoofdzaak was. Een voorbeeldig priester moest de Jezuïet niet
alleen zijn door een onberispelijk leven, maar mede door prediking
en biechthoren en missiewerk onder heidenen en ongelovigen. Daarbij

werden als bijzondere middelen de geestelijke oefeningen en de
missies onder het volk gebruikt. Terwijl het genootschap aldus
practische doeleinden nastreefde, moest het vooral acht slaan op de
behoeften van de tijd, en het is opmerkelijk, hoe scherp de stichter die
behoeften van de tijd doorzag, al stamde hij uit het land, waarin de
katholieke tradities in rechte lijn waren voortgezet. Met alle billijke
wensen van de nieuwe humanistische wetenschappelijkheid moest
rekening worden gehouden. Men wilde voor de Kerk een nieuwe
jeugd kweken en wijdde zich daarom speciaal aan de opvoeding van
kinderen der hogere standen. Die wilden humanistisch ontwikkeld
worden, en de Jezuïeten schikten zich daarnaar bereidwillig. Zij
werkten met de uiterste zorgvuldigheid aan hun Ratio studiorum, die
in 1599 werd voltooid. De oude doeleinden der Christelijke opvoeding
werden daarin met de inzichten van eigen tijd en de paedagogische
ervaringen van vroeger tijden saamgesmolten tot één compleet en
solied program. Hun colleges te Rome, het Collegium Romanum en
het Germanicum, verwierven heel de Kerk door roem als modelinrichtingen.
De oude orden werden tegelijkertijd door het kerkelijk enthousiasme in Spanje aangegrepen en spanden zich in, om de oude
philosophische en theologische schoolwetenschap in overeenstemming
te brengen met hetgeen in de nieuwe methode juist leek. Op die weg
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waren reeds Dominicanen in Italië voorgegaan, met het beste succes
de generaal der orde en kardinaal Jacobus de Vio, meer bekend onder
de naam Caietanus, hem naar zijn geboortestad gegeven. Zijn commentaar op de Summa theologica wordt nog steeds hoog in ere
gehouden, en in zijn schriftuurexegese was hij zijn tijd ver vooruit.
In Spanje wordt de rij der grote Dominicaner theologen in de
zestiende eeuw geopend door Franciscus van Vitoria, die van 1526
tot 1546 te Salamanca uitblonk als eerste theologieprofessor en vernieuwer van het Thomisme, en die nu als leraar in het volkenrecht
nieuwe, welverdiende waardering geniet. Hem volgden zijn leerlingen
Melchior Cano en Dominicus de Soto, beiden eveneens hoogleraar te
Salamanca. Zij wilden het onderwijs in de theologie nieuw leven
instorten door aan de positieve dogmatiek de voornaamste plaats toe
te kennen, scholastieke spitsvondigheid achterwege te laten en zich
boven de verworden schooltaal der scholastiek te verheffen. Melchior
Cano, met zijn koppig stoere Spaanse geest, werd met zijn klassieke
Loci theologici de eigenlijke grondlegger der fundamentele theologie.
Door een streng methodisch wetenschappelijk onderzoek trachtte hij
de bronnen van theologische kennis scherp critisch te verzamelen.
Met Dominicus de Soto onderscheidde hij zich bij de discussies op
het concilie van Trente. Zij werden geëvenaard door de Spaanse
theologen uit de Sociëteit van Jezus, Laynez en Salmeron, na wie dan
de grootste theoloog der Sociëteit kwam, Francisco Suarez. Diens
streven was, de metaphysica een nieuwe grondslag te geven, die aan
de geest van zijn orde beantwoordde. Zijn invloed, ook op de protestantse hogescholen in Duitsland, handhaafde zich lang.
Voor een niet onaanzienlijk deel is het aan de Spaanse theologen
te danken geweest, dat eindelijk, te Trente, het concilie werd gehouden, waardoor de hervorming der Kerk na twee eeuwen wachtens tot
stand kwam, en het katholieke geloof opnieuw werd bevestigd tegen
de aanslagen der afvalligen.
Met het concilie van Trente begon een nieuwe, blijde opleving
in de katholieke landen. Er sprak weer jonge kracht uit de theologische
wetenschap, in de beoefening der kerkhistorie, in het godsdienstig
leven behalve door de Jezuïeten vooral bevorderd door de uit Italië
afkomstige Capucij nen en eindelijk ook uit een nieuwe samen werking tussen de Kerk en het nieuwe culturele leven, dat sinds de
Renaissance steeds dieper de hogere klassen der westerse samenleving
had doordrongen.
De uiterlijke bloei van dat verjongde leven vinden wij allereerst
in de ontwikkeling der barokcultuur. Men heeft aan het einde van de
baroktijd, in de achttiende eeuw, de artistieke stijl van die periode
aangeduid met het gekunstelde woord „barocco", de naam voor een
zeer verwrongen figuur van het syllogisme; en dat woord heeft,
evenals „gotisch", het minachtende tintje lang behouden. Helemaal
27. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. III.
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afgesleten is dat nog steeds niet, en het wordt vooral door hen gehandhaafd, die in de Renaissance de moeder der „verlichting" zien en in
de „verlichting" de vooruitgang der westerse beschaving. Daartegenover echter heeft men, ook in onze tijd, een andere koers gekozen:
men is zich gaan beijveren, het karakter der literatuur mét dat der
kunst te doorzien, en beide met hun goede zowel als hun kwade
trekken af te schilderen, zoals men het iedere andere phase van de
ontwikkelingsgang der - beschaving doet. Het is evenwel nog lang niet
makkelijk, het eigen karakter der barokcultuur te omschrijven, zo, dat
ondanks alle detailverschillen uitkomt, wat essentieel is voor alle
landen en voor alle facetten der beschaving. Niettemin is er toch al
veel, dat voldoende vaststaat.
Bijna niemand ontkent meer, dat de barokcultuur voortkwam
uit de nieuwe bloei der katholieke Kerk na het concilie van Trente,
en dat derhalve de katholieke landen in die tijd de beschaving leidden.
Het verlangen naar nieuwe kerken., die voldeden aan de smaak
des tijds, groeide zienderogen. Men hunkerde er zozeer naar, de oude
kerken te verbouwen en te versieren volgens het nieuwe kunstbegrip,
dat de gotische vormen overal als verouderd en achterlijk beschouwd
en verdrongen werden. Men streefde vooral naar weidse praal bij de
godsdienstoefeningen en daar wenste men grote, lichte, vrolijke
ruimten voor. Die moesten de nieuwe, heel de wereld omvattende,
blijde energie der Kerk symboliseren, en vooral gelegenheid geven tot
een grootse verheerlijking van - het Heilig Sacrament des Altaars,
nadat het concilie de dogmatische grondslagen daarvoor opnieuw had
versterkt.
