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V

Verklaringe
Van de Afbeeldzels in dit vyfde Deel;
Dienende te gelyk tot een Bericht voor den Boekbinder, om de Platen
op haar behoorlyke plaats te stellen.
o

N . 167.

BEginnende in 't Fransch Pag. 79.
Pain de la Communion &c.
verbeeldt met de twee
eerste Figuuren, getekent
A.A., de gedaante van het
Brood des Nachtmaals of
der Communie by de
Grieken.
De tweede Figuur getekent
B. vertoont de Sterre, by
het Nachtmaal in gebruik.
De derde Figuur, getekent
C, verbeeldt den Bisschop,
houdende den Kandelaar
met drie armen in zyne
rechter, en dien met twee
armen in zyne linker hand.
De vierde Figuur, getekent
D., vertoont den Waayer.
De twee laatste Figuuren,
E.E. getekent, wyzen de
Corban of het
Communie-Brood der
Cophten aan.

o

N . 168.

Beginnende in 't Fransch Pag. 100.
EVEQUE benissant les eaux
&c. verbeeldt in de eerste
Verdeeling den Bisschop
in zyn Pontifikaal, gereet
staande om de wateren te
wyden of te zegenen. De
Figuur, getekent 1.
vertoont een Papas of
Grieksch Priester in zyn
Priesterlyk gewaad. De
Figuur 2. verbeeldt de klok
der Caloyers.
In de tweede Verdeeling
wordt de Patriarch van
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Constantinopolen in zyn
Pontifikaal afgemaalt.
De derde Verdeeling
vertoont den Aartspriester
of Protopapas met a. En
een Papas in zyn
gevoerden rok, getekent b.
De vierde Verdeeling
verbeeldt een Grieksche
verloofde Bruid, op een
Sopha gezeten.

o

Beginnende in 't Fransch Pag. 131.
MANIERE dont les GRECS
&c. toont aan in de eerste
Verdeeling op wat wyze de
Grieken de nederdaling
van het Heilig vuur in het
H. Graf afwachten.
In de tweede Verdeeling
ziet men hoe het Heilig
Vuur door den Patriarch
wordt uitgedeelt.

o

Hebbende ten opschrift
Pag. 156.
DEUIL des FEMMES
GRECQUES &c. verbeeldt in
de bovenste verdeeling,
het Rouwbedryf der
Grieksche Vrouwen te
Rama. De onderste
Verdeeling wyst aan hoe
de Grieken zich in den
Jordaan dopen.

o

Ten opschrift hebbende
Pag. 204.
EGLISE des ARMENIENS,
vertoont een ARMENISCHE
KERK van binnen.

o

Beginnende PRETRE
Armenien, &c. vertoont in
de eerste Verdeeling met
1. een Armenisch Priester
in zyn Priesterlyk gewaad;
met 2. een Armenisch
Diaken; en met 3. een
Onderdiaken.
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De tweede Verdeeling wyst
twee Armenische
Monniken aan, den een
van voren en den ander
van achter. In 't verschiet
beschouwt men den Berg
Ararat, nevens drie
Kerken.
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VI

In de derde Verdeeling
Pag. 206.
vertoont zich een
Armenische Vryster die ten
Trouw gaat, en door twee
oude Matronen naar de
Kerk geleid wordt.
De vierde Verdeeling
verbeeldt een Armenier die
zich naar de Kerk begeeft
om getrouwt te worden. Hy
is verzeld van zynen
Doopheffer, die zyn Sabel
draagt.

o

Waar van het Opschrift is Pag. 212.
La COMMEMORATION des
MORTS chez les
ARMENIENS, wyst aan hoe
de Armeniers de
gedachtenis der doden
vieren.

o

Beginnende EVEQUE
Pag. 239.
Moscovite &c. verbeeldt in
de eerste Verdeeling een
Moscovisch Bisschop in
zyn Pontifikaal.
De tweede Verdeeling
vertoont een Moscovisch
Bisschop in zyn
Ceremonieel Gewaad.
In de derde en vierde
Verdeeling worden twee
Moscovische Bisschoppen
in hunne gewoone
klederen afgemaalt.

o

Waar van het bovenste
Pag. 445.
Opschrift is Le BAPTEME
des RUSSES, vertoont in de
eerste Verdeeling den
Doop der Russen.
De tweede Verdeeling
verbeeldt de Lykstatien der
Russen.
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o

N . 176.

Beginnende L'IMPOSITION Pag. 320.
des mains &c. verbeeldt in
de eerste Verdeeling de
Oplegginge der handen
aan een Luthersch
Candidaat, die tot Prediker
wordt aangenomen in de
St. Anna Kerk te Augsburg.
Die plechtigheit geschiedt
in de tegenwoordigheit van
14 Predikanten en van
Magistraatspersonen die
het Bisschoppelyk Recht
hebben.
De tweede Verdeeling
vertoont de Aanneming
van een nieuw Luthersch
Prediker in de St. Jacobs
Kerk te Augsburg.
De derde Verdeeling
verbeeldt de Catechizatie
der Kinderen in de Kerk
der Minoriten te Augsburg.
De vierde en vyfde
verdeeling geeven een
denkbeeld van de Biecht
en van de Absolutie der
Luthersgezinden; zo als
die geschieden in het
Choor van de St. Anna
Kerk te Augsburg.

o

N . 177.

Waar van het bovenste
Pag. 327.
Opschrift luidt COUTUME
observée &c. verbeeldt in
de eerste Verdeeling de
zogenaamde
Pinxterbloemen, volgens
de gewoonte te
Schermerhorn.
De tweede Verdeeling wyst
aan hoe in 's Gravenhage
de zogenaamde
Pinxterbloemen langs de
straat wandelen.
In de derde Verdeeling
wordt vertoont hoe het
gemeene volk te
Amsterdam Driekoningen
zingt, met een groote
Sterre van papier gemaakt.
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o

Hebbende ten Opschrift La Pag. 356.
COMMUNION des
LUTHERIENS &c. verbeeldt
het Nachtmaal der
Lutheranen in de Kerk der
Minoriten te Augsburg.

o

Beginnende Le BAPTEME Pag. 341.
des LUTHERIENS &c.
vertoont in de eerste
Verdeeling de manier van
Dopen by de
Luthersgezinden te
Augsburg.
De tweede Verdeeling
verbeeldt de
Huwlyks-Verbintenis der
Lutheranen te Augsburg.
In de onderste Verdeeling
wordt een Luthersche
Lykstatie, gelyk die te
Augsburg geschiedt, naar
't leven afgemaalt.
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VII

o

N . 180.

Waar van het middelste
Pag. 344.
Opschrift luidt EXPLICATION
&c. verbeeldt in de
bovenste Afdeeling de
Gelukwensching van Bruid
en Bruidegom, gelyk men
te Amsterdam in gebruik
heeft. A. vertoont Bruid en
Bruidegom onder een
spiegel. B. de Moeder en
nabestaande van de Bruid.
C. de Moeder en
nabestaande van den
Bruidegom. D. speelnooten
die de Juffers ophalen, om
dezelve naar Bruid en
Bruidegom te geleiden. E.
Juffers, welke haare
complimenten afgelegt
hebbende, zich aan beide
de zyden van de kamer
nederzetten. F. vertoont in
't verschiet een ander
vertrek, waar heen de
manspersonen zich
begeven om de
bloedvrienden geluk te
wenschen, na dat zy by
Bruid en Bruidegom
hunnen plicht hebben
afgelegt. G. een tafel met
Confituren, die van tyd tot
tyd aan de Dames worden
aangeboden. H. verbeeldt
den Oppasser die by de
Huwlyksplechtigheden de
Confituren, den Wyn, en
de Hipocras voordient.
De onderste Afdeeling
vertoont de Plechtigheit
van het Palmknopen naar
het leven. Dit vermakelyk
tydverdryf bestaat in het
Schakeeren en vlechten
van bloemen en
maagdepalm waar van de
blaadjes verguld en
verzilvert worden, om de
Bruiloftskamer te
versieren, en de strooiben
tegen den Bruiloftsdag
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gereet te maken. Hier toe
worden eenige jonge
luiden van beide sexen
twee dagen voor den
trouwdag genodigt.

o

Hebbende in 't midden ten Pag. 345.
Opschrift FIANCEZ &c.
verbeeldt de manier hoe
de Bruid en Bruidegom
zich naar de Kerk begeven
om getrouwt te worden, te
weten in de bovenste
Afdeeling. A. wyst op Bruid
en Bruidegom. B. vertoont
de Strooister. C. de Slee
waar in zy naar de Kerk
ryden. D. de koets voor de
Speelnoten en Vrienden
die het Paar naar de Kerk
verzellen, E. vertoont
iemant die suiker strooit
onder het volk. F.F.
Gerechtsdienaars die
naast de slee gaan om het
gedrang des volks af te
weeren.
De onderste Afdeeling
verbeeldt de plechtigheit
van de Huwlyks verbintenis
der Gereformeerden te
Amsterdam. A. de
Bruidegom en de Bruid. B.
de Speelnoten en
Vrienden. C. de Predikant.
D. de Diaken met het
zakjen om de aalmoessen
der getrouwden te
ontfangen.

o

Waar van het bovenste
Pag. 351.
Opschrift begint
CEREMONIES FUNEBRES &c.
verbeeldt in de bovenste
Afdeeling de Lykstatien, zo
als die te Amsterdam en in
verscheidene Steeden van
Holland in gebruik zyn.
De onderste Afdeeling
vertoont de Lykstatien in 's
Gravenhage en in eenige
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andere Steeden van
Holland.

o

N . 183.

Beginnende DEUIL DE
Pag. 351.
ZURICH, verbeeld vierderlei
ste

Rouwdrachten. De 1
Verbeelding vertoont een
vrouw van Zurich in den
de
rouw. De 2 Verbeelding
wyst het rouwgewaad der
Augsburgsche Vrouwen
de
aan. De 3 Verbeelding
toont den rouwdracht der
de
Friessche vrouwen. De 4
Verbeelding wyst den rouw
der Sardamsche vrouwen
aan.
o

N . 184.

Waar van het bovenste
Opschrift luidt SYNODE
TENU &c. verbeeldt in de
bovenste Afdeeling de
Synode der
Gereformeerden, gelyk die
in den jare 1730. te
Amsterdam in het Choor
van de Nieuwe Kerk is
gehouden. A. de President
van de Synode. B. de
Assessor. C. de Secretaris.
D. de Commissaris
Politicq. E. een
Gedeputeerde uit de
Magistraat van
Amsterdam. F. twee
Gedeputeerden der
Synoden. Voorts ziet men
de GEDE-
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VIII

PUTEERDEN VAN DE

Pag. 361.

CLASSES, namelyk G. die
van Alkmaar. H. die van
Amsterdam. K. die van
Hoorn. L. die van
Enkhuizen. M. die van
Edam. Wyders worden de
Correspondenten der
Synode aangewezen. Te
weten 1. Die van
Gelderland. 2. Die van
Zuidholland. 3. Die van
Utrecht. 4. Die van
Vriesland. 5. Die van
Overyssel. 6. Die van
Groningen. En eindelyk
ziet men met 7.
verscheidene Predikanten
en Ouderlingen
aangewezen.
De onderste Afdeeling
vertoont de Oplegginge der
handen, zo als dezelve
aan een Fransch
Proponent, die tot Leeraar
wordt aangenomen, in
Holland geschied.

o

N . 185.

Waar van het bovenste
Pag. 367.
Opschrift luidt Le BAPTEME
des REFORMES, vertoont in
de eerste Afdeeling den
Doop der Gereformeerden.
De tweede of onderste
Afdeeling wyst aan hoe de
Gereformeerden het
Avondmaal houden.

N.B. Schoon de Plaaten van dit Vyfde Deel niet genommert zyn, zal echter de
bovenstaande Verklaring der zelve den Boekbinder genoegzaam aanwyzen op wat
Pagina elke Plaat moet ingevoegt worden. Ook wordt de Binder verzogt, dat de
Plaaten niet met den rug naar de aangeweeze bladzyde worden ingebonden.

Voorbericht.
IN de schikking van dit vyfde Deel, en het zesde 't welk haast volgen zal, is een
weinig verandering gemaakt, waar van de Leezer moest gewaarschouwt worden,
omdat zulks zou schynen te stryden met het geen in de Algemeene Voorrede gezegt
is. Dus begrypt dit vyfde Deel de Plechtigheden en Gebruiken der Grieken, als mede
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de Godsdienstige Gewoontens der voornaamste Protestanten. In het zesde Deel
zal gehandelt worden van de Wederdopers en van de Quakers; als mede van veele
byzondere Secten des Christendoms, van de Mahometanen, enz. Door het overlyden
van den Heer ABRAHAM MOUBACH, is de overzetting en uitgave dezer twee laatste
Deelen vertraagt geworden: doch wy twyfelen niet of de Lezer zal over de Vertaling
der zelve ruim zo wel ten aanzien van taal, styl, en verstaanbaarheit voldaan zyn.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

1

Historische verhandelingen Over de
hedendaagsche godtsdienst-plichten En
gewoontens Der Grieksche christenen.
Inleidinge,
Behelzende voornamentlyk den oorsprong en voortgang van de
scheuringe der Grieken.
+

MYn oogmerk is niet my hier in te laten in de wyd uitgestrekte velden der
+
Controversen of Geloofsgeschillen, terwyl elk voorstander van deeze of geene
Oogmerk van den
Schryver.
gezindheit, gemeenlyk voedzel genoeg vind, zo tot koesteringe zyner
+
vooroordeelen, als ter voldoeninge van zyne denkbeelden en driften. De Lezer
verwacht van my niet anders dan een Historisch verhaal van de Leerstukken der +Een Historisch verhaal te
doen.
Grieksche Kerken, en eene beschryvinge der gewoontens, plechtigheeden, en
gebruiken, die aldaar verzellen den Dienst, dien men aan Godt bewyst. Indien deeze
manier van schryven den geleerden mishaagt, als zynde om haare eenvoudigheid
te laag voor hunne verheevene verstanden, zy zal mogelyk voldoen aan die
+
ongeleerd zyn. Ten minsten zal men niet konnen klagen, dat men strikken spant
voor den eenvoudigen; dat men door bedriegelyke vertooningen, of door valsche +Schadelykheit der
Controversen.
redeneeringen de oogen verblindt der geenen die niet in staat zyn om door de
duisternissen der Oudheit heen te zien; dat
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men de volken beguichelt tot afkeer van een vreemden Godsdienst, met den zelven,
of weinig naar waarheit, of op eene beledigende wyze af te malen; dat men de
leerstukken van anderen alleen verklaart en wederlegt volgens zyne eigene
denkbeelden, en overeenkomstig de gronden waar in men opgevoed is; en eindelyk
dat men in een omstandige en welbewerkte wederlegging van eens anders gevoelen,
minder de eere van Godt dan zyne eigene betracht heeft, en minder toegelegt om
gelovigen aan den een eenigen Heere toe te brengen, dan om te pralen met zyn
verstand, en te toonen hoe bekwaam men zy tot het oprechten van redeneringen,
waar mede men de zaken, die in geschil zyn, of staven of omverrewerpen kan. Men
weet immers dat alle deeze gebreeken maar al te gemeen zyn in de twist schriften
der Controversisten. Zou ik durven zeggen, dat, naar den aart van ons bestaan, die
gebreken byna onvermydelyk zyn? Alle die twisten baren koppigheit, en de koppigheit
haat. Hier van daan die vrywillige en voorbedachte verwyderingen van partyen; die
onderlinge afkeerigheit van onderscheiden volkeren, welke elkander tennaastenby
aanzien als of zy niet hunne medemenschen, maar wezens van een heel ander
soort voorhadden; die onoverkomelyke zwarigheden en onzekerheden, welke zich
opdoen voor de geenen die zich boven hunne vooroordeelen zouden willen verheffen;
en eindelyk dat waggelende geloof, 't welk doorgaans op onverschilligheit, of
onachtzaamheit, of ook wel op ongodsdienstigheit uitloopt.
+
Wanneer men het oude Heidendom in den eersten opslag beschouwt, moet
men dan niet bekennen dat het vredelievender, toegeevelyker, en meedogender +Het Heidendom
geprezen.
geweest is dan het Christendom? De Heidenen openbaarden elkander hunne
Goden, en de leerstukken van hunnen Godsdienst. Men dreef onder hen een soort
van handel met denkbeelden en gevoelens, die men mogt uiten zonder gevaar van
getroffen te worden door Vaticaansche blixemen, of door den ban van vervloekende
Kerkvergaderingen. In den dienst dien zy hunne Goden beweezen, Goden zo
verschillende van elkander in werken en eigenschappen, scheenen zy alle met een
zeer goed oogmerk een en 't zelve einde te bedoelen, en de Elizeesche Velden
stonden open voor ydereen, uitgenomen voor openbare Godloozen, en zulke die
alle goede zeeden verachtende, zich tot allerlei ondeugt en misdaat overgaven. De
onderscheidene wyzen van die of deeze Goden te dienen scheurden den band van
eenigheid en broederschap onder alle de Heidenen niet. Waarom moet dan, zal
men vragen, het Christendom ons beroven van zulk een edel voorrecht? Ik
antwoorde, dat het ons geenzins daar van berooft, maar in tegendeel het zelve in
+
zyne volle uitgestrektheit aanbiedt. Godt behoede ons daar voor, dat een Christen
+
te zyn iet anders zou weezen ‘dan menschlievend, meêdogend, en vreedzaam
Hoe een Christen moet
zyn.
te zyn, overeenkomstig met de regelen en gronden die ons Jezus Christus in
zyne zedekunde wegens het oefenen van liefde, van barmhartigheit, en vreede
omtrent den naasten heeft nagelaten; waar by de Godsdienst voegt een vast
betrouwen en een eenvoudig Geloof, 't welk de waardigheit, de deugt, en de Majesteit
des oppersten Wetgevers van ons vorderen’ zonder daar onder te vermengen die
verwarde en ingewikkelde denkbeelden, noch die fyne bepalingen en omschryvingen,
die allengskens het getal der gevoelens vermeerdert, de secten opgerecht, en de
verdraagzaamheit en Christelyke liefde omtrent de geenen, aan wie het Godt niet
behaagde meer licht te geeven, verbannen hebben. Daar toe strekt het ware
+
Christendom. Jezus Christus het Evangelium predikende, heeft zyne discipelen
geen ander gebruik van hun reden gevergt, dan nodig was tot vergelykinge van +Hoe verre de Reden in 't
Christendom van gebruik
zyne Leere met zyn levensgedrag, en van zyne zendinge met de oude
is.
voorzeggingen der Profeeten: wat de verborgentheden aangaat, daar omtrent
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(a)

heeft hy gewilt dat men eene onderwerpende leerzaamheid toebrenge, om dat 'er
geene evenredigheit tusschen de verborgentheden en het licht onzer reden is. Te
+
vergeefs heeft men gepoogt die evenredigheit te vinden door nieuwe bewoordingen
+
en door verregezogte bepalingen, die de Godgeleertheit met den aanvang der
Verkeert gebruik daar
byzondere gevoelens van eeuw tot eeuw heeft aangenomen. Door de nieuwigheit van, en schadelyke
gevolgen.
van bewoordingen en uitdrukkingen heeft onze reden nieuwe denkbeelden
aangenomen, en zich beladen met vooroordeelen en driften, waar uit

(a)

Nescire velle quae magister optimus
Docere non vult, erudita est inscitia.
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3
ketteryen, scheuringen, en verdeeltheden gesproten zyn. Maar laat ik niet verder
intreeden in de wanorde, welke die drie kinderen der Duisternissen ongetwyfelt nog
zullen voroorzaaken tot de voleindinge der waerelt toe. Ik moet niet vergeeten dat
ik niet anders dan een Historieschryver ben: alleen verzoeke ik de vryheit van hier
ter plaatze te mogen maken drie aanmerkingen, wier gegrondheit in geen twyfel zal
getrokken worden. 1. Dat de verdeeltheden in den Godsdienst, even als de oproeren
onder eenig volk, gemeenlyk uitkomen op een soort van onderdrukking: men stelt
nieuwe wetten in, en men heft nieuwe schattingen, die nimmer ophouden. 2. Dat,
toen die verdeeltheden gerucht begonden te maken, men meende de bressen, den
Godsdienst daar door toegebracht, wel degelyk te hebben gestopt met uiterlyke
eerbewyzingen, en met vergrootende uitdrukkingen, niet ongelyk aan die waar mede
de vleyers en hovelingen hunne Vorsten vereeren: inplaatze dat men had moeten
+
werken tot herstellinge der eenvoudige denkbeelden, en der natuurlyke
uitdrukkingen. 3. Dat men ingevolge van die gewaande herstellinge, zich aan die +Vergeefsche arbeid tot
verzoeninge van
uitdrukkingen gehecht heeft als aan het wezentlyke van den Godsdienst, waar
door de swarigheeden en de tegenwerpingen tot in het oneindige aangroejende, verschillende gezintheden.
de Christelyke liefde noodzakelyk verminderen, en de verzoeninge onmogelyk
worden moest.
De Lezer mag die aanmerkingen toepassen, zo als het hem behaagt, ik zal my
niet verder uiten. Ik vergenoeg my met als een Christen om die verzoeninge te
wenschen, waar aan verscheidene gezintheden in het Christendom reets overlang
gearbeid hebben: doch zonder eenige vrucht; om dat yder daar toe verschynt als
ten oorloge toegerust, gewapent met zyne denkbeelden, geen ander oogmerk
hebbende dan zyne vooroordeelen gemeen te maken, of ten minsten dezelve met
een schoonschynende matiging in te boezemen, vastelyk beslooten zynde niets toe
te geeven van 't geen het wezentlyke des geschils uitmaakt. Hier van daan is het,
dat, na de vruchtelooze scheidinge van diergelyke vergaderingen, de haat toeneemt;
men schryft nieuwe boeken om zyn gedrach te rechtvaerdigen, en om met nadruk
aan te toonen de groote toegevendheit die men waant gehad te hebben. Men
verstaat elkander minder dan ooit, en echter schryft men zich eene ingebeelde
overwinninge toe.
+
Alle die gebreeken doen zich op in de Schriften der Roomsgezinden en der
Protestanten, die yder voor zich zelve trachten de Grieken op hun zyde te krygen. +Roomsgezinden en
Met een ongemeenen toeloop zyn gezogt geweest de groote Werken, die beide Protestanten trachten de
Grieken op hunne zyde te
de Partyen hebben in 't licht gegeeven om zich wederom te eigenen eenen
Godsdienst, verminkt door de onkunde en de quade trouwe der Leeraren die in krygen.
dezelve onderwyzen, en der Volkeren die daar van belydenisse doen. Om de lezers
des te beter te overtuigen, heeft men elkander beschuldigt van omweegen en
bedriegelyke redeneeringen. Men heeft zich dikwyls niet van lasteren en schelden
konnen onthouden. Hoe is het afgelopen? De Schryvers en de Leezers hebben
hunne vooroordeelen behouden, en zyn gebleven by hunne vorige denkbeelden.
Die vooroordeelen nu, en die denkbeelden, zo moeilyk om 'er zich van te ontdoen,
aangezien men verkeert met personen, die daar aan voedzel verschaffen, of behoort
tot deeze of geene gemeenschap die zich daar in even als wy vindt ingewikkelt, en
niet ophoudt ons dezelve telkens aan te pryzen, zyn de twee klippen die ik zal
trachten te myden in de schets welke ik hier van het geloof der Grieksche Kerke
voornemens ben te geeven: maar eer ik daar toe kome, moet ik met weinig woorden
+
ophalen den oorsprong van de Scheuringe der Grieken, en hoe dezelve geduurt
+
heeft en blyft tot deezen tyd toe. Schoon het geschil rakende den uitgang van
Scheuringe der Grieken
waar uit ontstaan.
den H. Geest, 't welk men doorgaans voor de voornaamste oorzaak van de
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Scheuringe tusschen de Grieken en de Latynen opgeeft, zynen aanvang reets
genomen hebbe voor de zesde eeuwe, bleef het echter als besloten binnen de palen
der Godgeleertheit van dien tyd, in weerwil der vervloekende uitspraak van eenige
Concilien tegen de geenen die niet geloofden dat de H. Geest uitging van den Vader
en van den Zoon. In het midden van de negende eeuwe kwam dat geschil weer
boven, niet uit meerder ernst, noch om deszelfs gewicht, maar uit hoofde van de
yver- en heerschzugt die zich daar onder mengden. Photius, op den Paus gestoort,
met wien hy als Patriarch van Constantinopolen meende gelyk te staan, haalde een
geschil op, dat hy mogelyk in een anderen
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+

(a)

tyd minder zou hebben doen gelden. Photius dan, die in den jare 858. tot Patriarch
van Constantinopolen wierd verkoren, moet gehouden worden voor den waaren +Photius voor den Autheur
daar van gehouden.
Auteur der Kerkscheuringe. Men moet hier byvoegen, dat hy leefde in een tyd
wanneer 'er eene algemeene onkunde en verdorventheit zo wel onder de
+
Geestelyken als onder de Leeken heerschte. Photius zelf, anderzins zeer geleerd
+
(b)
Zyn Character.
en verlicht, was een van die staatkundige en geveinsde Geestelyken, die zich
niet ontzien de gebreeken van hunnen Vorst goed te keuren, indien hy slechts hun
gewaand recht en authoriteit wil handhaven: zynde zy buiten dat yverige voorstanders
van den Godsdienst en der rechtzinnige Leere. By die misdadige toegeventheit
voegde hy listige schranderheit, en blinkende schynheiligheit, welke door zyne
wetenschap en welbespraakte tong bekwaam wierden om ydereen te blinddoeken.
Zulk een was Photius, indien 't geen veelgeachte Historieschryvers van hem zeggen,
geloof verdient. Schoon hy een Leek was, wierd hy echter tot den Stoel van
Constantinopolen verheeven in de plaats van Ignatius, door de gunst van Bardas,
(c)
Oom van Michiel den derden, die toen regeerde. In zes dagen tyds wierd hy Monnik,
Leermeester, Onderdiaken, Diaken Priester, en Patriarch, in weerwil van Ignatius
die weigerde afstand te doen, waar door hy zich de vervolginge van Photius en
+
zyner andere vyanden op den hals haalde. De nieuwe Patriarch ondertusschen,
uit een soort van onderwerpinge, of liever op hoop van zyn gedrag meer klem te +Schryft aan den Paus
wegens zyn geschil over
geeven, oordeelde het nodig te zyn eenige Gezanten naar Romen te zenden,
om den Paus te onderrichten van 't geen tusschen Ignatius en hem was gebeurt. het Patriarchaat met
(d)
Uit een brief van Photius aan den Paus kan men zien, hoe verre die Patriarch Ignatius.
in bedrog en geveinstheit gevordert was. Hy verzogt den Paus hem ook gezanten
te willen toezenden, om door de tegenwoordigheit der Romeinen des te meer gezag
aan het afzetten van Ignatius te geven: die Gezanten vertrokken met Instructien die
het doen van Photius niet geheel en al begunstigden; doch men wist hen door
bedreigingen en quade behandeling te dwingen, om zich te onderwerpen aan de
begeertens van den Griekschen Keizer. Men deet hen getuigen zyn van de
+
geweldenaryen en onwaardige behandelingen, die men Ignatius aandeet in een
+
Concilie van driehondert en achtien Bisschoppen, te Constantinopolen door
Ignatius mishandelt.
Photius by een geroepen om dien Prelaat af te zetten. De Roomsche Afgezanten
deeden even als de andere, zonder op Godsdienst, of gerechtigheit, of hun eigen
gewisse acht te geven. Niets konde hen hier in verschonen dan het geweld, 't welk
echter nooit moet gelden tegen de rechtmatigheit. Ignatius wierd afgezet tot zyne
schande, en door Photius vervolgt met alle mogelyke woede, tot zo verre dat hy
hem met geweld een kruis deet maken op een papier, boven 't welk Photius schreef
dat Ignatius afstand gedaan hadt. Dit geschrift echter den Gezanten niet voldoende,
verzocht hy den Keizer, dat Ignatius mogt bevolen worden zyne afzettinge in 't
openbaar voor te lezen, en den vloek over zich zelven uit te spreken, waar na men
hem de oogen uitsteeken, en de hand afkappen moest, maar Ignatius had het geluk
van de wreedheit zyner vervolgers te ontsnappen.
+
Alhoewel Photius alle de bekwaamheit zyner Redeneerkunde in 't werk stelde
+
om zyne zaak by den Paus te verweeren, gelyk men zien kan uit zyne brieven,
Hoe dit van den Paus
die genoegzaam tonen hoe kunstig hy de raderen der geveinstheit wist te doen opgenomen.
beweegen, als het zyn belang medebragt; Paus Nicolaas echter misprees het gedrag
zynder Gezanten, en schreef scherpe brieven om dat van Photius en zyn Concilie
(a)
(b)
(c)
(d)

Op Kersdag.
Zie de Kerkelyke Historie van FLEURY Tom. XI. Ed. in 12. en anderen.
Volgens de manier van verordenen in de Grieksche Kerke.
Nicolaas de eerste.
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te wederleggen. In eenen anderen brief, houdende aan de Oostersche Kerken,
verklaarde hy het afzetten van Ignatius, en het aanstellen van Photius voor niets en
van geener waarde. Daarna beriep hy een Kerkvergadering te Rome, waar in hy
de verradery zyner Afgezanten bestrafte, Photius met zynen aanhang afzettede en
in den ban deet, en Ignatius in zyne waardigheit van Patriarch van Constantinopolen
herstelde. Op dit stout bestaan volgden bedreigingen van de zyde des Griekschen
Keizers. Waar op Nicolaas met veel hevigheit antwoordde. Men moet bekennen dat
hy de Rechten en het gezag der beide Mogentheeden wysselyk onder-
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(a)

scheidt in zekeren Brief die verdient gelezen te worden: maar hy schreef er nog
(b)
een aan den zelven Keizer, die op verre na zo verstandig niet is. De gezanten,
brengers van deezen brief, als mede van eenige andere, zo aan Photius, als aan
de voornaamste mannen van Staat en Kerk, wierden door last des Keizers
mishandelt, en dus genoodzaakt naar Rome te keeren.
+
Tot hier toe had Photius den uiterlyken schyn van eerbaarheit bewaart. Maar
+
zeker voorval deet hem het momaanzicht geheel en al aflichten. 's Pausen
Slecht gedrag van
Photius.
afgezanten aan de nieuwbekeerde Bulgaren, hadden de Zalvinge van Photius
verworpen, en eene nieuwe ingevoert, om het Vormzel te geeven aan de Grooten
en aan het Volk. De Patriarch van Constantinopolen merkte wel haast wat nadeel
de Paus door zulk doen aan zyn Patriarchaal gezag zou toebrengen, en hy hieldt
dien toeleg terstond voor een trap tot kettery. Photius, om zich over Nicolaas te
wreeken, besloot hem insgelyks af te zetten. Hy beriep ten dien einde een Concilie,
dat hy den naam gaf van Algemeene Kerkvergaderinge, waar in men zyne
vermomminge heel klaar ontdekte. Nicolaas wierd daar plechtiglyk beschuldigt door
luiden die erbarmelyk klaagden over de misdaden van dien Paus, en deswegen
aan de Vergaderinge om recht smeekten. Photius hield zich, of hy den Paus wilde
verdedigen. Men sprak hem tegen. Eindelyk gaf hy het op, nam de beschuldigingen
+
tegen Nicolaas aan, en deet onderzoek der zake. Hy veroordeelde hem eindelyk,
+
sprak het vonnis uit waarby hy wierd afgezet, en deet dus den Paus in den ban
Hy doet den Paus in den
nevens alle de geenen die het met hem hielden. De Besluiten der Vergaderinge ban.
waren onderschreven door een en twintig Bisschoppen, maar men verzekert dat
Photius daar zo veele valsche ondertekeningen liet onderlopen, dat het getal der
tekenaren wel op duizent uitkwam. Photius nu, Nicolaas niet langer ontziende,
wendde zich ten Oosten, en stelde eenen brief van uitschryvinge op, houdende aan
(c)
den Patriarch van Alexandrien en aan anderen. Hy schreef hen, dat, na de
Ketteryen scheenen uitgeroeit te zyn, en het geloof zich uitgebreid hadt van de
Keizerlyke Hooftstad tot by de ongelovige Natien, hebbende de Armeniers de kettery
der Jacobiten, en de Bulgaren de Heidensche bygelovigheden verlaten, om zich te
+
vereenigen tot het geloof van J.C., er uit de duisternissen van het Westen eenige
+
menschen waren opgekomen om die nieuwe planten te vernielen, en om de
Geest voor dwalingen te
zuiverheit des geloofs door hunne dwalingen te besmetten, beveelende te vasten willen uitroejen.
op de Saturdagen ..... snydende de eerste week van de Vasten af, met toelatinge
van daar in melk en kaas te mogen nuttigen, volgens de dwalinge van Manes, en
versoejende de Priesters die een wettig huwelyk hadden aangegaan, Zy onder wie
men veele dochters zag die vrouwen waren geworden zonder mannen te hebben,
en ook veele kinderen waar van men de vaders niet kende. Hy voegt 'er by ‘zy
ontzien zich niet de zalvinge van het H. Vormzel te vernieuwen aan de geenen die
ze reets van de Priesters ontfangen hebben, zeggende dat zy Bisschoppen zyn, en
dat de zalvinge der Priesters onnut is..... Tot een overmaat van Godloosheit durven
zy by de Heilige Geloofsbelydenis, door alle de Concilien gestaaft en vastgestelt,
nieuwe woorden toevoegen, met te zeggen dat de H. Geest niet alleen uitgaat van
den Vader, maar ook van den Zoon’: eene leere, die zyns oordeels twee beginzelen
in de Drie-eenheit stelt, de eigenschappen der Goddelyke Personen vermengt, en
met één woord vlak strydig is tegen het Evangelie en het gevoelen van de
Oudvaders.
(a)
(b)
(c)

Deeze hield aan den Griekschen Keizer. In eenen anderen brief aan Adventius Bisschop van
Mets, sprak hy zo wel niet van de onderwerpinge aan de Vorsten verschuldigt.
De eerste was geschreven in 't jaar 865. De twede in 't jaar 866. en wierd mede gegeven aan
drie Gezanten, die de Paus naar Constantinopolen zondt.
Volgens den Abt Fleury, wiens woorden wy een weinig verkort hebben.
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Dat verslag van dwalingen is verzelt van ydele uitroepingen, en averechtsche
verklaringen, die zo gemeen zyn in den mond van driftige Godgeleerden. Zulke
vreemde ketteryen evenwel zouden voor onverschillig zyn gehouden geweest, indien
de Paus iet aan de belangen van Photius had willen toegeven. 't Verhaal van het
gedrag van den Griek en van zyn party bewyst deeze waarheit.
+
De doot van den Keizer Michiel, die door last van Basilius, zynen metgezel in
+
het Ryk, wierd omgebragt, en het afzetword afgezet.
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ten van Photius dat op die doot volgde, scheenen den vrede der Kerke te moeten
(a)
herstellen. Keizer Basilius was tot eenigheit genegen: Hy gedroeg zich terstond
als een getrouw Zoon der Kerke ten opzichte van Paus Adriaan den opvolger van
Nicolaas. De Paus beriep een Kerkvergadering, waar in de Besluiten van het
(b)
zogenaamt Concilie van Constantinopolen, door Photius tegen Nicolaas beroepen,
+
verbrand wierden. In het Concilie van den jare 869. ook te Constantinopolen
+
gehouden, en 't welk men de achtste Algemeene Kerkvergadering noemt, ging
Men hadt daar van de
het Adriaan byna in alles naar wensch: het schynt dat 'er niets aan de vereeniginge vereischte vrucht niet.
zou hebben ontbroken, indien men zich van Photius, en van de Bisschoppen die
hem aanhingen, hadt kunnen verzekeren. Maar dit gelukte niet. De eisschen aan
+
den anderen kant, die de Paus deet op Bulgarien ten nadeele der Grieken, houdende
+
door zyne Gezanten hooglyk staande, en wel met den zelven yver als of men
Misnoegen der Grieken
tegen den Paus.
over een grond-artykel des Geloofs handelde, dat dat land van de Roomsche
Kerke afhangelyk was, deeden het gemoed des Griekschen Keizers van hem
vervreemden. Dus werd de scheure wat bedekt, maar niet geheelt. By dit alles kan
(c)
men nog voegen, dat het hard was voor de Grieken het besluit van het Concilie
te hebben moeten ondertekenen volgens een Roomsch voorschrift van den Paus,
't geen de Kerk van Constantinopolen van hem afhangelyk maakte, en den Paus
zelf boven het algemeen Concilie verhief.
+
De aanhang van Photius en alle de vyanden der Latynen wisten hun voordeel
+
te doen met het misnoegen der Grieken. Vooral was men verbittert tegen den
Photius bedient zich daar
van.
hoogmoed van het Roomsche Hof: en dewyl die hoogmoed de Keizerlyke
Majesteit scheen te beledigen, trok de Keizer Basilius zich de zaak geheel aan. 'T
was in 't jaar 878. dat de Paus (Johannes de VIII.) niets ontziende, den Patriarch
Ignatius met den ban en het afzetten van zyn ampt dreigde, indien hy niet binnen
een maand tyds alle de geenen, die hy tot Bisschoppen, Klerken, enz. had verordent,
uit Bulgarien deet vertrekken. In 't zelve jaar vondt Photius middel om wederom te
(d)
geraken in de gunst des Keizers Basilius, hem vleyende door eene valsche
Geslachtrekeninge, die bottelyk genoeg verzonnen was: maar 's Vorsten verwaantheit
die zich gestreelt voelde, en de onweetenheit der eeuwe beletteden lichtelyk door
(e)+
het bedrog heen te zien. Ignatius stierf onderwyl, en Photius die verdagt word
hem met vergif te hebben van kant gemaakt, beklom wederom den Patriarchalen +En beklimt door lift den
Patriarchalen stoel.
Stoel. Volgens veele Historieschryvers, voornamelyk Latynsche, ging hy voort
met den aanhang van Ignatius te vervolgen, als mede alle de geenen die zich aan
het laatst algemeen Concilie wilden houden. De gelegenheit des tyds of andere
+
redenen bewogen den Paus eindelyk Photius voor den wettigen Patriarch te
erkennen, doch op zekere voorwaarden, waar van de voornaamste was, dat hy +De Paus genoodzaakt
hem te erkennen.
in eene volle Kerkvergaderinge om vergiffenisse zou verzoeken; op deeze
schuldbekentenisse nu, deet de Paus het Concilie, waar in Photius veroordeelt was,
geheel en al te niet: In een ander Concilie, in den jare 879. te Constantinopolen
gehouden, en gemeenlyk het zogenaamde achtste geheeten, wierd dat van 808.
op eene plechtige wyze afgeschaft met al 't geen tegen Photius gedaan was. Men
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

In 't jaar 868.
De besluiten van die onwettige Kerkvergaderinge wierden verbrand voor de poort der Kerke
van St. Pieter. ‘De vlam, in plaats van uitgebluscht te worden door een swaren regen, die ter
zelver tyd viel, verwakkerde in tegendeel en wierd heviger, even of het water terstond in olie
veranderde. enz. Zo drukt zich de Historischryver Mainburg uit in zyn I. Boek van de scheuringe
der Grieken.
Zie Fleury en Mainburg, als boven.
Fleury Kerkelyke Historie. Mainburg. Nat. Alex. Kerkelyke Historie enz.
Natalis Alex. Kerkelyke Historie. Tom. VI.
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geeft voor, dat die Patriarch 's Pauzen brieven verandert en vervalscht heeft, gelyk
mede de Instructie zyner Afgezanten, en zelfs de Acten en Besluiten der
Kerkvergaderinge: maar dit is zeker, dat zich in het gedrag van een gedeelte dier
Apostolische mannen, tot vrede en vereeniginge vergadert, de bedriegeryen,
dubbelzinnigheden, uitzonderingen, en achterhoudingen zo menigvuldig opdoen,
dat daar door meer dan eens die soorten van vergaderingen, zo wel voor als na de
scheuringe, vruchteloos zyn afgelopen. Ik moest niet vergeten, dat de Grieken in
het zelve Concilie eene Geloofsbelydenisse,
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overeenkomstig met het gevoelen van hunne Kerk wegens den uitgang van den H.
Geest, deeden goedkeuren en ondertekenen. Men heeft zelf een brief van Paus
Johannes VIII. aan Photius, waar in hy hevig uitvaart tegen die aannamen het
byvoegzel by de Geloofsartikelen van Nicea, medebrengende dat de H. Geest van
den Zone uitgaat even als van den Vader: en men moet ook bekennen, dat die brief
den Grieken gelegenheit gaf om voordeel op de Latynen te behalen. Maar die den
Paus willen vryspreken, schryven ook deezen brief toe aan de noodwendigheit des
tyds, waar door hy verplicht was den Griekschen Keizer en zynen Patriarch
beleeftheit te bewyzen. De brieven welke hy in 't jaar 880. aan den zelven Keizer,
(a)
als mede aan Photius schreef, konnen aangemerkt worden als een pleister op 't
geen ten nadeele der Latynen geschied was.
+
Paus Marinus opvolger van Johannes den VIII., meende niet verplicht te zyn te
+
staven 't geen zyn voorzaat tegen de regelen der Kerke gedaan hadt. Hy
Zyn opvolger houdt zich
veroordeelde Photius, en na hem deet Adrianus de III. van gelyken. De Patriarch daar niet aan.
van Constantinopolen schreef toen een brief tegen de Latynen wegens den uitgang
+
van den H. Geest. Leo de Filosoof, zoon van Basilius, en zyn Opvolger, dreef
+
+
Photius verdreven.
Photius van den Stoel; echter kon dit de Grieken met de Latynen niet vereenigen.
+
(b)
De vervreemding der
In tegendeel de uitspraak der Roomsche Afgezanten over het vierde huwelyk
Grieken
van de Latynen
van Leo vervreemde het gemoed der Grieken nog meer: de onweetenheit die
vermeerdert
echter.
van beide de kanten aangroeide door den omgang met wilde woeste menschen,
en door 't verval van studie en geleerdheit, deet de afkeerigheit van gelyken
aangroejen. Dus onstonden er nieuwe beweegredenen tot verwyderinge; waar by
kwam, dat de Schryvers van dien tyd die beweegredenen zeer breed uitmeteden;
gedreeven of door eenen yver die geene gematigtheit kent, of door eene met
hoogmoed vermengde halstarrigheit, welke het gemeen dikwyls houdt voor een
uitwerkzel van waren Godsdienst. De naaryver speelde zyne rolle hier ook onder.
De twee Keizers betwistten elkander de tytels en de oppermagt: hoe nader het
Grieksche Ryk aan zynen ondergang was, hoe jaloerscher het scheen te weezen
over zyne nog overgeblevene schaduwe van grootheit. Dit bleek in den jare 968.
toen de Paus aan Otto den tytel van Keizer der Romeinen gaf in de brieven welke
hy door zyne Legaten aan den Keizer Nicephorus zondt. De Afgezanten wierden
door de Grieken zeer qualyk gehandelt. Omtrent den zelven tyd geboodt die Vorst,
dat men in Apuliën en Calabriën, daar de Grieken nog eenige eigendommen hadden
+
behouden, de Kerkgeheimenissen en plechtigheden niet in 't Latyn zou verrichten.
+
Omtrent het midden der elfde eeuwe deet Michiel Cerularius, Patriarch van
Twift tusschen den
Patriarch Cerularius en
Constantitinopolen, den Latynen aan wegens de ongezuurde broden en den
Paus Leo IX.
Sabbath, hun verwytende dat zy het H. Avondmaal vierden met ongezuurde
broden, en vasteden op den Saturdag, en dat zy dus met de Joden overeenkwamen.
De Paus (Leo de IX.) antwoordde hem, maar terwyl hy de Latynen verdedigde,
(a)

(b)

Indien onze Gezanten, zegt hy aan den Griekschen Keizer, iet gedaan hebben tegen onze
beveelen, wy neemen 't niet aan, en houden het van geener waarde. Aan Photius verklaart
hy het Concilie van Constantinopolen goed te keuren, doch met eenige uitzonderingen; na
zich te hebben beklaagt dat men zyne beveelen niet had opgevolgt, enz.
Echter volgens P. Alexander Hist. Eccles. Tom. VI. hieldt de scheuringe op met den doot van
Photius, en vertoonde zich eerst wederom ten tyde van Michiel Cerularius. Het vierde Huwelyk
van Keizer Leo brak de vereeniginge van beide de Kerken niet: de tegenkanting van Nicolaas
den Mystiken, anders, den geheimen Raad, of liever den Biegtvader, Patriarch van
Constantinopolen; zyne afzettinge, en het verkiezen van een ander in zyn plaats, waar door
de Geestelykheit in twee partyen verdeelt wierdt; dit alles belette niet dat de Bisschoppen
van beide de kanten het ten aanzien van de Communie, met den Stoel van Romen eens
waren. Verscheide voorvallen, nu en dan opgekomen tot Cerularius tyd toe, braken die
Communie of Gemeenschap niet af. Maar een wydlopige aantekening over deze stoffe zou
hier niet te pas komen, men kan het werk van P. Alexander daaf over inzien.
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maakte hy te gelyk een groten ophef van de dwalingen der Grieken, doende daar
tusschenkomen het hoog gezag van zynen Pausselyken Stoel. De Kardinaal Humbert
gaf ook een antwoord uit, 't welk zeer nauwkeurig was opgestelt. Ik moet hier
aanmerken de misbruiken, welke die Autheur den Grieken zyner eeuwe verwyt,
namelyk het herdopen der Latynen, het begraven der overblyfzelen van het
Avondmaal, het toelaten van 't Huwelyk aan de Priesters, het weigeren des Doops
of der Communie aan op sterven leggende kraamvrouwen, het niet dopen der
kinderen
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voor den achtsten dag, en het veroordeelen der Monnikken die onderbroeken dragen,
of die ziek zynde vleesch eeten. De zelve Humbert beantwoordde mede zekeren
Nicetas Pectoratus, die dezelve beschuldigingen tegen de Latynen inbragt als
Cerularius gedaan hadt, en eindigde zyn antwoord met een Vloekbesluit, tegen
Nicetas uitgesprooken, die vervolgens zyn woord in zyn hals haalde in de
+
tegenwoordigheit van drie Pauselyke Legaten in den jare 1054. Deze Afgezanten
+
of Legaten, onder welke Humbert de eerste was, bestonden den Patriarch
Gevolg daar van.
Cerularius in den ban te doen binnen St. Sophia, en het besluit van
Excommunicatie op het hoog Autaar te plaatzen in de tegenwoordigheit der
Geestelyken en des volks: waar na zy het stof van hunne voeten afschuddeden,
roepende luidkeels dat God het zie en oordeele. Die ban wierd gevolgt van een
vloekspraak tegen alle de geenen die uit de hand van een Griek, niet met de Latynen
vereenigt, de Communie zoude ontfangen. De Patriarch van zyn kant trachtte de
Grieken te doen opstaan tegen de Roomsche Afgezanten, 't welk verre genoeg ging
om den Keizer te doen vreezen voor de opschuddinge des volks, dat ter zelver tyd
door den Patriarch tegen hem was opgehitst. Het past my niet hier die beruchte
Excommunicatie, welke den laatsten dootsteek gaf aan de vereeniginge der beide
Kerken, lang daar na vruchteloos ondernomen, voor- of tegen te spreeken. Ik zal
+
alleen zeggen, dat Michiel daar in beschuldigt wierd van Simonie, van Gesnedenen
te hebben geordent, ja zelf tot Bisschoppen verheven; van gedoopten te herdopen, +Beschuldigingen tegen
Cerularius.
van staande te houden dat er buiten de Grieksche Kerke, noch Kerk, noch
Offerhande, noch Doop was; van het trouwen der Altaarbedienden te hebben
toegestaan, van qualyk te hebben gesproken van Mozes Wet, van te hebben
gelochent dat de H. Geest van den Zone uitgaat, van te geloven dat al 't geen
gerezen is of gist inheeft, bezielt is; van na te volgen de Joodsche reinigingen, van
den Doop te weigeren aan kinderen die voor den achtsten dag sterven, en aan
kraamvrouwen het H. Nachtmaal; en van niet te willen ontfangen in de Gemeenschap
de geenen die zich het hair en den baard laten scheeren volgens het gebruik der
Romeinen. Door alle die aangehaalde dwalingen stelde de Excommunicatie de
Grieken gelyk met de Simoniten, Valesianen, Arrianen, Donatisten, Nicolaiten
Severianen, Macedoniërs, Manicheen, en Nazareners, en verklaarde hen zo wel
(a)+
vervloekt te zyn als alle die ketters. De Abt Fleury heeft verstandiglyk opgemerkt
dat die Ketteryen, den Grieken aangewreven, voor 't grootste gedeelte bestonden +Aanmerkinge daar op.
in gevolgen uit hunne leere en gedrag getrokken, maar dat zy zelve die niet
toestemden. Die aanmerkinge kan men toepassen op de meeste Leerstukken, waar
over de Christenen hedendaagsch met elkander in verschil zyn. Indien de geest
van vreede en van liefde zich voegde by het onderzoek der Leerstukken, en de
begeerte om de Christenen op te wekken te leven volgens de gronden van Jesus
Christus, by den yver dien zich elk toeschryft voor het welzyn der Gelovigen van
zyne Gemeenschap, zou 'er tot de vereeniginge van het Christendom, en de
verzoeninge der Secten, mogelykheit gevonden worden.
+
Michiel Cerularius beantwoordde die Excommunicatie met een Decreet, waar in
+
de Latynen ook geenzins gespaart wierden. Hy vervolgde zyne klachten tegen
Decreet van Cerularius.
de Latynen, en stelde een lyst op van hunne dwalingen in een brief aan den
(b)
Patriarch van Antiochien. Men bespeurt in die lyst groote blyken van onwetenheit.
In navolginge van het gedrag der Latynen, ziet hy kleinigheden voor hooftdwalingen
aan. By voorbeeld hy berispt hen, dat in de Misse de een Bediende den anderen
omhelst, dat de Bisschoppen ringen dragen, om te betekenen dat zy aan hunne
(a)
(b)

Hist. Eccles. Liv. LX.
Gelyk daar hy de Latynen beschuldigt van Joodsgezintheit in het eeten van onrein of gestikt
vleesch.
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Kerken getrouwt zyn; dat hun Doop geschiedt door eene enkele indompeling, dat
zy de dopelingen zout in den mond geven, dat 'er Latynsche Bisschoppen ten oorlog
gaan, en gedoot worden, na dat zy hunne eigene zielen gedoot hebben. Op dit
(c)
laatste verwyt merkt de verstandige Fleury zeer wel aan den oorsprong van een
+
misbruik, dat met de Apostolische zagtzinnigheit zo strydig is. De Patriarch van
+
Antiochien beantwoordde dien
Gematigtheit van den
Patriarch van Antiochien.

(c)

Zie zyn Discours sur l'Hist. Eccles. aan het hoofd van Tom. XIII.
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van Constantinopolen, met te schryven, dat men zekere zo genaamde misbruiken
der Latynen moest door de vingeren zien, en maar myden de weezentlyke dwalingen,
lettende op het goede oogmerk, vooral wanneer het geloof geen gevaar loopt, in
welk geval men genegen moet zyn tot vrede en broederlyke liefde. Hy drukt zich
wegens de andere beweegredenen van verwyderinge, door Cerularius aangehaalt,
met de zelfde gematigtheit uit. Ik zal my niet ophouden met den tweeden brief van
dezen Patriarch aan dien van Antiochien.
+
Na de doot van Michiel Cerularius in 't jaar 1058. voorgevallen, is er niets
+
merkwaardigs, in opzicht der Scheuringe van beide de Kerken, gebeurt tot den
Vervolg der scheuringe.
jare 1078. toe. In dit zelve jaar hieldt Gregorius VII. een Concilie te Rome, waar
in Nicephorus Botaniatus als een onrechtmatig bezitter des Ryks werdt veroordeelt.
Hy had Michiel Parapinax van den troon gestoten. Een zo genaamde Michiel, om
hulpe in Italien gekomen, diende ten voorwendzel om krygsbenden te doen overgaan
naar Griekenland, ten einde die gewaande Vorst den Troon wederom beklimmen
mogte, waar toe ook de Paus aan die benden volkomene vergevinge der zonden
+
verleende. Dit geschiedde in 't jaar 1080. De rampen die het Grieksche Ryk leedt
+
door den voortgang der Mahometaansche Religie en wapenen, waar by kwam
Verhinderingen der
het geduurig afzetten der Keizeren en Patriarchen van Constantinopolen aan de Vereeniging.
eene zyde; aan de andere de ongeregeltheden in Italien, en het overhoopleggen
van de Pauzen met de Duitsche Keizers, waren de beletzelen van met ernst middelen
voor of tegen de Vereeniginge van beide de Kerken in 't werk te stellen. Nog eene
andere verhindering, ter onderhoudinge dier groote Scheuring, was de bygelovigheit
der eeuwe, en de onbeschaaftheit der wetenschappen, vermengt met ydele
hairkloveryen en een zekere gewaande fynheit van Godsvrucht, waar door de vreeze
voor ban en vloek als mede eene slaafachtige gehoorzaamheit in de plaatze van
waren Godsdienst gestelt wierd. 'T was onmogelyk dat de smaak van dien tyd,
immers zo bekwaam om alle vreede en liefde te verdryven, iet het geringste kon
toebrengen tot het vereenigen der partyen. In den jare 1094. verzogt Keizer Alexis
Comnenus den Paus en de Latynsche Kristenen om hulp tegen de Ongelovigen:
maar men leest niet dat 'er de minste stap tot den vrede der Kerken gedaan is. In
't jaar 1097. hielden de Krygsbenden van den Kruisvaart tegen de Mahometanen
zeer slecht huis rondom Constantinopolen, zo dat de Latynen daar door op nieuw
den haat der Grieken op hunnen hals haalden. Van het Tractaat van St. Anselmus,
Aartsbisschop van Cantelberg, over den uitgang des H. Geest geschreven, melde
ik niets. Mogelyk is die Verhandelinge, in den aanvang der twaalfde eeuwe opgestelt,
toen niet in handen der Grieken geraakt.
+
Misschien is 'er eenige hoop van verzoeninge geweest, toen Alexis in den jare
+
1112. den Paus (Pascalius den tweden) aanboodt te Rome te komen, of zynen
Eenige hoop tot
Verzoeninge.
zoone te zenden, om de Kroon te ontfangen uit handen van zyn H. Maar men
weet niet, zegt de Abt Fleury, tot wat einde Alexis dien stap deet, en men ziet 'er
geen gevolg van. Hoe het zy, men wendt voor dat Alexis altoos in gemeenschap
met de Roomsche Kerke geleeft heeft: waar op men kan antwoorden, dat, schoon
zulks waar was, het alleen plaats hadt in een byzonder persoon, wiens voorbeeld
juist geen voet geeft tot de algemeene vereeniginge. Men zal buiten twyffel voor
een gevolg van de elende en onkunde dier tyden, of voor een uitwerkzel van de
(a)
veinzerye der Grieken, houden 't geen Basilius Aartsbisschop van Thessalonica
den Paus Adriaan, die hem tot die vereeniging vermaande, antwoordde, zeggende.
‘Daar is geen verschil tusschen ons en de Latynen. Wy houden ons aan het zelve
geloof van St. Petrus, wy offeren dezelve offerhande; hoewel 'er eenige kleine
aanstotelykheden zyn, enz.’ Maar zou men ook niet mogen geloven dat de
(a)

In 't jaar 1155.
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Aartsbisschop volgens zyn geweten sprak, en dat hy verstandig oordeelde van de
beweegredenen die men gebruikt om aan de scheuringen een glimp te geven? Wat
(b)
aangaat de verzekeringe, door eenen Afgezant van Manuel Comnenus aan het
Roomsche Hof gedaan, van oprechtelyk te willen arbeiden om de beide Kerken te
+
vereenigen gelyk zy van ouds geweest waren, daar is niets opgevolgt. Onder
+

Die hoop verdweenen.

(b)

In 't jaar 1166.
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het doen van die aanbiedinge trachtte de Grieksche Keizer de Keizerlyke Kroon te
bekomen ten nadeele der Duitsche Keizeren. Die voorwaarde maakte de verzoeninge
onmogelyk.
In 't jaar 1177. boodt zekere Hugo van Eterien den Paus Alexander III. een Boek
aan tegen de dwalingen der Grieken wegens den uitgang van den H. Geest. Eenige
vragen, hem door Manuel Comnenus over die stoffe gedaan, gaven hem aanleidinge
tot dat werk.
+
De moord aan de Latynen, in den jare 1182. te Constantinopolen onder Alexis
+
Comnenus den jongen gepleegt, was niet minder een uitwerkzel van den haat
Gopleegde moord aan de
uit verschil van Godsdienst ontstaan, als van den naaryver der Grieken tegen de Latynen.
Latynen. Het voorwendzel van dien moord was het groot gezag dat de Latynen
onder de Regeeringe van Manuel Comnenus, die de Roomsche Kerke zeer
toegedaan was, hadden bekomen. Op die gunst doorgaande, ontzagen zy de Grieken
geenzins, en verzuimden vooral niets van 't geen hunne Kerke, ten koste van die
der Grieken, kon opbeuren en in top verheffen.
+
Die onderlinge haat van beide de Kerken groeide merkelyk aan door de wreeden
schandelykheden die de Latynen te Thessalonica begingen, toen zy die stad op +De verwyderinge word
gestadig groter.
de Grieken verovert hadden in 't jaar 1185. Uit schriften van dien tyd blykt het,
dat de Latynen zedert die schenddaat den Grieken veel hatelyker waren dan
Arabieren en Turken. Ik moet hier in 't voorbygaan aanmerken, dat men het eerste
(a)
blyk van een wezentlyke Scheuringe tusschen de Grieken en Latynen meent te
vinden in zekere plaats van Theodorus Balsamon, die toen ter tyd leefde; en zelf is
Fleury van gedachten, dat de Scheure niet ouder is dan het inneemen van
Constantinopolen door de Latynen: maar, zonder my in te wikkelen in de redenen
voor en tegen, of het ware tydmerk der Scheuringe te bepalen, wil ik den Lezer
maar voorgehouden hebben, hoe dezelve niet anders dan door menschelyke driften
en oogmerken is aangegroeit en onderhouden; invoegen dat heel onverschillige
vraagpunten, die men nevens veele andere beuzelingen onder het stof der schoolen
had konnen begraven, gedient hebben tot voorwendzelen van die groote oneenigheit.
Indien de Scheure al niet openbaar was voor de veroveringe van Constantinopolen,
ten minsten is het waar dat de Grieken en de Latynen reets lang te voren een groten
afkeer van elkander hadden. Van Photius tyd af erkenden de Grieken den Paus niet
meer voor het Hooft der Kerke; dit nu alleen, gebeurende in een eeuwe waar in men
door middel der algemeene onkunde by de Apostolische Magt van het Hooft der
Kerke een tydelyk gezag, 't welk dat der Koningen te boven ging, had weten te
voegen, moest noodwendig met den tyd een wettige reden tot scheidinge worden.
My dunkt ook dat het verval der Grieken hun het verstand zo niet zal benomen
hebben, dat zy de gevaarlyke gevolgen eener gemengde Oppermagt, zo strydig
met de leerstukken van Jesus Christus, niet zouden hebben konnen zien. Die
gemengelde Geestelyke en waereltlyke Regeering had hen te zeer verschrikt, om
zich niet af te zonderen van een Oppergezag zo nadeelig aan dat der Vorsten, welke
van die Grieksche Patriarchen nimmer straffeloos aangetast wierden.
+
Nu keere ik weder tot myn verhaal. In 't jaar 1199. schreef Paus Innocentius III.,
+
(b)
De Paus wil de Grieken
belang neemende in 't geen zyne Voorzaten gedaan hadden, aan den
beweegen
om zich by de
Griekschen Keizer en aan den Patriarch van Constantinopolen, dat zy zich mogten
Kruisvaarten
der Latynen
voegen by de Kruisvaarten der Latynen, die strekken zouden om den
te
voegen.
Mahometanen het Heilige Land te ontnemen. Ter zelver tyd maakte hy gewag
van de vereeniginge, hun voorhoudende, dat de Grieken, met af te wyken van de
eenigheit des H. Stoels, zich veinsden van eene andere Kerk te zyn, en dus het
(a)
(b)

Zie Fleury Hist. Eccles. Tom. XV.
Alexis Angelus, en Johannes Camaterus.
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Christendom scheurden. By den Patriarch drong hy niet alleen aan op de eenheit
der Kerke, maar wilde hem den voorrang van St. Pieter ook kragtiglyk inboezemen.
+
De Keizer antwoordde, dat, om de Kerken wederom te vereenigen, men de
+
vereeniginge der gemoederen betrachten moest, maar dat zulks moeilyk zou
Beweert zyne
Operhoofdigheit.
weezen zo lang de Kerkvoogden niet afstonden van de vleeschelyke wysheit.
Het antwoord van den Patriarch kwam voornamelyk uit op een soort van
wederbetigting tegen de Latynen. De Paus schreef wederom, en ging voort met zyn
algemeen gebied staande te houden. Hy gebruikte daar toe de onderscheidingen
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en de hairkloveryen van dien tyd: Om zyne opperhoofdigheit te staven, vergeleek
hy de Geestelyke magt by de ziel des menschen, en de tydelyke by deszelfs lichaam.
Eindelyk maakte hy een overeenkomst van die twee Mogentheden met de twee
groote Lichten des Hemels; de Pausselyke met de Zonne, en de Koninglyke met
de Mane gelyk stellende. Dewyl Innocentius III. het gezag van zynen Stoel grondde
(a)
op de magt die de Pauzen zyne voorzaten hadden weten te bekomen, volgde hy
ook het zelve stelzel van Staatkunde op, medebrengende dat men de tydelyke
belangen met de geestelyke vermengen, en de Roomsche Pauzen tot Opperrechters
in die belangen aanstellen moet, als zynde de eenige Stedehouders van JEZUS
CHRISTUS wien de gantsche aarde toebehoort; gelyk ook, dat de Geestelyke
voorrechten en vrydommen zonder eenige bepalinge uitgebreid, de beroepingen
op het Roomsche Gerechtshof gestadig vermenigvuldigt, en de Geestelyken aan
de Waereltlyke Magt geheel en al onttrokken moeten worden. Alle die grondregelen
brachten veel toe tot die instellinge van nieuwe Geestelyke Ordens, en het invoeren
van een groot getal Godsdienstige uitvindingen, gelyk zyn het Kloosterleven en
andere buitengewoone gestrengheden. De Paus genoot de meeste vrucht dier
uitgevondene oefeningen: daar door wierden den Princen veele onderdanen
onttrokken, en kreeg de Paus zulk een volstrekte magt over de Conscientien, dat
toen ter tyd de Ban voor de verschrikkelykste zaak der waerelt gehouden wierdt.
Maar dewyl het grootste gedeelte van die maximen aan de Oostersche Kerke
onbekent was, deet zulks, in plaats van tot de vereeniginge der Grieken met de
Romeinen iets toe te brengen, de verwyderinge nog groter worden. Dus zoude ook
(b)
de gewaande vereeniging door den jongen Alexis aan de Latynsche Kruisvaarders
belooft, mids zyne herstellinge op den Troon van Constantinopolen, even dezelve
zwarigheden gelyk te voren ontmoet hebben, zo het al volkomen ernst geweest
ware.
+
Uit de nog overige Berichten wegens de tweede inneeming en plondering van
+
Constantinopolen door de Latynen, twee maanden na de doot van Alexis den
Buitensporigheden der
jongen, blykt dat de Grieken nergens minder dan tot verzoeninge genegen waren, Kruisvaarders.
ziende den Latynen allerlei wanbedryven in hunne Stad plegen. Hoe konden de
Grieken de vroom- en Godsdienstigheit, welke het voorwerp der Kruisvaarten scheen
te moeten zyn, overeenbrengen met de buitensporigheden der Kruisvaarders in het
Oosten? De plondering van Constantinopolen voorzag de Westersche Kerken met
een merkelyk getal Overblyfzelen van alle soorten van Heiligen, waar onder veele
doorslopen die aangenomen wierden op het goed geloof der Grieken dieze
overgaven, der Latynen die ze ontfingen, en der Monnikken die zich daar van nuttelyk
konden bedienen om de Godsvrucht der Gelovigen tot zich te trekken.
+(c)
Onder de regeering der Latynsche Keizeren, was 'er een soort van een halve
vereeniging: en echter was deeze maar uiterlyk. Nauwlyks strekte zy zich, buiten +Een soort van halve
vereeniging.
de Latynsche Geestelykheit, uit tot eenige weinige Grieken die uit byzondere
inzichten, of door de elende van hunnen staat gedrukt, de Scheuringe verlieten.
(a)
(b)

(c)

Door de Donatie van Constantyn, en de valsche Decretalen.
In 't jaar 1203. Hy regeerde maar zes maanden, en in dien korten tyd kon hy noch de Grieken,
noch de Latynen voldoen. Nicetas zegt, dat hy om te regeeren zich een slaaf der Latynen
maakte .... dat hy ombelsde de nieuwigbeden waar mede de Latynen het oude geloof hadden
verandert, en de oude gewoontens der Romeinen (dat is der Grieken) verliet, om de nieuwe
wetten van den Paus op te volgen.
Maar zo men Mainburg mag geloven, was het niet moeilyk de Scheurzieken tot de
gehoorzaamheit der kerke te brengen, om de gestaltenisse bunner gemoederen .... behalven
dat zy voor 't meeste gedeelte genegen waren te volgen den Godsdienst van hunnen Vorst
.... want onder de heerschappy der Latynen, en wel onder een Keizer die zeer yverig in den
Godsdienst was, schikten zy zich naar den tyd enz. dat is, zy veinsden, dewyl zy niet beter
konden doen. Zie Mainburg.
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(d)

Want de yverigste hadden zulken afschrik van de Latynen, dat zy herdoopten de
geenen die by hen gedoopt waren, en den Altaar, waar op een Latyn de Misse
gelezen hadt, voor onheilig hielden. Hoe het ook zy, de ware Grieken stelden een
Patriarch aan te Nicea van Natolie, daar Theodorus Lascaris zich ook tot Keizer
opwierp. Het is wel waar, dat die Grieken eenige genegenheit tot verzoeninge lieten
blyken, en dat zelf hun Patriarch Germanus daar over aan den Paus en de
Kardinalen, een brief schreef in den jare 1232. maar 't is zeer waarschynelyk dat

(d)

Nicetas noemt hen in zyne Historie voorlopers van den Antichrist. Deze Schryver was
ooggetuige van hunne wanbedryven, en heeft ons daar van een verhaal nagelaten.
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zulks ontstondt uit vreeze voor de Latynen, die Constantinopolen nog inhielden, en
den Grieken van Nicea begonden te dreigen. Echter was de Latynsche Keizer Jan
van Brienne, die te Constantinopolen regeerde terwyl Vatacus te Nicea op den
Troon zat, zeer weinig in staat om den Grieken afbreuk te doen, die van hunnen
kant maar tyd zogten te winnen, en door omweegen en geduurig uitstel den Latynen
+
het overige van hunne krachten te beneemen. De onderhandelingen der
+
Geestelyken waren van geen vrucht, om dat de Afgezondene van den Paus
Die geheel vervalt.
hunne streng vasthielden, en de Grieken niets van hunne gevoelens wilden
afstaan; en de uitkomste eener Kerkvergadering, te Nymphea gehouden om over
de Vereeniging te handelen, was dat zy in het scheiden grooter vyanden waren dan
oit te voren, en elkander voor verdoemde Ketters aanzagen. Vatacus hieldt zich als
of hy bedroeft was over het aanhouden der Scheuringe, maar de Leeken waren
inderdaat verheugt over het afbreeken eener Onderhandelinge, waar van het gevolg
hen tot slaven der Roomsche Kerke zou gemaakt hebben. Zulke goede gedachten
hadden zy van alle de Westersche Christenen.
+
(a)
In den jare 1249. wierdt de Vereeniginge nog eens bezogt door Jan van Parma
+
Generaal van de Ordre der Minderbroeders, die van Paus Innocentius IV. als
Nog eens bezogt, doch
te vergeefs.
zynen Legaat naar Griekenland gezonden wierdt, op eenige hoop daar toe
gegeeven door een ander Minderbroeder Laurens genaamt; dit nu scheen van
gelukkig gevolg te zullen zyn, omdat Keizer Vatacus en de Patriarch Caritopulus
Gezanten aan den Paus hadden afgevaardigt: maar de Afgezondene konden
Innocentius niet naderen. De doot van dezen Paus, en die van Keizer Vatacus,
eenige maanden daar na voorgevallen, wierp alle de maatregelen, tot de vereeniging
genomen, overhoop. Te vergeefs poogde Paus Alexander IV. de begonne
onderhandelinge met Vatacus, voort te zetten onder Theodorus Lascaris: zy viel
niet beter uit dan alle de voorgaande. Uit de eisschen der Grieken blykt, dat die
Onderhandeling mede een uitwerkzel der Staatkunde was. Die eisschen strekten
alleenlyk om Constantinopolen wederom in bezit te krygen. Eene Vereeniging, op
zulke beweegredenen gegrond, zou ongetwyfelt een zelve lot ondergaan hebben
met bekeeringen die uit belang geschieden, daar de Godsdienst altoos het speeltuig
van de gierigheit of van de staatzugt is.
+
De laatste Latynsche Keizer van Constantinopolen was Boudewyn de Tweede.
+
De Latynen verloren die stad, na eene bezittinge van zeven en vyftig jaaren. 'T
Michiel Palcologus neemt
(b)
Constantinopolen
by
was in 't jaar 1261. dat Michiel Paleologus dezelve by verrasschinge innam,
verrassinge
in.
ontbloot van weerbare Mannen, van gelt, en levensmiddelen. Men kan wel denken,
dat de Paus zyn best deet om dat Ryk wederom magtig te worden, en 't was zyn
schuld niet dat de Latynen niet ter Kruisvaart gingen tegen de Grieken: want dat
optrekken wierd in Vrankryk genoeg voorgepredikt door de Minderbroeders getrouwe
+
vrienden des Konings St. Louis. Michiel Paleologus ondertusschen, voorziende dat
+
hy zich den oorlog der Latynen op den hals zou halen, en vrezende aan den
Zyne Onderhandeling
anderen kant de gevolgen van den Ban, dien Arsenus tegen hem had uitgeblixemt, met den Paus.
(c)
nam het besluit van aan den Paus te schryven, en hem om vrede en vriendschap
te verzoeken, zynde dit een middel, zo hy voorgaf, om des te spoediger tot eene
zo gewenschte vereeniging te geraken. De Paus zondt hem Nuntiussen toe, met
eenen brief waar in de magt van den H. Stoel zeer hoog wierdt opgevyzelt, gelyk
(a)
(b)

(c)

Die men meent Autheur te zyn van het Eeuwig Evangelie, en afgezet wierd van zyn
Generaalschap in 't jaar 1256.
Hy regeerde toen voor Jan Lascaris, maar hy deet dien jongen Prins de oogen uitsteeken,
om zich in zyn plaats te stellen. De Patriarch Arsenus deet hem om dat schelmstuk in den
ban.
Urbanus IV.
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ook de nuttigheit van zyne bemiddeling in de verschillen der Princen, als mede hoe
hy den zwakken en onderdrukten steets beschermde, en voor al wierdt niet vergeten
dat geduchte Oppergezag waar door de Paus toen ter tyd den Vorsten, die hunne
rechten met gewelt meenden te moeten staande houden, de wapenen deet uit de
handen vallen: want hier toe strekte de kennisse die het Hof van Rome in dien tyd
nam van de tydelyke verrichtingen der Potentaten; eene kennisse die niet missen
konde gevolgt te worden van vloekspraken en excommunicatien tegen de geenen
die zich zyne beslissingen weigerden te onderwerpen. Ik weet niet of de onverzet-
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telykheit, waar mede Arsenus weigerde Michiel van den Ban te ontheffen, oorzaak
was dat die Vorst den Paus toeviel; dan of dit voortkwam uit vreeze, hem aangejaagt
door de toebereidzelen die de Latynen maakten om Constantinopolen wederom
magtig te worden. Hoe het zy, de onderhandeling tot vereeniging van beide de
(a)
Kerken scheen ernst te weezen tusschen den Keizer en den Paus die hem dezelve
voorstelde als een gemakkelyk middel om zich van alle vreeze te ontdoen. De Paus
deet hem ter zelver tyd verstaan, dat hy het weigeren zyner schuldige
gehoorzaamheit niet moest leggen op zyne Geestelyken, want, zegt hy, gy hebt op
(b)
hen meer vermogen, dan behooorlyk is. Michiel ging voort met den Paus te vleyen,
(c)
belovende zyne pogingen te verdubbelen om de Scheuringe te doen staken, terwyl
(d)
hy ondertusschen door kragt van gelt bezig was de Kardinalen om te kopen: doch
(e)
de Grieksche Geestelykheit beantwoordde de oogmerken van Michiel zeer qualyk,
zich vleyende dat het voornemen des Kerzers van den zelven uitslag zou wezen
als de voorgaande ontwerpen; en dat dus hunne Kerk van de Latynsche niet zou
afhangelyk worden. Dit niet tegenstaande wierdt het ontwerp zeer yverig voortgezet:
(f)
maar de Patriarch Joseph een goed eenvoudig man, zonder geleertheit, volgens
+
Mainburg, dwarsboomde het zelve opentlyk. Gelyk de Keizer met ernst de
+
vereeniginge scheen te betrachten, deet hy ook al wat mogelyk was om de
Hy schynt de
verzoeninge der
toestemminge der Geestelykheit te verkrygen. Geenerlei list liet hy onverzogt.
Grieksche en Latynsche
Eerst maakte hy een verdrag met den Patriare', volgens 't welk deeze zynen
Stoel volstrekt afstondt in geval de onderhandeling gelukte, maar dien men hem Kerken met ernst te
wederom moest inruimen, zo dezelve vruchteloos afliep. Terwyl men den uitslag betrachten.
van die groote zaak, welke gebragt wierd voor het Concilie van Lions, in de maand
Mei van den jare 1274. beroepen, verwachtte, moest de Patriarch zyn paleis verlaten,
en zich in een Klooster begeven. Daar na poogde Michiel de overige Geestelyken
door vriendelyke en schoonschynende redenen op zyn zyde te krygen. Vervolgens
(g)
gebruikte hy bedreigingen, en zelf geweld tegen de geenen die hem tegenstonden.
De Scheuringe werdt afgesworen in den name des Keizers Michiel, en de
Vereeniginge gesloten in de volle Kerkvergaderinge, op zulk eene plechtige en
krachtige wyze, en zo overeenkomstig met de denkbeelden van het Roomsche Hof,
dat 'er niets scheen aan te ontbreeken. Maar men zal zien dat de oude zuurdeessem
nog overgebleven was. Michiel, zich zo volstrekt met de Latynen vereenigt hebbende,
begeerde dat het formulier des Geloofs zou opgezegt worden even als voor de
Scheuringe: ook verzogt hy dat de gebruikelykheden, te voren ingevoert, mogten
+
blyven standgrypen. Daar en boven ontstonden 'er nieuwe scheuringen en
verdeeltheden onder de Geestelykheit, waar door wel haast al 't geen de Keizer +Nieuwe verschillen.
overeenkomstig met het oogmerk en den wille van den H. Stoel gedaan hadt,
onnut en vruchteloos wierdt. Ook moest ik niet vergeeten, dat 'er onder het gedrag
van Michiel en van zynen Patriarch Jan Veccus vry wat kunstenary schuilde. Deeze
Jan bezwachtelde het groote Verschilstuk wegens den uitgang van den H. Geest
met veele duistere en nutteloze bewoordingen, in de Geloofs-belydenisse welke hy
aan Paus Johannes XXI. overzondt. Echter deet hy in den ban alle de geenen die
weigerden de H. Roomsche Kerke te erkennen voor de Moeder en opperste van
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Clemens IV. in 't jaar 1267.
In den jare 1272.
Zie Pachymerus L.V.C. 8.
Als zynde de herren waar op de Deur der Pauzen draait. Pachym. ibid.
Zie Pachymerus, zeggende dat de Geestelykheit zich flauwelyk tegen het ontwerp kantede,
in hope dat gelyk te voren eenige hinderpalen in den weg zouden komen.
Pachymerus, die Mainburg gemakkelyk kan opwegen, spreekt voordeliger van dien Joseph.
Zie het verhaal der geweldenaryen van Michiel by Pachymerus, L.V.
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alle de andere Kerken. Nicolaas III. die na Johannes XXI. de Pausselyke waardigheit
verkreeg, begeerde dat de Patriarch en de andere Prelaten, gelyk ook de
Geestelyken van yder Stad, Dorp, of Gehucht, elk in 't byzonder hunne Belydenisse
zouden doen volgens het Formulier der Roomsche Kerke; dat de Grieken en de
Latynen eenstemmiglyk het Symbolum met de byvoeginge zouden opzeggen; dat
de Geestelykheit zich moest verbinden niets te leeren noch te dulden 't geen met
de artykelen des Geloofs streedt; dat men van de gebruiken, Geduurende de Scheu-
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ringe ingevoert, geene andere zou waarnemen dan die de Roomsche Kerke zou
goedvinden toe te laten, als niet strydende tegen het geloof, noch tegen de regelen.
Nicolaas deet ook verstaan, dat de Grieken zich moesten doen ontheffen van den
vloek die wegens de Scheuringe op hen lag; dat de Patriarch en de andere
vereenigde Prelaten aan de Roomsche Kerk moesten verzoeken bevestigt te worden
in hunne Waardigheeden: eindelyk dat de tegenwoordigheit van een
Kardinaal-Legaat, met eene volle magt bekleed, te Constantinopolen van een
volstrekte nuttigheit zou wezen. De Keizer vocht al wykende, en, 't zy hy waarlyk
eenen opstand zyner bloedvrinden en onderdanen vreesde, of dat hy blyde was
een voorwendzel te vinden om zich niet te verre in te laten, hy verklaarde aan de
Geestelykheit, dat hy geenerlei verandering in de gebruikelykheden, noch de minste
byvoeginge by het Symbolum of de Artykelen des geloofs zou dulden.
By zulk een glimpig bedryf, 't welk, gelyk men zien kan, uit eene welgegronde
vreeze voor de onverzettelykheit der scheurzieke Grieken sproot, voegde de Keizer
zeer kunstiglyk eene uiterlyke toegeventheit voor den Paus, waar door hy het
opperste gezag van den Roomschen Stoel ten hoogsten scheen te doen gelden.
Doe hier nog by 's Vorsten quade behandelingen en wreetheit tegen die hem met
omkeeringe van Godsdienst beschuldigden, of die hun misnoegen over de
+
vereeniginge betoonden. Paus Martinus IV. begreep wel haast hoe weinig voordeel
+
de Apostolische Stoel zou trekken uit eene gedwongene verzoeninge, die zich
Paus Martinus IV. doet
niet verder dan tot Michiel, zynen Patriarch Veccus, en eenige andere Geestelyken Paleologus in den ban.
(a)
uitstrekte: oordeelende derhalven dat die vereeniginge bedriegelyk was, weigerde
hy gehoor te verleenen aan de Afgezanten van dien Vorst, dien hy vervolgens in
den ban deet in den jare 1281.
+
(b)
Michiel Paleologus in 't jaar 1282. Roomsgezint overleden zynde, volgens
+
Mainburg, schoon door den Paus in den ban gedaan, begon Andronicus zyn
Keizer Andronicus doet
Zoon de Regeering te aanvaarden met het te niet doen van de Vereeniginge met de gemaakte vereeniging
te niet.
de Latynen aangegaan: vervolgens deet men eene plechtelyke uitzuiveringe,
even of men door de vereeniginge ontheiligt ware geweest: verscheide Geestelyken
wierden in hunnen dienst voor eenigen tyd opgeschort, andere geheel afgezet, en
den Leeken wierden boeten opgelegt. Veccus werdt veroordeelt en afgezet in een
Kerkvergadering te Constantinopolen gehouden. Hier op volgde het afzetten van
nog verscheidene Bisschoppen, gelyk ook veele ongeregeltheden in de Grieksche
Kerke, welke alle op te noemen hier te veel plaats zou beslaan. De geduurige
verdeeltheeden in die Kerk, en de slechte gesteltenisse van den Staat, door
ontzaggelyke vyanden van alle kanten aangetast, hielden de gemoederen gestadig
in eene gevaarlyke onzekerheit en bekommering.
+
Het ontwerp van vereeniginge wierdt hervat door zekeren Sanuto in den jare
+
1326. maar zonder eenig gevolg. Eenige jaren daar na toonde de jonge Keizer
Vruchteloze pogingen tot
(c)
herstellinge.
Andronicus wat begeerte tot vereeniging. Paus Johannes XXII. zondt Nuntiussen
naar Constantinopolen om daar over te handelen: maar op den raad van Nicephorus
Gregoras liet men zich niet in: en dus was de reis der twee Nuntii vruchteloos. De
(d)
poginge in 't jaar 1337. aangewend, hadt geen gelukkiger gevolg.

(a)
(b)
(c)
(d)

Zie Pachymerus, L. VI. C. 30.
Maimburg Schenringe, enz. L.V. Pachymerus zegt 'er niets van.
In 't jaar 1333.
Onder het Paufschap van Benedictus XII.
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+

Twee jaren daarna wierdt Barlaam ook gezonden aan Benedictus XII. wegens
+
den Keizer Andronicus. Hy deet nieuwe voorslagen van verzoeninge, die even
Andronicus doet
als te voren by den Paus ingang hadden, zynde zeer voordeelig aan het gezag voorslagen tot vreede, om
van den H. Stoel: Doch uit het gedrag van de Afgezanten des Keizers, ziet men hulp tegen zyne vyanden
wel dat hy niet gezint was die voorslagen gestand te doen, dan voor zo verre hy te bekomen.
daar door middel kon vinden om het tegen de Turken en zyne andere vyanden uit
te houden. Die gesteltenisse zeker moest maar een verzoeninge voor een tyd te
weeg brengen, en groote hinderpalen tot eene bestendige vrede veroorzaken. Gelyk
ook gebeurde. Volgens Maimburg begeerde het volk, onder de elenden als verdrukt,
die vereeniginge zeer vuuriglyk; niet door overtuiging, want dit moet men van 't volk
niet verwachten, maar om dat het zich vleide door die vereeniginge met be-
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hulp der Latynen zyne rampen te boven te komen. Barlaam begon voor te stellen
een algemeen vry Concilie, eenstemmiglyk beroepen met goedvinding des volks
en der vier Oostersche Patriarchen; 't geen men niet konde zeggen van de
(a)
vereeniginge te Lions gemaakt, dewyl dat het werk des Keizers alleen geweest
was: maar ter zelver tyd verzogt hy om hulpe tot het herneemen van Natolien op
de Turken, zynde dit een middel, zeide hy, om den weg naar het Heilige Land te
openen, en om de Grieken te doen luisteren naar de voorstellingen van 's Paussen
Legaten. Dus, vervolgde hy, zal de Keizer den Grieken konnen overtuigen van de
goede trouw en de oprechte vriendschap der Latynen. De elende van het Keizerryk
dan, en de ondergang waar mede het gedreigt wierd, waren de redenen van het
omhelzen der Religie. Barlaam gaf het genoeg te kennen toen hy tegen den Paus
zeide, dat hy niet was de Afgezant van het Grieksche Volk, maar van den Keizer
Andronicus alleen, die zich niet konde noch durfde verklaren voor de Vereeniginge,
indien hem de Latynen niet vooraf hulpe toezonden. De Paus bestemde noch den
voorslag van een algemeen Concilie, noch het onderzoek der geloofsgeschillen
tusschen de Grieken en Latynen, noch de verdraagzaamheit die Barlaam voorsloeg;
onder 't voorwendzel van de dwalinge niet te wederstaan, is dezelve eenigermate
toestemmen. Hy boodt Commissarissen aan om met die der Grieken te zamen te
komen, niet om met hen te twisten, maar om de scheurzieken te onderrechten. Al
't geen Barlaam vervolgens antwoordde, bewyst klaar dat het ontwerp geen ander
doel hadt dan om onderstand van den Paus te bekomen.
+
Midden in de ongeregeltheden die Constantinopolen beroerden na de doot van
Andronicus den jongen; ongeregeltheden ten deele geweeten aan de gewaande +Gelyk ook zyne
(b)
geestverrukkingen van zekere Quietisten, die onder de Monniken van den Berg Navolgers.
Athos het hooft opstaken, vernieuwde Johannes Cantacuzenus, die zich tot de
heerschappy had weten in te dringen, het ontwerp van Vereeniging, met oogmerk
om daar door de gunst van Clemens VI. te winnen. Men zondt Ambassadeurs en
Nuntiussen over en weer. Een Kerkvergadering naar den zin zo wel van den Paus
als van den Griekschen Keizer wordt 'er voorgeslagen en aangenomen, maar door
's Pauzen doot bleef zy achter. De slechte toestand van dien Keizer, van alle kanten
door zyne vyanden benauwt, was oorzaak dat hy over het zelve werk schreef aan
(c)
den Opvolger van Clemens. Uit eene diergelyke noodwendigheit boodt Paleologus,
Opvolger van Cantacuzenus, ook eene Vereeniging aan, welke verzelt was van
zulk eene plechtelyke en nederige gehoorzaamheit als men aan een Souverein
bewyzen kan. Hy zondt een zyner Zonen in gyzeling en tot onderpand zyner trouwe
aan den Paus. 's Pauzen Legaat te Constantinopolen gaf hy een byna volstrekt
oppergezag in het Geestelyke: hy verbondt zich te maken dat de Grieken geheel
en al aan de Roomsche Kerke zouden onderworpen worden, en verklaarde eindelyk,
dat, indien hy zyne beloften niet nakwam, het Keizerryk zou overgaan op zynen
Zoon Andronicus, over wien hy de Vaderlyke magt in dat geval ook aan den Paus
opdroeg; indiervoegen dat zelf de Paus het Ryk zou konnen magtig worden in zyns
Zoons naam enz. Zulk eene verbintenisse was het die door 's Pauzen Internuntius
+
aangeraden werdt aan eenen Vorst omringt van vyanden, zynde van binnen gedrukt
+
door de Grieksche Factien die elkander vernielden, terwyl de Turken onder die
Aanstaande ondergang
van
het Grieksche Ryk.
verdeeltheden hunne overwinningen tot aan de poorten van Constantinopolen
voortzetteden. Hoe het ook zy, 't is aanmerkelyk dat die onderwerping niets te weeg
(a)
(b)

(c)

De Keizer Michiel Paleologus.
Men noemde dezelve Palamiten, van eenen Gregorius Palamas hun Hooft. Johannes
Cantacuzenus Hist. van Andronicus, L. II. enz. IV. V. ook Fleury Tom. XX. en Mainburg
Scheuringe, enz.
Innocentius VI. gekoren in 't jaar 1352.
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bragt: de hulp of bystand bleef achter, en de onderhandeling was zonder uitwerking.
Al het geen Paleologus verder van tyd tot tyd in opzicht zyner verbintenisse met
den Paus deet, strekte alleen tot het bekomen van hulpe, die echter nooit kwam.
+
In den jare 1369. begaf zich die zelve Johannes Paleologus naar Romen, om de
+
Latynsche Vorsten hunnen bystand te verzoeken tegen de Turken die hem van
Hulp daar tegen verzogt,
doch
te vergeefs.
alle kanten benauwden. De Grieksche Keizer deet eene Geloofsbelydenisse,
geheel en al Catholyk en overeenkomstig met de belangen van den Paus. Ik voeg
'er by dat Paleologus zyn belang daar ook in hadt,
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en dat het verval zyner zaken zulks medebragt. Paleologus keerde te rug met brieven
van recommandatie van wegen den H. Vader, als mede begunstigt met eenige van
deszelfs Geestelyke gaven. Misschien liet de Staatkunde van dien tyd niet toe hem
tydelyke gunsten, die hy echter niet ontbeeren kon, toe te staan. Zelf is 'er veel
schyn dat de Paus geen gezag genoeg hadt om anders te handelen in 't midden
der verdeeltheden die toen het Westen beroerden. Hoe het zy, die ongelukkige
(a)
Vorst kwam armer en zwakker 't huis, dan hy uitgegaan was.
Ik ga voorby het Gezantschap van Johannes Paleologus aan Paus Urbanus V.
als mede eenige brieven, tusschen Johannes Cantacuzenus, toen ter tyd Monnik
zynde, en den Paus Gregorius XI. wegens de Vereeniginge der Grieken en Latynen
gewisselt. Ook melde ik niets van de brieven, die Manuel Paleologus, opvolger van
(b)
Johannes, aan Bonifacius IX. schreef; noch van de reize welke die Keizer
+
genoodzaakt was te doen om van de Westersche Vorsten hulpe te erlangen, toen
+
(c)
Constantinopolen
de Stad van Constantinopolen, het eenigst overschot van zyn Ryk, door Bajazeth
belegert
van de Turken.
ingesloten was. Alle die pogingen waren zonder vrucht, zo wel in 't tydelyke als
in 't Geestelyke. De Scheuringen der Westersche Kerk, en de vlam des oorlogs, die
Vrankryk, Engeland, en Duitsland hadt aangesteken, benamen hem alle hoop van
ontzet, en al wat hy verkrygen kon, was dat Vrankryk hem een Pensioen toeleide.
't Was in dien tyd dat verscheide geleerde mannen begonden te vluchten naar Italien,
tot verder verval der Grieken, eertyds door konsten en wetenschappen zo vermaart.
+
Met den aanvang van het jaar 1418. zondt Manuel Paleologus Ambassadeurs
aan het Concilie van Constans, met voorslagen van vereeniging die zonder eenig +Ambassaderus aan het
gevolg waren, schoon eenige Schryvers verhalen dat aan die Ambassade gunstig Concilie van Constans
gezonden, en verdere
gehoor verleent wierd. Manuel bleef echter altoos van voornemen om zich te
handelingen tot
vereenigen, en zelf zyne onderdanen door eene plechtelyke Kerkvergadering
vereeniging met de
daar toe te verplichten. Mogelyk handelde hy toen ter goeder trouwe, mogelyk
ook dat het belang alleen zyne beweegreden was. Wat 'er van zy, hy deet alles Latynen.
(d)
met overleg en raad van den Patriarch Joseph. Martinus V. zondt eenen Legaat
naar Constantinopolen. Men stelde wegens de Keizers Michiel en Johannes
Paleologus eene vrye en algemeene Kerkvergadering in die Stad voor: maar de
Paus wilde daar by bedingen, dat de Vorsten dan zyne Latynsche Prelaten kost-en
schadeloos moesten houden, 't geen ondoenlyk was. De Grieken aan den anderen
kant bleven by hun stuk om het Concilie te Constantinopolen te houden, verklarende
hunne meeninge te zyn zich te onderwerpen aan 't geen men aldaar op eene vrye
wyze bepalen en vaststellen zoude, maar niet blindeling van Rome en van de Leere
der Latynen te willen afhangen. Daar uit ziet men dat het zelve wantrouwen
wederzyds bleef duuren; dat Staatkunde en gebrek de eene, en de begeerte tot
volstrekte heerschappy, zelf over geweten en gevoelens, de andere party bestierde.
+
(e)
Op de aanrading der Vaderen van het Concilie van Bazel zondt Johannes
Paleologus hun zyne Gezanten tot eene onderhandelinge over de Vereeniginge +Handelingen daar over
met het Concilie van
der Kerken. Zy kwamen wegens eenige préliminaire artykelen overeen, waar
Bazel.
van de voornaamste inhielden dat men om eene Vergaderinge te beleggen de
eene of de andere Stad van Italien zou uitkiezen, zo na by de Zee als mogelyk was,
of anders Buda in Hongaryen, of Weenen in Oostenryk; dat de Grieksche Keizer
zich daar heen zou begeven met de Patriarchen, de Aartsbisschoppen, enz. ten
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Men verzekert zelf, dat zyne schuldeisschers hem te Venetien deeden aanhouden, en dat
zyn zoon Manuel gelt leende om hem te verlossen.
In 't jaar 1396.
Omtrent den jare 1400.
In 't jaar 1420. 't Was de Kardinaal de St. Ange.
In den jare 1434.
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getale van zeven hondert personen, die op kosten van het Concilie zouden leven
tot hunne wederkeeringe naar Griekenland; dat men ook de onkosten zou dragen
van de vergaderinge der Grieksche Geestelykheit, die te Constantinopolen zou
byeenkomen ter verkiezinge van de Gedeputeerden naar het Concilie; dat men
manschap en galeyen zou leveren tot verdediging van Constantinopolen geduurende
het afwezen des Keizers, mede op kosten van het zelve Concilie. De Kerkvergadering
van Bazel ratificeerde die Artykelen, gelyk Paus Eugenius vervolgens ook deet.
Onderwyl
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deeden zich misgrepen in de bewoordingen en omschryvingen op, als mede vitteryen
en begeerde veranderingen van de zyde der Grieken; gelyk ook oneenigheden
tusschen het Concilie en den Paus Eugenius, waar door de onderhandeling van
Bazel wederom gedwarsboomt wierd: eindelyk kwam men overeen tot het houden
(a)
van een ander Concilie te Ferrare, van waar het te Florence wierdt overgebragt.
+
De Grieken kwamen te Ferrare in de maand Maart des jaars 1438. aan. Na het
+
regelen van 't Ceremonieel tusschen den Paus en den Keizer Johannes
Als mede te Ferrare.
Paleologus, die zich in persoon by de Kerkvergadering bevondt, opende men
(b)
dezelve in de maand van April, en tot aan de eerste Zittinge toe, in October
gehouden, deden de Grieken en Latynen niet anders dan twisten over hunne
wederzydsche verschilpuncten. De zestien Zittingen van die Kerkvergadering
brachten niet anders te weeg dan lange redenvoeringen, verwarde tegenspraken,
en ydele krakkeelen, waar door niets beslist en niemant bekeert wordt. Het Concilie
werdt wederom geopent te Florence, en men hieldt daar de eerste Zittinge op het
einde van de maand February des jaars 1439. Tien Zittingen hadt men 'er met de
Grieken. Daar werdt hevig getwist, maar met twisten niets konnende verwinnen op
het grootste gedeelte der verhitte en weerbarstige Grieksche gemoederen, zogt
men andere middelen om tot eene vereeniginge, welke de Grieksche Keizer het
koste wat het wilde trachtte door te zetten, te geraken. Verscheidene wegen werden
'er ingeslagen, doch vruchteloos. Men kan zich niet genoeg verwonderen over de
doorslepenheit en de fyne uitvindingen, waar van men zich wederzyds bediende
om vast te stellen of om te verklaren de verscheidene wyzen waar op de uitgang
van den H. Geest te begrypen is. Doch het is maar al te zichtbaar dat de H. Geest
aan die beuzelachtige hairkloveryen weinig deel hadt.
+
'T zy hoe 't zy, men sloot eindelyk een vereeniging in schyn. Zo noem ik ze, om
+
dat zy niet meer algemeen was dan de voorgaande, en omdat door haar de
Zeker vergelyk getroffen.
verdeeltheden onder de Grieken nog meer aangroeiden. Men stelde in de
tegenwoordigheit des Griekschen Keizers eene Geloofsbelydenisse op, welke
wegens den uitgang van den H. Geest den Grieken en den Latynen gemeen zyn
moest. Dat schrift wierdt gelezen, getekent, en goedgekeurt van beide de kanten
in de maand Juny. In dezelve maand stierf Josephus de Patriarch van
Constantinopolen te Florence, geheel vereenigt met de Latynen, ten minsten volgens
de laatste verklaringe die van hem overig is.
+
De andere verschilpuncten wierden veel minder betwist, uitgenomen dat van de
+
Opperhoofdigheit des Paus, waar toe de Grieken niet konden verstaan. 't Ging
Verschilpuncten betwist.
echter door onder zekere bepalingen, die dat Opperhoofdig gezag geenzins
benadeelden. Het Decreet van vereeniging wierd getekent den zestienden July des
zelven jaars, terwyl men op den zelven tyd te Bazel den Paus Eugenius, die om zo
te spreeken de Ziel dier Vereeniginge was, afzettede.
Het Decreet, waar by de Armeniers zich met de Roomsche Kerke vereenigden,
+
wierd gemaakt in November van het zelve jaar. De Jacobiten voegden 'er zich ook
+
by met den aanvang van het jaar 1441. De meeste Grieken in tegendeel, die in
Aarseling der Grieken.
het Concilie van Florence de Vereeniging onderteekent hadden, aarselden te
Constantinopolen. Het verwyt des Volks, het onweer dat hun boven 't hooft hing van
den kant der Monniken en andere Scheurzieke Geestelyken, hun eigene
(c)
ligtvaerdigheid eindelyk, deeden hen 't gedane herroepen, zo dat zelf verscheidene
onder hen de penne tegen de Vereeniginge opvatteden. Deeze hunne schriften
(a)
(b)
(c)

In 't jaar 1438.
Dat is te zeggen, met de Grieken; want het Concilie hadt reets zyne zittingen begonnen in
de Maand January van het zelve jaar.
Zie het verhaal 't welk Ducas van die herroepinge doet in zyne Hist. des Paleologues. C. 31.
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wierden gevolgt van een oneindig getal verwytingen en verdachthoudingen tegen
(d)
de Latynen, dat zy namelyk den Grieken omgekogt, en de stemmen betaalt, als
mede de Acten en ondertekeningen vervalscht, nagemaakt, of verandert hadden.
Alle die klachten, verzelt van den ouden haat der Grieken tegen de Latynen, maakte
de Scheure zo wyd als voorheen, en de Keizer zelf, wiens oogmerk was den Latynen
door de Vereeniginge in zyne belangen te wikkelen, om zich met kracht tegen de

(d)

Daar waren Aartsbisschoppen, die onder het tekenen van het Decreet zeiden; wy zullen niet
tekenen, indien gy ons het beloofde gelt niet verschaft, enz. Ducas ibid.
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Turken te doen ondersteunen, verflauwde zeer in zynen yver, toen hy zyne hoop
zo zag te leur gestelt. 't Gemor des Volks, door de Geestelykheit aangezet, bracht
hem ook van zyn stuk: maar 't geen hem meest beangst maakte, was de
Excommunicatie waar mede drie Oostersche Patriarchen hem durfden bedreigen.
Die stoute daat was oorzaak dat het Oosten by de Scheuringe bleef, gelyk ook
Rusland en het grootste gedeelte van Constantinopolen. Die Prelaten spraken ter
zelver tyd een vonnis van Afzettinge uit tegen den Patriarch deezer Stad, als mede
tegen alle de Geestelyken die door hem verordent waren.
+(a)
Het verlies van den Veldslag te Varne by den Pontus Euxinus of de zwarte
Zee, tusschen Ladislaus Koning van Hongaryen en den Turkschen Keizer Amurat, +Veldslag tusschen
Ladislaus Koning van
benam Johannes Paleologus eensklaps alle hoop, hebbende zich tot daar toe
Hongaryen, en den
nog konnen vleyen den Latynen aan zyne belangen te verbinden, verbindende
de Grieken aan hun Geloof en aan hunne Kerk. Ik zal hier niet herhalen, dat de Turkschen Keizer.
valsche oogmerken in het omhelzen van de Religie, die valsche oogmerken die
maar al te dikwyls de belangen van het Christendom hebben overhoop geworpen,
reets overlang vereischt hadden dat men den Grieken niet te hulp kwam, dan op
voorwaarde dat zy zich in hunne gebruikelykheden en Geloof zouden schikken naar
den wille van het Hooft der Latynsche Kerke. 't Scheen of men niet wilde voorzien,
dat door de verwoestinge van het Oostersche Ryk, en den voortgang der
+
Mahometanen het Westersche Christendom moest verzwakt en onteert worden.
Men gaf zich over aan een dollen drift onder den naam van yver voor Godsdienst +Oorzaak van den
verborgen, niet lettende op het noodwendige van den Staat, noch op de belangen Nederlaag van Ladislaus.
der volkeren, maar alleen uitzynde op de vermenigvuldiging der Gelovigen, en om
de Zielen gevangen te leiden onder den wille van enige heethoofden. Het verlies
van den slag te Varne ontstondt uit dien yver, waar door men den stilstand van
(b)
wapenen, met de Turken gemaakt, en op het Evangelie bezworen, verbroken hadt.
De Kardinaal Julianus bestondt die trouwloosheit, zo strydig met de gronden van
het ware Christendom, eenen glimp te geven, en alle de zwarigheden, door de
Christen-Vorsten daar tegen gemaakt, uit den weg te ruimen door eenen Aflaatbrief,
verleent in den name van den Opvolger des geenen die ons bevolen heeft onze
beloften getrouwelyk en heiliglyk gestand te doen, al ware het tot onze schade, en
tegen onze grootste vyanden. Johannes Paleologus, geen hoop van onderstand
door de Latynen meer hebbende, wilde, of durfde niet meer van vereeniginge reppen.
+
Men meent, dat in 't jaar 1444. de vereeniging der Syriërs, der Chaldeen, der
+
Maroniten, en hunne Patriarchen, met de Latynen geschied is. Doch deze
Onbestendigheit der
Vereeniging tusschen de
vereeniging was niet bestendiger, noch algemeener dan die der Grieken.
Grieken en Latynen.
Al het geen verder onder de Regeering van Constantinus Paleologus, den
laatsten Keizer der Grieken, gedaan wierd om de Vereeniging in de Kerkvergadering
(c)
van Florence getekent te handhaven, was niet anders dan veinzery en staatkunde.
+
't Is waar, die Vorst nam het decreet van vereeniging aan, ook verplichtte hy daar
+
toe eenige Geestelyken en zommige Hovelingen. Maar, behalven dat de
Redenen daar van.
noodzakelykheit zulks medebragt, was de halstarrigheit des Volks dezelve als
(a)
(b)

(c)

Op 't einde des jaars 1444.
Men verzekert, dat Amurat het Tractaat, 't welk hy met de Christenen gesloten hadt, uit zynen
boezem rukkende, deeze woorden aan den Heilant Jezus Christus toevoegde: Heere, zie
daar het verbond dat de Christenen met my gemaakt hebben in uwen naam. Indien gy God
zyt, wreek dan het ongelyk, u en my aangedaan. De Kardinaal Julianus sneuvelde in dat
gevecht. Andere zeggen, dat hy na die nederlaag in handen van eenige struikrovers verviel,
die hem vermoordden.
De meeste Geestelyken bestemden het niet. Maar wat zegge ik, de meeste.... niemant stemde
daar in, en de Keizer zelf veinsde alleenlyk dat hy zulks toestemde enz. Ducas drukt zich dus
uit, Chap. XXXVI. de l'Histoire des Paleologues.
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te voren, en de slechte staat van zaken liet nu minder dan ooit toe eenig gezag te
gebruiken om de gemoederen te doen bedaren, en te brengen onder de
gehoorzaamheit van den Roomschen Stoel. Zo ras de Monnik Gennadius, 't Hooft
van die zich tegen de Roomsche Kerke aankanteden, de geenen die de unie te
Florence gemaakt, zouden aannemen, met de allerzwaarste rampen gedreigt hadt,
wierdt de Latynsche party als een verzameling van Kerkballingen aangezien: zelf
hadden de Godvruchtige daar ook deel aan, en namen de vryheit van den vloek
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uit te spreken tegen die het decreet van vereeniging goedkeurden.
+
Wat afkeer de Grieken van de Roomsche Kerk hadden, kan men onder anderen
+
oordeelen uit deze woorden van den Admiraal der Grieksche Vloot. Toen die
Blyk van den afkeer der
Grieken van de Roomsche
Griek het Turksche heir zag, 't welk Constantinopolen belegerde, zeide hy, 't is
Kerk.
beter den Tulband te zien heerschen te Constantinopolen, dan den hoed van
+
een Latynsch Kardinaal. Die afkeer verminderde niet nadat de Turken die Hooftstad
+
hadden ingenomen.
Die afkeer houdt niet op
na het inneemen van
Hier zou men deze verkorte Historie der Scheuringe mogen afbreken. 'T is
Constantinopolen door de
byna genoeg van eeuw tot eeuw gevolgt te hebben de onderhandelingen, die
men zedert het begin der Scheure gehouden heeft om de Grieken met de Latynen Turken.
te vereenigen, en aangetoont de middelen die de Grieksche Keizer aan de eene,
en de Pauzen aan de andere zyde in 't werk stelden om tot eene verzoeninge te
geraken, waar toe echter gemeenlyk geene andere beweegreden dan tydelyk belang
of staatkunde was. De onkunde der Grieken, nu onder het juk der Turken gebragt,
belette hen zich te redden uit de beuzelachtige Geloofsgeschillen die zedert langen
tyd beide de Kerken verwydert hielden, en door het verkopen van het Patriarchaat,
't welk omtrent acht jaren na het veroveren van Constantinopolen aanvang nam, zo
dat men zedert dien tyd den meestbiedenden daar mede vereert zag, scheen alle
hoop van verzoeninge voor altoos verdwenen. Men heeft echter nog eenige
Patriarchen gezien die de gevoelens der Latynen omhelsden, in weerwil van den
onverzettelyken haat des Volks tegen den Paus en zyne Gemeenschap. Maar alle
ontwerpen van vereeniginge wierden achter de bank geworpen of opgeschort in de
beroertens die door de menigvuldigheid van Secten en Ketteryen onder de
Westersche Christenen, geduurende de zestiende eeuw, ontstonden. Zie hier eenige
voorname stukken der Historie over 't geen nog aan deze stoffe van de Scheuringe
der Grieken ontbreekt.
+
Men zegt dat Jeremias, Patriarch van Constantinopolen geworden in den jare
+
1572., door de Lutheranen aangezogt wierd om zich met de Augsburgsche
De Lutheranen zoeken
de Grieken op hunne zyde
Belydenis te vereenigen, en dat zy hem niet konnende winnen, middel vonden
te krygen.
om hem te doen afzetten. Jeremias was in tegendeel genegen om zich by de
Latynen te voegen: ten minsten uit het antwoord, 't welk hy op de Geloofsbelydenis
van Augsburg deet, blykt dat hunne leere over het H. Avondmaal hem duister
voorkwam; als mede uit een nader antwoord, dat hy ten opzichte van verscheidene
andere Artykelen geen Luthersgezinde was. Veele hairklovende geschillen zyn 'er
gerezen over het Geloof van dien Griek.
+
Cyrillus Lucaris, die, zo men meent, met behulp van Hollandsch gelt, en door de
+
konstenaryen van de Calvinische party, Patriarch van Constantinopolen wierdt,
Cyrillus Lucaris, Patriarch
wilde eene vereeniginge met die Secte aangaan. De Geloofsbelydenisse welke van Constantinopolen, wil
hy overgaf, was in alles overeenkomstig met het gevoelen van Calvinus; 't geen zich met de Calvinisten
(a)
vereenigen.
de Westersche Kerk in een groote verslagenheit bragt. Dus luid het verhaal,
(b)
hier onder aangetekent. Om dit wel te verstaan, moet men weten dat Cyrillus
Lucaris Holland en Engeland doorreist hadt. Daar was het dat hy de leere der
Protestanten inzoog, door met hen om te gaan en hunne boeken te lezen. Uit dit
(c)
lezen en dien ommegang kon hy een ontwerp van Reforme smeeden, en hy bragt
(a)
(b)
(c)

Ambassade à la Porte en 1665. de Gautier Leslie.
Hy leefde in den aanvang der zeventiende eeuwe. De Turken bragten hem ter doot in den
jare 1638.
Zie hier wat de Ridder Ricaut van Cyrillus zegt in de Voorreede van zynen Staat der Grieksche
Kerke, volgens de Overzettinge die te Amsterdam in 't jaar 1688. gedruk is. ‘Ik weet ... dat
Cyrillus eenigen tyd in Engeland doorgebragt hebbende, groot vermaak schepte in den
bloeyenden staat van de Religie in 't begin der Regeeringe van Karel den I.... en eene hooge
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ook eene Geloofsbelynisse in 't licht, byna geheel op den Calvynschen leest
+
geschoeit, en naderhand te Geneve gedrukt, als een geloofwaardig bewysstuk van
+
(d)
Verschillende gevoelens
de Overeenkomst in geloof tusschen de Grieken en de Protestanten wegens
van Partyen over hem.
het

(d)

achtinge gevoelde voor de Anglicaansche Kerk. Dit heeft hem mooglyk stoffe verschaft om
de Grieksche te hervormen, om daar in te bepalen de langwyligheit der Diensten, de veelheit
der Plechtigheden, en het groot getal der H. Dagen; om daar in vast te stellen de leere van
den staat der zielen na de doot; om daar in af te schaffen zekere bygelovige Ceremonien,
die te zeer naar het Heidendom zweemden; en om daar in te doen gelden het Sacrament
des Avondmaals, zonder des zelfs schroomelyke dieptens te peilen.
De Grieken, zegt de Ridder Ricaut in de zelve voorreden, verfoejen die Belydenis.... Het geen
hy verder zegt houde ik voor eene Historische wonderspreuk; men beschuldigt den Jezuiten
dat zy de auteurs dier Belydenisse zyn, en dat zy dien waardigen Prelaat doodelyk batende,
hem vreesselyke vervolgingen hebben berokkent; zo dat het wel zou konnen wezen dat zy
hem in den haat der Turken en Joden gebragt hebben, en dus gemaakt dat by van de
blixemschichten van het oude en van het nieuwe Rome te gelyk getroffen wierdt. Men zal uit
het volgende zien, dat die Belydenisse des Geloofs waarlyk van Cyrillus is.
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Hooftzakelyke des Christendoms. Elke party heeft Cyrillus afgemaalt volgens haare
(a)
denkbeelden of vooroordeelen. Indien men de Roomsgezinden geloven zal, was
hy een volslage Calvinist, een vyand van den Paus, een loontrekkend huichelaar
der Protestanten, wier leere hy omhelsde uit belang, en niet uit overtuiginge, en
door wier gelt en kuiperyen hy den Patriarchalen Stoel hadt weten te beklimmen.
(b)
Volgens de Protestanten, moet men toestemmen dat hy een vyand der Latynen
geweest is; maar voor al der valsche Grieken (dat is der Latynsgezinde Grieken).
Hy haalde zich de vyandschap der Latynen op den hals, om dat hy kloekmoediglyk
de beloften en de bedreigingen, die zy deeden om hem op hunne zyde te krygen,
wederstondt. Zyne oogmerken waren die van een waar Christen, en zyn gantsch
gedrag heeft doen zien, dat hy meende te moeten arbeiden om eene volkomene
Godsvrucht in zyne Kerke op te rechten, door zich met al zyn magt te verzetten
tegen den voortgang van dwaalingen en bygelovigheden, enz. dat hy de waarheit
niet in ongerechtigheit heeft onderhouden, noch de bewegingen zyn's gemoeds
verraden enz. Eindelyk, dat de vriendschap tusschen hem en de Ambassadeurs
van Engeland en Holland alleen sproot uit onderlinge goede kennis, welke vervolgens
eenige gemeenzaamheit baarde, toen zy naar Constantinopolen gezonden wierden,
en hem aldaar vonden, enz.
+
Buiten ander verhaal blykt het uit verscheidene brieven van Cyrillus, dat die Griek
+
(c)
(d)
Zyn gedrag aangetoont
in 't hooft kreeg naar zyn eigen zinlykheit eene vereeniginge met de
uit
zyne brieven.
Protestanten, of liever met de Calvinisten, aan te gaan; dat hy zyn byzonder
(e)
geloof vermengde met dat van zyne Kerke ; dat desniettegenstaande zyne
gevoelens nog op verre na niet overeenkwamen met het zuivere Calvyndom, ten

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

Arnaud. Perpetuité de la Foi. en anderen.
Claude. Antwoord op de Duurzaamheit des Geloofs. L. III. C. 12. daar hy eenige merkwaardige
byzonderheden wegens de achtinge die de Grieken van Constantinopolen voor Cyrillus
hadden, verhaalt, als mede hoe zy hem beklaagden na zyn doot. Echter zie ik niet dat zulks
veel bewys geeft voor de overeenkomst van het geloof van Cyrillus met dat van zyne Kerk.
Behalven dat de haat van 't Gemeen lichtelyk in beklag en medelyden verandert; zegge ik,
dat de onwetenheit der Grieken (ik spreek van het gemeene volk) al te groot was, dan dat
eene Geloofsbelydenisse van hunnen Patriarch tot hunne kennisse zou gekomen zyn, en dat
zy daar uit oorzaak van haat of van verwyderinge zouden genomen hebben. 'T is dierhalven
niet ommogelyk dat het volk veel achtinge en genegenheit voor Cyrillus behouden heeft,
zonder zich met die Belydenisse te bemoejen. Misschien ook heeft die genegenheit, welke
men ons voor zo algemeen opgeeft, alleen plaats gehadt in de geenen die hem aanhingen.
Zie Monumens autentiques de la Religion des Grecs, par le Sr. Aymon, in zynen eersten brief
aan de Republyk van Geneve; Ik neem uwe leere aan, enz. Ik verfoei de Leerstukken der
Roomsche Kerke, enz.
Zuella (Confessione) bo scritto per dichiaratione di me stesso è far palese al mondo quel che
credo è profeffo, &c. 2. Brief aan Diodati. Wat aangaat het geen hy in dezen brief zegt, dat
namelyk in 't stuk van Godsdienst zyne Kerk geenerlei gemeenschap met de Papisten wil
houden, zulks raakt alleen de Scheuringe.
In de Monuimens &c. L. 2. à Mr. Diodati, drukt hy zich dus uit, la Confessione mia è de la
Chiesa Greca. Echter heeft men bespeurt, dat verscheidene puncten van die Confessie strydig
zyn met het geloof van veele Grieken die geenzins verdagt waren van Latynsgezintheit.
Claude antwoord in zyn 3. Boek, 12. Hoofst. van zyn Antwoord op de Duurzaamheit enz. dat
'er aangaande die puncten niets vastgestelt is, enz. Maar men zal in 't vervolg beter zien waar
in die Belydenis met de Grieksche Kerk strydt. Ik moet niet vergeten, dat Cyrillus in den Brief,
in de evenvoorgaande Aantekening bygebragt, zelf zegt, dat by die Confessie opgestelt en
geschikt heeft uit eigene beweging, enz. Ik moest ook niet overslaan, dat in een overgebleven
stuk van een Brief van Cyrillus, aangehaalt Tom. III. van de Duurzaamheit, gevonden wordt,
dat by de bygelovigheden der Grieken verfoeit: een nieuw bewys, dat zyn geloof niet volstrekt
overeenkwam met dat van zyn Kerk. Dit zelve bewys kan ook getrokken worden uit het geen
hy van de Grieken zegt op het einde van zynen Brief aan Uitenbogaart.
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(f)

minste toen hy met eenen vermaarden Arminiaan briefwisseling hieldt; dat hy
(g)
leugens verhaalt, zeggende dat de Georgianen, de Chaldeen, en andere volkeren
die hy noemt, standvastig volharden in het geloof van CHRISTUS, en dat men by hen
geenerlei nieuwigheit bespeurt in 't geen het Geloof raakt; dat hy ook zeer onkundig
is, by voorbeeld, daar hy zegt dat de Copten zo geheeten wierden, om dat zy de
Besnydenisse in gebruik hadden; in plaatze dat hy had moeten weten, dat

(f)
(g)

Uitenbogaart in 't jaar 1613. Zie ook een Brief van hem aan den Heer de Wilhem, in de
Monumens autentiques; &c.
Ibid. Men zal het tegendeel in 't vervolg deezer Verhandelinge zien.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

21

Copte of Cufte door taalverderf zo veel zegt als AEgyptus. Ik voeg 'er by dat die
Griek driftig en oplopend van aart was, 't welk blykt uit zyn onophoudelyk schelden
tegen de Roomsche Kerke, de Jesuiten, de Monnikken, enz.
+(a)
Uit de Instructie, door het Hof van Romen aan Canacchio Rossi gegeeven,
+
blykt dat Cyrillus alleen Calvinist was. Hy afzonderlyk wordt beschuldigt een
Uit de Instructie van het
Hof van Rome aan
dwaal-geloof te omhelzen, jonge Grieken naar Engeland ter studie te zenden,
en door hun middel de Calvinische Leere in den Levant te verspreiden; Kettersche Cannachio Rossi.
Catechismen onder de Bisschoppen uit te delen, wier inhoud bestaat in dwalingen
die veroordeelt zyn, niet alleen door den Apostolischen Stoel en het Concilie van
(b)+
Trenten, maar ook door zyne Voorzaten. 't Blykt ook dat het waar staatkundig
oogmerk was om altaar tegen altaar op te rechten. Het belang der Protestantsche +De Protestanten
Machten vereischte dat hunne Reforme gebouwt wierdt onder de Grieken op de bedienen zich van Cyrillus.
puinhopen der Zendingen en Queekschoolen van de Catholyken. Zy gebruikten
Cyrillus die een vyand van den Paus was, en bedienden zich van dien haat, gevoegt
by zyne neiginge tot de Calvinische Leere, om hun ontwerp te doen gelukken.
Laat ons eindigen in de Vereeniginge, welke de Grieken voorhadden met de
+
Protestansche Gemeentens aan te gaan door middel van Cyrillus Lucaris. Wy
+
zullen dezelve nog eens ontmoeten, wanneer wy komen tot het kort begrip van
Redenen waarom de
't geloof der Christen-Secten in den Levant. Onderstelt zynde dat het waar was, Grieken niet licht noch met
de Protestanten, noch met
dat de Grieken meer genegenheit voor de Protestanten, dan voor Roomsche
(c)
de Roomsgezinden te
Kerk doen blyken, echter zou men hen mooglyk eerder Anglicaansch, dan
vereenigen zyn.
Calvyns maken: maar ondertusschen zou men ondervinden, dat de verzoeninge
haperde aan twee oorzaken, welke dezelve zo min bestendig zouden maken, als
zo veele andere ontwerpen die tot vereeniginge der Grieksche met de Roomsche
Kerk zyn voorgestelt. De eene oorzaak is deuiterste onkunde van dat volk, waar
door zy aan hunne bygelovigheden dommelyk gehecht blyven: 't geen zelf Cyrillus
(d)
moest erkennen. Nu die neiginge tot bygeloof zou hen altoos afkerig maken van
eene Religie welke onder voorwendsel van bygeloof te verbannen, den dienst
ontbloot van alle uiterlykheit, makende den zelven alleen geestelyk, en nauwlyks
bekwaam den aandacht te vestigen der geenen die boven het gemeen uitsteken.
(e)
De andere oorzaak is de onweetenheit der Priesters en voorgangeren. By die twee
oorzaken moet men nog een derde voegen, namelyk de jalousy der Turken, die
argwaan zouden opvatten uit de verbintenisse van de Grieken met de Protestanten.
Aan den anderen kant is de afkeer, dien zy van den Roomschen Stoel in 't
(f)
byzonder hebben, zo groot, dat zy in hunne domheit geloven zullen al wat men wil,
zegt zeker Reiziger, zo men hun maar geene onderwerping aan den H. Stoel afvergt;
doch dewyl zulks alleen bejaarde personen of die in de vooroordeelen veroudert

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

Zie de Monumens autentiques, &c.
Zie ibidem het verhaal van de zamenzwering der Jezuiten enz. Die het zelve met aandagt
leeft, zal met ons wel van één begryp zyn.
'T geen de Oosterlingen een weinig van hunne vooroordeelen doet herkomen, is dat zy onder
de Engelschen eene geregelde Liturgie of Kerkdienst vinden, als mede een strenge Tucht,
en een grote devotie in het bouden van Zon- en Feestdagen. Zonder dat zou het hun moeilyk
vallen de Gereformeerden voor Christenen aantezien; of ten minsten zouden zy hen aanzien
voor Christenen die niets van de Instelllingen der eerste Kerk behouden hebben. Dus spreekt
Ricaut in de Voorrede van l'Etat present, &c.
Jo se puotesse riformare la mia Chiesa lo farci molto volontieri, ma iddio sa che tractatur de
impossibili. Brief aan den Hr. de Wilhem in de Monumens authentiques, enz.
Mihi displicet Pastores & Episcopos nostros tenebris ignorantioe obmergi, &c. idem ubi supra.
Poulet, Verhaal van den Levant.
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+

zyn, betreft, moet men de kinderen aanzoeken. Immers moet men toestemmen,
dat, zoo het ooit mogelyk zy de Grieken met de Roomsche Kerke te vereenigen, +Middel om de Grieksche
Kerk door den tyd met de
het zou moeten geschieden door middel van de Queekscholen, waar in de
Catholyke Zendelingen zich verledigen tot het onderwyzen van de jeugt. Onder Roomsche te vereenigen.
het leeren der menschelyke wetenschappen, onderrechten zy de kinderen in hun
eigen Godsdienst, deelen hun mede hunne gevoelens, en neemen hen in ten
voordeele van den Roomschen Stoel, die, gelyk wy gezegt hebben, den Grieken
de waare steen des aanstoots is. Diergelyke Queekscholen voor de opvoedinge
van Grieksche Kinderen heeft men te Romen opgerecht. Gregorius XIII. Sticht-
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(a)

te voor hen eene Kerk, en een schoon Collegie, dat nog in wezen is. Die begeeren
te weten door welke middelen het mogelyk zou zyn den weg te banen tot eene
algemeene vereeniginge der beide Kerken, zonder andere moeite dan die van in
dat Queekschool en in de scholen van Constantinopolen, enz. jonge Grieken
(b)
zorgvuldig te onderwyzen, hebben maar te lezen zekere plaats, welke meer dan
in een opzicht aanmerkelyk, en hier onder aangetekent is.

Eerste hooftstuk.
Gevende een Algemeen denkbeelt van den Staat der Grieksche
Kerke.
+ (c)

‘ DEwyl de Secten, die hedendaagsch in den Levant gevonden worden, alle van
de Grieken zyn voortgekomen, en dat, uitgenomen eenige byzonderheden waar +Alle de Secten in den
Levant zyn af komstig van
in zy van elkander verschillen, het overige van Geloof en Godsdienst-Plichten
de Grieksche kerk.
onder hen gemeen is, vereischt de noodzakelykheit dat wy van de Religie der
(eigentlyk gezegde) Grieken voor alle andere die daar van afhangen, gewag maken.
+
‘De Grieksche Kerk, welke afhangt van den Patriarch van Constantinopolen,
heeft niet altoos die grote uitgestrektheit gehadt, waar in zy zich vertoonde zedert +'t Patriarchaat van
Constantinopolen
de Oostersche Keizers vermaak schepten in het verkleinen der andere
Patriarchaten, om dat van Constantinopolen te vergroten. Dit nu viel hun des te vergroot.
gemakkelyker uit te voeren, om dat zy veel machtiger waren dan de Westersche
Keizers, en wegens het oprechten van nieuwe Bisdommen, en het verleenen van
nieuwe Voorrechten en Eigendommen, zich der toestemminge van de Patriarchen
zeer weinig bekreunden. Het tegendeel vindt men in de Westersche Kerk, daar de
Pauzen zich allengkens van alle die dingen zo meester gemaakt hebben, dat de
Vorsten tot hen hunnen toevlucht moeten nemen.
+
Men heeft verscheidene Lysten van de Kerken die de Constantinopolitaansche
+
onderworpen zyn: maar dewyl dezelve zyn veroudert, en niet genoeg de
Lysten der Kerken die de
Constantinopolitaansche
uitgestrektheit, welke die Kerke waant te hebben, te kennen geven, zullen wy
onderworpen zyn.
twee der nieuwste voor den dag brengen, waar van de eerste gemaakt is door
(d)
een weinigbekenden Griek, Nilus Doxopatrius
(a)

(b)
(c)

(d)

Alles is daar overeenkomstig met hunne gebruikelykheden. Het groot Autaar is gebouwt op
de Grieksche wyze. Men doet den dienst in het Grieksch. Een Grieksch Bisschop verricht
ook den dienst, en verordent de Priesters. Uit dit Queekschool zendt men Missionarissen
naar den Levant. De Jezuiten hebben de bestieringe van het school.
De plaats is van Thomas a Jezu, aangehaalt door Claude in zyn Reponce &c. L. IV. Ch. 6.
Zy is te lang om hier ingelascht te worden.
P. Simon spreekt hier. Ik ontleene van hem het eerste Hooftstuk van zyne Histoire Critique
de la Creance & des coutumes des Nations du Levant. Al het geen in deze Verhandelingen
over den Godsdienst der Grieken door dubbele Commata onderscheiden is van de andere
stoffe, behoort tot het Werk van P. Simon.
Dewyl die twee Lysten maar aan zommige Lezers aangenaam konnen zyn, haal ik ze hier
alleen aan volgens de Latynsche Overzettinge, en zo als men die vindt by P. Simon aan het
einde van zyn Werk.
LYST DER KERKEN, die van het Patriarchaat van Constantinopolen afhangen, door Nilus
Doxopatrius, aangehaalt by Leo Allatius Lib. 1. de Cons. Eccl. Occid. & Orient. Cap. 24.
1.

CAEsarea
Cappadociae
habens Episcopatus

8
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2.

Ephesus Asiae
habens Episcopatus

34

3.

Heraclea Thraciae in
Europa habens
Episcopatus

15

4.

Ancyra Galatiae
habens Episcopatus

8

5.

Cyzicus Hellesponti
habens Episcopatus

12

6.

Sardes Asiae
habens Episcopatus

25

7.

Nicomedia Bithyniae
habens Episcopatus

12

8.

Nicaea ejusdem
Bithyniae habens
Episcopatus

6

9.

Chalcedon ejusdem
Provinciae sine
fubditis.

10.

Side Pamphyliae
habens Episcopatus

16

11.

Sebastia secundae
Armeniae, habens
Episcopatus.

7

12.

Amasea Helenoponti
habens Episcopatus
7. cujus Episcopatus
erat & ipsa Iberia.

13.

Melitene Armeniae
habens Episcopatus
9. ex quibus est &
Episcopatus
Cucusus, quo in
exilium missus est
aurea lingua
Johannes.

14.

Tyana secundae
Cappadociae
habens Episcopatus.

3

15.

Gangra
Paphlagoniae
habens Episcopatus

3

16.

Thessalonica
Thessaliae habens
Episcopatus

8

17.

Claudiopolis
Honoriadis habens
Episcopatus

5

18.

Neocaesarea Ponti
Palemoniaci habens
Episcopatus

7

19.

Pisinus secundae
Galatiae habens
Episcopatus

7
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20.

Myra Liciae habens
Episcopatus

33

21.

Stauropolis Cariae
habens Episcopatus

26

22.

Laodicaea Phrygiae
Capatianae habens
Episcopatus

21

23.

Synada Phrygiae
salutaris habens
Episcopatus

20

24.

Iconium Lycaoniae
habens Episcopatus

15

25.

Antiochia Pisidiae
habens Episcopatus

21

26.

Perge, sive Sylaeum
Pamphyliae habens
Episcopatus

17

27.

Corinthus
Peloponnesi habens
Episcopatus 1.
Damalorum. 2. Argi.
3. Monembasiae,
sive Tenarusiae. 4.
Cephaloniae. 5.
Zacinthi. 6.
Zemenes. 7.
Maïnae.

7

28.

Athenae Graeciae
habens Episcopatus.
11. 1. Eurypi. 2.
Dauliae. 3.
Coroniae. 4. Andri.
5. Oraei. 6. Scyri 7.
Caristi. 8. Porthmi. 9.
Aulonae. 10. Syrae
& scriphi. 11. Cei &
Thermiorum.

29.

Mocysus
Cappadociae
habens Episcopatus

4

30.

Crete habens
Episcopatus

10

31.

Rhegium Calabriae
habens Epicopatus.

13

32.

Natrae Peloponnesi
habens Episcopatus
1. Lacedaemonis. 2.
Methonae. 3.
Coronae. 4.
Bolenae. 5. Olenae.

5

33.

Trapezus Lazicae
habens Episcopatus.

15

34.

Larissa Graeciae
habens Episcopatus

17

35.

Naupactus Nicopolis
habens Episcopatus

9
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36.

Philipopolis Traciae
habens Episcopatus.

10

37.

Trajanopolis
Rhodopes habens
Episcopatus

7

38.

Rhodos Cycladum
Insularum habens
Episcopatus

12

39.

Philippi Macedoniae
habens Episcopatus

7

40.

Adrianopolis Hoemi
montis habens
Episcopatus

11

41.

Hierapolis Phrygiae
Capatianae habens
Episcop.

9

42.

Rhodostolum, seu
Distra Haemi montis
habens Episcopatus

5

43.

Dyrrhachium habens
Episcopatus

4

44.

Smyrna Asiae
habens Episcopatus

5

45.

Syracusae Siciliae
habens Episcopatus
21. 1. Cataniae. 2.
Taurominae. 3.
Messinae. 4.
Cephaludii 5.
Thermorum. 6.
Panormi. 7. Lilybaei.
8. Trocalorum. 9.
Acragantis. 10.
Tyndarii. 11.
Carines. 12.
Leontines. 13.
Alesae. 14. Gaudi
insulae. 15. Melitae
Insulae, quae dicitur
Malta. 16. Liparis
Insulae, 17. Vulcani.
18. Didymi. 19.
Ustinae. 20. Tanari.
21. Basiludii.

46.

Catania, quae cum
Syracusani esset
Episcopatus, propter
Sanctum Leonem in
Archiepiscopatus
dignitatem provecta
est.

47.

Ammorium Phrygiae
habens Episcopatus

5

48.

Camachus Armeniae
habens Episcopatus

8

49.

Cotyaium Phrygiae
habens Episcopatus

13
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50.

Sancta Severina
Calabriae habens
Episcopatus

5

51.

Mitylene Lesbi
insulae habens
Episcopatus

6

52.

Novae Patrae
Graeciae habens
Episcopatus

4

53.

Thebae Graeciae
husens Episcopatus

3

54.

Sarrae Thessaliae
habens Episcopatus

57

55.

AEonis.

56.

Corcyra.

57.

Mezembria.

58.

Amastris Ponti.

59.

Conae Phrygiae.

60.

Pompeiopolis.

61.

Atalia à Sylaeo
avulsa.

62.

Paronaxia à Rhodo
avulsa.

63.

Lacedaemonia à
Patris Peloponnesi
avulsa.

64.

Madyta ab Heraclea
avulsa.

65.

Abydus à Cyzico
avulsa.

Archiepiscopatus item qui Throno Constantinopolitano subjacent, nulli tamen Metropolitanorum
obnoxii, neque sub se habentes Episcopatus, omnes sunt. 1. Bizyn. 2. Leontopolis. 3. Parium.
4. Proconesus. 5. Cius. 6. Aspros. 7. Cypsela. 8. Psice. 9. Neapolis. 10. Selga. 11. Cherso.
12. Mesenae. 13. Garela. 14. Brysis. 15. Dercus. 16. Carabysa. 17. Lemnus. 18. Leucas. 19.
Misthia. 20. Pedachtoë. 21. Perme. 22. Kosporus. 23. Cotradia. 24. Codrae. 25. Carpathus.
26. Cotro 27. Rhizaeum. 28. Gothia. 29. Sugdia. 30. Philli. 31. AEgina. 32. Pharsala. 33.
Anchialus. 34. Heraclei. Hae omnes Civitates & Provinciae Throno Constantinopolitano
annumerantur.
Dewyl de volgende Lyst nieuwer is, komt zy ook veel beter met den tegenwoordigen staat
der Grieksche Kerke overeen.
Andere Lyst der Kerken die hedendaags tot het Patriarchaat van Constantinopolen behoren,
opgegeven door den Heer Smith in zyne Verhandelinge van den tegenwoordigen staat der
Grieksche Kerke.

Catalogus Provinciarum, seu Metropolium & Episcopatuum Throno Constantinopolitano bodie
subjacentium.
CAEsarea cujus Metropolita dicitur excelsus dignitate inter excelsos, & Exarcha totius Orientis.
Ephesus, Heraclea, penes cujus Archiepiscopum consecrandi Patriarcham, jus usque manet.
Dicitus Exarcha Thracioe & Macedonioe. Habet sub se quinque Episcopos, Calliopoleos,
Rodosti Tyriloes, Metrorum, Myriophiti. Ancyra, Cyzicus, Philadelphia; Nicomedia, Nicaea,
Chalcedon, Thessalonica, cujus Metropolita totius Thessalioe dictus: habet sub se novem
Episcopatus, Citros, olim Gydriae, serviorum, Campaniae, Petrae, Ardemeriae, Hierissi &
Sancti Montis, sive Athonis, Plantomonis, Poliaminae. Athenae, sub quibus continentur
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geheten, en aangehaalt by Leo Allatius. De tweede word gevonden in den Brief van
den Heer Smith aangaande den tegenwoordigen Staat der Grieksche Kerke, en is
hem, volgens zyne verzekeringe, van Constantinopolitaansche Grieken medegedeelt.
+
Ik moet hier aanmerken dat de meeste Hooftkerken onder de Grieken nog
+
hedendaags behouden zekere eertytelen, of hoedanigheden, waar door zy van
Aamerkinge wegens de
elkander onderscheiden worden; invoegen dat de Patriarch van Constantinopo- eertytytels der
Hooftkerken.

Episcopatus quatuor, Talantii, Scirri, Solonis, Mindinitzae. Prusa, Trapesus, Philippopolis,
Philipporum & Dramae, Themae, Methymna. Lacedaemonia habet sub se Episcopatus,
Cariopoleos, Amyclarum, Brestenae, Larissa, Cujus Episcopatus sunt Demetriadis, Zethunii,
Stagonis, Thaumaci, Gardian, Radabisdii, Schiathi, Loidoricii, Letzae, & Agraphorum.
Adrianopolis, cui solus subjacet Episcopatus, Agathopoleos. Smyrna, Mithylene, Serrae,
Christianopolis, quae & Arcadia. Amasia, Necaesaraea, Iconium. Corinthus, sub qua solus
Episcopos, Damalonis. Rhodus, Novae Patrae, AEnus, Drystra, Tornobus, cujus Metropolita
dicitur Exarcba Bulgarioe: habet sub se Episcopatus, Laphitzi, Tsernoli, Presilabae.
Joanninorum Metropolita habet Episcopos, Bothronti, Bellae, Chimarrae, Drynopoleos. Euripi
Artae. Metropolita Monembasiae habet Episcopos Elcos, Maiinae, Rheontis, Andrusae. Nauplii,
Phanarii & Neochorii Archiepiscopus. Sophiae Metropolita, Chii. Paronaxiae, Tziae, Siphni,
Sami, Carpathi, Andri, Barnae, Cous, Leucadis. Veterum Patrarum Metropolita habet Episcopos
Olenae, Methonae, Coronae, Proconnesi, Gani.
Sunt adhuc Episcopi & Metropolitae.
Mediae Sozopoleos, Proclabi, Caphae, Gotthiae, Bindanae, Didymotichi, Lititzae, Buziae,
Selymbriae, Zychnarum, Neurocopi, Melenici, Berrhaeae, Pogogianae, Chaldeae, Pisidiae,
Imbri, Myrae, Santorinae, AEginae, Ungerovalachiae.
In Môldavia quatuor tantum Episcopi regimini Christianorum Ecclesiastico praesunt. Metropolita
Cretensis cum tribus ipsi subjectis Episcopis sedem Constantinopolitanam agnovit.
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len, wanneer hy aan de Aartsbisschoppen, en zelf aan zommige Bisschoppen
schryft, niet nalaat hun die tytels te geven, schoon zy hun leven in elende
doorbrengen. De Grieken zyn van ouds gezet geweest op eertytelen en op groote
en luisterryke namen: 't geen veele aan eene Oostersche verwaantheit toeschryven.
Maar die daar over een gunstiger oordeel willen vellen, zullen die eertytelen aan
hunne beschaaftheit en beleefden ommegegang toeschryven. Hoewel de Kerk van
Constantinopolen veel van dien groten luister, waar in zy onder de Catholyke Keizers
geweest is, verloren heeft, nemen echter de Geestelyken grootsche namen en
tytelen vol verwaantheit aan. De Monniken zelve zyn niet vry van die eerzugt. Hier
van daan is het, dat men de hedendaagsche Grieksche schryvers gemeenlyk zulk
zoort van eertytelen aan het hooft van hunne Werken ziet plaatzen; by voorbeeld,
(a)
Leeraar der groote Kerke, Protosyncellus, en andere diergelyke namen, waar door
echter hunne onkunde niet verholen blyft.
+
De hedendaagsche Grieksche Kerken zyn zelf de schaduwe niet dier oude,
+
welke eertyds zo heerlyk bloeiden, en zo uitmuntende waren door de deftigheit
Groot verval der
en geleertheit der Herderen die dezelve bestierden. ‘Ik heb Kerken gezien, zegt Grieksche Kerken.
(b)
Ricaut, die minder naar gewyde plaatzen, dan naar hoolen of grafsteden geleeken,
zynde hun opstal byna met de oppervlakte der aarde gelyk. Men maakt ze niet
anders, uit vreeze dat men die gebouwen tot een gemeene hoogte optrekkende,
+
schynen zou de Mosqueen der Turken te tarten. Verwonderlyk is 't, hoe in 't midden
der elende, waar in de Grieken ons van alle de Reizigers worden voorgestelt, de +Aanmerkingen daar op.
Christelyke Godsdienst onder hen nog heeft konnen in weezen blyven: ongetwyfelt
moet men daar in de Voorzienigheit erkennen. 't Is waar, dat Christendom bestaat
voornamelyk in gewoonte en overlevering van ouderen tot ouders. Men verzekert
ons ook, dat zy zeer op uiterlyke goede werken gezet zyn, gelyk de vasten, de H.
dagen, de boeten; dat zy de Kerkelyke Tucht vrezen en in waarde houden; en dat
zy voorts zeer verslaaft zyn aan de gebruikelykheden in hunnen Godsdienst, schoon
men hun de ongerymtheit daar van aantoonde: maar hoe het ook weezen moge,
men zal moeten toestemmen, dat, hoewel die gebreken het Chrisstendom der
(c)
Grieken ontluisteren, daar door echter hun volkomen ondergang belet wordt. Een
vuur onder de asschen verborgen, kan wederom ontsteeken, en met dezelve kragt
als te voren aan 't branden geraken: eveneens is het met de waarheit, achter de
wolken der dwalinge verscholen, gelegen.

(a)
(b)
(c)

Protosyncellus is ten naesten by 't geen wy noemen Pausselyken Vicaris.
Etat present de l'Eglise Grecque.
Die voor eene klemmende redeneering zyn, zal deze mogelyk te los voorkomen. 't Is hier de
plaats niet om te tonen, dat alleen de Christelyke Religie en de Waarbeit eene juiste
evenredigheit tot elkander hebben; dat men derhalven die overeenkomst zo min kan
overhoopwerpen als men een Wiskunstig bewys zou doen; en dat by gevolg noch de eene
noch de andere kan verloren gaan, schoon men haar gezag opschortede, en haar door
byvoegzelen en door valsche redeneeringen ontsierde. Hoewel nu die Godsdienst hier of
daar onbegrypelyk en onuitdrukkelyk voorkomt, echter moet zy noodzakelyk standgrypen
door de zuiverheit van hunne grondregels die onafscheidelyk zyn van de eeuwige waarheit.
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Tweede hoofdstuk,
Beschryvende het Geloof en de Leerstukken der Grieken in 't
algemeen.
NOit beter dan in dit onderzoek hebbe ik geleert, hoe gevaarlyk het zy het eene
boek voor, het andere na te doorlopen om in deze of gene stoffe licht te krygen, zo
+
het ons aan bekwaamheit, of aan tyd, of aan de middelen om tot de bronnen zelve
te gaan, ontbreekt. Om wel te oordeelen van het ware geloof der Grieken, heeft +Hoe men het ware
men hen zelve moeten opzoeken om hun daar over te vragen, en hunne eigene Geloof der Grieken best
kan ontdekken.
Autheuren te lezen, en dat wel met zulk een onzydig hart en oordeel, als nodig
is om de vooroordeelen, die de partyen ons trachten in te boezemen, te ontwyken.
De twee laatste eeuwen hebben ons een zeer groot getal boeken over dat geloof
uitgelevert; in alle de geschilschriften word daar van gehandelt als van een hooftpunt,
daar den Protestanten zowel als den Catholyken aangelegen lag: maar in die
schriften, waar in elk zyn best doet om de slagen van zynen vyand af te keeren, en
'er hem op zyn beurt toe te brengen, hebben eene vreemde duisterheit over dat
geloof, en over de uitdrukkingen der Grieken daar omtrent, gespreid. Men heeft zelf
hen zo verre gebragt dat zy zich zelve niet verstonden; invoegen dat zy, om zich te
verklaren, hebben moeten te hulp roepen denkbeelden en uitdrukkingen, nog
duisterer dan die zy te voren gebruikten. Indien men nu in eene stoffe, welke zo is
ingewikkelt in spitsvindigheeden, omweegen, en gedwongene uitleggingen, alleen
licht poogt te krygen door middel van zekere Autheuren, die men Copiisten en
Compilateurs noemt, en gemeenlyk stouter en meesterachtiger in 't schryven zyn
dan de Origineele Autheuren zelve, zal men zich gewisselyk niet anders dan valsche
denkbeelden der zaken vormen.
+
Op deze gronden zal ik alle tusschenkomende denkbeelden, die het wezentlyk
+
geloofder Grieken voor ons verborgen houden, trachten uit den weg te ruimen,
Oogmerk van den
en alleen te geven een kort Historisch begrip van dat geloof, zo eenvouwdig en Autheur hier omtrent.
nauwkeurig als 't mogelyk is, zonder my in eenig verschil in te laten, of deze stoffe
met bewyzen van Schryvers, die dikwyls dubbelzinnig zyn, op te vullen. Ik zal 'er
geen aanhalen, dan voor zo verre het nodig zal wezen tot verdediging van het hier
(a)
ingelaschte werkjen , of tot bydoening van 't geen 'er mogt vergeten zyn. Niets kan
den Lezer meer nuttigheit toebrengen dan dat ik het hier aangehaalde boek, van
kundigen zo billyk hoog geacht, ontleede, en my van deszelf inhoud, daar het nodig
is, bediene. Men geeft een Autheur zyne eere, en men doet recht aan zyne
verdiensten, als men hem onder een nieuwe gedaante te voorschyn brengt, en zich
te gelyk wacht van hem te veranderen of te verminken. In dien staat wordt hy niet
onbekent aan zich zelven; hy kan zich niet beklagen dat men een quaad gebruik
maakt van de wetenschap waar mede hy versiert is, of dat men hem iet ontleenende,
zyne gestalte bederft.
+
‘Zedert dat de Grieksche Kerk tot den erbarmelyken staat, waar in wy dezelze
+
zien, vervallen is, hebben de Latynen haar op verscheidene wyzen beledigt
Zedert het verval der
Grieksche Kerke, is zy van
zonder reden, en de Zendelingen zonder eenigen grond haar voor Kettersch
de Latynen veelzins
verklaart. Maar eindelyk zyn 'er te Rome onder Paus Urbanus VIII. eenige
Geleerde luiden opgestaan, die de onkunde van eenige Latynsche Theologanten, beledigt, en beschuldigt.
(a)

Histoire Critique de la Créance & des coutumes des Nations du Levant, par le Sieur de Moni,
te Frankfort 1684. Na verloop van jaren heeft de Boekverkoper, zich van zyne overige
Exemplaren willende ontdoen, volgens een kunstjen van zyn handwerk, dezen tytel verandert
in den volgenden. Histoire Critique des Dogmes, des coutumes, & des Ceremonies des
Chretiens Orientaux par Richard Simon, à Trevoux chez Louis Ganeau 1711. Louis Ganeau
is een versierde naam.
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by welke al 't geen zy niet in hunne scholen geleert hadden, als Kettery veroordeelt
wierdt, begonden te ontdekken. Dit is reets opgemerkt door den Schryver van de
Reize naar den Berg Libanon met uitvoerige aantekeningen, waar in hy de
Godgeleertheit der Oosterlingen opheldert. Die Au-
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(a)

theur meent dat de Latynen menigmaal zonder eenige reden den Grieken van
nieuwigheit beschuldigen, en dat, indien men de Godgeleertheit tot haren oorsprong
(b)
naspeuren wil, men zal bevinden dat de Grieken minder van de Outheit zyn
afgeweken, dan de Latynen.
+
‘Wy hebben niet lang geleden over deze stoffe geleerde Werken zien uitkomen,
+
(c)
Redenen van het
waar onder uitmunt dat van den Autheur der Duurzaamheit des Geloofs, die
onderscheid
van
bondig wederlegt heeft 't geen door de bekwaamste Protestanten van Vrankryk
gevoelens onder de
(d)
over dat onderwerp bygebragt was. Echter schynt het my toe, dat de Schryver
Grieken.
der Aanmerkingen op Gabriel van Philadelphiën de naaste aan de waarheit
gekomen is, houdende den middelweg tusschen beide de partyen, en
onderscheidende de nieuwe Grieken die de Latynen geleezen hebben, of in hunne
Scholen onderwezen zyn, van die geen den minsten omgang met dezelve Latynen
gehadt hebben: en hy stemt toe, dat de eerste meer met de Latynen overeenkomen
dan de laatste, ten minsten in 't geen de manier van zich uit te drukken aangaat.
De Schryver der Aanmerkingen op de Reize naar den Bergh Libanon, heeft dit
gevoelen nog verder uitgebreid: want hy verzekert, dat de hedendaagsche Grieken
gemeenlyk de boeken der Latynen maar uitschryven, zonder overal de gevoelens
hunner Voorvaderen na te volgen; en dat zy daarenboven, dewyl hun verstand niet
veel verder dan tot de gemeene overleveringen reikt, geen moeite doen om de
Godgeleertheit uit haren bron te putten. Hy voegt 'er zelf by, dat de Werken van
Gabriel, Aartsbisschop van Philadelphien, schoon hy behoort tot het getal der geenen
die niet met de Latynsche Kerke vereenigt zyn, niet anders dan een mengsel van
Grieksche en Latynsche Godgeleertheit zyn; 't geen voornamelyk moet verstaan
worden van de schryfwyze en deszelfs uitdrukkingen. Vader Morin is ook van dit
gevoelen, wanneer hy in zyne Werken over de Boete en over de Verordeningen,
van dien Aartsbisschop gewag maakt.
‘Volgens dezen grond, door beide die Autheuren vast genoeg gelegt, zal men
gemakkelyker konnen ontdekken waar in het geloof der Grieken bestaat, en lichtelyk
de verschillende gedachten van die over deze stoffe geschreven hebben, konnen
+
overeenbrengen. Wat de hedendaagsche Grieken geloven, dacht ik niet beter te
+
konnen doen zien, dan met voor te stellen de Lyst die Caucus, Aartsbisschop
Het Geloof der
van Corfu, gemaakt heeft van de dwalingen welke hy hun toeschryft; voegende hedendaagsche Grieken
daar ter zelver tyd by eenige nodige aanmerkingen, om in dezestoffe, welke van volgens Caucus.
verscheidene schryvers op verschillende wyzen verhandelt is, het ware van het
valsche te schiften.
(e)
‘ Caucus, Venetiaansch Edelman, en Aartsbisschop van Corfu, haalt in het boek
dat hy wegens de dwalingen der nieuwe Grieken geschreven, en aan Paus Gregorius
(f)
XIII. opgedragen heest, de volgende misvattingen aan .
‘I. Zy herdopen alle de Latynen die zich tot hunne Gemeenschap begeven.
‘II. Zy stellen den Doop der kinderen uit tot drie, vier, vyf, zes, tien, en achtien
jaren.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Zie Remarques du P. Simon sur le Voyage du Mont Liban par Dandini pag. 203. enz. en 339.
enz. Edit. 1685.
Zie Remarq. du P. Simon.
Arnaud Docteur de Sorbonne.
P. Simon zelve, die in de jaren 1671. en 1682. de Werken van Gabriel, Aartsbisschop van
Philadelphien, met Aantekeningen uitgaf, onder den tytel van Fides Ecclesioe Orientalis enz.
Caucus in Hist. de Groec. recentiorum Hoeresibus. Dit boek is nooit gedrukt.
Deze Artykelen zyn te vinden in de Monumens Autentiques de la Religion des Grecs, gedrukt
in 4. in 't jaar 1708. in den Haag, met verscheidene valsche Glossen van des Autheurs
maakzel, en merkelyke veranderingen.
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‘III. Van de zeven Sacramenten der Kerke monsteren zy het Vormsel en het
Laatste Oliesel uit.
‘IV. Zy lochenen het Vagevuur, hoewel zy God voor de doden aanbidden.
‘V. Zy erkennen niet volstrektelyk 's Pauzen opperhoofdigheit: (noch die der
(g)
Roomsche Kerk .

(g)

‘De Grieksche Kerk hieldt de Roomsche vervallen te zyn van haaren Voorrang, om dat Rome,
volgens haar gevoelen, den voorrang verloren hadt met af te wyken van de leere der
Voorvaderen.’ Dus drukt zich een Scheurziek Grieksch Historischryver uit.
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‘VI. By gevolg lochenen zy, dat de Roomsche Kerk de ware Catholyke Kerk is, en
dat zy boven alle de andere Kerken is verheven. Zy geven zelf hunne Kerk den
(a)
voorrang boven de Latynsche, en zy doen op Witten Donderdag den Paus en alle
de Latynsche Bisschoppen, als Ketters en Scheurmakers in den ban.
‘VII. Zy lochenen dat de H. Geest van den Vader en van den Zoon uitgaat.
‘VIII. Zy weigeren het H. Sacrament in de Misse der Latynsche Priesteren te
aanbidden, om dat het met ongezuurt brood geschiedt, volgens de oude gewoonte
der Roomsche Kerke, door het Concilie van Florence bevestigt. Zelf wasschen zy
de Altaren af, waarop de Latynen het Nachtmaal gehouden hebben, en willen niet
dat de Latynsche Priesters op hunne Autaren de Misse doen, om dat zy wanen dat
de offerhande met gerezen brood moet verricht worden.
‘IX. Zy zeggen dat de gewoone woorden, waar in de Latynen de Consecratie
doen bestaan, niet genoeg zyn om het brood en den wyn te veranderen in het
lichaam en het bloed van onzen Heer en Zaligmaker, indien men daar niet eenige
gebeeden en zegenspraken der Oudvaderen byvoegt.
‘X. Zy verzekeren dat men den kinderen de Communie onder de twee gedaanten
moet toereiken, zelf voor dat zy de eene spyze van de andere konnen onderscheiden,
omdat het Godlyk Recht zulks medebrengt. Hierom is 't dat zy aan de Kinderen
onmiddelyk na hunnen Doop het Nachtmaal uitdeelen, houdende den Latynen, die
van een ander gevoelen zyn, voor Ketters.
‘XI. Zy houden staande dat 'er op de Leeken eene Goddelyke verplichtinge legt
om onder de twee gedaantens te Communiceeren, en schelden de Latynen, die
anders geloven, voor Ketters.
‘XII. Zy stellen vast, dat men de Gelovigen, tot jaren van onderscheid gekomen,
niet kan dwingen alle jaren op Paaschtyd te communiceren; maar dat men hun
vryheit van geweeten laten moet.
‘XIII. Zy hebben geen ontzag noch eerbied voor het zeer Heilig Sacrament des
Avondmaals, zelf wanneer hunne eigene Priesters den Dienst doen; en zy brengen
dat Hoogwaardige den kranken, zonder licht. Dat meer is, zy bewaren het in een
zakjen, 't welk in een doos legt, zonder andere Ceremonie dan dat zy 't aan den
muur ophangen; daar zy in tegendeel voor hunne Beelden of Schilderyen lampen
aansteeken.
‘XIV. Zy geloven dat de gewyde Hostie op Witten Donderdag gewyd, meer kragt
heeft dan die men op de gewoone dagen Consacreert.
‘XV. Zy lochenen dat het Sacrament des Huwelyks een onverbreekelyke band is.
Hierom beschuldigen zy de Roomsche Kerk van dwalinge, als welke leert dat men
in geval van overspel het Huwelyk niet mag vernietigen, en dat het niemant in zulk
een geval geoorloft is te hertrouwen. De Grieken leeren het tegendeel, en maken
daar dagelyks gebruik van.
‘XVI. Zy veroordeelen het vierde huwelyk.
‘XVII. Zy willen de plechtelyke feesten van de Maagt, en van de Apostelen, als
mede die der andere Heiligen, door de Catholyke Kerk en door de Oudvaders
ingestelt, niet met ons op de zelve dagen vieren: maar behalven dat zy het op eene
andere wyze doen, verachten zy de Feestdagen van veele andere zeer oude
Heiligen. (Zy verwerpen ook het Godsdienstig gebruik van allerlei gesneden en
verheven Beeldwerk en Statuen, schoon zy zelven geschilderde Beelden in hunne
Kerken hebben.)
(a)

Zie het geen volgen zal. In het Officie van Witten Donderdag staan uitdrukkelyk deeze woorden;
dat de geenen, die ongezuurt brood offeren in hunne Offerhande, met schande overdekt
worden!
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‘XVIII. Zy zeggen dat men den Canon van de Misse der Latynen moet afschaffen,
als zynde met dwalingen opgevult.
‘XIX. Zy lochenen dat de woeker een dootzonde is.
‘XX. Zy lochenen dat het Onderdiakenschap tegenwoordig een gewyde Order is.
‘XXI. Van alle de algemeene Kerkvergaderingen, welke in de Catholyke Kerk door
de Pauzen op verscheidene tyden zyn gehouden, erkennen zy 'er
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geene dan het zevende algemeen Concilie, 't welke is het tweede van Nicea,
beroepen tegen die de Beelden verwierpen. De Grieken willen van de andere niets
horen, noch zich eenigermaten aan der zelver Instellingen gedragen.
‘XXII. Zy lochenen dat de Oorbiegt eenig godlyk bevel of recht voor zich heeft,
meenende dat dezelve alleenlyk op een ingesteld Kerkelyk recht gegrond zy.
‘XXIII. Zy zeggen dat het Biegten der Leeken willekeurig moet zyn, waarom men
ook onder hen de Leeken niet dwingt om alle jaren te komen biegten, noch hen om
dat verzuim excommuniceert.
‘XXIV. Zy meenen dat het in de Biegt niet noodzakelyk is, noch van een Godlyk
recht, alle zyne zonden van stuk tot stuk te belyden, gelyk het onnodig is alle de
omstandigheeden op te halen die den aart der zonde veranderen.
‘XXV. Zy geven de Communie aan de Leeken, 't zy gezond of ziek, schoon zy
hunne zonden niet te voren aan een Priester beleden hebben; en wel, om dat zy
zich verzekert houden dat de Biegt willekeurig is, en dat het geloof de eenige en
ware voorbereidinge tot het ontfangen van het H. Avondmaal is.
‘XXVI. Zy spotten met de Vigilien (dagen of avonden die voor de Vierdagen gaan.)
der Latynen voor de Feesten van onzen Heiland, van de Moedermaagt, en van de
Apostelen; gelyk ook met de vasten der Quatertempers. Zy maken hun werk van
zelf op die dagen vleesch te eeten, uit verachtinge voor de Latynen. (Zy verbieden
ook te vasten op den Saturdag, uitgenomen op dien die voor Paaschen koomt.)
‘XXVII. Zy beschuldigen de Latynen van Ketterye, omdat zy gestikt vleesch eeten,
en andere spyzen die in het oude Testament verboden zyn.
‘XXVIII. Zy lochenen dat de enkele Hoerery een dootzonde is.
‘XXIX. Zy houden staande dat het geoorloft is zynen vyand te bedriegen, en dat
het geen zonde is hem ongelyk aan te doen.
‘XXX. Ten aanzien van het wedergeven zyn zy van gevoelen, dat het om zalig te
worden niet nodig is het gestolene weder te brengen.
‘XXXI. Zy geloven eindelyk, dat die eens Priester geweest is, wederom een Leek
worden kan. (Dus geloven zy niet dat het Priesterlyk Character onuitwisschelyk is.
‘Men kan hier byvoegen, dat zy het huwelyk der Priesteren goedkeuren, zo zy
reets getrouwt zyn voor de Verordening, doch zy staan hun zulks niet toe na dat zy
geordent zyn.)
(a)
‘Zie daar het geen de Grieken van de Latynen onderscheidt, naar het verhaal
van Caucus, die dat geloof niet alleen den Grieken van Corfu, maar ook aan de
andere Grieken, van de Roomsche Kerk afgescheiden, toeschryft.
(a)

't Geen hier volgt is getrokken uit een zekere Lyst van dwalingen en ketteryen, die de
Jesuitsche Zendeling P. Francois Richard den Grieken toeschryft in zyn Verhaal van het
Eiland van Sant-Erini, te Parys gedrukt in 't jaar 1657. De Grieken, zegt hy, zich van de
Roomsche Kerk afgezondert hebbende, begonden het teken van 't Kruis te maken van de
rechter naar de linker zyde. Zy blyven by die dwalinge, en het heugt my dat ik eens gevraagt
wierd van een Latyn..... waarom wy dat Teken maakten met de hand eerst ter linker, en daar
na ter rechter zyde te brengen? Ik antwoordde dat wy zulks deeden, om te kennen te geven
dat door de kragt van het Kruis, wy van vyanden van God, zyne vrienden geworden waren,
van het quade tot het goede overgegaan .... eindelyk dat wy hoopten door Christus verdiensten
in den dag des Oordeels, wanneer 'er een afscheidinge van verkoorenen en verworpenen
geschieden zal, van de linker tot de rechter hand te zullen overgaan, en onder het getal der
Gelukzaligen te weezen. Een Griek, die daar tegenwoordig was, begreep myn zeggen .... en
waarom, hernam hy, doen wy dan het tegendeel? ..... waar op een onzer leerlingen het woord
vattende, overluid zeide. Gy hebt gelyk dat gy uw Kruis van de rechter naar de linker zyde
maakt, om te tonen dat gy zedert uwe afscheidinge van de Roomsche Kerk, van het goede
tot het quade zyt overgegaan, van de deugt tot de ondeugt, van de genade tot de zonde, en
het is te vrezen dat gy aan de linker hand zult staan, wanneer wy ons ten dage des oordeels
aan de rechter hand zullen bevinden. Een zo verbazend antwoord scheen den stoutsten
Scheurmaker van Griekenland te moeten bekeeren. Echter zegt de Missionaris alleenlyk, dat
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(b)

+

‘Maar indien wy Leo Allatius zul-

+

Leo Allatius gevoelen
over Caucus.