De nieuwe kunst verbreidde zich van Italië uit, en had tot middelpunt Rome, waar het gelouterde pausdom de uitvoering der hervormingsdecreten van het concilie ter hand had genomen. Zij werd eerst
ontwikkeld in de Zuid-Romaanse landen, en plantte zich toen op
Zuid-Duitsland voort. In de beeldende kunsten vinden wij als overgang van de Renaissance naar de Barok een gemaniëreerde decadentie,
waarin zich de drang naar beweging van die tijd reeds begint te
openbaren, een drang, die de Barok hoog opzweepte. Niet alleen de
pracht en de blijheid van alle uiterlijke practijk der Kerk moest de
nieuwe kunst ten toon spreiden, maar ook de reuzenkracht van
katholieke godsvrucht, die door de nieuwe orden was gewekt, en van
geslacht op geslacht missionarissen, van de geestdrift des geloofs
vervuld, naar de verste landen uitzond. De hoven der katholieke
vorsten, op wie de Kerk toen voornamelijk steunde, om haar bezit te
handhaven en te beveiligen, waren aanstonds bereid, de nieuwe kunst
te bevorderen. Zij vonden haar, meer dan enige vroegere stijl, geschikt
voor de zinnelijk waarneembare uitdrukking der glorie van absolute
vorstenmacht.
Na Italië werd Spanje de voornaamste kweekplaats voor de
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nieuwe smaak in kunst en literatuur. De klassieke renaissance was
daar niet als heerseres voorafgegaan. Dus zou men de mening kunnen
huldigen, dat Spanje van de Middeleeuwen rechtstreeks op de barok
is overgegaan. In geen ander land waren de omstandigheden van het
begin af zo gunstig voor de ontwikkeling van de Barok als in Spanje.
Onder die gunstige omstandigheden vinden wij ongeveer alles, wat
wij kennen als karakteristiek voor de Spaanse wereld der zestiende
eeuw. Maar men hield de nieuwe kunstsmaak ondergeschikt aan de
nationale ontwikkeling en drukte er aldus een duidelijk nationaal
stempel op. Men wenste hem niet uit het buitenland in te voeren,
zoals hij reilde en zeilde, en er al het andere voor prijs te geven.
Nergens legde men het erfgoed der middeleeuwse beschaving zo maar
terzij; en ook in de barokkunst wilde men de gotische overlevering
niet geheel prijsgeven. Wij vinden dus tal van combinaties van
gotische kunst met barok, gelijk er ook in Duitsland zijn. Daarna
echter, van het einde der zestiende eeuw af, vervormen zich de stuwkrachten van het Spaanse geestesleven, idealisme en realisme, in
uiterste overspanning steeds meer in een richting, die geheel tegemoet
komt aan de tendenzen der barokcultuur. Zij gaan over in illusionisme
en naturalisme, en verheerlijken de glans van de tijd, waarin Spanje
niet alleen met zijn hofetiquette voor het westen de toon aangaf,
maar zich ook met zijn militaire activiteit het levensbloed aftapte.
Maar we mogen daarom niet vergeten, dat die activiteit niet enkel
de vorming en de groei van het Spaanse absolutisme ten doel had. Er
lag ook veel religieus idealisme in, en heel de westerse volkerengemeenschap moet Spanje dankbaar blijven voor wat het deed, om het
westen tegen de Islam te verdedigen. Een nieuwe, laatste springvloed
van Mohammedaanse heerschappij trachtte in die tijd, van Constantinopel uit, Zuid- en Midden -Europa te overstromen. De legers van
de Halve Maan kwamen tot Wenen, haar oorlogsschepen naderden
wederom alle kusten der Middellandse Zee. Hoe ernstig de militaire
toestand in het zuiden was, bleek hieruit, dat de Johanniterridders
hun voorpost van Rhodus naar Malta moesten verplaatsen. Het is
voor het westen een geluk geweest, dat de verenigde macht van
Habsburg en Spanje, de macht van Karel V en Philips II, kon worden
aangewend, om dat gevaar te bezweren. De overwinning ter zee bij
Lepanto, in 1571, sneed de Islam de kans op heerschappij over de
Middellandse Zee voor de toekomst af.
Allen, die daar hadden gestreden, wisten, waarvoor zij hun leven
hadden gewaagd. Tot hun aantal behoorde Cervantes, die er door een
kanonschot zijn rechterhand had verloren, en later, door een Alge rijnse kruiser ontvoerd, vijf jaar lang in slavernij had moeten leven.
Zo iemand, dan begreep deze dichter, welke taak Spanje, als bolwerk
der Christelijke wereld tegen de Islam, nog steeds te vervullen had.
En niemand wist zo goed als hij, hoeveel kostbaar erfgoed uit de
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ridderlijke tradities van het westen de Christelijke wereld te bewaren
had. Hij geselde dan ook in zijn onsterfelijke Don Quichote de
ontaarding dier tradities niet om te honen, maar om met de daden
van de ridderlijke nar te waarschuwen, en met diens woorden de les
te geven, dat de ware kern van het middeleeuwse ridderwezen voor
de nakomelingschap behouden moest blijven. Hij wilde beletten, dat
de nog levendige energie van zijn volk verbasterde, en hij wilde zich
verzetten tegen de buitensporigheden van het picarisme, waaraan
reeds zovele verliederlijkte schelmen zich te buiten gingen.
In het Spaanse volk vinden wij ruimschoots en te over die drang
naar beweging, die het voornaamste kenmerk van de barokstijl is. Dat
was voor het geestesleven in Spanje ongetwijfeld een voordeel, in
vergelijking met de renaissance in Italië. In Spanje sloeg namelijk het
geestesleven nooit over tot puur intellectualisme. Het wilde steeds
meedoen aan de activiteit der natie. Daarom hebben ook de Spanjaarden zoveel verdiensten verworven voor het drama, dat door de
Italiaanse renaissance verwaarloosd werd. De schepper van het
Spaanse nationale drama, Lope de Vega, had vroeger deelgenomen
aan de heilloze onderneming der Spaanse Armada tegen Engeland
(1588). Bij Fuenterrabia (1638) en in de Catalaanse oorlog (1640)
vocht Calderon, die eerst op eenenvijftigjarige leeftijd de priester
ontving. Welke resultaten technische bekwaamheid en innig--wijdng
heid van geloof tot stand kunnen brengen, leert ons deze dramaticus,
de grootste van het katholicisme, in zijn religieuze drama's en in de
Autos sacramentales, gedicht tot opluistering van de Sacramentsdag.
Ook de Spaanse kunst bracht het in die tijd tot een zeldzame
hoogte in de uitdrukking van godsdienstig idealisme, vooral de
schilderkunst. Murillo muntte uit met zijn in hemelse visioenen
zwevende figuren. Diepe indruk maken nog steeds zijn madonna's,
waarin hij voor het geheim der Onbevlekte Ontvangenis, door Spaanse
theologen sedert het concilie van Trente geestdriftig verheerlijkt, het
hart der katholieke wereld trachtte te winnen. Hij triomfeert daarin
met zuivere, jubelende harmonie over de oude Spaanse wrangheid.
Niettemin kon de beroemde schilder ook het Spaanse realisme
met raak penseel beoefenen, in zijn taferelen uit de stegen van Sevilla.
Hij bewijst ons daarmee opnieuw, dat het artistieke leven zich evenmin als het literaire van het volk vervreemdde. De populaire romantische poëzie bleef beoefening vinden; en de gevoelige belangstelling
der kunstenaars werd ook door de geringen des volks opgewekt. Zij
zien in de allerarmste op straat niet een mens, die is afgezakt tot een
verachtelijk peil, maar een medemens met dezelfde gevoelens als alle
anderen; een mens, die ondanks zijn ellende waardigheid bezit door
zijn berusting en vreugde om het bestaan.
Wij zien hier de eenheid tussen idealisme en volksleven aan de
dag komen, die wij vervolgens in het bijzonder in de Duitse katholieke
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barok waarnemen. Daar krijgen wij, naast de pralende paleizen, abdijen stadskerken, de schilderachtige dorpskerken van Zuid-Duitsland
en Zwitserland te bewonderen. Daar heeft de barokcultuur de
katholieke bevolking die blijde levensstemming ingestort, die wij nog
vaak in onze tijd horen naklinken.
Dezelfde eenheid vinden wij terug bij de Augustijner barrevoeter
Abraham a Sancta Clara. Met zijn aangrijpende preken en zijn vrijmoedige geschriften behaagde en stichtte hij zowel de Weense
hovelingen als het volk. In zijn stem voelen wij de warmte der katholieke restauratie, die de stagnatie en de culturele crisis van het einde
der Middeleeuwen te boven kwam de geest der barokcultuur, in
de laatste tijd steeds meer bewonderd; zozeer zelfs, dat er misschien
weer aanleiding bestaat tot de waarschuwing: houd billijke maat,
wanneer gij voorbijgaande bloei prijst!
De historicus zal zulke waarschuwingen met een willig oor aanvaarden. Hij weet, hoe snel die bloei, als uitdrukking van absolutistische vorstenpraal, puur uiterlijk werd, ondanks de nieuwe schittering, in Frankrijk teweeggebracht door de samengang van het
katholieke geloof met de cultuur van het classicisme en de barok,
nadat de bloei in Spanje was weggewelkt. Reeds in de eeuw, waarin
Abraham a Sancta Clara stierf (1709), verlamde het idealisme aan de
katholieke hoven. De „verlichting", begunstigd door het Engelse
empirisme, kon snel veld winnen onder de ontwikkelden, zonder te
stuiten op vastberaden tegenstanders, die sterk genoeg waren toegerust om de strijd tegen hen op te nemen. Rousseau verlokte de geesten
met zijn roepstem tot terugkeer naar de natuur, en het geweld der
Franse revolutie schoof de zo veronachtzaamde sociale en economische
problemen brutaal naar de voorgrond. Zo kwam het velen voor, dat
met de zege der Franse revolutie het einde der katholieke Kerk was
gekomen, en toen paus Pius VI te Valence in gevangenschap stierf,
meenden zij, dat de laatste paus overleden was. Maar al was dan ook
de periode der uit de renaissance voortgekomen barokcultuur, met
haar uitloper, de sierlijke boudoirstiji van de rococo, achter de rug,
de pausen bleven elkaar opvolgen op de Stoel van Petrus, en wie zou
het wagen te beweren, dat het gezag der katholieke Kerk in onze tijd
niets meer te betekenen heeft? Wel groeiden er, door de nieuwe
richting der westerse cultuur, voor de Kerk nieuwe taken, maar er
groeiden ook nieuwe krachten, waarvan men in de achttiende eeuw
geen vermoeden had gehad. In haar werk hebben zij verder nut
getrokken uit hetgeen de Middeleeuwen verworven hadden, en zij
hebben het verdedigd tegen miskenning.
Al keren zich aan de ene kant velen van de Kerk af, aan de andere
kant zien wij, in het jongste verleden en in het heden, hoevelen hun
blikken weer naar de Kerk wenden en niet alleen haar verleden wensen
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te kennen, maar ook haar werkzaamheid wensen te beleven. Toen de
volksmassa door de Franse revolutie een steeds voornamere rol ging
spelen, de derde en de vierde stand deel aan de macht wilden hebben,
toen nationale, liberale en sociale stromingen de westerse cultuur,
die zich overgaf aan technische en wetenschappelijke vooruitgang,
beheersten, toen begon er een worsteling der geesten, waarin ook de
katholieke Kerk haar krachten staalde, negatief en positief optrad,
haar vijandige stellingen en richtingen bestreed, nieuwe sympathieën
en nieuwe bondgenoten won.
Eerst kwam, in de romantiek, de reactie tegen het gevoelloze
rationalisme. Zij boezemde de ontwikkelden, die hart hadden voor
het nationale verleden, weer belangstelling en sympathie voor de
katholieke Kerk in. Men ging de tijden bewonderen, waarin het geloof
de harten der mensen had doorgloeid en geleid. Terwijl die nieuwe
beweging, vooral in Duitsland, Frankrijk en Engeland, gelijk vroeger
de renaissance in Italië tot verheerlijking van het nationale verleden
prikkelde, leerden de historisch ontwikkelde intellectuelen de Middel eeuwen, eens door de katholieke Kerk geleid, later door het rationalisme gesmaad, opnieuw waarderen. Immers, de Middeleeuwen waren
het tijdperk, waarin de oude steden haar kathedralen hadden gebouwd;
waarin de vorsten zich door pausen en bisschoppen hadden laten
kronen en zalven, met ernstige en feestelijke waardigheid; waarin de
ridders, in blinkende wapenrusting, met de kreet „God wil het" als
strijders des geloofs hun burchten waren uitgetrokken. Men dweepte
met de gotiek en met oude ruïnes, restaureerde bouwvallige kerken
en kastelen; de geleerden verdiepten zich in de middeleeuwse
geschiedschrijvers en oorkonden, speurden naar de wetten, waarnaar
zich de nationale talen uit gemeenschappelijke wortel hadden ontwikkeld, en ontsluierden weer de middeleeuwse rechtsnormen, die
steunden op trouw en geloof. In die tijd kwam Frédéric Ozanam met
het bewijs, dat de katholieke Kerk de grondlegster is geweest der
westerse beschaving.
Toen de politieke winst der liberalen aan de dag kwam ver tegenwoordiging des volks, vrijheid van vergadering, van pers en van
vereniging -- trokken ook de katholieken er profijt van in die landen,
waar zij in de minderheid waren, en door de staat tot tweederangs
burgers gedegradeerd. Eerst maakte O'Connell er gebruik van ten
bate van de onderdrukte Ieren, om het verzet te breken, waarmee de
opstanding van zijn ongelukkig volk hardnekkig werd tegengegaan.
Toen begon het katholieke Duitsland zich met behulp dierzelfde
middelen te organiseren. Aan hun pers, hun parlementsleden, verga deringen en verenigingen kregen de katholieken overal nieuwe en
krachtige wapens, om te strijden voor de katholieke Kerk en haar
duurzame relatie tot de westerse beschaving.
Vervolgens drong zich de sociale kwestie op de voorgrond. Toen
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die nijpend werd en als het ware schreeuwde om behartiging, trad de
Kerk op, om de maatschappelijke klassen met elkaar te verzoenen, en
in die schone rol werd zij belangrijk ook voor degenen, die er het
ijverigst naar streefden, haar weg te dringen uit het openbare leven.