(b)

de Griek zo verstomt was, dat hy niet een eenig woord meer in te brengen hadt .... Andere
Grieken, vaart hy voort, maken het teken van 't Kruis ganschelyk niet, en raken maar een
eenigen schouder aan, om te kennen te geven, dat de H. Geest alleen van den Vader uitgaat.
Caucus Venetus Archiepiscopus Corcyrensis, vir nullius plané doctrinae vel judicii...libello
edito de Graecorum recentiorum Haeresibus, Graecos omnes non sine evidenti Calumnia
diffamavit .... an mendacio, an scelere, an fraude, an fallaciis .... summorum pontificum gratia
demerenda est? Leo Allat. lib. 111. de Consens. Cap. 10.
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len geloven, is Caucus een botterik, een lasteraar, en een man zonder oordeel, die
den Paus heest meenen te verplichten met de dwalingen der Grieken te
vermeerderen, en die aan allen heeft toegeschreven 't geen hy aan zommigen
+
binnen Corfu gezien en bespeurt hadt. Echter valt het niet moeilyk Caucus te
rechtvaerdigen wegens het grootste gedeelte der gevoelens die hy op de rekening +Aanmerkinge daar op.
der Grieken zet, zo men daar misschien van uitzondert 't geen de Zedekunde
betreft, waar van het verval eerder door de ongebondenheit van zommigen, dan uit
een gemeen toegestemt geloof ontstaat; en 't is te vreezen dat men Leo Allatius
zou konnen verwyten, dat hy veele gevoelens der Grieken heeft in den besten vouw
geslagen uit een geest van bevrediging, en om te behagen aan Paus Urbanus VIII.
die toen voorgenomen hadt door weegen van zagtzinnigheit de Grieken met de
Roomsche Kerke te vereenigen. Waarlyk, zo men nauwkeurig onderzoekt de
dwalingen die Caucus de hedendaagsche Grieken toeschryft, zal men bevinden
dat 'er weinige zyn die dezelve beter en netter hebben opgemerkt. Ook hadt de
Paus hem bevolen dat te doen, en 't is niet waarschynlyk dat hy den H. Vader in
een zake van dat gewicht heeft willen bedriegen. Dewyl hy in de Godgeleertheit der
Ouden niet ervaren was, heeft hy alles gebragt tot de School-Godgeleertheit en tot
de uitspraken van het Concilie van Trente, 't welk hy hieldt voor den regel, volgens
welken hy als dwaling moest veroordeelen al 't geen daar niet mede overeenkwam;
nu hier door blinkt zyne eenvoudigheit te meer uit. Want, na langen tyd te hebben
onderzogt wat zy met de Roomsche Kerke gemeen hadden, en wat hun in 't byzonder
eigen was, veroordeelde hy echter al te zeer 't geen met de gebruikelykheden van
+
zyne Kerk niet kon worden overeengebragt. Maar laat ons eens zien, of Caucus
zo groot een lasteraar zy, en den Grieken zo veel opgelegt hebbe, als Leo Allatius +Of Caucus den Grieken
te veel beschuldigt heeft,
heeft willen doen geloven.
‘Voor eerst, wat aangaat het herdopen der Latynen, 't is zeker dat zy zulks op onderzogt. I. wegens het
andere plaatzen behalven Corfu gedaan hebben; en wel om de vyandschap die herdopen der Latynen.
zy hun toedragen, houdende alle hunne plechtigheden voor verfoeilyk. 't Is om
dezelve rede dat zy ook de Misse der Latynen veroordeelen, wasschende hunne
altaren af na dat een Latynsch Priester geoffert heeft, even of zy daar door ontheiligt
waren, en achtende de ongezuurde broden, door de Latynen geconsacreeert, als
onreine dingen. De bewyzen daar van kan men niet alleen zien by onze Schryvers,
(a)
maar zelf in het Oostersche Recht, en voornamelyk onder den tytel Antwoord der
Patriarchen, daar de meeste gevallen, die de plechtigheden der Latynen betreffen,
zyn voorgestelt, en ter zelver tyd opgelost tegen de geenen die zulk eenen afkeer
van die Ceremonien getoont hadden. Waar uit men zien kan, dat het grootste getal
der Grieken de plechtigheden, die by de Roomsche Kerk in gebruik zyn, als onrein
en onheilig verwierp, en dat 'er maar eenige Geleerde Mannen onder hen geweest
zyn, die getracht hebben dien groten afkeer voor al het Ceremonieele der Latynen
te matigen. Dit moet ons niet vreemd voorkomen, aangezien de Latynen zich niet
toegeefelyker gedroegen omtrent den Doop en het gerezen brood der Grieken,
(b)
gelyk blykt uit verscheidene Pausselyke brieven in hun voordeel geschreven.
Behalven dat 'er Schoolgeleerde Theologanten geweest zyn, die aan de waardye
van hunnen Doop, en van hunne andere Sacramenten getwyfelt hebben, gelyk
lichtelyk zou konnen beweezen worden.
+
‘Ten tweeden, 't geen Caucus heeft doen zeggen dat de Grieken het Sacrament
+
des Vormzels, en dat van 't laatste Oliesel niet erkenden, is dat hy alleen gelet
2. Wegens het Vormzel
en
't laatste Oliesel.
heeft wat daar omtrent in de Roomsche Kerk gebruikelyk is, wordende het eerste
Sacrament daar afzonderlyk van den Doop uitgedeelt; zelfs bestaat hedendaagsch
(a)
(b)

Res. Demetrii Archiep. Bulg.
Epist. Clement. VII. apud Allat. lib. de Interst.
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eene der grootste bezigheden van de Bisschoppen, wanneer zy hunne Kerken
bezoeken, in het toedienen van het Vormzel 't welk hun byzonderlyk toekomt. Het
tweede wordt in de Roomsche Kerk nooit uitgereikt, dan aan die op 't uiterste of
laatste van hun leven gekomen zyn, waarom men
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dat Sacrament ook het laatste Oliezel genaamt heeft. Maar de Grieken bedienen
het eerstgemelde Sacrament te gelyk met den Doop, en de Oostersche Kerk is
altoos by dat gebruik gebleven, in weerwil van de Westersche. Daar en boven, een
Priester zelfs bedient het Vormzel by de Grieken, en wel den gantschen Levant
(a)
door, gelyk menzien kan in de Verhandelinge welke Lucas Holstenius over dat
onderwerp gemaakt heeft, en door bevel van den Kardinaal Francois Barberini te
Rome gedrukt is. Die geleerde Man verzekert dat dat gebruik zo oud is in de
Grieksche Kerk, dat de magt van Vormen aan de Priesters als eigen, en van een
gemeen recht geworden is. Wat het laatste Oliesel aangaat, de Grieken wachten
niet, gelyk men in de Roomsche Kerk doet, tot de kranke op 't uiterste legt; ook
noemen zy dit Sacrament niet het laatste Oliesel: in tegendeel de zieken gaan het
in de Kerk ontfangen, wanneer zy daar op hun gemak konnen verschynen, en men
dient het hun toe zo menigmaal zy ziek zyn, om dat men gelooft dat de Apostel
Jacobus in zynen Brief van alle zieken gewag maakt, en juist niet alleen van kranken
die op sterven leggen.
‘(Voorts heeft P. Simon in zyn Biblioth. Critique Tom. I. beweezen, dat uit den
Euchologus en eenige Grieksche Schryvers blykt, dat de Grieken zeven Sacramenten
stellen.)
+
‘Ten derden, wat betreft de aanbiddinge die zy aan het Heilig Sacrament na de
Consecratie weigeren, dit moet niet zo volstrekt verstaan worden, dewyl het zeker +3. Wegens het niet
is dat zy dat Sacrament wel aanbidden; maar alleen ten aanzien van de gewoonte aanbidden van het
Sacrament na de
der Latynen, die het aanbidden zo ras de Priester deeze woorden Dit is myn
lichaam heeft uitgesproken. Dewyl de Grieken de Consecratie niet doen bestaan Consecratie.
in die woorden, maar in eenige gebeeden die daar opvolgen, moet men zich niet
verwonderen dat Caucus, die het gebruik zyner Kerke stelde tot een regelmaat om
te oordeelen van de dwalingen der Grieken, gezegt heeft dat zy het Heilig Sacrament
niet aanbaden: behalven dat zelfs na de Consecratie, welke, huns bedunkens, na
het aanroepen van den H. Geest geschiedt, zy die plechtelyke aanbiddinge niet
doen op dezelve wyze als by de Latynen in gebruik is; maar zy vergenoegen zich
met Jezus Christus aan te bidden zo als hy hun wordt voorgehouden, den zelven
op hunne wyze opheffende even voor de Communie. Echter kan men Caucus niet
verontschuldigen, dat hy zich geheel en al naar de gebruikelykheden van zyne Kerk
gericht heeft, ten ware hy mogelyk bevel gehadt hebbe om alles op dien voet te
hervormen.
+
‘Ten vierden, het is in 't algemeen bekent dat de Oosterlingen onder beide de
+
gedaanten Nachtmaal houden, meenende zelf daar toe grond te hebben in de
4. Wegens het houden
van 't Nachtmaal onder de
woorden van den Zaligmaker. Dus spreekt de Patriarch Jeremias in zyn eerste
beide gedaantens.
antwoord aan de Godgeleerden van Wittenberg. Gy zegt dat men moet
Communiceren onder de twee gedaanten, en daar hebt gy gelyk in; 't geen zy tot
de kinderen toe uitstrekken, die zy gedoopt hebbende de Communie toedienen,
hun het bloed van Jezus Christus met een lepel ingevende, genomen uit de kelk
waar in dat bloed vermengt is met de kruimelen broods die zyn lichaam vervatten
(door middel van deze kruimelen wanen zy te Communiceren onder de beide
gedaanten.) Met een woord, de geheele Oostersche Kerk is in die gewoonte, en
zelf onze Schoolgeleerde Theologanten stemmen toe, dat die gewoonte van
Avondmaalhouden onder de twee gedaanten heiliglyk in de Latynsche Kerke is
onderhouden geworden, tot men in deze laatste eeuwen goedgevonden heeft
dezelve om gegronde redenen te veranderen.

(a)

Luc. Holsten. Dissert. de sacr. Confirm. apud Graecos.
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+

‘Ten vyfden, wat belangt de Biegt, het moet ons niet vreemd dunken dat zy
dezelve niet anders dan voor een vastgestelt en Geestelyk recht houden, dewyl
(b)
zy zich verbeelden dat eigentlyk de Doop en het Avondmaal maar alleen door
onzen Zaligmaker zyn ingestelt, zynde de andere Sacramenten door de Kerk
ingevoert; gelyk blykt uit het twede antwoord van den Patriarch Jeremias aan de
Godgeleerden van Wittemberg. Caucus heeft derhalven in dit

(b)

+

5. Wegens de Oorbiegt.

Hierem. Patriar. Cyrillus in zyne Belydenisse Art. XV. erkent maar twee Sacramenten door
Jesus Christus ingestelt. Dit Artykel is volkomen Calvynsch.
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stuk niets aangehaalt, 't welk niet met het ware Geloof der Grieken overeenkomt.
Men kan echter niet ontkennen dat de Oorbiegt by de Grieken in gebruik is, noch
dat zy hunne zonden stuk voor stuk belyden, om naar derzelver behoorlyke aart
boete te doen, 't welk gevolgelyk niet geschieden kan zonder die in hun soort en
eigenschappen den Biegtvader open te leggen. 't Is noodzakelyk, zegt de Patriarch
Jeremias na Basilius, dat men alle zyne zonden aan zynen Biegtvader voorstelt.
(a)
Men kan dit breder vinden in het Boek van Christophorus Angelus over de
Tuchtoefeninge zyner Kerke. Niettemin is 'er dit onderscheid, volgens Metrophanes
Critopulus, dat namelyk de Biegtvader geen onderzoek doet van de plaats daar de
zonde bedreven werdt, noch van de personen met wie, noch zelf van de wyze waar
op, omdat, gelyk die zelve Autheur zegt, zulks voor nodeloos en al te nieuwsgierig
gehouden wordt: dit zy genoeg om Caucus te regtvaerdigen. Want wat de
Paasch-Communie, welke alle jaren in de Latynsche Kerk geschieden moet, betreft,
dit is in 't byzonder eigen aan die Kerk.
+
‘Ten zesden, in opzichte van het Huwelyk legt Caucus den Grieken niets te last,
+
't welk zy zelve niet hartnekkiglyk staandehouden, meenende het Nieuwe
6 Wegens het Huwelyk.
Testament, de Oudvaders, het Oostersch Geestelyk Recht, en de Instellingen
van Keizeren daar toe in hun voordeel te hebben. Zy zeggen dat 'er niets klaarder
(b)
gevonden kan worden dan deze woorden van het Evangelie Al wie zyn wyf verlaat
anders dan om Hoerery, en een ander trouwt, die doet overspel. Het blykt dan,
zeggen ze, dat het Evangelie de Echtscheidinge in het aangehaalde geval toestaat;
en zich des aangaande niet willende gedragen aan de Authoriteit van Augustinus
en eenige andere Latynsche Vaderen, verzekeren zy dat de Grieksche Vaders die
plaats nooit anders hebben uitgelegt, en dat daarenboven de gantsche Oostersche
Kerk hier in met de Grieksche overeenkomt. Ook kan men lichtelyk uit de Historien
(c)
der Kervergaderingen van Florence en Trente bewyzen, dat de geheele Grieksche
Kerk van dat gevoelen is. Om die reden was het dat de Ambassadeurs van Venetien
een verzoekschrift aan het Concilie van Trente inleverden, ten einde men eenigzins
mogt matigen de Wet, welke gereet was om afgekondigt te worden tegen de geenen
die zeiden, dat het overspel het huwelyk verbrak. De beweegreden der
Venetiaansche Republyk in dit geval, was dat zy onder haar gebied hadt de Grieken
van Candia, van Cyprus, van Corfu, van Zante, en van eenige andere plaatzen,
wier gebruik niet overeenkwam met de veroordeeling van het Concilie. Men stondt
die Gezanten hun verzoek toe, aangezien hunne redenen goed bevonden wierden,
gelyk de Kardinaal Palavicini zulks bevestigt in zyne Historie dier Kerkvergadering.
't Is echter een waarheit, dat de Grieken al te lichtelyk tot eene Echtscheidinge
komen, en zelf schoon 'er geen overspel begaan zy: maar ook hier in behelpen zy
zich met de Geestelyke en Burgerlyke Wetten, die echter wat bepaalt behoorden
te worden, wyl zy te zeer uitspatten. Doch Caucus, niet dan van overspel meldende,
schynt al te schroomachtig te zyn geweest, anders hadt hy konnen aanhalen veele
andere gevallen van minder gewicht, waar in de Grieken geen zwarigheit maken
van het Huwelyk te ontbinden.

(a)

(b)
(c)

De statu hodierno Graecorum. Cap. 22. Al het woordengeswets, met beledigingen en vitteryen
vermengt, van den Hoogduitscher die Aanmerkingen op Angelus gemaakt heeft, neemt niet
weg dat de Biecht der Grieken op weinige dingen na met die der Latynen overeenkomt. In
der daat is zy veel strenger, en men meent dat daarom de Grieken myden te biegten, behalven
dat hunne Priesters hun de belydenisse zeer duur verkopen. De armoede verschoont den
handel der Priesteren, en het verzuim der Leeken.
Matth. 19. 9.
F. Paolo, nella sua Istoria del Concil. Card. Palavic. nella sua Istor. del Concil. di Trente.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

+

‘Ten zevenden, men moet zich niet verwonderen, dat de Grieken het gestikte,
+
het bloedige, en andere dingen niet eeten, die niet alleen verboden zyn in het
7. Wegens het niet eeten
van 't geen gestikt,
Oude, maar zelf in het nieuwe Testament, als blykt uit de Handelingen der
bloedige is, enz.
Apostelen. Doch dit is den Grieken van Corfu niet in 't byzonder eigen. Alle de
Oosterlingen in 't gemeen hebben dat gebruik behouden, en 't is nog niet zeer lang
geleden dat het in 't Westen geheel is afgeschaft.
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+

‘Ten achtsten, wat aangaat het artykel wegens den Voorrang van Rome, men moet
+
zich verwonderen dat Leo Allatius daar over zo uitvaart tegen Caucus, even of
8. Wegens den voorrang
hy de grootste bedrieger der waerelt ware. 't Is maar al te waar, dat de Grieken van Romen.
die niet verlatynt zyn, en zelf alle de overige Oosterlingen, hedendaagsch dat
Voorregt van Rome boven de andere Patriarchen niet erkennen, op gelyke wyze
(a)
als het in de Westersche Kerk erkent wordt. Metrophanes Critopulus verzekert,
dat de Oostersche Kerk geen ander Hooft erkent dan Jezus Christus, die alle de
hoedanigheden van Hooft der Kerke heeft; en dat 'er onder de Patriarchen geen
onderscheit is, dan ten aanzien van den Stoel. De Patriarch van Constantinopolen
zet zich eerst; die van Alexandrien de tweede; die van Antiochien de derde; en die
van Jerusalem de vierde. Zy hebben niet de minste opperhoosdigheit boven elkander.
Elk is meester in zyn Standplaats, en zo zy zich ergens gezamentlyk vergadert
bevinden, kusschen zy onderling elkanders handen. Invoegen dat niemant hunner
zich den tytel van Hooft der Catolyke Kerke geeft, gelyk de zelve Critopulus aanmerkt;
hierom nu wil hy den Paus veroordeelen, als die zich zulke hoedanigheden aanmatigt.
(b)
Wat betreft 't geen 'er Leo Allatius byvoegt, dat namelyk Caucus den Grieken wat
op de mouw spelt, daar hy zegt dat zy den Paus en de Latynsche Bisschoppen op
Witten Donderdag excommuniniceren; zulks is niet alleen van Caucus in Corfu
opgemerkt, maar ook van verscheidene Reizigers op andere plaatzen. De Jezuit
Dandini, die in de hoedanigheit van Nuntius onder Clemens VIII. een Reize naar
den Berg Libanon gedaan heeft, spreekt in zyne Beschryvinge van het Eiland Candia,
(c)
in dezer voegen van de Grieken. Ik zou veel te zeggen hebben, indien ik wilde
aanhalen alle de vuiligheden der Prelaten, der Priesteren, en der andere Geestelyken
van die Natie, hunne afzondering van de Latynsche Kerk, de vervloekingen en de
excommunicatien die zy op de allerheiligste dagen tegen haar uitblixemen, terwyl
(d)
wy God voor hunne bekeeringe bidden.
(a)
(b)
(c)
(d)

Metroph. Critop. in Epist. Doctr. Ecc. Orient.
Leo Allat. de Consens. Eccles. Occid. & Orient.
Giralamo Dandini in Miss. Apost. Cap. 5.
By het geen P. Simon op het stuk der Excommunicatie aangehaalt heeft, kan men het volgende
voegen, getrokken uit den Staat der Grieksche, Armenische, en Maronitische Kerken door
de la Croix, te Parys gedrukt in 't jaar 1695. De plecbtigbeit van 't heilig vuur word voorgegaan
van eene andere, welke het uitwerkzel is van den dodelyken haat van de Grieksche Kerke
en derzelver Patriarchen tegen de Roomsche en tegen den Paus, dien de Patriarch (van
Jerusalem) in zyn Opperpriesterlyk gewaad opentlyk aan de deur van het Heilig Graf met
beledigende en schandelyke woorden excommuniceert. Hier op volgt eene kinderlyke en
onbetamelyke daat, waar uit echter de grootheit van hunne partydigheit blykt. De Patriarch
slaat een groten spyker met bamerslagen in den grond ten teken van vervloekinge; hy
excommuniceert de geenen die den spyker zouden willen uitbalen, onder bedreiging van
geestelyke en tydelyke straffe, van boete, en van vyf hondert stokslagen. Men ziet een menigte
van die spykers voor de deur van het Heilig Graf, welke de Grieken niet zouden durven
aanroeren, en de Latynen myden dezelve uit vreeze van in moeilykheit te geraken. Ik voege
by deze Excommunicatie nog eene andere diergelyke, welke met een volkomen Anathema
overeenkomt. Ik trekke dezelve uit eene afzweeringe, te Jerusalem gedaan door zekeren
Paisius Ligaridius, van de Leerstukken der Latynsche Kerke, wanneer hy in 't jaar 1652. tot
Aartsbisschop van Gaza ingehuldigt wierdt. De Patriarch van Jerusalem, die dien Paisius
inwydde, was op een soort van verheven throon gezeten. De Aartsbisschoppen, de
Bisschoppen, en de overige Geestelyken waren elk op hunnen rang beneden den Patriarch
geplaatst. Geduurende den dienst zeide Paisius de Geloofsbelydenisse der Grieksche Kerk
op; maar voor zyne Consecratie tradt hy twee of drie malen met voeten zeker Schildery, waar
in een Stad, op zeven bergen gebouwt, verbeeld stondt. Boven die stad zag men een Arent
met twee hoofden. Die deze plechtigheit bywoonden, begreepen zeer wel dat de Griek de
Stad en de Kerk van Rome onder zyne voeten getreden hadt, doch Paisius, om zo eene
hatelyke toepassinge uit den weg te ruimen, gaf voor dat die Ceremonie betekende dat een
Bisschop de ydele glorie der waerelt, onder de gedaante van een stad op zeven bergen
gebouwt verbeeld, vertreden moest. Niets kan 'er gewrongener zyn dan deze uitlegginge.
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+

‘Ten negende, men kan licht geloven, dat de Grieken het Onderdiakenschap
onder het getal der min voorname Ordens stellen, die by gevolg ongewyd zyn,
om my van de uitdrukkingen der Latynen te bedienen, dewyl het nog niet zeer
lang geleden is dat de Latynen daar een gewyde Orde van gemaakt hebben.
+
‘Ten tienden, in de boeken der Grieksche Schryveren kan men zien, dat niet
meer dan zeven algemeene Concilien of Kerkvergaderingen te erkennen, niet
voor iet byzonders van de Grieken van Corfu moet gehouden worden. Zelf zou
het vreemd moeten voorkomen, dat men hen wilde verplichten tot het aan-

+

9. Wegens het
Onder-Diakenschap.

+

10. Wegens de
Algemeene Concilien.
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nemen der Latynsche Concilien, daar zy geen deel aan gehadt hebben, noch ook
van de andere, daar zy betuigen niet tegenwoordig te zyn geweest dan door geweld,
en veel eer om Staats-belangen, dan om die van Godsdienst. De Republyk van
+
Venetien duldt hen met dat geloof in haare Staten.
‘Eindelyk, wat aangaat de Feestdagen, de Vasten, en veele andere zaken van +Eindelyk wegens de
Feestdagen, Vasten, enz.
Discipline of tucht, 't is zeker dat de Grieksche Kerk daar in met de Latynsche
niet overeenkomt; en Caucus hadt gelyk daar hy zeide, dat de Grieken dezelve niet
aannemen, gelyk zy ook niet erkennen zommige Heiligen van de Roomsche Kerke,
waar mede zy den spot dryven, gelyk men zien kan in de Historie van 't Concilie
van Florence, door Syropulus geschreven, daar hy zegt, Wanneer ik in eenige Kerk
van de Latynen verschyn, groet ik niemant van de Heiligen die ik daar zie, om dat
ik 'er geen van kenne. Ik hebbe ook moeite om Jezus Christus te onderscheiden,
dien ik derhalven ook niet aanbid, omdat ik niet weet op wat wyze zy hem verbeelden.
+
‘Ik meen genoeg gezegt te hebben tot verdediging van Caucus wegens 't geen
hy den Grieken toeschryft: en heeft die Autheur zomwylen vermaak geschept in +Verdere aanmerking op
Caucus en Leo Allatius.
hunne dwalingen breed uit te meten, en hun het ergste te last te leggen, men
zou ook konnen bybrengen, dat Leo Allatius met hen te verweeren niet altoos de
regelen der gematigtheit heeft opgevolgt. Ik bekenne, dat de weg dien hy heeft
ingeslagen om de beide Kerken te verzoenen, en de Grieksche met de Roomsche
te vereenigen, veel beter is dan die der Zendelingen, die hunne dwalingen hebben
vermeerdert, en die dezelve nog dagelyks vermeerderen, in plaats van ze te
verminderen: maar dit belet niet, dat men altoos de ware gevoelens der Grieken zal
konnen weeten, als men zich van de gewoone vooroordeelen zal willen ontdoen,
en een onderscheit maken tusschen die verlatynt zyn, en die het niet zyn.
+
‘Wy hebben vergeten aan te halen wat zy geloven wegens het Vagevuur, de
+
(a)
Der Grieken gevoelen
Helle, en het Paradys. Caucus verzekert, nevens veele andere Schryvers, dat
wegens
het Vagevuur, de
de Grieken het Vagevuur lochenen, en dat zy echter gebeeden doen voor de
Helle,
en
het Paradys. 1.
doden: 't geen te verstaan zy ten aanzien van het gevoelen der Latynen, die
Wegens
het
Vagevuur.
gemeenlyk een plaats van Louteringe, en een vuur 't welk de zielen pynigt,
(b)
stellen. Maar de Grieken lochenen het een en 't ander, hoewel zy een zekeren
(a)
(b)

Caucus, ibid. ac supra.
Men kan by dit verslag van Vader Simon vergelyken het geen ik hier in 't kort uittrekke uit het
Werk van den Ridder Ricaut over den Staat der Grieksche Kerke Cap. XIV. ‘Zy stellen, zegt
hy, twee soorten der geenen die ter Hellen varen: de eene, hun leven eindigende onder het
gewicht van den toorn Gods, worden daar terstond overladen met straffen waar van zy in alle
eeuwigheit niet konnen verlost worden. De andere dalen ook ter Helle neder; doch zonder
daar te ondergaan die ...... straffen ...... waar mede de Verdoemde in eeuwigheit gequelt
worden. De (Grieksche) Kerk onderstelt (van deze) dat zy gestorven zyn met een gesteltenisse
van berouw ..... en dat die gesteltenisse in hen versterkt is door het heilzaam behulp van de
Biegt en van de Absolutie ....’ Schoon de genade haar werk in hen niet voltooit heeft, dewyl
die goede gesteltenisse niet van goede werken gevolgt is, echter konnen de gebeden der
Kerke, de tusschenkomst der levendigen, de aalmoessen, en de offerhanden die gesteltenisse
kracht en verdienste byzetten. ‘Dit is, vervolgt de Engelsche Schryver, de zin van dit gebed:
Doe, Heere, zyne ziele rusten in de plaatze des lichts, der vertroostinge, en der vreedzame
stilte, daar de droefbeit en de smert uit verbannen zyn, enz. Voorts achten de Grieken die
plaats niet als een Voorburg, noch als een Vagevuur der Zielen. Alle de straf die men daar
lydt, bestaat by hen in voor een bepaalden tyd berooft te zyn van de tegenwoordigheit Gods.
enz.’ Zy geloven dat na de doot de Ziel zich door haar zelve geen verlichtinge kan bezorgen,
en dat haar, gelyk reets gezegt is, geen anderen toevlucht overblyft dan de gebeden der
Gelovigen die op de aarde zyn. Maar noch de uitspraken der Patriarchen en der Bisschoppen,
noch de Aflaten en Vergiffenissen hebben de kragt om de Ziel uit hare gevangenisse te slaken.
Zie daar de Sleutels, doet 'er Ricaut by, sprekende van die gebeden, enz. om den Hemel te
openen (voor die zielen); evenwel willen de Grieken niet dat zulks geschiede voor den jongsten
dag....... Zy houden 't daar voor, dat, gelyk de Gelukzalige de volheit hunner glorie niet genieten
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staat van Louteringe erkennen; en hierom is 't dat zy God bidden voor de doden. 't
Is zeker, dat het gebed voor de doden van de eerste eeuwen af in de Kerk is
ingevoert, gelyk blykt uit Tertullianus en de alleroudste Kerkvaders, zo wel als uit
de allervroegste Liturgien. Mogelyk heeft de Kerk die plechtigheit overgenomen van
de Joden, die God mede over de doden aanroepen; welke gewoonte reets lang
voor den oorsprong des Christendoms in de Synagogen in gebruik was, en daar
reets gevonden wordt van den tyd af dat de Joden onder de heerschappy der Grieken
geweest zyn. Niettemin is 'er dit onderscheit tusschen de Grieken en Latynen
aangaande het gebed voor de doden, dat de laatste zich veel meer uitgebreid en
verklaart heb-

...... dan na den dag des Oordeels, alzo ook de verdoemde niet eerder de volkomenheit
hunner pynigingen zullen ondergaan.
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ben, in plaatze dat de eerste, en zelf alle de Oosterlingen, by algemeener
bewoordingen gebleven zyn. De Latynen hebben nogtans in de gebeden die zy
onder de Misse voor de doden doen, het oude Formulier behouden, 't welk vry wel
overeenkomt met het geen de Grieken van de Helle, het Vagevuur, en het Paradys
geloven. Zie hier hoe men in de Misse der Latynen voor de doden bidt. Domine
Jezu Christe, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni & de
profundo lacu: libera eas de ore leonis, nè absorbeat eas Tartarus, nè cadant in
obscurum, &c. Die woorden schynen het gevoelen der Grieken, en der andere
Christenen van den Levant, te bevestigen, want zy onderstellen maar een eenige
plaats, de de Helle namentlyk, daar de zielen als in een duistere gevangenisse
gehouden worden, en men bidt dat die zielen uit die donkere plaats mogen overgaan
tot de plaatze des lichts en der ruste, welke het Paradys is: dit nu is volkomen
overeenkomstig met het gebed, 't welk de Priester in de Mis doet, en in die obitus
geheten wordt.
+
‘Wat aangaat de Helle, wy zullen hier geen gewag maken van het gevoelen van
+
(a)
2. Aangaande de Hellen.
Origenes, 't welk echter van eenige Grieksche Leeraars gevolgt is geweest.
Wy zullen ons vergenoegen met aan te halen 't geen in 't algemeen onder hen
doorgaat. Wanneer zy bidden dat God de zielen uit de Helle verlosse, moet men
dit begrypen van den staat des Vagevuurs; dat is, daar zyn in die duistere
(b)
gevangenisse, welke zy de Helle noemen, twee soorten van zielen; de eene welkers
zonden zo grof niet zyn, dat zy daarom eeuwiglyk zouden moeten lyden; de andere
nu blyven daar eeuwiglyk, en zyn waarlyk ter Helle verwezen: en 't zyn deze laatste
waar van men kan zeggen, in Inferno nulla est redemptio; terwyl men ten opzicht
van de eerstgemelde zielen zou mogen zeggen, in Inferno est redemptio. Dit zal
dienen tot uitlegginge van de Liturgien en boeken der nieuwe Grieken, die schynen
te onderstellen dat de zielen niet altoos in de Helle zullen blyven, en dat derhalven
de straffe der verdoemden niet eeuwig zal zyn. Volgens dezen regel, zal men
gemakkelyk eene verklaringe konnen geven van alle de gebeden, welke in de
Grieksche Kerke voor de doden geschieden.

(a)

(b)

Volgens dat gevoelen zullen de straffen niet eeuwig zyn. Veele zyn hedendaags van die
gedachten, meenende dat zulks meer overeenkomt met Gods goedheit. Zie de Verhandelinge
van Thom. Burnet wegens den staat der Doden, enz.
Indien 'er twee soorten van Zielen in de Hel zyn, is de twist over het Vagevuur niet anders
gegrond dan op het stoffelyke denkbeeld dat men van de Ziel heeft: want 1. De zielen beslaan
geen plaats. Men heeft derhalven een valsch denkbeeld, met aan dezelve stoffelyke straffen
toe te eigenen. 2. De plaatzelykheit der zielen al eens onderstelt zynde, is het verschil tusschen
de Grieken en Latynen alleen over den naam van de plaats. Vader Simon zegt het zelvde
zeer wel in zyne Aanmerkingen over het 27. en 28. Hooftst. van de Reize van Dandini naar
den Berg Libanon. ‘De Oosterlingen, zegt hy, staan toe dat 'er een staat van Vagevuur of
Louteringe zy, schoon zy noch de plaats, noch ook de wyze, waar op men gemeenlyk meent
dat de zielen daar gepynigt worden, erkennen. De Gebeden enz. bewyzen ...... dien staat,
maar de plaats niet. Ook geven zy zelve dat onderscheit te kennen in hunne boeken ......
dewyl zy belyden dat 'er tusschen het Paradys en de plaats der verdoemden een derde staat
der Zielen is, na dat zy van hunne lichamen zyn afgescheiden, waar uit zy door de gebeden
der Gelovigen konnen getrokken worden ...... daar is weinig aangelegen of die derde staat
Vagevuur of Helle genoemt werdt.’ 3. Men kan echter niet lochenen, dat die stoffe in zo groote
zwarigheden is ingewikkelt, als eenig ander betwist Leerstuk. De fyne disputen hebben dit
stuk wonderlyk verwart, en noch de eene noch de andere party heeft iet zekers konnen
vaststellen over een voorwerp 't welk boven het bereik van ons begrip gaat. Voorts geloof ik
dat het niet mogelyk is te bewyzen, dat het denkbeeld van een stoffelyk Vagevuur zynen
oorsprong heeft van het zo verspreide, en zelfs by veele Oudvaders aangenomen gevoelen
van de stoffelykheit der ziele.
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+

‘Wat het Paradys betreft, de Grieken zyn nevens de andere Oosterlingen van
(c)
gevoelen, dat de zielen de

(c)

+

3. Over het Paradys.

Het XVIII. Decreet van het Concilie van Jeruzalem, gelyk het pag. 421. van de Monumens
Autentiques de la Religion des Grecs aangehaalt wordt, strydt niet met het zeggen van P.
Simon, en zie hier hoe men 't zelve moet uitleggen. Wy geloven dat de Zielen der genen die
slapen, zo dra het lichaam doot is, voorgeschikt zyn tot de gelukzalige rust of tot pynen (dit
ziet op bunnen staat na het laatste Oordeel) volgens de verdienste hunner werken, invoegen
dat zy terstond na de afscheidinge des lichaams, by voorsmaak de blydschap genieten, of
droefenissen ondervinden: edoch de eerste zyn dan nog niet tot eene volkomene gelukzaligheit
geraakt, noch de andere hebben hunne laatste verdoemenisse ondergaan. In de algemeene
opstandinge zullen de zielen, vereenigt met dezelve lichamen, welke zy geduurende dit leven
bezielt hebben, eene volkomene beloninge ontfangen, dat is, een opperste geluk, of eene
volstrekte straffe. Dit behoort tot het geen ik getrokken hebbe uit den Staat der Grieksche
Kerke. Ik zegge hier in 't voorbygaan, dat men in den rang der byzondere gevoelens wegens
den staat der Zielen na de doot, stellen moet de gedachten van Prudentius, een
Christen-Dichter. Deze, zich niet vergenoegende met te geloven dat de straffen der
ondeugende menschen eens zullen ophouden, voegt 'er nog by, dat 'er alle jaren eenen dag
van strafschorsing voor de Duivelen en voor de verdoemden is. Dees dag is die waar op
Jezus Christus uit de Helle wederkwam.

Sunt & spiritibus soepe nocentibus
Poenarum celebres sub Styge ferioe,
Illa nocte sacer qua rediit Dus &c.
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eeuwige gelukzaligheit niet genieten, noch de Helsche straffe ondergaan, voor dat
zy van God hun vonnis ten dage des laatsten en algemeenen Oordeels ontfangen
hebben. Hierom moet men, volgens der Grieken meeninge, zich twee Paradyzen
(a)
verbeelden. De eerste zal wezen die licht- en rust- ryke plaats, waar van in de
gebeeden der Liturgie wordt gewag gemaakt, en daar de zielen der gelukzaligen in
verwachtinge van het laatste Oordeel rust genieten. Die plaats wordt in de openbare
Gebeeden, die men voor de doden doet, geheten het Paradys, het licht, het leven,
de gelukstaat, de schoot Abrahams, het Ryk der levendigen, enz. Het twede Paradys
zal bestaan in de eeuwige gelukzaligheit, welke zy na het algemeen oordeel in den
Hemel genieten zullen; dit gevoelen nu, geloven zy meer overeenkomstig te wezen
met den inhoud der H. Schrift, dan dat der Latynen. Want alleen op dien dag, zeggen
zy, zal Jezus Christus in de hoedanigheit van Rechter verschynende, aan de
(b)
Uitverkorenen toeroepen, Koomt gy gezegende myns Vaders, beërft het Koningryk
't welk u van voor de grondlegginge der waerelt bereid is, enz. Zy wanen dat het
gevoelen der Latynen aangaande het Paradys en de Helle voor den dag des
Oordeels, geene bewyzen in de Oudheit heeft. Men kan daarenboven aanmerken,
dat de Grieken den gloriryken staat der Welgelukzaligen zo zeer niet uitgepluist
hebben, als de meeste Latynsche Godgeleerden, die daar over met veel spitsvindige
redeneeringen hebben gehandelt. Daar zyn 'er zelf die verzekeren, dat de Grieksche
Vaders lochenen dat de Engelen en de Gelukzaligen het wezen van God in den
(c)
Hemel aanschouwen; steunende op deze woorden van Theodoretus. De Engelen
aanschouwen het Godlyk Wezen niet, als 't welk alle dingen vervat, en zelve niet
kan begrepen of bevat worden, maar zy zien een zekere gedaante, naar hunne
natuur geschikt. 't Geen zy nog verder door het getuigenisse van verscheidene
andere Oudvaders bewyzen.
+
‘Hunne Zedekunde nu, dewyl zy dezelve gronden met de Latynen hebben, kan
+
niet veel van die der laatste verscheelen; uitgenomen dat zy het gebruik der
De Zedekunde der
School-Godgeleertheit niet hebben, noch zulke groote Bovennatuurkundige zyn; Grieken.
waar in zy echter geen ongelyk hebben, niet willende de Redeneerkunde, noch de
Bovennatuurkunde in hunne Zedekundige boeken inmengen, schoon dit evenwel
eenige weinige Grieken hebben gedaan; doch deze hadden in de Italiaansche
Scholen gestudeert, of zich op de boeken der Latynen gelegt.
+
‘Niettemin kan het gebeuren, dat de Grieken en de andere Oosterlingen niet
+
altoos ten strengsten de regelen der Zedekunde onderhouden, uit hoofde van
Aanmerkinge daar op.
(d)
den erbarmelyken staat, waar in zy
(a)
(b)
(c)
(d)

Zie de Aanmerkingen van P. Simon over de Reize naar den Berg Libanon. pag. 348. 349.
Matth. XXV.
Theod. Dial. de immut.
By de slaafachtigheit moet men de grove onkunde van dat volk voegen. Dit word door een
groot aantal van geloofwaardige Reizigers bevestigt. Ik zal maar één voorbeeld bybrengen,
't welk de domheit der Grieken van Constantinopolen alleen betreft. ‘Die Grieken, zegt P.
Barbereau in zyn Verhaal van Constantinopolen, gedrukt in 't jaar 1668., om te kennen te
geven van wat Religie zy zyn, maken zeker handgedraai op hun aanzicht, zeggende zulks
het teken van 't Kruis te weezen. Men moet hen deswegen niet veel meer ondervragen: want
Gebeeden, Geloofsstukken, en goede werken zyn dingen waar van zy nauwlyks hebben
horen spreken. 't Is my menigmalen gebeurt, dat ik, gevraagt hebbende aan luiden die ik
oordeelde de kundigste te zyn, of 'er verscheidene Goden waren, en of Jezus Christus, waar
van zy Christenen genaamt wierden, God en mensch was ...... van meest allen ten antwoord
kreeg, dat zy niet snedig genoeg waren om zulke groote vraagpunten der Godgeleertheit enz.
op te loffen.’ Wheler, een later Schryver, ‘zegt ook, dat die Grieken zo onwetend zyn, dat zy
nauwlyks de eerste beginselen van hun Geloof verstaan. 't Is onmogelyk dat de Zedekunde
lang zuiver kan blyven op plaatzen daar de slaverny en de onkunde heerschen.
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zich tegenwoordig bevinden. Men beschuldigt hunne Geestelyken van Simonie,
omdat de Bisschoppen de Ordens verkopen; en de Priesters het bedienen der
Sacramenten. Maar indien men de zaken grondig onderzoekt, zyn zy mooglyk zo
schuldig niet als men meent. 't Is noodzakelyk dat zy van hun ampt leven; en dewyl
zy geene Beneficien hebben gelyk tegenwoordig by de Roomsche Kerke in gebruik
is, waarom wil men dan niet dat zy gelt eisschen voor het bedienen der
Sacramenten? Men vindt niets berispelyks in de ingevoerde manier van het Westen,
dat men namelyk gelt neemt voor de Zielmissen, voor de Belydenissen, en voor
een menigte van andere dingen; en men zal een elendig Grieksch Priester van
Simonie beschuldigen, omdat hy zich de gegeevene Absolutie betalen doet, en de
zelve naar den aart der zonden geschat heeft? Dat te Rome zekere zonden op prys
gestelt worden, koomt ons niet vreemd voor, omdat wy door gewoonte dat gebruik
schynen goed te keuren. Zal dan het nieuwingevoert onderscheid van Goddelyk en
Geestelyk Recht, door eenige Theologanten en Canonisten van de laatste eeuwen
uitgevonden, den Paus van Simonie konnen vryspreken, en in tegendeel de uiterste
armoede, waar toe de Grieksche Patriarchen en Bisschoppen zich gebragt zien,
hen niet voor God en voor de menschen verschoonlyk maken wanneer zy voor de
Verordeningen gelt neemen? Ik zegge dit niet om de Grieken in alles voor te spreken,
wetende dat het zeker is dat zy zich dikwils te buiten gaan, en niet zorgvuldig genoeg
zyn om hun geweten volgens de Christelyke Zedekunde te regelen: maar echter
zyn de onkunde en de armoede, waar in zy jegenwoordig leven, de oorzaak hunner
ongeregeltheden, waar tegen nochtans deugtzame luiden zo veel waken als mogelyk
is, gelyk de Patriarch Jeremias zulks opentlyk toont, daar hy de Biegtvaders, die
van de heilige dingen een koophandel maken, en vereeringen afvorderen, wel
degelyk berispt. Hy zegt dat de zulke verdienen van God gestraft te worden, en dat,
zo 'er onder hen worden gevonden, men dezelve kastydt, en van hun ampt afzet.
+
Wat pogingen de Roomsgezinden en de Protestantentot nog toe hebben
+
aangewend om het ware geloof der Grieken wegens het H. Avondmaal op te
Onderzoek wegens het
waare Geloof der Grieken
helderen, zy hebben nogtans meer duisterheit dan licht aangebragt. Ik zal
kortbondig aanhalen wat men dien aangaande van dezen en geenen kant gezegt over het Nachtmaal.
(a)
heeft. De lezer mag van het gewicht der redenen zelve oordeelen. Zie hier hoe
Vader Simon zich over die stoffe uitlaat.
+
‘Schoon dit verschil in 't breede verhandelt is door Mr. Arnaud in zyne schriften
tegen Mr. Claude, blyven 'er echter nogh groote zwarigheden over; en zelf vindt +Gedachten van P. Simon
daar omtrent.
men veele geleerden, voor al onder de Protestanten, die zich niet geheel en al
betrouwen op dat groot getal van Getuigenissen, door dien Leeraar in zyn Werk
van de Duurzaamheit des Geloofs bygebragt, omdat hy, zeggen ze, niet anders
dan een Fransche Overzettinge van die Getuigschriften opgeeft, zonder het origineele
gemeen te maken; en dat de vertalinge gebrekkelyk kan zyn: behalven dat in die
(b)
Getuigenissen, zeggen dezelve Protestanten, zich eenige dingen opdoen die
geenzins overeenkomen met het Ge(a)
(b)

Cap. II. de l'Histoire Critique de la Creance &c.
Zie onder anderen wat breedvoerig verslag van dit geschil de Heer Aimon gegeven heeft in
zyn boek 't welk ten tytel voert Monumens autentiques de la Religion des Grecs. Zo men hem
geloven zal, moet men voor altoos wraken al 't geen gezegt is van den vermaarden Arnaud,
die van deezen Schryver in zyn Register verkeerdelyk genomen wordt voor Arnaud d'Andilly,
des eerstens oudsten broeder. Volgens den Heer Aimon waren alle de verklaringen, door
den hoogstgemelden Arnaud, Leeraar der Sorbonne, voortgebragt, als afgebedelt of voor
groot gelt gekogt. Die de verklaringen gaven, waren den Ambassadeur van Vrankryk M. de
Nointel, den Jezuiten, en het Hof van Rome toegedaan; door die aankleving waren zy
verwerpelyk, en nog meer door de strydigheit en de quade trouw, welke die Autheur, toen
pas Gereformeert geworden, en zo yverig dat hy de allerminste toegeevenheit niet blyken
liet, voorgenomen hadt, het koste wat het wilde, in het gantsche gedrag der Grieken en in
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loof der Grieken, en die by gevolg aan de oprechtheit van die Verklaringen doen
twyfelen. Ook zyn eenige Jezuiten voornemens geweest om geloofwaardiger
Verklaringen in 't licht te geven, en wel in die zelve Talen waar in ze zouden zyn
opgestelt geweest; 't geen geschiedende waarlyk van groote nuttigheit zou zyn.
Maar terwyl men daar na wacht, zal ik hier eenige bewyzen van het geloof der
Grieken aangaande de Transsubstantiatie by brengen, welke, myns oordeels, boven
alle de Getuigschriften of Verklaringen, die men uit den Levant zou konnen doen
komen, moeten geschat worden; niet alleen omdat de Jezuiten by de Protestanten
verdagt zyn, maar ook omdat deze niet zullen nalaten te zeggen, dat die Attestatien
zyn afgebeedelt, en dat men al wat men wil van de hedendaagsche Grieken voor
gelt verkrygen kan; daar in tegendeel andere Getuigenissen, gehaalt uit boeken die
van dezelve Grieken voor den aanvang van alle die krakeelen zyn geschreeven,
voor zo veele onwedersprekelyke bewyzen te houden zyn. Mr. Arnaud, de kracht
dier soorten van bewyzen gevoelende, zette daar tegen de Authoriteit van Gabriel
(a)
Aartsbisschop van Philadelphia, die met uitdrukkelyke woorden de

(a)

dat der Roomschgezinden aan te merken. Eindelyk zyn de getuigenissen dier Grieken hem
verdagt om de onkunde die zich daar in opdoet, en om de gemaaktheit waar mede zy hun
Hof pogen te maken by de Roomsche Gemeente, welke ze in die verklaringen de Heilige
Kerk van Rome noemen. Niets toont klaarder, zegt hy, dat die Grieken Apostaten en
leugenachtige bedriegers zyn; en dat zy de taal niet spreken der onverlatynde Grieken, die
immers het gantsche Pausdom, en alle de Roomsche Geestelykheit vervloeken en tot in den
afgrond der Helle verdoemen. Maar, myns oordeels, is het niet moeilyk te geloven, dat het
Gelt eene Geestelykheit, die reets zo lang met armoede en elende geworstelt heeft, heeft
konnen in verzoekinge brengen. Het heeft wel anderen verzogt, die immers de proef hadden
behooren uit te staan: en is het om 't gelt niet, dat men hedendaags nog zo menigwerf het
Vaderland en de Religie ziet verlochenen? Is 't het Gelt niet, dat de handschriften uit de
allergeheimste Kabinetten weet op te delven, en 't welk de Monniken in waereltsche menschen
herschept, en hen in H.... voor zo veel 's weeks de vertalingen der allerzwaarste en moejelykste
werken doet ondernemen? Ik geloof dan, dat men Grieksche Prelaten, Priesters, en Monnikken
door kragt van Gelt heeft konnen omkopen, en dat 'er dus veele gevonden zyn die hun Geloof
hebben konnen ontveinzen, of zich daar in schikken naar de Leerstukken der Latynen: maar
dat geeft geen recht om te besluiten, dat het geheele lichaam der Geestelykheit ten voordeele
van Rome is zaamgespannen, en dat 'er eene eenstemmige zamenzweering der
Europeaansche en Aziatische Grieken, ter eere van zekere gevoelens, en om de Latynen
vermaak aan te doen, zou geschied zyn. 2. Wat de onkunde betreft, zy kan gelegenheit
hebben gegeven tot valsche uitleggingen van verborgentheden en betwiste Leerstukken; ook
is het niet onmogelyk, dat de Grieken die Leerstukken niet hebben verstaan, dat zy op valsche
Authoriteit gesteunt hebben, enz. Al dit is niet verwonderens waardig in ruwe en bygelovige
menschen; die geenzins in staat waren om over den Godsdienst te redeneeren, gelyk hunne
Abten en Monnikken zelve aan Mr. de Nointel hebben verklaart: maar die onkunde zelve legt
hier in den weg, en ik meen, alles wel ingezien zynde, dat de onweetenheit veel eer zou
dwingen om de Religie (dat ik zo spreke) te verdraayen, uit vreeze dat men hier of daar in
gevoelens mogt overeenkomen met menschen wier Gezindheit men verfoeit, dan dat men
zyn Geloof zou schikken op eene wyze welke aan die zelve Gezintheit voordeelig zou schynen.
3. Dat 'er onder de Grieken veele om het gelt zyn gelatinizeert, en zelf lafhartig genoeg om
het Hof van Rome te vleyen, zonder het te kennen of daar voor eenige achtinge te hebben,
wier getuigenissen en Geloof by gevolg aan andere Gezintheden buiten de Roomsche verdagt
moeten zyn, is iet 't welk niet kan betwist noch gelochent worden: doch misschien hebben
wy reets te lang gestaan op eene stoffe die hier alleen historischer wyze behandelt moet
worden.
Maar indien het al waar was, dat de Grieken het woord Transsubstantiatio niet gebruiken,
zou het echter op een woordenstryd uitkomen. Men vindt by hunne Schryvers de woorden
veranderen, verandering, iets te worden dat men te voren niet was enz. Die woorden voldeeden
toen genoeg. Transsubstantiatie is een woord door de Latynen der evenvoorgaande eeuwen
uitgedagt, pogende daar door beter denkbeelt te geven van een zaak die voor 't menschelyk
verstand onbegrypelyk is, en welke nogtans door dat fyn uitgevonden woord niet heeft konnen
opgeheldert worden. De oude Grieken, veel minder hairklovende over die stoffe, hebben zich
op diergelyke uitvindinge niet toegelegt, en zich vergenoegt met woorden die een algemeen
denkbeelt verschaffen. Het zou te wenschen zyn dat men zich aan dat algemeene hadt
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Transsubstantiatie op eene en dezelve wyze met de Latynen vaststelt. Maar dewyl
hy het boek van dien Autheur niet bezat, gedroeg hy zich geheel en al aan het
(b)
getuigenisse des Kardinaals du Perron in deszelfs werk over het Avondmaal; waar
uit Mr. Claude gelegenheit nam om die authoriteit te verwerpen, als zynde by hem
verdagt uit hoofde dat de Kardinaal, die gegemeenlyk den Griekschen text zyner
aangehaalde Autheuren opgeest, hier

(b)

gehouden. Een woord, nieuw uitgevonden onder voorwendzel van de Leerstukken meer
kracht by te zetten, opent zomwylen den weg tot nieuwe tegenwerpingen, die vervolgens
nieuwe uitleggingen afvorderen; Zo wordt de Godsdienst ongevoeliglyk duisterder en
ingewikkelder.
Zie het antwoord op de Duurzaamheit des Geloofs enz. L. III. C. 7. en 't antwoord op het 2.
Tractaat. II. Deel. C. 8.
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juist het getuigenis van den gemelden Aartsbisschop in de Fransche tale voor den
dag brengt. Mr. Claude stelde het bewys uit den zelven Gabriel, zo als hy door
Arcudius in 't Grieksch wordt aangehaalt, mede te leur, voorgevende dat Arcudius
de woorden van dien Griekschen Schryver niet hadt overgezet, maar dat hy dezelve
op zyne wyze door omschryvingen hadt uitgebreid. Op gelyke manier heeft die
Prediker verscheidene andere bewyzen door enkele spitsvindigheeden weeten te
verydelen, tot eindelyk P. Simon de Werken van Gabriel van Philadelphien, nevens
veele andere stukken, gehaalt uit goede Origineelen die men niet in twyfel kon
trekken, door de Drukpersse het licht deet zien.
+
‘Zedert dien tyd heeft Mr. Smith een Protestant van de Anglicaansche Kerk, die
Griekenland doorreist heeft, eenen brief opgestelt rakende den tegenwoordigen +Mr. Smith, een
Protestant, bekent dat de
staat der Grieksche Kerke, waar in hy zich niet heeft konnen onthouden van te
Grieken de
bekennen dat de Transsubstantiatie by de Grieken erkent wordt, en dat zelf in
Transsubstantiatie
zekere Geloofsbelydenisse, welke onlangs in den naam van de gantsche
geloven.
Grieksche Kerke is gemeen gemaakt, het woord μετουσίωσις, 't welk een en 't
zelve is met het Latynsche Transsubstantiatio, wordt gebruikt. Zie hier de woorden
dier Belydenisse.
(a)
‘De Priester heeft zo haast niet het gebed gedaan, 't welk men de aanroepinge
des H. Geests noemt, of de Transsubstantiatie geschiedt aanstonds, en het brood
word verandert in het ware lichaam van Jezus Christus, en de wyn in zyn wezentlyk
bloet, zo dat 'er niets overblyft dan de gedaante alleen. Daar kan niets klaarder noch
uitdrukkelyker zyn dan deze woorden, die gevonden worden in een boek 't welk
door gantsch Griekenland in 't algemeen goedgekeurt is. Mr. Smith echter, verre
van zich met zo eene algemeene en uitdrukkelyke Belydenisse te vergenoegen, en
evenwel de aangehaalde Autheuren niet konnende wraken, gelyk Mr. Claude met
weinig oordeel gedaan heeft, neemt zyn toevlucht tot andere spitsvindigheden die
eenigen schyn van reden hebben, waar op men noodzakelyk antwoorden moet tot
(b)
volkomene beschuttinge van het Geloof der Grieken. Hy wendt voor, dat het woord
+
μετουσίωσις eerst onlangs is uitgevonden om aan een nieuw Leerstuk gezag by
+
te zetten: dat Gabriel van Philadelphien de eerste is, of ten minsten een der
Zyne gedachten over het
woord μετουςίωσις.
eersten, die zich daar van heeft bedient: dat die Aartsbisschop, langen tyd te
Venetien gewoont hebbende, en 't hooft met School- Godgeleertheit opgepropt,
zich door de listen en bedriegeryen van die der Roomsche Kerke heeft laten
verleiden, om door een nieuw woord iet in te voeren 't geen aan Jeremias Patriarch
van Constantinopolen, die hem tot Bisschop hadt ingewyd, geheel onbekent was
geweest. Hy doet 'er nog by, dat men zedert Gabriel van Philadelphien, het woord
μετουσίωσις by de andere Grieksche Schryvers zelden vindt: dat de Synoden,
gehouden tegen Cyrillus Lucaris, daar niets van melden: dat de Oudvaders zulk
een woord niet gekent hebben: dat het niet te vinden is noch in de Liturgien, noch
onder de Geloofs- artykelen; dat eindelyk, verre van dat het geloof der
Transsubstantiatie onder de Grieken zou zyn doorgegaan, het tegendeel zonneklaar
(a)
(b)

Die zelve woorden zyn ook aangehaalt door den Ridder Ricaut C. 9. de l'Etat de l'Eglise
Grecque.
Zie de voorgaande aanmerkinge op het woord Transsubstantiatie. Voorts is het merkwaardig,
dat Cyrillus Lucaris zelve zich van het woord μετονσίωςις bedient heeft in eene zyner
Leerredenen, waar van het Concilie van Jeruzalem een uittrekzel aanhaalt. Zie les Monumens
Autentiques &c. p. 295. Dat uittrekzel, waar in Cyrillus ons zegt, dat J.C. in het Avondmaal
gewilt heeft dat wy zouden erkennen de oneindige magt der Godheit in de Transsubstantiatie
(μετουσιοσει) van het brood, bewyst, of dat Cyrillus nogh geen Calvinist was, of dat de
Geloofsbelydenis, die zynen naam draagt, verdicht is, of eindelyk dat Cyrillus op verre na
geen eerlyk man was: ik kan nauwlyks geloven dat de Gereformeerden zich van de woorden
van Cyrillus, volgens de uitlegginge die de Heer Aimon daar aan geeft, zouden willen bedienen.
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blykt uit hunne Liturgie of Kerkgebruik, daar de beide Tekenen, zelf na dat zy reets
(c)
geconsacreert en het lichaam en bloet van Christus genaamt zyn, ter zelver tyd
Verbeeldingen (Antitypi) van Christus lichaam en bloet geheeten wor-

(c)

By gelegenheit van het woord Antitypus, zou men verscheide zaken konnen aanmerken:
maar men moet zulks overlaten aan de Controversisten of Zintwisters. Wy zeggen alleen,
dat, dewyl de Grieken, volgens toestemminge van de Protestanten zelve, en voornamelyk
van den vermaarden Claude, reets overlang geen nette denkbeelden van het Sacrament des
Avondmaals gehadt hebben, het niet te verwonderen is dat zy en zelve gedwaalt hebben, en
de Controversisten doen dwalen. Het schynt zelf dat zy menigmalen niet al te wel wisten wat
zy wilden zeggen. Ook hebben zy door woorden die dubbelzinnig waren, of meer dan eene
betekenisse hadden, tegenstrydige gevoelens gelykelyk konnen begunstigen. Zie hier van
een voorbeeld: in het Concilie van Florence gebruikten de Grieken een woord 't welk betekent
volbrengen, eindigen, volkomenmaken. De Latynen verklaarden 't door Transsubstantiari.
Vervolgens hebben 't de Protestanten in hun voordeel uitgelegt, en staande gehouden dat
het woord niet anders dan volkomelyk Heiligen of Zegenen betekende.
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den. Zie daar al 't geen de Protestanten konnen tegen werpen aan de
hedendaagsche Grieken die de Transsubstantiatie erkennen; zy wanen daar door
onnut te maken alle die groote Werken welke Mr. Arnaud over die stoffe geschreven
heeft. Dit noopt my om hunne tegenwerpingen alle in 't byzonder te onderzoeken,
en te doen zien dat zy geen klem hebben.
+
‘Voor eerst is het onwaar, dat Gabriel van Philadelphien het woord μετουσίωσις
eerst by de Grieken heeft ingevoert. Gennadius, die meer dan hondert jaren voor +Of Gabriel van
dien Aartsbisschop geleeft heeft, en dien men houdt voor den eersten Patriarch Philadelphien dat woord
van Constantinopolen, na het inneemen dier Stad door de Turken, bedient zich eerst by de Grieken heeft
(a)
ingevoert.
in eene zyner Leerredenen onverschilliglyk van de woorden, μεταβολή en
μετουσιωσις. Voorts verklaart hy, hoe het weezen kan, dat in die wonderbare
(b)
verandering, de gedaante van het brood alleen overblyft zonder de zelfstandigheit
van het zelve brood, en dat de ware zelfstandigheit van het lichaam van Jezus
Christus verborgen is onder die zelve gedaante. Ik onderzoeken hier niet de
(c)
byzondere hoedanigheden van Gennadius, en of hy tot het getal der gelatynde
Grieken behoorde. 't Is genoeg dat ik doe zien, dat Gabriel van Philadelphien de
eerste Autheur van het woord μετουσίωσις niet is, dewyl het in Grieksche boeken,
meer dan hondert jaren voor zynen tyd geschreven, gevonden wordt. Ten minsten
zal men niet konnen zeggen, dat Gabriel zich daar van bedient heeft door de
(a)

(b)

(c)

Zie de plaats van Gennadius. Maximum itaque omnium Dei miraculorum est hocce mysterium.
Idcirco multa, uti jam dictum est, contra illud objectant ex una quidem parte infideles, ex alia
haeretici, & ex alia idiotae, qui rationem mysterii illius nequeunt intelligere: quas objectiones
in hoc sermone modò solvimus. Alii siquidem dubitant, quomodo in momento temporis panis
& vini substantia convertatur in Corporis substantiam. Alii vero dubitant, quâ ratione fieri possit,
ut substantiâ panis in corporis substantiam transmutatâ, remaneant panis accidentia, illius
videlicet longitudo, gravitas, latitudo, color, odor, & quae in gustu est qualitas; ita ut sint panis
accidentia, absque ejusdem panis substantia, & vera corporis substantia lateat sub alterius
substantiae accidentibus. Alii dubitant, quomodo fieri possit Christum extare in parva rei quae
apparet extensione. Alii rursus dubitant, quomodo mysticum Christi corpus, etiam in partes
divisum, remaneat integrum, & partium quaelibet sit totum Christi corpus, idemque perfectum.
Dubitant alii, & haec dubitandi ratio videtur maxima, quomodo idem Christi corpus unum sit
in Coelo & in multis simul altaribus super terram. Verum istas dubitandi rationes jam solvimus,
possumusque solvere, gratiâ Christi nos illustrante. In primis autem sapientissimi Ecclesiae
Doctores, gratiae quae in vobis est ac studii duces, easdem solvunt. Vobis autem incumbit
credere absquè ulla haesitatione, similiter & Christiani omnes credere debemus, mysticum
illud corpus esse ipsummet Dominum nostrum Jezum, Mariae Virginis filium, qui crucifixus
est, quique nunc est in caelo, ille omnino idem est, qui sub panis accidentibus delitescit. Exstat
autem secundum substantiam in Sacramento, non verò secundum gratiam & efficaciam
tantum; neque mysticum Christi corpus veri corporis figura est, sed purum putum illius corpus:
nunc enim figuris & umbris, sicut olim, minimè servimus, sed ipsismet rebus. Si quis autem
Sanctorum Sacrificium istud Dominicae illius Coenae vocet antitypum, inde fit quod istud
Sacrificium illius sit figura, sicut & hodierni sacrificuli figura sunt Jezu Christi, qui hunc fecit
sacrificium; utriusque autem sacrificii eadem est perfectio, nimirum Transsubstantiatio.
De gedaante van het brood bestaat zonder de zelfstandigheit van het brood. De ware
zelfstandigheit van het lichaam is verborgen onder de gedaanten van eene andere
zelfstandigheit.
In het Uittrekzel van la Créance de l'Eglise Orientale &c. van P. Simon Tom. V. p. 236. in de
Bibliotheque Universelle, heeft men aangemerkt dat deze woorden, Ik onderzoek niet of
Gennadius tot het getal der Gelatynde Grieken behoorde, zyn uitgelaten uit dat boek de la
Creance & c. Maar de lezer zy onderricht, dat de gemelde Bibliotheque vervat een gedeelte
van l'Histoire Critique de la Creance enz. met eenige byvoegingen, veele veranderingen, en
verbeteringen, en zelf, zo men wil, met verwisseling van gedaante. De Schryver van l'Eloge
bistorique de Mr. Simon, welke gevonden word aan het hooft van zyne brieven, in den jare
1730. in 4. deelen uitgegeven, heeft zulks niet aangemerkt. Doch hy zegt ons, dat Mr. Simon,
geraakt over de ontrouw der Hollandsche Uittrekzelschryvers, met een klein Supplement op
dat Uittrekzel antwoordt. Om nu weder te keren tot Gennadius, Mr. Simon heeft zich verbonden
te bewyzen, dat die Patriarch te voren George Scholarius genaamt wierd.
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omkopinge der Latynen, gelyk Mr. Smith zonder eenig bewys by te brengen
verzekert. Want zulks is zo verre af van waarheit te zyn, dat 'er in tegendeel een
Werk van Gabriel van Philadelphien tegen het Concilie van Florence tegen het
Concilie van Florence voorhanden is, daar hy zich opentlyk verklaart voor de party
van Marcus van Ephezen, tegens die van zyne Kerk dat Concilie aanhingen:
behalven dat hy door vriendschap en belang verbon-
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(a)

den was aan zekeren Meletius, een groot vyand der Roomsche Kerke. Ik stem
toe dat hy te Padua gestudeert heeft, daar hy onderwezen wierd in de
School-Godgeleertheit, wier spreekwyzen hy in zyne Schriften gebruikt. Maar Cyrillus
Lucaris, die een Geloofsbelydenisse ten voordeele van de Calvinisten heeft
uitgegeeven, welke byna woordelyk uit de werken van Calvinus getrokken is, hadt
ook te Padua gestudeert, en was nog geleerder in de Theologie dan Gabriel, die
zich van despreekwyzen der Latynsche Godgeleerden alleen bedient heeft omdat
hy meende dat hy daar door zyn geloof duidelyker kon uitdrukken, en niet om aan
eene nieuwigheit gezag by te zetten. Die nabootzing van de taal der
Schoolgeleerden, welke in alle de Schriften van Gabriel doorsteekt, betrest alleen
de uitdrukkingen en de behandeling, niet den grond der zaken; en dus kan men
hem niet anders te last leggen, dan het invoeren van nieuwe spreekwyzen in zyne
Kerk: en verre van dat men met Mr. Smith zoude besluiten, dat hy te gelyk
nieuwigheden op de baan bragt, moet men in tegendeel daar uit afnemen dat het
woord μεταβολὴ der Grieken, 't welk alleen veranderinge beduidt, en by de oude
Schryvers gevonden wordt, het zelve betekent met de Transsubstantiatio der
Latynen; nademaal een Griek, die de kracht der uitdrukkingen van Grieken en
Latynen verstaat, en daarenboven een geslagen vyand der Latynen is, zich zonder
onderscheit van de woorden μεταβολὴ en μετουσίωσις, een en 't zelve met
Transsubstantiatie, bedient, om de verandering der Tekenen in het Lichaam en
Bloet van Jezus Christus uit te drukken.
+
‘Maar, zegt men, Jeremias Patriarch van Constantinopolen, die den Bisschop
Gabriel van Philadelphien heeft gewyd, en die den Godgeleerden van Wittenberg +Jeremias, Patriarch van
Constantinopolen,
wegens deze stoffe geleerdelyk beantwoort heeft, gebruikte nooit dat woord
gebruikte dat woord nooit.
μετουσιωσίς. 't Is waar dat die Patriarch zichbedient van het woord μεταβολὴ,
(b)
omdat het Grieks is, 't welk μετουσίωσις niet is. Hy heeft geen Bastertwoord, 't
welk den ouden onbekent was, willen invoeren. Echter laat hy genoeg blyken, dat
hy door het woord μεταβολὴ een en 't zelve met μετουσίωσις, of Transsubstantiatio
der Latynen verstaat. De Godgeleerden van Wittenberg, die zyne antwoorden
hebben doen drukken, en die geen minder afkeer van de Transsubstantiatie hadden
dan de Engelsche en Fransche Protestanten, waren zo wel verzekert, dat de
Patriarch door het woord μςταβάλλεται de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke
wilde betekenen, dat zy op den kant tegen over het evengemelde woord, dat van
μετουσίωσις hebben bygevoegt, als betekenende dezelve zaak in den zin van
Jeremias; ook hebben zy op den rand der Latynsche Overzettinge het woord
Transsubstantiatio tegen over Mutari gestelt. Die zelve Theologanten tonen klaarlyk
in hun antwoord aan den Patriarch, dat zy in het onderhanden zynde verschil de
woorden μεταβάλλεϑς, verandert zyn, en μετουσιϑς, Getranssubstantieert zyn, voor
(c)
gelykluidende houden. Jeremias hadt aan hun geschreven, dat volgens het Geloof
der Catholyke Kerk, het Brood en de Wyn na de Consecratie door middel van den
H. Geest verandert wierden in het lichaam en het bloet van Jezus Christus. Waar
(a)

(b)
(c)

Meletius Syrigus, Onderpatriarch en Leeraar der Kerke van Constantinopolen. Hy heeft Cyrillus
wederlegt door dezelve argumenten van welke de Kardinaal Bellarminus zich tegen de
Gereformeerden bedient heeft, zo als ons berigt word door de Biblioteque universelle p. 252.
Tom. V. of veel eer door P. Simon. Maar dewyl het goed is dat men het voor en tegen der
zaken weet, kan men nazien 't geen de Uittrekzelschryvers op die aanmerkingen van P. Simon
antwoorden, als mede op andere dingen, dien Meletius betreffende.
In het Uittrekzel, boven genoemt, wordt aangemerkt, dat P. Simon deze plaats vermeerdert
en verbetert heeft.
De Catholyke Kerk gelooft, dat na de Consecratie het brood verandert wordt in het eigen
lichaam van Christus, en de wyn in zyn eigen Bloet, door den H. Geest.
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(d)

op die van Wittenberg antwoordden, dat zy geloofden dat het lichaam en het bloet
van Christus waarlyk in het Avondmaal tegenwoordig waren; doch dat zy daarom
niet geloofden, dat het brood verandert wierd in Christus lichaam. Zy gebruiken, om
de Transsubstantiatie der Latynen uit te drukken, geen ander woord dan het Griek-

(d)

Het Lichaam en het Bloet des Heeren zyn waarlyk in het Avondmaal des Heeren: maar echter
meenen wy niet dat het brood verandert wordt in het lichaam van Christus.
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sche, μετάβαλλεσϑαι, waar van de Patriarch zich hadt bedient. Jeremias eindelyk,
het antwoord der Wittenbergsche Godgeleerden gelezen hebbende, schryst hun
(a)
nog eens, dat het brood Christus lichaam, en de wyn en 't water zyn bloet worden,
(b)
door middel van den H. Geest die zulks uitwerkt, en dat die verandering het
menschelyk verstand te boven gaat. Waar uit lichtelyk is af te neemen, dat die
woorden μεταποὶησις, μεταβολὴ, μεταςοιχείωσις, en andere diergelyke, waar van
de Grieken zich gemeenlyk bedienen om de verandering der tekenen te kennen te
geven, de zelve zaak aanduiden met het bastertwoord μετονσιωσις, 't welk door de
latere Grieken, die de Werken der Latynen gelezen, en in hunne Scholen gestudeert
hebben, op dat van Transsubstantiatio gebouwt is. De nieuwe Grieken hebben dat
woord niet aangenomen, dan omdat zy oordeelden dat het zeer wel die verandering
van brood en wyn in het lichaam en bloet van Jezus Christus uitdrukte, en volkomen
met hun geloof overeenkwam. En 't geen in dit geschil de meeste opmerkinge
verdient, is dat Gabriel van Philadelphien byna geen ander woord gebruikt, in een
Verweerschrist 't welk hy met opzet schreef voor die van zyne Natie tegen eenige
Godgeleerden der Roomsche Kerke, die hen te onrecht van afgodendienst
beschuldigden.
+
‘Men werpt ook tegen, dat zedert Gabriel van Philadelphien, het woord
μετουσίωσις, niet gevonden word in de boeken van andere Grieksche Schryveren, +Of het woord μετουςίωσις
niet in andere Grieksche
en zelf niet in de twee Synoden tegen Cyrillus Lucaris te Constantinopolen
Boeken gevonden wordt.
gehouden. Maar die tegenwerping is nog minder gegrond dan de voorgaande.
Men heeft in den jare 1635. te Venetien, onder den naam van een Griekschen
Priester en Monnik die Gregorius heette, gedrukt zeker kort Begrip der Grieksche
Godgeleertheit, even als een Catechismus, waar in niet alleen het woord μετουσίωσις
gevonden wordt, maar zelf in 't breede verklaart op wat wyze de Transsubstantiatie
geschiedt. De Autheur, aanmerkende het onderscheit dat 'er is tusschen het
Avondmaal en de andere Sacramenten, zegt dat de andere Sacramenten alleen
de genade behelzen, terwyl het Avondmaal den Heere Jezus Christus
vertegenwoordigt; en dat men daarom de verandering die in dat Sacrament gebeurt,
μετουσίωσι², of Transsubstantiatio noemt. Die Gregorius geeft zich den tytel van
Onderpatriarch der groote Kerke, en hadt zyn woonplaats in een Klooster van het
Eiland Chio. Hy betuigt in zyne voorrede, dat hy het beste gedeelte van zyn Werk
(c)
verschuldigt is aan George Coressius, dien hy voor eenen der geleerdste
Theologanten zyner kerke houdt, die zich zelven inderdaat den tytel geeft van
Godgeleerden der groote Kerke, en die te gelyk Geneesmeester was. Deze
Coressius, die met veel drift een boek over de dwalingen der Latynen geschreven
(a)

(b)

(c)

Het brood wordt het lichaam van Christus, en de wyn en het water zyn bloet, door
tusschenkomst van den H. Geest die zulks te weeg brengt op eene wyze welke de reden en
het verstand te boven gaat.
Jeremias drukt zich op andere plaatzen nog sterker uit, gebruikende eene overgrootsche
manier van spreken ten opzichte van dat onbegrypelyk geheim. Om den Catholyken het
getuigenis van dien Griek te ontnemen, zegt ons de Autheur van het bovengemelde Uittrekzel,
dat Calvinus en Beza byna eveneens van het Nachtmaal gesproken hebben, zonder de
Transsubstantiatie te geloven.
De Protestanten hebben van dien George Coressius, van Gregorius, en van veele anderen,
gesproken als van elendige menschen, die door armoede om een weinig gelts zich hadden
laten latinizeren. Cyrillus houdt Coressius in zekeren brief voor eenen Huurling, tafelschuimer,
en eerloozen. Bellarminus, voegt hy 'er by, is zyn meester, schoon by zich houdt of by geen
Papist ware. Hy koomt met hen niet overeen, om dat ze hem verachten. Zie Monumens
autentiques &c. p. 108. De Uitlegging van Aymon is volkomen op den zelven leest geschoeit.
Zie daar zeer schoone Apostolische wederleggingen, zeer overeenkomstig met het merkteken
van het ware Christendom!
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(d)

heeft, stelde aan het hooft van dat Werk zyne goedkeuringe, waarin hy betuigt dat
het zelve niet anders dan ware en rechtzinnige gevoelens behelst.
+
‘Behalven dat Werk werdt 'er in den jare 1638. een van veel meer gewicht
+
opgestelt door Meletius Syrigus, tegen de Geloofsbelydenisse welke men aan
Meletius Syrigus
aangehaalt.
Cyrillus Lucaris Patriarch van Constantinopolen toeschreef, en te Venetien in 't
Grieksch en Latyn gedrukt was. De Tytel van dat boek, 't welk niet gedrukt wierdt,
(e)
luidt gelyk men hier onder zien kan . De Schryver weder-

(d)
(e)

Dogmata vera & omnino orthodoxa hoc continere ego Georgius Coressius magnae Ecclesiae
Theologus attestor.
Meletii Syrigi Hieronomachi Confutatio fidei Christianae a Cyrillo Constantinopolitano editae,
in nomine omnium Christianorum Ecclesioe Orientalis scriptae.
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legt die gewaande Geloofsbelydenisse der Oostersche Kerke zeer krachtig, met
het bybrengen van een groot getal bewyzen uit de Oudvaders en andere Kerkelyke
Schryvers tot aan onze eeuw toe, en doet klaarlyk zien, dat de Belydenisse van
Cyrillus uit de Werken van Calvinus is gehaalt: voorts voegt hy aan het einde van
zyn boek eene byzondere Verhandeling aangaande het woord μετουσίωσις, of
Transsubstantiatie, en hy toont met verscheidene voorbeelden, dat, schoon het
woord van geen oud gebruik zy, men echter reden heeft om zich daar van, of van
eenig diergelyk woord, hedendaagsch te bedienen, om der Ketteren wille. Tot beter
verklaring van de veranderinge die in het Sacrament des Avondmaals geschiedt,
(a)
stellen wy die Verhandelinge hier
(a)

In Confesso quidem est apud nos, ipsam (μετονσίωσεως) transsubstantiationis vocem non
extare apud priscos Theologos: nondum enim ullâ haeresi circa mysterium illud exortâ, si eos
excipias, qui veram verbi incarnationem negabant, nova formare nomina Sanctis Patribus
non cura fuit. Verum de voce nobis non est disputatio: non enim in verbis, potius quàm in
rebus, pietatis vim sitam esse volumus. Itaque, si apud Theologos invenerimus quod nomine
transubstantiationis significatur, quid vetat quo minus istâ dictione, vel aliâ huic simili utamur?
Quippe Patrem absque principio, & immortalem & ingenitum, nusquam in Scriptura invenimus;
similiter nec Filium ejusdem cum illo substantiae, nec Spiritum Deum esse expresso verbo
deprehendimus. Sed nihil vetat, imo pietatis est ac necessitatis, ob haereses quae nascuntur
ex aliis quibusdam quae eodem tendunt, voces istas formare, ut res quae intelligitur melius
percipiatur, & ii, qui aliud sentiunt, réfellantur. Quid enim unquam dedetrimenti possit iis
accidere, qui pietate erga Deum affecti sunt, si vocibus diversis eundem conceptum religiosum
exprimant, minimé video. Unanimi autem consensu Theologos profiteri panem sanctificatum
in substantiam carnis Dominicae verè transmutari, quod idem est ac transubstantiatio, jam
allata testimonia manifeste profectò probant. Justinus enim dixit, eum quâ ratione potuit
carnem assumere, eâdem etiam potuisse panem in suum corpus convertere. Secundùm
autem Cyprianum, panis quèm Dominus ministrabat Apostolis, mutatus non specie, sed
naturâ, omnipotente verbo factus est caro. Cyrillus Hierosolymitanus dixit, cum aquam suapte
voluntate in vinum mutaverit in Cana Galilaeae, à fide non videtur alienum, illum vinum
convertisse in sanguinem. Iterum, panis qui videtur panis, non est, quamvis id gustus
praemonstret, sed Christi corpus: ita quod videtur vinum, non est vinum, etsi illud gustus
monstret, sed est Christi sanguis. S. Ambrosius ait, Panis ille ante verba quibus Sacramenta
peraguntur, panis est; sed postquam sanctificatus fuit, è pane fit caro Christi. Gregorius
Nyssenus ait, Recte igitir credimus, panem qui Dei verbo sanctificatus fuit, in corpus Dei Verbi
converti. Joannes etiam Chrysostomus Homilia 28. in Matth. Nos vices ministrorum gerimus:
ille autem est qui ea sanctificat & efficit. Joannes Damascenus, Panis propositus, vinumquè
cum aqua per invocationem & illapsum Sancti Spiritus divinitus convertuntur in Christi Corpus
& Sanguinem. Theophylactus Bulgariae, Jesus erga homines benevolus, speciem quidem
panis & vini servat, sed in virtutem carnis & sanguinis transmutat. Caeterum, quâ ratione
prisci Ecclesiae Doctores fumpserunt productionem, aut transmutationem, aut conversionem,
aut existentiam, aut transelementationem, aut quid simile, eâdem nuperi Theologi
transubstantiationem intelligunt. Sicut enim illi par illas voces panem propriè ac verè in corpus
Christi converti affirmant; ita hi eâdem omnino ratione idem intelligunt per vocem
transubstantiationis, novo invento vocabulo, ob haereseos novitatem. Cum enim quidam
Berengarius & illius Discipuli asseruissent, panem accipere quidem gratiam aliquam corporis
Dominici secundum accidens a Deo, non vero substantialiter converti in Christi corpus, sed
manere non mutatum, & qualis erat ante Consecrationem; qui tunc saniores erant Theologi,
ut insanam illius doctrinam everterent, dixerunt panem transubstantiari in Corpus Christi, non
vero in aliquod Corporis Christi accidens per quandam alterationem mutari, sed panem
substantialiter fieri Christi Corpus. Nam sicut ante infanam Arii haeresim, nomen (ομοούσιον)
consubstantiale, neque in scripto, nec extra scriptum audiebatur; ubi autem impudenter Filium
a Patris substantia ille separavit, publicatum est nomen illud à primi Concilii Patribus, qui
confessi sunt Filium Consubstantialem esse patri, ejusdemque ac unius substantiae, it illos
everterent qui amarulenter divinitatem separabant: ita & in omni aetate, qui recté Ecclesiam
gubernant, novorum autores sunt vocabulorum propter novitates obortas, quod & in praesenti
Sacramento factum videtur. Nam ante septimam Synodum ferè omnes de eo simpliciter locuti
sunt, post septingentos autem a Christo annos, ubi qui venerandas imagines impugnabant
in quadam Synodo à Constantino congregatâ, quàm falsò septimam appellabant, impudenter
publicassent, unicam esse imaginem Christi, panem scilicet, qui datur in Eucharistia, ex eo
tempore qui postea fuerunt Patres caeperunt in scriptis suis declarare, panem Consecratum
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onder, uit het Grieksch in 't Latyn overgebragt, gelyk dezelve door Mr. Arnaud in 't
Fransch geplaatst is in zyn laatste stuk van de Duurzaamheit des Geloofs.
+
(a)
‘Wy hebben daarenboven twee Uitgaven van een boek gemaakt door eenen
+
Agapius, Griekschen Monnik van den Berg Athos. De eerste druk is van jare
Agapius, een Grieksche
Monnik,
aangehaalt
1641, en de tweede van 1664. beide te Venetien, onder den tytel van Ἁμαρτωλῶν
wegens
de
σωτηρία, Het heil der Zondaren. Hoewel die Autheur de oude woorden,
μετατρέπειν, μεταποιεῖῖν, en andere diergelyke behoudt, stelt hy echter het geloof Transsubstantiatie.
der Transubstantiatie met sterke uitdrukkingen vast, en erkent dat Jezus Christus
de Goddelyke zelfstandigheit heeft als onder een kleed verborgen onder de
(b)
gedaantens van brood en wyn . Ik ga stilzwygende voorby dat groot getal van
wonderwerken, door den zelven Agapius aangehaalt om de waarheit der
Transubstantiatie te bewyzen, aangezien die wonderwerken, 't zy waar of valsch,
hier niets ter zaak doen.
+
‘Men kan by den Monnik Agapius ook voegen Michiel Cortacius van Creta, in
+
zyne openbare Redenvoeringe welke hy aan den Patriarch van Alexandrien
Als mede Cortacius van
opdroeg. Die Redenvoeringe is te Venetien gedrukt in den jare 1642. onder den Creta.