Staat en maatschappij zagen geen kans meer, met militaire en justitiële
kracht alleen de innerlijke beroering te beteugelen. Zij zochten morele
hulpkracht. Men verzocht de Kerk, het gezag te helpen steunen;
anderen vroegen haar, in de strijd tussen werkgevers en werknemers
het woord van recht en onrecht en solidariteit, zoal niet van naastenliefde, te spreken. Meer dan vroeger begrijpt men, na de ervaringen
van de jongste tijd, dat men nooit tot wederzijds begrip en maatschappelijke orde kan geraken, zo men geen zedelijke normen erkent;
dat de vooruitgang vrede en schikking eist, maar geen haat, geen strijd
op leven en dood, geen onverzoenlijke vijandschap. Hoe beter men
dat inziet, des te meer zullen Christendom en Kerk weer geacht en
aanhoord worden.
Paus Leo XIII heeft de weg gewezen, waarlangs de vrede op
economisch en sociaal gebied moest worden bereikt en gered; maar
die vervulling van de taak der Kerk kreeg een nieuwe, onvoorziene
uitbreiding, toen de westerse volkeren elkaar in de wereldoorlog verscheurden, en, naar het scheen, uit zichzelf maar niet tot verzoening
konden komen. De Heilige Stoel spoorde de volkeren. van Europa tot
verzoening aan. Al wilden velen, voor wie die vermaning gold, er niet
naar luisteren, tal van anderen was het een grote voldoening, een stem
van moreel gezag te horen, die zich verhief voor het belang der opperste
humaniteit, voor de grondslag der westerse beschaving. In ieder geval
durft men in onze tijd niet meer zo brutaal te beweren, dat de Kerk
een vijandin der beschaving is, als in de vorige eeuw. Wie naast de
troon des pausen de getuigenissen der wetenschap van bijna alle
Christelijke eeuwen, in handschriften tot ons gekomen, nagaat, en nu
ook nog, in het ethnografisch missiemuseum, de documenten der
cultuur van volkeren buiten Europa, zal zich alleen daarom reeds
tweemaal bedenken, alvorens hij dergelijke verwijten uitspreekt.
Steeds zeldzamerwordt ook het verwijt, dat de katholieken
achterlijk zijn in de wetenschap
het verwijt, dat werd uitgebracht
uit naam der zogenaamd onbevooroordeelde wetenschap, en waarmee
men menigmaal heeft getracht, de katholieken buiten de beoefening
der wetenschap te sluiten. Wantverblijdend verschijnsel
ondanks alle hinderpalen wordt er door katholieken met steeds
groeiende ijver meegewerkt aan wetenschappelijke arbeid op ieder
veld van empirisch onderzoek. En aangezien vooral de wijsbegeerte
baat vindt bij het trachten naar synthese, leert men wederom respecteren, wat middeleeuwse denkers hebben gezocht en gevonden.
Het was en het blijft een groot geluk, dat de Kerk heeft bewaard en
door de eeuwen heen overgeleverd het kostbare geheim van beschaving,
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door de wijzen der Oudheid erkend en in de Middeleeuwen terecht het
hoogste doel der opvoeding geprezen: het maathouden, dat Benedictus
als schoonste erfenis der Oudheid aan de zijnen heeft overgedragen
in zijn regel, dat Gregorius de Grote de Romeinse geloofspredikers
meegaf op hun weg naar de Angelsaksen. Volgens dezelfde princiepen
werken nu, vlijtiger dan ooit, onze missionarissen; al schromen zij nog
geenszins, voor hun geloof ook de marteldood te trotseren.
Vooral door dat streven naar maathouden, naar schikken en
regelen, bij alle onverzettelijkheid ten aanzien van wat essentieel en
fundamenteel is, slaagde het westen er in, zijn innerlijke superioriteit
te bewijzen tegenover rivaliserende erfgenamen der Oudheid, en de
leiding der wereldbeschaving te verkrijgen en te behouden. Steeds
opnieuw, in de loop der eeuwen, werden de westerse volkeren er toe
aangespoord, de geschillen binnen hun gemeenschap op te lossen door
vergelijk, en niet door vernietiging van een deel dier gemeenschap.
De vooruitgang der beschaving eist immer, dat alle delen zich naar
elkaar voegen, opdat de harmonie van de vooruitgang behouden blijve.
Niemand kan daarvoor beter waken en daartoe beter manen dan de
Kerk, die aan de wieg der westerse volkerengemeenschap heeft
gestaan en als een bezorgde opvoedster haar groei heeft meegeleefd.
Al wordt er ook heden voor de beschaving gewerkt, en vaak met
groot resultaat gewerkt, door velen, die ver staan van het geloof en
van de Kerk, zij vergissen zich, zo zij menen, dat zij zonder nadeel de
Kerk geheel kunnen missen; gelijk van de andere kant ook zij dwalen,
die doen, alsof de Kerk zich alleen nog maar in stand zou kunnen
houden, door mee te werken aan de aardse cultuur van deze tijd.
Zolang de mensheid blijft haken naar bovenaardse doeleinden
en waarden en daarmee zal zij nooit ophouden, zolang het leven
van de mens eindigt met de dood zal de Kerk gehoor vinden als gids
naar hoger einde, als duidster van heilzame grenzen en diepe, beproefde levenswijsheid. Zij heeft reeds menig volk zien verdwijnen en
menige troon zien vallen. Zij heeft de cultuur der Oudheid ten grave
zien dalen, en daarna de feudale cultuur, de renaissance en de barokcultuur zien ontstaan en bloeien en vergaan. Zij schept zich steeds
nieuwe krachten in andere werelddelen en bij nieuwe volkeren. Haar
missionarissen zijn de beste pioniers der westerse beschaving jaar
op jaar delen zij de kostbaarste winsten van westerse beschaving over
heel de wereld uit.
De materiële, en gedeeltelijk ook de intellectuele cultuur, staan
niet meer, gelijk in de Middeleeuwen, direct onder de leiding der
Kerk; maar in de beschaving der zielen, het fundament van alle andere
beschaving, blijft de Kerk de leermeesteres, die zich kan beroepen op
een ervaring van bijna tweeduizend jaren, en wie nooit de verdienste
kan worden ontzegd, dat zij de beschaving heeft gegrondvest, die zij,
gelijk niemand vóór haar, over de hele aarde heeft verbreid.
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Men zou wel de vraag kunnen stellen, of de westerse beschaving
haar hoge positie steeds zal kunnen handhaven of niet ooit een
ander werelddeel de leiding zou kunnen overnemen. De Kerk is aan
geen werelddeel gebonden. Zij heeft met diepe smart moeten beleven,
dat de plek gronds in het oosten, waar haar wieg stond, voor haar
verloren ging. Ongetwijfeld zou zij met even grote smart de ver
ondergang van het westen meebeleven, en zeker zal-scheuringd
zij die met al haar kracht pogen tegen te houden. Moge het westen,
van zijn kant, hechtend aan de leiding der beschaving, zich immer de
les herinneren, die Sallustius eens gaf: „Imperium facile his artibus
retinetur, quibus initio partum est". De krachten, waaruit een rijk
geboren is, zijn ook het best in staat, het te behouden!
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d'Avignon (Bibliot. des écoles franc. d'Athènes et de Rome, 3e serie).
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Paris 1899 ss.
Analecta Vaticano-Belgica. 6 vols. Rome 1906 ss.
(Documents p. p. 1'Institut hist. beige de Rome).
G ö 11 e r E. u.
S c h á f e r K., Vatikanische Quellen z. Gesch. der papstl. Hof- u.
Finanzverwaltung, herausg. v. d. Górres-Gesellsch. 2 Bde. Paderborn
1910 f. K i r s c h J. P., Die papstl. Kollektorien in Deutschl.
(Quellen u. Forsch. hrsg. v. d. Görres -Ges. III) Paderb. 1894. Die
pápstl. Annaten in Deutschl. (Quell. u. Forsch. IX) Paderb. 1903.
Die Rückkehr der Pipste Urban V. u. Gregor XI. nach Rom (Quell. u.
Forsch. VI) Paderb. 1898. Die Finanzverwaltung des Kardinalskollegium. Münster 1895. (Kirchengesch. Studien II, 4.) B a 1 u z i u s,
St. Vitae paparum Avenionensium. Nouv. Edition p. Mollat I-IV.
Paris 1914 ss. F i n k e H., Acta Aragonensia z. b. blz. 417. P i u r P., Petrarcas „Buch ohne Namen" and die pápstl. Kurie
(Deutsche Vierteljahrsschr. f. Literaturwiss. u. Geistesgesch. Buchreihe6). Halle(1925).
Tommaseo N.-Misciatelli P.,
Lettere di S. Caterina da Siena. 3a ed. 6 dln. Siena, 1913 vv.
Revelationess.Brigittae.2t.Romae1628. Alvarus Pelagius,
De planctu ecclesiae. Ulmae 1474.
C o 1 o m b e G., Le palais des
papes d'Avignon, Paris 1927.
H a 11 e r J., Papsttum u. Kirchenreform I. Berlin 1902.
V a 1 o i s N., Jacques Duèse, pape sous le
nom de Jean XXII z. boven blz. 416.
L e c h n e r K., Das grosse
Sterben in Deutschland 1348-1351. Innsbruck 1884. Die grosse
Geisslerfahrt 1349. Hist. Jahrb. V (1889).
C h a i 11 a n M., Le
bienheureux Urbain V. Paris 1911 (Les Saints).
S a m a r a n Ch.
et M o 11 a t G., La fiscalité pontificale en France au 14e s. Periode
d'Avignon et Grand Schisme. Paris 1905. (Biblioth. d. écoles francaises d'Athènes et de Rome 96).
M o 11 a t G., La collation des
bénéfices sous les papes d'Avignon. Paris 1921.
Baumgarten
P. M., Untersuchungen u. Urkunden über die Camera collegii cardinalium fur die Zeit von 1295 bis 1437. Leipzig 1898. Aus Kanzlei u.
Kammer. Erörterungen zur kurialen Hof- u. Verwaltungsgesch. im
13.-15. Jahrh. Freib. i. B. 1907. Von der apostol. Kanzlei (GórresGesellsch. Sektion f. Rechts- u. Sozialwiss. H. 4). Köln 1908.
D e h i o L., Der Uebergang von Natural- zu Geldbesoldung an der
Kurie. Viertelj.schr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. VIII (1910). G ö 11 e r E., Der Liber taxarum der papstl. Kammer. Quellen u.
Forsch. aus ital. Archiven u. Bibliotheken VIII (1905).
Müntz
E., L'argent et le luxe a la cour d'Avignon. Rev. d. quest. histor. 66
(1899).

Overzicht van bronnen en literatuur over het schisma in:
S a 1 e m b i e r L., Le grand schisme d' Occident. N. E. Paris 1921.
Ni em Theo d. d e, De scismate ed. G. E r 1 e r. Leipzig 1890.
P e r s o n (Gobelini), Cosmidromius, hsg. v. M. Jansen. Münster
1900.
A 1 par til Martini d e, Chronica actitatorum, hsg. v. F.
Ehrle (Quell. u. Forsch. hsg. v. d. Görres -Ges. 12). Paderborn 1906.
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Repertorium Germanicum I. Verzeichnis der in den Registern
Clemens' VII. vorkommenden Personen .... des deutschen Reiches,
bearb. v. E. G ö 11 e r, Berlin 1916. De squaloribus curiae romanae. B r o w n, Fasciculus rerum expetendarum. Appendix. Londen
1690. Speculum aureum de beneficiis. Ibidem. De modis uniendi
ac reformandi ecclesiam. V. d. H a r d t, Concilium Constantiense I.
V a 1 o i s N., La France et le grand schisme d' OcciLips. 1697.
G a y e t L., Le grand schisme d' Occident. 4 vols. Paris 1896 ss.
H e f e 1 e, Konziliengesch.
dent, 2 vols. Les Origines. Paris 1889 s.
VI. P a s t o r, Gesch. d. Papste I. S o u c h o n, Papstwahlen z. boven
J a n s e n M., Papst Bonifaz VIII. Freib. i. Br. 1904.
blz. 414.
B 1 i e m e t z r i e d e r F., Das Generalkonzil i. grossen abendl.
Schisma. Paderborn 1904. Literarische Polemik zu Beginn des grossen
abendl. Schisma (Publik. des österreich. hist. Instituts I). Wien 1909.
S c h e u f f g e n F., Beitrage z. Gesch. des grossen Schisma.
Freiburg i. Br. 1889. H ö f1 e r C., Ruprecht v. d. Pfalz. Freib. i.
Br. 1861. T h e o 1 o s p h o r i, heremite de Cusentia de causis ...
et fine instantis scismatis, en: Abbas Joachim m. propheta. Venetiis p.
Bernardinum Benalium 1516. K a m p e r s F., Kaiserprophetien
u. Kaisersagen im MA. München 1895. B r e t t 1 e S., San Vicente
Ferrer u. sein literar. Nachlass. Munster 1924.
B o r d a c h K., Vom MA. zur Reformation III, 1: Der Ackermann aus Böhmen. III, 2: Der Dichter des Ackermann u. s. Zeit.
Berlin 1917-1926. William Langland, The vision of William concerning Piers the Plowman, ed. Walter W. Skeat. 2 vol.
Oxford 1886. Publications for the Wycliff Society. London 1883 ss.
L e c h 1 e r G., John v. Wiclif u. die Vorgesch. der Reformation.
W o r k m a n H. B., John Wyclif. 2 dln.
2 Bde. Leipzig 1872.
Oxford 1926. R é v i l l e A. et Petit - D u t a i l l i s Chr., Le
soulèvement des travailleurs d'Angleterre en 1381. Paris 1898.
A s h l e y W. J., Englische Wirtschaftsgesch., deutsch v. OppenG a i r d n e r J., Lollardy and the
heim, II Bde. Leipzig 1896.