(a)

(b)

non esse figuram corporis Christi, sed veritatem, uti videre est in septimâ Synodo, & apud
Joannem Damascenum & qui eum secuti sunt Patres. Postquam autem Berengarii haeresis,
qui negat Christi corpus & sanguinem esse substantialiter in divinis symbolis, pervenit in
nostras Provincias vox, (μετουσίωσις) transubstantiatio inventa est, quae nullatenus differt
quoad sensum a transmutatione, aut conversione, aut transelementatione, quam prisci Patres
adhibuerunt, uti jam dictum fuit. Si cui igitur Religio sit antiqua mutare vocabula, quasi alienum
sit a pietate aliorum voces mutare in alias, quae ejusdem omninò sint significatus, quàmvis
illud sit ridiculum, modò tamen has voces eâ ratione suscipiat, quâ usi sunt Patres, non erit
cur nos ei opponamus: sed illum uti nobiscum consentientem recipimus, illius quidem pietatem
laudantes, at simplicitati ejus non accommodantes. Verum illum non existimo debere ab iis
alienum esse, qui rem eandem exprimunt verbis quae majoris videntur esse significatûs,
minusque accedunt ad Haereticorum sermonis ambiguitatem, aut quae Patrum mentem
clarius explicent: quippe nihil eo contentiosius est, quàm differre nominibus, cum res ipsa est
in confesso. Si vero transubstantiationem inficietur ob vocis illius virtutem, quia scilicet non
putat panem & vinum mutari in Christi corpus & sanguinem, tunc illum ut alienum à nostra
Ecclesia & Fide respuimus, atque uti novatorem damnamus, ac illius novitates. Aliud siquidem
a Divinis Patribus accepimus, nos scilicet esse participes corporis Domini nostri, modo sensili
illud oculis aspicientes, sumentesque manibus, & illud ad os allatum manducantes, sicque
ejusdem cum Christo corporis fieri, illius carne & ossibus mysticè nutritos. Cum enim modo
corporali participes simus sensilis panis qui in Christi corpus substantialiter conversus est per
omnipotentem Verbi Divinitatem, ad illud accedere didicimus modo quidem sensili, quatenus
illud spectat panem & vinum, spiritualiter autem & mystlce, quod non conspiciatur corpus
humanum carnem habens & ossa, neque modo corporali, & eadem ratione quâ reliqui cibi
corporales, eorum qui illum sumunt corda reficiat, sed spiritualiter, ob Divinitatem quae inest,
uti jam dictum fuit. Sed de his satis: jam enim praeter modum disserere nos coegit quam nunc
in nostras Ecclesias inferre conatur Calvinianorum haeresis.
Deze Griek is volgens de Protestanten ook een gelatinizeerde. Volgens Claude Cap. 3. van
het IV. Boek van zyn Reponse à la Perpet. de la Foi, is 't een verdagt Autheur, waar van
verscheide Latynen en gelatynde Grieken gezwegen hebben, schoon het van hun belang
was hem aan te halen enz. De Heer Aimon, die iet nieuws heeft willen zeggen, voegt 'er by,
dat, dewyl de authoriteit van Agapius nergens anders op steunt dan op het getuigenisse van
zeven onbekende Monniken, waar van 'er vier zich Religieusen van vier byzondere Kloosters
van den Berg Athos noemen, en de drie andere niet zeggen tot wat Gemeente zy behoren,
het zo veel is of men de waerelt wilde bespotten, als men een Certificaat van dien aart in den
rang van Authentique bewyzen stelt. Die arme Monnikjes, doet hy 'er by, konden het Pausdom
heimelyk toegedaan zyn geweest...... Zy konden ook geweest zyn Mahometanen, of Joden,
of Heidenen, zonder dat men zulks in Europa zou hebben ontdekt, en zelf niet schoon men
naar den Berg Athos heen reisde om het te vernemen, want daar ter plaatze zyn verscheidene
ketteryen ingeslopen zedert den jare 1430. enz. Wat bewyzen zou men niet overhoop werpen
met diergelyke redeneeringen, en hoe zou 'er de Hr. A.... die dezelve voor gangbaar uitgeeft,
by staan, indien men ze op verscheidene gevallen zyns levens toepaste?
Dit alles is uitgelaten in de Parysse Uitgave, waar van ik boven hebbe gewag gemaakt.
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tytel van ομιλία, of Αόγος ὲπιδειϰτιϰὸς
ὶ του ὰξιώμαος τα Ἱεροσύνης,
Redenvoeringe over de waardigheit van 't Priesterdom. Cortacius vergelykt daar
(c)
den Priester met God, en zegt onder anderen, dat gelyk God het water in wyn
heeft verandert, even zo de Priester den wyn verandert, of, om my van zyne
uitdrukkinge te bedienen, transsubstantieert in het bloed van Jezus Christus. Hy
scheldt daarenboven op de nieuwe Ketters, die geen geloof slaan aan de waarheit
(d)
van dat wonder; en om hen nog beter af te maalen, maakt hy Luther uit voor een
godlozen en verfoeilyken Hooftketter en Apostaat, die door zyne leere een oneindig
getal van personen verleid heeft. Men moet zich ook niet verwonderen, dat een
Griek zo hevig tegen de Proetestanten uitvaart, noch daar uit afneemen, dat die
Redenvoeringe hem door den eenen of den anderen Latynschen Monnik, der
Protestanten vyand, is aan de hand gegeven. Die weten wat 'er te Constantinopolen
onder het Patriarchaat van Cyrillus, die een groot voorstander der Protestanten was,
en verscheidene Bisschoppen, Priesters, en Monnikken in hun belang bragt, gebeurt
is, zullen over dat uitvaren van Cortacius, 't welk op zyn tyd geschiedde, niet
verwondert staan.
‘Ik geloof niet dat de Heer Smith nu zal durven zeggen, dat 'er geene Autheuren
gevonden worden, die zich van het woord μετουσίωσις, in navolginge van Gabriel
van Philadelphien, bedient hebben. Men heeft meer reden om te zeggen, dat 'er
zeer weinige zyn die het zelve zedert dien tyd niet hebben gebruikt, en indien het
my hadt mogen gebeuren een reize naar den Levant te doen, gelyk Mr. Smith heeft
gedaan,

(c)
(d)

Mich. Cortac. Serm. de dign. Sacerd.
De Godloze Hooftketter Luther, die veele menschen verleid heeft, niet door een Apostolische
leere, maar door een leere van afval van de ware Kerk.
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zou ik een groter getal konnen aanhalen, en aan het Gemeen mededeelen.
+
‘Maar de twee Synoden te Constantinopolen tegen Cyrillus Lucaris gehouden,
+
maken geen gewag van het woord μετουσίωσις, zegt Mr. Smith; waar uit hy
Nadere tegenwerping
van Mr. Smith. Antwoord
besluit, dat zy zulks willens hebben nagelaten, om geene nieuwigheit te
daar op.
begunstigen. Niets kan zo qualyk gegrond zyn als die tegenwerpinge, en men
behoeft geen groot verstand te hebben om de valsheit daar van te ontdekken. Het
oogmerk dier beide Synoden was de Kettersche voorstellingen door Cyrillus onder
den naam der Oostersche Kerke gedaan, te veroordeelen. Zy brengen dus die
voorstellingen met de eigene woorden van Cyrillus op 't tapyt, en verdoemen dezelve.
Indien Cyrillus in zyne gewaande Geloofsbelydenisse het woord μετουσίωσις gebruikt
hadt, zouden de Bisschoppen van die beide Concilien niet nagelaten hebben zich
+
(a)
daar ook van te bedienen. Zie hier de uitdrukkingen van het eerste Synode onder
+
(b)
Synode onder Cyrillus
Cyrillus van Bereen in den jare 1638. gehouden. Vervloekt zy Cyrillus, die leert
van Bereen.
en gelooft, dat het brood en de wyn, op den altaar voorgestelt, niet in het ware
bloet en lichaam van Christus door de zegeninge des Priesters en de nederdalinge
(c)
des H. Geest verandert worden. Dit alleen is een overtuigend bewys, dat het woord
μεταβάλλεσϑαι by de Grieken een en 't zelve beduidt met het nieuwe woord
μετουσιοῦσϑαι, 't welk met het Latynsch Transubstantiari overeenkomt, omdat
namelyk Cyrillus Lucaris zich daar van bedient om de Transsubstantiatie der
Roomsche Kerke te lochenen. Daarenboven toonen de Bisschoppen van dat Synode
klaarblykelyk genoeg wat hun geloof aangaande die geheimenisse zy, wanneer zy
ter zelver plaatze deze woorden van Cyrillus, uit het zeventiende Artykel zyner
Belydenisse getrokken: 't Geen men in het Sacrament met de oogen ziet en met de
(a)

(b)

(c)

Men leze 't geen Claude geschreven heeft wegens de onderstellinge (volgens hem) dier twee
Synoden. L. 3. C. XII. van Reponce à la perpetuite &c. Het minste dat men van zyne redenen
zeggen kan, is dat zy zeer veel schyn hebben. Wat den Heer Aimon aangaat, hy houdt die
Synoden voor vergaderingen van bedriegers, die door onkunde en quade trouw noodwendig
zich zelven moesten tegenspreken. 't Is Parthenius Patriarch van Constantinopolen, die by
zich zelven alleen de besluiten van het Synode van Moldavien te Constantinopolen heeft
gesmeed, en dezelve te Jassy in Moldavien zonder tegenspraak en zonder onderzoek heeft
doen goedkeuren. Hy handelt niet beter met het Concilie van Constantinopolen, door Cyrillus
van Bereën beroepen.
De Heer Aymon noemt die Vervloekinge de allerantichristische van alle Vervloekingen. Hy
tracht derzelver ongerymtheit door zeer ongewoone redeneeringen te bewyzen. Zie hier hoe
hy redenkavelt. De gelatynde Grieken en de Pausgezinden zelve zeggen, dat het geen de
oogen ontdekken...... niet anders is dan de ware eigenschappen van het Brood en den Wyn,
en niet het lichaam van J.C. Cyrillus nu heeft anders niet gezegt, by gevolg is de Vloekspraak
onrechtvaerdig. 't Is een uitwerkzel van den baat, van den dollen drift, van de dwaasheit, en
blindheit der Grieken. Indien de Grieken geweeten hebben wat zy zeiden, hebben zy gemeent
dat het Brood des Avondmaals niet dan in een figuurlyken zin het lichaam van Jezus Christus
genaamt wordt, omdat zy uitdrukkelyk zeggen, dat het geen men met de lichamelyke oogen
ziet, het eigen lichaam van J.C. is. De Pausgezinden en de geene die de Consubstantiatie,
of de wezentlyke tegenwoordigheit geloven, komen daar in overeen, dat het ...... vleesch en
het ...... bloet van J.C. niet zichtbaar zyn in de ...... Tekenen des Avondmaals. Het moet dan
wezen, dat die zeggen, dat het geen zy met de oogen des lichaams zien en met de handen
tasten ...... het lichaam van Christus is, heel iet anders door dat gekruist en gebroken lichaam
verstaan, enz. De Heer Aymon besluit daar op met een tweeledige bewysrede: of de Grieken,
die de Besluiten van het Constantinopolitaansche Synode hebben opgestelt, geloofden de
Transubstantiatie niet, of indien zy daar aan gelooft hebben, moeten het geweest zyn gelatynde
Grieken, die qualyk onderrecht waren van de ...... gevoelens der Roomsche Kerke wegens
dat Leerstuk, daar zy geloofden, dat men om anderen te believen moest zeggen ...... dat niet
alleen het Brood des Nachtmaals in het eigen lichaam van J.C. verandert was, maar dat men
ook dat zelve lichaam met stoffelyke oogen zag, zonder met eenig bekleedzel der
eigenschappen des Broods overdekt te zyn, enz.
Maar de Heer Aymon, die zich mogelyk vleidt meer dan iemant het Grieksch te verstaan, zegt
in zyn Woordenboek, dat μεταβαλλεςαι eerder eeene enkele verandering des gebruiks, dan
eene ware verandering van zelfstandigheit kan betekenen, enz.
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handen ontfangt, is het lichaam des Heeren niet; veroordeelen. Kan men iet
bybrengen 't welk duidelyker de leere der Transsubstantiatie bewyst, dan even deze
+
veroordeelinge? Het II. Concilie, onder Parthenius in den jare 1642. te
+
Constantinopolen gehouden, bevestigt het geloof der Latynsche Kerke met
II. Concilie van
Constantinopolen, onder
dezelve blykbaarheit als het eerste. Het vergenoegt zich met de woorden van
Cyrillus geloofsbelydenisse alleen aan te haalen, en dezelve te gelyk als Kettersch Parthenius.
te verdoemen. Die woorden, uit het zeventiende Artykel van Cyrillus getrokken,
(d)
behelzen dat het H. Nachtmaal niet anders dan eene zuivere en eenvoudige
verbeelding is. De Bisschoppen in dat Synode vergadert, zeggen

(d)

Die woorden worden niet gevonden in het 17. Artykel van Cyrillus Geloofsbelydenisse.
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(a)

daar tegen, dat Jezus Christus niet gezegt heeft, dit is de verbeelding van myn
lichaam, maar dit is myn lichaam, te weten, dat men ziet, dat men ontfangt, dat
gebroken is geweest, dat reets gewyd en geheiligt was.
+
(b)
‘Ik zou by deze twee Synoden konnen voegen een derde te Jeruzalem
+
gehouden in den jare 1672. te Parys in druk uitgegeven in 't jaar 1676. met de
Synode van Jeruzalem,
Latynsche Overzettinge van zekeren Benedictyner Monnik, die nauwlyks Grieks gedrukt te Parys 1676.
(a)

(b)

In de Parysse uitgave heeft men de woorden dat men ziet uitgelaten. Over dat men het
Grieksche woord heeft overgezet dat gebroken is geweest in plaats van dat gebroken is,
volgens de ware betekenisse van het Deelwoord ϰλωμενον, maakt de Autheur van het
Uittrekzel uit de Bibliotheque Universelle Tom. V. deze bedenkinge. De Protestanten moeten
noodwendig daar door gestyft worden in het gevoelen daar zy in zyn (hy hadt moeten zeggen,
daar zommige in zyn) dat reets overlang de Grieken zelve niet weten wat zy zeggen willen,
wanneer zyspreken over verscheidene Geloofs-stukken enz. Indien men 't geschil hier by liet
steken, niet alleen ten aanzien der Grieken, maar ook in den twist die de Westersche
Christenen zedert langen tyd verdeelt houdt, men zou veel moeite sparen, en de Godsdienst
zou 'er niet dan te beter by staan.
Dat Concilie is herdrukt volgens de overzettinge en met de aanmerkingen van den Heer
Aymon in 's Gravenhage 1708. in het verzamelde werk 't welk ten tytel voert, Monumens
autentiques de la Religion des Grecs &c. Een nauwkeurig onderzoek dier Vertalinge en Aan
merkingen koomt hier niet te pas. Volgens den Heer Aymon is de Vertalinge van Port Royal
willens vol uitlatingen en vervalschingen; maar eer men party trekt, zal men met den eersten
opslag zien, dat de aanmerkingen van dien nieuwen Uitgever met zeer gemeene
scheldwoorden zyn opgepropt, en by gevolg onwaardig aan een man die met zyne oude
Religie afteleggen, waande Gereformeert te zyn. Die met aandagt beide de Vertalingen nevens
de aanmerkingen van den Heer Aymon willen onderzoeken, zullen bevinden dat 'er waarlyk
een zeer groot onderscheit is; dat de Autheur der Vertalinge in het Werk van Arnaud en
Port-Royal aangehaalt, zomwylen den zin qualyk getroffen heeft; en dat 'er ook eenige dingen
zyn uitgelaten. Nu zou men moeten weten of die feilen ontstaan zyn uit het Origineel, dan uit
de onbekwaamheit van den Overzetter. De Heer Aymon meent ook, dat Dositheus Patriarch
van Jeruzalem de eenigste Autheur van dat Concilie is, gevende voor reden, dat Dositheus
in het twede Hooftstuk van het Concilie alleen spreekt, en wel in 't enkelvoudige: maar dat
bewys is zwak, een voorzittend Patriarch mag zich zomwylen wel zo uitdrukken zonder dat
men het qualyk kan nemen, en daarenboven moet men van de Oostersche Christenen geen
nette bewoordingen en formaliteiten verwachten, gemerkt de omstandigheden daar zy zich
hedendaagsch in bevinden. 't Geen ik hier zegge, dient ten antwoord op 't geen de Schryver
der Monumens nog voorhoudt, dat namelyk Dositheus aan het hooft der Decreten verklaart,
dat hy zelve die verkorte Belydenisse geschreven (of liever aangeboden) heeft. Maar de
Patriarch voegt 'er uitdrukkelyk by, dat het is in den naam der Christenen die zynen
Apostolischen Throon onderworpen zyn. Het bewys, gehaalt uit de manier waar op de
Ambassadeur Nointel zich ten aanzien van Dositheus uitdrukt, is ook van weinig waarde, en
zo men maar een weinig zyne gedachten wil laten gaan, zal men zien dat de oprechtste
Geestelyken zonder hun geweten te quetzen konnen zeggen, dat zy voldaan hebben aan 't
geen men hun gevergt heeft enz. wanneer zy verzogt zyn zich te vergaderen om eenige
dwalingen te veroordeelen, of om aangenomene leerstukken te regtvaerdigen. Wyders raakt
de oneenigheit der Grieken met de Latynen over het Heilig Graf het Concilie van Jeruzalem
gantsch niet: de Hr. Aymon brengt dat niet zeer van passe by om de gewaande
verstandhoudinge van Dositheus met de Latynen te billyken. De tusschenstellinge (Parenthesis)
genomen uit C. XIX. de l'Etat de l'Eglise Grecque par Ricaut, wordt in de Fransche Overzettinge
niet gevonden, en men mag ten minsten zyn oordeel opschorten, tot dat men gezien heeft
het Origineel, waar in de Heer Aymon voorgeeft dat zy gevonden wordt. Ten laatsten, Ricaut
betuigt, dat Dositheus tegen de Latynen was, in de verschillen die zy met de Grieken wegens
het Heilig Graf hadden. Zie hier zyne eigene woorden: ‘Andere zeggen dat de Hatterscherif
of het bevel van den Grooten Heer, waar by de bewaringe van het H. Graf alleen in der
Grieken handen gestelt wordt, reets onder de regeeringe van Amurat IV. was toegestaan.....
De nieuwe onlust tusschen de Latynsche en Grieksche Monnikken hadt den Grooten Visier
genoodzaakt dat bevel te vernieuwen, om de baldadigheit der Latynen, waar over de Grieken
zich zeer beklaagden, te beteugelen. De geweldadige wyze waar op Dositheus, Patriarch
van Jeruzalem, een Prelaat vol vuur, vol moed, woelachtig en stout van onderneminge, dat
gebod uitvoerde, verbitterde den Latynen zeer. Maar hunne gramschap was geheel onmagtig
om zich te wreken.
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lezen konde, zo vol mislagen is die Overzettinge. Maar dewyl die Kerkvergadering
met opzet tegen Mr. Claude beroepen is, dien men in de voorreden Predikant der
(c)
Calvinisten van Charenton noemt, vreeze ik dat ze den Protestanten verdagt
voorkomt. Daar ging echter niets om, 't welk niet

(c)

De Schryver der Monumens Authentiques &c. noemt dat een geschrift 't welk heimelyk en
bedriegelyk opgestelt is door een geweezen Patriarch (Dositheus) die na 't begaan dier
trouwloosheit, zyne Kerk verliet, om zich onder de bescherminge van den Ambassadeur van
Vrankryk te begeven. Zie p. 369. Deze omstandigheit word wedersproken op p. 449. daar
men, na dat 'er gezegt was, dat de uitspraken van Dositheus (het Concilie van Jeruzalem)
verre van door eene Synodale Vergadering van ongelatynde Grieken gestaaft te zyn,
verworpen wierden door alle de geene die de oude Leere der Oostersche Kerke bleven
aanbangen...... deze woorden vindt, waarom zy tegen den Patriarch Dositheus opstonden,
en hem noodzaakten de vlucht te nemem, enz. Zo die twee plaatzen niet vlak tegen elkander
stryden, ziet men 'er ten minsten een grote slordigheit in: want deze twee uitdrukkingen, zyn
stoel te verlaten, en daar uit gejaagt te worden, zyn gantsch niet gelykluidende. Om weder
te keeren tot het Concilie van Jeruzalem, men kan niet lochenen dat men zich daar in niet
nauwkeurig genoeg uitdrukt: by voorbeeld, daar ontbreekt nettigheit in deze woorden die op
den tytel volgen; tegen de Ketters die zeggen, dat de gevoelens der Oostersche Kerke
overeenkomen met de boze stellingen der Calvinisten aangaande God en de Goddelyke
zaken. Ik kan dien zelven misslag niet vinden op die andere plaats der voorreden, daar het
de Hr. Aymon met zyn gewoone vinnigheit ook op geladen heeft. Dositheus zegt daar, ik
spreek in den naam..... der Orthodoxe aanbidders die komen, enz. waar mede de Gantsche
Catholyke Kerk overeenstemt. Daar wordt alleen gesproken van Orthodoxen, en geenzins
van Secten die voor Kettersch te boek staan. Indien de berisper die plaats wel gelezen hadt
hy hadt geen halve bladzyde met lasteringen tegen den Patriarch van Jeruzalem behoeven
te bekladden.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

46
met het gewoonlyk recht overeenkomt. De Bisschoppen bevonden zich toen tertyd
te Jeruzalem, om zekere Kerk in te wyden, en men verzogt hun uitspraak te doen
over eenige Artykelen, waar in de Protestanten van Vrankryk hunne eigene dwalingen
aan de Grieksche Kerk toeschreven. Zy schynen zeer bedreeven geweest te zyn
in de zaaken daar het geschil over was, dewyl zy zich van verscheidene boeken,
door die van hunne Gemeente gemaakt, waar in die dwalingen veroordeelt zyn,
met oordeel bedienen. Onder andere boeken die zy aanhalen, zyn de Antwoorden
van den Patriarch Jeremias aan de Godgeleerden van Wittenberg, als mede een
boek van Jan Nathanaël Priester en Opziener der Kerke van Constantinopolen, 't
(a)
welk eene verklaringe van den Kerkdienst behelst; gelyk ook Gabriel Severus,
(b)
anders de Aartsbisschop van Philadelphien, dien zy noemen den Aartsbisschop
hunner Broederen te Venetien: 't geen de Vertaler overgezet heeft, De Aartsbisschop
onzer Broederen van Creta. Zy halen daarenboven aan de orthodoxe Belydenisse
der Oostersche Kerke, reets 6 of 7 jaren te voren gemeen gemaakt, daarna door
Meletius Syrigus op bevel van een Moldavisch Synode verbetert en opgeheldert,
(c)
en vervolgens, door den Heer Panagioti ter drukpersse bezorgt. Uit alle die stukken
besluiten zy, dat het veel eer eene onbeschaamheit dan onkunde der Fransche
Protestanten is, dat zy hunne Ketteryen aan de Oostersche Kerke toeschryven om
(d)
(e)
de eenvoudige gemeente te bedriegen. Die zelve Bisschoppen trachten ook de
gedachtenisse van Cyrillus Lucaris te regt(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

De Interpretatione sacrae Liturgiae.
Μετροπολίτην τὣ ἑν ἐνετἱησιν ἀδελφῶν.
Of Panaioti, Tolk van de Porte, en van Religie een Griek, maar Gelatinizeert, gelyk de
Protestanten willen, en den Ambassadeur van Vrankryk zeer toegedaan. Ook moet hy op
veele plaatzen der Monumens Authentiques de onstuimigheden van den Heer Aymon niet
weinig uitstaan.
Dit gaf gelegenheit tot verscheidene grote Tractaten voor en tegen, waar door die verschillen
zo verweerbaar geworden zyn, dat men na een herhaalt onderzoek, langduurige
overweegingen, en een buitengewonen aandagt, tot nog toe niet weet waar aan men zich
houden zal. Behalven de vooroordeelen waar in wy opgevoed zyn, en die ons onwillens in
onze zorgvuldigste nasporingen byblyven, ontmoeten wy eene byna onoverkomelyke
zwarigheit; die onkunde namelyk, waar van ik gesproken hebbe. De hedendaagsche Grieken
zyn onbekwaam tot nauwkeurige bewoordingen, hunne denkbeelden zyn verwart, en zy
redeneeren in 't wilde. Het gebrek van methode en aandagt, 't welk gemeenlyk den
onbedrevenen in bespiegelingen verzelt, maakt de Grieken onstandvastig in hunne
spreekmanieren: die zelve gebreken maken hunne redenen duister, en deminste overeenkomst
tusschen hunne denkbeelden en de geene die men hun voorhoudt, is in staat om hen van
gedachten te doen veranderen.
In de Voorrede van het Concilie van Jeruzalem word gezegt, dat de Oostersche Kerk Cyrillus
nooit erkent heeft voor zodanig een als de partyen zeggen, noch ook de de Capittelen (dat
is, de Belydenis van Cyrillus) voor 't werk van dien Patriarch; dat zo die Capittelen van hem
waren, hy dezelve in 't geheim moest hebben uitgegeven, zonder kennis van iemant der
Oosterlingen, en nog veel minder van de Catholyke Kerk (de Oostersche); dat de Oosterlingen
onmogelyk die Belydenisse gekent hebben, of zo zy ze gekent hebben dat het onmogelyk
Christenen konnen geweest zyn; dat die van 't Oosten zulk een afkeer van die Capittelen
gehadt hebben, dat Cyrillus dezelve menigmaal met eede heeft gelochent, en het tegendeel
daar van in de Kerk geleert heeft. Men eindigt met deze woorden: Cyrillus is daarom alleen
met den Vloek en Ban geslagen door twee talryke (of liever volledige, want dus zou ik het
Grieksche woord vertalen) Concilien, omdat hy niet tegen die Capittelen geschreven heeft.
Ik zal my hier niet ophouden met het lang en onnut geklap van den Autheur der Monumens
Authentiques. Zie hier wat ik meen te mogen besluiten. Of het ontbrak Cyrillus aan moed om
zyne gevoelens opentlyk te verklaren, of hy moet de huik naar den wind hebben gehangen.
In beide die omstandigheden heeft hy by den Engelschen Ambassadeur met de andere
Calvynsgezinden van Constantinopolen Calvinist konnen zyn, zonder zich volkomen te
ontdekken voor zyn eigene Kerk, schoon hy zich genoeg deet kennen voor 't geen hy was in
de brieven die hy naar Engeland, Holland, en Geneve schreef. Was het moeilyk voor den
Patriarch zich zo te gedragen by een onwetend volk, en heeft Parthenius in dat geval, zonder
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vaerdigen, met tegen zyne gewaande Geloofsbelydenisse te stellen andere van
(a)
zyne Werken, waar in hy klaarblykelyk het tegendeel dier gevoelens heeft. In dat
zelve Synode worden veele andere zaken ter bevestiginge der Transsubstantiatie
gevonden; voor al heeft men daar het woord μετουσίωσις niet vergeten; maar dewyl
het Synode reets voor de tweede maal, verbetert, is uitgegeven, zal ik my daar niet
langer mede ophouden. Alleen zal ik hier iet byvoegen tot beter kennisse van den
aart van Cyrillus, van wien men zo verscheidentlyk heeft gesproken, naar mate men
deze of geene party verdedigen moest; 't geen veel zal toebrengen tot ophelderinge
van het geloof aangaande de Transsubstantiatie in de Grieksche Kerk.
+ (b)
‘ Cyrillus Lucaris, die zich zo vermaard onder de Grieken en Latynen gemaakt
heeft, was geboortig van Creta, en tradt nog zeer jong zynde in dienst van Meletius +Historie van Cyrillus
Lucaris.
Patriarch van Alexandrien, die mede van Creta afkomstig was, en die hem
vervolgens voor een man van verstand en naarstigheit kennende, tot Priesster
verordende. Daar na begaf hy zich naar Padua om zyne studien te vervolgen, waar
van daan wedergekeert zynde naar Alexandrien, maakte Meletius hem Opperhooft
van een Klooster, en zondt hem naar Wallachyen: 't geen hem gelegenheit gaf om
in Duitschland, daar hy doortrekken moest, eenige byeenkomsten te houden met

(a)

(b)

een falsaris en een bedrieger te zyn, niet konnen zeggen, dat geduurende het leven van
Cyrillus niets van zyne Calvynsgezintheit aan zyne Kerk gebleken is? Daar men dagelyks
menschen vindt die hunne ware gevoelens niet durven uiten, of maar alleen heimelyk aan
hunne vertrouwdste vrienden openbaren; en 't ook wel gebeurt dat voor of na hun doot schriften
by hen gevonden worden, die hen verdagt maken, of zelfs wel klaar hun byzonder geloof
ontdekken, waarom zou dit zelve geval in Cyrillus geen plaats konnen hebben? Dit zo zynde,
zal al geen het Concilie van Jeruzalen aangaande Cyrillus gezegt heeft, volkomen waarheit
blyven. Het zal niet zonder reden voorgeven dat die Patriarch niet was van zulke gevoelens
als in zyne Geloofsbelydenisse staan, omdat hy zulks aan zyne Kerk nooit heeft laten blyken.
Maar men zal ons tegenwerpen, dat reets lang voor het Concilie van Jeruzalem, de twee
Synoden te Jassy en te Constantinopolen gehouden, den vloek over Cyrillus om zyne
Calvynsgezintheit hadden uitgesproken. Hierop zou men konnen antwoorden, dat die Synoden
Cyrillus als een openbaren Calvinist konden handelen, dewyl hy weigerde de penne op te
vatten tegen de Capittelen welke hy verdagt gehouden wierdt te begunstigen. Weet men niet
dat by de Theologanten de een den anderen opweegt? Indien men uit de brieven van Cyrillus
meent te konnen bewyzen, dat de Gevoelens van dien Patriarch dezelve waren met die van
zyne Kerk, men zal ook konnen antwoorden, dat Cyrillus Lucaris de eerste niet is die zyn
eigen geloof heeft toegeschreven aan zyne Kerk, behalven dat zulks niet moeilyk te doen
was in eene Kerke zodanig gestelt als ik de Grieksche hebbe afgemaalt. Maar dat antwoord
is onnodig: ik hebbe aangetoont dat de Brieven van Cyrillus over dat stuk op verre na niet
klaar spreken.
Twee puncten zyn 'er, over welke men zonder lichtvaerdigheit kan vonnissen: namelyk 1. dat
Cyrillus een gesworen vyand der Latynen was. 2. Dat hy veel genegenheit voor den
Protestantschen Godsdienst hadt. Die twee zaken alleen konden hem veel verdriet toebrengen.
Ik zal niet onderzoeken, of hy in dien staat uiterlyk de Gemeenschap van zyne Kerk heeft
konnen blyven aanhangen, zonder door te gaan voor eenen Huichelaar, en zyn geweten te
verraden. Maar hoe het zy, hy onderging het lot dier Godgeleerden die men meent te zyn
afgeweken van de gemeene gevoelens. Men tracht hen te dwingen door formulieren,
ontkenningen, herroepingen, en Vloekspraken, zonder daarom na telaten van hen te
verdenken, te vreezen, en te haten. Maar 't is nog erger gestelt wanneer men ze met die
banden niet kan beteugelen.
Zyne andere Werken zyn Leerredenen, waar uit het Concilie van Jeruzalem eenige stellingen
getrokken heeft. Men vindt dezelve in 't vervolg van het eerste Capittel van 't Concilie P. 284.
enz. van de Monumens autentiques &c.
Al 't geen hier volgt, kan men, zo men wil, vergelyken met het geen men wegens Cyrillus
vindt in de Reponse a la perpetuité par Claude, in de Monumens autentiques du Sr. Aymon,
in de voorreden van l'Etat de l'Eglise Grecque, door den Ridder Ricaut; by Smith in zyn boek
de Statu bodierno Graecorum, en in de Perpetuité de la foi door Arnaud. Men wyst den Lezer
naar deze Autheuren, omdat zy alles aanhalen 't welk anderen voor of tegen gezegt hebben,
't zy onderzoekender, of wederleggender wyze. Die Historie van Cyrillus is niet in het Werk
de la Creance de l'Eglise orientale, te Parys gedrukt in den jare 1687.
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de Protestanten van dat Land, te meer dewyl hy de Latynsche Taal en de SchoolGodgeleertheit zeer wel verstondt. Van zyne Commissie wedergekeert zynde,
bediende hy zich van het geld 't welk hy voor de noodwendigheden van het
Patriarchaat verzamelt hadt, om zich zelven tot Patriarch te doen verkiezen. Tot die
Waardigheit verheven zynde, onderhieldt hy zyne gemeenschap met de Protestanten,
daar toe gebruikende eenen Metrophanes Critopulus, van wien wy een Werk
aangaande het geloof van zyne Kerk hebben, gedrukt te Helmstad. Die Metrophanes
reisde in den naam van zynen Patriarch door Engeland, en door een goed gedeelte
van Duitschland, daar hy zo nauwkeurig als mogelyk was, naar den staat der
Protestantsche Kerken vernam, waar van hy verslag deet aan Cyrillus, die toen te
Constantinopolen was, om te overleggen op wat wyze hy best tot den Patriarchalen
Stoel van die stad zou konnen geraken. Hy maakte kennis en vriendschap met de
Ambassadeurs van Engeland en Holland die aan de Porte gezonden waren, en wel
voornamelyk met den Hollandschen, die hem ook in 't vervolg tot het voortzetten
zyner zaken zeer te stade kwam. Cyrillus hadt te voren toen hy nog maar

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

48
Monnik was, zeer goede kennisse onderhouden met den Heer Cornelis Haga, die
toen door den Levant reisde, en daar na te Constantinopolen als Envoyé van de
Heeren Staten wedergekeert zynde, zyne oude vriendschap met Cyrillus, die toen
ter tyd Patriarch van Alexandrien was, vernieuwde. Cyrillus verzogt hem eenige
boeken van Protestansche Godgeleerden te willen doen overkomen, betuigende
genegenheit te hebben voor hunne gevoelens. De Hr. Haga konde hem dat niet
weigeren, en gaf daar van kennisse aan zyne Meesters, die niet nalieten van terstond
zulk een groot getal Boeken over te zenden, dat men geheel Griekenland daar mede
zou hebben konnen bekeeren, indien ze in die Taal waren geschreven geweest.
Het was onmogelyk dat Cyrillus bedryf niet ruchtbaar wierdt, voornamelyk daar hy
de Jezuiten van Constantinopolen tot vyanden hadt, die zich in alles tegen zyne
voornemens aankanteden, schreeuwende opentlyk uit dat hy een Ketter was; ook
gaven zy daar kennis van aan de Jezuiten van Parys, op dat het den Koning ter
ooren komen mogte. Men verzuimde niet daar over te spreken met den Ambassadeur
van de Staten te Parys, die deswegen ook naar Constantinopolen schreef. Zedert
dien tyd begon Cyrillus den Jezuiten zo zeer niet meer te ontzien als wel te voren.
Hy maakte zelf geen zwarigheit van aan den Heer Haga over te leveren eene
Geloofsbelydenisse met zyn eigen hand in 't Latyn geschreven, welke hy eenigen
tyd daarna in t Grieksch overzette. Dat is die zelve Belydenisse welke te Geneve
in 't Grieksch en Latyn gedrukt is, en waar uit de Protestanten gelegenheit namen
te zeggen, dat de Grieksche Kerk met hen in de voornaamste Geloofspuncten, voor
al in al 't geen het Avondmaal betrof, overeenkwam. Ondertusschen werdt Cyrillus,
die een magtigen aanhang binnen Constantinopolen tegen de Jezuiten en tegen
het Hof van Romen hadt weten te maken, tot Patriarch gekoren, en geduurende vyf
of zes maanden deet hy niets waar uit men konde bemerken dat hy den Godsdienst
zyner Voorvaderen verlaten hadt. Maar dewyl de Jezuiten hem vyandig waren,
meende hy zich te moeten verklaren voor de Hollanders, om van dezelve te worden
ondersteunt. Hy wist ook in zyn belang te brengen een goed getal Bisschoppen en
Geestelyken die zyne gevoelens toestemden, en die even als hy gereet waren om
nieuwigheden in de Grieksche Kerk in te voeren. Maar zy schoten te kort, omdat
(a)
de Jezuiten die een Collegie te Constantinopolen hebben, waar in zy de jeugt voor
niet onderwyzen, het gemeen op hunne zyde wisten te krygen, en daar door eenen
opstand tegen Cyrillus verwekten. De Grieken beriepen eene Vergaderinge in den
jare 1622. waar in hy van het Patriarchaat wierd afgezet, en naar het Eiland Rhodus
verbannen. Men verkoor een anderen Patriarch in zyne plaatze, die zich door brieven
hadt onderworpen aan het Hof van Romen, 't welk zyne verkiezinge bevordert hadt.
Maar dewyl Cyrillus altoos zynen aanhang bleef behouden in Constantinopolen, en
de Hollanders hem met grote sommen gelds bysprongen, leedt het niet lang of hy
werdt wederom in zyn Patriarchaat herstelt. Toen nam hy wraak van de Jezuiten
en anderen die de belangen van het Roomsche Hof hadden ondersteunt, en de
Calvynsgezintheit kreeg de overhand binnen Constantinopolen: 't geen een groote
wanorde in de Kerk veroorzaakte, omdat Cyrillus alles op prys stelde, om aan de
Hollanders de verschotene sommen weder uit te reiken. De Jezuiten en het Hof van
Rome, ziende dat Cyrillus volkomen meester was, poogden hem te winnen, met
hem voorslagen tot een vergelyk te doen, en met hem voor oogen te stellen het
gevaar waar in zyne Kerk was, indien hy in zyne verbintenissen met de Calvinisten
voortging. Hy betuigde dat hy gaarne tot een vergelyk wilde komen. Maar dewyl hy
het geduurig met de Hollanders bleef houden, deet men van den kant van Rome
(a)

Men vindt dit alles tennaastenby eveneens by Allatius, doch in minder gematigde bewoordingen
L. III. Cap. II. de Perpetua Eccles. Occid. & Orient. Cons. ter plaatze die dus begint, Jezuitae
Bizantü multos ante annos fixerunt sedem, &c.
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eene nieuwe poginge om hem uit zynen Stoel te verdryven; 't geen wel gelukte,
doch voor een zeer korten tyd, dewyl het Hollandsche gelt hem welhaast wederom
herstelde. Het Hof van Rome zynen yver tegen Cyril-
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lus verdubbelende, zondt iemant naar Constantinopolen met den tytel van Vicarius
des Patriarchs, tot handhavinge van het rechtzinnig Geloof in die Kerk, 't welk zeer
na aan zynen ondergang scheen te zyn gekomen. De party van Cyrillus verzuimde
niet zich van die gelegenheit te bedienen, om de Jezuiten en die van hunnen
aanhang gehaat te maken by de Turken, die argwaan opvatteden tegen dien
Roomschen Afgezant: invoegen dat de Jezuitsche party van de Turken zeer slegt
gehandelt wierdt, en Cyrillus op eene wreede wyze wraak nam van alle de Grieken
die hy meende hem vyandig te zyn. Niettemin moest Cyrillus, die zich door zyne
onmatige vervolgingen gehaat maakte, en zulk eene magtige party als de Jezuiten
(a)
ondersteunt door het Hof van Rome zyn, tegenhadt, het eindelyk opgeven, en
werdt op bevel van den Groten Heer geworgt.
+
‘Zie daar de Historie van den Patriarch Cyrillus Lucaris, op wiens naam de
Protestanten eene Geloofsbelydenisse hebben doen drukken, zich beroemende +Oordeel over de
Geloofsbelydenisse van
van 't zelve gevoelen te zyn met de Grieksche Kerk. Maar men heeft die
(b)
Cyrillus Lucaris.
Geloofsbelydenisse maar in te zien, om daar van te oordeelen. 't Is waar dat
dezelve door een Patriarch van Constantinopolen geschreven is onder den tytel
van het geloof der Oostersche Kerke; doch zy is niet geschreven in den naam dier
Kerke, noch van eenig openbaar getuigenis voorzien. Cyrillus gafze in 't particulier
over aan den Hollandschen Ambassadeur, dien hy van noden hadt om hem tegen
de Jezuiten van Constantinopolen te beschermen. 't Is met dat Werk van Cyrillus
byna eveneens gelegen, als met het boek dat men zegt door Willem Postel
geschreven te zyn voor eene Nonne, aan dewelke hy, om eenig gelt van haar te
bekomen, dietsmaakte dat de Messias alleen voor de mannen in de waerelt gekomen
was, en dat zy Juffer Johanna de Messiasse der vrouwen wezen moest. Daar is zo
veel schyn van waarheit in al 't geen in die Belydenisse van Cyrillus onder den naam
der Grieksche Kerke vervat wordt, als 'er is in de bedriegeryen van dien beruchten
Willem Postel van Normandyen: en ik verwonder my dat de Protestanten nog
tegenwoordig die gewaande Belydenisse den Catholyken durven tegenwerpen.
+
Grotius oordeelde daar van veel beter in een boek 't welk hy eenigen tyd na dat
+
(c)
Grotius gevoelen daar
die Confessie was uitgekomen, in 't licht gaf, zeggende rond uit dat Cyrillus een
van.
nieuw Geloofsbegrip hadt gesmeed, zonder bystand van eenige Patriarchen,
noch van eenige Aartsbisschoppen en Bisschoppen. Voorts hebbe ik die Historie
van Cyrillus zo nauwkeurig als my mogelyk was verhaalt, zonder te letten op 't geen
de Hollanders in hun Relaas daar van geschreven hebben, noch zelf op 't geen dien
aangaande gezegt is door Leo Allatius, die ook de gematigtheit weinig plaats geeft.
Ik hebbe nauwlyks iet gezegt, waar omtrent de beide partyen niet met elkander
overeenkomen.

(a)
(b)

(c)

Hottingerus doet in zyne Analecta een zeer omstandig verhaal van Cyrillus doot, op het
getuigenis van Nathanaël Conopius.
Die plaats is niet heel duidelyk. Hy hadt moeten zeggen, om te oordeelen of zulks waarlyk
het geloof der Grieksche Kerke zy, of liever, om overtuigt te zyn dat het niet is het geloof,
enz. Wyders heeft Grotius, die ten tyde van Cyrillus leefde, en die 'er vry wat beter over
oordeelen konde dan de meesten der Controversisten die hem gevolgt hebben, van die
Belydenisse en van den Autheur der zelve vrymoediglyk gezegt, Sumenda est Ecclesia
(Graeca), non qualem ex suo capite Cyrillus nuper inductus pretio confinxerat, sed qualis
revera est. Contra Rivetum.
Nuper Constantinopoli Cyrillus, sine Patriarchis, sine Metropolitis, sine Episcopis novum nobis
propinavit Symbolum, Grot. de Antichr.
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+

‘Behalven Cyrillus, zyn 'er nog eenige andere Grieken van minder belang, welke
+
(d)
Catechismus van Gergan
ten voordeele der Protestanten hebben geschreven, en onder anderen zekere
Bisschop van Arte.
Gergan Bisschop van Arte, die een Catechismus heeft uitgegeven, waar in hy
de Transubstantiatie opentlyk lochent, hier in nochtans van Cyrillus verschillende,
dat deze zich niet naar de Geneefsche, maar naar de Augsburgsche Belydenisse
schikt. Indien men de leere van dien Catechismus met die der

(d)

Zacharias Gerganus, Grieksch Edelman, en Bisschop volgens Allatius. Caryophilus, titulair
Aartsbisschop van Iconien, een gelatynde Griek, heeft den Catechismus van dien Gerganus
wederlegt, en geeft, na hem met scheldwoorden te hebben overladen, hem den bynaam van
Lutheraan, als niets ergers konnende zeggen. Men kan by Claude die my deze aanmerkinge
verschafte, L. III. C. II. van de Reponse a la perpetuite de la Foi, enz. nazien of die Griek
waarlyk Luthersch, dan of hy Calvinist was.
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Grieksche Kerke vergelykt, zal men bevinden dat zy byna overal in verschilt, om
zich naar de gevoelens der Protestanten te buigen; gelyk daar gezegt wordt, dat
de H. Schrift alleen zonder behulp der Overleveringe genoegzaam is om de Artykelen
van ons geloof te bewyzen; dat die zelve Schriftuur klaar en duidelyk is in 't geen
het geloof aangaat, en dat zy haar eigene uitlegster wezen moet. Met een woord,
Gergan is een Protestant daar niets Grieksch aan is behalven de woorden, die
echter niet meer dan slechte straattaal zyn. Hy durft zich niettemin beroemen, dat
hy niet behoort tot het getal dier valsche Broederen, die te Rome vergiftigt zyn. Maar
het is openbaarlyk genoeg bekent, dat zelfs de Grieken die in 't geheel geen
verstandhouding met Rome hebben, in hunne boeken noch de Augsburgsche noch
de Geneefsche Belydenisse staven. De Protestanten mogen ook onder het getal
(a)
der Grieken die 't met hun eens zyn, stellen Nathanael van Creta, die den
Hollanderen over eenigen tyd beloofde de Instituten van Calvyn in 't Grieksch over
te zetten, en die van zyne Natie in die Gezintheit te onderwyzen, mids men hem
zekere zomme gelds ter hand stelde.
+
‘Mr. Claude voegt by alle die Grieksche Calvinisten, het getuigenisse van zekeren
+
Meletius, Aartsbisschop van Ephezen, in zyn antwoord 't welk hy over omtrent
Meletius, Aartsbisschop
van Ephezen, schryft ten
dertig jaren aan eenige Godgeleerden van Leiden gaf op verscheidene vragen
die hem gedaan waren. P. Simon hadt reets vooraf aan Mr. Claude geschreven, voordeele der
Protestanten.
dat hy niet twyfelde of dat stuk moest voortgekomen zyn van eenen Griek die
door de Hollandsche Theologanten was omgekogt, om op hunne vragen naar hunnen
zin te antwoorden; en dat, om van dat antwoord te oordeelen, het nodig was het
zelve in zyn geheel, en in de taal des Autheurs, in 't licht te geven. Ik deet aan Mr.
Claude door een zyner vrienden, om een uittrekzel van dat antwoord verzoeken, 't
welk hy niet heeft konnen weigeren; en na het zelve gelezen te hebben, vondt ik 't
geen P. Simon als eene gissinge hadt voorgestelt, de zuivere waarheit te zyn. Want
Meletius, die in zynen brief de hoedanigheit van Aartsbisschop van Ephezen
aanneemt, lochent niet alleen de Transsubstantiatie, maar zelfs de eere die men
de H. Maagt en de Heiligen aandoet, nevens verscheidene andere artykelen welke
de Grieken in 't gemeen overeenkomstig met al de waerelt geloven. En opdat men
(b)
daar te beter van oordeele, volgt hier onder het uittrekzel zo als ik het van Mr.
Claude ontfangen hebbe, geschreven door de hand van eenen zyner Vrienden. 't
Is genoeg dat men de Protestanten verzendt naar de Geloofsbelydenisse van
Metrophanes Critopulus die hun vriend was, en dezelve, toen ter tyd onder hen
verkeerende, op hun verzoek schreef. Uit die Belydenisse van Metrophanes zullen
zy konnen oordeelen, of het geen Mr. Claude onder den naam van Meletius
Aartsbisschop van Ephezen heeft gemeen gemaakt, den minsten schyn van waarheit
heeft. Maar het word tyd dat wy wederkeeren tot de tegenwerpingen van Mr. Smith.
+
‘Men werpt dan nog wegens het geloof der Transubstantiatie in de Grieksche
+
Kerke tegen, dat het woord μετουσίωσις noch by de Oudvaders, noch in de
Nader tegenwerping van
Liturgyen, noch in de Geloofsformulieren gevonden wordt, en dat zelf in de Liturgie Mr. Smith aangaande de
het Brood en de Wyn na de Consecratie Zinnebeelden genaamt worden, 't geen Transubstantiatie
de Transubstantiatie volkomelyk schynt uit te sluiten. Maar niets ydeler is 'er dan beantwoord.
(a)
(b)

Nathanaël Conopius Onder-Patriarch.
Illis vero qui rogant me, utrum necesse sit Religionis cultu preces offerre Beatae Virgini, vel
Angelis, vel Joanni Babtistae caeterisque Sanctis; sique oporteat credere in Eucharistia, hoc
est in caena Domini, fieri Transsubstantiationem in pane, aut putare oleum, exorcisma, &
exsufflationes expellere Daemones, aut adorare imagines sanctorum, tam pictas quam
sculptas, respondeo ac dico, nihil horum observandum esse, quandoquidem non licet opiniones
humanas profiteri, sed ea solum placita, quae à Domino & illius discipulis atque Apostolis
spiritu sancto afflatis nobis tradita sunt, cum pietate & inviolabiliter observare debemus.
Getrouwelyk overgezet uit het Grieksch, aangehaalt in het Werk van P. Simon.
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zulk een argument, 't welk uit een enkel woord eene geheele zaak besluit. Indien
men de Protestanten noodzaakte zich daar omtrent te houden aan hun
grondbeginzel, 't welk de H. Schrift alleen is, en zelfs aan de oude
Geloofsformulieren, zy zouden zich zeer verlegen vinden. Maar om de
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+

valsheit dier redeneeringe in klaarder dag te stellen, hebbe ik geen anderen Autheur
+
van noden dan Johannes Calvinus in zyne Instituten, daar hy de Kettery van
Johannes Calvinus
Servetus aangaande de Drieëenheit verstandig wederlegt. Hy houdt ons deezen aangehaalt.
(a)
schoonen grondregel voor: dat het namelyk geoorloft is nieuwe woorden uit te
(b)
vinden tot duidelyker verklaringe der zaken, voornamelyk als men te doen heeft
met lasteraars, die zich achter de woorden verschuilen om de zaken te verwarren.
Hierom is het, voegt hy 'er by, dat de Kerk genoodzaakt is geweest de woorden
Drieëenheit en Personen uit te vinden. 't Is te vrezen, zegt die Schryver, dat men
van trotsheit en lichtvaerdigheit te beschuldigen is, wanneer men woorden die niet
(c)
lichtvaerdig zyn uitgevonden, verwerpen wil. Men zag terstond de godloosheit te
voorschyn komen, vervolgt dezelve Calvinus, toen de Arrianen het woord
(d)
Consubstantieel begonden te haten en in afgryzing te brengen . Men kan die
+
gronden van Calvinus gemakkelyk op ons onderwerp toepassen. De Kerk, zo wel
de Oostersche als de Westersche, hadt niet nodig nieuwe woorden uit te vinden +Zyn gevoelen wegens
op het stuk des Avondmaals, zo lang niemant de waarheit van die verborgenheit het uitvinden van nieuwe
benamingen, toegepast op
hadt aangetast. De Westersche heeft zich de eerste daar van bedient, enzelfs
geduurende eenige eeuwen de eenigste, omdat zy Berengarianen te bestryden het woord μετουςίωσις.
hadt. Het was onnodig dat de Grieksche Kerk dat woord, of eenig diergelyk in gebruik
bragt, omdat de zaak by hen buiten geschil was. Maar zedert dat de leere der nieuwe
Berengarianen tot kennisse van eenigen uit hen gekomen was, en dat zy zagen dat
het woord Transubstantiatio, door de Latynen uitgevonden, niet minder gelukkig
uitdrukte de verandering die in het Avondmaal geschiedt, dan hun woord ὁμοούσιος
de medezelfstandigheit des Zoons met God zynen Vader uitdrukt, vonden zy goed
zich daar van te bedienen; ook is deszelfs gebruik onder de Grieken nog
menigvuldiger geworden zedert het bedryf van Cyrillus Lucaris hunnen Patriarch.
Zie daar, zo 't my voorkomt, de eenvoudige en natuurlyke reden waarom het woord
μετουσίωσις in de oude Grieksche Boeken niet gevonden wordt. Waar by men nog
voegen kan, dat indien de redeneering van M. Smith doorging, hy op dezelve manier
zou konnen bewyzen, dat de Latynen de Transubstantiatie niet geloven, om dat
men dat woord noch in hun Misboek, noch in hunne Geloofsformulieren ontmoet.
Doch laat ons eindelyk tot de laatste tegenwerping overgaan.
+
‘De Tekenen van brood en van wyn worden in de Liturgy der Grieken, zelfs na
de Consecratie, Zinnebeelden of figuren genaamt: waaruit men afneemt, dat zy +Of de Grieken de
Tekenen in 't Nachtmaal
in dat stuk zeer veel van het Geloof der Latynen verschillen. Maar Mr. Smith
schynt de Godgeleertheit der Grieken niet te verstaan, wanneer hy in 't algemeen Zinnebeelden of Figuuren
noemen na de
zegt, dat zy de tekenen zinnebeelden noemen, zelfs na de Consecratie.
Consecratie.
Tegenwoordig is 'er geen een Griek, en zelfs is 'er zedert negen hondert jaren
geen geweest, van dat gevoelen. 't Is zeker, dat alle de hedendaagsche Grieken
meenen, dat de Consecratie niet geschiedt dan na het gebed 't welk men de
aanroepinge des H. Geest noemt, welk gebed in de Liturgie volgt op de woorden
daar de H. Bondtekenen Zinnebeelden geheeten worden. Marcus van Ephezen,
die in het Concilie van Florence het Hooft der Party tegen de Latynen was, bedient
zich mede van die plaats der Liturgye, om te bewyzen dat de Consecratie niet
(a)
(b)
(c)
(d)

Quid vetat, quominus quae captui nostro perplexa in scripturis impeditaque sunt, ea verbis
planioribus explicemus? Calv. L.I. Instit. Cap. 3.
Hujusmodi autem verborum novitas tum potissimum usu venit, dum adversus calumniatores
asserenda est veritas, qui tergiversando ipsam eludunt, ibid.
Quando temere non inventa sunt nomina, cavendum esse nè ea repudiando, superbae
temeritatis arguamur.
Hic efferbuit impietas, dum nomen ῾ομοουσίον pessimè odisse & execrari Ariani coeperunt,
ibid.
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bestaat in deeze woorden, dit is myn lichaam, maar in het gebed of de zegeninge
welke de Priester vervolgens doet met aanroepinge van den H. Geest. Die yverige
voorstander van het Geloof der Grieken steunt voornamelyk daar op, dat Basilius
(e)
in zyne Liturgy de tekenen

(e)

Hy noemt ze Antitypi, als zynde nog niet geconsacreert door die woorden, zo dat zy
eenigermate zinnebeeldig en figuurlyk zyn.
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Zinnebeelden noemt, na dat de Priester deze woorden, dit is myn lichaam, heeft
uitgesproken: waar uit hy besluit, dat zy dan nogh niet geconsacreert zyn, dewyl zy
den naam van Zinnebeelden of figuren behouden. De Patriarch Jeremias spreekt
(a)
van de Tekenen ook op dezelve wyze, en verzekert ons dat die het brood en den
wyn Zinnebeelden genoemt hebben, zulks niet hebben gedaan dan voor de
Consecratie. Zy spreken in dat stuk uit eenen mond met alle de Grieksche Schryvers
ste

de

zedert de VIII Eeuwe, toen dat geschil in het II Concilie van Niceen, betwist
wierdt. De Diaken Epiphanes verklaarde in eene Kerkvergaderinge uit naam van
(b)
alle de Bisschoppen, dat door het woord van Zinnebeelden (Antitypi) in de Liturgy
van Basilius niet anders konde verstaan worden, dan de gaven voor dat zy zyn
geconsacreert, doch dat zy na de Consecratie geheeten wierden het ware Lichaam
en Bloed van Jezus Christus. St. Jan van Damas, Nicephorus Patriarch van
Constantinopolen, en met een woord alle de voorstanders van den Beeldendienst,
zyn van dat gevoelen, en werpen het tegen aan de Beeldstormers, als een krachtig
bewys tot stavinge van het eeren der Beelden, om dat men de heilige gaven, zeggen
zy, wel eere aandoet, voor de Consecratie, wanneer ze nog maar Zinnebeelden, of
(c)
verbeeldingen zyn. Zedert dien tyd spreken alle de Grieken daar eveneens van.
Desniettegenstaande zyn de geene die eenige kennisse aan de Grieksche
Oudvaders hebben, genoodzaakt te bekennen, dat de Bisschoppen van het Concilie
van Nicea zich in dat stuk misgrepen, en dat de Oudvaders den naam van
Zinnebeelden hebben gegeven aan de Tekenen, zelf na de Consecratie, niet
denkende dat 'er in dat woord iet gelegen was, 't welk streed met de waarheit der
tegenwoordigheit des Lichaams van Jezus Christus in het Avondmaal. Men ziet
klaar uit den twist die 'er was tusschen de Beeldenstormers, en de voorstanders
der zelve, dat zy met elkander niet in geschil waren aangaande het Lichaam van
Jezus Christus, 't welk beide de partyen erkenden in het Nachtmaal na de
(d)
Consecratie tegenwoordig te zyn. Hun verschil bestondt alleen hier in, of namelyk
het brood na de Consecratie nog een Zinnebeeld moest genaamt worden. De
Beeldstormers verzekerden van ja, en zy hadden de Oudheit in hun voordeel. De
Voorstanders der Beelden (geschilderde) zeiden neen, en zy vervielen daar door
tot eenen misslag, die echter de zaak zelve niet benadeelde. Derhalven, op wat
wyze men het woord Antitypus of Zinnebeeld verklaren moge, konnen de
Protestanten daar uit geen gevolg trekken tegen het geloof der Transubstantiatie.
+
By het bovengezegde van P. Simon zal ik twee aanmerkingen voegen. De eerste
is, dat, volgens de meeste Protestanten, de grootsprekende manier (Hyperbole) +Gevoelen der
Protestanten wegens de
waar op men van de kracht der Sacramenten heeft gesproken, ongevoeliglyk
gelegenheit tot de leere der Transubstantiatie en der wezentlyke Tegenwoordigheit opkomst van de Leere der
(e)
Transubstantiatie.
gegeven heeft. ‘Het quaat zegt iemant onder hen, heeft met het einde der
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

Indien zommige het brood en den wyn Zinnebeelden van het lichaam en het Bloed des Heeren
genaamt hebben, zy hebben 't gedaan voor, en niet na de Consecratie.
Voor de Consecratie noemt men ze Zinnebeelden: na de Consecratie worden ze het lichaam
en het Bloed des Heeren geheten.
Deze woorden, Des niettegenstaande, enz. zyn uitgelaten in la Creance de l'Eglise Orientale
enz. Men heeft daar voor in de plaats gestelt: ‘Wat geschil 'er ook zy over het woord Antitypus
of zinnebeeld, te weten of eenige Grieksche Oudvaders het zelve op het Avondmaal hebben
toegepast, dit is zeker, dat de geene die onder de oude Leeraren der Kerke den naam van
Zinnebeelden aan de Tekenen na de Consecratie hebben gegeven, niet gedacht hebben dat
'er in dat woord enz.’ Deze aanmerkinge is gehaalt uit het Uittrekzel der Biblioth. Univ. Zie
boven.
In het zelve Uittrekzel heeft men opgemerkt, dat die woorden hun verschil enz. tot aan het
woord derhalven mede zyn uitgelaten in het Boek de la Creance, enz.
Albertinus de Euchar. Lib. III.
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tweede eeuwe zyn begin genomen. In de volgende eeuwen verbande men die al
te gemeene woorden van brood en wyn, welke den Leeken maar een gemeen en
eenvoudig denkbeeld verschaffen; men begon menigmaal te spreken van het lichaam
en van het bloed, tot dat men eindelyk niet anders sprak. Dat is verstandig
+
uitgedacht: het komt nu maar aan op een klaar bewys. Maar hoe koomt, dat het
+
Sacrament des Doops het zelve lot niet gehadt heeft? De grootspraak is dan
Wederlegt.
alleen buitensporig geweest omtrent het Avondmaal?
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waarom die manier van zich uittedrukken voor een grootspraak gehouden, daar
Jezus Christus zelve die gebruikt heeft? Hadt de Heere aan zyne Discipelen niet
voorgestelt zyn vleesch te eeten, en zyn bloed te drinken? Is de mislag gesproten
uit ongemeene uitdrukkingen, deeze was 'er immers eene: nimmer heeft men sterker
manier van spreeken gebruikt. Zy stiet den Joden, en zelf eenigen zyner Discipelen,
die de uitdrukkinge in den eigentlyken zin opnamen. Zegt men dat die spreekwyze
alleen een figuurlyken zin kan lyden, waarom gaf Jezus Christus dat niet te kennen,
kwam het met de waardigheit van God overeen de volkeren in verbaastheit en
dwalinge te laten blyven? Men voegt 'er nog by, dat zekere Anastasius de Sinaiter,
een Monnik in de zevende eeuw, een boek maakte, waar in hy eensklaps voornam
te spreken op eene ongewone wyze, te vreemder omdat dezelve geheel nieuw en
ongebruikelyk was. Hy gaf stoutelyk voor, dat het brood en de wyn des Avondmaals
het lichaam en het bloed van Jezus Christus zyn. Zo het waar is, is het iet zeer
ongemeen, en 't is te verwonderen, dat een Monnik, die een taal sprak zo strydig
met het gemeen begryp, niet door de Grieken van zynen tyd wederlegt, of wel
gecensureert wierdt. De uitdrukkinge was van te groten gevolg om niet op 't ernstigste
onderzogt te worden door de Leeraars, zyne tydgenoten.
+
Wat poginge men doe, het schynt my onmogelyk de nieuwigheit dier zo betwiste
Leerstukken aan te tonen. Ontmoet men hier en daar in de eerste eeuwen eenige +De bewyzen voor en
uitdrukkingen, die de party, welke voor 't Figuurlyke is, schynen te begunstigen, tegen zyn twyfelschtig.
+
men vindt wederom andere die vlak daar tegen stryden. Doch zo is het niet gelegen
+
met de Plechtigheden die het Avondmaal verzellen. Men stemt de nieuwigheit
Ceremonien omtrent het
daar van toe. Zy geraakten schielyk in gebruik, en ongetwyfelt met te veel schroom Nachtmaal nieuw
uitgevonden.
en te veel omslag, in eene eeuwe waar in de Religie geheel tot uiterlykheden
vervallen was. De Protestanten zeggen, dat de vaststelling van het Leerstuk der
Transubstantiatie (een woord in de elfde eeuw uitgevonden om de verborgentheit
des Avondmaals beter uit te drukken) voet gaf aan alle de bygelovigheden die daar
op volgden. In gevolge van dat Leerstuk moest men, varen zy voort, het Nachtmaal
zorgvuldiglyk opsluiten, het zelve Godsdienstiglyk verheffen en ten toon stellen voor
de oogen des volks, met kaarssen verlichten, plechtiglyk in processie omdragen,
aanbidden, allerlei hindernissen daar van zeer zorglyk voorkomen en afweeren,
enz. De Catholyken daar tegen zeggen, dat hun overmaat van dienst en zorg
geschiedt tot eene rechtmatige vergoedinge voor de beledigingen die de Kettery
het Sacrament heeft aangedaan, maar dat men waarschynelyk zo verre niet zou
gegaan zyn als hedendaagsch in gebruik is, en mogelyk niet verder dan de Grieken,
indien het H. Sacrament door Godloze gevoelens niet beledigt ware geweest.
+
De andere aanmerkinge betreft alleen den Grieken. Uit den twist, die onder de
regeering van Alexis Comnenus over de verborgenheit des Avondmaals ontstond, +Ongegronde twist of J.C.
in het Avond maal
kan men bewyzen dat het Geloof der Grieksche Kerke ten dien opzichte niet
verschilde van dat der Latynsche. Die twist verhitte de gemoederen zeer. Echter onverderfelyk word
kwam alles daar op uit, dat men te vergeefs onderzogt, of het lichaam van Jezus ontfangen.
Christus in het Avondmaal onverderfelyk door de Gelovigen werd ontfangen, even
(a)
als na zyne opstandinge, of verderfelyk, gelyk hy was voor zyn lyden. Een Monnik,
Siciditus geheten, hadt onder het Pausschap van Georgius Xiphilinus vastgestelt,
dat het lichaam van Jezus Christus in het Nachtmaal is sterfelyk en verderfelyk,
zonder leven, zonder ziel; en dat die het ontfangen, Jezus Christus niet in 't geheel
ontfangen, maar alleen een gedeelte daar van, 't welk met de tanden gebroken en
verbryzelt wordt, hoewel na de kauwinge het vleesch van Jezus Christus echter de
onverderfelykheit aanneemt, even als na zyne verryzenisse. Nicetas schynt
opzettelyk dat gevoelen met hatelyke byvoegzelen te verzellen: maar zulks doet
(a)

Nicetas Choniates, L. III. Cap. 3.
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hier niets ter zake. 't Zy genoeg dat men uit dat geschil besluiten kan, dat ten minsten
de eene zo wel als de andere de verandering der zelfstandigheit des broods in die
des lichaams van Jezus Christus toestonden. Indien 'er alleen over tekenen en
figuuren gehandelt ware, zou de twist zo buitensporig als belagchelyk geweestzyn.
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Derde hoofdstuk,
Vervattende het Geloof der Grieken aangaande het aanbidden van
het Sacrament des Nachtmaals.
+

(a)

‘SChoon die aanbiddinge een noodwendig gevolg der Transsubstantiatie zy,
vindt men echter Protestanten, die, hoewel zy lichtelyk toestaan dat de Grieken +Of de Grieken het
byna in het zelve gevoelen met de Latynen in 't stuk der Transsubstantiatie zyn, Sacrament aanbidden.
(b)
nochtans lochenen dat zy Jezus Christus in de Geconsacreerde tekenen aanbidden,
(a)

(b)

De meeste Protestanten lochenen dat zy lichtelyk toestemmen, dat het gevoelen der Grieken
ten naastenby met de Transsubstantiatie der Latynen overeenkomt. Al 't geen 'er reets gezegt
is, tòont het tegendeèl: doch het is waar dat verscheidene Protestanten, gematigder dan
anderen, lichtelyk toegeven dat de denkbeelden der Grieken duister en verwart zyn, en dat
zy in 't algemeen den staat des Geschils tusschen de Catholyken en de Protestanten wegens
de Transsubstantiatie niet begrypen. 't Geen verder de stoffe van de veranderinge der Tekenen
betreft, zal men in de twede Verhandelinge vinden.
Zie het 7: Cap. van het III. Boek de la Réponse a la Perpétuité, &c. door Claude. Hier hebt
gy in 't kort wat de Protestanten tot hunne verweeringe tegen de Latynen zeggen. ‘De Liturgy
der Grieken geeft geen blyk van aanbiddinge des Avondmaals onmiddelyk na de Conseratie.....
Indien de Grieken belydenisse deeden dat zy de zelfstandigheit van het Sacrament eerden
met eene aanbiddinge welke Jezus Chtistus toekoomt, zouden zy geen beter gelegenheit
daar toe konnen verkiezen, dan die zyner tegenwoordigheit op den altaar..... De aanbiddinge
volgt natuurlyk op de Transsubstantiatie..... Indien de Grieksche Kerk, even als de Latynsche,
het brood en den wyn, getranssubstantieert zynde, aanbadt, zou zy daar aan de zelve eere
bewyzen (ten minsten voor een gedeelte) die de Catholyken de gewyde Hostie aandoen;
gelyk by voorbeeld, de H. dagen, de Processien, het ten toon stellen der zelve tot weeringe
van openbare rampen, en verscheidene andere algemeene en byzondere Devotien’. Behalven
dat, is het 'er zo verre van daan dat men eenig blyk van uiterlyke aanbiddinge by de Grieken
zou ontmoeten, dat zy integendeel daar mede zeer oneerbiedig en verachtelyk handelen.
Hunne Priesters hebben een houten doosjen, waar in het Nachtmaal besloten is, en omkleed
met een slecht Linnen zakjen, 't welk zy aan de muur van de Kerk ophangen, zy steeken
kaarssen aan voor de Heiligen, en groeten hen zeer beleeft, maar keeren het H. Sacrament
den rug toe wanneer zy de eene of de andere Kerk intreden. Arcudius zelv, een gelatynde
Griek, kan zich niet onthouden van te bekennen, dat wanneer de Priester consacreert, hy het
Sacrament op geenerlei wyze eerbiedigt of aanbidt. Men heeft hier boven gezien wat P. Simon
antwoordt: dit kan men 'er nog byvoegen. De Liturgy der Grieken geeft blyk van eerbied voor
het Nachtmaal met deze woorden: O God! erbarm u myner die een groot zondaar ben. Dat
gebed, 't welk de Grieksche Priester, in 't ogenblik dat hy 't Sacrament opheft, zagtkens
uitspreekt, bewyst gewisselyk een plechtige aanbiddinge. Die vitten wilde, zou konnen zeggen,
dat het woord tot God zelv, en niet tot het Sacrament gericht is. Maar wat kan men niet
overhoopwerpen met een diergelyke uitvlucht? Men voegt 'er nog by, dat de Liturgy de
spitsvinnige vragen, en de quaadaardige verschillen der laatste eeuwen niet heeft konnen
voorzien; dat zy zich derhalven gehouden heeft by het eenvoudige, 't welk zo natuurlyk is
den geenen die het rechte oogwit bedoelt, en 't geen ook het wezentlyke der Apostolische
handelingen geweest is. Wie ondertusschen kon beter dan Jezus Christus en de Apostelen
voorzien alle de qualen die de Ketteryen aan het Christendom, zich van die eenvoudigheit
verwyderende, zouden veroorzaken? Daarenboven blykt uit de ongodsdienstigheit der Grieken,
dat zy in navolginge van andere Secten en Religien, heel anders doen dan hunne gronden
medebrengen. Laat ons dit met een voorbeeld, 't welk de geringste Lezer begrypen zal,
ophelderen. Waar is de vyand van den vryen wille, die niet verscheidene malen op eenen
dag, door daden die volkomelyk vry zyn, gedwongen is te verzaken het Leerstuk waar mede
hy zo is ingenomen? Belet dan de oneindige alomtegenwoordigheit van God de menschen
te werken even of hy niet aanwezig ware? En die Godgeleerden die zo uitvaren tegen zekere
uitleggingen over den Leugen, welke zy Godslasteringen noemen, zondigen die niet dagelyks
in de verscheidene omstandigheden des levens, omtrent het onderwerp dier Godslasterlyke
uitleggingen? Zou men niet van hen konnen zeggen, gelyk David, dat zy (ten minsten) zeven
maal daags zondigen. Van gelyken doen de Grieken tegen hunne gronden aan, met by het
Avondmaal in eerbied en Godsvrucht nalatig te zyn. Al het verhaal 't welk men doet om dat
gebrek van Godsvrucht aan te wyzen, bewyst des te meer hunne elende en onwetenheit, en
eene ongeregeltheit van denkbeelden over den Godsdienst, welke een gevolg van die beide
is. Indien de Calvinist het bygeloof van dien eerbied tegenwerpt, ten voordeele van de Grieken,
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wanende dat hun eerbied tot Christus Jezus in den Hemel gericht is. 't Geen hen
in dat gevoelen versterkt, komt voornamelyk daar van daan, dat men niet bespeurt
dat de Grieken in het celebreeren van hunne Liturgye aan de H. Tekenen na de
(c)
Consecratie veel eere

(c)

en overeenkomstig met de denkbeelden die hy 'er van maakt, op wat grond zal hy staande
houden dat de Grieken bezitten die fynigheit, of, zo men wil, die geestverheffinge der
Gereformeerden, die Jezus Christus in de Hemelen, en niet in de geconsacreerde Tekenen
aanbidden, terwyl in den dienst der Grieken, verre van eenige beschavinge toe te laten, by
alle andere gelegenheden een volkomene onkunde doorstraalt, waar door zy ook tot de
allergrofste buitensporigheden vervallen? Al 't geen ik gezegt hebbe, zal konnen dienen tot
vervullinge van 't geen P. Simon zal antwoorden.
Arnaud heeft in zyn X. Boek Cap. 9. de la Perpetuité de la Foi, alle mogelyke moeite gedaan
om de Protestanten in dit stuk te wederleggen, en aan te tonen dat de Grieken het Nachtmaal
op den Altaar met de hoogste aanbiddinge eeren, even als de Latynen. En omdat de Grieken
geene zeer zichtbare blyken van die hoogste aanbiddinge geven; dat zelf eenige nieuwe
Grieksche Schryvers zich in dat stuk schynen tegen te spreken, stelt die Leeraar twee soorten
van aanbiddingen, de eene vrywillig, en de andere plechtig. De eerste, die, zegt hy, van elks
Godvrucht afhangt, bestaat (voornamelyk) in het Nachtmaal te erkennen voor het lichaam
van Jezus Christus, met eene inwendige vernederinge. Die Adoratie of aanbiddinge begint,
zo wel by de Grieken als by de Latynen, zo haast het lichaam van Jezus Christus op den
Altaar tegenwoordig is. Zy zyn eenstemmig in dat stuk. Wat de plechtelyke aanbiddinge
betreft, de Latynen doen die vroeger, en de Grieken later. De Latynen doen ze terstond na
de Consecratie, de Grieken wachten tot de opheffinge van de Hostie, welke by hen later
geschiedt, en maar een weinig voor dat men een gedeelte van de Hostie in den beker legt,
en de Priester zich ter Communie schikt. Al het overige van die plaats is zo fraai als verstandig.
Claude weet zo behendig te wederleggen, als Arnaud krachtig en geestig te bewyzen.
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bewyzen, gelyk men in de Latynsche Kerk doet. Maar men moet niet altoos oordeelen
uit den uiterlyken dienst; en dit is 't, waar in zich verscheidene Zendelingen, zo wel
als zommige Protestanten, bedrogen hebben, wanneer zy de Oosterlingen hebben
willen schatten volgens de gebruikelykheden van hunne Kerk. 't Is zeker dat wy
hedendaagsch veel meer eerbied voor Jezus Christus in het Nachtmaal vertonen,
dan wy voor den tyd der Berengarianen deeden, en zelf voor de opkomst der
Protestanten, ten minsten in al wat het uiterlyke belangt. Voornamelyk heeft men
zedert den aanvang van het Nestorianismus, meer eerbiedigheit aan de Maagd
beweezen. De Grieksche Kerk ook, bewees den Beelden niet eerder buitensporige
eere, dan zedert de Beeldstormers hunne woede aan de Beelden begonden te
oefenen. Men kan daarom niet zeggen dat men voor die tyden noch de Maagd,
noch de Beelden eerde. Eveneens is het gelegen met de Grieken en de andere
Oosterlingen die by hunne eenvoudigheit gebleven zyn, omdat zy dezelve redenen,
(a)
gelyk wy, niet gehadt hebben om daar van af te stappen; en wil men hen
beschuldigen dat zy de Tekenen niet aanbidden, men zal dan ook de Oudvaders
deswegen beschuldigen moeten, dewyl men noch in hunne boeken, noch zelf in de
Liturgyen, iet het minste ontmoet 't welk naar den hedendaagschen uiterlyken dienst
gelykt. Op deze wyze nu moet men uitleggen de woorden van Caucus, daar hy
verzekert dat 'er geene Natie gevonden wordt, welke minder eere aan het Sacrament
des Avondmaals bewyst, dan even de Grieken; en men kan niet lochenen dat hy
de maat in zyn verhaal te buitengaat, hen vergelykende by de Ketters van het
+
Westen. Maar na dit alles kan men van 't geen onder de Grieken in gebruik is, niet
+
beter oordeelen, dan uit hunne boeken over die stoffe geschreven. Gabriel,
Men kan van de Grieken
Aartsbisschop van Philadelphien, waar van wy boven hebben gewag gemaakt, niet beter oordeelen, dan
+
uit hunne boeken.
stelt in een boek 't welk hy met opzet tegen de Latynen geschreven heeft, die
aanbiddinge zoo vast, dat men 'er onmogelyk aan twyfelen kan. Die Aartsbisschop +Gabriel van
stelt tweederlei eere of aanbiddinge, aan de Tekenen van Brood en Wyn te doen. Philadelphien aangehaalt.
De eerste is niet anders dan eene eenvoudige eerbewyzinge (veneratio) welke men
ze aandoet wanneer ze nog maar gezegent en zinnebeeldig zyn. Maar de tweede
(b)
eere die men hun aandoet, wanneer zy geconsacreert zyn, is niet eene enkele
veneratie, zegt Gabriel, maar eene Godsdienstige eere, of ware aanbiddinge. Dit
(c)
legt hy breder uit in navolginge van Cabasilas,