Loser t h J.,
reformation in England. 4 dln. Londen 1908-1913.
L e c h 1 e r G., Joh. Hus.
Huss u. Wiclif. 2. A. München 1925.
H o f1 e r C., Magister Joh. Hus u. der Abgang d.
Halle 1890.
deutschen Studenten u. Professoren aus Prag. Prag 1864.
§ 4. De late scholastiek en de bloei der mystiek
M a n s e r G., Die Geisteskrise des 14. Jahrh. Rektoratsrede.
Freiburg Sch. 1915. J o ë 1 K., Wandlungen der Weltanschauung
I. Tubingen 1928. U e b e r w e g s, Grundriss d. Gesch. d. PhiloW . u 1 f M. d e, Hist. de la
sophie II 11 v. B. Geyer. Berlin 1928.
B a e u m k e r C., Die
philosophie médiévale. III. Louvain 1925.
europ. Philosophie des MA. in Kultur d. Gegenwart. Teil I Abteil. 5.
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2. A. Berlin 1913. W e r n e r K., Die Scholastik des spáteren MA.
4 Bde. Wien 1881 ff. W i 11 m a n n 0., Gesch. des Idealismus II 2
Braunschweig 1907. M i c h a l s k i K., Les courants philosophiques a Oxford et à Paris pend. le XIVe s. Bull. de l'acad. polonaise d.
sciences et lettres. Cl. d' bist. et de philos. 1920. Stade 1 m a n n
R., Vom Geist des ausgehenden MA. Deutsche Vierteljahrsschrift.
Buchreihe 14 (1929). R i t t e r G., Studien zur Spatscholastik.
I-III. Sitz.-Ber. der Heidelb. Akad. Philos.-hist. Kl. 1921-1922.27. H e i d i n g s f e 1 d e r G., Albert v. Sachsen. Munster i. W. 1921
(Beitr. z. Gesch. der Philos. des MA. XXII). E h r 1 e F., Kard.,
Der Sentenzenkommentar Peters von Candia (Alexanders V.). Munster 1925. (Franziskan. Studien Beih. 9).
P r a n t 1 C., Gesch. der
Logik im Abendlande III. IV. München 1867, 1870.
D it t r i c h
0., Gesch. der Ethik. III. Leipzig 1926.
D u h e m P., Le système
du monde. Hist. des doctrines cosmologiques de Platon a Copernic IV.
Paris 1916. Etudes sur Léonard de Vinci. 3 series. Paris 1907-1913. S t r u n s F., Gesch. der Naturwissenschaften im MA. Stuttgart 1910.
P o u r r a t P., La spiritualité chrétienne. II. Paris 1921. B e r n h a r t J., Die philos. Mystik des MA. München 1922. B o n a v e n t u r a, Opp. Ad claras aquas p. Florentiam. 10 dln.
Ibidem, in V: Itinerarium mentis in Deum. De meeste
1882 vv.
andere mystieke geschriften in VIII.
Meditationes vitae Christi in
Bonaventurae Opp. VI (Lugduni 1668) 334vv. 0 1 i g e r P. Livario, Le meditationes vitae Christi. Studi Francescani VII. VIII. Arezzo
1922. L o n g p r é P. Ephrem, La théol. mystique de S. Bonaventura. Arch. Francisc. hist. 14 (1921). L u d o 1 p h u s d e S a x o.

n i a, Vita Christi ed. L. M. R i g o 11 o t. 4 dln. Parijs 1878 vv. -

D o n c o e u r P., Le livre de la bienh. Angèle de Foligno. Documents édités avec le concours de Mgr. Faloci Pulignani. Texte latin.
C a t h a r i n a Bononiensis, Libellus de revelationibus
Paris 1926.
s. de VII armis spiritualibus. Bononiae 1511.
Caterinada
S i e n a, Libro della divina dottrina detto dialogo della divina provvidenza, nuova ediz. di Matilde F i o r i 11 i. Bari 1912 (Scrittori
D r a n e A. Th., The history of S. Catherine of Siena.
d'Italia).
Londen 1880, 3e druk 1899.
G a u t h i e z P., St. Cathérine de
Revelationes s. B r i g i t t a e, 2 din: Duitse
Sienne. Paris 1916.
vertaling door L. Clarus, 4 dln., Regensburg 3 1887.
KroghT o n n i n g K., Die hl. Brigitta v. Schweden. Kempten 1907. M ü 11 e r G., Aufriss d. deutsch. Literaturgesch. III. Das Zeitalter
der Mystik. Zeitschr. f. Deutschkunde 42 (1928).
P r e g e r W.,
Gesch. der deutschen Mystik im MA., 3 dln. Leipzig 1874-1893. H a u c k A., Kirchengesch. Deutschlands. V., 1. Leipzig 1911.
P f e i f f e r Fr., Deutsche Mystiker des 14. Jahrh. Leipzig. 2 Bde.
G r e i t h K., Die Deutsche Mystik im Predigerord.
1845, 1857.
D e n if 1 e H., Das geistl. Leben. Blumenlese
Freib. i. B. (1861).
28. Sc h n ü r e r. Kerk en Beschaving. III.
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aus den deutschen Mystikern and Gottesfreunden. Graz 1873. 8. A.
J u n d t A., Histoire du panthéisme populaire au m.-â.
1926.
S p a m e r A., Texte aus der deutschen Mystik. Jena
Paris 1875.
1912. Ho r n s t e i n X a v. d e, Les grands mystiques allemands du
14e s. Thèse de théol. de Frib. en S. 1922. G r a b m a n n M., Die
Kulturwerte der deutschen Mystik. Augsburg 1923. Neuaufgefundene
latein. Werke deutscher Mystiker. Sitz.-Ber. d. Munch. Akad. Philos.philol. Kl. 1921 (1922). Mittelalterliches Geistesleben, Abhandl. z.
Gesch. der Scholastik u. Mystik. Munchen 1926. K r e b s E.,
Meister Dietrich (Beitr. z. Gesch. der Philos. des MA. V). Munster
1906. B a e u m k e r Cl., Der Anteil des Elsass an den geistigen
Bewegungen des MA. Strassburg 1912.
S i e v e r s E., Pred. v. Meister Eckart. Zeitschr. f. deutsch.
Altert. XV (1872). D e n i f1 e H., Meister Eckharts latein. Schriften u. die Grundanschauung seiner Lehre. Archiv f. Liter. - u. KirJ o s t e s F., Meister Eckhart u.
chengesch. des MA. 11 (1886).
Strauch
seine Junger. Collectanea Frib. IV. Freib. Schw. 1895.
Ph., Meister Eckharts Buch der gottl. Trostung (Liber Benedictus).
Bonn 1910. Meister Eckharts Probleme. Rektoratsrede. Halle 1912.
(Deutsche Texte des MA.
Paradisus animae intelligentis, hsg. v.
Q u i n t F., Die Sprache Meister Eckeharts.
30) Berlin 1919.
K a r r e r 0., Meister Eckehart,
Deutsche Viertelj.schr. VI (1928).
das System seiner religiósen Lehre u. Lebensweish. Textbuch. MunK a r r e r O. u. P i e s c h H., Meister Eckeharts
chen 1926.
T h é r y G.,
Rechtfertigungsschrift v. J. 1326. Erfurt 1927.
Edition critique des pièces relatives au procès d'Eckhart contenues
dans le ms. de Soest. Arch. d'hist. doctrinale et litter. du m.-â. I
(1926). Contribution a 1'hist. du procès d'Eckhart. ire phase (13251326). Extrait de la Vie spirituelle. Ligugé 1926. Le Commentaire de
Maitre Eckhart sur le livre de la Sagesse. Arch. d'hist. doctrinale et
litter. du m.-á. III (1928). -- G r a b m a n n M:, Neuaufgefundene
Pariser Quaestionen Meister Eckharts u. ihre Stellung in seinem
geistigen Entwicklungsgange. Abh. d. bayer. Akad. philos.-philol. K1.
XXXII (Munchen 1927).
S c h m i d t C., Johannes Tauler v. Strassburg. Hamburg 1841.
T a u 1 e r s Predigten, hsg. v. F. Vetter, Berlin 1910 (Deutsche
Texte des MA. 11). C o r i n A. L., Sermons de Tauler et autres
écrits mystiques. Paris 1914. (Bihl. de la faculté de philos. de Liège
33). L e h m a n n W., Joh. Taulers Predigten. 2 Bde. Jena 1913.
0 e h 1 W., Tauler (Deutsche Mystiker IV) Kempten 1919. T h é r y G., Esquisse d'une vie de Tauler. La vie spir. Suppl. mars
1927. D e n i f1 e H., Der Gottesfreund im Oberland u. Nikolaus
v. Basel. Hist.-polit. Bl. 75 (1875). Taulers Bekehrung kritisch untersucht. Strassburg 1879. Die Dichtungen des Gottesfreundes vom
Oberland. Zeitschr. f. deutsches Altertum 24, 25 (1880-1881). Das
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J u n d t A.,
Buch v. d. geistl. Armut, hsg. v. , Munchen 1877.
Rulman Merswin et 1'ami de Dieu. Paris 1890. R i e d e r K., Der
Gottesfreund vom Oberland. Innsbruck 1905. S t r a u c h Ph.,
Rulman Merswin u. die Gottesfreunde. Realenzyklop. f. protest.
Theol. XVII 3 (1906).
C h i q u o t A., Histoire ou legende? Jean
Tauler et le Meisters Buoch. Paris 1922.
M e r s w i n s „Vier
anfangende Jahre". Des Gottesfreundes „Funfnamenbuch" (Die
sogen. Autographa) hsg. v. Phil. S t r a u c h (Altdeutsche Textbibl.
Theologia deutsch, hsg. v. W. U h 1, Bonn 1912
23). Halle 1927.
(Kleine Texte).
B e r n h a r t J., Der Frankfurter, iibertragen u.
P a q u i e r J., Un mystique allemand
eingeleitet (Leipzig 1920).
au 14e s. L' orthodoxie de la Theologie germanique. Paris 1922.
B i h 1 m e y e r K., Heinrich Seuse. Deutsche Schriften. Stuttgart 1907.
H e 11 e r N., Des Mystikers H. Seuse deutsche Schriften. Regensburg 1926.
Strange J., Henrici Susonis seu Fratris
Amandi Horologium Sapientiae. Coloniae 1861.
S t r a u c h Ph.,
Margaretha Ebner u. Heinrich v. Nordlingen, Freib. i. Br. 1882.
S c h r o d e r K., Der Nonne v. Engeltal Biichlein von der Gnade
Ueberlast. Tubingen 1871 (Bibl. des Lit. Vereins 108). Uebertr. v.
W. 0 e h 1, Paderborn 1924. V e t t e r F., Elsbeth Stagel, Das
Leben der Schwestern zu Toss. Berlin 1906 (Deutsche Texte des MA.
6) . A n c e l e t- H u s t a c h e J., La vie mystique d' après la
chronique de Toss. Paris 1928. De andere kloosterkronieken met de
bijbehorende literatuur opgesomd in de inleidingen op de beide volgende geschriften: W i 1 m s P. Hieronymus O. P., Das Beten der
Mystikerinnen. Leipzig 1916. (Quellen u. Forsch. z. Gesch. des
Dominikanerordens in Deutschl. 11). Das Tugendstreben der Mystikerinnen. Vechta 1927 (Dominikan. Geistesleben 2).
K n o w l e s D., The English Mystics. London 1927.
R o 11 e
R., Du péché a l'amour divin ou 1'amendement du pécheur trad. p. L.
D e n i s. Paris 1926. C o n n o 11 y J. L., John Gerson reformer
and mystic. Louvain 1928 (Univ. de Louvain Rec. de tray. Serie II t.
S t e 1 z e n b e r g e r J., Die Mystik des Joh. Gerson. Breslau
12).
S u r i u s, Joannis Rusbrochii Opp.
1928 (Breslauer Studien 10).
Coloniae 1608.
D a v i d J., Werken van Ruysbroeck, 6 dln. Gent
1858-1868. D o 1 e z i c h Gab r., Die Mystik J. v. R.s des Wunderbaren. Habelschwerdt 1926 (Breslauer Studien z. hist. Theol. 4). A u g e r A., Etude sur les mystiques des Pays-Bas au m.-á. Memoires
couronnés et autres mem. p. p. l'Acad. royale de Belgique 46. Brussel
1892. Une doctrine speciale des mystiques du 14e s. en Belgique.
Ruysbroeck et la vie commune. Compte rendu 3e Congres scientif.
internat. des cathol. 2e section. Brussel 1895. R e y p e n s L., Le
sommet de la contemplation mystique. Revue d'ascétique et mystique
III-IV (1922 vv.). D e b o n g n i e P., Jean Mombaer de Bruxelles.
Ses écrits et ses reformes. Louvain 1928 (Univ. L. Recueil de travaux,
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sér. 2, t. 11).
G r u b e K., Gerhard Groot u. seine Stiftung. Köln
1883. (Vereinsschrift der G6rres- Ges.).
A c q u o y J. G. R., Het
klooster te Windesheim en zijn invloed. 3 din. Utrecht 1875-1886. S c h o e n g e n M., Die Schule von Zwolle. Diss. Freiburg Sch.
1898. Jacobi Traiecti alias de Voecht Narratio de inchoatione domus
clericorum in Zwolle. Amsterdam 1908. B a r n i k o 1 E., Studien
z. Gesch. der Bruder vom gemeinsamen Leben. Tubingen 1917.
(Ergánzungsheft z. Zeitschr. f. Theol. u. Kirche).
Loeffler
Kl., Das Schrift- and Buchwesen der Bruder vom gemeins. Leben.
Zeitschr. f. Bi cherfreunde XI (1907-1908) II. Bd. Bielefeld.