(a)

(b)
(c)

In het uittrekzel van de Bibliotheque universelle, reets verscheidene malen door my aangehaalt,
vindt men, dat deze woorden, Wil men de Grieken beschuldigen, enz. tot aan het begin van
de volgende periode, zyn uitgelaten uit het boek de la Creance de l'Eglise Orientale.
Gabriel Philad. in Apol. Orat. Lat.
Claude haalt Cabasilas, die Bisschop van Durazzo was, en in de 13de eeuw leefde, ook aan,
en verweert zich tegen Arnaud met de eigene plaatzen van dien Griek. Dewyl wy hier spreken
van het gezag van Cabasilas, door beide de partyen gebruikt, kan ik niet nalaten een plaats
uit de Reponse a la Perpetuité C. 7. L. 3. getrokken, aan te halen. Op de toestemminge van
den Griek, dat men de eerbewyzinge (van aanbiddinge) aan het Nachtmaal doet na de
Consecratie enz., 't welk de Catholyke Leeraar voor een authentyk bewys houdt, antwoord
de Predikant, ‘dat de Grieken voor het Evangelie nedervallen, en het zelve aanspreken even
of zy J.C. toespraken, zonder dat men daar uit kan besluiten dat zy het boek zelve volstrektelyk
aanbidden, even of het Jezus Christus zelv ware, enz.’ Zou men voor de Roomschgezinden
ook niet een weinig van die toegeventheit konnen hebben, welke de Predikant zo Christelyk
voor de Grieken laat blyken? Waarom aan de eerstgenoemde zo sterk te last gelegt die lompe
aanbiddingen van hout, steen, brood, enz. en waarom verwyt men hun, met zulk een drift als
een verouderde en overgeërfde haat kan opwerpen, die volstrekte aanbiddinge, welke men
in de Oostersche Christenen, die immers in 't algemeen voor dom en bygelovig in hunne
Godsdienst te boek staan, verschoont?
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(a)

van Simeon den Thessalonicenser, en van verscheidene anderen, die zich mede
(b)
aan die twee soorten van eerbewyzingen, aan de H. Gaven zo wel voor als na de
+
Consecratie gedaan, houden. Hy tekent zelf aan op wat oogenblik de laatste en
+
ware aanbiddinge geschiedt, te weten dan wanneer de tekenen geconsacreert
Wanneer de ware
(c)
aanbiddinge
geschiedt.
zyn, en de Priester aan de deur van het Heiligdom overend staande , met luider
(a)

(b)

(c)

De Werken van dien Simeon, die in de 15. eeuw schreef, zyn in folio gedrukt te Jassy in
Moldavien in den jare 1683. door toedoen van scheurmakende Grieken, en op kosten van
den Waiwode. Men ziet aan het hooft eene Opdracht van Dositheus, Patriarch van Jeruzalem,
aan den Prins van Moldavien. Simeon de Thessalonicenser handelt de Latynen zeer qualyk
in zyne Werken.
Wegens de aanbiddinge der gaven, zegt P. Simon in zyne Creance de l'Eglise Orientale, ‘dat
de Grieken het gezegende brood en den gezegenden wyn aanzien als verbeeldingen van
het lichaam en bloed van J.C. 't welk staat geoffert te worden.’ Hierom is het dat zy daar aan
dezelve uiterlyke eere bewyzen, welke zy den beelden gewoon zyn te doen. Dat is, veel
minder eerbewyzing dan men aan God verschuldigt is. In het eerste deel der Bibliotheque
Critique C. XI. slaat P. Simon eenen anderen weg in, en lochent vlak uit dat de Grieken het
brood aanbidden voor de Consecratie. Hy wyst ons dien aangaande naar de Apologie van
Gabriel van Philadelphien, die hy (P. Simon) te Parys heeft doen drukken, met aanmerkingen
tot opheldering dier stoffe.
Na dat Claude den spot gedreven heeft met de inwendige en vrywillige vernedering van den
Doctor der Sorbonne, gaat hy deszelfs plechtige aanbiddinge mede te keer, en houdstaande
tegen Arcudius, dat het volk niet nedervalt op het hooren van Sancta Sanctis om het Sacrament
aan te bidden met eene Godsdienstige aanbiddinge. Ten aanzien van het ogenblik der
aanbiddinge, 't is zeker dat de Liturgy van St. Chrysostomus, te Venetien in 4 gedrukt in 't
jaar 1687. dezelve stelt tusschen het gebed 't welk begint Respice &c. en het Sancta Sanctis.
Heeft het Arcudius aan nauwkeurigheit ontbroken, 't is omdat by weinig op de gebruiken van
zyn land gevat was, dewyl men hem nauwlyks tien jaren bereikt hebbende in Italien hadt
gebragt. Maar laat ons het wezentlykste van dien twist beschouwen. De Prediker, altoos
weigerende de hoogste aanbiddinge te erkennen, gelyk Arcudius die getuigt, onderstelt
daarenboven dat de aanbiddinge der Grieken eene relative of betrekkelyke aanbiddinge is,
welke zich niet bepaalt tot het Sacrament; of liever eene hoogste aanbiddinge welke zich
regelregt uitstrekt tot Jezus Christus in den Hemel, volgens het gebed respice &c. Hy eindigt
met deze woorden. ‘De Grieken vallen neder voor de Beelden der Heiligen, voor het Boek
der Evangelien, voor het brood dat nog niet geconsacreert is, en niemant echter besluit daar
uit dat zy die dingen met eene volstrekte aanbiddinge eeren. Waarom wil dan Arcudius dat
zy het Nachtmaal aanroepen met eene aanbiddinge die zich daar by bepaalt?’ En waarom,
zullen de Catholyke tot de Protestanten zeggen, waarom weigert gy ons die onderscheidingen?
Waar door verdienen wy meer dan de Grieken de besluiten die gy maakt? Wanneer men een
weinig aandagt en bescheidenheit toebrengt, zal men bespeuren dat de gemaakte
onderscheidingen den mond behoorden te stoppen aan die buitensporige Controversisten,
die de Catholyke Kerk uitkryten voor Afgodendienstige Aanbidders van Beelden, Kruissen,
Reliquien, en van de Hostie uit meel gemaakt enz. De Catholyken protesteeren gestadig
tegen die hoogste en volstrekte aanbiddinge, welke hun door de Protestanten word
toegeschreven. Wat aangaat het Sacrament des Nachtmaals, het verwyt is daar omtrent nog
onrechtmatiger. Zy lochenen dien gemaakten God, die by dezelve Protestanten het gemeen
volk zo lang tot een spel gestrekt heeft. Bidden wy, zeggen ze, eene Hostie, uit meel en water
gekneed, aan? Is niet J.C. het voorwerp onzer aanbiddinge, gelyk hy het by de Protestanten
en Grieken is. Het komt dan uit een gebrek van liefde voort, dat men niet kan besluiten zyn
tegenparty eenig recht te doen. Men wil gaarne tegen de Latynen besluiten dat zy stoffelyke
voorwerpen met eene volstrekte aanbiddinge eeren, maar men houdt voor onregtmatig en
hatelyk het zelve tegen de Grieken te besluiten. Dus heeft Claude, om het gedrag van eenige
Grieken, die de Protestanten begunstigt hebben, het koste wat het wilde te rechtvaardigen,
niet geschroomt toegevenheit te tonen voor zekere onderscheidingen, die aan de meeste
Protestantsche Controversisten hatelyk en misdadig zouden schynen, indien men dezelve
ten voordeele van de Catholyken wilde gebruiken. Men heeft maar te lezen 't geen die
Predikant, in 't algemeen voor zo oprecht en verstandig gehouden, geschreven heeft over de
Aanroepinge der Heiligen in het XII. Capittel van het 3. Boek zyner Reponse à la Perpetuité.
Men handelt daar over het onderscheit dat Metrophanes Critopulus stelt tusschen eene
Aanroepinge der Heiligen als Middelaars, en eene die hen beschouwt als Afgezanten der
Kerke by God, om voor haare broeders te bidden. De Griek verwerpt de eerste, en neemt de
tweede aan. De Prediker zegt, dat iemant de Aanroepinge der Heiligen kan verwerpen in het
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stemme roept, dat ydereen met geloof, eerbied, en liefde toenadere. Men zegt dan
niet meer, vaart Gabriel voort, gelyk men doet als men de Zinnebeelden eert, Heere!
(d)
gedenkt myner in uw Koningryk, maar Ik geloof, Heere, dat gy zyt Jezus Christus
de Zoon des le-

(d)

eene opzicht, en die behouden in een ander, en dat hy echter kan blyven in de Grieksche
Kerk die de Aanroepinge in gebruik heeft, zonder zyn geweten te quetzen, en zonder een
Huichelaar te zyn. Zo gaat het met de Controversisten: de zaak daar zy voor stryden, verblindt
hen.
Ik zal hier plaatzen de onderscheidinge van P. Simon, welke in de Bibliotheque Critique, I.
Deel geplaatst p. 30. gevonden wordt, aangaande de Grieksche Verklaringen achter de
Perpetuité. Dewyl de Grieken en andere Oosterlingen niet geloven dat het lichaam en bloed
van J.C. onmiddelyk na het uitspreken dezer woorden, Dit is myn lichaam, dit is myn bloed,
in het Nachtmaal zyn, en echter verscheidene Oosterlingen in hunne verklaringen verzekeren,
dat het brood en de wyn onmiddelyk na dat de Priester de gemelde woorden uitgesproken
heeft, in het lichaam en bloed van J.C. veranderdt worden, merkt P. Simon verstandiglyk aan,
dat die verklaringen hadden behoren verworpen te worden. Men moest, voegt hy 'er by, alleen
bewaren de geene die de verandering stellen te geschieden na 't geen men in de Oostersche
Liturgyen de Aanroepinge des H. Geests noemt. Maar zou men die Verklaringen of Attestatien
met de andere niet konnen overeenbrengen door middel van P. Simon zelven, die ons immers
in het 2. Deel van zyne Bibliotheque Choisie zegt, dat alle de nieuwe Grieken, en de
Aartsbisschop van Philadelphien zelf, de kragt der veranderinge ten deele stellen in de
woorden van J.C. dit is myn lichaam enz. en ten deele in de Aanroepinge van den H. Geest.
Wat 'er van zy, 't is dat gewaande gebrek der attestatien of verklaringen 't welk den
Protestanten gelegenheit heeft gegeven om de eene zo wel als de andere te verwerpen.
Nochtans, vaart hy voort, kan de tegenwerpinge alleen vallen op die de verklaringen hebben
uitgegeven, en geenzins op het geloof der Kerke. Inderdaat, zo het wel bewezen is, dat
volgens de Oosterlingen het lichaam en bloed van J.C. onder de tekenen van brood en wyn
zyn, is het gebrek van eenige min nauwkeurige attestatien in geenen deele van kragt, en doet
geen hinder aan eene andersins welbeweezene waarheit. Wyders schynt P. Simon in het 29.
Hoofst. van het I. Deel zyner Bibliotheque Choisie niet veel werk te maken van het getuigenisse
dier verklaringen. De Protestanten, zegt hy, hebben dat groot getal Attestatien voor
afgebedelde stukken aangezien. 't Is waar, dat in den staat waar in de Grieken tegenwoordig
zyn, niets gemakkelyker is dan verklaringen van hen te verkrygen.

Graeculus esuriens in caelum, jusseris, ibit.

Indien het maar aankwam op de toestemminge van de onwetenheit, de quade trouwe, en de
vermommingen der Grieken in het stuk van Godsdienst, zou 'er hoop zyn om de Catholyken
en de Protestanten zonder moeite te vereenigen wegens het geloof der Oostersche Christenen.
Maar het ongeluk wil, dat de Verklaringen van eenige particulieren, die gemeenlyk zo
ondeugend als onkundig zyn, en de belydenissen en het verhaal van overlopers en hongerige
avanturiers alle de partyen op eene aangename wyze voorinnemen. Alle de lasteringen die
zy uitspreken tegen de geenen die zy verlaten of die zy verraden, worden door zekere
devotarissen voor getuigenissen der waarheit geacht.
Een Engelsch schryver, Covel genaamt, heeft in den jare 1722. een Verhaal der Grieksche
Kerke in 't licht gegeven, waarin hy dien Dositheus Patriarch van Jeruzalem, die, volgens
eenige Protestanten, de Acten van het Concilie in die Stad vergadert, zelv hadt opgestelt, als
een zeer oneerlyk man afmaalt. De andere Grieken van dien tyd handelt hy van gelyken.
Maar eindelyk, wat besluit zal men moeten maken uit de quade trouw dier Grieken, anders
dan dat men zich niet moet verlaten op menschen van dat slag, dan voor zo verre hunne
verklaringe met autentiquer en bondiger getuigenissen overeenkomt, even als men in de
Rechten de attestatie van een schelm aanneemt, wanneer zy met die van een eerlyk man
accordeert.
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vendigen Gods: welke woorden gericht worden tot Jezus Christus onder de Tekenen
van brood en wyn, die men het volk aanbiedt. 't Is in dat oogenblik, zegt Gabriel,
dat de Priester te kennen geeft dat men met eene Godsdienstige eere moet
aanbidden.
+
't Is ook tot dien tydstip, en met opzicht tot de Liturgy, dat wy de gedachten van
Cabasilas moeten brengen, wanneer hy spreekt van de geenen die tot de heilige +Cabasilas aangehaalt.
verborgentheden naderen, dewelke, zegt hy, blyken gevende van hunne
Godsvrucht en van hun geloof, Jezus aanroepen, loven en pryzen als God, hem
+
erkennende in de geconsacreerde tekenen. Simeon de Thessalonicenser, dien
+
Gabriel van Philadelphien gevolgt heeft in aller zyne Werken, onderscheidt zo
Simeon de
wel als hy, de tweederlei eerbewyzing aan de tekenen, in eene zyner antwoorden Thessalonicenser.
door Allatius aangehaalt, daar hy zegt, dat, indien men de heilige gaven eert,
wanneer zy nog maar zinnebeelden of verbeeldingen zyn, men des te meer reden
heeft dezelve te eeren na haare consecratie, en als zy het ware lichaam en bloed
van Jezus Christus zyn geworden. Men kan by alle die Autheuren nog voegen
+
Metrophanes Critopulus, wiens getuigenisse des te gewichtiger is, omdat hy al zyn
+
vermogen in 't werk stelt om het geloof van zyne Kerk ten voordeele der
Metrophanes Critopulus.
Hoogduitsche Protestanten te vermommen. Hy erkent de verandering van het
brood en den wyn in Jezus Christus lichaam en bloed, en hy zegt, dat de wyze
waarop die verandering geschiedt, ons onbekent is, en dat men ze niet kan
doorgronden. Voorts berispt hy de Latynsche Kerke alleen daar in, dat zy het lichaam
van Jezus Christus met pracht langs de straten omdraagt; echter toestemmende
dat men het by de kranken brengt om hun voor reisgeld te verstrekken: ook bewyst
hy ter zelver plaatze, dat de tekenen, eens geconsacreert zynde, nooit hunne
consecratie verliezen; stellende daar toe ten voorbeeld de wolle, welke eens geverft
zynde, nimmer haare kleur verliest. Waar uit dan openbaar blykt, dat die Autheur
het lichaam van Jezus Christus in de tekenen erkent behalven het gebruik, en by
gevolg dat men het daar in moet aanbidden; niet veroordeelende de aanbiddinge
en de eere welke die der Roomsche Kerke Jezus Christus in dat Sacrament in 't
(a)
algemeen aandoen, maar alleenlyk die groote pracht en dien toestel, wanneer
men

(a)

Mogelyk omdat zy schynt te stryden met den aart van het Christendom, 't welk eene
eenvoudige Godvrucht, zonder praal, enz. vereischt. Maar zou men mogen geloven dat de
Grieken tot zulk eene reflexie bequaam zyn?
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hem door de straten omvoert op den dag dien wy den Sacramentsdag noemen.’
Ik voeg by deze aanmerkingen van P. Simon het middel dat hy in een ander Werk
aan de hand geeft, om het ware geloof der Grieken te zekerder te ontdekken. Hy
zegt dan ten opzichte van Gabriel van Philadelphien, die op de Universiteiten van
Italien gestudeert hebbende, den Protestanten konde verdacht zyn, schoon hy tegen
+
het Concilie van Florence geschreven heeft; dat men de scheurmakende Grieken
in twee soorten moet onderscheiden, waar van de eene, voornamelyk die meest +De Grieken, ten opzichte
naar 't Oosten wonen, geen omgang ter waerelt met de Latynen gehadt, en zich van hun gevoelen, in twee
soorten onderscheiden
aan de oude uitdrukkingen van hunne Kerk gehouden hebben, zonder nieuwe
woorden te verzinnen. De andere met de Latynen omgegaan, of in hunne Scholen door P. Simon.
gestudeert, en hunne boeken gelezen hebbende, hebben derzelver spreekwyzen
en schoolsche spitsvindigheden aangenomen, zonder echter met hen
overeentekomen dan alleen in de uitdrukkingen en in de methode. P. Simon stelt
Gabriel van Philadelphien met Agapius in den rang der laatsten. Indien, voegt hy
'er by, die Grieken in de fondamenteele Leerstukken met de Latynen
overeenstemmen, moet men daarom niet zeggen dat zy de Latynen hebben
uitgeschreven, noch dat zy zich daar aan geheel hebben overgegeven, enz. maar
alleen dat de Grieken der zelver leerwyze en uitdrukkingen, om zich te duidelyker
te verklaren, nagevolgt hebben. P. Simon meent, dat by gebrek dier onderscheidinge
Port-Royal niet net genoeg geantwoord heeft aan den vermaarden Claude, die van
zynen kant daar op mede niet beter gevat zynde, alle de Grieken onder den naam
van Gelatinizeerde Grieken verwart heeft. Het staat nu aan beide de partyen, om
de rechtmatigheit dier berispingen te onderzoeken. Doch die onderscheidinge ter
zyden gestelt, moet men echter toestaan dat van weerkanten veel geleertheit en
doorslepenheit uitblinkt. De Prediker knibbelt mogelyk nog meer dan de Leeraar,
uit hoofde van een zeker mistrouwen 't welk den Protestanten zo eigen is, en gestadig
in hem bespeurt wordt. Ook heeft men dien Predikant nagegeven, dat hy zich
gedroeg als een Hof-Procureur, eischende telkens de origineele stukken, en willende
+
dat men hem die vertoonde enz. Om tot de onderscheidinge van P. Simon weder
+
te keeren, een Protestant zal misschien tegenwerpen, dat door het gestadig
Wat de Protestanten
konnen tegenwerpen.
reizen der Latynen naar het Oosten, en hun verblyf aldaar met der woon, men
hedendaagsch op die onderscheidinge weinig staat maken kan, en dezelve voor
volstrekt ondoenlyk houden moet; dat de Missionarissen reets overlang zich overal
indringen, en de denkbeelden der Grieksche Geestelyken verderven, 't geen te
lichter te doen is omdat zy in hunne onkunde noch de Roomsgezinden noch de
Protestanten verstaan, gelyk ik reets te voren gezegt hebbe. Daar zyn zelf
Protestanten, die van vooroordeelen ten opzichte der Grieken vry genoeg zyn, om
(a)
toe te stemmen dat indien 'er eenige gevonden worden die de Protestantsche
Religie zeer naby komen, zy die gevoelens niet uit den boezem van hunne Nationale
Kerk gehaalt hebben, maar uit de boeken dier gezintheit, of uit hunnen omgang met
de Protestanten. 't Is dan nog beter zich te verlaten op die origineele en onvervalschte
schriften, onder den naam van Liturgyen bekent, die het oudste en algemeene geloof
eener gantsche Kerke vervatten, terwyl in tegendeel de ledematen dier Kerke, zo
wel Geestelyken als Leeken, niet dan te veel aan veranderingen, en aan veinzeryen
door de eene of de andere passie veroorzaakt, onderhevig zyn.
+
Ten dien einde meende P. Simon nevens eenige anderen dat men de origineele
+
Lithurgyen zelve hebben moest. Port-Royal hadt de overzettingen alleen
Origineele Liturgyen
vereischt.
bygebragt; daarom gaf het Claude niet gewonnen, en de andere Protestanten,
die, in navolginge van dien bekwaamen Prediker, met de Catholyken omtrent
handelen als een Procureur met zyn party, zouden niet toegevender dan dien
(a)

Engelsche Bybel. Tom. X. P. 1.
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afgerichten Controversist geweest zyn. P. Simon heeft hun, in zyne Noten over de
Werkjes van Gabriel, authentique uittrekzels van die origineele Liturgyen
(b)
voorgehouden, opdat men de waarheit van het Geloof der Grieken niet langer zou
konnen in twyfel trekken. Ook heeft Claude zelf, volgens 't verhaal van P. Simon,
aan zyne vrien-

(b)

De Lezer zal in de volgende Verhandelingen zien wat gebruik men maakt van het Recueil de
Liturgies van P. le Brun.
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den beleeden, dat hy met te veel haast geschreven hadt over stoffen welke hy niet
genoeg hadt bestudeert. Alix zeide zomwylen, met hem spottende, qu'il avoit été
desorienté, dat hy buiten westen geweest was. Eindelyk P. Simon verzuimde niets
om nieuwe twyfelingen voor te komen, en uit den weg te ruimen de gewone
hairkloveryen der geenen die in hunne gevoelens veroudert zyn. Ondertusschen
waar kan men niet op vitten? Verscheidene Protestanten hebben 't niet willen
opgeven: men heeft zelf die origineelen gewraakt, en voor vervalscht gehouden.
+
Ik zal dit byvoegsel besluiten met eenige byzonderheden,die Wheler, een
+
Engelsch Reiziger, my wegens het geloof der hedendaagsche Grieken aan de
Uittrekzel van Wheler,
(a)
een
Engelsch Reiziger,
hand geest. Ik verbeeld my dat zy niet te verwerpen zyn. De Grieken ‘ zegthy
wegens het gevoelen der
(b)
ons, geloven te Zante en te Corfu vastelyk de Transubstantiatie, schoon zy op
Grieken over de
het stuk van de onfeilbaarheit der Kerke, als mede op dat van den uitgang des
Transsubstantiatie.
H. Geest, geslagene vyanden van de Roomsche Kerk en van den Paus zyn. Te
Tiné hellen zy veel meer naar de Roomsche Kerke, schoon zy zich van hunne
eigene Liturgy en ceremonien bedienen: maar zy worden door eenen Latynschen
Bisschop geregeert. Te Micona hebben zy eenen Griekschen Bisschop, en zyn den
Patriarch onderworpen. De Bisschop van die plaats kwam met ons te
Constantinopolen, maar ik konde met hem niet veel gesprek houden, dewyl ik zyne
taal niet wel verstondt...... Hy hadt eenen Priester by zich die Italiaansch sprak, met
wien ik zomwylen in discours kwam. Hy sprak even of hy nooit iet van die Leere
(c)
(van de Transubstantiatie) gehoort hadt, gelovende echter dat het brood wezentlyk
in het lichaam van Christus door de Consecratie verandert word, en schynende
zulks volstrektelyk in een Mystiken en Geestelyken zin te verstaan.... Ik heb met
den Aartsbisschop te Athenen verkeert...... Hy verzekerde my, dat hy te
Constantinopolen tegenwoordig was toen de Patriarch het geschrift van den Marquis
van Nointel ondertekende, dat hy een der leeden van de Vergaderinge was geweest,
en dat zyne gevoelens met dat geschrift overeenkwamen, waar in nochtans het
Artykel der Transubstantiatie door het woord μετουσίωσις wordt uitgedrukt, 't welk
ik niet hebbe konnen bespeuren dat ooit voor dien tyd in de Grieksche Kerke bekent
(d)
is geweest. Ik vroeg hem of hy dat niet op eene Geestelyke wyze verstondt? Hy
antwoordde my van neen, maar dat hy het σωματιϰῶς lichamelyk verstondt; dat is,
dat Christus lichamelyk in het Sacrament is.....
‘De Bisschop van Salone, dien ik dikwyls over dit onderwerp onderhieldt, scheen,
toen ik hem zeide dat ik een Engelschman was, begeerig om het geloof onzer Kerken
(e)
te weeten. Ik onderrichtte hem daar van zo goed als ik konde. Hy zeide my, dat
zy in het zelve geloofwaren; want ik hadt hem gezegt, dat wy de Heilige Schriften,
als mede de Geloofs Artykelen van de Apostelen, van Nicea, en van Athanasius
geloofden; dat onze Kerken door Bisschoppen en door Aartsbisschoppen bestiert
worden; dat ons geloof overeenkomt met dat der Oudvaderen en der vier algemeene
Kerkvergaderingen, tot op de V. of VI. eeuwe, en eindelyk dat wy niet tot de
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

Voyages de Wheler, Tom. I. P. 159. Edit. de 1686.
Dat stryd niet met het Verhaal van Caucus, dewyl die Aartsbisschop niet lochent dat de
Grieken van Corfu de Transsubstantiatie geloven.
Dat soort van Contradictie bewyst hoe weinig de Grieksche Geestelykheit op diergelyke
vragen gevat is.
Men heeft gezien dat zulks reets te voren beleden was. Wanneer men het al onderstelde
onwaar te zyn, zou men echter bevinden dat dezelve zaak met andere bewoordingen gezegt
is geweest, gelyk reets aangemerkt is.
Indien Wheler hem niet anders berichtte dan 't geen hy hier verhaalt, zou een Catholyk den
Engelschman ook konnen antwoorden even als die Grieksche Prelaat. Ik ben van uw geloof.
In 't algemeen kan men zulks wel zeggen: maar in 't byzonder is men het niet eens.
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(f)

Roomsche Kerk behoorden. Daar na vroeg ik hem hun gevoelen aangaande het
H. Sacrament,

(f)

Hier is de toetssteen. Echter is 't antwoord van den Bisschop niet voldoende. De Catholyk
zal zeggen, dat Jezus Christus door zyne Almagt, door zynen invloed enz. zo wel in de
Hemelen als in het Sacrament is. Hy werkt geestelyk op ons, en nochtans kan hy ter zelver
tyd lichamelyk in het Nachtmaal zyn. De meeste der geenen die zulke vragen doen by luiden
die zy hopen gunstig voor hunne gevoelens te zullen vinden, laten zelden na van de
antwoorden die zy bekomen, met hunne eigene vooroordeelen overeen te brengen: en het
ergste is, dat zy menigmaal zelve ter quader trouwe handelende, 'er zo veel byhangen of
aflaten als zy nodig oordeelen om den geenen die zy vragen willen, voor in te neemen. Ik
durf wel zeggen, dat de kragt der vooroordeelen ons in weerwil van ons zelven, en zonder
'er om te denken, tot dien misslag doet vervallen.
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en wat zy dachten van het brood en den wyn na de Consecratie. Hy antwoordde
op myne vrage, hoe het wezen konde dat het lichaam en het bloed van Jezus
Christus daar in zouden zyn, met deze uitlegginge. Gelyk de Zonne in den Hemel
is, en echter niet nalaat haar licht en hare warmte het gantsche Aardryk over te
verspreiden, even zo laat Christus, schoon hy in de Hemelen is, niet na in het
Sacrament aanwezig te zyn door zyne Goddelyke kracht en door zynen invloed.
Daar op zeide ik hem dat wy zulks ook geloofden, namelyk dat Christus op eene
Geestelyke wyze in het Sacrament is. Hy wederom; de Grieksche Kerk gelooft een
en 't zelfde...... Dat is ook het algemeen gevoelen van het Convent van St. Lucas
in Béotien, gelyk ook van zekeren Kluizenaar die een quartier uurs daar van daan
zich in eene groote gestrengheit des levens onthieldt, en voor eenen Heilig gehouden
wierdt. Hy was geboortig van Zante, maar zo jong van daar gekomen, dat hy de
gronden die men daar leert, nog niet gelegt hadt; toen ik hem vroeg of hy geloofde
(a)
dat het brood en de wyn in het lichaam en bloed van Christus verandert wierden,
vroeg hy my of ik hem beestachtig genoeg meende te zyn om zulk eene ongerymtheit
te geloven?

Vierde hooftstuk.
Handelende van der Grieken Kerkelyke Discipline.
+

IK spare voor de volgende Verhandelinge eenige andere aanmerkingen op het
+
Geloofder Grieken, en ik zal deze eindigen met het geen P. Simon geschreven
De Grieken volgen hunne
heeft over hun Kerkelyk Bestier. In dat Bestier, of die Discipline ‘schikken zy zich Inzettingen niet omtrent de
niet altoos naar 't geen hun in hunne Canons of Instellingen is voorgeschreven. Kerkelyke waardigheden.
By voorbeeld, zy letten niet nauwkeurig op de bejaartheit die tot het Priesterschap
of tot het Bisschopsampt vereischt wordt: zy bekreunen zich daarenboven weinig
met tusschenpozingen, en neemen op eenemaal verscheidene Ordens aan. De
verkiezinge van hunnen Patriarch geschiedt niet altoos wettig; want die den Groten
Heer het meest kan opbrengen, wordt gemeenelyk anderen voorgetrokken: hier
van daan is het dat 'er menigwerf verscheidene te gelyk den tytel van Patriarch
(b)
aannemen. Mr. de Nointel, Ambassadeur des Konings by de Porte, tekent aan dat
'er in den jare 1671. vier Patriarchen in 't leven waren. Dewyl de Grieken eerzuchtig
zyn, wenden zy alle middelen aan om tot die Waardigheit te geraken, 't geen groote
opschuddingen in die Kerk veroorzaakt.
+
‘Behalven het geld dat de verkoorne Patriarch aan den Groten Heer uitreikt voor
zyne Commissie, is hy nog genoodzaakt de stemmen der Bisschoppen, die hem +Alle waardigheden te
koop.
verkiezen, te kopen. Elk verkoopt by die gelegenheit zyne stem zo duur als hy
kan. Maar aan den anderen kant weet de Patriarch zyne schade wel weer in te
halen wanneer hy iemant Bisschop maakt; 't geen de Bisschoppen op hunne beurt
mede doen omtrent de Priesters, waar aan zy de Ordens en de Kerspelschappen
ten duurste uitventen: en dit alles komt eindelyk op de arme gemeente aan, welke
het toedienen der Sacramenten zeer duur betalen moet, 't geen de reden is waarom
'er weinige ten Avondmaal komen.
De Patriarch van Constantinopolen noemt zich de algemeene Patriarch. Dewyl
+
hy zyne Zendinge den Groten Heer afkoopt, moet men zich niet verwonderen dat
+
hy een recht, 't welk hy door SiSimonie.
(a)

(b)

Om van dat antwoord te oordeelen, zou men moeten weten op wat wyze die vraag gedaan
wierdt, welk een draai men daar aan gaf, enz. Ten ergsten genomen, 't is, zal men zeggen,
een enkel Kluizenaar die hier spreekt, en mogelyk een zeer onkundig Kluizenaar.
Nointel Tom. III. de la Perpetuité de la Foi.
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monie of omkoping verkregen heeft, op dezelve onwettige wyze oefent. Het verslag
zyner Verkiezinge spare ik tot de volgende Verhandelinge, willende hier alleen
gewag maken van 't geen de Kerkelyke Discipline raakt.
+
‘De Patriarch en de Bisschoppen zyn niet gehuwt; maar de Priesters trouwen
voor de Verordening, en dat gebruik, 't welk algemeen doorgaat in den gantschen +De Patriarch noch de
Bisschoppen begeven zich
Levant, is al zeer oud. Ik onderzoek hier niet, of het met de eerste Instellingen
der Kerke overeenkomt, dan of het eene afwykinge van de oude Kerkregelen zy. in 't Huwelyk; doch de
't Is zeker, dat de Grieken grond daar toe meenen te hebben uit de Inzettingen, Priesters mogen getrouwt
zyn. Maar dit moet voor de
(a)
welke men die der Apostelen noemt, en zy beschuldigen de Latynen dat zy de
Ordening geschieden.
(b)
oude Ordonnantien der Kerke overtreeden hebben. Indien het gebeurt, dat een
Priester zich in 't huwelyk begeeft na dat hy tot het Priesterschap benoemt is, mag
hy niet langer eenigen dienst als Priester doen; 't geen met het Concilie van
Neocesareen overeenkomt, en het huwlyk wordt daarom niet verbroken: maar in
de Latynsche Kerk word den Echt vernietigt, omdat het Priesterschap zulks belet.
Ik geloof dat Caucus heeft horen spreken van die Priesters die na hunne Verordening
(c)
trouwen, wanneer hy zegt, dat de Grieken geloven dat iemant die eens Priester
geweest is, wederom een Leek worden kan. Inderdaat, zulk een behoud niets van
de Priesterlyke waardigheit, dan dat hem nog eenige eere in de Kerk wordt
aangedaan, met hem een zitplaats, van de Leeken afgezondert, toe te staan.
+
De Papassen of waereltlyke Priesters geen vast en eerlyk inkomen hebbende,
+
gelyk de Priesters in Europa, zyn genoodzaakt door Simonie te bestaan, zo als
Koophandel der
(d)
Papassen of Grieksche
men reets aangemerkt heeft. ‘De Geestelykheit, zegt zeker schryver , is byna
gedwongen tot het verkopen der Goddelyke mysterien, waar van zy de uitdeelster Priesters.
is. Men kan derhalven geen aflaat verkrygen, noch ter biegt toegelaaten worden,
noch zyne kinderen laten dopen, noch zich in den Echt begeven, noch van zyne
vrouwe gescheiden worden, noch iemant in den Kerkban laten doen, noch de
Communie voor de zieken verkrygen, eer men het wegens den prys eens zy. De
Priesters verkopen hunne waar zo duur als zy konnen, naar mate de kopers
godsdienstig zyn of middelen hebben.’ De strengheit waar mede de Papassen hunne
onderhorige Leeken op prys stellen, gaat zo verre, dat zy nauwlyks een enkelen
droppel wy-water plengen, eer zy daar voor betaalt zyn.
+
(e)
Aangaande de Kerkbedienden verhaalt P. Simon , dat, dewyl de Grieksche Kerk
+
geene inkomsten tot hun onderhoud heeft, zy alleen bestaan moeten van
Zy hebben geen andere
inkomsten tot hun
schattingen en milde gisten. Elke Parochie is genoodzaakt zynen Pastoor te
onderhouden. Yder huis is geschat om zo veel 's jaars in geld of in andere dingen onderhoud.
op te brengen. Van gelyken is een Bisdom geschat tot onderhoud van zynen
Bisschop enz. Maar de gierigheit en onrechtmatigheit der geenen die de schattingen
afeisschen, geven voet tot het bedrog en de kunstenaryen die men in 't werk stelt
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)

Concil. in Trullo.
Zie hier wat Tournefort over het Huwelyk der Priesteren zegt. 't Is den Priesteren geoorloft
eenmaal te trouwen, maar zy moeten het doen voor dat zy ingewyd zyn. Ten dien einde
moeten zy in de Biegt voor eenen Priester verklaren dat zy hunnen maagdom hebben, en
zich met eene maagd in den Echt willen verbinden. Indien zy beleeden eenige vrouw bekent
te hebben, zouden zy geen Priester konnen worden, ten ware zy hunnen Biechtvader door
geld wisten om te kopen. Na dat dan de Biechtvader de verklaringe van den Diaken ontfangen
heeft, geeft hy een Certificaat aan den Bisschop, dat zulk een nog maagd is, en voornemens
is eene Maagd te trouwen: men voltrekt het huwelyk, en vervolgens draagt men hem de Orde
van het Priesterschap op; doch in een tweede huwelyk mag hy zich niet begeven. Men keurt
daarom het mooiste meisjen van het Dorp voor hem uit, wel lettende of haare koleur een lang
leven voorspelt.
Caucus in Hist. de Graecor. errorib.
Etat de l'Eglise Grecque, par Ricaut.
Bibliotheque Critique, Tom. I. Chap. 24.
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om zich daar van te ontslaan: en wat de liefdadigheit van het volk betreft, men zegt
dat dezelve zodanig verkleumt is, dat de Geestelykheit daar door byna het recht
heeft verkregen van zich met Simonie te behelpen.
+
‘Het Monnikschap is in grote achtinge by de Grieken, gelyk men zien kan uit het
+
(f)
Groote achtinge der
antwoord 't welk de Patriarch Jeremias gaf aan de Hoogduitsche Godgeleerden,
Grieken
voor het
die van Monnikken als van onnutte menschen gesproken hadden; hy werpt hun
Monnikschap.
Basilius en andere Grieksche Oudvaders tegen, als die het Mon-

(f)

Jeremias Patriarch. Resp. I. & 2.
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niken leven hebben aangeprezen, en gehouden voor een gantsch Engelachtig leven:
't geen hy verder bevestigt met de Concilien, waar in men verscheidene fraaje
reglementen ten opzichte van de Monniken gemaakt heeft. Metrophanes Critopulus
(a)
pryst het Monnikschap ook, als zynde van ouds in de Kerk bekent, en zegt dat hy
het zich voor een sieraat rekent. Hunne levenswyze is, volgens den zelven Autheur,
zeer streng, omdat zy nooit eenig vleesch nuttigen, niet dat zy zich daar toe door
eenige gelofte verbonden hebben, maar alleen door eene gewoonte daar zy nimmer
van afstappen. Alle slapen zy niet langer dan vier uuren, en daar zyn 'er die maar
twee uuren met slapen doorbrengen. Zy gaan driemaal daags het openbaar gebed
in de Kerk doen, en die zich niet op Geleertheit gelegt hebben, arbeiden met hunne
handen; invoegen 'er geen een Klooster is, daar men niet allerlei soort van
werkgasten vindt.
+ (b)
‘ Leo Allatius doet ons een gantsch breed verslag van de Grieksche Monnikken
die hedendaagsch in den Levant zyn, en zulks vry nauwkeurig: 't geen my verplicht +Leo Allatius
hier in 't kort ter neder te stellen wat hy daar omtrent opgemerkt heeft.
+
‘Schoon 'er by de Grieken onderscheit van Monniken is, hebben zy echter alle
hunnen oorsprong van Basilius, die de eenigste Autheur der Monachale Discipline +Basilius de Autheur der
is. Alle Monnikken houden hem voor hunnen Vader, en het zou by hen voor een Monachale dischipline.
misdaat worden opgenomen, iet het minste van zynen Regel af te wyken. Men ziet
+
door gantsch Griekenland veele schoone Kloosters met welgebouwde Kerken, daar
die Monnikken dag en nacht zingen. Zy hebben nogtans niet alle eene en dezelve +Onderscheid van
(c)
Monniken. Caenobiten.
levenswyze; want daar zyn 'er die zich Caenobiten noemen, dat is, die in
gemeenschap leven, andere voeren eenen naam die naar zyn zin te leven betekent.
De eerste woonen by elkander, eeten in een en dezelve zaal, zyn alle eveneens
gekleed, en doen alle eenerley oefeningen, zonder iemant uit te zonderen. Daar
(d)+
zyn echter twee Ordens onder hen; want de eene zyn van het groot en Engelsch
+
gewaad, die ook van verhevener en heiliger rang zyn dan de andere, en
Van het groot gewaad.
belydenisse doen van een heiliger manier van leven: deeze maken het grootste
(e)
+
getal uit. De andere die van het klein gewaad zyn, μιϰρόσχημοι genaamt, zyn van
minder rang, en zo volmaakt van levenswyze niet. De tweede soort nu, die men +Van het klein gewaad.
ὶδιόῤῤνϑμοι heet, leven op hunne wyze, en naar hun goeddunken, gelyk hun
naam medebrengt. Hierom geven zy, voor dat zy 't gewaad aannemen, eenig geld
(f)
om eene celle en eenige andere vryheit in 't Klooster te hebben. De Leekebroer
verschaft hun brood en wyn gelyk aan de anderen, maar voor het overige zorgen
zy zelve: en dus van 't geen in 't Klooster lastig is, bevryd zynde, nemen zy hun
+
beroep waar. Deeze maken hun goed dat zy bezitten, 't zy binnen of buiten het
Klooster, by Testament aan hunnen dienaar, of makker, dien zy Discipel noemen, +Erfmakingen dezer
Monniken.
en uit de Kloosterlingen gekoren hebben om hen op te passen. Deze Discipel
vermeerdert, na des anders doot, door zyne bekwaamheit de aangeërfde goederen,
waar van hy de overwinst wederom nalaat aan den geenen die hy tot zynen makker
heeft aangenomen: blyvende het overige goed 't welk hy bezat, dat is, 't geen zyn
Meester hem op zyn sterfbedde gemaakt hadt, aan het Klooster, 't welk het zelve
vervolgens aan den meestbiedenden verkoopt. Desniettegenstaande worden 'er
onder die laatstgemelde Monniken gevonden die zo elendig en arm zyn, dat zy niets
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Metroph. Crotopul. Epist. Doctr. Eccles. Orient.
Leo Allat. de Consens. Eccles. Occid. & Orient. Lib. III. Cap. 8.
't Geen overeenkomt met de oude onderscheidinge der Monnikken in Caenobiten en
Anachoreten. Tegenwoordig is 'er meer onderscheit.
Τοῦ μεγάλου σχήματος ϰαὶ ἀγγελιϰοῦ.
οῦ μιϰροῦ σχήματος.
Deze is een Monnik die het bestel heeft over de mondkost voor het geheele Convent.
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buiten het Klooster bezittende, genoodzaakt zyn voor het Klooster alleen te werken,
en zich tot de allerslordigste bedieningen te laten gebruiken. Al wat deeze doen, is
ten voordeele van het Convent: waarom het Convent hun ook het noodwendige
bezorgt: en zo 'er van hunnen ar-
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beid een weinig tyds overschiet, besteden zy 't tot het gebed.
+
‘Daar is eene derde Orde van die Monniken, waar aan men den naam van
Anachoreten geeft. Deeze, niet konnende arbeiden, noch de andere bedieningen +Anachoreten.
van het Klooster waarnemen, willen echter in rust en eenzaamheit leven. Zy
kopen eene Celle buiten het Klooster, nevens een klein stuk lands daar zy van
bestaan konnen, en zy begeven zich niet naar 't Klooster, dan op de Heilige dagen
om den Kerkdienst by te wonen: daar na keeren zy wederom naar hunne Cellen,
tot het waarnemen van hunne eigene zaken, en zy hebben geene vastgestelde
uuren voor het gebed. Daar zyn evenwel zommige Anachoreten, die met bewilliging
van hunnen Abt uit het Klooster zyn gegaan, om een afgezonderder leven te leiden,
en zich te beter tot overdenkinge en gebeden te verledigen. Het Klooster zendt hun
eens of tweemaal 's maands levensvoorraat, dewyl zy noch akkers noch wyngaarden
bezitten; doch eenige die van den Abt niet willen afhangen, huuren den eenen of
den anderen wyngaart in de nabuurschap van hunne Cel, waar van zy de druiven
eeten; ook zyn 'er die vygen eeten; andere voeden zich met kerssen of eenig ander
diergelyk fruit. Zy zaajen ook boonen in het saizoen. Men vind 'er daar en boven
eenige die met het uitschryven van boeken hun kost winnen.
+
‘Behalven de Monniken zyn 'er ook Nonnen die in gemeenschap leven, en in
+
Kloosters onder den Regel van St. Basilius opgesloten zyn. Hunne levenswyze
Grieksche Nonnen.
is niet minder gestreng dan die der Monniken, in vasten, in gebeden, en in al 't
geen het Monniken leven betreft. Zy verkiezen eene der oudste en deugtzaamste
uit haare gemeenschap, om haar voor Abdisse te verstrekken; en die Abdissen
doen ten haren opzichte 't geen de Abten doen ten aanzien der Monnikken.
+
Desniettegenstaande hangt dat Vrouwen Klooster af van eenen Abt, die haar
+
voorziet van een Monnik, uit de oudste en deugtzaamste gekozen, om haare
Een Abt over haar
biegt te horen, en haar de andere Sacramenten toe te dienen. Die Monnik woont Klooster.
dicht by haar Klooster, om haar des te gemakkelyker en vaardiger in haare
noodwendigheden by te staan. Hy doet ook de Misse voor haar, en heeft het bestel
over haare andere dienstplegingen.
+
‘Die Nonnen dragen alle eenerlei kleed, 't welk zwart is, en een mantel van
+
dezelve kleur. Haare armen en handen zyn geheel overdekt tot aan de toppen
Haare kledy.
der vingeren. Dat kleed is van gemeene wolle gemaakt. Haar hooft is geschoren,
en zy hebben yder eene byzondere Celle, waar in men zo wel boven als onder
woonen kan. Die de rykste zyn, hebben een dienstmaagt; ook voeden zy zomwylen
jonge dochters op, welke zy onderwyzen in de Godvrucht. Als zy zich van haaren
gewoonlyken plicht gequeeten hebben, oefenen zy zich in handwerken met de
naalde; en de Turken, die achtinge voor die Nonnen hebben, komen in haare
+
Kloosters om gordelriemen van haar maakzel te kopen. De Abdissen openen gaarne
+
de poorten van haar Convent voor de Turken die den arbeid van haare
Zy maken handwerken
Kloosterlingen komen kopen, en zodra de Nonnen haare waaren verkogt hebben, voor de Turken.
keeren zy terstond te rug in haar vertrek.
+
‘Ik hebbe een met de hand geschreven Verhaal gelezen, waar in zo voordeelig
+
van die Nonnen niet gesproken wordt. De Autheur van dat Verhaal merkt aan,
Wat in haar nadeel
verhaalt wordt.
dat de Nonnen, Caloyerssen genaamt, welke te Constantinopolen wonen,
weduwen zyn, waar van zommige verscheidene mannen versleten hebben, en dat
zy het Kloosterleven niet eerder aanvangen, dan wanneer zy reets hoog bejaart
geworden zyn: voorts voegt hy 'er by, dat zy geene geloften doen, en dat alle haare
heiligheit bestaat in een zwarte kap over haar hooft te dragen, en te zeggen dat zy
niet meer trouwen willen; dat zy voor 't overige byna alle in haare cellen blyven,
daar zy haar huishouden waarnemen, en zorgdragen voor haare kinderen, en zelfs
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voor haare bloedvrienden. Hy stemt echter toe, dat 'er eenige zyn die in
gemeenschap leven; doch dat deze armer zyn dan de andere: ook zegt hy, dat zy
alle mogen gaan daar zy willen; en dat zy onder dat Nonnen gewaad meer vryheit
(a)
genieten dan ooit te vooren .

(a)

P. Simon heeft dat artykel herhaalt in het 23. Cap. van zyne Bibliotheque Critique, Tom. I. Hy
doet 'er alleenlyk by, ‘dat die Nonnen by de Kerk wonen om aalmoessen te ontfangen van
die hunne gebeden daar gaan doen, of om haare kost te winnen met den altaar eenigermate
te bedienen, met het linnen te wasschen, alles schoon te vegen, enz.
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+

‘Het vasten der Grieken verschilt veel van dat der Latynen: want de Vastendagen
+
dezer laatsten zouden dagen van vrolykheit en goede cier by de Oosterlingen
Onderscheid tusschen
wezen, gemerkt zy zich niet alleen onthouden van vleesch te eeten, en van al 't het vasten der Grieken, en
dat der Roomsgezinden.
geen daar van voortkomt, gelyk boter en kaas; maar ook van visch, zich
vergenoegende met fruit en groentens, waar over zy een weinigjen olie doen; ook
(a)
drinken zy zeer weinig wyn. De Monniken vasten nog gestrenger, dewyl zy nooit
wyn noch olie nuttigen, behalven des Saturdags en Zondags. Evenwel is het den
+
(b)
Moscoviten geoorloft visch te eeten, dewyl zy noch wyn, noch olie hebben.
Woensdag en Vrydag onthouden zy zich van vleesch, en van al 't geen daar van +De Moskoviten mogen
voortkoomt; doch visch mogen zy op die dagen wel nuttigen. Ik zal niets melden visch eeten.
van hun vasten voor Paaschen, noch van hunne byzondere vastendagen. Ik zal my
vergenoegen aan te merken, dat de Grieken en de andere Levantynen het Saturdags
vasten der Latynen zeer versoejen, omdat, zeggen zy, die dag een Feestdag is, zo
wel als de Zondag; 't geen zy bewyzen met de oude Inzettingen, en met het gebruik
+
der eerste eeuwen. Eindelyk, wat aangaat de Ceremonien of plechtigheeden, men
kan in 't algemeen zeggen, dat 'er geene Natie onder de Christenen is die 'er zo +De Grieken hebben zeer
veel heeft. Men kan daar op nazien hun Eucbologos of Kerkgewoonteboek, met veele plechtigheden.
Voornamelyk omtrent het
de Aantekeningen van P. Goar. De eere, welke zy den Beelden aandoen, gaat
eeren der Beelden.
(a)

(b)

Christophorus Angelus heeft in zyn Boek de statu Graecorum de vasten dier Grieksche
Monniken zeer wydlopig beschreven. Zy moeten drie dagen in eene week vasten, te weeten
's Maandags, s' Woensdags, en Vrydags. Op die dagen gaan zy ten twee uuren na den
middag naar het gebed, daarna gaan zy het middagmaal houden, bestaande in boonen met
een weinig vleeschnat, zonder olie noch boter, of in eenige groentens met azyn toebereid.
Des avonds keeren zy weder ten gebede; vervolgens zetten zy zich neder rondom de Kerk,
en de Leekebroer deelt aan yder van hun een stuk brood met een glas water uit. Die uitdeelinge
geschiedt echter alleen aan de jonge Monniken; de bejaarde krygen niets. Na een kleine
tusschenpozing gaan zy weder in de Kerk, om daar een halfuur, en zomwylen een geheel
uur, te bidden. In 't uitgaan moeten zy de revue passeeren voor hunnen Superieur of
Kloostervoogt, (ηχουμενος) die aan de Kerkdeur staat, en hem om den zegen vragen; de
Superieur geeft ze hun met deze woorden, God zy u gunstig, myn Zoon. Na die zegening
gaat elk naar zyne celle, en mag tegen niemant meer spreken. Volgens den Regel, moet yder
een uur lang by zich zelven op de knien bidden. Die oefening des gebeds word gevolgt van
een zeer korten nachtrust: zy staan de klokke een uur na middernacht op, en verzamelen
zich tot den ochtentkerkdienst. Dat Officie gedaan zynde gaat men uit de Kerk, en elk begeeft
zich aan zyn werk tot het byna eetens tyd is: doch voor dat middagmaal moeten zy nog eens
te zamen komen in de Kerk. Terstond na den eeten vragen de Monniken de benedictie aan
hunnen Superieur, die aan 't einde van de tafel staat. Indien 'er een Monnik het ongeluk heeft
van te laat te komen by den Morgendienst, of de Vroegmetten, moet hy tot straffe zyner luiheit
aan 't einde van de tafel overend staan. In dien staat moet hy verscheidene malen, met eene
grote neerslagtigheit, deeze woorden hard op herhalen, Ontferm u myner, Heere, naar uwe
groote barmhertigheit, zo lang tot alle de andere Monniken van de tafel opstaan. Dan valt de
boeteling met zyn aanzicht ter aarde, en smeekt zyne medebroeders om hun medelyden in
die vernederde gestalte, roepende, bidt, heilige Vaders, voor deezen zondigen luiaart: waar
op alle de broeders van het Convent antwoorden: God vergeve het u, myn Broeder. Daarna
gaan alle de Monniken heen, maar de luiaart blyft daar, en eet alleen. Die straf gaat in zulk
een geval over allen, en daar is geen onderscheit in rang of ouderdom. Dit gantsch verslag,
uit Angelus getrokken, betreft de Monniken van de eerste en van de twede Orde. Die Autheur
noemt die van de eerste Orde Monasterici, dat is, die grote gemeenschappen uitmaken, en
de andere Anachoreten, dat is, die met hun tweën of driën huishouden niet verre van het
Klooster (en den zelven regel volgen) met behulp van een stuk lands dat zy tot hun onderhoud
bebouwen. Wat aangaat de derde Orde der Monniken, die Angelus den naam van Ascetes
geeft, dat is oefenaars (der deugt namelyk) het zyn ware Kluizenaars even als de onze: de
ledigheit is hun verboden, gelyk aan alle anderen, zo wel als aan onze Westersche Monniken.
De Ascetes mogen maar eenmaal 's daags eeten, uitgenomen op de Feestdagen. Ik spare
tot de volgende Verhandelinge 't geen nog van de Monniken te zeggen valt.
Doch tot hun geluk hebben zy brandewyn. Overal heeft men middelen uitgevonden tot
verzagtinge van de strengheit der Discipline.
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zo verre, dat zy in een Handschrift over de dwalingen der Latynen, 't welk ik gelezen
(c)
hebbe, hun verwyten geen achtinge voor de Beelden te hebben; 't geen niet wel
te begrypen is, ten ware men het zo opvatte dat de Latynen zulke oneindige
(d)
Ceremonien voor hunne Beelden niet maken, als de Grieken gewoon zyn te doen.
Wanneer het de Feestdag van den eenen of den anderen Heilig is, plaatst men zyn
Beeld in het midden

(c)
(d)

Ms. Biblioth. Bodlei. Oxon. Tit. Τὰ τῶν Λατίνων σΦκλματκ.
Metroph. Critop.
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van de Kerk, en dat Beeld, of Schildery, vertoont de Historie van het Feest dat men
viert; by voorbeeld, de Geboorte, of de Opstandinge van onzen Zaligmaker. Die
daar tegenwoordig zyn, kusschen de verbeelding, 't geen in hun Taal genaamt word
προσϰυνεῖν, en in 't Latyn adorare. Die adoratie geschiedt niet knielende, noch met
eenige buiging, of andere gebaarden, maar enkel met het Beeld te kusschen. Zo
het een Beeld onzes Heeren is, kuscht men hem gemeenlyk de voeten: is het dat
van de Maagd, men kuscht haar de handen: en is het dat van eenen Heilig, men
kuscht hem op het aangezicht.
+
‘Die soorten van plechtigheeden, en veele andere die de Grieken in het eeren
+
van hunne Beelden waarnemen, zyn zeer vermeerdert zedert het 11. Concilie
Die Ceremonien
vermeerdert zedert het 11.
van Nicea, daar de Verdedigers der Beelden eene groote overwinninge op de
Beeldstormers behaalden. 't Is voornamelyk zedert dien tyt, dat de Grieken hunne Concilie van Nicea.
boeken met de Miraculeuse Historien van hunne Beelden hebben opgevult: en even
of zy aan hunne eigene Mirakelen nog niet genoeg hadden, hebben zy die te Rome
en op andere plaatzen door de kragt der Beelden geschiedt zyn, daar en boven nog
gaan opzoeken.
+
‘De Grieken gronden de meeste hunner Ceremonien op hunne Overleveringen.
Zy bemoejen zich zeer weinig met onderzoek of die Overleveringen oud zyn, of +Worden zonder verder
onderzoek op
niet. 't Is genoeg dat ze in gebruik zyn, om voor Apostolisch door te gaan. En
Overleveringen gegrond.
dewyl 'er hedendaagsch onder hen weinig bekwame luiden gevonden worden,
zyn zy niet in staat om te oordeelen of hunne Overleveringen waarlyk op de Oudheit
+
zyn gevestigt. Eene der plechtigheden, over welke de Latynen zich meest
verwondert hebben, is die zy met een groten toestel waarnemen ten aanzien der +Gevolgen daar van.
Mysteriën, wanneer die op het klein autaar zyn, 't welk zy het Autaar van
(a)
Voorstellinge noemen; en dat wel voor de Consecratie. Want, 't geen te
verwonderen is, zy bewyzen groote eere aan het brood en den wyn voor dat die
zyn geconsacreert, en als 'er nog maar eene enkele Benedictie over gedaan is.
Onder het getal der plechtigheden die alleen op de Overleveringe, doch Apostolische,
steunen, kan men het grootste gedeelte hunner Sacramenten stellen: om dat zy
niet geloven, gelyk wy hebben aangemerkt, dat Christus de onmiddelyke Insteller
daar van is. Alle die Sacramenten zyn verzelt van een groot getal Ceremonien,
omdat zy zich inbeelden dat men de Heilige dingen geen uiterlyken eerbied genoeg
kan aandoen. Hierom is het dat zy de Liturgy en hunne andere Kerkdiensten met
+
veel meer omslag vieren dan men in de Roomsche Kerk gewoon is. Zy hebben
daarenboven een grote menigte van boeken hunner Kerkplichten, zonder echter +De Grieken hebben geen
Getyboeken voor de
Getyboeken te hebben tot byzonder gebruik der leeken, gelyk de Latynen; om
dat zy zeggen, dat het Officie of de Kerkplicht opentlyk in de Kerk moet gereciteert Leeken.
(b)
+
worden; en niet afzonderlyk in de eene of de andere kamer. Francois Arcudius
+
een soort van een Getyboek tot gebruik van de Grieken opgestelt hebbende, 't
Dat van Arcudius in
welk hy uit hunne Officie-boeken hadt gehaalt, leide daar mede zo veel eere niet geene achtinge.
in, als hy zich verbeeldt hadt: want de Grieken hadden 'er geen achting voor, en de
Basilius-Monnikken van het Klooster van Crypta Ferrata, vyftien mylen van Rome,
zyn 't alleen die zich daar van op hunne reizen bedienen.
‘De meeste dier Plechtigheden hebben eenen verborgenen of mystiken zin,
volgens eenigen hunner Leeraaren die over die stoffe geschreven hebben. Maar al
(c)
de waerelt weet dat 'er niets ongegronder is dan die verbloemde en mystike
Godgeleertheit.
(a)
(b)
(c)

Zie al 't geen reets boven gezegt is.
Janus Nicius Erythraeus, anders Vittorio Rossi, in Pinacothec.
Men zal daar voorbeelden van vinden in de volgende Verhandelingen.
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Tweede verhandelinge Over de
godtsdienst-plichten En gewoontens Der
Grieksche christenen.
Eerste hoofdstuk,
Van den Patriarch.
+

(a)

(b)

DE oude Christen-Kerk erkende vyf Patriarchen, te weten die van Rome,
+
(c)
Vyf Patriarchen van ouds
van Constantinopolen, van Alexandrien, van Antiochien, en van Jeruzalem.
bekent.
Schoon tegenwoordig de Patriarch van Rome alleen het recht heeft van zich
Paus te noemen, leert ons de Oudheit nochtans dat de andere Patriarchen den
zelven tytel gevoert hebben; en niet alleen de Patriarchen, maar zelf
Aartsbisschoppen, gemeene Bisschoppen, en eindelyk ook gemeene Priesters.
Men heeft geene bewyzen noch geleertheid van noden om dit laatste te staven;
aangezien men geen boek 't welk van de Grieken handelt kan inzien, zonder daar
in den naam van Papas voor een Grieksch Priester te vinden; ook weet het minste
kind in Duitschland en Holland, dat Pfaf en Paap in hun land een Catholyk Priester
+
betekent.
+
(d)
Groot gezag van den
By die Patriarchen moet men dien van Rusland voegen, die, niet lang gePatriarch van Rusland.

(a)
(b)

(c)

(d)

't Geen zeker Grieksch Bisschop deet zeggen, dat 'er vyf Patriarchen in het Kerkelyk lichaam
waren, gelyk 'er vyf zinnen in het menschelyk lichaam zyn.
Patriarch betekent de eerste der Vaderen, of de Prins der Vaderen. Die tytel is trotsch; ook
werd zy eerst ingevoert, toen de hovaardy in de Kerk begon in te dringen. Pater Patrum
betekent bykans het zelfde, en echter werd die tytel alleen aan den Paus gegeven. Ten
minsten hebbe ik niet gevonden dat ze aan andere Prelaten is gegeven geweest: wat die van
Patriarch aangaat, men vindt ze aen Aartsbisschoppen, en aan Bisschoppen te zyn verleent.
De oude rang der Grieksche Patriarchaten is Alexandrien, Jeruzalem, Antiochien, en
Constantinopolen: Ik melde niet van Rome, omdat, volgens eenige Gemeentens van de
Roomsche afgescheiden, haar voorrang zo twyfelachtig is als haar Opperheerschappy.
De Czaar Peter Alexiowitz verklaarde zich zelven tot Hooft der Russische Kerke, na het
overlyden van den laatsten Patriarch, die in hogen ouderdom stierf kort na het wederkeeren
van dien Monarch van zyne Reizen, door verscheidene Staten van Europa. De Muscoviten
geven voor, dat het gebied van hunnen Patriarch van dezelve uitgestrektheit was als dat van
den Patriarch van Constantinopolen, uit kragt van een Resignatie welke Hieronymus Patriarch
dier stad, toen hy door de Turken verdreven, en in den jare 1588. naar Rusland gevlucht was,
aan den Aartsbisschop van Moscou deet. Ik zal deze aanmerkinge eindigen met eene
Plechtigheit welke eertyds te Muscou op Palmzondag in gebruik was. Perry beschryft ze in
zyn staat van Rusland in dezervoegen. ‘Men overdekte een paard met een wit linnen laken,
't welk tot op den grond hing; men maakte zyne ooren met dat linnen tot Ezels ooren, en de
Patriarch zat ter zyden op het paard even als eene vrouw, en hadt op zyne knien een boek,
waar op hy met zyne linker hand een gouden Crucifix vasthieldt, terwyl hy in zyne rechte hand
een gouden Kruis hadt, waar mede hy de Benedictie aan het volk gaf. Een Boyaar hieldt het
paardt by het kopstuk voor de zekerheit vast, en de Czaar by den toom, te voet gaande met
een Palmtak in de hand. De Edelluiden gingen daar achter, met omtrent vyf hondert Priesters
in hun byzonder gewaad, en gevolgt van eene tallooze menigte des volks. De Processie
geschiedde onder het luiden van alle de klokken, en ging voort naar de Kerk. Daar na ging
de Czaar, van de Boyaaren, Aartsbisschoppen, en Bisschoppen verzelt, het middagmaal
houden by den Patriarch.
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leden, zyn gebied over dat Ryk uitbreidde. In Kerkelyke zaken was hy Souverain
verklaart, en hy konde op zyn eigen gezag afschaffen of veranderen 't geen hy
meende schadelyk voor de zeeden te zyn. Hy hadt zelfs magt om ter doot te
veroordeelen de geene die hy in dat stuk voor schuldig hieldt, zonder daar van aan
den Czaar eenige kennisse te geven. Ook was het vonnis, door den Patriarch
+
uitgesproken, onwederroepelyk, en wierd zonder tegenspraak uitgevoert. Men vindt
daarenboven vier Patriarchen der Armeniers, zonder daar by te rekenen de twee +Nog andere Patriarchen.
Titulairen, die zich te Constantinopolen en te Jeruzalem onder het Gebied der
Turken onthouden; als mede den Patriarch der Maroniten, dien der Jacobiten, dien
der Copten, eindelyk dien der Nestorianen en dien der Georgianen.
+
(a)
De Patriarch van Constantinopolen geeft zich den tytel van Oecumenische of
algemeenen Patriarch. De Vaders van een Concilie in de vyfde eeuw gehouden, +Oecumenische Patriarch.
hadden die qualiteit aan Paus Leo verleent. De Patriarchen van Constantinopolen,
jaloers over eenen tytel die het vleesch zo gevoelig kittelt, en meer aandoening
geeft dan de hoedanigheit van navolgers der Apostelen, namen den zelven terstond
mede aan. Niets is lichter te doen, dan dat de eene Bisschop de heerschzugt van
eenen anderen navolgt: maar ten aanzien der Christelyke deugden is het zo niet
gestelt. Wat 'er van zy, de Patriarchen van Constantinopolen hebben zich zedert
het einde der vyfde eeuwe algemeene Patriarchen genaamt, en wierden door een
Concilie in den jare 518. in hunne Stad gehouden, in die qualiteit bevestigt.
+
Beweegredenen van heerschzugt hebben menigmalen twist verwekt tusschen
+
de Patriarchen van Romen en Constantinopolen, die van beide de kanten de
Twist tusschen de
Patriarchen van Romen en
Opperheerschappy over de Kerk in 't oog hadden. Volgens het verhaal der
Kerkelyke Historieschryveren, werdt 'er in de eerste eeuwen uitspraak gedaan, Constantinopolen.
dat Constantinopolen den eersten rang naast Rome zou bezitten; en dat de voorrang
in den Roomschen Patriarch alleen zou plaats hebben. De bescheidenste
Protestanten betwisten den Paus dien voorrang niet. Ten aanzien van het voorrecht
van magt, is 't geen den Paus scheen te zullen doen te kort schieten, juist dat gene
't welk hem de magt heeft doen behouden; namelyk het vluchten der Keizeren, de
invallen der woeste Volkeren, het verdeelen van Italien in verscheidene Staten, en
het overbrengen van het Keizerryk in Duitschland. De Patriarch van Constantinopolen
heeft altoos geregeert onder het oog van een waereltlyk Opperheer, die door zyne
verhevenheit en magt het vermogen van den Patriarch hadt konnen ondersteunen,
en zelfs hadt behoren te ondersteunen om zyne eigene glorie: maar in tegendeel,
hebben de Oostersche Keizers menigmaal des Patriarchs ondernemingen
gedwarsboomt, en zyne heerschzugt beteugelt. Zy ontzagen niet hem door Concilien
of anderzins te doen afzetten, wanneer hy de palen van zyn gebied te buiten ging.
Laat dit een uitwerkzel zyn van den aart der Grieken en andere Oosterlingen, of
laat de omstandigheden beletzels zyn geweest aan de oogmerken van dien Patriarch;
dit is altoos zeker, dat hy minder gelegenheit hadt om zich creaturen te maken door
nieuwe Waardigheden, Beneficien, en Bisdommen, in tyden van beroerte verlaten,
uit te deelen; veele van welke Beneficien in 't vervolg tot kleine heerschappyen
+
gemaakt wierden. Ook hadt hy geen gelegenheit om veranderingen te maken in
oude gebruikelykheden: veranderingen die, by de afweezentheit van den Keizer, +Aanwas van de magt der
Roomsche Pauzen.
te Rome en door geheel Italien, als iets noodzakelyks ingevoert wierden. De
woestheit der Barbaren, Christenen geworden, maar veeltyds slecht bekeert, en,
zo ik het zeggen durve, met alle hunne ondeugden tot de Christen Kerk gebragt,
door middel van eene verdraagzaamheit welke de onkunde der tyden deet voor
(a)

Cyrillus Lucaris geeft zich aan het hooft van eene zyner brieven den naam van Algemeen of
Oecumenisch Rechter der Christen-Kerken, op den Keizerlyken Throon van Constantinopolen.
Zie de Monumons autentiques &c. van den Heer Aymon.
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goed houden, en welke daarenboven met de begeerte om zielen te winnen verzelt
ging: die onbedrevenheit, zegge ik, diende ook niet weinig om de magt der Pauzen
klem by te zetten, dewyl domheit en onkunde gemeenlyk vreesachtig en lichtgelovig
maken. Ook begon ten tyde dier onwetenheid, zo merkwaardig door hare
uitwerkingen, het geld Bullen en Aflaten te verzorgen. Thans werdt Rome, indien ik
my zo mag
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uitdrukken, de algemeene markt van eenen nieuwen koophandel, die haar een
langen tyd van geheel Europa deet ontzien, en middelen in overvloed verschafte
om zich te doen vreezen van angstvallige gelovigen, te doen beminnen van de
Geestelyken, en zich te doen aanzoeken van waereltsche menschen.
+
Men kan den Turkschen Keizer aanzien als het Hooft der Grieksche Kerke. Daar
+
moeten Barats, dat is Opene brieven van 's Keizers hand, weezen, eer de
De Turksche Keizer is
Patriarch, de Bisschoppen, enz. hunne Ampten konnen bedienen. Zulk een Barats thans het Hooft der
geeft den Bisschoppen het recht van Priesters en andere Geestelyke personen Grieksche Kerk.
aan te stellen en af te zetten, Huwelyken te maaken en te ontbinden, de inkomsten
der Kerken te verzamelen, legaten uit Godvrucht te ontfangen, en alle de voorrechten
van hunne waardigheit te genieten, en dat alles, zegt de Mahometaansche Opene
Brief, volgens de ydele en onnutte Ceremonien van het Christendom. Maar niets is
gemeener dan te zien dat die opene Brieven worden ingetrokken door de geheime
+
laagen en de heerschzugt der Geestelykheit. De Kerkelyke waardigheeden worden
verkogt aan den meestbiedenden, zonder aanzien van verdiensten. De gierigheit, +De Grieken hebben 't
de nyd, en de ondeugt der Grieken bragten na het innemen van Constantinopolen zich zelven op den hals
dien hatelyken koophandel omtrent het Patriarchaat wel haast in gebruik, en het gehaalt.
is daar door by de verkopers zeer verachtelyk gemaakt. In 't begin bewees Mahomet,
de Veroveraar van Constantinopolen, groote eere aan Gennadius, die na die
verovering de eerste Patriarch van Constantinopolen was. Hy stelde hem den
Herderlyken staf zelve in handen, hy gaf hem een Hoogpriesterlyken mantel van
grote waarde, een sabelbonten tabbert, eene witte telle, nevens een goed jaargeldt.
Hy stondt hem toe te paard door de Stad te mogen ryden, en het gouden Kruis voor
op zynen Patriarchalen muts te dragen. Men voegt 'er zelf by, dat de Vorst hem een
plaats in den Divan gaf. Hy wilde ook, dat de Patriarch eenig tydelyk gezag over de
Grieken zoude hebben, voegende dat by zyn Geestelyk gezag, zo dat de Patriarch
verlof hadt om de schuldigen volgens de strengheit der Oude Instellingen te kastyden.
Eindelyk liet hy aan de Geestelykheid de volkomene vryheit van haren Patriarch te
verkiezen, voor zich alleen behoudende het recht van den gekoornen zyne
(a)
toestemminge te geven. Drie achtereenvolgende Patriarchen hebben die
(b)
voorrechten genoten. Maar een vierde zonder verdienste en zonder geleertheid,
boodt, om tot de Patriarchale waardigheit te geraken, niet alleen aan dat hy zoude
(c)
afstaan van het jaargeldt, maar zelfs eene schattinge aan den Groten Heer op te
brengen, en zedert dien tyd zyn die schattinge en de knevelaryen der Turksche
Ministers tot zeer groote geldsommen opgesteegen. Mahomet, zeer ontstigt over
het gedrag der Grieken, die dus door hunne linksche streeken in verachtinge bragten
eene waardigheid, voor dewelke hy veel eerbied hadt getoont te hebben, trok wel
haast zyne gegevene voorrechten van zelven in, en de mindere Waardigheden
moesten in 't vervolg een diergelyk lot ondergaan. Dat quaat is des te erger
geworden, zedert dat de Turken, om altoos hunne gierigheit te verzaden, het gezag
(d)
der oude Inzettingen, in gevalle van Simonie, zo men Ricaut geloven zal,
meesterachtig weeten op te schorten. Dus wordt de Geestelykheit gedwongen dat
(a)

(b)

(c)
(d)

De derde dier Patriarchen, Joasaf genaamt, wierdt afgezet door bevel van Mahomet, die hem
zelfs den baard liet afscheeren, zynde dit een teken van eerloosheit by de Grieksche
Bisschoppen en Monniken.
Marcus Chilo Carabes of Xylo Carabes. Men meent dat hy alleen verdagt was van geld te
hebben geschoten tot bekominge van het Patriarchaat. Doch wat aangaat Simeon zynen
Opvolger, de Grieken van Trebizonde boden duizent goude kroonen voor zyne verkiezinge
aan Mahomet, die dezelve aannam tot schande van de Grieken, welke daar door hunne Kerk
cynsbaar maakten, en de Waardigheden in dezelve te koop stelden.
Men noemt dat de Visschery. 't Is een zoort van Koninglyk Recht.
Etat de l'Eglise Grecqus.
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weezentlyk gedeelte der Kerkelyke Tucht te ontveinzen, en durft geen gebruik maken
van Kerkelyke Censuren, die mogelyk den voortgang van een quaat, 't welk den
Turken zo voordeelig is, zouden konnen stuiten.
+
Eertyds, zegt dezelve Ricaut, betaalde de een Patriarch van Constantinopolen
niet meer dan tien duizent Ryksdaalders voor zyne installatie: by zynen tyd moest +Het Patriarchaat van
men 'er vyfentwintig duizent voor opbrengen. Zekere Athanasius, Aartsbisschop Constantinopolen word
duur verkogt.
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van Thessalonica; gaf sestig duizent Ryksdaalders om die plaats te bekomen, waar
uit de beide Cyrillen, Lucaris en Contari, de een na den ander verdreven waren.
Behalven dat kostbaar Recht, eisschen de Ministers dikwerf nog zo veele andere,
dat de Patriarch, altoos in schulden stekende, onophoudelyk nieuwe middelen zoekt
om aan de gretigheit zyner schuldeisscheren te voldoen. Betaalt hy niet wel, hy
wordt terstond afgezet. Deze zyn de oorzaken der geduurige veranderingen en
omkeeringen, die in de Grieksche Kerk voorvallen, en die het onrechtvaerdig gezag,
't welk de Turken zich in de verkiezingen der Geestelykheit hebben aangematigt,
doen stand grypen.
+
(a)
‘De schulden der Kerke, zegt ons Ricaut nogh, groejen aan, en klimmen
+
(b)
De Grieksche Kerk steekt
dagelyks hoger ... waar by koomt de fret of interesse, welke altoos zeer hoog
in grote schulden.
genomen wordt. En dewyl de Turken gewoon zyn zeer scherp te manen, is de
Patriarch genoodzaakt van tyd tot tyd zynen Aartsbisschoppen en Bisschoppen
zamen te roepen, om met hun de middelen tot voldoeninge van een gedeelte der
schuldeisscheren te beramen. Maar die schulden zyn zo ras niet betaalt, of men
eischt den Patriarch wederom nieuwe sommen af.’ Wanneer by gebrek van betaling,
en door een reex van kuiperyen, zyne afzettinge besloten is, verzekert men zich
van zyn persoon, en men slaat zyne goederen aan, zo tot afdoeninge van een
(c)
gedeelte van de schulden der Kerke, als om de somme te vinden welke de nieuwe
Patriarch tot zyne installatie nodig heeft. Om derhalven eenigzins gerustelyk zynen
post te bekleden in 't midden van die nimmer ophoudende schulden, is hy
genoodzaakt schattingen en lasten op de gelovigen zyner Kerke te leggen, en de
Bedieningen te verkopen; en zelfs nog hatelyker middelen aan te wenden, wanneer
zyn aart toe gierigheit en onrechtmatigheit overhelt. By het geen ik gezegt hebbe
wegens den oorsprong der schattinge, welke de Patriarchen van Constantmopolen
met het aanvaarden van hunne Waardigheit moeten opbrengen, zal ik dit volgende
nog voegen. Die cyns of schattinge noemt men Pescos, of Peskesi, een woord 't
welk de Nieuwe Grieken gesmeed hebben van Fiscus; doch volgens eenige
Autheuren, stamt het af van 't Arabisch Pesk 't welk eene vereeringe betekent. De
Franschen hebben het woord Peskesi in dat van Pescherie verandert. Dat Pesk
koomt voor een gedeelte met het Koninglyk Recht overeen.
+
Twee zaken volgen noodwendig uit het boven verhandelde aangaande den
+
Patriarch: de eerste is, dat zyne inkomsten zeer onzeker zyn, en meer of min
Gevolgen uit het
voorgaande getrokken.
groot, naar mate hy meer of min van de Turken gequelt wordt, en meer of min
eerlykheit bezit. De twede, dat hy, in zynen waggelenden staat gemeenlyk alle zyne

(a)
(b)

(c)

In 't jaar 1672.
Zie hier een zeer merkwaardige byzonderheit daar omtrent. Toen Methodius, door de kuiperyen
van Parthenius in 't jaar 1670. afgezet, aankwam, bevondt hy den Stoel meer dan driemaal
hondertduizent ryksdaalders schuldig te zyn. Hy deet 'er tweemaal hondertduizent van af
geduurende de drie jaren van zyn Pontificaat, dat is, van 1667. tot 1670. Parthenius zyn
Opvolger moest hondertduizent Ryksdaalders aan den Groten Heer en zyne Ministers
opbrengen: zyne kuiperyen kwamen hem nog op hondertduizent te staan. Dus kostede zyne
verkiezing tweemaal hondertduizend Ryksdaalders ter verantwoordinge van de Kerk, behalven
de hondertduizent welke Methodius niet hadt konnen afdoen, nevens de hooggestegene
interessen van die Hooftsomme. Zie Bibl. Critiq. Tom. I. Chap. 23. P. Simon voegt 'er by, ‘dat
de Patriarch in die gelegenheit geld opneemt tegen de interesse van veertig of vyftig ten
hondert, uit vreeze van anders zyn oogmerk niet te zullen bereiken. Wanneer de Turken, die
dien handel dryven, hun geld weer 't huis gekregen hebben, gaan zy eenen anderen
Aartsbisschop opzoeken, wien zy het voor den zelven prys aanbieden.
Men heeft gezien, dat, volgens P. Simons verhaal, de schulden der Constantinopolitaansche
Kerk in den jare 1670. driemaal hondertduizent ryksdaalders beliepen. Volgens Ricaut,
bedroegen zy in 't jaar 1672. driemaal hondert en vyftigduizent.
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+

inkomsten uitput om staande te blyven. Men rekent zyne inkomsten ten nasten by
+
(d)
Inkomsten van den
op veertig duizent ryksdaalders 's jaars. Zie hier waar uit die voortkomen. Zo
ras de Patriarch verkoren is, verkoopt hy de openstaande Bisdommen en andere Patriarch.
Beneficien aan den meestbiedenden. Daarenboven schat hy de Bisdommen,
Kerspels, en Kloosters van zyne Jurisdictie op een zekere somme 's jaars. Elk
(e)
Priester van Constantinopolen betaalt hem een ryksdaalder in 't jaar. Op het
voorbeeld van den Patriarch, verkopen de Bisschoppen de Ordens aan die zy tot
Priesters inwyden, en de Pastoors bedienen de Sacramenten aan het volk om

(d)
(e)

P. Simon Biblioth. Critique, Tom. I. Chap. 23.
Christ. Angelus de Statu Graecor. Cap. 43.
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geld. Het Wywater, 't gezegende Brood, en de plaatzen in de Kerk moeten ook
betaalt worden. Verscheidene Bisdommen brengen duizent ryksdaalders 's jaars
(a)
op, en de Kloosters geven ook hun aandeel. Het getal der Bisschoppen die den
Patriarch onderhorig zyn, hunne Aartsbisschoppen daar onder begrepen, is omtrent
(b)
hondert en vystig. Alle die tot Diaconen of Priesters van Constantinopolen gewyd
worden, doen hem eene kleine vereeringe. Die hy tot Bisschoppen en
Aartsbisschoppen inwydt, doen dat ook naar mate van hunnen rang. Ik spreek niet
(c)
van de Charatch die de Geestelykheit hem opbrengt, dewyl die schattinge enkel
door zyne handen gaat om in den schatkist van den Groten Heer te komen. Van
yder Huwelyk dat binnen Constantinopolen of onder het rechtsgebied dier stad wordt
aangegaan, heeft hy eene ryksdaalder. Dat recht brengt eene merkelyke somme
op, om het groot getal Grieken die zich te Constantinopolen komen nederzetten.
Die ten tweedemaal in den echt treedt, geeft dubbel; en voor de derde reize driemaal
zo veel: Zynde het in de Grieksche Kerk ongeoorloft zich ten vierde maale in 't
huwelyk te begeven.
De erfenissen maken ook eene der voornaamste takken van de inkomsten des
(d)
Patriarchs uit. 't Geen door een Priester, zonder kinderen komende te sterven,
wordt nagelaten, behoort hem als den Vader en gemeenen erfgenaam toe. De
rykste Grieken maken hem by hun Testament landeryen, huizen, of geltsommen.
(e)
Ik moest niet vergeten, dat hy alle drie jaren een hooftgelt van twaalf Aspren
(omtrent twaalf stuivers) in yder Parochie van zyn Patriarchaat licht, noch de Collecte
die men geduurende de Paaschvasten in de Kerken van Constantinopolen en van
Galata voor hem doet. De Czaar van Moscovien eindelyk, geeft hem eene vrywillige
+
gifte ten teken van de achtinge en den eerbied dien hy hem toedraagt. De Grieken
hebben van hunnen kant eene byzondere hoogachtinge voor de Russische Natie, +De Russen in
uit hoofde van eenige Profecyen die voorspellen dat de Russen den Grieken te hoogachtinge by de
Grieken.
eeniger tyd van onder het juk der Turken zullen verlossen.
Alle die geltheffingen zouden veel meer opbrengen, indien de penningen niet
door verscheidene handen moesten doorgaan. Zommiger verhaal luid eenvoudig,
dat 'er Pastoors zyn aangestelt tot het inzamelen der Patriarchale rechten, waar
+
van zy vervolgens rekening doen aan de Aartsbisschoppen, die dezelve dan aan
+
de Patriarchen ter hand stellen: maar 't geen P. Simon daar van zegt, is netter
De inkomsten van den
(f)
Patriarch
gaan door veel
en duidelyker. Zie hier zyne eigene woorden. ‘ De Patriarch heeft de behandeling
handen.
der penningen niet .... Een Synode van Aartsbisschoppen en eenige Oudsten
des volks, die bedieningen in het Patriarchaat hebben, overleggen met den Patriarch
de imposten op de Beneficien, en ontfangen dezelve vervolgens tot afdoeninge van
de Kerkelyke schulden. De Patriarch, wel ziende dat hy niets kan verrichten zonder
de toestemminge van die Geestelyke en Waereltlyke Opzieners, is genoodzaakt
hen zeer te ontzien, en zelfs menigmaal tegen zyn geweten aan. Daarenboven is
hy, als mede de Bisschoppen van dat klein Synode, gedwongen zich op veelerlye
wyzen te vernederen, om de gunst dier Oudsten, schoon maar Leeken zynde, te
behouden: de Patriarch van zynen kant, om niet afgezet te worden, en de
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

Christ. Angelus ubi Sup.
Idem ibid.
De Charatch is de schattinge welke yder Griek hooft voor hooft aan den Groten Heer betaalt.
Elk manspersoon, die twintig jaren bereikt heeft, moet hem omtrent vyf ryksdaalders voor zyn
hooft opbrengen. Van vyftien tot twintig jaren betaalt men maar de helft, doch de Vrouwen
zyn vry.
Ricaut Etat de l'Eglise Grecque
Christ. Angelus ubi supr.
P. Simon Biblioth. ubi sup.
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Bisschoppen, om hen niet tegen te hebben in gevalle van eene nieuwe verkiezinge,
omdat hunne stemmen by de Turken meest gelden tot het benoemen van eenen
Patriarch. Dit belet dat de Patriarch hunne guiteryen in het bedienen van hunne
ampten niet openbaar maakt, en de Bisschoppen beloven hun goudene bergen,
indien zy door hun toedoen tot het Patriarchaat mogten geraaken; ook weten zy het
gedrag van den Patriarch en der andere Aartsbisschoppen, als zy hun in den weg
zyn, lelyk genoeg af te schilderen.
+
Na den Patriarch van Constantinopolen is die van Jeruzalem de rykste, uit hoofde
+

De Patriarch van
Jeruzalem en andere.
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van de winsten die het heilig vuur of licht hem aanbrengt. Op eene andere plaats
zal ik gewag maken van die Godvruchtige quakzalvery, welke in haar soort voor de
(a)
onze niet behoeft te wyken. De Patriarch van Antiochien is de armste van allen.
Die van Alexandrien heeft veel gezag in het Kerkelyk bestier, en maakt zich geducht
door de Censuren. Hy geeft zich den tytel van Rechter der waerelt, en laat zich ook
Paus noemen. Doch 't geen hem boven al van den Patriarch van Constantinopolen
onderscheidt, is het voordeel dat hy heeft van zo niet bloot gestelt te zyn aan den
haat en de gierigheit der Turken. Omtrent zyne verkiezinge gaan minder kuiperyen
in zwang, en daar is meer vryheit in 't stemmen.
+(b)
Wat aangaat de Aartsbisschoppen en Bisschoppen, hunne inkomsten bestaan
+
van gelyken in schattingen die de Inwydingen hun opbrengen. Behalven dat
Inkomsten van de
Aartsbisschoppen,
betaalt elk Priester yder jaar een ryksdaalder aan zynen Aartsbisschop of
Bisschop. Van elk Huwelyk hebben zy ook zo veel, en yder huis van hun Bisdom Bisschoppen, en Priesters.
(c)
moet hun voorraat van koorn, vruchten, wyn en olie leveren. De Priesters leven
van de inkomsten der Kerken, of van de vereeringen die de Parochianen hun doen,
en van de offerhanden op de heilige Dagen. Zo menigmaal die Priesters de Misse
doen, 't zy op Heilige dagen of des Zondags, hebben zy van yder huis twee stuivers.
In vergeldinge daar van moet de Priester voor den geenen die hem dat klein
geschenk doet, bidden en by God tusschenspreken, eer het Sacrificie aangaat.
Daarenboven zyn de Grieken gewoon op die Heilige Dagen elkander te onthalen
en plechtige gastmalen aan te rechten. De Priesters worden daar by geroepen, en
spreken den zegen uit over de spyzen. Voor die Godvruchtige Ceremonie ontfangen
zy eenige brooden, vleesch, wyn, en ook wel eenig geld. Maar dewyl alle die
vereeringen enkel en alleen van de middelen of van den goede wille der Parochianen
afhangen, kan daar uit niet dan een zeer onzekere en onbestendige inkomst
ontstaan, 't geen de Priesters in begeerlykheit en bekommering houdt, tot
(d)
laffigheeden aanzet, en hunne godvrucht verflauwen doet. Ricaut verzekert, dat
de Grieken op de dagen der Offerhande zeer weinig opbrengen, zo verkleumt is de
liefdadigheit des volks ten opzichte van zyne Herders. ‘Dus wordt de Geestelykheit
byna gedwongen, om aan de kost te komen, te verkopen de Goddelyke mysterien
die hun zyn aanbetrouwt. Men kan geen Absolutie bekomen, noch toegelaten worden
tot de Belydenisse of Biecht, noch zyne kinderen laten dopen, noch zich in den Echt
begeven, noch van zyne huisvrouwe afscheiden, noch iemant doen excommuniceren,
of het Nachtmaal aan de kranken toereiken, voor dat men het wegens den prys
eens zy De Priesters verkopen hunne waar zo duur als zy konnen, schattende elk
naar zynen Godvruchtigen yver, of naar zyne goederen.’ Wat kan men tot hunne
verdediginge inbrengen, dan alleen dat de armoede strekt tot verschoninge van alle
die gebreken? doch het quaad, daar uit ontstaande, is daarom niet te minder.

Twede hoofdstuk.
Beschryvende de Verkiezinge des Patriarchs.
EEn Patriarch, zegt dezelve Autheur, wordt door de Aartsbisschoppen en
Bisschoppen by meerderheit van stemmen gekoren: doch zonder het goedvinden
(a)
(b)
(c)
(d)

Ricaut ubi sup. Hy slaat den bal mis, daar hy zegt dat de Patriarch van Jeruzalem zo arm is,
dat hy nauwlyk kan bestaan.
Christ. Angelus Cap. 44. &c. Zie mede de voorgaande Verhandelinge, over de Kerkelyke
Discipline.
't Is een soort van tiende, die het volk geeft wanneer de Prelaat zyn Bisdom koomt bezoeken.
Echter is het eene gewillige gift.
Etat de l'Eglise grecque.
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van den Groten Heer zou die formaliteit van geener waarde zyn. Derhalven gaat
de
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Patriarch hem om de bevestiging zyner verkiezinge verzoeken: en gemeenlyk vraagt
(a)
men, voor den aanvang der verkiezinge, van den Groten Visier verlof daar toe.
Die Minister roept dan de Aartsbisschoppen by hem, en vraagt hun of het ernst is
+
dat zy een nieuwen Patriarch willen verkiezen? Na het herhalen dier vrage, geeft
+
hy de toestemminge met de Baratz. Zyne Hoogheit schenkt den Patriarch een
Plechtigheden der
Verkiezinge.
wit paard, een zwarten Monnikskap, eenen Bisschoppelyken Staf, en een
geborduurt onderkleed. De Turk houdt zich in die Ceremonie aan het oude gebruik
der Grieksche Keizeren. Vervolgens begeeft zich de Patriarch, verzelt van een groot
getal Turksche Amptenaren, van zyne Geestelykheit, en van een groten hoop volks,
met alle mogelyke plechtigheit naar den Patriarchalen Stoel. De voornaamste
Aartsbisschoppen en de andere Geestelyken, hebbende alle waschkaarssen in de
(b)
hand, ontfangen hem aan de deur van de Kerk, en leiden hem binnen. Den
Aartsbisschop van Heraclea komt het, in de hoedanigheit van eersten Aartsbisschop,
toe de Ceremonie van inwydinge te verrichten. Die Prelaat in zyn Pontificaal gekleed,
neemt den Patriarch by de hand, en geleidt hem naar den Patriarchalen Stoel. Maar
vooraf doet hy eene korte redenvoeringe voor het volk, om aan te kondigen dat zulk
een, met de algemeene toestemminge der Aartsbisschoppen en Bisschoppen,
volgens de Inzettingen der Kerke, tot Patriarch is verkoren: daar op nodigt hy den
Patriarch om bezit te nemen van zyn ampt. Deze antwoordt op eene deftige wyze,
dat hy niet waardig is tot zulk eene hooge Bedieninge gekoren te worden. Evenwel,
dewyl het Gode zo behaagt, onderwerpt hy zich aan de beveelen der Geestelykheit.
Dan ontfangt hy het Kruis, den Myter, en de andere Hoogpriesterlyke Sieraden uit
handen van den Aartsbisschop van Heraclea: voorts zet hy zich in den Patriarchalen
Stoel, en de Bisschoppen nevens de overige Geestelyken, als mede het volk, komen
(c)
zich op de gewoone wyze met veele toejuichingen aan hem onderwerpen. Het
celebreren van de Misse, verzelt van alle de plechtigheden op groote Feestdagen
gebruikelyk, volgt terstond op die Geestelyke Comedie, en is het slot daar van. Men
mag immers den naam van Comedie wel geven aan eene door koop bekomene
Verkiezing, daar geen vryheit van stemmen plaats heeft, daar men, zo dra iemant
verheven is, terstond bedagt is om hem wederom te vernederen; daar de
ongestadigheit, de ontrouw, en de eigenzinnigheit zo gemeen zyn, dat zelfs de
(d)
Ministers van den Groten Heer, die hun voordeel met die wanorde doen, menigmaal
genoodzaakt zyn geweest den geenen, die den nieuwen Patriarch komen aanbieden,
qualyk te bejegenen, en hun een zeer bepaalden tyd te stellen, om maar rust te
hebben.
Cyrillus Lucaris verhaalt in eene zyner brieven, die de Schryver der Monumens
Autentiques de la Religion des Grecs in 't jaar 1708. heeft doen drukken, dat de
verkoren Patriarch gaat staan in het midden van de Kerk op een stuk stof, daar een
+
Arent op geschildert of geborduurt is. Door dat tapyt, 't welk de Patriarch met zyne
+
voeten vertreedt, wil men hem te kennen geven dat hy de glorie van de waerelt
Betekenis van een tapyt
verachten, en onder de voeten treden moet. Van gelyken wil men door den Arent, met een Arent.
wiens vlucht hoog en snel is, den Patriarch beduiden, dat zyn geest door de kracht
eener heilige meditatie zich snellyk hemelwaarts verheffen moet. Ik hebbe reets
meer dan eens gezegt, dat zinnebeelden en leenspreuken zeer gemakkelyk vallen,
tot zo verre zelfs dat men ze tot strydige denkbeelden kan gebruiken.

(a)
(b)
(c)
(d)

Bibl. Critique Tom. I. Chap. 23.
Zie Haberti Pontificale Graecum.
Είς πὸλλα τα ἐτη δὲσποτα, ad multos annos Domine.
Zie Biblioth. Critiq. van P. Simon Tom. I. Chap. 23. en La Croix, Etat de l'Eglise Grecque.
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+

Hoe het ook zy, deze is de natuurlyke beschryving der Verkiezinge van dat Hooft
+
(e)
Men noemt den Patriarch
der Grieksche Kerke, 't welk men begroet met uwe Allerheiligstheit, 't welk men
Uwe Allerbeiligstheit.
uit eerbied de hand kuscht of den Paternoster, de zelve van den mond aan het
voorhooft brengende; en 't welk van de Janitzaren nevens eenige Officieren van de
Porte, onder de Grieken vermengt, op den dag zyner verkiezinge tot aan de
Patriarchale Kerk begeleidt wordt, niet zo zeer als een Patriarch, maar byna als een
slaaf. Eindelyk, om niets over te slaan, dat Turksch gevolg leest de Opene Brieven
des Patriarchs

(e)

Παναγὶωτατος.
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aan de deur van die Kerk voor, met bevel aan het volk van hem als Hooft te
erkennen, en aan hem op te brengen de middelen tot zyn onderhoud en tot het
betalen van zyne schulden, onder bedreiging van stokslagen, verbeurte van
goederen, enz.
+
't Is onnodig de plechtigheit dier verkiezinge te vergelyken met die eertyds onder
de heerschappy der oude Grieksche Keizeren in gebruik was. Zelfs zou men niet +Hoe de verkiezing onder
de Grieksche Keizers
konnen zeggen dat de eene de schaduwe was van de andere. Voorheen gaf
(a)
toeging.
men een drietal aan den Keizer over, die eenen daar uit verkoor; vervolgens
(b)
wierd de gedesigneerde Patriarch voor den Keizer gebragt, die op zynen Throon
zat, gedost in Keizerlyk gewaad en sieraden, en van zyne grootste Hovelingen
omringt. Een der voornaamste Heeren nam dien eersten Minister der Kerke by de
hand, en bragt hem tot voor de voetbank van den Keizerlyken Throon. Daar op
stelde een jong Edelman den Herderlyken staf zyne Keizerlyke Majesteit ter hand,
welke voorts den Patriarch aanziende, deeze woorden overluid uitsprak; volgens
de magt welke de Heilige Drie-Eenheit ons gegeven heeft, zyt gy tot Aartsbisschop
en Algemeen Patriarch van Constantinopolen, of nieuw Rome, gedesigneert.
(c)
Terstond hoorde men de gewoone toejuichingen. De Patriarch tradt de voetbank
op, en de Keizer gaf hem den Herderlyken staf over: daar na tradt de Patriarch af,
en keerde wederom naar zynen stoel, of liever naar een soort van een Throon dien
men hem rechtover dien des Keizers hadt opgericht. Thans verhieven zich de
toejuichingen op nieuw, de Keizer klom af van zynen Throon, en de Patriarch wierd
geleid naar den Tempel der Heilige Sophye, gezeten op een paard dat met een
groot wit dekkleed omhangen was, en gevolgt van de Groten van het Hof, met de
tekenen hunner Waardigheden versiert. De inwydinge des Patriarchs wierdt
vervolgens in den Tempel der Heilige Sophye in 's Keizers tegenwoordigheit verricht
door den Aartsbisschop van Heraclea, 't welk in de eerste eeuwen der Kerke het
Aartsbisdom van Bizantium, naderhand Constantinopolen genaamt, geweest is.

Derde hoofdstuk.
Handelende over den Rang der Raden en Ministers van den
Patriarch in het waarnemen der Patriarchale plichten.
+

VOor eerst moet men opmerken, dat volgens het oud gebruik de Patriarch, de
+
Bisschoppen, en andere die eenige waardigheid bekleeden, geene andere tot
Voorheen waren alle de
Bedienden der Kerke
hunne Ministers of Bedienden zouden mogen hebben dan Monniken, en nooit
waereltlyke personen. Ik zal hier alleen van 's Patriarchen Ministers gewag maken. geestelyke personen.
(d)
Voor de veroveringe van Constantinopolen waren ze nog alle Geestelyke.
Hedendaagsch zyn ze alle, vier uitgezondert, waereldsche, 't geen aan den eenen
kant de inkomsten van den Patriarch vermeerdert, en aan de andere zyde de
heerschzugt der waereltlyken begunstigt. Zie hen hier in hunnen rang by den
Patriarch, tot het waarneemen der functiën, zo Geestelyke als waereltlyke. Ter

(a)
(b)
(c)
(d)

Zie Pontif. Graecum P. 430. Edit. Paris. 1643.
᾽Τποψήφιος. Zie over dit woord Haberti Observat. in Pontif. Graecorum ubi sup.
Acclamant omnes ad multos annos. Zo wordt het Grieksch, πολυχρονὶ ζουσι παντες᾽,
overgezet.
La Croix Etat de l'Eglise Grecque.
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+

(e)

rechter hand van den Patriarch beschouwt men den Groot-Opziener, dien de
zorge over de inkomsten en uitgaven van het Patriarchaat aanbevolen is. Hy
doet den Patriarch tweemaal 's jaars rekening, en woont zyn Gerechts-Hof op
de Audientie-dagen by.

(e)

+

Des Patriarchs Ministers
opgetelt, met hunne
namen en verrichtingen,
en wel die aan zyne
rechterhand zyn.

Dit staat by la Croix ubi sup. Allat. Lib. III. Cap. 8. de Eccles. Occid. & Oriental. perpetuâ
consentione, en anderen. Zie wegens dezen Groten Opziener la Notice des Dignités. Die
Opziener was maar Diaken ten tyde der laatste Grieken, daar hy te voren Priester was. Hy
neemt kennis van ontfangst en uitgaaf enz. en doet viermaal 's jaars rekening aan den
Patriarch. Wanneer de Patriarch dienstdoet, bekleed hy zyne zyde aan den Altaar. Wanneer
de Patriarch zal Ordenen, stelt hy de Klerken voor, die begeeren geordent te worden. Als de
Patriarch sterft, ontfangt hy de inkomsten tot 'er een ander verkoren is.
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Hy heeft ook het bestier over het Bisdom, by aflyvigheit van den Bisschop, en de
eerste stem in de Verkiezingen.
De grote Sacellarius, dat is, de Groot-Meester der Capelle, ondersteunt den
Patriarch in de gerechtelyke uitspraken, en in de Kerkelyke plechtigheden. Hy is
(a)
het ook, die de geenen die naar het Priesterschap haken, voorstelt.
(b)
De Groot-Schatbewaarder is die de gewyde Vaten der Kerke, en de
Hoogpriesterlyke sieraden in bewaring heeft. Hy staat aan den ingang van de
Gerfkamer of Sacristie, en reikt den dienstdoenden Prelaat de sieraden aan, als
mede al het nodige tot den Altaar. Hy heeft ook het opzicht over een openstaande
Bisdom.
(c)
De Groot-Officiaal of geestelyke Rechter oordeelt over zaken die de Beneficien
betreffen, als mede over de geschillen die in 't Huwelyk voorvallen. Hy doet de
Priesters naderen die de Communie op plechtige dagen komen ontfangen.
(d)
De grote Logothetos of Kancellier. Deze is 't die 't woord brengt, die het zegel
van den Patriarch bewaart, en het zelve aan zyne brieven hangt.
De Groot-Referendarius is de overbrenger van de Beveelen des Patriarchs. Hy
is de Afgezant by de Groten, en heeft zynen rang onder de Kerkelyke Rechters.
Ten tyde der Grieksche Keizeren wierd hy Palatyn genaamt.
De Oppergerechtsschryver of Protonotaris zit voor den Patriarch om te schryven,
en de Brevetten, Mandementen, Ordonnantien, en Decreten af te vaardigen. Boven
dien heeft hy het recht van tweemaal 's jaars te examineren de geenen die zich met
de wetten (de Kerkelyke namelyk) bemoejen. Hy is ook Inspecteur der Contracten,
Testamenten, enz. Eindelyk dient hy den Patriarch in het Heiligdom, en biedt hem
het waschvat aan ten tyde der Celebratie.
Alle die Ministers behouden nog hunnen ouden rang, en bevinden zich in alle de
Ceremonien aan de rechter zyde van den Patriarch, gelyk ook de volgende, wier
Ministerie echter van minder belang is.
(e)
De Wierookdrager, of de Minister over 't wierook. Deze legt een kleed over de
gewyde dingen geduurende den Lofzang aan de H. Drieëenheit, en doet den
Celebrant de gewyde kleederen aan.
(f)
Daar is 'er een die aantekeninge houdt van de stemmen der Bisschoppen, en
de requesten en remonstrantien ontfangt. Ook is 'er een Protecdicus, of Advocaat,
die in den ingang van de Kerk over geringe zaken oordeelt. Daar is mede een
(g)
Hieromnemon: Deze bewaart het Ritueel of Kerkgewoonteboek, nevens de andere
boeken. Hy doet ook de opdragt eener Kerke by het afweezen van den Bisschop,
en hy stelt de Voorleezers aan. Men heeft ook een Officier of Minister dien de zorge
(h)
(i)
over het Supergenuaal van den Patriarch aanbevolen is, als mede eenen Leeraar.
(a)
(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Volgens het Notitieboek, heeft hy het opzicht over de Kloosters van mannen en vrouwen. Hy
doet daar onderzoek, en maakt de rekening van inkomst en uitgaaf op enz.
Sceuophylax. Volgens de Aantekening, staat hy aan de deur van de Gerfkamer, wanneer de
Patriarch dienstdoet, om hem het boek over te geven; hy heeft plaats in de rechtsgedingen,
en bewaart de inkomsten van de Kerk, om ze aan de Klerken uit te deelen.
Chartophylax, of de bewaarder van de Papieren. Hy draagt zorg voor de rechten van den
Patriarch. Hy leest het Notitieboek, hy stelt hem voor by zyne inwydinge, hy staat achter hem
als hy dienst doet. Hy houdt ook boek van de Huwelyken.
Men noemt ook Logothetos zekeren Opziener over de rekeningen en andere belangen der
Kerke, enz. De Aantekening zegt, dat hy zittende de Rechtszaken bywoont.
Allatius ubi sup. noemt hem Castrensis.
Hypomnematographus zegt Allatius ibid.
Dat boek wordt Contacium genaamt. Zie Allat. ubi sup.
Ik zal hier na zeggen, wat dat woord beduidt.
Magister by Allatius. Hy verklaart het Evangelie en de Psalmen.
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Aan de linkerhand zyn de Protopapas of Aartspriester, de Deutereuon of de tweede
Visiteur, de Overste der Kerken, de Ecdices of Assessoren, de Exarch, de twee +Die van de linker hand.
Huisbedienden, de twee Laosynacten, de twee eerste Kerkheeren, de Protopsaltus
of eerste Voorzanger, de Afgezant, de Groote Aartsdiaken, en de twede Diaken.
(k)
De Protopapas wiens waardigheit zuiver Kerkelyk is, geeft de Communie aan
den Patriarch in de plechtelyke Mis-Offerhanden, en ontfangt ze ook van hem. Hy
is de eerste onder alle de andere Geestelyken, zo in voorrechten als in

(k)

De vier, die uit hoofde van hunne functie niet anders dan Geestelyken mogen zyn, zyn de
Aartspriester, de Leeraar of Theologant, de Protopsaltus of eerste Voorzanger, en de Overste
der Kerke.
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rang. De Deuteréuon is de twede, en bekleedt de plaats van den Protopapas, als
hy afweezend is. De Visiteur heeft, onder andere voorrechten van zyn ampt, dat
van onderzoek te doen op de geschillen die in de Kerk ontstaan, als mede op de
oorzaken die het Huwelyk verhinderen. De Overste of Superintendent heeft het
(a)
opzicht over de gewyde Olie, en over 't geen men by de Grieken Antimensium
(b)
noemt. Hy heeft het recht van 't Kruis op den grond van een nieuwe Kerk te planten,
wanneer de Patriarch buiten staat is om die plechtigheit te verrichten. De Exarch
moet de gewysde zaken nazien. De Huisbedienden staan ter zyden den eersten
Voorzanger, of Choor-meester, en zingen met hem in 't Choor, gelyk ook de twee
eerste Kerkheeren, die hun plaats boven de Diakonen hebben. De Laosynacten
verzamelen de Diakens en het volk. Die men den Afgezant noemt, is de Inleider ter
gehoor by den Patriarch, en weert het volk uit den toegang. Men kan hem ook voor
Ceremonie-meester houden. De andere Bedienden van dat gedeelte van het Choor
't welk aan de linkerhand van den Patriarch is, zal ik alleen met den vinger aanwyzen;
te weten den Catechizeermeester, die de nieuwbekeerden onderwyst en tot het
(c)
ontfangen van den Doop bereidt; de Periodeuton, die over en weer gaat om ook
te onderwyzen die den Doop zullen ontfangen; de Prefect of Ceremonie-meester,
onderscheiden van den Afgezant, wyst elk zyn rang en plaats aan. Eindelyk zyn 'er
(d)
nog de Officier die den Herderlyken staf voor den Patriarch heen draagt, de
Waschkaarsdrager, en de Deurwaarders. Wyders moet men aanmerken, dat die
Waardigheden en Bedieningen zo menigvuldige veranderingen ondergaan hebben,
dat men zich niet moet verwonderen over de geduurige verwarringe welke men by
de Schryvers ontmoet wegens hunne functien, namen, en toeeigeningen, en dat
men ze dikwils onder andere namen, dan hier gezegt is, aangewezen vindt. By
voorbeeld, men vindt in de Bizantynsche Historie een groten Ecclesiarch, die mogelyk
dezelve is met den Superintendent der Kerke; een Nomophylax, of de Bewaarder
der Kerkelyke Wetten; een Dicaiophylax, of Procureur der Kerke, die de Tytels en
Papieren bewaart; een Groot Interpretator van de Kerk, een Logothetus der
Huisbedienden, die als Intendent over 's Patriarchs huis is; eenen anderen
Kerk-Logotheet, die een soort van Inspecteur generaal daar van is; eindelyk een
Lampadarius, die het licht in de Kerk bezorgen, en de lampen onderhouden moet,
als mede een Kerkmeester der Notarissen.
+
Ik moest den Protosyncellos of Onderpatriarch niet vergeten, die volgens eenigen
+
de eerste Huisbediende van het Patriarchaal Paleis is: maar dit is zo niet.
De Protosyncellos.
Protosyncellos zegt zo veel als eerste opziener over den Patriarch. Hy heeft het
recht van in het Patriarchaal Paleis te wonen, en daar te overnachten met de andere
(e)
Syncellen die onder hem zyn. Zyn Kamer is naast die van den Patriarch. Met een
woord, hy is niet alleen de Vicaris en Coadjuteur, maar zelfs de Geestelyke Vader
van den Patriarch. Eertyds was de Syncellos gemeenlyk de Opvolger van den
Patriarch, gelyk by ons de Coadjuteur den Bisschop en den Aartsbisschop opvolgt.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Men verklaart Antimensium door Superaltare? 't is eigentlyk een verdraagbaar Auteur. Zie
Haberti Pontif. Graec. pag. 663.
Stauropegum of Crucis defixio, ibid. en Allatius ubi sup.
Die over de Grieksche gewoontens in 't Latyn geschreven hebben, noemen hem Circumcursor.
Eenige Autheurs schryven dat ampt toe aan den Protopsaltus, of Protospaltus, gelyk zommige
schryven.
Σύγϰελλος Concellaneus, van Cella een klein kamertjen. Door verbastering schryven de
hedendaagsche Grieken σύγγελος, zelfs de geene die dat ampt bekleden. Te vergeefsch
heeft dan de Heer Aymon verbetert de gewaande faut van eenen der Ondertekenaren van
de veroordeelinge van Cyrillus in het Concilie van Jeruzalem. Zie pag. 334. en 335. van de
Monumens Autentiques &c.
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Dewyl ik hier gesproken hebbe van de Waardigheden beneden die des Patriarchs,
+
(f)
Archimandrita.
zal ik 'er bydoen den Archimandrita, die by de Grieken de Opperste van een
Gemeenschap van Monniken is. Archimandrita, Hegumenos, en Abt zyn drie
gelykluidende namen.
+
Ik eindig met het Synode, 't welk een Concilie in 't klein is. Het recht van die
+
vergadering binnen de Provincie te beleggen, koomt den Patriarch toe, nevens
Provinciale Synode.
den Eparch of Aartsbisschop. De oude

(f)

Archimandrita van Mandra, 't welk een schaapkooi betekent, en vervolgens genomen is voor
een hol, of verborgene plaatze. Dus geeft Archimandrita te kennen een Opperste der geenen
die in een verborgene plaats wonen. P. Simon leidt, in zyne Aanmerkingen over de Voyage
du Mont-Liban, het woord Mandra af van een Chaldeeuwsch woord, 't welk in een slecht
hutjen te wonen beduidt.
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Inzettingen van de eerste Kerke brengen mede dat de Provinciale Synode tweemaal
's jaars vergaderen moet. Die Constitutie wierdt lang daarna verandert, en men
beval dezelve maar eenmaal te beroepen, te weten van Paaschen tot het einde van
October. Ten tyde van Zonarus wierden de Synoden geheel en al verzuimt, waar
over hy zich ook beklaagt. Hedendaagsch is dat verzuim nog groter: maar indien
alle de Synoden vreedzaam, vriendelyk, verdraagzaam, en nederig toegingen, en
men daar vyandig was tegen alle hairkloveryen en hatelyke onderscheidingen, wat
ongeluk is het dan voor de Kerk daar van berooft te zyn!

Vierde hoofdstuk.
Handelende van den Kerkdienst, Liturgie, en andere Gebruiken.
+

(a)

DE Grieken heeten Canon en Synaxis 't geen de Latynen Officie of Kerkdienst
noemen. Die Kerkdienst bestaat uit negen gedeeltens, te weten het Nachtgezang, +Negen gedeeltens van
de Vroegmetten, het Morgenlof, het eerste Kanonikale uur, het derde, het sesde, den Kerkdienst.
(b)
de None of het laatste uur, de Vesper, en de laatste gezangen. Ik zal wegens die
gedeeltens van den Kerkdienst, en voor al 't geen de Kanonikale uuren betreft, niet
(c)
herhalen 't geen ik op eene andere plaats gezegt hebbe. Na het Nachtgezang heft
(d)
men het Trisagium op, men herhaalt driemaal het Gloria Patri &c. en zo doet men
van gelyken by alle de Uuren. Ik laat my niet in wegens 't geen eigentlyk tot yder
gedeelte van den Kerkdienst behoort, noch over de veranderingen die 'er door den
tyd zyn ingekomen. Om grondige kennisse te verkrygen van die dingen, die niemant
(e)
dan alleen den Monniken nut zyn, moet men tot de Typica gaan.
+
(f)
Zie hier in 't kort wat de Liturgie der Grieken betreft. Zy hebben vier byzondere
+
(g)
Vier byzondere Liturgien.
Liturgien in gebruik. De eerste is die van St. Jacob , waar aan de Grieksche
Kerk altoos hare toestemminge gegeven heeft. De lengte van die Liturgie, welke
vyf uuren duurt, is oorzaak dat men ze maar eenmaal 's jaars leest, namelyk den
23. October, zynde de dag van St. Jacob. De twede Liturgie is die van St. Basilius.
Die Oudvader, ziende dat de langduurigheit der Liturgie van St. Jacob den aandagt
der gemeente deet verflauwen, meende dezelve te moeten verkorten. Men leest
(h)
dat Officie op alle de Zondagen van de Vasten, uitgenomen op Palmzondag, op
heiligen Zaturdag, op Kers-avond, op Driekoningen-avond, en op St. Basilius dag.
Ricaut voegt 'er by, op Witten Donderdag, en op den dag der Kruis-Verheffinge. De
derde Liturgie is die van St. Chrysosthomus. De Liturgie van St. Basilius was nog
te lang: deeze Heilig hadt de zwakheit der gelovigen nog te veel gevergt, geen
achtgevende dat een al te lange Dienst den aandagt, tot de Religie vereischt, ten
lesten afwendt. St. Chrysosthomus verkortte die Liturgie op nieuw, of liever hy nam
uit de Liturgie van St. Basilius't geen hy gewigtigst oordeelde, en plaatste dat in de
zyne. Men bedient zich van de Liturgie van St. Chrysosthomus het geheele jaar
door, behalven op de bovengemelde dagen. De vierde Liturgie, welke van St.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(h)

Canon betekent Regel, Synaxis een vergadering.
Completorium, omdat de dag ten einde is, Completus dies.
I. Deel van de Godsdienstplichten der Roomsgezinden.
Heilig God, Heilige sterke, Heilige Eeuwige.
Boeken der Grieken, die de orde der Diensten van het gantsche jaar, en die der Vastendagen
vervatten.
Ricaut Etat de l'Eglise Grecque Chap. 16.
Bona de Rebus Liturgicis L. I. Cap. 8. De Kardinaal Bona verdedigt het gezag dier Liturgie
tegen de Protestanten, die dezelve verwerpen als verdagt zynde, uit hoofde dat men daar in
eenige uitdrukkingen ontmoet, welke lang na den Apostel Jacobus zyn ingevoert.
Bona ubi sup. Cap. 9.
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(i)

Gregorius is, draagt den naam van Gepréconsacreert, omdat zy altoos op het
Officie van St. Chrysosthomus of van St. Basilius volgt. Die Liturgie van St. Gregorius
is niet anders dan

(i)

Προαγιςμένη, Ricaut ubi sup.
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een Verzameling van Gebeeden, die bekwaam zyn om den Priester en den
Communicanten de vereischte gemoedsgestalte tot het waerdiglyk ontfangen van
het Nachtmaal in te boezemen. Ricaut vergelykt dien Dienst by den Dienst der
Communie in de Liturgie van de Engelsche Kerk. Hy voegt 'er by, dat men ze voor
de luiaarts des morgens ten elf uuren leest, maar dat men ze in Godsdienstige
huizen ten negen uuren begint, op dat 'er voor andere Godvruchtige oefeningen
+
geen tyd ontbreeke. Echter moet men niet denken dat die lange en geregelde
+
Devotien de Grieksche Monniken tot eerlyker luiden maakt: de Historien en
De menigvuldige
Devotien maken de
Reisbeschryvingen spreken niet dan te veel ten nadeele van de Oostersche
Monniken. Die geregeltheit is een vernis 't welk de gebreken voor de oogen van Grieken niet eerlyker.
eenvoudige en lichtgelovige menschen verbergt. Zy wordt by de Grieken, gelyk
elders, in gewoonte en onachtzaamheit verkeert. Die Monniken gelyken de onze,
(a)
behalven dat deze hunne buurt baloorig maken met aan te kondigen dat zy hun
Officie gaan opzeggen, dat is, zich quyten van een taak die den Conventen is
opgelegt.
+
(b)
De Turken hebben den Grieken het gebruik van klokken verboden . ‘Zy hangen
+
eenige stukken yzer door middel van touwen aan de takken van een boom op;
Vreemd Klokkenspel der
Grieken.
die yzers zyn omtrent van gedaante als de banden waar mede de wielen der
rytuigen bekleed zyn, namelyk krom, omtrent een halven duim dik, en drie of vier
duimen breed, in de lengte met eenige gaten doorboort. Men maakt op die yzers
een Klokkenspel met kleine yzere hamertjes, om den Monniken aan te kondigen
dat zy ter Kerke moeten komen. Zy maken nog een ander soort van geluid, 't welk
zy trachten te doen accorderen met dat der yzere platen. Men houdt in de eene
hand een houten lat omtrent vier of vyf duimen breed, waar op men met een houten
hamer slaat.’ En dewyl een Monnik zo veel te zeggen is als een soort van Devotaris
die de strengheit van zynen regel met het vermaak weet te paren, moet ik 'er
byvoegen, met de eigene woorden van Tournefort. ‘Dat zy op dagen van vrolykheit
aan tafel zittende, geluid maken met een koper drinkschaaltjen, daar op telkens met
het hecht van een mes kloppende, terwyl zy door den neus zingen gelyk de
Capucynen.’
+
Het celebreeren van de Liturgie vereischt een zuiver geweten, een rein hart,
+
(c)
Vereischtens tot de
Christelyke gedachten , met liefde, gematigtheit, enz. Men weet hoe moeilyk
Celebratie
der Liturgie.
het zy die deugden te verkrygen, en dat het altoos onmogelyk zal zyn dezelve
van de plechtigheden en de welvoegelykheit te konnen onderscheiden. Naar het
verhaal van Ricaut, volgt na het houden van den Dienst het voorlezen van het leven
van dezen of geenen Heilig, en die lezinge verstrekt voor een Sermoen of Predikatie.
Volgens Tournefort is het gebruik der Sermoenen als afgeschaft, zo dat men byna
geene Predikstoelen in de Kerken vindt. Indien de eene of de andere Papas zich
tot prediken begeeft, gaat zulks zeer slecht toe. Men betaalt twee ryksdaalders voor
een Sermoen, schoon zy zo veel niet waard is. 't Is een gehaspel van woorden, die,
zo hy zegt, noch de Prediker, noch het volk verstaat.
+
Zal ik hier melden van de gestalte die zy in hunne gebeeden en de uiterlyke
+
tekenen van hunne Devotie houden? Ik moet 'er van spreken. Schoon de
Uiterlyke gestaltens van
devotie.
Libertynen en waereldsche menschen die gebruikelykheden voor beuzelingen
(a)

(b)
(c)

Zy ontrusten hunne gansche buurt met het geluid hunner klokken. Voyae une Messe, une
Matines, une Vepres bien sonnées sont à demi dictes. Dus drukt zich Rabelais wegens den
Dienst der Monniken uit.
Tournefort Voyages du Levant, Lettre 3. Zie hier achter de figuur van dat instrument, 't welk
voor een klok dient.
Eertyds riep onder het celebreren der Mysterien een Diaken in de Vergadering uit, Dat yder
alle vyandschap aflegge.
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houden, echter maakt het gemeen daar werk van, en de Godvruchtige zyn daar
(d)
yverig in. In het gebed wenden de Grieken zich naar het Oosten. Zy bidden overend
staan-

(d)

Zy volgen dat gebruik tot bygelovigheit toe, in zo verre zelfs, dat zy zich tusschen de Kerk en
het Oosten bevindende, liever den rug toekeeren aan de Kerk, dan aan het Oosten, enz. Dit
is gehaalt uit het Kerkgewoonteboek van P. Goar, bekent onder den naam van Euchologus.
Men schryft den oorsprong dier bygelovigheit toe aan de Priscillianen, Ketters der vierde
eeuwe, die aan de voorzeggende Sterrekunde geloof gaven, en waanden dat de Hemellichten
invloed hadden op onzen Aardkloot. Men meent dat Priscillianus en zyne Navolgers de
gewoonte hebben ingevoert van in het bidden zich naar het Oosten te wenden, even of men
de Zonne om hulp aanriep tegen den quaden invloet der andere gesternten.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

78
de, doch zy mogen ook leunen, en zelfs zitten. De Leeken zitten neder terwyl de
Priester onderwyst, zy rechten zich op wanneer men God aanbidt, of wanneer men
(a)
lofzangen zingt. Zo zegt een hedendaagsche Griek . Plaats genomen hebbende,
ontdekt men het hooft, en maakt het teken van 't Kruis. De manier der Grieken is,
eerst de drie voorste vingers van de rechter hand zaam te voegen, waar door men
betekenen wil dat de Godheit in drie personen bestaat. Dan brengt men die drie
vingers van het voorhooft tot beneden de borst, en vervolgens van den rechter
schouder tot den linker; 't geen niet minder zyne verborgenheit inheeft. In die
verbeelding van het Kruis leeren ons de drie vingers, aan het voorhooft gebragt,
dat de Drie-eenheit in de Hemelen woont. Van daar tot onder de borst gelegt,
beduiden zy eensklaps vier grote Mysterien, namelyk de Vleeschwording, de
Kruisiging, de begraving, en de nederdaling van Jezus Christus ter hellen. Die drie
vingers op den rechter schouder gelegt, betekenen dat Jezus Christus opgewekt
zynde gezeten is aan de rechter hand van God. Eindelyk de linker schouder de
verwerping der Godlozen betekenende, bidt de Griek door de beweginge van zyne
drie vingeren naar den linker schouder, dat hy niet onder het getal der Godlozen
gestelt, maar van onder de magt des Duivels mag verlost worden. Indien ik my over
de geheimenissen van verscheidene andere gestalten, den gelovigen in hunne
devotien aanbevolen, ook zo wilde uitbreiden, zou ik een wydlopig verhaal konnen
doen van Allegoriën, die verstandig schynen uitgedagt, doch van geene de minste
nuttigheit zyn; ook zyn zommige zeer verre gezogt, en aan de Grondleggers van
het Christendom gantsch onbekent geweest. By voorbeeld, men zou mogen
verzekeren dat zy nooit geweten hebben, dat overend te staan by den Dienst op
Paasch-zondag, betekent dat de Opstandinge van Jezus Christus ons verlost heeft
(b)
van onze zonden. Daar moest een Patriarch van Constantinopolen verschynen
om dat Geheim te openbaren.
Het teken van 't Kruis en 't Gebedenboek dat men het uurwerk noemt, 't welk op
de Uuren der Latynen uitkoomt, vervatten de geheele devotie der Grieken. Men ziet
(c)
uit die Uuren, dat de Grieken de Heiligen, als mede de Heilige Maagd aanbidden.
+
In hunne gebeden heeft de Maagd den naam van Moeder Gods, Koninginne van
+
't Geheel-al, Glorie der Rechtzinnigen. De andere Heiligen hebben ook hunne
De Grieken bidden de
tytels: naar dat men meer of min op hen betrouwt, of meer of min devoot is, voegt Heiligen en de Maagd
(d)
men hun bynamen toe, of neemt ze hun af. De Beelden zyn plat of geschildert; aan.
en men vindt in hunne Kerken geen gesneden beeld werk.
(a)
(b)
(c)

(d)

Christophor. Angelus Cap. 21. status Groecor.
Germanus in Theoria Rerum Eccles. aangehaalt door * * *.
In een gebed van het Nachtgezang, bidt men de Heilige Maagd den raad der Godlozen te
verstrooyen, voor den Koning te stryden, in te staan voor den vrede van 't Geheel- al, enz.
Men doet een diergelyk gebed in de Vroegmetten. Zie Ricaut Chap. 18. de l'Etat de l'Eglise
Grecque wegens het Geloof der Grieken in dit stuk. Hy maakt daar een lang uittrekzel van
de Geloofsbelydenisse der Kerken van Anatolien over de Aanroepinge der Heiligen. Hy vindt
geen ander onderscheit tusschen de Latynsche en Grieksche Getyboeken, dan dat deze zeer
achterboudende zyn in het stuk van Aanroepinge. Hy brengt uittrekzels by van gebeden aan
de Heiligen, en van die men den Kinderen doet leeren, gericht tot de Maagd, tot de Engelen,
tot de Heiligen, en tot het Kruis, welke echter zyn zeggen niet zeer bewyzen.
Ricaut ubi sup. zegt Chap. 17. ‘dat de Grieken Beelden in hunne Kerken hebben tot sieraad,
voor de Historie, en voor den Dienst; dat zy aangestekene lampen voor die Beelden stellen,
dat zy ze bewieroken, dat zy ze begroeten in 't begin en op 't einde van hunne gebeden ....
dat het Beeld der H. Maagd en dat van St. George hy hen overal op een soort van een
lessenaar gevonden wordt, welke beelden zy devotelyk kusschen, als zy de Kerk in en uitgaan,
gelyk ook met het slot van eenig voornaam gedeelte der Liturgie ...... doch dat zy
ondertusschen den Vloek uitspreken tegen die enkele verbeeldingen aanbidden.’ Ricaut haalt
ook, op het stuk van den Beeldendienst, de onderscheidingen aan, die de Grieken tusschen
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+

(e)

Ik moet niet vergeten, dat in zekere gevallen aan de vrouwen verboden is binnen
+
in de Kerken te komen, en zy aan de deur moeten blyven staan, even of haar
Vrouwen zomwyl de Kerk
adem vergiftigt was; en dat het haar indien staat ongeoorloft is te communiceren, verboden.
en de Beelden te kusschen.

(e)

dien dienst, en dien men aan de Godheit bewyst, maken; onderscheidingen die niet van die
der Catholyke Kerke verschillen.
Tournefort zegt dat men in de Kloosters zo vies niet valt, en dat men daar waschters of
bleiksters onderhoudt.
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t.o. 79

A. Pain de la Communion chez les Grecs. B. l'Etoile. C. l'Evêque tenant le chandelier à Trois
et à deux branches. D. l'Evantail. E. Le Corban ou pain de la Communion des Cophtes.
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Vyfde hoofdstuk.
Beschryvende de Plechtigheden van de Misse.
(a)

DE Liturgie van St. Chrysostomus beveelt den Priester die de Misse zal gaan
doen, zuiverheit van hart, onthoudinge van driften, en de Biegt. De dus voorbereide
Priester gaat met een Diaken in het Choor van de Kerk. Zy wenden zich beide naar
+
het Oosten, en buigen driemaal voor de Beelden van den Zaligmaker en van de
+
H. Maagd, 't geen gevolgt wordt van een kort gebed, waar op wederom drie
Ceremonien van den
(b)
buigingen ten Oosten gedaan worden. De Diaken nadert den Priester, om zyn Mis-Priester met zynen
Diaken.
(c)
Overkleed en zyn Stool, waar mede hy zich vervolgens versiert, van hem te
laten wyden. De Priester neemt dan ook zynen Overrok, en dit alles wordt verzelt
van gebeeden, toepafselyk op die Sieraden, dezelve met eenen kusschende, ik
weet niet door wat beweging van devotie, schooon van ouds in gebruik. Vervolgens
(d)
neemt de Priester den Manipel, daar op zyn Stool dien hy kuscht, voorts den
(e)
gordel, die, volgens het gebed, hem kracht geeft, en den Genuaal of knieband,
(f)
die voor een zwaart aan zyne heup verstrekt. Van den Knieband gaat hy met de
(g)
zelve ceremonien tot den Kasuifel over.
+
Wyders gaan de Priester en de Diaken naar de Prothesis, en wasschen hunne
+
(h)
Bereidinge van het
handen, terwyl zy in hunne taal het Lavabo &c. opzeggen. De Prothesis is ter
Sacrament.
linker zyde van het Autaar. Daar maakt de Priester het Sacrament gereet. De
Diaken brengt daar het brood en den wyn, den schotel en de kelk, zettende deeze
aan de rechter, en den schotel aan de linker hand. Beide maken zy drie buigingen
voor de Prothesis. De Priester, na de benedictie daar by te hebben gevoegt, neemt

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
(g)

(h)

Edit. Venet. in 4. apud Julianos, niet zeer correct, zo in 't Grieksch als in 't Latyn. Dewyl ik
alleen den zin der Liturgie nodig hadt, hebbe ik my van deze uitgave, by gebrek van beter,
bedient.
Stoecharium. 't Is een gewyd Overkleed, 't welk overeenkomt met de Albe of het wit hembd
der Latynen. St. Germanus ubi sup. zegt dat het Stoecharium een zinnebeeld is van den
luister der Godheit, en van de heilige onderhandeling van den zo gekleeden gelovigen met
God. Dat sieraad draagt de Diaken zo wel als de Priester. Die meer daar van weten wil, leeze
Haberti Pontific. Groecum. Pag. 22.
Orarium. 't Is een Latynsch woord, schoon door de Grieken gebruikt. St. Germanus ubi sup.
zegt, dat Orarium de naarstigheit van den Diaken in zyn ampt te kennen geeft. Zie Haberti
Pontific. Groecum ubi sup. Onder de Priesterlyke sieraden der Grieken, is ook het
Epitrachelium, 't welk men overzet Collare of balssieraad, ook Cervicale, 't welk in quaad
Latyn het zelve beduidt; en Stola of Stool. Tournefort spreekt nog van een ander sieraad, dat
Pola genaamt wordt. 't Is een vierkant gebloemt stof, drie vingers breed, ruitsgewyze, tusschen
de schouders met een speld op het koorkleed vastgemaakt. Men kan alle die sieraaden nazien
in de nevensgaande afbeelding van een Papas.
Epimanicia, Manipels. De Grieken hebben 'er twee, een voor den rechter arm, en een voor
den linker. Zy verbeelden de banden van Jezus Christus. 't Is den Patriarch alleen geoorloft
twee Manipels te hebben. Habert ubi sup.
Het Genuaal, of het Epigonatium, word gebonden op de knie van den Celebrant die eenige
waardigheit heeft. Zo zegt de Liturgie van St. Chrysostbomus. Dat Genuaal verbeeld het
linnen 't welk diende om den Zaligmaker de voeten te wasschen.
Den zelven zegenende en kusschende zegt hy, accingere gladio tuo super femur tuum.
Phelonium in 't Grieksch. De Kasuifel der Patriarchen is overal bezaait met Driehoeken en
Kruissen. Om de Kruissen noemden het de Grieken Polystaurium. De Driehoeken verbeelden
J.C. die de Hoeksteen is.
't Is een klein Autaar. Daar zyn drie Auters in het Choor of Sanctuarium. Het groot Altaar, of
de Heilige Tafel, is in 't midden. Men plaatst daar het Krius en het Boek der Evangelien. De
Prothesis is ter linker zyde als men het Choor inkomt. Het derde Auter is aan de rechterhand.
Men heeft daar de gewyde Vaten, de Boeken, en het Priesterlyk gewaad.
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(i)

(k)

het brood dat geoffert moet worden in zyn linker hand, en in zyn rechter het mes
(l)
waar mede hy een kruis maakt ter plaatze van het teken dat op het brood is,
zeggende tot driemaal toe, Ter gedagtenisse van J.C.

(i)

(k)
(l)

Προσφορα, Offerhande. Dat brood is rond, om dat het de penningen, die Judas voor het
verraden van J.C. ontfing, verbeelden moet. Zie Durand, aangehaalt door Goar, die op zyn
beurt aangehaalt is door den Duitscher, die een geweldigen hoop aanmerkingen over Christ.
Angelus gemaakt heeft.
Λόγϰη Lancea. Dat mes draagt den naam van lans of speer, ter gedachtenis van den steek
in de zyde van den Zaligmaker.
Zie de figuur van dit teken, waar op men letters ziet, die betekenen Jezus Christus heeft
overwonnen.
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onzen Heere, onzen God, en onzen Zaligmaker. Deze woorden gesprooken
hebbende, steekt hy het mes ter rechter zyde van dat teken in, en splyt het tot een
kruis, onder het uiten dezer woorden, Hy is als een schaap ter slachtinge geleid.
Voorts ter linker zyde snydende voegt hy 'er by, En als een lam dat niet schreeuwt
onder het scheeren. Aan het bovenste gedeelte van het teken rakende, zegt hy,
zyn oordeel is verheven (of openbaar geworden) in nedrigheit, en aan het onderste,
wie is 'er die zyne geslachtrekeninge zal maken (of uitleggen)? Op elke daat des
(a)
Priesters, herhaalt de Diaken deeze woorden, laat ons den Heere bidden, en zynen
Stool in de rechter hand neemende, zegt hy tot den Priester, Hef op, Heer! Dan
spreekt de Priester, nadat hy dat zelve brood nog eens schuins aan de rechter zyde
doorboort heeft, deze woorden, zyn leven is verhoogt enz. Vervolgens keert hy het
(b)
brood om in den schotel, en in het oogenblik dat dezelve Diaken tot hem zegt offert
Heer! heft hy het kruisgewyze op, om de Kruisofferhande als af te beelden. Ik offer,
zegt hy, voor het leven en de zaligheit der waerelt het lam Gods, dat de zonde der
waerelt wegneemt. Van gelyken, als de Diaken hem zegt, opent Heer! opent hy de
rest van het brood met zyn mes ter rechter zyde, passende op die daat toe deze
plaats, Een van de Krygsknegten opende zyne zyde met zyn speer, en daar vloeide
bloed en water uit. Daar op giet de Diaken wyn en water in de Kelk, mengt het onder
(c)
een om het lyden te beter te verbeelden, en spreekt den zegen uit.
+
(d)
De Liturgie vervolgt dus: de Celebrant neemt een tweede brood, zeggende
+
(e)
Verdeelinge van het
onderwyl, ter eere van onze gelukzalige Maagd enz, hy heft het op, en legt het
Brood
des Nachtmaals in
ter linker zyde van het eerste. Hy neemt een derde, en een vierde, enz. makende
Portiën.
daar van het zelve gebruik als voren. Zy worden toegeschikt aan Johannes den
Dooper, en aan andere Heiligen, zo Profeten en Apostelen, als Oudvaders en
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

Schoon het Orarium der Grieken niet volstrekt den Stool beduidt, kan men het echter hier
niet anders overzetten. De Diaken neemt hem in zyn rechterhand, wanneer hy iet met aandagt
doen moet. Voor de oprechting van het Christendom, diende het Orarium om het volk tot
stilzwygen en aandagt te bewegen.
Deze is niet de ware Consecratie, noch de ware Offerhande, en schoon de Priester op alle
de gedeeltens dier Immolatie plaatzen toepast, die byzonderlyk opzicht hebben tot de
Offerhande van Jezus Christus, is dezelve echter maar eene voorbereidinge tot de eigentlyke
Offerhande. Het woord θύω, dat de Priester gebruikt, en wy niet anders hebben konnen
vertalen dan ik offer, is eigentlyk in 't Latyn Immolo, even of hy zeide, ik doe een
voor-offerbande: want de Immolatio ging by de oude Heidenen voor het eigentlyk Offer.
De gewoonte van water en wyn in den beker te vermengen is zeer oud, en zelf in de eerste
Kerken in gebruik geweest; 't geen de Protestanten niet lochenen. De oorsprong daar van,
zegt men, is deze, dat namelyk de Gelovigen van dien tyd op de Agapen of Liefdemaaltyden
den zelven wyn drinkende dien zy by de Communie nuttigden, men hen van onmatigheit zou
hebben konnen beschuldigen, indien zy de kragt van den wyn, die in Azien zeer sterk is, niet
met water gebroken hadden. Dit kan derhalven de oorsprong van de praktyk der Grieken zyn.
Zie in 't Pontificaal van Habert eenige getuigenissen voor de oudheit van dat gebruik.
Of liever eene andere portie of stukjen brood, waar van hy, even als van het eerste, een
Triangel maakt. De Griek gebruikt het woord Prosphora, 't welk oblatie of offerhande betrekent.
Dit is 't geen de Grieken noemen de portie van de Moeder-Maagd; zelfs is men zo verre
gegaan, dat men het den naam van het lichaam der Maagd gaf. De Patriarch Germanus
noemt dat brood duidelyk het lichaam der gelukzalige Maagd. Die buitensporige uitdrukkingen,
en de al te sterke figuren in 't vervolg op die stoute uitdrukkingen gebouwt, gelyk by de Grieken
een gemeen gebrek is, hebben aan eenige Schryvers gelegenheit gegeven van te zeggen,
dat de Grieken eene wezentlyke tegenwoordigheit van het lichaam der Maagd geloven. Zekere
Guy, de Carmeliter, telt maar los weg onder de dwalingen der Grieken, dat de overblyfzels
van het geconsacreerde brood zyn de overblyfzels van het lichaam der gelukzalige Maagd,
en de goede man Boucher, een andere Monnik, schryft, dat Grieken alle een zeer belagchelyk
en buitensporig gevoelen hebben, dat namelyk onder de gedeeltens van de geconsacreerde
Hostie het lichaam van de Maagd wezentlyk is, even als het dierbaar lichaam van haren Zoon
onder de voornaamste deelen, enz.
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(f)

Martelaars, enz. St. Chrysosthomus heeft 'er een alleen, om dat het volgens zyne
Liturgie is. Alle die portien zyn negen in getal, en verbeelden, zegt men, de negen
eeretrappen der Engelen. Daar na neemt de Priester wederom ander brood, en
consacreert nieuwe portien, gelyk te voren; te weten voor des offerenden Priesters
Aartsbisschop of Bisschop, als mede voor de Priesters, de Diakonen, en alle die tot
de Orde van het Priesterdom behooren; vervolgens ook ter gedachtenisse van de
Stichters der Kerke waar in men de Mis doet, en tot vergevinge van hunne zonden.
Hier maakt men ook gewag van de levendigen die hebben wil-

(f)

Zie Ricaut Etat de l'Eglise grecque.
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(a)

len genoemt zyn in de gebeeden; vooral, zegt Ricaut, van de geenen die deeze
(b)
(c)
Misse hebben bekostigt; gelyk ook van de doden , wier gedachtenisse men verzogt
heeft te vieren. De Celebrant zet deze laatste portie aan zyne linkerhand. De andere
hadt hy aan zyne rechter geplaatst.
+
Vervolgens neemt de Diaken het Wierookvat, en biedt het wierook den Priester
+
aan, opdat hy het zegene. De Priester zegent het, en bewierookt den Asterisq.
Wierook.
(d)
Dit is een zilvere sterre, welke de Priester op het gewyde brood legt, te gelyk
uitsprekende deze woorden, de sterre stond stil ter plaatze daar het kind gelegt was
enz. Hier op volgen eenige andere gebeden, waar na hy ook de dekkleden over
den Schotel en de Kelk bewierookt. Behalven die afzonderlyke dekkleeden voor het
brood en den wyn, is 'er nog een dat de Celebrant over die beide slaat, en 't welk
de Grieken Aër noemen. Thans voegen de Priester en de Diaken hunne handen te
zamen, en bidden de Heilige gaven aan met deze woorden, Gezegent zy de Heere
enz. De Priester doet nog een ander gebed, dat de Liturgie het gebed der Offerhande
noemt, waar na hy de Prothesis of het linker Autaar bewierookt en de absolutie doet.
Hier spreekt de Priester een gebed, waar in St. Chrysosthomus even na de Heilige
Maagd genoemt wordt. Het gebed dat de Diaken in 't byzonder doet, nadat hy het
wierookvat wederom uit de hand van den Priester genomen heeft, om de heilige
Tafel, dat is het groot Autaar, zelv kruisgewyze te bewieroken, is begrepen in de
volgende woorden: ‘Gy zyt lichamelyk in het graf geweest, uwe ziel is nedergedaalt
ter hellen als God, gy waart in het Paradys met den moordenaar, maar gy hebt u
geplaatst op den hemelschen Throon met den Vader en den H. Geest, daar gy alle
dingen vervult door uwe onmeetelykheit.’ Eindelyk zegthy het Miserere, bewierookt
het Choor of het Sanctuarium, den Tempel, de Heilige Tafel, en den Priester, en
zet het Wierookvat op zyn plaats.
+
Deze zyn de plechtigheden die de Grieksche Priester gebruikt omtrent de Tekenen
+
die hy op de Prothesis voorbereidt. 't Is derhalven tot nog toe maar eene
De Consecratie is nog
niet
volkomen.
voorbereidinge, en geene volkomene Consecratie, als welke alleen op het groot
Autaar geschiedt. Zommige hebben het brood van de Prothesis, reets in staat om
op het groot Altaar gebragt te worden, het doode lichaam van Jezus Christus
genaamt, andere het onvolmaakte lichaam van Christus, omdat de Consecratie,
waar door 't het ware lichaam van Jezus Christus wordt, nogh niet geschied is. Dit
belet niet dat de Grieken de sterkste, verhevenste, en verborgenste spreekwyzen
gebruiken ten opzichte van dat brood, even of het reets getransubstantieert ware.
(e)
Daar uit redeneeren eenige Protestanten dus: ‘Dewyl de Grieken zulke mystique
uitdrukkingen omtrent het ongeconsacreerde brood hebben, en daar van spreken
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Etat de l'Eglise grecque Chap IX. Al 't geen hy verhaalt wegens de manier hoe de Portien of
gedeeltens geconsacreert worden, komt tennaastenby overeen met de Liturgie van St.
Chrysostomus.
De Grieksche Kerk offert die Portien voor de doden, opdat de Heere hunne zielen in een
plaats van licht en verquikkinge stelle: gehaalt by Gabriel van Philad. in de Bibliotheque Choisi
van Barat, Tom. II.
Ter gedachtenisse en voor de rust van de zielen der geenen die slapen, en van alle ware
gelovigen die rusten in de hope der Opstandinge ten eeuwigen leven, enz. Zie Lit. St. Chrys.
en Haberti Pontificale Groecum. Pag. 5.
't Is ook een kleed, waar op men eene sterre geschildert of geborduurt heeft. Dat dekkleed
of die sterre betekent dat het brood, 't welk daar onder gedekt is, en geconsacreert staat te
worden, waarlyk van den Hemel is nedergedaalt. Volgens Tournefort en anderen, is de
Asterisq een zeker kruis van zilver of van tin, 't welk de Consecrant legt op het bekken, waar
in alle de deelen van het te consacreren brood zyn, dat is op den Schotel. Dat kruis verbindert,
dat het kleed niet raake aan de gedeeltens van het brood. Men kan de figuur van die sterre
in de plaat nazien.
Claude Reponse à la Perpetuité &c. Liv. III. Chap. 4.
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even of het Jezus Christus zelv ware enz. waarom vindt men het dan vreemd dat
zy het geconsacreerde brood wat breed uitmeten’? Hun oogmerk is daar door de
bewyzen, welke die vergrotende uitdrukkingen schynen aan de hand te geven, te
verydelen: maar wat 'er van zy, ik late dat geschil over aan die het eigentlyk raakt.
+
Men meent voorbeelden van die Portiën of Gedeeltens, daar ik van gesproken
hebbe, te vinden in de volgende gebruiken: 1. in het verdeelen van de Slachtoffers +Voorbeelden tot het
in verscheidene stukken by de Joden en by de Heidenen. 2. In de brekinge des verdeelen van 't Brood in
portien.
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broods, waar van zo menigmaal gewag gemaakt is ten tyde der Apostelen, en in
de Kerke der drie eerste eeuwen. 3. Men meent de uitdeeling van Portien by de
Grieken, te mogen gelyk stellen met het gebruik der Joden, die een stuk brood of
koek enz. ter zyde leggen voor God of voor den Priester die hem verbeeldt; en met
dat der oude Heidenen, die aan de Goden een gedeelte gaven van al 't geen men
(a)
in de Maaltyden opdischte, wanende dat de Goden zich met hen aan de tafel
(b)
bevonden. By de Romeinen wierd voor Vesta altoos zorgvuldig en sierlyk
(c)
opgedischt. Laat ons by deze gelegenheit opmerken het gebruik der Monniken
van den Bergh Athos ten opzichte van de H. Maagd. ‘Als men aan tafel gaat, snydt
een Monnik het vierde gedeelte van een klein broodjen af, en legt het op een bord
of in een doos voor het Beeld van de Maagd dat op een gueridon staat. Den zegen
over de spyzen gesproken zynde, wordt dat stuk brood, 't welk men Panagia heet,
aan den Abt gegeven, die het opheffende zegt, groot zy de naam ...... waar op de
Monniken roepen, der Heilige Drievuldigheit; de Abt vervolgt, zeer Heilige Moeder
Gods, koom ons te hulpe, dan wederom de Monniken, o! God, erbarm u onzer door
haare tusschenspraak, en maakt ons zalig. Voorts neemt de Abt een weinig kruim
en eet het op: de Monnikken gebruiken het overige.
Het overbrengen der gaven of tekenen van de Prothesis tot het groot Altaar, 't
welk geschiedt onder het zingen van den Lofzang, den Cherubynschen genaamt,
betekent de intrede van Christus te Jeruzalem, toen hy van Bethanien kwam. Dit
(d)
zegt ons Germanus, Patriarch van Constantinopolen, die zo vruchtbaar in
voorbeelden en allegorien was, in zyne Theorie der Mysterien. In dat oogenblik
doen de Grieken eene ongemeene devotie blyken, welke zelf veel groter is dan
wanneer de Consecratie geschiedt: want dan blusschen zy de waschkaarssen uit,
(e)
(f)
en denken niet meer aan die Heilige Mysterie, zegt Tournefort ‘Zommige maken
diepe buigingen en begroetingen, andere knielen neder, andere werpen zich ter
aarde, als hebbende te ontsangen den onzichtbaren Koning van 't Heelal, verzelt
van zyne Engelen. Ik melde niets van hunne gebeden, noch van den drift waar mede
men zich aan die der Priesteren beveelt.’ 't Zy genoeg hier aan te merken, ‘dat de
Grieken in dien yver van devotie Jezus Christus aanspreken of hy tegenwoordig
was, gebruikende daar toe de woorden van den bekeerden Moordenaar, Heere,
gedenkt myner enz. Waar op de Priester antwoordt, dat de Heere aan ons gedenke
enz. Men schryft die overmaat van devotie voor de nog niet geconsacreerde tekenen
(g)
toe aan de dwalende meeninge van Marcus van Ephezen, die leerde dat de
Consecratie door de gebeeden van den Priester, en niet uit kracht der Sacramenteele
woorden geschiedt. Zo dat men niet zeggen moet, dat de aanbiddinge van het
Sacrament eene onbekende zaak by de Grieken is, maar dat zy daar van de rechte
kennisse niet hebben, en 'er een verkeert gebruik van maken; 't geen aan hunne
onkunde, en aan eene verouderde quade gewoonte moet toegeschreven worden.