H y m a A., The christian Renaissance. A history of the Devotio
Moderna. New York 1925. S c h a e p d r y v e r E. de, La dévotion moderne. Nouv. revue théolog. 54. Tournai 1927. T h o m a e
H e m e r k e n a Kempis Opera Omnia ed. J. P oh 1. Vol. I-VII.
Friburgi Brisg. 1902-1922.
P o h 1 J., Thomas von Kempen der
Verfasser der Nachf. Christi. Festschrift Hertling. Kempten 1913.
K 16 c k n e r A., Lebensbeschreibung des Thomas v. Kempen.
Festschr. Kempen 1921.
S y m p h o r i e n d e M o n s, L'influence spirituelle de S. Bonaventure et 1'Imitation de Jésus-Christ.
Etudes francisc. 33, 34 (1921-1922).
D u r r a n t C. S., A link
between Flemish mystics and . English martyrs. London 1925.
W a t r i g a n t H., La genèse des exercices de S. Ignace. Etudes relig.
71, 72, 73 (1897). Quelques promoteurs de la meditation méthodique

au 15e s. Paris 1919 (Collection de la Bibi. des exercices 59). La méditation méthod. et l'Ecole des frères de la vie commune. Rev. d'ascét.
et de mystique III (1922). La meditation method. et J. Mauburnus.
Ibid. IV (1923).
R i c h s t a t t e r C., Die Herz-Jesu-Verehrung des deutsch.
MA. 2. Aufl. Regensburg 1924.
B a r t h M., Die Herz-Jesu,Verehrung im Elsass. Freiburg i. Br. 1928.
D i o n y s ii Cartus.
Opp. 43 vol. Monstrolii 1896 ss.
V e r n e t, Denys le Chartreux.
Dict. théol. cath. IV (1911).
M o u g e 1 A., Denys le Chartreux.
Montreuil-s.-Mer 1896.
K r o g h - T o n n i n g K., Der letzte
Scholastiker. Freiburg i. Br. (1904).
S t i g 1 m a y r J., Neuplatonisches bei Dionysius d. K. Hist. Jahrb. XX (1899).
Nico1aus
de Cusa, Opp. 3vol. Paris 1514.
Vansteenberghe E.,
Autour de la docte ignorance. Beitr. z. Gesch. der Philos. des MA.
XIV (1915). Le cardinal Nicolas de Cues. Paris 1920. S t a m m1 e r W., Von der Mystik zum Barock 1400-1600. Stuttgart 1927.
§ 5. De feudale maatschappij. Kerkelijk en religieus volksleven
M o 1 i n i e r A., Les sources de 1'hist. de France IV, V. Paris
1904. L o r e n z 0., Deutschlands Geschichtsquellen im MA. seit
der Mitte des 13. Jahrh. 3. Aufl. Berlin 1886. N a d 1 e r J., Litera-
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turgesch. der deutschen Stomme. I, II. 2. Aufl. Regensburg 1923.
S a 1 z e r A., Illustr. Gesch. der Deutschen Literatur. I 2 • Regensburg
Petit d e J u 1 e v ill e, Hist. de la langue et de la litter.
1926.
B é d i e r- N a z a r d, Hist. de
francaise II. 2e partie. Paris 1896.
la litter. franc. Paris 1923.
L a v i s s e E., Hist. de France, IV, 1 p.
L i n d n e r Th., DeutCoville, 2 p. Petit-Dutaillis. Paris 1902.
sche Gesch. unter den Habsburgern and Luxemburgern. 2 Bde.
K r a u s V. v., u. K a s e r K., Deutsche Gesch.
Stuttgart 1890.
im Ausgang des MA. 2 Bde. Stuttgart 1897, 1912.
J a n s s e n J.,
Gesch. des deutschen Volkes seit dem Ausgang des MA. I. 20. Aufl.
VI. 17. A. VII, VIII. 15. A. Freiburg i. Br. 1913, 1924. S t e i nh a u s e n G., Gesch. der deutschen Kultur 2. A. I Leipzig 1913.
Kulturgesch. der Deutschen im MA. 3. A. Leipzig 1921 (Wissensch.
u. Bildung). L a n g 1 o i s Ch. V., La vie en France au m.-á. La
vie spirituelle. Paris 1928.
D e n i f1 e H., La desolation des églises, monastères et hopitaux
en France vers le milieu du 15e s. I. Macon 1897. Pend. la guerre de
100 ans. II. 2 vols. Paris 1899. F r o i s s a r t J., Chroniques p. p.
S. Luce, G. Raynaud. 11 din. Paris 1869-1899. D e s c h a m p s E.,
Oeuvres p. p. De Queux, de St. Hilaire et Raynaud. 11 din. Paris
Christine d e Pisan, Oeuvres poétiques p. p. M.
1878 ss.
Roy. 3 vols. Paris 1886 ss.
P i n e t M. J., Christine de Pisan, Paris
C h a m p i o n P., Hist. poétique du 15e s. 2 vols. Paris
1927.
H u i z i n g a J., Herfsttij der Middeleeuwen. Leiden 1919.
1923.
C a r t e 11 i e r i 0., Am Hofe der Herzoge von Burgund. Basel
1926. D e l a v i l l e le R o u l x J., La France en Orient au 14e s.
Expeditions du maréchal Boucicaut. Paris 1886. S c h a f e r K.,
Deutsche Ritter u. Edelknechte in Italien währ. des 14. Jahrh. Buch
1-3. Paderborn 1911-1914 (Quellen u. Forsch. 15, 16). F i n k e
H., Papsttum u. Untergang des Templerordens. 2 Bde. Munster 1907.
Z i e s e m e r W., Die Literatur des deutschen Ordens in Preussen. Breslau 1928. K o 1 b e r g J., Der Untergang des Ordensstaates Preussen u. die Entstehung der preuss. K6nigswurde. Mainz
1911. Rothv. SchreckensteinK. H. Freih., Gesch. der
ehemal. Reichsritterschaft. 2 Bde. Freiburg i. Br. (1886).
S c h u 1 t z A., Deutsches Leben im 14. u. 15. Jahrh. Wien 1892.
R e h m W., Kulturverfall u. spatmittelhochdeutsche Didaktik.
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Zesde boek
De worsteling om kerkhervorming. De Renaissance
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1928. Bilder vom Konstanzer Konzil. Heidelberg 1903. U 1 r i c h v.
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S c h w a b J. B., Joh. Gerson. Würzburg 1858.
Lille 1896.
L a f o n t a i n e A., Jehan Gerson. Paris 1906. Connolly, Stelzenberger zie boven biz. 423.
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G ö t z W., Mittelalter and Renaissance. Hist. Zeitschr. III. F.
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n a c h i E., La femme italienne a 1'époque de la renaiss. Paris 1907.
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Sigismondo de'
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R o d o c a n a c h i, Hist. de
Rome de 1354 a 1513. 3 vols. Paris 1922-1928.
Boncampagni
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problème de morale et d'hist. Les Borgia. Rev. des deux mondes vol.
S a b a t i n i R., Das Leben Caesar Borgias.
84 (1887), 88 (1888).
Uebers. Stuttgart 1925.
G r e g o r o v i u s F., Lucrezia Borgia.
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