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

Mos erat & mensoe credere adesse Deos Ovid. Fast. Lib. VI.
Fert missos Vestoe pura patella cibos. idem ibid.
Uittrekzel van Relation de l'Eglise Grecque door Covel Biblioth. Angl. Tom. V. p. 1. De Schryver
van dat Dagverhaal haalt nog twee of drie gebruiken aan die overeenkomst met dit hebben,
en schryft op zyne wyze eenige versletene plaatzen uit, niet zo zeer om de overeenkomst
der Grieksche gebruikelykheden met die der Heidenen aan te tonen, als om het vermaak te
hebben van dezelve belagchelyk te maken.
Hy leefde in de achtste eeuwe.
Voyage du Levant Lettre 3.
Citatie van P. Goar.
Hy leeefde in 't jaar 1440.
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+

Zulk eene gewoonte verkrygt de kracht van een wet, en wordt zelfs zomwyl een
soort van Geloofs-artykel, 't welk tegen te spreken voor kettery gehouden wordt. +De gewoonte, zelf eene
De Protestanten, hoe Evangelisch en Gereformeert zy meenen te weezen, zyn quade, krygt zomwyl de
(h)
kragt van een wet, ja ook
niet vry van dat gebrek. Men moet ook niet langer zo stout bevestigen, dat de
van een Geloofsartykel.
Transubstantiatie den Grieken onbekent is. Wel is waar, dat

(h)

Het Pontificaal der Grieken spreekt, in 't Hoofdstuk over de Consecratie van den Altaar, positief
van de veranderinge der onbloedige Offerhande, welke is het brood en de wyn op den Altaar
geoffert, in het lichaam en het bloed van Jezus Christus. Het woord van Transubstantiatie
koomt 'er niet by, maar wat doet 'er dat toe? Het denkbeeld is immers het zelfde. Het
onderscheid tusschen de denkbeelden en zekere woorden koomt alleen uit de vitteryen en
subtiliteiten der Controversisten voort.
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(a)

het hedendaagsch gebruikte woord niet zeer oud by de Grieken is, doch dit doet
niets tot de oudheid des geloofs. Voorts is het te vergeefsch dat men met behulp
van hairkloveryen de uiterste pogingen heeft aangewend om onderscheid te vinden
(b)
tusschen de woorden die verandering betekenen, en dat waar mede men in 't
Grieksch Transsubstantiatio overzet: want men bevindt, dat, welk woord men ook
+
gebruike, de Grieken altoos verstaan, dat het brood het eigen lichaam van Jezus
+
Christus wordt. Men vindt ook, dat in de Geloofsbelydenisse, welke den
Geloofsbelydenisse der
Sarracenen en
Sarracenen en andere Mahometanen, in de twaalfde eeuw, toen zy den
Mahometanen, tot den
Griekschen Godsdienst omhelsden, afgevergt wierdt, de Nieuwbekeerde
uitdrukkelyk zeide; ik gelove dat het brood en de wyn op eene verborgene wyze Griekschen Godsdienst
overgegaan.
(Mystiquement) geoffert worden door de Christenen..... Ik gelove dat het brood
en de wyn waarlyk het lichaam en het bloed van Jezus Christus zyn, en dat zy door
zyne goddelyke magt op eene onverstaanbare en onzichtbare wyze, boven het
+
bereik van alle natuurlyke gedachten, verandert worden. Men bevindt daarenboven,
+
dat een der nieuwste Grieken, Metrophanes Critopulus namelyk, die den
Verklaringe van
Metrophanes Critopulus
Protestanten eerst zo gunstig scheen, uitdrukkelyk verklaart, dat het
aangaande de
geconsacreerde brood waarlyk het lichaam van Jezus Christus is, hoewel de
wyze dier veranderinge ons onbekent is, en niet verklaart kan worden. Na dit kort verandering van het
verslag over eene stoffe die zo veel twist veroorzaakt, en waar van het historisch brood.
verhaal alleen tot dit Werk behoort, meen ik den Lezer geen ondienst te zullen doen,
met hem het gevoelen der Grieken volgens het denkbeeld van eenige vermaarde
(c)
Protestanten voor te stellen. ‘Zy houden al 't geen in het Sacrament des Nachtmaals
+
geschiedt, voor eene Mystique verbeeldinge van de gantsche Huishoudinge van
Jezus Christus.... Zy merken het brood in twee verscheidene tydstippen aan: op +'t Gevoelen der Grieken
de Protheris of het klein Altaar is het eene verbeelding of een figuur, op het groot volgens eenige
Protestanten.
Autaar is 't het lichaam en het bloed van Jezus Christus. Volgens de Grieken,
worden het brood en de wyn daar verandert in het lichaam en bloed van Jezus
Christus, na volkomelyk geconsacreert te zyn door het gebed en de aanroepinge
van den Priester, en door de tusschenkomst van den H. Geest.’ (Hier poogt men
de Grieksche woorden in zyn voordeel te trekken, en aan te toonen dat zy niet het
zelve denkbeeld noch dezelve verandering, als dat van Transsubstantiatie
uitdrukken.) ‘Dewyl de Grieken dan de verandering van brood en wyn in het lichaam
(d)
en bloed van Jezus Christus niet konnen uitleggen’ (waar toe de gantsche
menschelyke wetenschap niet in staat is) ‘staken zy zomwylen de nieuwsgierigheit....
en geeven die kennisse en die determinatie aan God op, blyvende voor hun zelve
by het algemeene .... Maar, dus gaat men voort, niet tegenstaande die algemeenheit,
laten de Grieken echter niet na hunne gedachten aangaande den aart der
(a)
(b)
(c)
(d)

Metousiosis.
Metabole, Metapoesis, Metastoecheiosis.
Claude reponse a la Perpet. de la Foi, Liv. III. Chap. 13.
Zie hier wat men tot verminderinge der zwarigheden kan bybrengen. Indien het waar was dat
yder Physisch punt der stoffe uit ondeelbaare en volstrekt onnaspeurlyke deeltjes bestondt,
zou het ook waar konnen zyn, dat de uitgestrekheit de wezentheit der stoffe niet uitmaakte.
Is het onmogelyk in twyfel te trekken dat de uitgestrektheit tot het lichaam wezentlyk behoort?
en is de ongerymtheit dier twyfeling zo wel bewezen, dat men ze zonder buitensporigheit niet
zou mogen voorstellen?
Na onderstelt te hebben dat het wel zou konnen wezen dat de uitgestrektheit niet wezentlyk
tot de stoffe behoorde, en daar by aangemerkt dat het lichaam van Jezus Christus nooit
bederft noch verteert, vermindert de Contradictie nog merkelyker; omdat in zulk een geval
het lichaam door millioenen van menschen kan genomen en hernomen worden, en 'er maar
een eenige zwarigheit in het Mirakel overblyft, hier in bestaande dat het zelve lichaam op een
zelven tyd kan geconsacreert en toegereikt worden door duizenden van Priesteren die verre
van elkander zyn enz.
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veranderinge die aan het brood en den wyn geschiedt, en dezelve het lichaam en
bloed van Jezus Christus doet zyn, meer byzonderlyk te verklaren..... Zy geloven
(e)
dat 'er een zamenstel van brood, wyn, en den H. Geest gemaakt wordt, dat die
tekenen hunne natuur behouden, schoon op zulk eene wyze met de Godheit
vereenigt .... dat zy niet alleen verandert worden in de kracht van het lic-

(e)

Merk aan, dat de plaats, om dat gevoelen te staven bygebragt, bewyst, dat God toegelaten
heeft dat de Communicanten de eigenschappen van brood en wyn zouden blyven zien, opdat
zy niet zouden verschrikken wanneer zy vleesch en bloed zagen. De plaats uit St. Jan den
Damascener, bewyst niet beter. Alleen ziet men daar uit de pogingen van eenen Autheur,
die onuitleggelyke en onbegrypelyke zaken onder het bereik van ons verstant tracht te brengen.
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haam en bloed van Jezus Christus, maar dat zy zelfs, door die innerlyke vereeniging,
dat lichaam en dat bloed worden.’ Op dezen grondslag bouwt men de overeenkomst
en het onderscheid der Grieken met de Latynen invoegen als volgt: ‘Zy komen
overeen in de algemeene bewoordingen die de veranderinge van het brood en wyn
te kennen geven.... in de uitdrukkingen die medebrengen dat de verandering
geschiedt in 't ware lichaam van Jezus Christus uit de Maagd geboren .... ook daar
in dat zy die verandering toeschryven aan den H. Geest, die over het brood koomt,
en daar van het lichaam van Jezus Christus maakt .... eindelyk daar in dat de eene
zo wel als de andere zeggen, dat die veranderinge het uitwerkzel der Goddelyke
Almogentheit is; een uitwerkzel dat alle de Wetten der Natuur te boven gaat .... Zy
verschillen hier in, dat de Latynen geloven dat de substantie van het brood ophoudt
te zyn, schoon de toevallen of eigenschappen blyven, en dat de Grieken zeggen
dat de substantie blyft; ook hier in, dat de Latynen geloven dat de substantie van
het brood geheel en al in die van het lichaam overgaat, door eene omkeeringe .....
welke de substantie van het brood vernietigt .... in plaats dat de Grieken geloven
dat 'er eene andere substantie by die van het brood gevoegt wordt; mede hier in,
dat volgens de Latynen de substantie van het Sacrament volleediglyk het lichaam
van Jezus Christus is waar mede hy op aarde bekleed was .... De Grieken geloven
wel, dat het lichaam uit de Maagd geboren, en het lichaam van het Sacrament, geen
twee lichamen zyn, maar dat die beide een geheel uitmaken: echter geven hunne
redeneeringen en uitleggingen te kennen, dat zy daar mede geene volstrekte eenheit,
(a)
noch volledige eenzelvigheit, gelyk de Latynen, verstaan.’ Men schryft hun deze
gelykenis toe ‘gelyk het geen een kind eet en drinkt, geen ander lichaam maakt,
maar het zelfde, schoon het daar uit zynen groei verkrygt, even zo maakt het brood
van 't Sacrament, dat het lichaam van Jezus Christus vermeerdert, geen twee
lichamen, maar een eenig ....By gevolg is de substantie, welke wy in 't Nachtmaal
met den mond ontfangen, onderscheiden van die Jezus Christus op aarde hadt, en
die hy nog heeft in den Hemel, schoon zy geen ander lichaam maakt .... Een
vermeerdert lichaam is wel het zelfde als te voren, maar het vermeerderde kan
nimmer volstrekt dezelve zaak zyn met het geen die vermeerdering ontfangt ....
Daar uit besluit men, dat de Grieken, hoewel zy zich van dezelve algemeene
uitdrukkingen, gelyk deze, dat het brood in het lichaam zelv, in het ware Lichaam
Jezus Christus verandert is, bedienen, echter geenzins in den zin dier uitdrukkingen
met de Latynen overeenstemmen. De Latynen verstaan, dat het geen te voren brood
was, geen brood meer is; de Grieken, dat het geen nog brood is, ook het lichaam
is.
De stelling der Latynen, zegt men, geeft aanleiding tot gevolgen en gebruiken,
die de Grieken volgens de hunne niet verplicht zyn toe te stemmen; gelyk het
(b)
aanwezen van toevallen of eigenschappen zonder onderwerp, en dat van een en
't zelve lichaam op verscheidene plaatzen; ook dat men het lichaam op geenerlei
wyze meeten kan; als mede de hoogste aanbiddinge van het Nachtmaal. Behalven
dat ‘zyn de Latynen genoodzaakt reden te geven van de natuurlyke ondervindingen,
die te kennen geven dat de substantie van het brood blyft ...... De Latynen geloven
(a)

(b)

Behalven dat men nooit te veel op gelykenissen moet aandringen, voor al omtrent duistere
en ingewikkelde stoffen, die door onoverkomelyke zwarigheden buiten ons bereik zyn; behalven
dat, zegge ik, zyn de Grieken niet zeer gelukkig in dezelve wel te maken. 't Is daarenboven
onmogelyk de juiste overkomst en nettigheit te behouden in gelykenissen die men maakt tot
ophelderinge van zaken, waar van men zich zelven geen recht denkbeeld vormen kan.
Deze drie gevolgen uit het gevoelen der Grieken te trekken is onvermydelyk, 't welk overtuigend
blyken zal, indien men de aangehaalde uittrekzels met aandagt leest. Wat de aanbidding
betreft, men kan ze zo min afscheiden van de Tegenwoordigheit, van de innerlyke aankleving,
en van dat geheel 't welk niet meer dan één lichaam maakt, als van de Transubstantiatie.
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dat de booswichten het lichaam en het bloed van Jezus Christus met den mond des
(c)
lichaams ontfangen, doch tot hunne verdoemenisse: de Grieken in tegendeel
houden staande, dat het

(c)

Men haalt verscheidene schryvers aan, om te bewyzen dat de Grieken van dat gevoelen zyn.
De plaatzen, zegt men, zyn zo uitdrukkelyk, dat het onmooglyk schynt dezelve naar het
Roomsch gevoelen te buigen. Men zal 'er mogelyk dezen draai aan konnen geeven. De
zondaars en godloozen gevoelen de heilzame uitwerkzelen noch die krachtdadigheit niet,
welke het lichaam en Bloed van Jezus Christus den Gelovigen doen gevoelen. Maar wat 'er
van zy, men zou de gevolgen, die men daar uit meent te trekken, konnen lochenen, omdat
de Grieken, die op verre na die stoffen zo niet hebben uitgepluist, als de Roomsgezinden en
de Protestanten, dezelve niet hebben voorzien: zonder hier aan te halen hunne onkunde enz.
De Grieken geloven ook dat het Nachtmaal de vasten breekt, en daar uit besluit men dat zy't
voor een voedzel houden, 't welk verteert word enz. Uit dien hoofde vergelykt men hen by de
Stercoranisten. Wy moesten by deze gelegenheit niet vergeten den onnutten en gevaarlyken
twist van zekere Grieksche Monniken der twaalfde eeuwe, die tot eene questie opperden, of
de Mysterien verderfelyk of onverderfelyk waren. Zulke belagchelyke en buitensporige
subtiliteiten is men aan verdroogde en door eenzaamheit verbrande harssens verschuldigt.
Zonarus weet zich verstandig in dit geval te redden. ‘Het brood, zegt hy, is het vleesch zelfs
van den doden en begraven Jezus Christus ... het daalt als zodanig neder in de maag, die
naar het graf gelykt .... doch gaat terstond wederom tot de onverderfelykheit over enz.
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brood en de wyn alleen voor de Gelovigen het lichaam en het bloed wordt.’ Eindelyk
trekt men uit zekere gebruikelykheden gevolgen tegen die beweeren dat de Grieken
de substantie van het Nachtmaal aanbidden. Die gebruiken bestaan hier in, dat de
(a)
Grieken het Nachtmaal onder de beide gedaanten uitdeelen; dat zy het de jonge
Kinderen doen neemen; dat zy overend staande, en niet knielende Communiceren;
dat de Priesters, het H. Sacrament houdende, het zelve in hunne handen drukken,
en op hun hoofd brengen; dat zy het genuttigt hebbende, hunne vingers aan hun
hair asveegen; dat zy uit den Kelk gedronken hebbende, terstond met de hand of
met een linnen doekjen den mond afdrogen; dat hunne Liturgien ons leeren, dat de
Priester na de Communie zyne lippen en den rand des Bekers afveegt met het kleed
dat hy in zyn hand heeft; gebruikelykheden, zegt men, vlak strydig met de
aanbiddinge van de substantie des Nachtmaals. By die gewoontens moet men nog
(b)
voegen, dat volgens de Reizigers door Griekenland en Azien, de Grieken niet
nederknielen voor het Sacrament dat men aan de zieken brengt; dat zy het
(c)
Sacrament niet ten toon stellen om aangebeden te worden, uitgenomen in het
werk der bedieninge; dat zy het niet in processie omdragen, en dat zy geene Heilige
dagen tot deszelfs eere hebben ingestelt.
Hier eindige ik dezen uitstap, die misschien niet onnodig zal geoordeelt worden.
+
Ik hebbe my zo veel mogelyk was aan het Historische gehouden, en alleen betracht
meer licht te spreiden over de Ceremonien die ik voornam te beschryven. Ik keer +Voortgang der
Ceremonien in de
nu weder tot die beschryvinge, volgens de Liturgie van Chrysosthomus.
Grieksche Misse.
Na dat de Diaken den Celebrant en de Heilige Tafel bewierookt heeft, voegt
hy zich by den Celebrant: zy staan beide voor die Tafel. Vervolgens elk in 't
(d)
byzonder een teken van veneratie met een toepasselyk gebed gedaan hebbende,
kuscht de Celebrerende Priester het Evangelie, en de Diaken de Heilige Tafel.
Voorts buigt zich deze voor den Priester, en zyn horarium of uurkring met drie vingers
(e)
(f)
van zyn rechter hand houdende, zegt hy tot hem, het is tyd om te offeren aan den
(g)
Heere, spreek den zegen, Meester! De Priester spreekt den zegen; de Diaken
antwoord bid voor my: de Priester bidt vervolgens met twee drie woorden, waar op
de Diaken tot driemaal toe Amen zegt. Beide zeggen zy ook tot driemaal toe, Heere,
(h)
gy zult myne lippen openen. Voorts gaat de Diaken uit den Tabernakel, bidt
driemaal aan, en vraagt weder om den zegen met een luide stem: de Priester geeft
ze hem volgens het gewoon Formulier, waar op de Diaken en de Koorzangers ook
Amen antwoorden, en hier is het dat men bidt om den Vrede, om de Zaligheit der
Gelovigen, voor de Kerk daar men in is, als mede voor die daar vergadert zyn tot
het verrichten hunner devotien; voor den Patriarch of voor den Aartsbisschop, en
de mindere Kerkelyke Waardigheden; voor de Opper-

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)

Zie 't geen volgen zal. Dit alles is getrokken uit la Reponse de Claude aux deux traités &c.
Zie Ricaut en anderen.
Ricaut Etat de l'Eglise Grecque Chap. 9.
In 't Latyn staat venerantes, in 't Grieksch προσϰυνοὔντες. Hier en opandere plaatzen zet ik
het over een teken van veneratie doen, zich buigen, os buigingen maken, en eerbewyzingen
aandoen, om een onderscheid te maken tusschen de Veneratie welke vereischt dat men met
zyn voorboofd de aarde rake, en die welke het midden houdt tusschen het eenvoudig respect
en de Godsdienstige eerbewyzing.
Καιρὸς τοὔ ποιησαι.
Κυρίω.
Δέσροτα, Meester: het Latyn der Liturgie heeft voor beide de woorden Dominus. Ik meen dat
'er merkelyk onderscheit wezen moet tusschen den Heer en den Dienaar.
Βἠμα, boven Sanctuarium enz. vertaalt.
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magten; voor de gezondheit, voor de vruchtbaarheit der aarde, voor de reizigers,
+
de zieken, de gevangenen, enz.
Ceremonien der
Grieksche Misse
Na die gebeden begint de eerste Antienne of beurtwisselende Koorzang. Ik
gaa voorby het stil gebed en eenige beurtwisselingen tusschen den Diaken en het
(a)
Koor, den voorzang van het Koor, of de Typische gezangen, als het Zondag is;
het stil gebed van de tweede Antienne 't welk de Priester doet, de tweede Antienne
(b)
door het Koor opgezongen, de typische gezangen nog eens, met de antwoorden
(c)
die daar op volgen; de derde Antienne of de Tritecte door het Koor gezongen, en
de Beatituden of gelukzaligheden die des Zondags mede gezongen worden. Ik gaa
ook voorby de drie buigingen, welke de Priester en de Diaken voor de Heilige Tafel
doen wanneer het Koor tot Gloria Patri gekomen is; gelyk ook het wedergeven van
het Evangelie aan den Diaken; 's Priesters en Diakens uitgang door de deur ten
Noorden, om vervolgens in het Heiligdom weder te keeren; hunne buigingen op
nieuw; het herneemen van den Uurkring door den Diaken, zyn heimelyk gebed der
intreede, zyne wending naar den Priester, hem vragende om den zegen der heilige
intredinge, en met eenen het Oosten aanwyzende, waar op de Priester naar dat
gewest der waerelt een kruis slaat, en den Heiligen uitgang zegent. Ik meen dat het
ook onnodig is den Lezer te verveelen met een net en regelmatig verslag van de
gebeeden die de plechtigheden der Grieksche Misse, gelyk die der Latynen, of
voorgaan of volgen.
Na die zegening van den ingang, en na dat de Diaken het Evangelie nog eens
gekuscht heest, of gegroet, volgens het Origineel, vertoont hy zich voor den Priester,
heft zyne handen een weinig op, en wyst op het Evangelie, zeggende met luider
stemme Zie daar de ware Wysheit. De Priester en de Diaken doen de behoorlyke
eerbewyzingen; deeze legt het Evangelie op de heilige Tafel, en de zangers zingen
(d)
de Troparia van dien dag. Op 't einde van het gezang, vraagt de Diaken met de
zelve plechtigheden als te voren de benedictie van den tyd des Trisagiums. Alles
is hier eveneens als het voorgaande. Het Koor antwoordt, of zegt Amen op het
(e)
gebed des Priesters, het Koor zingt het Trisagium, en onderwyl doet de Priester
binnen 's monds het Gebed dat men 't Trisagium-Gebed noemt; het Koor beantwoord
dat Gebed. De Priester en de Diaken hervatten hunne buigingen, de benedictien
geschieden van gelyken, en dit duurt tot het Trisagium geëindigt is. Dan nadert de
Diaken de deur en zegt, laat ons aandachtig zyn, en de Celebrerende Priester voegt
(f)
'er by, vrede zy aan alle. Al dat voorspel is een begin van de voorbereidinge tot
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

Het zyn de Psalmen CII. CXIV. enz. die men de Typische noemt. De beide partyen van het
Koor zingen die beurtsgewyze op.
De twede Typische gezangen.
Tritecte is een gezang, zo genaamt, even of men zeide derde en sesde. De dag-Dienst heeft
negen gezangen: by de Mis zingt men 'er twee; het derde namelyk en het zesde, die de
Tritecte uitmaken.
Dat is het gezang ter eere van den Heilig wiens dag men vieren moet.
Men ontmoet by die over de Kerkelyke Historie geschreven hebben, verscheide keurlyke
aanmerkingen over het Trisagium. Ik zal hier een mirakel aanhalen, 't welk in zyne
omstandigheden niet minder is dan andere vermaarde wonderwerken. Toen Pieter de Volder,
Hooft der Theopaschiten, die in de vyfde eeuw leefde, getracht hadt het Trisagium met deze
byvoeging, die voor ons zyt gekruist geweest, te doen aannemen, wierd een Grieksch kind
eensklaps ten Hemel opgenomen, van waar het kort daar na op eene wolk wederkwam met
het Trisagium zo als het van de Engelen gezongen wordt, en by gevolg zonder eenige
kettersche byvoeging. Dat mirakel geschiedde te Constantinopolen onder een hevige
aardbeving.
Dit wordt by de Grieken in 't begin, in 't midden, en aan 't einde der offerhande gezegt. De
Priester en de Bisschop zeggen het beide. Men zeide zulks ook in den aanvang der Sermoenen
enz. Zie Haberti Pontif. Graec. p. 330.
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het lezen van 't Evangelie. Daar op volgen eenige geringe formaliteiten van
ceremonie en devotie door een gemengd, die met de bewieroking der heilige Tafel
(g)
des Heiligdoms enz. haar einde neemen. Na dat de Diaken met het wierook gedaan
heeft, verzoekt hy den Celebrerenden Priester om de benedictie van het Evangelie.
Alles gaat in die plechtigheit gelyk te voren, uitgenomen dat men de aangestekene
lampen en het wierookvat voor den Diaken heen doet gaan, wanneer hy met het
(h)
Evangelie uit het Heiligdom treedt om op den Ambon te klimmen tot

(g)
(h)

Βὴμα.
Een verheven plaats voor de Voorlezers, Diakens, Priesters, enz. om te lezen, te onderwyzen,
en te prediken. Het Ambon staat buiten 't Sanctuarium, onder bereik van 't volk, doch van 't
midden der Kerk gescheiden door een muur of door een hek. Eertyds kost de Ambon veel
menschen bevatten, en was by gevolg veel groter dan de Predikstoelen der Roomsche Kerken.
Zie Haberti Pontif. Graec. p. 57.
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het voorleezen van het Evangelie. Na die lezinge, zegt de Priester tot den Diaken,
+
de Vrede zy met u, waar op deze hem het Evangelie overgeeft. Hier op volgen
Ceremonie der
eenige gebeeden, met de verheffingen van het hart, volgens de orde in de Liturgie Grieksche Misse.
voorgeschreven.
Thans verschynen de Catechumenen of Leerlingen. Men bidt voor hen: doch het
is geen eenvoudig bidden. De Diaken doet zeer vuurige wenschingen voor hen,
(a)
welke het Koor telkens beantwoordt met Kyrie eleison. Het Gebed der
(b)
Catechumenen, 't welk de Priester heel zagtkens uitspreekt, maakt een einde van
(c)
't geen hen betreft; waar na de Celebrant het Corporaal of den Altaardoek spreidt.
Zonder my in te laten in het optellen der gebeeden en der beurtwisselende
opheffingen des harten tusschen den Priester en den Diaken, welke het Koor altoos
met Kyrie of Amen beantwoordt, noch in de kruisgewyze bewieroking van de heilige
Tafel, noch in het stil gebed des Priesters geduurende den Lofzang dien men den
Cherybynschen noemt, zal ik maar terstond zeggen hoe de heilige gaven van de
Prothesis op het groot Altaar, dat ik byna overal de Heilige Tafel geheeten hebbe,
gebragt, en hoe zy aldaar geconsacreert worden.
Na dat de Diaken de gewyde dingen op de Prothesis bewierookt, en een oogenblik
by zich zelven gebeden heeft, spreekt hy den Celebrerenden Priester met deze
(d)
woorden aan, hef op, Heer! dan licht de Priester het kleed op, legt het op den linker
schouder van den Diaken, en bidt. Vervolgens neemt de Diaken den Schotel en zet
dien op zyn hooft, de Priester neemt de Kelk, en de Diaken het wierookvat. In dien
(e)
staat doen zy de Processie in de Kerk, en zeggen een gebed, tot dat zy aan den
(f)
ingang des Tabernakels gekomen zyn, daar zy beide overluid roepen, gezegent
zy hy die daar komt in den name des Heeren. Voorts stelt de Priester de gewyde
dingen op het groot Altaar, hy licht de dekkleeden van den Schotel en van de Kelk
af, en neemt het ander kleed, Aër genaamt, van des Diakens schouder; vervolgens
bewierookt de Diaken die heilige dingen driemaal. Ik zal ook voorbygaan alle de
korte gebeeden, waar van die geduurige bewegingen verzelt gaan. Beide bidden
zy voor de heilige Tafel driemaal de heilige Gaven op den Altaar aan. Dan doet de
(g)
Priester het gebed der Presentatie in 't geheim. Na eene reeks van gebeeden, van
(h)
devote beweegingen, en van verheffingen des harten, doet de Celebrant drie
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

(g)
(h)

Heere, ontferm u.
Het Grieksch Pontificaal geeft hen hier hun afscheid. Pontif Graec. Haberti p. 74.
Een vierkant kleed dat de celebrerende Priester na de lezinge van het Evangelie spreidt. Op
dat Corporaal geschieden de H. Verborgentheden. De Grieken leggen daar ook de
Overblyfzelen hunner Heiligen op.
In 't Grieks Aër genaamt.
Thans valt het volk neder en bidt aan. Eenige Grieken hebben zich verwart in zulks te willen
verdedigen. Zie Haberti Pontif. Graec. Pag. 105. De Protestanten hebben, gelyk reets gezegt
is, al gedaan wat hun mogelyk was om daar uit eenig voordeel te trekken. Tournefort noemt
het in zyne Reizen door den Levant eene onverschonelyke onkunde. Het stoot hem, en men
moet bekennen dat 'er iet aanstotelyks in is.
Βὴμα. Ook weet ik niet of men niet voor bygeloof moet houden het gebruik der Grieken, van
de Zieken en zwakke menschen aan de deur van het groot Altaar te dragen, opdat die
Processie der gewyde zaken hen mogte aanroeren, en dus invloed op hen hebben tot
genezinge hunner qualen. Diergelyke vooroordeelen ontmoet men in alle eeuwen. Errinneren
wy ons de zieken, die in de Indien naar de Pagode van Ixora gebragt, en aan dien God
voorgestelt wierden. (Zie de Plechtigbeden der Afgodendienaars in 't II. Deel.) als mede die
men eertyds in den Tempel van Esculapius bragt. God heeft diergelyke gebruiken nooit in
den waren Godsdienst bevolen, of goedgekeurt.
Πρὁσϰόμυδη. offerhande.
Over die buigingen en over al 't geen adoratio kan genaamt worden, als zich neder te werpen,
te knielen, zich te buigen, zich op te rechten om een Godsdienstigen eerbied te bewyzen, de
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buigingen, en de Diaken kuscht het Horarium, en maakt drie andere buigingen.
(i)
(k)
Men leest het Symbolum of de Geloofsartykelen, en de Priester roept sursum
(l)
corda, om de gemeente tot aandacht op te wekken; het Koor beantwoord zulks op
eene behoorlyke wyze. Voorts zegt de Priester nog een stil gebedt op:

(i)
(k)
(l)

banden uit te strekken, en het hooft te ontbloten om te bidden, enz. moet men nazien het
Pontif. Graec. van Habert. P. 147.
't Welk van dat der Latynsche Kerk verschilt in 't geen den Uitgang van den H. Geest betreft,
enz.
Verheft uwe barten: Men vind iets diergelyks in alle de Religien.
Habemus ad Dominum, wy heffen ze op naar den Heere.
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de Diaken neemt de Asterisq of zilvere sterre op, maakt het teken van 't kruis over
+
(a)
Ceremonien der
den Schotel, veegt dien af op het Corporaal, kuscht den zelven, legt de Aër......
Grieksche Misse.
Hy gaat naar de rechter zyde en maakt eenigen wind over de gewyde dingen
(b)
met een soort van een waajer. Dan volgt 'er een ander stil gebed; De Celebrant
buigt zich, en licht zyne rechterhand eerbiedig op, om het brood te zegenen, onder
(c)
het hard op en duidelyk uitspreken dezer woorden, neemt, eetet, dit is myn lichaam
enz. Van gelyken is de opheffinge van den Beker of Kelk verzelt met deze woorden,
Drinkt alle enz. dit is myn bloed.
Die twee opheffingen geschied zynde, ontdoet zich de Diaken van zynen waajer,
licht het kleed af, en nadert den Celebrant. Zy doen drie diepe buigingen voor het
Altaar, en bidden by hun zelven. De Diaken maakt eene buiginge met zyn hooft, en
het gewyde brood vertonende, verzoekt hy met een heel zagte stem om de benedictie
(d)
van dat brood. De Priester recht zich op en zegt in stilte, Heere, maak van dit brood
het dierbaar lichaam van uwen christus. Eveneens handelt hy met de zegening des
Bekers. Vervolgens wyst de Diaken met zynen Uurkring op het een en het ander
Teken. De Priester zegent de Tekenen, zeggende, Heere, verandert ze door uwen
Heiligen Geest. Hier vat de Diaken den waajer weder op, en de Priester doet een
(e)
stil Gebed, waar in men eenige uitdrukkingen moet opmerken, die het gevoelen
't welk men den Grieken toeschryft, dat namelyk de ware gelovigen alleen het lichaam
en bloed van Jezus Christus zouden ontfangen, niet schynen te begunstigen. De
(f)
Diaken bewierookt de Tafel en de Diptychen: Men maakt gewag zo wel van doden
als van levendigen, en de Priester zich nederbuigende doet een stil Gebed. Ten
(g)
dienste der levendigen zegt hy, ter Zaligheit en reiniging van dien of die, en tot
vergevinge der zonden; ten dienste der doden zegt hy, om de rust en om de
verlossinge der ziele van zulk eenen. Het geen daar op volgt, bestaat in gebeden
voor den Patriarch, of voor den Aartsbisschop, voor den Celebrerenden Priester,
voor alle de mindere Kerkelyke Waardigheden, voor de Kerk zelve enz. ook in
dankzeggingen voor de aangebodene en opgeofferde heilige gaven, en in gebeeden
om barmhertigheit en bescherminge van God te verkrygen.
Na die gebeeden doet het Koor het Gebed des Heeren, en de Celebrerende
Priester geeft den vrede. De Diaken, die vooraf verzogt heeft dat men zich buigen
zoude, doet zelv eene buiginge, en ziende dat de Celebrant adoreert, doet hy hem
zulks ook na. Als 'er nog eenige andere gebeeden binnen 's mond geprevelt zyn,
adoreert de gantsche Gemeente van gelyken. Zo dra de Diaken den Celebrant de
handen ziet uitsteeken, en het Gewyde brood aanraken om de opheffinge te doen,
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

Σπογγίσας αὐτόν Detergens ipsam (patenam) 't welk geschiedt met het geen de Grieken den
naam van Musa geven.
Over het gebruik van dien waajer, waar in men niet nagelaten heeft op eene verbloemde
wyze te zoeken de bewegingen vol van verwondering en admiratie der Engelen wegens alle
de omstandigheden van het Lyden; over dien waajer, zegge ik, die eerder tot het verdryven
van vliegen, dat tot eenige andere Mysterie schynt te dienen, kan men Habert nazien in het
Pontif. Graec. P. 212. De figuur daar van is in de voorgaande plaat te vinden.
In de Latynsche Kerk moet men in tegendeel volgens de Getyregels die woorden, welke de
Consecratie te weeg brengen, heel zagt uitspreken.
Men lette dat wy overal daar in 't Grieks μυςιϰῶς gevonden wordt, zonder onderscheid beel
zagt, heimelyk, stil, of by zich zelven vertaalt hebben.
Gelyk deze, op dat (dit lichaam) den Gelovigen zy tot herstellinge hunner zielen, tot vergevinge
hunner zonden, enz. en niet tot een oordeel en verdoemenisse.
In 't Latyn der Liturgie staat verkeerdelyk Corporalia voor Diptyche. De Diptychen waren tafels
of registers van de namen der gelovigen, zo levenden als doden. Daar waren veel soorten
van Diptychen. Zie Habert Pontif. Graec. p. 156. enz.
Επιςϰεψις. Verzoeninge.
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(h)

zegt hy laat ons aandachtig zyn, en de Priester doet 'er by de heilige dingen zyn
voor de Heiligen. De Diaken doet zich het Horarium om op de wyze van een kruis,
staat aan de rechterhand des Priesters, en verzoekt hem om de verdeelinge van
het brood. De Celebrant verdeelt het in vier Portien onder het uitspreken deze
(i)
woorden. Het lam Gods, de zoon des va-

(h)
(i)

Hier mede nodigt de Priester de Gelovigen om deel te nemen aan het Sacrament, en sluit de
godlozen uit. Zie Habert Pontif. Graec. P. 249.
Over deze woorden, betreffende de onbloedige verdelinge, en de onlydelykheit des Lichaams
van J.C. kan men nazien 't geen te voren gezegt is ..... als mede het Pontificaal van Habert,
Pag. 254. enz.
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ders, is gescheiden en verdeelt; hy is gescheiden zonder echter verscheurt (of
+
(a)
Ceremonien der
verbroken) te zyn; hy wordt altoos gegeeten, doch hy word nooit verteert. Hy
(b)
Grieksche
Misse.
heiligt de geenen die deel hebben aan dat eeten. Na die woorden, neemt hy
eene portie van 't gewyde brood in zyn hand: de Diaken toont hem de Kelk met
(c)
verzoek van ze te vullen; waar op de Celebrant dus antwoordt , hier is (of dat hier
zy) de volheit van den H. Geest, en met eenen het teken van 't kruis makende,
neemt hy eene der portien des broods en legt het in den Beker, daar de Diaken
(d)
ook warm water in schenkt, 't welk eerst door den Priester gezegent is. Dat warm
water wordt kruisgewyze ingeschonken. Vervolgens biedt de Priester den Diaken
het brood aan, en de Diaken het aannemende kuscht de hand des Priesters, en
spreekt deze woorden, doe my deel hebben aan het geheiligd Lichaam van J.C.
onzen God en onzen Zaligmaker; waar op de Priester antwoordt, ik doe u deel
hebben aan het geheiligt en onbevlekt lichaam van J.C. onzen God en onzen
Zaligmaker, tot vergevinge van uwe zonden, en om u het eeuwige leven te doen
verkrygen. Daarna begeeft zich de Diaken achter de tafel en bidt. Dan geeft de
Celebrant de Communie aan zich zelven, en doet het volgende gebed, na dat hy
zich voor het Altaar gebogen heeft, Ik geloof Heere, ik belyde dat gy zyt Jezus
Christus de zoon van den levendigen God, ...... ontfang my dezen dag op uwen
Mysterieusen of verborgenen maaltyd. Ik maak die verborgentheit aan uwe vyanden
niet bekent. Heere, ik zal u niet kusschen gelyk Judas, maar ik zal u belyden met
den moordenaar. Gedenkt myner, Heere, als gy in uw Koningryk zult gekomen
zyn..... Gy hebt de Zondaresse niet verworpen, verwerp my dan ook niet.
(e)
Na de Communie veegt hy de Kelk af: hy veegt ook zyne lippen af onder het
uitspreken dezer woorden. Deze Kelk heeft myne lippen geraakt, zy zalmyne
ongerechtigheit wegnemen enz. De Diaken nadert en adoreert, zeggende, ik nadere
den onsterfelyken Koning. De Priester, die de Kelk houdt, biedt hem die aan. Ontfang,
zegt hy met een tegen hem, het dierbaar en geheiligt lichaam, als mede het bloed
van den Heere onzen Zaligmaker J.C. enz.
(f)
Eindelyk legt de Diaken de schaal of schotel op de Kelk, veegt die beide af,
bedekt de Kelk met het kleed, legt de sterre over den Schotel, opent de deur van
(g)
den H. Tabernakel, en de Kelk eerbiediglyk opnemende, gaat hy aan de deur
staan, verheft de Kelk en vertoont ze aan 't volk, het zelve nodigende toe te naderen
met deze woorden, nadert in de vreeze des Heeren, en met het geloof. De Priester
(h)
zegent het volk, het Koor antwoordt met een wensch. Zy keeren weder naar het
Altaar, de Priester bewierookt het driemaal met eene verheffinge des harten tot
God. Hy licht den Schotel van de Kelk af, en zet dien op het hooft van den Diaken,
die den zelven wederom op de Prothesis brengt. De Priester herneemt ook de Kelk,
adoreert, wendt zich om naar de deur, en het volk aanziende, doet hy een stil gebed,
't welk de dankzegginge is. De Diaken en het Koor bidden en antwoorden beurt om
beurt. De Priester doet het gebed hard op, het Koor zegt Amen, en de Diaken, laat
ons gaan in vrede, daar het Koor bydoet in den name des Heeren, en de Diaken
laat ons den Heere bidden. De Mis geeindigt zynde, doet de Priester buiten den
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Dat is, die noch de verandering, noch de ontbinding, die aan de gemeene voedzels gebeuren,
ondergaat.
In 't Grieksch staat alleen, die deel hebben.
Zie Haberti Pontif. Graec. Pag. 254.
Zie wegens de oudheit en de reden van dit gebruik Haberti Pontif. Graec. P. 257. enz.
Σπογγίζει. Zie 't geen boven gezegt is.
Met het geen de Grieken Musa heeten. Zie te voren.
Βήμα.
Ad multos annos.
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Tabernakel een gebed met luider stemme, en het Koor, dat het zegel aan dat gebed
gehangen heeft met Amen te zeggen, zingt driemaalen, dat de naam des Heeren
sten

gezegent zy, voegende voorts daar by eene Antienne die den gantschen 34 .
(i)
Psalm vervat. Daar op volgt een stil gebed, waar na de Priester het overschot van
't gewyde brood onder het volk verdeelt, en de absolutie uitspreekt.
Hy keert te rug terwyl hy het volk zegent. Indien 'er, na de absolutie, geen

(i)

Antidoron, Remuneratio, het brood waar van de Priester de Hostie neemt, of de Hostien die
hy consacreert.
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+

Diaken is, gaat de Priester naar de Prothesis, neemt met eerbied 't geen 'er in de
+
(a)
Ceremonien der
Kelk gebleven is, spoelt ze driemaal uit op dat 'er geen brokjen of kruimpjen in
Grieksche Misse.
overblyve, en spreekt den Lofzang Simeons. Hy gaat de Priesterlyke Sieraden
in de Sacristie afleggen, spreekt de Absolutie van St. Chrysosthomus uit, en verzoekt
hem om zyne tusschenspraak. Die gantsche Ceremonie eindigt met de benedictie
welke hy aan de gelovigen geeft, waar op deeze antwoorden, Heere schenk een
lang leven aan den geenen die ons gezegent en geheiligt heeft.
Zie daar een getrouw uittrekzel der Liturgie van St. Chrysosthomus. Ik heb
zorgvuldiglyk de orde der Getyregels en der Gebeeden enz. gevolgt. Derhalven
hoop ik dat men my niet zal beschuldigen van vervalsching, noch van partydigheit,
noch van begeerte om twist en controversie te verwekken. Voorts weet ik wel dat
de Protestanten die Liturgie voor valsch houden, als zynde onëcht, of ten allerminsten
zeer verdorven. Maar, schoon men hier en daar eenige veranderingen mogt
bespeuren, echter zal haare overeenkomst in de weezentlykste puncten met een
menigte van oude Schryveren, het gezag dat men haar schuldig is in den staat waar
in men ze nu heeft, ten vollen rechtvaerdigen.

Zesde hoofdstuk.
Behelzende de Plechtigheit van de Communie der Leeken enz.
+

(b)

BY de Grieken communiceert het volk, zo wel als de Geestelykheit, onder de
+
beide Gedaanten of Tekenen, en ontfangt van 's Priesters hand het
Het Grieksche Volk
(c)
geconsacreerde brood en den geconsacreerden wyn uit een en de zelve schaal. Communiceert onder
beide de Tekenen.
Zo spreekt de Autheur dien ik aanhaale, en zo zeggen ook de meeste
Protestanten. De Roomsgezinden in tegendeel, ten minsten voor het grootste
gedeelte, houden zulks maar voor een eenig Teken. De Communie der Leeken
(d)
begint gemeenlyk na dat de Priester aan het volk die Benedictie, waar op het Koor
voor lange jaren antwoordt, gegeven heeft. Dit aangaande zal ik twee of drie
byzonderheden aanhalen, welke ik in de aanmerkingen van den Bisschop van
(e)
Vabres over het Pontificaal der Grieken vinde.
+
De Leeken communiceeren overendstaande aan de deur des Heiligdoms, eerst
+
de mannen, en dan de vrouwen. Zy moeten alle eene zedige en eerbiedige
Gestalte en houdinge der
houdinge des lichaams vertonen, met nedergeslagene oogen, het hooft hangende Communicanten.
even als dat van iemant die adoreren wil, en de handen kruisgewyze over elkander.
Tournefort zegt in zyne Reisbeschryvinge ‘dat die communiceren moeten, zich daar
toe bereiden met onophoudelyk de tekenen van 't kruis te maken, met diepe
buigingen verzelt.’ Ricaut verhaalt, dat de Grieken voor het ontfangen der Communie
(f)
zich midden in de Kerk begeven, en vergiffenisse aan de Gemeinte verzoeken.
Indien dan iemant klaagt eenig ongelyk geleden te hebben van den geenen die
communiceren zou, gaat deze laatste heen tot dat hy eene behoorlyke voldoeninge
gegeven heeft. Het formulier van voldoeninge is, vergeeft het ons, broeders, wy
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Het Grieksch zegt zo veel als Margaritae, waar door men de kruimpjes brood die aan de Kelk
of aan den Schotel, na de Consacratie, blyven hangen, verstaan moet. Dewyl de vochtigheit
die kruimpjes eenigzins doet glinsteren aan den Beker, hebben zy ze Margaritae of Paerlen
genaamt. Zie Habert P. 267. van het Pontificaal.
Ricaut Etat de l'Eglise Grecque.
Men noemt ze Labis in 't hedendaagsch Grieksch.
Ad multos annos. Zie voorwaarts.
Habert Pontif. Graec. P. 269.
Christopborus Angelus zegt, dat zy onder die daat van verzoeninge zich naar de vier gedeelten
der waerelt wenden.
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hebben gezondigt met onze woorden en met onze daden: waar op de beledigde
antwoordt, God vergeve het u. Eertyds onderzogt men het geweten der
Communicanten van naby, en ten minsten vernam men naar zyn persoon, men
vroeg zynen naam enz. Hedendaagsch zegt de Priester of de Diaken tegen den
Communicant, hem by zynen naam noe-
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mende, gy ...... Dienaar van God, ontfangt het gewyde lichaam en het dierbaar bloed
enz. Zie daar 't geen van dat gebruik is overgebleven.
Tournefort beschryft de Communie der Leeken op deze wyze: ‘De Papas legt het
Rituël of Kerkgewoonteboek op het hoofd van den Communicant, en doet de
gebeeden tot vergevinge der zonden, terwyl de Communicant binnen 's monds zegt:
Ik geloof, Heere, en ik belyde dat gy waarlyk zyt de Zoon van den levendigen God,
die in de waerelt gekomen zyt om de zondaren zalig te maken, waar onder ik de
grootste ben.’ Het overige van zyn verhaal koomt overeen met het geen ik reets
gezegt hebbe.
+
Men draagt, gelyk by de Roomschgezinden, de Communie naar de kranken,
+
doch dat geschiedt veel eenvoudiger, zynde het Heilige besloten in een houten
De Communie der
doos, die in een zak gedaan, en van den Priester onder den arm genomen wordt. kranken.
Volgens Ricaut is het eene portie van het gezegend brood, daar ik strax van spreken
zal. Ricaut voegt 'er by dat zy ook van dat brood brengen aan de geenen die wegens
(a)
hunne bezigheden gehouden zyn 't huis te blyven. De Bisschop van Vabres zegt,
dat men een gedeelte neemt van het Geconsacreerde brood, ter grootte van een
duim, waar van men een kruis maakt, en 't welk men met een weinig bloeds (versta
den getransubstantieerden wyn) besproeit. Dit wordt voor de zieken bewaart. Men
neemt daar een gedeelte van, met een weinig water, of met een weinig wyn
vervochtigt, en dat is het Sacramenteel Reisgelt, 't welk men den kranken en den
stervenden medegeeft.
Ik zegge hier niets van de Communie die men aan de kinderen toereikt. Maar zie
hier een punct dat zeer in geschil staat: te weten dat der private Missen, of der
+
(b)
Missen zonder Communicanten. In alle de Grieksche Kerken, word ons gezegt,
+
vindt men behalven de openbare Missen, ook private Missen zonder
Private Missen.
Communicanten. Die lochenen dat deze laatstgemelde Missen by de Grieken in
gebruik zyn, nemen voor Communie de uitdeeling van het gewyde Brood welke na
de Misse geschiedt. Zo zegt het ons Allatius, die het gebruik der Grieksche
Ziel-Missen meent te rechtvaerdigen door de gedachtenisse welke men volgens de
Liturgie van St. Chrysosthomus van hen houdt.
Ik eindig het gezegde wegens de Misse en de Communie der Grieken met het
gevoelen 't welk men aan die van 't Oosten toeschryft. Men verzekert ons dat zy
geloven, dat J.C. het brood, 't welk hy aan Judas gaf, indoopte, om de Consecratie
daar van weg te nemen.

Zevende hoofdstuk.
Van het Gezegend of Gewyde Brood.
+

HEt gezegend brood word geheten Eulogia en Antidorum, dat is zo veel als, eene
gave in de plaats van eene andere; ook Goddelyk brood, en Hemelsch brood. Ik +Namen en eere van het
zal niet ophalen al 't geen by de Ouden over de Eulogia geschreven staat. Volgens gezegend of
(c)
gewydeBrood.
Ricaut is het gezegend brood een aanhangzel van het H. Sacrament des
Nachtmaals, 't zy men het beschouwen moet als het zegel van de Communie, of
als een Gedachtenisse welke de uitnemendheit daar van voor de oogen des
Gelovigen vernieuwt. Hier van daan die grote benamingen welke de Oudheid aan
het gezegend Brood gegeven heeft; behalven dat het by de Grieken voor die niet
Gecommuniceert hebben, de plaats der Communie bekleedt.
(a)
(b)
(c)

Pontif. Graec. p. 273.
Allatius L. III. C. 15. Consens. Eccles. Occid. & Oriental.
Etat de l'Eglise Grecque, Ch. 9.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

De Grieken, vaart Ricaut voort, zyn van gedachten dat de gewoonte van het
gezegend brood aan het volk uit te deelen, van de Apostelen afkomstig is. Alle de
plaatzen die van de brekinge des Broods spreken, leggen zy zodanig uit, als of daar
door de uitdelinge van dat gezegend Brood betekent wierd. ‘Zy brengen
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dat gezegend brood aan de zieken enz. Zy schryven daar aan toe de kracht van de
vergeeflyke zonden te verzoenen..... Zy eeten het niet dan wanneer zy vasten, en
hun eerbied voor dat brood is evenredig met dien zy doen blyken voor het Nachtmaal,
dat de schaduwe, of de verbeeldinge daar van is.’ Wat 'er ook van zy, het moet
toebereid worden door een persoon die ten minsten op den dag dien hy daar aan
(a)
gearbeid heeft, zyne zuiverheit heeft bewaart. Indien het brood van Saturdag is,
moet hy of zy die 't gekneed heeft, zich van allen huwlyksplicht onthouden van
Vrydags avonds tot Saturdags 's morgens. De reden van die groote zuiverheit is
dat dat brood ons de Heilige Maagd verbeeldt. De Priester zegent het en Consacreert
het ter eere van haar. Niets doet beter de billykheit dier betekenisse blyken, dan
het vierkant stuk 't welk men uit het midden van dat brood neemt om het te
consacreeren, en het gewyde lichaam van Jezus Christus te doen worden.

Achtste hoofdstuk,
Handelende van de Kerken der Grieken; en van verscheidene
Gebruiken in de Devotie, enz.
+(b)

HEt gebruik der Grieken was, en is het misschien nog, dat de Patriarch of de
Bisschop, met zyne Priesterlyke sieraden uitgedoscht, zich ter plaatze daar men +Inwydinge van de
de fondamenten van eene Kerk gaat leggen, begeeft, en dezelve zegent in deezer fondamenten tot een
voegen. Hy bewierookt alles rondom de fondamenten, en onder die bewieroking nieuw Kerkgebouw.
zingt de Geestelykheit ter eere van den Heilig waar aan die Kerk moet worden
toegewyd. Gekomen zynde ter plaatze daar het Altaar staan zal, doet hy een gebed
waar mede hy God om den zegen en voorspoed van dat heilig Gebouw verzoekt.
Daar na neemt de consacrerende Bisschop eenen steen, waar mede hy een kruis
maakt, en legt den zelven op de fondamenten, zeggende, God heeft ze gesticht, zy
zal nooit waggelen. Dit recht koomt den Bisschop toe, of den genen dien de Patriarch
goedvindt daar toe te benoemen, gelyk ook dat recht 't welk de Grieken Stauropegium
heeten, namelyk de consecratie, of de toewydinge en opdracht der Kerke. Men plant
een houten Kruis achter de heilige Tafel, en om den gelovigen te beter te verzekeren
dat dat Kruis de Magten der Helle moet doen wyken, spreekt men een Gebed uit,
waar in de wonderbare staf van Mozes gegeven wordt tot een Voorbeeld van dien
van J.C., gelyk het Kruis der toewydinge daar van, om zo te spreeken, het tegenbeeld
is.
Die plechtigheit geeft my eeniger mate het recht van hier nog eene andere, met
bygeloof vermengt, op te merken. Ricaut verhaalt het volgende, naar de overzettinge
(c)
die wy daar van hebben, ‘Wanneer zy de fondamenten van een gebouw leggen,
+
zegent de Priester het Werk en de Werkluiden. Zy hebben daar toe een byzonderen
+
Dienst..... Maar na het vertrek van den Priester, doet men als volgt...... De
Bygeloof der Grieken in
het bouwen van hunne
Werkluiden doden een haan of een schaap, en begraven het bloed daar van
onder den eersten steen dien zy leggen..... De Grieken beelden zich in, dat daar huizen.
een soort van gelukkige tovery in gelegen is, welke het huis geluk zal aanbrengen
...... en die Ceremonie heet men Thusia, dat is Offerhande.’ Die zelve Schryver
verhaalt ons nog een wonderlyker waangeloof. ‘Wanneer de Grieken iemant quaad
willen, neemen zy ...... de maat van de lengte en de breedte van zyn lichaam .....
en brengen die maat aan den werkgast die de fondamenten van het gebouw leggen
moet ...... deeze begraaft, mids eene kleine vereering, die maat onder een der eerste
(a)
(b)
(c)

Christoph. Angelus, ubi supr. C. 14. Ricaut heeft deze plaats qualyk uitgeschreven.
Ex Pontif. Graeco, ubi sup. P. 642. enz.
Etat de l'Eglise Grecque, Ch. 20.
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steenen van het fondament. Zy wanen, dat hun vyand kort daarna sterft, of aan 't
quynen ge-
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raakt, naar mate dat dat werktuig hunner wrake verrot.
+
Dewyl ik van Bygeloof heb beginnen te spreeken, zal ik dat der Toverringen of
+
Toverplaatjes (Talismans) niet vergeten, 't welk den Grieken, zo wel als den
Talismans, of
Toverplaatjes.
Turken gemeen is. De eene en de andere hebben de gewoonte van den naam
van Jezus op Talismans te doen snyden, doch de Grieken in 't byzonder van den
zelven op briefjes te schryven, welke zy in den boezem dragen of om den hals
(a)
hangen. Zy geloven zich daar door van veele qualen te bevryden. In Syrien
schryven zy aan zeker water, in zeker meir van Samarcand geschept, de kracht toe
+
van vogelen, die de Arabieren Smirmar heeten, aan te lokken. Volgens de Syriërs
vernielen die Vogels de Sprinkhanen; en het toverwater, daar ik van melde, wordt +Toverwater.
uit hoofde van zyne kracht voor een zeer heilig water gehouden: doch de geene
die het aanvoeren, moeten zich van boogsgewyze en overdekte plaatzen wachten.
Men brengt het binnen Aleppo over de poort, de muuren, het kasteel, en over alle
overdekte plaatzen. Die intrede geschiedt met veel plechtigheit. Alle de Godsdiensten
des lands zyn 't eens in de aantrekkende kracht van dat water te bevestigen, en
Ricaut zegt ons, dat in de Processie, die daar by geschiedt met eene devotie welke
zo dwaas als ernstig is, en mogelyk van alle die devotarissen met een goed hart
verricht wordt, men de Wet, het Evangelie, en den Alcoran achter elkander ziet
verschynen, met alle de onderscheidene gebruikelykheden en de byzondere
merktekenen van devotie, die tot elke Gezinte eigentlyk behoren.
+
Dit zy genoeg over eene stoffe die ik elders verhandelt hebbe: ik keere weder
+
(b)
(c)
Beschryving der
tot het geen de Grieken betreft. De kerken, zegt Tournefort, spreekende van
Grieksche
Kerken.
die van Constantinopolen, zyn in 't algemeen Grieksch-kruis gewyze, dat is
vierkant. Het Choor staat altoos ten oosten ‘eenige oude Kerken die nog
tegenwoordig in wezen zyn, hebben twee buiken die ezelsrugsgewyze of
(d)
gewelfsgewyze gedekt zyn, en de toren, die onnodig is, dewyl 'er geen klokken
op zyn, staat in 't midden der twee daken op den gevel.... de Grieken hebben het
oud gebrnik van Coupels of ronde daken behouden, en slagen vrywel in dat
maekzel.... Wat aangaat de Kerken der Kloosters, zy staan altoos in 't midden van
't Kerkhof, en de cellen zyn rondom dat gebouw geplaatst ..... de buik maakt
hedendaagsch het grootste gedeelte der Grieksche Kerken uit: men staat daar
overend, of zit in gestoeltens tegen den muur, zodanig dat men schynt te staan. De
stoel van den Patriarch staat zeer verheven in de Patriarchale Kerken, die der andere
Aartsbisschoppen zyn lager. De Voorlezers, de Zangers, en de gemeene Klerken
zitten daar recht over, en de lessenaar waar op men de H. Schrift leest, is daar ook
geplaatst. De buik der Kerk is van het Heiligdom afgescheiden door een geschildert
en verguld beschot, 't welk tot boven toe reikt: dat beschot heeft drie deuren. Die in
't midden noemt men de heilige deur, dewelke niet geopent wordt dan by plechtelyke
Kerkdiensten, en als men de Misse doet, wanneer de Diaken daar uitgaat om het
(a)
(b)
(c)
(d)

Ricaut ubi sup.
Voyages au Levant Lettre 3.
De Autheur der Aanmerkingen op Christ. Angelus zegt, dat 'er veertig Grieksche Kerken en
Kapellen binnen Constantinopolen zyn.
Ondertusschen moet men aanmerken dat de Grieken zich niet dan in later tyd van klokken
bedient hebben. Voorheen riep men de gemeente ter kerke met op kopere platen te kloppen.
Dit aangaande verzende ik den Lezer tot het Eulogium van P. Goar. De Turken verbieden
den Grieken het gebruik van klokken, omdat zy wanen dat zulk geluit de rust der zielen stoort.
Spon schryft den Turken nog eene andere kluchtige inbeeldinge toe, (in 't I Deel zyner Reizen
P. 178. Edit. 1679.) Zy vernielen, zegt hy, al het antyk Beeldwerk, en zelfs de schilderyen,
omdat zy zich dwazelyk inbeelden, dat God, als de waerelt vergaan zal, die beeltenissen en
figuren zal bezielen, en straffe oefenen over de genen die de stoutheit gehadt hebben van
dezelve te maken, als hebbende, zo zy wanen, de magt van den Schepper willen nabootzen.
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Evangelie te lezen, of wanneer de Priester de Tekenen omdraagt om te gaan
consacreren, of eindelyk wanneer hy zich aan die deur plaatst om de Communie
uit te deelen. Het Sanctuarium of Heiligdom is het verhevenste gedeelte van de
Kerk, aan 't einde een halven cirkel verbeeldende.....
+
By de gemelde aanmerkingen kan men ook deeze voegen, voor een gedeelte
uit den zelven Auteur getrokken. De groote

+

Reden van de menig
vuldigheit der Kapellen.
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menigte van Monniken en Papassen doet veel tot de vermenigvuldiging der Kapellen.
Dagelyks bouwt men nieuwe, en het verlof daar toe word voor een zekere zomme
gekogt. Men kan de vervallene niet weder opbouwen zonder daar de rechten van
te betalen. Daar in is niets dat met de rechtmatigheit strydt; aangezien de openbare
oefening van eene vreemde Religie van den wille des Souvereins afhangt. Men
handelt in Holland op dezelve wyze met de Roomsche Kerken of Kapellen. Die den
Godsdienst van den Staat niet belydt, kan geen meer verdraagzaamheit vergen.
Tournefort zegt ons ook, dat yder Papas meent gerechtigt te zyn tot het bezit eener
Kapelle, even als hy het recht heeft van een vrouw te trouwen. In eens anders Kerk
te Celebreren schynt aan die Priesters, die anderzins zo schroomachtig niet zyn,
een geestelyk overspel te wezen. Zodanig is het met den aart der Geestelykheit
gelegen; vaardig zyn ze om de eere van God te handhaven omtrent zekere onnutte
instellingen, nauwziende omtrent ydele zo genaamde welvoegelykheeden, en
naeryverig ten aanzien van zekere onverschillige gevoelens, tot zo verre dat zy zich
niet ontzien alle die met hen in gedachten verschillen, eerloos te verklaaren. Maar
laat ons dat volkje niet tergen, 't welk gemeenlyk zyne wraak zo verre voortzet, dat
meneindelyk zyn Geloof voor den waereltlyken Rechter gebragt ziet.
+
Ik kome tot den Altaar. Ik weet niet of alle de gebruiken, waar van in het
+
Pontificaal wordt gewag gemaakt, nog tegenwoordig door de Grieken met zo
Plechtigheden omtrent
veel zorg en nauwkeurigheit, als zy daar beschreven zyn, worden waargenomen. het stellen van den Altaar.
Wat 'er van zy, het Altaar gestelt wordende ter vereischte plaatze, zingt men eenige
Antiennes en eenige verzen van Psalmen. Vervolgens spreekt de Priester, of de
geen die het recht heeft van den Altaar te zegenen en te consacreren, de benedictie
uit, en bewierookt den zelven rondom, terwyl een Diaken eenige gebeden doet. In
die gebeden laat men een uitdrukkelyk verzoek aan God invloeien, dat hy doch de
onbloedige offerhanden, welke hem op dien Altaar zullen geoffert worden, in het
lichaam en bloed van zynen Zoon gelieve te veranderen. Om de reiniging of
afwassching van het Altaar te doen, begint de Patriarch (of een andere dien zulks
geoorloft is) omringt van den Chartophylax of Groot Officiaal, en eenige andere
Geestelyken, die hem voor af eerbiedig gegroet hebben, met de bewieroking van
dat Altaar; waar by hy het teken van 't Kruis voegt, als mede een stil gebed, voor
dat hy het ontbloot. Na het Gebed ontbloot hy 't, terwyl de Diakens eenige Psalmen
zingen, en wordt daar in geholpen van Bisschoppen die by die plechtigheit
tewenwoordig zyn. Voorts brengt men alles aan dat tot de afwasschinge nodig is.
De Chartularius nadert met een soort van een emmertjen 't welk hy over de heilige
Tafel uitstort, zeggende met eenen, Zegent Heere. Dan levert de Patriarch aan de
Priesters op eene ceremonieele wyze de gewyde doeken over, om die heilige Tafel
daar mede te wryven, gelyk ook de spongien om den zelven af te wisschen, na
rozewater daar op gegoten hebben. Vervolgens legt men 'er andere sieraden op,
en men doet een gebed, 't welk gevolgt wordt van eene kringsgewyze bewieroking
van de heilige Tafel, en van eene benedictie met een Kruis-teken verzelt, 't welk hy
(a)
maakt met het stuk stof dat den Altaar bedekt. Die plechtigheit eindigt met het
uitdeelen van spongien.
+
Ik ga over tot consecratie van 't geen de Grieken Antimensium heeten, 't welk by
+
hen voor een draagbaar Auter verstrekt. Eerst doet men een drievoudige
De Consecratie van 't
Antimensium.
besproejing over dat Antimensium, zingende driemaal deeze Antienne, Gy zult
my wasschen met Hysop enz. waar by de Patriarch of zyn Vicaris de benedictie
voegt. 't Welk gedaan zynde, neemt hy een vat met reukwerken, maak met dat vat
drie kruissen op het Antimensium, een in 't midden, en de twee andere ter rechter
(a)

Het Grieksch woord πηνιὸν. word nog anders overgezet, doch men weet niet recht wat het
zy.
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en linker zyde, en zingt nog eene Antienne. Vervolgens geschieden 'er nog
verscheidene bewierokingen; waar op wederom gebeden en verheffingen des harten
(b)
volgen. Men brengt de Heilige

(b)

Het gebruik van de Reliquien der Heiligen te bewaren is zeer oud. Dat van ze te gebruiken
tot het inwyden van Kerken en Altaren is het niet minder. De Protestanten, die zo zeer zyn
uitgevaren tegen de veneratie der Overblyfselen, hadden met den aart van het menschelyk
verstand moeten te rade gaan. Yder mensch heeft eene gunstige gesteltenisse voor de
Riliquien by zich. In den aanvang heeft men niets anders voor, dan om eenige van die dierbare
overblyfzelen, Reliquien genaamt, ter gedachtenisse te bewaren: welhaast wordt eene zo
pryswaarde daat verandert in eene ziekte, overeenkomstig met die der liefhebberen van
schulpgewassen en oudheden, die onophoudelyk bezig zyn met alles wat dien naam draagt,
in verwondering te aanschouwen, te verheffen, te pryzen, en van alle kanten te verzamelen.
Indien zodanige monumenten door zekere handen gingen, hoe veele zou men 'er het gewaad
van Reliquien aantrekken. Fraaje en stoute ondernemingen doen byna evenveel tot het doen
gelden van rariteiten en van Reliquien. Met een woord, de Devotarissen doen, zo wel als de
lief hebbers van rariteiten, hun best om hunne waaren te doen opslaan. Hier door hebben de
Overblyfzelen van den A.... Pa... reets hunne goddelyke krachten gekregen, en ik weet niet
of de kenners tegenwoordig wel onderscheid zouden konnen maken tusschen hem, en Mar...
a la Co...
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Overblyfzelen aan, de Patriarch giet daar Heilige Olie over, en sluit ze in een
Reliquie-kasse, die achter het Antimensium geplaatst is. Men eindigt met een gebed.
By deze plechtigheden moet men voegen de wederinwydinge van eene Kerk die
door Ketters, of door Heidenen, of door een dootslag, of door andere misdaden
ontheiligt is. Dewyl daar omtrent by de hedendaagsche Grieken niets byzonders
geschiedt, en dat zy waarschynelyk geen magts genoeg hebben om in dit geval te
doen 't geen de Oudheit hun heeft voorgeschreeven, verzende ik den Lezer tot het
Pontifikaal.

Negende hoofdstuk.
Beschryvende de Vasten, Feestdagen, enz.
+

(a)

(b)

‘DE Grieken hebben vier groote Vasten: de eerste begint den 15. November, of
+
(c)
Vier groote vasten.
veertig dagen voor Kersmis. De tweede koomt overeen met onze Paasch-vasten,
doch zy houden dien naar den ouden styl, dewyl de Oostersche Christenen de
hervorminge van den Almanach niet hebben aangenomen. Hun derde vasten heeten
zy de Vasten der heilige Apostelen, en onderhouden ze in die gedachten dat de
Apostelen zich toen door gebeden en vasten hebben voorbereid om het Evangelie
te verkondigen. Die vasten begint eene week na Pinxter, en duurt tot het feest van
St. Pieter en Paulus. Dus is het getal dezer Vastendagen niet bepaalt, zynde meer
of minder, naar dat Pinxter vroeger of later verschynt. Hun vierde Vasten begint den
eersten van Augustus, en duurt niet langer dan tot den 15. Door deze vasten bereiden
(d)
zy zich om den Hemelvaartsdag der H. Maagd te vieren .... Dat vasten wordt zo
streng onderhouden, dat .... de Grieksche Monniken zelfs geen olie durven
nuttigen..... Al de waerelt, meent tot die devotie verplicht te zyn. De onthoudinge
houdt echter voor een eenigen dag op, namelyk den 6. Angusti, zynde de dag der
Transfiguratie of der Verheerlyking van Jezus Christus op den berg.... Dan is het
geöorloft olie en visch tot voedzel te nemen.... Daar na keert elk weder tot de
voorgeschrevene Abstinentie .... By die vier vasten moet men voegen die van den
28. Augusti, ter gedachtenisse van den Marteldoot van Johannes den Doper....

(a)
(b)
(c)

(d)

Ricaut Ch. V. de l'Etat de l'Eglise Grecque.
De Grieken vieren die Vasten niet alleen ter eere van J.C. maar ook ter gedachtenisse dat
Mozes veertig dagen op den berg van Sinai vastede, Christoph. Angelus, Cap. 4.
Zy geven de Paasch-vasten den naam van Tiende der Ziele, omdat, dewyl yder tiende dag
tot de vasten moet geconsacreert worden om de zonden der ziele af te kopen, men alle die
dagen verzamelt heeft om de geheele Vasten daar uit te maken. Maar dewyl het jaar 365.
dagen heeft, en het tiende gedeelte van 360. het getal 36. uitlevert, en 'er dus vyf dagen
overschieten, neemt men nog vier dagen van die vyf, en dat maakt de veertig dagen van de
Vasten uit. Als men echter de Grieksche Vasten van haren aanvang af rekent, geduurt zy
zeven weeken. Zo zegt ons Christophorus Angelus, een Griek van geboorte. Behalven dat
de Paasch-vasten der Grieken veel langer dan de onze duurt, is zy ook veel strenger. Men
vast vyf dagen ter week. Saturdags en Zondags doet men twee maaltyden, men drinkt wyn,
men eet geöliede spyze: op andere dagen mag men zelf geen olie nuttigen. Zie Christ. Angel.
Ch. IV. P. Goar. enz.
De Grieken tonen ongemeene devotie voor de H. Maagd. De uitdrukkingen hunner gebeden,
aan haar gericht, zyn zeer buitensporig. De godvruchtigste hebben de gewoonte van haar
na den maaltyd een klein stukjen brood, als een driehoek gesneden, toe te wyden, en het
zelve op te heffen tot hare eere, nadat het eerst bewierookt is, enz.
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+

(a)

Zy bereiden zich door een vasten van veertien dagen, tot het Feest der
+
Kruis-Verheffinge. Geduurende dien tyd is men gestadig bezig om de historie
't Feest der
Kruisverheffinge.
van het Lyden den volke voor te prediken of door verbeeldingen te vertonen:
doch zelden ziet men anderen dan de Monniken deeze laatste vasten waarnemen
... als zynde zy in 't byzonder tot geestelyke oefeningen, en tot de dodinge van het
vleesch verplicht. Ook onthouden zy zich niet alleen van vleesch, van boter, van
kaas, en van melkspyze, maar ook van alle visch, die schubben, vinnen, en bloed
heeft .... 't Is hun geöorloft alle soorten van visch te eeten in de Vasten die den 15.
November begint, gelyk ook op de gewoone vastendagen van woensdag en vrydag,
+
eisschende hunne Kerk alleen dat men zich van vleesch, en al wat daar van koomt,
onthoude. De Woonsdagen en de Vrydagen zyn alle vastendagen, eenige weinige +Vasten dagen.
(b)
uitgezondert, en onder andere die van de elfde week voor Paaschen, die zy
Artszeburst noemen..... Pinxtermaandag is by de Grieken ook een vastendag,
waarop men geen vleesch nuttigt. Dan begeeft het volk zich vroegmorgens naar de
Kerk, om de mededeeling van den H. Geest aan God te verzoeken, gelyk eertyds
aan zyne Apostelen geschied is.... Ter gedachtenisse van die mededeelinge eeten
de Grieken vleesch op den eersten Woensdag en Vrydag na Pinxter. Den 25. Maart,
zynde het Feest van Maria Boodschap, mogen zy allerlei visch eeten, schoon dat
Feest in de Vasten valt. Zy mogen ook vleesch eeten van Kersmis tot Driekoningen
(c)
dag, zonder de Woensdagen en Vrydagen uit te zonderen, die anders by de
Grieken het gantsche jaar door vastendagen zyn, gelyk in tegendeel de Latynsche
Kerk den Vrydag en den Saturdag tot de onthoudinge geschikt heeft. Zy hebben
het zelve voorrecht in de eerste week na Pinxter, als mede in de eerste week van
de drie voor de groote Vasten..... De Zondag van die week koomt overeen met de
Septuagesima der Latynen..... in de volgende week eeten zy geen vleesch, noch
's Woendags, noch 's Vrydags. Wat aangaat die even voor de Vasten koomt .... zy
mogen dan melk ... eyeren, en alle soort van visch .... nuttigen.
+
By de Grieken neemt de Paaschvasten haaren aanvang 's Maandags, in plaats
dat de onze 's Woensdags begint .... Zy nemen alle die vastendagen met zo veel +De Grieken zyn zeer
bygelovigheit als gedult en ingetogentheit waar. Zelfs zyn zy van gedachten, dat yverig in 't houden van de
Vasten.
die buiten noodzakelykheit de wetten der onthoudinge, en by gevolg de
Constitutien van de Kerk, schenden, zich zo schuldig maken als die overspel of
diefstal begaan ... eene gelukkige gesteltenisse tot eene lichtgelovige en vreesachtige
gehoorzaamheit! Zy hebben zulk een groot denkbeeld van die Vasten, dat zy geloven
dat het Christendom onmogelyk bestaan kan, of de belydenisse daar van oprecht
kan wezen, zo men geen zorg draagt om ze wel te onderhouden...... Dat vooroordeel
(a)
(b)

(c)

Dat Feest verschynt den 14. September. Christoph. Angelus zegt, dat de Grieken op dien
dag het Kruis van J.C. nog nuchter zynde moeten groeten.
Ricaut en Christ. Angelus verhalen de reden dier uitzonderinge. Zie hier wat de Grieksche
Autheur zegt: Een hond, die aan zekere Ketters tot een Bode diende, gestorven zynde,
beschuldigden zy de Rechtzinnigen van het beest te hebben gedoot. De Ketters, om rouw te
bedryven over dien doden hond, vasteden twee dagen van die elfde week, en de Rechtzinnige,
om allen overeenkomst met hen te myden, wierden door de Grieksche Kerk ontslagen van
op die dagen, namelyk 's Woensdags en Vrydags, te vasten. Die Ketters waren Armeniers,
en men voegt 'er by dat Artzeburst in de Armenische taal Bode betekent. Men zegt ook, dat
die vasten door zekeren Ketter, Sergius geheten, wierd ingestelt. Eenige schryvers verhalen,
dat de Artzeburst eene navolging is van het vasten der Niniviten; en andere willen, dat het
eene gedachtenisse is van Adams ballingschap uit het Paradys na zynen val. Men kan ook
wegens de Artzeburst nazien 't geen P. Monier verhaalt in zyn Armenisch Relaas, Tom. VI.
van Recueil de Voyages au Nord.
De Grieken hebben den Woensdag verkoren, omdat, volgens hun gevoelen, Judas op dien
dag het gelt ontfing om J.C. te verraden; en den Vrydag, even als de Roomsgezinden, uit
hoofde van het Lyden.
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omtrent de vasten belet de Oosterlingen de Protestantsche Kerken voor Rechtzinnige
Kerken te erkennen, om dat men daar niet vast, en omdat men daar geen diepe
veneratie voor het teken van 't Kruis heeft.’ Het is waar dat de Protestanten, onder
voorwendzel van niets dan Geestelykheit in den Dienst te dulden, in geenen deele
het oefenen van gestrengheit omtrent het lichaam beminnen, noch iet dat de zinnen
kan inneemen: wat het teken van 't Kruis be-
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treft, zy beelden zich in dat zulks naar bygelovigheit zweemt, en het strekt hun tot
een ergernis.
+
‘De strengheit van de Vasten wordt verzagt door de hoop op de aanstaande
vermakelykheden van de Feesten die volgen...... Deze zyn zo dra niet verschenen, +Vrolykheden na de
of men geeft zich terstond aan blydschap en vrolykheden over...... De Priesters, Vasten.
verre van zulks te berispen, schynen die uitgelatenheeden goed te keuren......’ Doch
men moet bekennen, dat in alle Godsdiensten de Religieuse Feesten met vermaak
eindigen. Ik ken 'er geen dat met droefheit en neerslachtigheit eindigt, na met
blydschap begonnen te hebben. De Protestantsche Volkeren, zo Geestelyk als zy
zyn, konnen hunne zinnen in dat geval niet bedwingen.
+
‘De Grieken zyn zo bygelovig en gaan zo verre in het waarnemen hunner vasten,
dat zy geen gevallen van noodzakelykheit, waar in men dispensatie zou mogen +Bygelovigheit omtrent het
begeeren, willen dulden; en volgens hen heeft de Patriarch zelv de magt niet om Vasten.
het gebruik van vleesch toe te laten, indien de Kerk het verbiedt...... Men gelooft
dat het beter is een zieken te laten sterven, dan hem te herstellen, schoon men
zulks met behulp van vleeschnat doen konde...... 't Is waar, zomwylen zal een
Biegtvader, die zugt voor den kranken heeft, hem wel eens aanraden om vleesch
te eeten, en hem de absolutie van die zonde beloven, mids dat hy biechte ...... Het
kan ook wel wezen, dat onwetende Priesters die toelating gehouden hebben voor
een verstandig temperament tusschen de noodwendigheden van het leven, en de
strengheit der Constitutien van de Kerk. Maar, hoe het ook zy, die in Italien gestudeert
hebben ..... twyfelen niet of hunne Kerk heeft het zelve gezag als de Roomsche,
om dispensatien te verleenen enz.
+
De Geneesheer Spon eindelyk, sprekende van de vasten en vischdagen der
Grieken, zegt ons, ‘dat alles wel opgerekent, 'er maar omtrent hondert en dertig +Gevolg der menigvuldige
vastendagen.
dagen in 't jaar zyn, waar op zy vleesch mogen eeten; noch oude luiden, noch
kinderen, noch de zieken zelve zyn vry van die vasten ..... 't geen de Grieken
doorgaans dor en galachtig maakt ....... Daar by zyn zy, vaart hy voort, zeer schielyk
en haastig, groote vloekers en Godslasteraars.’ Zie daar een voorbeeld van de
zwakheden des menschelyken verstands, 't welk dagelyks genoodzaakt is te wyken
voor het temperament des lichaams, en voor den invloed van de lucht.
+
Laat ons van dat gestreng vasten overgaan tot de Feesten; 't zyn dagen die
+
verdeelt worden tusschen devotie en vermaak, 't welk zich voornamelyk op 't
De Feesten.
einde luidruchtig genoeg ontdekt. En dan begint eerst de ware dag des Heeren,
(a)
om de taal van een valsch Evangelie te spreken. Het jaar neemt by de Grieken
zynen aanvang met den eersten September: ter zelver tyd houden zy hun eerste
Feest. Zy verbeelden zich ‘dat door zulk een bly begin het gantsche jaar gelukkig
zal uitvallen, en dat die eerste bewegingen van vrolykheit een voorteken van dat
geluk zyn. Echter verbiedt de Kerk het arbeiden op dien dag niet ...... In de Grieksche
Kerk is, gelyk in de andere Christen-Gemeentens, Paaschen het voornaamste Feest
+
van 't jaar ...... De Grieken hebben de gewoonte van elkander op dien dag dus aan
te spreeken, Jezus Christus is opgewekt, waar op de aangesprokene antwoordt, +Hoe de Grieken elkander
hy is waarlyk opgewekt.’ Ter zelver tyd kusschen zy elkander driemaal, eens op aanspreken op het
Paaschfeest.
yder wang, en eens voor den mond. Voorts scheiden zy van elkander. Die
aanspraak geschiedt op goeden Vrydag, op Paaschdag, en de drie volgende dagen,

(a)

De dag des Heeren nadert; het is verboden droevig te zyn, zegt het Prot-Evangelie van St.
Jacob.
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(b)

+

zelfs wel tot Pinxter toe. Tournefort, Spon, en eenige andere Reizigers voegen
'er by, dat op goeden Vrydag, om de gedachtenisse van het heilig Graf te vieren, +Het Graf van den Heere
twee Papassen in den nacht op hunne schouders de verbeelding van een graf, Jezus verbeeld.
waar in de gekruiste Jezus Christus op een plank is geschildert, in processie
omdragen. Op Paaschdag voert men dat Graf buiten de Kerk, en de Priester begint
te zingen, Jezus Christus is opgewekt, by heeft de doot overwonnen, en het leven
gegeven aan die in het graf waren. Vervolgens brengt men die verheelding van het

(b)

Tournefort Voyages Lettre 3. Spon Tom. II. pag. 277.
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heilig graf wederom in de Kerk, men bewierookt het, en vaart met den dienst voort.
De Priester en de gemeente herhalen yder ogenblik Jezus Christus is opgewekt.
Daar na maakt de Officiant driemaal het teken van 't Kruis, kuscht het Evangelie,
en de Beeltenis van Jezus Christus. Dan keert men de plank om, daar Christus
verbeeldt wordt als uit het graf opstaande. De Priester kuscht hem, herhalende met
luider stemme, Jezus Christus is opgewekt. De omstanders doen het zelfde. Men
omhelst elkander, men verzoent zich onderling, en in de vervoeringe van blydschap
+
welke die lompe verbeelding van de Opstandinge verwekt, schiet men eenige
+
pistolen af, waar door menigmaal de baard en het hair van den Papas in brand
Vreemde blydschap.
geraakt. De Ceremonie eindigt met de Benedictie van den dienstdoenden Papas.
De vrouwen verrichten dezelve devotie onder haar, ter plaatze daar zy zich in de
(a)
Kerk bevinden, uitgenomen het schieten met de pistool. Wheler doet 'er by, dat
op Paasch-maandag de Papas waschkaarssen aan de voornaamsten van de
Parochie zendt, en dat de Aartsbisschop zulks aan de aanzienelykste van de Stad
doet.
+
Ik hadt den Witten Donderdag haast vergeten. Tournefort zegt, dat de yverigste
+
Bisschoppen de voeten wasschen aan twaalf Papassen, en dat die plechtigheit
Witte Donderdag, waar
eertyds van eene korte vermaning verzelt ging. Wheler beschryft deze Ceremonie op de voetwasschinge
als ooggetuige. ‘Twaalf der oudste Papassen geleiden den Aartsbisschop naar geschiedt.
de Kerk, die daar een paarschen Tabbert aantrekt. Een gedeelte van den dienst
gedaan zynde, treedt hy in het Sanctuarium, daar hy den paarschen Tabbert aflegt,
en een kostelyker aandoet...... De Papassen, die in deze plechtigheit de twaalf
Apostelen verbeelden, hebben elk een tabbert van onderscheidene verwe aan. De
oudste en eerwaardigste van de twaalf wordt verkoren om St. Pieter te verbeelden,
en plaatst zich ook de eerste ter rechter hand .... Een onder hen, die een rooden
(b)
baard hebben moet om de ceremonie beter te doen gelyken, heeft het ongeluk
van Judas te verbeelden. Alle die Papassen geplaatst zynde, gaat de Prelaat van
gewaad veranderen, en koomt wederom met een handdoek om het lyf, en een
bekken met water in zyne handen, om de voeten dier twaalf Apostelen te wasschen.
Die St. Pieter verbeeldt, weigert die eere in 't begin, zeggende; Heere, gy zult my
de voeten niet wasschen: maar de Prelaat antwoordt, indien ik u niet wassche, zult
gy geen deel met my hebben. Dan stelt de Papas zich 'er niet langer tegen, en laat
zich de voeten wasschen. Wanneer de Prelaat gekomen is tot den geen die Judas
verbeeldt, staat hy een weinig stil, hem tyd gevende om tot inkeer te komen, maar
eindelyk wascht hy ook hem de voeten, en de plechtigheit neemt een einde met het
opzingen van eenige Antiennes.
+
Ik plaatse hier het gevoelen dat men den Grieken toeschryft, namelyk ‘dat het
+
Nachtmaal, 't welk op Witten Donderdag geconsacreert wordt, grooter kracht
Het Nachtmaal, op
(c)
Witten Donderdag
heeft dan op andere dagen’. Zekere Gui de Carmeliter voegt 'er by ‘dat zy uit
dien hoofde het Nachtmaal, 't welk den zieken wordt toegereikt, niet anders dan geconsacreert, krachtiger.
op Witten Donderdag Consacreren.... en dat zy 't het geheele jaar door tot dat
gebruik bewaren’. Dit is eene dwaling, welke ik alleen zou toeschryven aan hunne
verwarde denkbeelden, waar van eene langduurige onkunde de ware oorzaak is.
(d)
Maar P. Simon spreekt hen daar in volstrektelyk voor, tot zo verre dat hy zulks
pryst als een rechtzinnig en vroom bedryf, 't welk strekt om des te meer eere te
doen aan den dag waar op Jezus Christus het Sacrament des Nachtmaals heeft
(a)
(b)
(c)
(d)

Voyages Tom. II. pag. 414.
Ik spreek volgens het vooroordeel van 't gemeen.
Allatius L. 3. Chap. 18. Consens. &c. noemt hem vruchtbaar in leugens, en P. Simon Bibliot.
Critiq. Tom. I. Chap. II. een slecht Auteur.
Bibl. Critiq, ubi sup.
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ingestelt. Ten dien einde, zegt hy ons, ‘bewaren de Grieken het brood, dat zy op
dien dag geconsacreert hebben, en 't welk in den geconsacreerden wyn is geweekt,
en zy bewaren het, in een linnen of zyden zak gewonden, in een wel besloten doos,
om zich daar van tot een Reisgelt voor de zieken te bedienen.’ Den 2. September
+
vieren de Monniken alleen het Feest van St. Johannes den Do+

Feesten van St. Jan
Babtist.
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per, dien zy den bynaam van Temperant gegeven hebben, omdat hy de eerste
ste

geweest is die het voorbeeld van de vasten gegeven heeft. De 26 is aan de
gedachtenisse van St. Jan den Evangelist toegewyd. Zy geloven, dat die Heilig ten
Hemel is opgenomen als Enoch en Elias.
Om verder geen breed verslag van Feestdagen te doen, waar in noch vrome
lediggangers, noch ware devotarissen vermaak zouden scheppen, zie hier een
Griekschen Maand- en Dag-wyzer, dien ik by Ricaut hebbe uitgeschreven. Daar in
staan alleen de voornaamste Feesten aangewezen, zo voor de Waereltlyken als
(a)
voor de Geestelyken. Voorts telt Christophorus Angelus niet meer dan sesendertig
plechtelyke Feestdagen, waar van 'er twaalf ter eere van Jezus Christus en van de
H. Maagd geviert worden. De vierentwintig andere zyn aan Johannes den Doper,
aan de Apostelen, en aan de Martelaren toegewyd. Andere zeggen ons dat de
Grieken de Feesten in drie classen verdeelen, zynde 1. die des Heeren, 2. die der
Heilige Maagd, 3. die der Heiligen.

September.
+

‘Den 8. is 't de Geboortedag der gelukzalige Maagd.
‘Den 14. Kruisverheffing. Vasten der Grieksche Priesteren van den 1 September
tot het Feest toe.
‘Den 23. Ontfangenis van St. Jan Baptist.
‘Den 26. Hemelvaartsdag van het lichaam van St. Jan den Evangelist.

+

Grieksche Almanak.

October.
‘Den 6. St. Thomas.
‘Den 18. St. Lucas de Evangelist.
‘Den 23. St. Jacob, Broeder van Johannes.
+
‘Den 26. St. Demetrius. Van den 1. October tot den 26. vasten de Caloyers of
Grieksche Priesters ter eere van dien Heilig, dien de Grieken St. Dimitri noemen. +Aanmerkinge op St.
Demetrius.
Dat Feest staat met rode letters in den Griekschen Almanach uitgedrukt, uit
hoofde van het onweer en de tempeesten, die gemeenlyk ten tyde van dat Feest
aanvang nemen. De Turken heeten 't Cassim Gheun: zy begeven zich niet op zee,
16 dagen voor, en 10 dagen na. Gemeenlyk keeren de vloten voor dien tyd weder
in de havens, om daar te overwinteren.

November.
(b)

‘Den 1. de Heilige Anargyren, Cosmus en Damianus.
(a)
(b)

Christoph. Angelus Cap. 46.
St. Cosmus en St. Damianus waren broeders, en beide Geneesmeesters. De Grieken hebben
hen Anargyres gebynaamt, omdat zy de Geneeskunde enkel uit een zuiver beginzel van
liefde oefenden, geen belang ter waerelt doende blyken, en geen gelt aannemende. Zy waren
niet nayverig, noch bedienden zich van zwetzeryen gelyk de quakzalvers. De Grieken spreeken
veel van een miraculeuse Fontein, te Athenen by een Kapelle, aan die twee Heiligen toegewyd,
te zien. Die Fontein ontspringt alleen op den dag van St. Cosmus en St. Damianus, zo dra
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‘De vergadering en de Saraphynsche order der Heilige Engelen, eigentlyk St.
Michiels en St. Gabriels dag. Dees dag staat met rode letters in den Almanak.
‘Den 18. St. Johannes Chrysostomus.
‘Den 14. St. Philippus, de Apostel.
‘Den 16. St. Mattheus, de Apostel.
‘Den 21. Maria presentatie in den Tempel.
‘Den 25. St. Catharina, Maagd en Martelaresse; en de Martelaar Mercurius.
‘Den 30. St. Andreas, de Apostel.

December.
‘Den 4. St. Barbara en St. Johannes Damascenus.
‘Den 5. St. Sabba, de Abt.
‘Den 6. St. Nicolaas.
(c)
‘* Den 7. St. Ambrosius van Milaan.
‘* Den 9. St. Anna 's ontfangenis.
‘Den 12. St. Spiridion.
‘Den 13. De Martelaars, Eustratius, Auxencius, Eugenius, Mardarius, Orestes,
enz.
‘* Den 15. St. Liberalis, en Eleutherus.
‘Den 17. De Profeet Daniel, en de drie jongelingen, Ananias, Azarias, en Misael.
‘Den 20. St. Ignatius.
‘Den 25. Kersdag, of de Geboorte van Jezus Christus.

(c)

de Priester de eerste woorde van de Misse heeft uitsproken. Als de avond valt, verdroogt de
bron.
Dat sterretje dient alleen om te kennen te geven, dat het waarnemen der zo getekende
Feestdagen alleen voor de Priesters van een volstrekte noodzakelykheit is.
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+

‘Den 26. St. Stephanus.
+

Grieksche Almanak.

Januarius.
‘De eerste dag wordt geviert ter gedachtenisse van de Besnydenis onzes
Zaligmakers, als mede ter eere van St. Basilius.
+
De 5. is Driekoningen-avond. Ik moet hier aanmerken, dat de Grieken niet meer
dan drie zulke Avonden houden, namelyk den evengenoemden, dien die voor 't +Aanmerkinge op
Driekoningen.
Feest van St. Jan Baptist komt, en dien die even voor den Kruisdag verschynt.
Epiphanias dag (of die der 3 Koningen) is opgedragen aan den doop van Jezus
Christus, dien de Grieken geloven dat den 6. January gedoopt is.
De 6. is Driekoningendag, of Epiphania, en de vergadering der Discipelen by
Johannes den Doper in de Woestyne.’ Op Driekoningen dag, of liever 's avonds te
voren, maken de Bisschoppen, of hunne Groot-Vicarissen het Wy-water voor het
gantsche jaar gereet, doch zy doen 'er geen zout in gelyk de Latynen. Het volk drinkt
daar van, mids nuchter zynde, en in een staat van zuiverheit. Men besproeit de
huizen met dat nieuwe Wy-water: Indien 'er niet genoeg is, maakt men ander, en
elk neemt daar van met zich naar huis. De Papassen doen alle de huizen van
particulieren met Wy-water besproejen. Het Wy-water van Driekoningenavond wordt
(a)
's avonds gemaakt, dat van den Dag zelfs maakt men 's morgens in de Misse.
‘Het dient om den Penitenten of Boetdoenden, dien men de Communie onthoudt,
te drinken te geven, als mede om de ontheiligde Kerken wederom te wyden en te
+
zegenen, gelyk ook om de bezetenen te bezweeren. Op dien dag wydt men de
fonteinen, de waterputten, en de Zee zelve. Dat wyden of dat zegenen geschiedt +Fonteinen, waterputten,
en de Zee zelve gewyd.
plechtiglyk, en is gantsch niet onvoordeelig voor de Bedienaars, die, om de
inbeeldinge des volks gaande te maken, in alle die wateren kleine houte kruisjes
werpen, voor dat zy de Misse gaan doen.’
Ik weet niet of Spon die benedictie in 't oog heeft, dan of hy spreekt van eene
andere bygelovigheit, zommige Grieken in 't byzonder eigen, wanneer hy zegt ‘dat
zy de zee met eene grote plechtigheit gaan dopen, hechtende zeker klein vat aan
't einde van een lange stok, met een kruis daar op, 't welk zy in de zee werpen.’
Spon voegt 'er by, dat die Grieken zeggen dat het water, 't welk zy uit de zee halen,
zoet is. Indien het waar is, bestaat het gantsch geheim van dat mirakel alleen in dat
zoet water te putten uit de eene of de andere bron, gelegen ter zelver plaatze van
de zee daar zy de ceremonie van hun vat in te dompelen verrichten. Wegens deze
(b)
stoffe verzende ik den Lezer tot het geen eenige Reizigers geschreven hebben.
‘Den 11. De H. Vader Theodosius Caenobiarchus.
‘Den 16. De aanbiddinge van Alysius, en van St. Pieter, den Apostel.
‘Den 17. St. Antonius, den Abt.
‘Den 18. St. Athanasius, en St. Cyrillus, Patriarchen van Alexandrien.
‘Den 22. Thimotheus en Anastasius.
‘Den 25. St. Gregorius Naziansenus.
‘Den 27. De Overblyfzelen van St. Jan Chrysostomus, die men in processie
omdraagt.
‘Den 30. De drie heilige algemeene Theologanten, of Leeraars der Kerke: S.
Basilius de groote, S. Gregorius de Goddelyke, en S. Jan Chrysostomus.
(a)
(b)

Tournefort Voyages Lettre 3.
Zie de tweede Dissert. &c. sur les Voyages, Tom. I. van 't Recueil de Voyages au Nord. Edit.
1731.
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Februarius.
‘Den 2. Jezus Christus Presentatie in den Tempel.
‘Den 16. Théodorus, ὁ Τῃρωνος.
‘Den 23. Vinding van 't Hoofd van St. Johannes den Doper.

Maart.
‘Den 9. De 40 Martelaars, van koude gestorven in de Valleye van Sebaste.
‘Den 25. Maria Boodschap.
‘Den 26. De Archangel Gabriel.

April.
(c)

‘Den 23. St. George.
Den 25. St. Marcus de Evangelist.

(c)

St. George van Cappadocien is nog een der allergrootste Heiligen by de Grieken Van twee
Kerken in de zelve plaats, is 'er altoos eene, zegt men, aan St. George toegewyd. Ik zal hier
geen uittrekzel van de Mirakelen zyner Legende maken, maar alleen zeggen dat de Grieken
van hem een oneindig getal Wonderwerken, 't zy waar of valsch, verhalen. Hier is 'er een,
volgens Ricaut. ‘In een Dorp dicht by Magnesia, ziet men een Kapél daar men jaarlyks een
miraculeus Beeld van St. George in processie omdraagt ..... Men geeft voor, dat wanneer dat
Beeld van zondaars gedragen wordt, de kracht van den Heilig zich daar in ontdekt, zo dat de
zondaars daar van een zeer slecht onthaal gewaar worden: doch het doet geen quaat aan
vroome luiden, noch zelf aan zulke die geen ergerlyk leven leiden.’ Ricaut verhaalt als
ooggetuige de Historie van zulk eene Processie.
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EUEQUE benissant les eaux.
PATRIARCHE de Constantinople.
1. PAPAS ou PRETRE Grec en ses Habits Pontificaux. 2. Cloche des Caloyers.

a. ARCHIPRETRE, ou PROTOPAPAS.
FIANCÉE Grecque sur un Sopha.
b. PAPAS en robe fourée.
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Mei.
+

‘Den 8. St Jan de Evangelist.
‘Den 20. Constantinus en St. Helena.

+

Grieksche Almanach.

Junius.
‘Den 19. St. Judas Alpheus.
‘Den 24. De geboorte van St. Jan Baptist.
‘Den 29. St. Pieter en St. Paulus, Apostelen.

Julius.
‘Den 20. De Profeet Elias.
‘Den 25. St. Anna.
‘Den 26. St. Parascevus, en St Pantaleon, Martelaars onder Diocletianus.

Augustus.
‘Den 6. Jezus Christus Verheerlyking op den Berg.
‘Den 15. Hemelvaartsdag der Gelukzalige Maagd.
+
De Overlevering der Grieken haalt den oorsprong van dat Feest uit de volgende
+
Historie. Ik haal ze hier aan om haare byzonderheit. Drie dagen na den slaap
Oorsprong van Maria 's
van de Moeder Gods (de Grieken noemen dat Feest Dormitio Deiparae) leidden Hemel. vaartsdag.
de Apostelen volgens de gewoonte die zy zedert den Hemelvaart onzes Heeren
hadden aangenomen, een stuk brood op een kussen, 't welk den rang en de plaats
van Jezus Chtistus aanwees. Wanneer men nu na den maaltyd, de opheffinge van
dat stuk brood wilde doen, wierd de kamer schielyk met een vreemd licht vervult:
de heilige Maagd verscheen van glorie omringt, in 't midden der Engelen. Intredende
begroette zy de Apostelen, en zeide hun met veel vriendelykheit, God zy met u
lieden, ik zal u nooit verlaten. De Apostelen, zo verbaast als verblyd over die
verschyninge, gingen echter voort met de opheffinge, doch in plaatze van te zeggen,
Heere, Jezus Christus, sta ons by, zeiden zy, zeer heilige Maagd, Moeder Gods,
help ons. Daar op verdween de heilige Maagd. De Apostelen schreuwden uit, de
Koningin is ten Hemel gevaren, en gaan zitten ter rechter hand van haren Zoon.
Ter gedachtenisse van die verschyninge, zeggen de Grieken, brengt men op den
dag van het Feest, na den maaltyd, aan den Priester een brood, drie aangestekene
waschkaarssen, wierook, en vuur, waar mede men de volgende plechtigheit verricht.
De Priester ligt de korst van het brood af driehoeksgewyze, en steekt de drie
waschkaarssen in de afgescheide korst, waar na hy het brood bewierookt en zegent.
Vervolgens geeft hy het brood over aan den jongsten van 't gezelschap, en doet de
drie kaarssen op drie verscheidene plaatzen van het huis zetten. Daarna deelt hy
het brood onder de vergadering uit.
‘Den 29. Het Martelaarschap van St. Johannes den Doper.
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Deze zyn de merkwaardigste Feesten. Van een ander soort zyn 'er zo veel als
'er dagen in 't jaar zyn: doch zy worden alleen van de Priesters, of van uitmuntende
godvruchtigen geviert.
+
De Feesten en de Canonizatie der Heiligen zyn zo nauw verbonden, dat men ze
+
noodzakelyk by elkander plaatzen moet. In de Roomsche Kerk behoort de
De Canonizatie der
(a)
Heiligen.
Canonizatie tot de Pausselyke Waardigheit. De regels welke de Patriarchale
Stoel van Constantinopolen voorschryst, verschillen in veele dingen van die des
Roomschen. De Martelaars-lyst der Grieken is zo vol, dat men eenen dag onder
twee of drie Heiligen moet verdeelen. 't Is by de Roomsgezinden tennaastenby
eveneens gelegen. Dewyl de mirakelen vermenigvuldigen, worden de Canonizatien
minder zeldzaam, en niet tegenstaande zulke schoone voorbeelden, wordt de
Godsdienst niet te beter verricht, noch de deugt in grooter waarde gehouden. Al
maakte men het jaar driemaal zo groot om de Gecanonizeerde Heiligen elk op
hunnen dag te vieren, zulks zoude alleen voor die hun werk van devotie maken,
dienen. Wat 'er van zy, de Grieken, zegt men, canonizeren nog tegenwoordig de
geenen die door

(a)

- Mittit ad sidera numen. Manil. Lib. IV.
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mirakelen en heiligheit van zeden vermaard geworden zyn: maar om daar toe te
geraken, moet men van grote getuigenissen voorzien wezen, en die getuigenissen
moeten gegeven worden van personen die onberispelyk zyn. De Patriarchen en de
Bisschoppen neemen nauwkeurige informatien, en brengen die in de volle Synode.
Desniettegenstaande, wie zou konnen zeggen aan wat vooroordeelen, konstenaryen,
en kabalen men niet bloot gestelt wordt? Die by de Roomsgezinden Mirakelen op
(a)
St. Marcelis doet, wordt als een ketter in 't Vatikaan geblixemt. Het Leven van
(b)
eene Gelukzalige van den hoogsten rang word als belachgelyk ten toon gestelt
by de eenen, den A.. P.. geschiedt zulks by de anderen. Hoe zouden dan de Grieken,
hedendaagsch zo onwetend, en zo ontbloot van bekwame middelen tot verlichtinge,
niet onderworpen zyn aan die vooroordeelen van partyschap, en aan die godvruchtige
kabalen, die nooit missen in hunne standaarden het opschrift van GODE ZY DE GLORIE
te voeren?
(a)

(b)

Marguerite Marie A. la Coque, Nonne van de Visitatie, overleden te Paray in het Charolois in
den jare 1690. Haar Leven, zaamgestelt door den Bisschop van Soissons, daarna
Aartsbisschop van Sens, wierdt te Parys gedrukt in 't jaar 1729. Het groot voorwerp van dat
Leven is de Devotie voor het hart van Jezus, welke J.C. zelv aan die Nonne hadt bevolen in
te voeren, en welke, volgens den Autheur van 't Leven, oneindige moejelykheden en
tegenspraak aan de Gelukzalige, van de zyde haarer Zusteren, gekost heeft. Die Devotie,
reets ingestelt door P. Eudes, is maar uitgebreid en tot volkomenheid gebragt door zuster
Margariet.
Zie hier eenige staaltjes van dat Leven. Pag. 115. ‘Zuster Magariet zich voor het H. Sacrament
bevindende, vertoonde zich Jezus Christus voor haar in eene zichtbare gedaante, en deet
het hooft van zyne dienstmaagd zagtkens rusten op zyne borst. In dat oogenblik ontdekte hy
haar de onbeschryfelyke geheimen van zyn godlyk hart. Vervolgens eischte hy haar huer
hart af, ten loon voor het geschenk dat hy haar hadt gedaan. De Nonne boodt het hem aan
met zo veel drift van liefde als haar mogelyk was, en toen scheen 't haar toe dat Jezus Christus
inderdaat haar hart nam, het zelve plaatzende in het zyne, 't welk zy met eenen, door de
wonde van zyne zyde heen ziende, in 't gezicht kreeg, blinkende als de zonne. Daar na trok
onze Heer haar hart weder uit het zyne, zodanig ontvonkt dat het niet dan eene enkele vlamme
geleek; en hy plaatste het wederom in de borst van zyne Dienstmaagd, welke altoos eene
geduurige pyn behouden heeft ter plaatze daar Jezus Christus geschenen hadt de opening
te maken om haar hart te nemen. By die pyn voegde zich een zeer hevige brand in de borst.
Het middel, dat de Heere haar tot verlichting aanwees, was de aderlating.
‘Pag. 165. verzoekt Jezus Christus aan de Nonne een schriftelyk Testament te maken of
eene volkomene Donatie te doen van alle de gebeden en geestelyke bedryven, die men voor
haar doen zoude, zo by haar leven, als na haar doot. Hy beveelt haar dat zy aan haare Abdisse
zal vragen, of zy voor Notaris tot die acte wil verstrekken; zeggende dat hy de Abdisse daar
voor rykelyk zal betalen. De acte is uitgeschreven zo als zy van de hand der Abdisse gekomen
is; en zy is getekent met het bloed van Zuster Margariet. Op het gezicht van dat Testament
laat Jezus Christus een groot genoegen blyken, en doet aan de Nonne eene Donatie van zyn
hart. Hy dicteert haar de acte daarvan, welke zy met haar bloed schryft. Die acte is vervat in
deze bewoordingen: Ik stelle u tot erfgenaam van myn bart en van alle des zelfs schatten,
voor den tyd en voor de eeuwigheit, u toestaande daar mede te handelen volgens uw begeren
&c. Margeriet neemt tot erkentenisse een mesjen, en snydt op haar borst den heiligen naam
van Jezus Christus met groote en diepe letters.
By die twee staaltjes moet men voegen zekere tedere uitdrukkingen, die men in het boek,
daar ik hier van spreek, ontmoet. Die uitdrukkingen, zegt men ons, zyn bekwaam om de
Vrygeesten te vervrolyken, en hun tot modellen te verstrekken.
‘Onder veele merkwaardige plaatzen is deze zekerlyk eene der byzonderste. De Gelukzalige
ontfangt byna zo veele visiten van den Duivel, als van Jezus Christus. Op zekeren dag was
de boze Geest vlytiger geweest dan de Goddelyke gemaal om zyn hof by de Nonne te maken,
en met een koord die hy in zyne handen hieldt, stelde hy duizent listen in 't werk om haar van
haare gebeeden af te trekken. Onze Heer daar op verschenen zynde, wierp de boze geest,
zonder eenigen eerbied voor zynen Meester te tonen, hem het touw om den hals, trok het
geweldig toe, en zoude hem geworgt hebben, indien de goede Margariet niet was
toegeschoten, de koord met een schaar afgesneden, en dus haaren Goddelyken man gered
hadt.’
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Nadat men allen mogelyk onderzoek gedaan heeft, wordt de persoon, waar over
dat onderzoek geschiedt is, in den Almanak geplaatst. Men geeft hem een dag tot
het vieren van zyn Feest: alle jaren celebreert men zyne gedachtenisse, men doet
Missen tot zyne eere, men leest zyn leven en de historie van zyne mirakelen voor.
Eindelyk zingt men Liederen tot zynen lof, en hy neemt zyn plaats in het Synaxarium
(dat een soort van Legende is) gelyk hy dien in den Hemel genomen heeft. Ricaut
+
voegt by die byzonderheden, dat, dewyl de Canonizatien niet meer zonder groote
+
kosten konnen geschieden, zy tegenwoordig veel minder in gebruik zyn dan
Waarom tegenwoordig
minder in gebruik.
voorheen. Daarenboven zyn de hedendaag che Grieken gemeenlyk zo
ondeugende als arm, zo dat 'er weinige in staat zyn om de eere der Canonizatie te
verdienen.

Tiende hoofdstuk,
Handelende van de Sacramenten der Grieksche Kerke.
+

IK noem hier Sacrament al 't geen de Latynsche Kerk daar voor erkent, en ik begin
+
met den Doop. De Grieken laten hunne kinderen naar den ingang van de Kerk
Plechtigheden van den
Kinderdoop.
dragen op den achtsten dag na hunne geboorte. Dit is eene zeer oude
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gewoonte in hunne Kerk, en eene navolging van Jezus Christus Presentatie in den
Tempel van Jeruzalem. Wanneer echter het kind in dootsgevaar is, doopt men het
eerder, uit vreeze, zeggen zy, dat het niet buiten het licht sterve. De Priester nadert
tot het portaal van de Kerk, om het kind aan te neemen, en het den zegen of de
Benedictie te geven gelyk eertyds St. Simeon aan Jezus Christus deedt. Daar ter
plaatze tekent hy het reets met een teken van 't kruis op het voorhoofd, op den
mond, en op de borst. Door deze voorafgaande Ceremonie nu is het in staat gestelt
(a)
om den Doop te ontfangen, en dat heet men een kind Verzegelen. Op die eerste
plechtigheit volgt een gebed van den Priester. Vervolgens neemt hy het kind tusschen
zyne armen, en heft het op voor de deur van de Kerk, of voor het Beeld van de
heilige Maagd, onder 't maken van eenige kruisjes over het zelve. De Doop geschiedt
(b)
door een drievoudige indompeling: maar voor de toedieninge van het Sacrament,
blaast de Priester driemalen over het kind, als om het te bezweren en van den Duivel
te verlossen, voorts steekt hy het driewerf in het Doopbekken, noemende by elke
(c)
indompeling den naam van een persoon der Drie-Eenheit. De ouders of
bloedvrienden, die het kind ten Doop aanbieden, dragen zorge dat het Doop-water
warm gemaakt werde, en werpen daar veele bloemen van eene aangename geur
in. Terwyl dat water warm wordt, zegent de Priester het zelve met een gebed, blaast
(d)
daar op, en giet 'er olie onder. Met die zelve olie zalft hy het kind kruisgewyze: de
olie is het teken van 's menschen verzoeninge met God. Die zalvinge geschiedt
door den Priester aan het voorhooft, op de borst, rondom de ooren, en op den rug,
onder het uitspreken van deze woorden, de dienaar van God is gezalft: by de zalvinge
van de borst of maag zegt hy, ter genezinge der ziele en des lichaams; by die der
ooren voegt hy 'er by, opdat het geloof door het gehoor ingaa.
+
‘Als 'er een zoon gedoopt wordt, zegt Ricaut, staat de Peet of Doopheffer aan
het Doopvat; is het een dochter, vertoont zich daar de Peete of Doophefster. De +Peetschap en deszelvs
verplichting.
een zo wel als de ander meent volstrektelyk verplicht te zyn om voor de
opvoedinge van het kind te zorgen, even of zy daar van inderdaat de Vader en
Moeder waren.’ Indien zy zich van dien plicht nauwkeurig quyten, zyn zy, ten minsten
daar in, veel beter Christenen dan men elders vindt. Die het kind ten Doop
gepresenteert hebben, maken geen huwelyksverbintenisse met elkander. ‘Een Peet,
volgens den zelven Ricaut, mag niet trouwen met de weduwe van zynen Gevader,
noch de zoon van geenen met de dochter van deezen...... De familien die zich door
die Ceremonie vereenigt hebben, zouden niet aan elkander durven huwelyken, dan
na verloop van eenige generatien, ten ware zy zich wilden schuldig maken aan
bloedschande, en de Kerkelyke Censuren ondergaan. Alle die schroomachtigheit
heeft maar een eenigen oorsprong. Het scheen namelyk oneerlyk te zyn, dat een
man zich in den echtzou begeeven met eene dochter welke hy zelv onder den Doop
hadt gehouden.
+
In de drievoudige indompeling moet men, volgens de Grieken, aanmerken de
+
doot, de opstandinge, en de onsterfelykheit van een Christen. De eerste
Redenen der drievoudige
indompeling begraaft den ouden mensch, de tweede maakt hem weder levendig, indompeling.
en de der-

(a)
(b)
(c)
(d)

Σφράγις betekent een zegel, ϰαταφράγιςειν, tekenen of zegelen.
Ricaut Etat de l'Eglise Grecque en anderen.
Christoph. Angelus en anderen.
Ricaut, Tournefort, enz.
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de verheft hem ten eeuwigen leven. Deeze Allegorie, waarmede de Grieksche Kerk
den Doop heeft willen uitbeelden; het klaar bewys dat zy gelooft heeft de Drie-Eenheit
daar in te vinden door de overeenkomst van drie indompelingen met drie personen;
het onderscheid dat zy van ouds door die indompelingen maakte tusschen de
Rechtzinnigen, en zekere Ketters die de Drie-Eenheit lochenden; dat alles,
ondersteunt en versterkt door eene lange en oude overlevering, kan de Grieken
overtuigt hebben, dat het gieten van water of de besprenging, welke by ons op het
hooft der kinderen geschiedt, niet genoeg is tot den Doop. Men verzekert zelf, dat
veele Grieken hunne vooroordeelen zo verre laten gaan, dat zy de Latynen, die tot
(a)
hen overgaan, herdopen. Andere, naar 't verhaal van een Zendeling, vergenoegen
zich met hen te doen herzalven.
+(b)
De Grieken dopen en vormen te gelyk; maar voor dat ik van die Plechtigheit
+
(c)
Het maken der Zalf-olie
spreke, zal ik eerst beschryven de manier waar op men de Zalf-olie maakt. ‘
De goede Vrydag is vastgestelt tot de Consecratie dier heilige Olie. De Bisschop, tot het Vormzel.
of de Aartsbisschop maakt daar van zo veel als hy voor het gantsche jaar nodig
oordeelt. Die Olie is byna zo dik als boter. De gemeene Olie maakt daar het grootste
(d)
gedeelte van uit.’ Men mengt daar verscheidene speceryen onder. De Priester,
(e)
tusschen twee Diakens gaande, die den waajer in de hand houden, en voorgetreden
van den Huisdiaken en andere Diakonen met lampen in de hand, draagt die
Compositie in eene albaste doos, of liever in een klein vat dat dien naam draagt,
(f)
om dat het eertyds van albast of marmer was, schoon het hedendaagsch van glas
of kristal is enz. Aan de deur des Heiligdoms gekomen zynde, biedt hy het vat, met
een doek overdekt, den Bisschop aan, die het op de Heilige Tafel aan de linkerhand
nederzet. Dan zegt een der Diakens, laten wy onze gebeeden doen aan den Heere.
(g)
Vervolgens nadert de Prelaat tot den rand dier Heilige Tafel, en den doek van de
Zalf-Olie afgeligt hebbende, consacreert hy die Olie, en wydt ze door een drievoudig
Kruis-teken, waar op een lang gebed volgt. Ik moet hier aanmerken, dat men in dat
gebed de Zalf-olie niet alleen vergelykt met de olie en de zalvingen van het
(h)
Jodendom, maar dat men daar in ook verzekert dat de Apostelen gezalft zyn
geweest, even als de Priesters van het oude Testament. Wat 'er van zy, de
uitdrukkingen in dat gebed zyn zeer sterk en krachtig.

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

(h)

De Jezuit Richard in zyn Relaas van 't Eiland Sant-Erini. Pag. 139.
Ricaut Etat &sc. Chap. 8.
Ricaut ibid. Hy dwaalt in den dag: in plaats van Goeden Vrydag, moest hy Witten Donderdag
gezegt hebben. Zie Habert. en P. Goar.
Habert in Observat ad Pontif. Graec. en het Pontificaal zelv noemen daar toe den wyn, de
Calmus of Calamus aromaticus, de Munt, de Echinante, dat mogelyk de nagelbloem is, de
peper, de myrrhe, de Xylocassia, dat men meent de Caneel te zyn, de folia indica, waar door
naar alle gedachten de Foelie verstaan wordt. Ricaut noemt maar drie of vier drogues in 't
geheel. Het Pontificaal en Habert maken gewag van twintig andere, die mogelyk hedendaagsch
niet in de Compositie komen.
Ριπις of ριπιδιὸν flabrum. Zie Habert ubi sup.
Zie Habert ubi sup. ἁλαβασρὸν, Lecytbus unguentaria, Latinis etiam Alabaster, &c.
De Latynsche Overzetting van het Pontificaal heeft velat Pag. 696. Dit is een misslag.
Ἀπόσϰεαζει betekent by ontdekt. Ricaut heeft die feil nageschreven, dewyl hy uit het Latyn
vertaalt heeft.
Zie Pontif. Graec. pag. 690. of de overzettinge die Ricaut van dat gebed gedaan heeft Ch. 8.
ubi sup. Ik merk hier in 't voorbygaan aan, dat Ricaut de plaats, die de zalvinge der Apostelen
betreft, niet wel heeft vertaalt, gelyk een oplettende in het oorspronkelyke lichtelyk kan
bespeuren. Schoon dat gebed het gebruik van de Zalf-olie in de Apostolische tyden onderstelt,
kan men nazien hoe Habert dat gevoelen wederlegt in zyne Observatien over het Grieksch
Pontificaal Pag. 702. enz.
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+

De Apostelen vormden of bevestigden de Nieuwbekeerden alleenlyk met de
oplegginge der handen, waar op toen ter tyd de zichtbare en onmiddelyke invloed +Oorsprong der Zalvinge.
van den H. Geest volgde. Toen de uitwerkzelen van dien invloed zich niet langer
uiterlyk openbaarden, stelde de Kerk daar andere uiterlyke tekenen in de plaats,
om aan de Gelovigen te verbeelden 't geen de genade van den Heiligen Geest in
haar moest werken; dit nu is de oorsprong van de Zalf-olie. Na het laatste Gebed
+
(i)
des Doops, vormt men het kind op de volgende wyze . Zie hier het zegel van de
gave des H. Geestes, zegt de Priester, terwyl hy kruisgewyze het voorhoofd, de +Hoe men het Vormzel
aan de kinderen bedient.
oogen, de neusgaten, den mond, de ooren, de borst, de handen, en de voeten
van het kind met de Zalf-olie bestrykt. Ik zal met weinig woorden aantekenen het
onderscheit tusschen de Vorminge der Grieken en die der Latynen. 1. De Latynen

(i)

Habert ubi sup. in Observ.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

105
doen het teken der Vorminge alleen aan het voorhoofd. 2. Het formulier van deeze
is een weinig nadrukkelyker. 3. By de Latynen heeft de Bisschop alleen het recht
van te vormen.
+ (a)
‘ Zeven dagen na den Doop brengt men het kind in de Kerk om de afwasschinge
+
te doen. De Priester wascht niet alleen, onder het opzeggen van de gebeeden
Gevolg daar van.
in het Ritueel of Kerkgewoonteboek voorgeschreven, het hembd van 't kind, maar
reinigt het kind zelv met een nieuwe spongie, of met zuiver linnen, en zend het te
rug met deze woorden, nu zyt gy gedoopt, van het Hemelsch licht bestraalt, gewapent
met het Sacrament des Vormzels, geheiligt en gewasschen in den name des Vaders,
des Zoons, en des H. Geestes.’
+
Dat de Biegt by de Grieken in gebruik zy, daar aan kan men redelyker wyze niet
+
(b)
Van de Biegt.
twyfelen. Een hedendaagsch Protestant pryst die praktyk zeer, en houd ze voor
een der grootste steunzels van de Oostersche Kerk. 't Is op dien spil, zegt hy, dat
de Geestelyke Staatkunde draait. Zonder dat behulp zou de Geestelykheit nauwlyks
eenig gezag over de conscientien hebben, en zeer zelden de misdaden konnen
beteugelen in een land, daar de waereltlyke arm der Ongelovigen tot een toevlucht
zou dienen tegen de verontwaardiging van de Bedienaars der Religie. Hy gaat
verder. Hy durft de Biegt noemen eene Evangelische Inzettinge, een wonderbaar
middel om de devotie te ontsteken ..... waar van men het gebruik verworpen heeft
na dat men deszelfs misbruik bemerkt hadt. Waarom verwierp men ook niet het
gebruik van God te bidden? daar omtrent is immers zo veel misbruik ingeslopen.
Veele Secten begeven zich tot zinnelooze buitensporigheden, onder voorwendzel
van meditatien en goddelyke bespiegelingen. Daar worden zelf misbruiken begaan
in zich in 't openbaar in de Kerken te verzamelen. 't Is inderdaat de streng te verre
getrokken, wanneer men het goede afkeurt, onder voorwendzel van het quade, dat
daar onder schuilt, te stuiten.
+
De Biegt moet viermaal 's jaars geschieden voor een Priester die wettig geordent
+
(c)
Zy geschiedt viermaal 's
is, en aan wien de Bisschop de magt van de Biegt te horen verleent heeft . Die
jaars.
zyne zonden belyden wil, begeeft zich tot den Priester, en deze, hem ondervraagt
(d)
hebbende, geleidt hem in een afgelegen hoek van de Kerk. De penitent of
boetdoende zit daar neder blootshoofds. De Biegtvader verklaart eerst aan den
(e)
Penitent, dat de Engel des Heeren daar tegenwoordig is om zyne Belydenisse te
ontfangen: draag zorge, voegt hy 'er by, dat doch geene schaamte of eenige andere
beweegreden u verhindere uwe zonden te openbaren. Ik ben een mensch en een
zondaar gelyk gy. Terwyl de Boetdoende biegt, vaart de Biegtvader voort met hem
aan te manen dat hy niets zal verbergen. De oplegging van Boete volgt op de Biegt.
(f)
Zy bestaat in een zeker getal van dagen te vasten, en aalmoessen te doen. Ricaut
voegt daar by de bedevaarten, en het opleggen van eenige andere diergelyke
boeten. De straffen die de Biegtvader oplegt, zyn tegenwoordig veel gematigder
dan eertyds.
(g)
+
Na de Biegt geeft de Priester de Absolutie in deze bewoordingen. Uit kracht
van het vermogen dat de Apostelen van J.C. ontfangen hebben, 't welk zy hebben +Absolutie
overgegeven aan de Bisschoppen, en dat myn Bisschop my voor het
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Tournefort Voyages ubi sup.
Ricaut, in de Voorreden van l'Etat de l'Eglise Grecque.
Christoph. Angelus de Statu Graec.
Allatius de Consensu &c. L. III. c. 9.
Mogelyk moet men door dat woord, 't welk in zyne eigentlyke betekenisse Afgezant te kennen
geeft, den Biegtvader verstaan.
Etat de l'Eglise Grecque Ch. VII.
Christoph. Angelus, de Statu Graecor. cap. 22.
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tegenwoordige heeft verleent, absolvere ik u in den name des Vaders, des Zoons,
en des H. Geestes, en ik verklare u dat uw deel is met de rechtvaerdigen. Vervolgens
leest hy een gebed boven het hoofd van den Penitent, die daar op den Biegtvader
eenig geld in de hand steekt.
+
De Priesters en alle die geördent zyn, zyn verplicht eens 's maands te biegten,
en het volk eens 's jaars, voor het aangaan van de groote Vasten van Paaschen. +Biegt der Priesteren enz.
Ik voeg 'er by, dat de Grieken de Biegt aan de zieken en zwakken uitdrukkelyk
aanbeveelen, als een krachtig en noodwendig middel om de ziel te vertroosten en
het geweten te bevredigen.
Zie daar het geen ik den Lezer te zeg-
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(a)

+

gen hadt wegens de Biegt der Grieken: maar indien men een verstandig en verlicht
Reiziger geloven moet, gaat de Biegt zeer gebrekkelyk en ongeregelt toe, zo wel +Ongeregeltheden in de
Biegt.
aan de zyde van den Biegtvader, als aan die van den Penitent. ‘De Papassen,
die het ampt van Biegtvaders bekleeden, verstaan zelf de form der Absolutie niet.
Indien een Penitent bekent gestolen te hebben, vragen zy terstond of de diefstal
begaan is aan een inwooner of aan een vreemdeling. Antwoordt de Penitent dat
het aan een vreemdeling gepleegt is, dat is geen zonde, zegt de Papas, zo wy den
+
buit te zamen deelen.’ Dat zyn de gevolgen van de onkunde en de armoede der
Grieken. Het vooroordeel, dat de onkunde in hen verwekt, doet hen ook twyfelen +Het vooroordeel der
aan de deugdelykheit van de Biegt der Latynen, die zelfs by hen als een zonde Grieken op de
te boek staat. Doch men moet niet te luid roepen over die onwetenheit. Hoe veele Pausgezinden toegepast.
(b)
menschen ziet men niet onder de Roomsgezinden, die de baarblykelykste
waarheden verwerpen zouden, indien zy ze uit den mond van een zo genaamt
kettersch Prediker hoorden? Hoe veele Geestelyken, die geneigt zyn van ketterye
verdagt te houden, en zelf te excommuniceren de geenen die met luiden van eene
(c)
andere Gemeente gemeenzaam verkeeren, en daar onder leven, of die met die
Filosofische vryheit spreken, welke in de voorgaande eeuw de allerklaarste
waarheden heeft doen ontdekken?
+
De weigering van zich aan de Godsdienst-plichten, en zelfs eenvoudiglyk aan
+
de Wetten der Kerke te onderwerpen, maakt de onboetvaardigheit, en de
Excommunicatie.
ongehoorzaamheit uit: de eene zo wel als de andere sleept de Excommunicatie
(d)
na zich. Christophorus Angelus geeft in weinig woorden het formulier van die
Excommunicatie op, waar door de geëxcommuniceerde wordt afgescheiden van
het lichaam der Kerke, berooft van de vereeniginge met den Vader, den Zoon, en
den Heiligen Geest, afgesneden van alle gemeenschap met de drie hondert en
achtien Vaders van het eerste Concilie van Nicea, en met de Heiligen; verzonden
tot de gemeenschap met den Duivel en den verrader Judas, en eindelyk veroordeelt
om na zyn doot hard te blyven als een steen, of als yzer, indien by zich niet bekeert.
De Grieken vertellen wonderlyke dingen van die arme geëxcommuniceerden, maar
+
voor dat ik daar van melde, moet ik het Formulier van Excommunicatie, 't welk by
+
(e)
Verschrikkelyk Formulier
Ricaut gevonden wordt, aanwyzen. Het is vervult met de allerverschrikkelykste
vervloekingen, en zo het den geëxcommuniceerden niet direct van het genot der van Excommunicatie.
vier Hoofdstoffen berooft, ten minsten zendt het hem veel meer qualen op 't lyf, dan
nodig is om dat genot onverdragelyk te vinden: waar na het hem nog de begrafenisse
na zyn doot ontzegt. Ik ben overtuigt, dat zulke verschrikkelyke denkbeelden veel
helpen om de Grieken eenigzins in hun plicht te houden; waar by koomt het geen
men van de lyken der onboetvaerdig gestorvene geëxcommuniceerden verhaalt,
(a)
(b)

(c)

(d)
(e)

Tournefort ubi sup.
Aan die vooroordeelen is men een oneindg getal versierde dwalingen verschuldigt, die van
nu tot aan de laatste nakomelingschap tot vermeerdering van de Lyst der Ketteryen zullen
dienen.
Om dat Descartes twee of driemaal het Protestantsch prediken hadt bygewoont terwyl hy in
Holland was, wilden zekere goede Catholyken hem zulks tot een misdaat rekenen. Aan den
anderen kant poogde Voetius, Protestantsch Theologant, den waereltlyken arm van Utrecht
te wapenen tegen dien zelven Descartes, dien hy voor een Atheist en voor den grondlegger
van eene gedrochtelyke secte scholdt. Op de tydinge die Descartes van de veroordeelinge
van eenige zyner Schriften, te Utrecht geschied, ontfing, zeide hy niet onaardig, dat Voetius
reets met den Beul verdragen was, om onder het verbranden van zyne boeken zulk een groot
vuur te stoken, dat de vlam daar van heel verre konde gezien worden. Zie Tom. III. des Lettres
de Descartes.
Christoph. Angelus ubi sup. cap. 25.
Etat &c. Chap. XVI.
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dat zy namentlyk niet konnen verrotten zo lang zy van de Excommunicatie niet
(f)
ontheft worden. De Duivel vaart, naar 't zeggen der Grieken, in die
geëxcommuniceerden, bezield hen, en doet hen werken naar zyn believen. Men

(f)

Om den Duivel de magt te benemen van op de lichamen der geëxcommuniceerden te werken,
verhaalt ons Ricaut ‘dat men ze ontleedt, en in verscheidene stukken snydt die men in wyn
opkookt.’ De Grieken beelden zich ook in, dat zy met het hart van den dooden te verbranden,
den Duivel beletten op het lyk te werken. Die zelve Grieken verzekeren, dat de Duivel alleen
de lyken van Grieken die tot de Grieksche Kerk behooren, bezielt: waar toe die distinctie? 't
Is omdat de Papassen en de geene die zy in 't werk stellen, den Duivel niet zouden durven
zenden in de doode lichaamen der Turken, en omdat de Latynen zich zo lichtelyk niet zouden
laten bedriegen. Men kan in de Reizen van Tournefort door den Levant vinden de historie
van eene dier Grieksche guiteryen. Voorts is 'er niets vermakelyker dan de vrome exclamatien
van Vader Richard over die Vroucolaquen. Eerst meende hy dat het waren de zielen van
eenige overledenen die wederkeerden om hulp te verzoeken, ten einde zy te eerder van de
straffen des Vagevuurs mogten verlost worden .... Maar, voegt hy 'er hy, het Vagevuur is niet
voor de geenen die daar aan niet geloven, en de zielen, die uit het Vagevuur komen, bedryven
nooit zulke buitensporigheden als deze begaen. Vorvolgens verhaalt hy verscheidene Historien
van die Vroucolaquen, daar hy wel degelyk geloof aan slaat. Hy leert ons ook ‘dat veele aan
de deugt van de heilige olien der Franken, en aan de kracht van hun wywater toeschryven
de reden waarom geen Frank die in het geloof der Roomsche Kerke gestorven is, ooit een
Vroucolaccus wordt.’ Zie Relation de l'Isle de Sant-Erini par le P. Richard.
Die Vader leert ons nog eene byzonderheit welke ik niet vergeten moest. Namelyk dat de
Papassen, om die Vroucolaquen te bezweren, op een Saturdag te zamen komen, gelovende
dat zy op geen anderen dag het lyk waar in de Duivel zyn verblyf heeft, in het graf zouden
konnen vinden.
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+

noemt die zo bezielde lyken Vroucolaquen, een zaamgesteld woord van bourca
+
of vrouca, 't welk, zegt men, modder of slyk betekent, en van laccos, dat kuil of
De Geëxcommuniceerde
graf zeggen wil. De Historie dier waargeesten vervat even zo veel bedriegeryen worden in Spoken
en looze streeken als die van onze spoken en nachtgezichten. Maar 't zy hoe 't verandert, die
Vroucolaquen genaamt
zy, het volk wordt daar door zo gedwee en gehoorzaam, dat de Papassen niet
worden.
anders behoeven te doen dan met den Ban of de Excommunicatie te dreigen,
om alles te verkrygen dat zy begeeren: en aan den anderen kant is de armoede
van die ongelukkige Papassen zo groot, dat zy genoodzaakt zyn zo wel de straf als
de absolutie op prys te stellen, en alle die guiteryen te verzinnen, om zich in die
achtinge te houden, welke, gelyk ik reets te kennen gaf, voordeelig is aan het
Grieksche Christendom.
+(a)
Christophorus Angelus maakt ook gewag van die geëxcommuniceerde dooden,
+
(b)
Ook Tympanitiquen.
die op 't einde van 't jaar Tympanitiquen worden. Dat is dat hun buik, als men
'er op slaat, geluid geeft even als een trommel: daar en boven zyn die dooden hard,
gelyk alle de Vroucolaquen, en staan recht op tegen een muur zonder eenig steunzel.
Alle die geëxcommuniceerden worden zwart; hun hair is van gelyken, maar hunne
nagels zyn wit. Die lichamen rotten, gelyk andere, door middel van de bezweering,
die bestaat in het lezen van eenige gebeeden, welke de Priester, in zyn Pontificaal
gekleed, uitspreekt in de tegenwoordigheit der geenen die, direct of indirect,
gelegenheit tot de Excommunicatie van den doden gegeven hebben, zo zy in staat
zyn om daar by te verschynen. Na die gebeeden, waar door het lichaam de Absolutie
(c)
verkrygt, wordt het ontbonden, en daar blyft niets van overig dan de assche.
Onderstelt zynde dat die ontbindinge waarlyk geschiedt, kan dit de natuurlyke
oorzaak wezen. De bykomende lucht namelyk, penetreert de lyken, die door de
aardachtige zouten, de poren, de vezelen, en de zenuwen dier lichamen bezet
hebbende, hard zyn geworden. Door de lucht smelten die zouten, en de zenuwen
en vezelen worden door de vochtigheit der zelve los gemaakt: dus verandert dan
het lichaam, en geschiedt het mirakel dat de natuur onder het gebed der absolutie
uitwerkt.
+
Uit de gemelde bygelovigheden is de gewoonte onstaan van de dooden een jaar
+
na hunne begraafenisse wederom op te delven. De schone verwe en de goede
Opgravinge der Doden.
reuk zyn by de waangelovige Grieken een onbetwistbaar bewys van de heiligheit
hunner dooden. Het vooroordeel gaat by hen zelfs zo verre, dat zy geloven dat de
persoon die de Excommunicatie heeft uitgesproken, ook de Absolutie uitspreeken
(d)
moet, al was hy een Mahometaan of Heiden. Dus nam, volgens Allatius, een
Patriarch zyn toevlucht tot een Renegaat, ter ontbindinge van een doden die door
hem nog Christen zynde geëxcommuniceert was.
+
De Duivel heeft het niet alleen op de doden geladen: hy vaart ook, by de Grieken
zo wel als elders, in de lichamen der levenden. Men bezweert hem, om hem uit +Bezweeringe der
(e)
te dryven. Christophorus Angelus beschryft ons, als ooggetuige, de bezweringe bezetenen.
van een Bezetenen. Men bondt den Bezetenen aan een paal, en daar na lazen de
(a)
(b)

(c)

(d)
(e)

De Statu Graecor. ubi sup.
Allatius in Epistol. de quorundam Groecor. Opinion. geeft ons met zynen gewonen nadruk,
de beschryvinge van een dier Tympanitiquen. Zy is te lang om hier geplaatst te worden. Ik
merke alleen aan, dat, als men uit de beschryvinge daar van oordeelen zal, een Tympanitique
niet anders is dan een lyk dat in de aarde versteent is geworden.
De zelve Allatius haalt voorbeelden aan van die ontbindingen, op de Absolutie gevolgt. Hy
zegt niet dat hy het gezien heeft, maar dat het hem van geloofwaardige menschen verhaalt
is.
Allatius ubi sup.
De Statu Graecor. Cap. 49.
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Priesters, met hunne heilige sieraden omhangen, hem zes uuren lang een gedeelte
van de vier Evangelien voor. De-
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(a)

wyl een plaats by den Evangelist Mattheus uitdrukkelyk zegt, dat men de Duivelen
alleen door vasten en door gebeeden uitdryft, hadden de bezwerende Priesters de
voorzichtigheid gehadt van omtrent vier en twintig uuren te vasten. Des
anderendaags vasteden de Priesters als voren, en voeren met lezen voort: dat lezen
was den derden dag nauwlyks volbragt. Onderwyl vervloekte de bezetene God zo
wel als de menschen, zweerende, misbaar makende, en den mond scheef trekkende:
doch alle die misselyke gebaarden verhinderden de Priesters in het lezen niet, dewyl
zy zich niet verwaardigden de Godslasteringen van den Satan met een enkel woord
te wederleggen. Men moet aanmerken dat de Priesters beurt om beurt zonder
(b)
tusschenpozing lazen, en dat geschiedde met zulk eene zorgvuldigheit, dat op het
laatste woord van den eenen, de ander strax met lezen voortging. Toen zy de vier
Evangelien hadden uitgelezen, verkoor men een anderen Priester, die door zyne
deugt en door de vroomheit van zyn leven vermaard was. Deze las den Duivel de
Bezweeringen van St. Basilius voor. Dit lezen scheen den bozen Geest volkomelyk
van zyn stuk te brengen: wat 'er van zy, de boze Geest beantwoordde den Priester
met lasteringen, maar de Priester vervolgde de Censure tegen hem, en gaf hem
zulk een volstrekt bevel van te verhuizen, dat hy eindelyk heenen voer. Onder het
uitvaren speelde hy zyn laatste rolle, handelende den bezetenen zo qualyk als hem
mogelyk was, tot hy hem voor doot aan de paal liet staan.
+
Voor dat ik tot het Huwelyk en de daar toe behorende plechtigheden overga,
zal ik hier eenig onderscheit aanhalen dat de Grieken omtrent de Vroucolaquen +Onderscheid der
hebben waargenomen. Zy geloven dat de Excommunicatie haare werkinge regelt Vroucolaquen.
naar de misdaat van den Geëxcommuniceerden, of naar de waardigheit van den
geenen die de excommunicatie doet; en dat is, volgens de Grieken, de oorzaak van
dat onderscheit. Het voorste gedeelte van het lichaam des geenen die eenig gebod
overtreden heeft, of die zich eenige vervloekinge op den hals heeft gehaalt, blyft na
zyn doot volkomen in 't geheel.
Iemant waar over de Vloek is uitgesproken geweest, wordt geel, en zyne vingers
krimpen geheel en al in: die door de goddelyke wetten is geëxcommuniceert, koomt
heel wit voor den dag, maar die door een Prelaat geëxcommuniceert is, vertoont
zich gantsch zwart.
+
Ik ga over tot het Huwelyk: het heeft zyne byzondere plechtigheden, en daar
gaat al zo veel merkwaardigs voor af, als voor dat van andere landen: maar eer +Het Huwelyk der
ik het beschryve ten aanzien van de burgerlyke en waereldsche gebruikelykheden, Grieken.
willen wy het eerst beschouwen met opzicht tot de Religie. De Dienst des Huwelyks
(c)
begrypt een gebed voor de aanstaande vrouw, die voortaan gesluyert, of gekapt
moet wezen. Die zich willen verbinden door de banden des huwelyks, zo
onverbrekelyk in het Christendom, daar men zich meenigmaal gekoppelt vindt aan
+
Duivels die de stoutste Bezweerder zich niet zou durven beroemen te konnen
+
uitdryven; die, zegge ik, vertonen zich voor den Priester na de Misse. De
Deszelfs plechtigheden,
tot de Religie behorende.
toekomende Man neemt de hoger, en de Bruid de lager hand. Daar leggen op
de heilige Tafel, en wel ter rechter zyde, twee ringen dicht by den ander. De eene
ring is van zilver, naar de rechter zyde gekeert, en de ander van goud, ter linker
gewend. De Priester, die die twee personen vereenigen moet, maakt de tekenen
van 't kruis over hen, geeft hun brandende waschkaarssen in de hand, bewierookt
hen Kruisgewyze, en geleidt hen naar den Tempel. Daar op volgen beurtwisselende
gebeeden tusschen het Koor en den Diaken, voor het welvaren en voor den vrede
(a)
(b)
(c)

Matth. C. XVII. v. 21.
Ik maak deze omschryvinge van de Grieksche woorden, die anders woord voor woord
betekenen, by steelt het woord uit den mond des geenen die hem voorgaat.
Zie de Euchologe van P. Goar.
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en de vruchtbaarheit der aanstaande gehuwden. Na die gebeeden geeft de Priester
den gouden ring aan den Bruidegom, en den zilveren aan zyne Bruid, zeggende
tot driemaal toe, Ik vereenige (of verbinde) N.N. met N.N. dienaar en dienaresse
van God, in den name des Vaders enz. Dat formulier uitgesproken hebbende, maakt
hy het teken van 't kruis over hun hooft met de ringen, voor dat hy hun dezelve aan
(d)
de vingers van de rechter hand steekt. Een Paranymf of Speelnoot doet

(d)

Of de Paranymfen, dewyl 'er gemeenlyk verscheidene zyn. Die speelnooten zyn meest altyd
de doopheffers en doopheffers van de aanstaande Echtgenoten, gelyk men zien zal uit het
geen ik hier na uit Tournefort zal aanhalen.
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vervolgens de uitwisseling van die twee ringen, en de Priester spreekt een zeer
lang gebed uit, waar in de deugt en de waardigheit des trouw-rings op eene
+
voorbeeldige wyze vergeleken worden met de ringen van Joseph, van Daniel, van
+
Thamar enz.
Kroning der Getrouwden
(a)
enz.
Als men de getrouwden kroont, verzelt de zelve Priester die Ceremonie met
verscheidene benedictien, en eenige zielroerende gebeeden. De Echtgenoten treden
door de Kerk met hunne brandende waschkaarssen, terwyl de Priester met het
wierookvat vooruitgaat, zingende den 128. Psalm, die den gelovigen van het
Jodendom een gelukkig en vruchtbaar huwelyk voorspelt. Op elk vers van den
Psalm antwoord de gemeente met Gloria enz. De Diaken hervat de gebeeden als
de Psalm geëindigt is, en het Koor beantwoordt zulks naar gewoonte. Indien na zo
(b)
veel zegenwenschingen en zo veele gebeeden, waar in men alle de zegeningen
ophaalt die geschiedt zyn aan Abraham, aan Isaäk, aan alle de Patriarchen, aan
Zacharias en Elizabeth, Vader en Moeder van den voorloper van onzen Zaligmaker
enz. Indien, zegge ik, na alle die benedictien een huwelyk ongelukkig uitvalt; wat
zal men 'er van moeten zeggen? Niets anders dan dat de menschelykheit het werk
van den Godsdienst te leur stelt.
Na alle die gebeeden, kroont de Priester den Bruidegom onder het uitspreeken
dezer woorden, N.N. Gods dienaar is gekroont om te trouwen met enz. Vervolgens
kroont hy de Bruid, herhalende het zelve formulier, waar op een drievoudige
benedictie, eenige vermaningen, en eenige gebeeden volgen. Ten laatsten doet de
(c)
Priester het Paar drinken uit een beker of glas vol wyn, dien hy te voren gewyd
heeft; waar na hy hun de kronen afneemt. De Plechtigheit neemt een einde met het
laatste gebed dat de Priester doet, verzelt van zyne benedictie, en van eenige
kuschjes die de nieuwgetrouwden elkander toebrengen.
Voor dat ik overga tot de andere Ceremonien, die minder gemeenschap met de
Religie hebben, doch daar en tegen altoos vrolyk en vermakelyk, ja zelf zomwyl
kluchtig zyn, moet ik met één woord aanhaalen zekere gebruikelykheden, die by
de Grieken de kracht van een Wet verkreegen hebben, en eindelyk wezentlyke
+(d)
puncten van Godsdienst zyn geworden. Een Priester die hertrouwt na de doot
+
van zyn eerste vrouwe, wordt door zyn tweede Huwelyk waereldsch. Hy wordt
Gestrengheit over het
voor een leek gehouden. Een waereldlyk lidmaat der Kerke, die ten vierden maal hertrouwen van Priesters,
enz.
zich in den Echt begeeft, wordt buiten de gemeenschap van de Kerk gesloten.
Daar is geen middelweg voor iemant die driemalen getrouwt is geweest: hy of zy
moet ongetrouwt blyven, of zich in een Klooster begeven. De reden welke men van
(e)
die gestrengheit geeft, is, zegt men ons, dat vier huwelyken een ware polygamie
of veelwyvery uitmaaken. De Grieken geloven niet dat drie achtereenvolgende
huwelyken zulks zyn, omdat zy door eene hairklovende subtiliteit, welke ten naasten
by onverstaanbaar is, zeggen dat de polygamie in twee koppelingen bestaat, en
dat drie huwelyken maar eene meerderheit en eene eenheit uitmaken. Ricaut geeft
'er een beter reden van, zeggende dat die practyk der hedendaagsche Grieken
gegrond is op de gestrengheit der oude Kerke, welke (mogelyk met al te grote
strafheid) veroordeelde 't geen het vleesch en de zinnen streelde. Eenige Vaders
dier eerste eeuwen hebben geen acht willen geven noch op temperament, noch op
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Dit is een byzonder gebruik der Grieken. Zie Goar in zyne Euchologe.
Zie twee gebeeden voor de nieuwgetrouwden in de Euchologe ubi sup.
Thevenot zegt in zyne Reizen, dat de Priester, die het laatst drinkt, het glas breekt, zeggende,
mogt dus de Bruidegom den maagdom van zyne Bruid verbreken.
Christ. Angelus ubi sup. Cap. 49.
Ricaut Etat de l'Eglise Grecque, Chap. 15.
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Climaat, noch op andere omstandigheden, gelyk wy nog tegenwoordig een menigte
van devotarissen van dien smaak hebben.
(f)
+
Tournefort doet ons een beschryvinge van een Huwelyk dat hy te Mycone heeft
zien voltrekken. Onder de plechtigheden, welke men de Godsdienstige noemen +Waereldsche
Plechtigheden van 't
mag, zyn 'er die in eenige omstandigheden van het bovengemelde verschillen.
By die beschryvinge voege ik het verhaal van Spon, en uit die beide zaamgevoegt Huwelyk.
kan men zich genoegzaam een volkomen denkbeeld van het Waereldsche der
Grieksche Huwelyks-Plechtigheden vormen.
‘Wy verzelden, zegt Tournefort, het Paar naar de Kerk met deszelfs doopheffer
en doophefster. Het is geoorlooft drie of

(f)

Voyage au Levant, Lettre 3.
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vier zulke speelnooten te verkiezen, en dat geschiedt voornamelyk wanneer de
Bruid de oudste dochter van den huize is.’ Hy merkt aan, dat de oudste dochter het
meest bevoordeelt wordt. Een vader die tien duizent ryksdaalders bezit, geeft 'er
vyf duizent van aan zyne oudste dochter, en het overige wordt onder zyne andere
kinderen verdeelt. ‘Ik hebbe niet konnen naspeuren, voegt hy 'er by, om wat reden
men zulks doet.... Nadat de Papas het gezelschap aan de deur van de Kerk
ontfangen hadt, vroeg hy de Gelieven of zy het eens waren, en zette op yders hoofd
een krans van wyngaartranken, met linten en kanten doorvlochten. Vervolgens nam
hy twee ringen, die op het Autaar lagen, en deet ze hun aan de vingers: te weten
den gouden ring aan den vinger des jongmans, en den zilveren aan dien der dochter,
zeggende N.N. enz. (gelyk reets verhaalt is)... hy verwisselde meer dan dertig maal
de ringen, stekende dezelve dan aan des eenen hand, en dan aan die der andere.
Als hy dien der Bruid aan den vinger des Bruidegoms stak, zeide hy N.N. enz.
Eindelyk verwisselde hy die ringen nog verscheidene malen, en liet ten laatsten den
goudenen aan den Bruidegom, en den zilveren aan de Bruid behouden .... De
Doopheffers deeden na den Papas dezelve verwisselinge der Ringen. Daarna lichtte
men de kranssen af, toe drie of vier duimen boven het hoofd van den Bruidegom
en van de Bruid. Daarna dansten zy alle tegelyk driemaal in 't ronde, terwyl de
omstanders, namelyk de bloedvrienden, de goede bekenden, en buuren hen op
eene gantsch onbeleefde wyze met vuistslagen begroeteden, en eenige schoppen
onder den aars gaven, volgens ik weet niet wat belagchelyke gewoonte des lands
.... Na dat soort van Ballet, sneedt de Papas eenige stukjes brood, en leide die een
kom met wyn. Hy at daar eerst van, en gaf daar van een lepel aan den Bruidegom,
en een aan de Bruid. De Doopheffers en omstanders proefden 'er ook van .... en
dus wierdt het Huwelyk in de Kerk voltrokken. Men las geen Misse, omdat die
ceremonie des avonds geschiedde..’
(a)
+
Zie hier wat Spon wegens eenige gebruikelykheden voor het aangaan des
+
Huwelyks by de Grieken van Athene verhaalt: ‘De jonge dochters gaan niet uit
Vreemde Manier van
voor dat de Bruiloftsdag verschenen is, en de minnaars moeten haar vryen door vryen, enz.
middel van een procureur, en door een derden die toegang tot haar heeft, zynde
dit een bloedvriend, op wiens bescheid de minnaar zich verlaten moet ... Men ziet
derhalven zyne verloofde bruid niet eerder dan op den dag wanneer men haar gaat
trouwen. Op dien dag laat men de Bruid een lange wandelinge doen, schoon men
haar niet veel weegs laat afleggen, dewyl zy zeer langsaam, en met een zeer statigen
en deftigen tred voortgaan moet. De marsch duurt twee geslage uuren, van de Kerk
af tot aan het huis van den Bruidegom, onder het geluid van hoboôs, bommen, en
andere instrumenten waar mede men vooruittrekt. Geduurende die ceremonie en
de wandelinge, dragen de bruiden een zware kroon van goud of zilver draatwerk,
met paerlen bezet, op 't hoofd, welke hun zo lastig valt, dat zy gedwongen zyn zich
zo recht op als een staak in postuur te houden. Het spel zou niet volmaakt wezen,
indien zy niet geblanket, of liever zeer lomp gepleistert waren, en men kan by de
Grieken op den trouwdag zo min een blanketster misschen, als in onze landen een
kapster.’
(b)
Ik vind daarenboven by Ricaut, ‘dat de nabestaanden van de Bruid haar geleiden
tot in de kamer van haren Bruidegom. Daar zet zy zich neder onder de andere
vrouwen, met een sluier over haar aangezicht, gelyk te voren. De Bruidegom treedt
dan binnen, licht met een bevende hand den sluier af, en kuscht zyne Bruid.’ Zou

(a)
(b)

Voyages Tom. II. Pag. 183. Ed. de 1679.
Etat &c. ubi supra.
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+

dat beven tot de ceremonie behoren, of zou het een uitwerkzel zyn van de bloheit
+
van den galant, zo onbedreven en beschaamt als Thomas Diaphorus? Neen:
De Bruidegom kuscht de
Bruid al bevendegeen van beide. De vrees van den Griek is dat hy onder het dekzel een
baviaans-tronie mogt vinden. Maar hoe lelyk hem haar aanzicht voorkomen mag,
zy is evenwel zyn vrouw, en hy haar man. Mogelyk moet men aan gebruiken die zo
weinig redelykheit in-
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+

hebben, toeschryven, ten minsten voor een gedeelte, de toegevendheit welke de
Grieksche Kerk voor de Echtscheidinge heeft. Men verzekert ons, dat zy weinig +De Grieksche Kerk staat
zwarigheit maakt van een huwelyk te ontbinden, en dat men den Patriarch door de Echtscheidinge
+
lichtelyk toe.
middel van geld lichtelyk daar toe kan bewegen, zo dat de man zich weder aan
eene andere vrouw kan verbinden. Zou men ten aanzien van die gemakkelykheit +Aanmerkinge daar op.
der Grieksche Kerk niet konnen zeggen, dat zy de veelwyvery der Turken
eenigzins navolgt, schoon zy den Grieken niet geöorloft is, als strydig met de Wetten
van het Christendom. 't Is echter verwonderens waardig, dat zy onder de
Mahometanen levende, wier Religie de veelheit van vrouwen zo voorstaat, zich
hebben konnen bevryden van eene besmettinge welke hun zo naby is? Wat ons
belangt, die verre genoeg afzyn van dat gevaarlyk quaad, wy worden, behalven
door de Wetten van het Christendom die wy met de Grieken gemeen hebben,
weerhouden door het licht der reden, 't welk ons doet zien dat de polygamie de
rampen van het menschdom, en de oneenigheden en verwarringen in de
huisgezinnen vermenigvuldigt. Men heeft onder ons eene andere Veelwyvery, die
maar eenige uuren duurt in daar toe geschikte huizen, of ook wel gepleegt wordt
door de wederzydsche ontrouw der Echtgenoten, die zelfs zomwylen, als men het
zeggen mag, daar toe hunne onderlinge toestemminge geven.
+
By alle die gebruiken zou men nog andere konnen voegen waar van Ricaut ook
+
gewag maakt; gelyk het wiegen van bruid en bruidegom, en het binden van
Nog andere vreemde
dezelve aan elkander door middel van een kousseband. In de Grieksche plaatsen, gebruiken by 't aangaan
des Huwelyks.
daar de beide sexen meer gemeenschap met elkander hebben, maakt men
partyen van vermaak, van minnehandelingen, en van heimelyke byeenkomsten,
waar over de moeders, als wreeksters van de eere haarer dochteren, straffe oefenen,
(a)
zegt men, door middel van een nestel-knoop. Om wederom tot zich zelven te
komen, en zich tot den huwlyksplicht bekwaam te voelen, moet men zyn toevlucht
nemen tot haar die het quaad heeft aangebragt, en zich daar van voor groot geld
laten ontknopen.
+
Ik kome tot het Euchelaion, dat is, olie van gebed, of liever olie met gebed. Dus
+
(b)
Het laatste Oliesel.
noemen de Grieken hun laatste oliesel. Volgens Tournefort, lopen de Monniken
van Montesanto, waar by de gierigheit en Simonie plaats heeft, even als by alle de
andere Grieksche Geestelyken, zo door die verouderde verdorvenheit, welke noch
het Heiligdom noch deszelfs Bedienaars gespaart heeft, als door de armoede en
diepe onwetenheit van het volk en deszelfs Leeraaren; lopen die Monniken, zegge
+
ik, ‘gantsch Griekenland af, en zelf Moscovien, om die olie te verkopen. Zy gaan
in de huizen de biegt horen, en geven het laatste Oliesel, zelf aan personen die +Koophandel daar in.
frisch en gezond zyn. Zy bestryken de ruggestreng van den penitent voor elke
zonde die hy belydt, echter zo dat zy noch hunne olie, noch hunne moeite verliezen.
De minste zalving kost een ryksdaalder: die voor de zonde van het vleesch geschiedt,
is de duurste van alle.... Die die Zalvinge regelmatigst doen, bedienen zich van
gewyde olie, en spreken telkens deze woorden van Psalm 123. het net is gescheurt,
+
en wy zyn verlost geworden. Een weinig verder zegt Tournefort,’ dat ‘de Grieken
het laatste Oliesel meermaalen aan gezonde, dan aan zieke personen bedienen. +Hoedanig bedient.
Den zieken besmeeren zy alleen het voorhoofd, de wangen, de kin, en de handen
met gemeene olie, die niet gewyd is. Vervolgens bemorssen zy met dat zelve vocht
alle de vertrekken van het huis onder het doen van gebeeden, en maken met die
(a)
(b)

Non intelligo me virum esse, non sentio, zegt een man aan wien de Nestelknoop gedaan is,
by Petronius in Satyr.
Tournefort Voyages &c. Lettre 3.
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zelve olie grote kruissen op de muuren en op de deuren, terwyl men den 90. Psalm
zingt.’
+
Uit al dat verhaal blykt 1. dat de zalvinge geschiedt aan boetdoenden en aan
zulken die de eene of de andere dootzonde begaan hebben. 2. dat zy geschiedt +En aan wie.
aan zieken, aan quynenden, en aan stervenden. Misschien koomt deze laatste
met de eerste enkel overeen in de stoffe die men 'er toe gebruikt. De Bisschop, of
(c)
de Aartsbisschop, verzelt van zeven

(c)

Volgens den regel: maar menigmaal zyn 'er minder dan zeven, en zomwyl is 'er niet meer
dan een Priester by, schoon 'er ten minsten drie by moesten wezen. 't Gaat ook niet altyt
vast, dat de Bisschop het laatste Oliesel bywoont.
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Priesters, bedient dat laatste Oliesel, 't welk met een gebed aanvangt. De andere
+
zalvinge wordt by de Grieken ook Apomuron geheten. Zy halen den oorsprong van
+
dat Apomuron uit de parabel van den Samaritaan, en om de overeenkomst
Apomuron.
(a)
volkomener te maken, mengen zy wyn onder het Apomuron, omdat de
Samaritaan olie en wyn gebruikte tot de compositie, waar van hy zich ter genezinge
van den gewondden reiziger bediende.
Voor dat ik het onderscheid aanmerke dat 'er tusschen de Grieken en Latynen
omtrent de wyze van het laatste Oliesel te bedienen gevonden wordt, zal ik eerst
eenige gebruikelykheden, die in 't byzonder tot de tweederlei zalvinge der Grieken
behoren, beschryven. De Aartsbisschop, of in plaats van hem de Bisschop,
(b)
consacreert op Asschewoensdag de Zalf-olie voor het geheele jaar. Op witten
Donderdag bedient de Patriarch of de Bisschop de zalvingen in 't openbaar aan alle
gelovigen. De Oeconomus zalft den Prelaat, en de Prelaat vervolgens alle de
+
gelovigen. Men rekent dat gebruik reets ingevoert te zyn ten tyde van St. Jan den
Damascener. De Grieken gaan nog verder. Zy zalven de doden byna met dezelve +Zalvinge der doden.
ceremonien als de levendigen. Zeven Priesters verrichten die zalvinge. Yder van
hen neemt een papier met olie en aluin doortrokken, als om door dat soort van
offerhande de ziel van den overledenen te zuiveren, en te bevryden van de verdiende
straffen. Men moet dat bygelovig gebruik aanmerken als een overblyfzel van de
verzoeninge of zuiveringe van het Heidendom. Men zegt zelfs dat de Grieken
geloven, dat de zalvinge der doden zommigen van de eeuwige verdoemenisse
bevryd heeft, en op die wyze verhalen zy dat Trajanus en zekere Beeldstormer
Theophilus zyn zalig geworden.
+
De andere byzonderheden in de zalvinge en in het laatste Oliesel der Grieken
+
zyn, dat de Priester zyn boomwolle, aan 't einde van een stokjen vastgemaakt,
Plechtigheden der
Grieksche Zalvinge.
in de heilige olien gedoopt hebbende, den Penitent of den zieken daar mede
kruisgewyze bestrykt aan het voorhoofd, aan de kin, aan elke wang, en boven op
zo wel als in de palmen van de handen. Daar na doet hy een kort gebed. De zeven
Priesters, zo 'er zeven by de plechtigheit tegenwoordig zyn, zalven alle den zieken
een voor een: de eerwaardigste van de zeven legt het Evangelie op het hoofd des
genen die de zalvinge ontfangt, terwyl de andere hem de handen opleggen.
+
Nu kome ik tot het onderscheid dat men tusschen de zalvinge der Latynen, en
+
die der Grieken bespeurt heeft. Ik melde niets van het verschil der gebeeden,
Onderscheid der Latynen
noch van de ydele tegenwerpingen die men doet over den naam van Sacrament, en Grieken in het zalven.
dien de Latynen aan het laatste Oliesel geven, en over dien van Mysterie gelyk de
Grieken het noemen, even als zy ook over de andere Sacramenten van de
Westersche Kerk doen. De Protestanten hebben eenig werk gemaakt van dat
onderscheit, 't welk ten strengsten getrokken, op zyn best alleen in een verkeerde
toepassinge van namen zou bestaan. Zie hier dan het ware onderscheit. By de
Latynen is een eenig persoon genoeg om het laatste Oliesel toe te dienen; by de
Grieken is de zalvinge onregelmatig, zo zy niet ten minsten door drie Kerkbedienden
verricht werdt. Het Latynsch Ceremonieel wil, dat het den Bisschop alleen toekoomt
de olie te consacreren; by de Grieken consacreren de Priesters de olie ook. Behalven
(c)
het onderscheit in de zalvinge der lichaams deelen van den zieken, hebben de
Grieken de gewoonte van het gantsche huis mede te zalven, overal kruistekenen
makende.
(a)
(b)
(c)

S. Lucas Cap. X.
P. Goar, in Eucholog.
De Latynen zalven de oogen, de ooren, de neusgaten, den mond, de handen, de voeten, en
de lendenen.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

Van het laatste Oliesel ga ik over tot de Lykplichten. Deze overgang is gevoegelyk;
+
en schoon de gelovige zieke zich meermalen de eerste zalvinge te binnen brengt,
blyft het echter altoos waar dat het laatste Oliesel tot oogmerk heeft de zwakheden +Oogmerk van het laatste
Oliesel.
der gelovige ziele te geneezen, die door de onzekere gevolgen van de ziekte
bekwamer zyn om dezelve te vernederen, dan in de geruste bezittinge van
gezondheit, waar in de geest zich zo zeldzaam den tyd geeft om op het toekomende
te denken. Het laatste Oliesel heeft ook tot oogmerk den Christenen in het smertelyk
lyden des lichaams te vertroosten, en hunne hoop te wenden naar de eeuwigheit.
Ik zou 'er veel meer van konnen
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zeggen, maar het is hier niet te doen om uittrekzels van de gebeeden der Euchologen
en Rituels te maken. Ik keere dan weder tot de Ceremonien die de Zieltoging van
den stervenden verzellen, en tot die even na de doot volgen, daar ook de ware
Lyk-plechtigheden van alle Volkeren haren aanvang nemen.
+(a)
Ricaut meldt ons van eenige merkwaardige gewoontens der Grieken in hunne
+
ziektens. By voorbeeld, hy zegt, ‘dat de Priester het dekkleed van de Kelk om
Gebruik daar van in
ziektens.
het hoofd van den zieken bindt, en hem een teug Wy-water, waar in men
welriekende kruiden te weiken heeft gelegt, te drinken geeft. Dat water moet
geconsacreert zyn door de aanrakinge van het Crucifix, of van de beeltenisse der
Heilige Maagd. Men biedt het den kranken aan, als een geneesmiddel tegen de
qualen der ziele, zo wel als tegen de zwakheden des lichaams..... Wanneer de zieke
erger wordt, neemt men zyn toevlugt tot het laatste Oliesel..... daar men eenige
overeenkomstige gebeeden byvoegt, als mede eenige texten uit het Nieuwe
+
Testament, waar in van de opstandinge der doden gesproken wordt.’ De Grieken
hebben mede het godvruchtig gebruik van geloften aan God en aan de Heiligen +Geloften der Grie ken in
te doen, tot wederbekominge van hunne gezondheit. Die geloften worden volbragt, hunne krankheden.
even als in de Latynsche Kerk, met het offeren van een oog, of arm, of been van
goud of zilver. Dit zelve gebruik is in zwang geweest by de alleroudste Heidenen,
gelyk onder anderen by de Philistynen, die, nadat zy geneezen waren van de ziekte,
+
welke zy zich door de Arke des Heeren, daar zy zich meester van hadden gemaakt,
+
op den hals gehaalt hadden, de Arke te rug zonden met een nevensgaande
Aanmerkingen daar op.
verbeeldinge in goud van de lichaams deelen daar zy in geleden hadden. De
Christenen schikten zich al vroeg naar dat gebruik der Heidenen. Het is zo
gemakkelyk eene offerhande van stoffelyke dingen in de plaats van het hart-offer
te stellen, dat het wonder is dezelve te zien doorgeschrapt onder de
gebruikelykheden van zekere Religien, die aan hunne stoffelyke devotarissen geen
ander weerwerk overlaten dan het nauwkeurig onderzoek van ééns andérs bedryf,
en die ledigheit des verstands, welke hun in de Kerk zo wel als elders dient om
hunne gedachten over 's naastens gedrag te laten gaan.
+
Ik hebbe in eenige verhalen van Missionarissen gelezen, dat de Grieken (te
+
weten zulke die of onkundigst of bygelovigst zyn) hunne gelovigen, die op den
Te sterven op een
Feestdag van den eenen of den anderen groten Heilig sterven, gelukkiger achten Feestdag, gelukkig
gerekent.
dan die op eenigen anderen dag van de week overlyden: doch dat byzonder
gevoelen raakt alleen de Grieksche Devotarissen. Eene diergelyke aanmerkinge
ontmoet men ook by de Roomsgezinden. Dus hebben zommige, volgens het verhaal
(b)
van een Zendeling, ‘aangemerkt, dat de grootste gunstelingen van Onze lieve
Vrouw uit dit leven verhuist zyn onder het vieren van het een of het ander Feest ter
harer eere, gelyk St. Bernardus, St. Hyacinhus, St. Ephrem, St. Bernardinus, St.
Philippus van Thudert, de B.H. Stanislaus Kostka enz.’ Dewyl alle verstanden niet
eveneens denken, zou het konnen wezen dat zekere zielen door subtiliteiten van
dien aart in haar plicht gehouden worden.
+
Te Corfu ziet men in zekere Kerk, Panagia geheten ter oorzake van de heilige
+
Maagd, eene Beeltenis van onze lieve Vrouw welke zich door hare mirakelen
Mirakuleus Beeld van
onze lieve Vrouw.
onderscheidt; voornamelyk door een 't welk, naar dat de voorzegginge uitvalt,
zeer aangenaam voor goede vrienden, en van veel aangelegenheit voor getrouwde
vrouwen en mans wezen moet. Om te weten of personen die zo na bestaan, nog
in 't leven zyn, plakt men een stuk gelds aan de miraculeuse Beeltenis; terzelver
tyd denkt men aan de persoon waar omtrent men belang heeft, de nabestaande
(a)
(b)

Etat de l'Eglise Grecque, Chap. 14.
Relation de l'Isle de Sant-Erini, door P. Richard.
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aan zyn bloedverwant, de vriend aan zynen vriend, de vrouw aan haren man. Indien
de persoon, waar omtrent men raadpleegt, nog in 't leven is, blyst het stuk gelds
aan 't Beeld vastkleven, maar zo de persoon doot is, valt het neder in een daar toe
gemaakten zak. Dus valt, 't zy de aankondiging waar of valsch zy, de zaak altoos
ten voordeele van den Priester uit. Echter moet men weten dat het mirakel van
aankleving alleen op zekere plaatzen van de Beeltenis geschiedt. Zo men zyn stuk
gelds niet op de vereischte plaats legt, dan
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(a)

valt het af. 't Is Wheler die ons zulks verhaalt, en Wheler was buiten twyfel een
van die wantrouwige Ketters, die de dingen van dien aart ten strengsten
bewaarheden. Hy bevondt dat het mirakel van aanklevinge gelukte of niet gelukte,
naar dat de geen die het aanplakte, het vernis van het Beeld wist te treffen, of daar
in mischte. Doch die aanklevinge alleen zou de volle waarheit van het mirakel niet
genoeg gestaaft hebben, zelfs by de alleronkundigsten. Men kan derhalven wel
denken, dat het ten minsten eens of tweemaal gebeurt is, dat het Beeld de zaak, 't
zy in 't aankleven of in 't afrollen van 't geld, wel geraden heeft, en niets meer wordt
'er vereischt om kleine verstanden van de waarheit van zekere bygelovigheden te
overtuigen. Maar mogelyk zal men zeggen, dat dit verhaal hier niet wel te passe
gebragt wordt. 't Is waar, die bygelovigheit raakt de gebruiken omtrent de doden
niet anders dan van zeer verre; en echter konde ik ze nergens beter plaatsen.
+
Zo dra de stervende den geest gegeven heeft, verandert het gantsche sterfhuis
+
als in een treurtoneel. Men hoort niet anders dan geschrei, misbaar, en droevig
Rouw der Grieken.
(b)
geklag. ‘Het lichaam van hem of haar die overleden is, doet men de beste
klederen aan, waar na men het op den vloer uitstrekt, en een wasschkaars aan het
hoofd, en eene aan de voeten plaatst. De huisvrouw, zo haar man beweent moet
worden, de kinderen, de huisgenoten, de nabestaande en andere vrienden
verschynen in de kamer van den overledenen met gescheurde klederen, terwyl zy
zich de hairen uitplukken, en op de borst kloppen, ja zelfs, voegt 'er Ricaut by, het
+
aanzicht met hunne nagels openkrabben.’ Het bly-eindend treurspel van onzen
+
rouw gaat zo verre niet, en ik geloof niet dat men hedendaagsch, zelfs niet in
Aanmerking daar op.
Gasconje en Languedok, vrouwen, kinderen, en mannen ontmoet, die tot een
livrei van inwendige droefheit, met een gekorven en gekrabt aangezicht voor den
dag komen. Het Christendom leert ons in Gods wille getroost te zyn; en niets is 'er
dat wy gewilliger naar de letter opnemen dan even dit point van den Godsdienst,
wanneer men het verlies van een vader, man, of vrouw beweenen moet. Het lyk,
als gezegt is, bezorgt zynde, en eenigen tyd op den grond gelegen hebbende, gaat
men over tot de verdere plechtigheden van den rouw. Wanneer het uur ter
+
begrafenisse gekomen is, gaat het Crucifix voor uit aan het hoofd van de Lyk-statie,
+
‘de Priesters en de Diakens, die het lyk verzellen onder het opzeggen van de
De Begrafenis.
gebeeden die door de Kerk daar toe zyn ingestelt, branden wierook, en verzoeken
aan God, dat het hem behage de ziel van den overledenen in de verblyfplaatze der
Gelukzaligen te ontfangen. De Vrouw (Ricaut verhaalt de begrafenisse van een
getrouwt man) volgt het droevig overschot van haren lieven gemaal met een vloed
van tranen, en met zulk eene groote treurigheit, dat, indien men daarvan zou
oordeelen .... uit haar geschrei .... en uit de hevigheit van haar luidruchtig geklag,
men zou moeten geloven dat zy voorgenomen hadt haar ziel te dwingen die van
den overledenen terstond op het spoor te volgen. Ricaut voegt 'er by, dat 'er vrouwen
zyn, wier aart met zulk eene uitgelatene droefheit niet overeenstemt. .... Daarom is
echter de rouwstatie niet minder treurig ....’ Men heeft huilsters van professie, die
+
om loon schreyen voor de Weduwe, en die door de gestadige oefeninge van haar
+
huilend ambacht, zo bekwaam daar in geworden zyn, dat zy de gebaarden en
Gehuurde huilsters.
de bewegingen van de allersmertelykste droefheit weten na te bootzen.
+
‘De Lykdienst volbragt zynde, gaat men het Crucifix kusschen: vervolgens zoent
men den doden voor den mond en aan het voorhoofd. Eindelyk eet elk een stuk +Plechtigheden na de
Begrafenis.
brood en drinkt een glas wyn in de Kerk, onder het toewenschen van rust aan
de ziele des gestorvenen, en van vertroostinge aan de bedroefde familie.’ Ik heb
(a)
(b)

Voyages en Grece. & au Levant, Tom. 1.
Ricaut. Etat de l'Eglise Grecque Chap. 14.
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(c)

vergeten, dat, volgens het verhaal van eenige Reizigers , een weduwe, een man
wiens vrouw gestorven is, een kind dat zyn vader of moeder verloren heeft, met een
woord, alle personen die den zwaren rouw moeten aannemen, voor eerst geen
spyze gebruiken die aan hun huis bereid is. Geduuren-

(c)

Monconys en anderen.
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de de eerste acht dagen zenden de vrienden hun het eeten t' huis. ‘Na verloop van
die acht dagen koomt men de bedroefden een bezoek van liefde geven, om hen te
troosten over hun verlies, en hen te geleiden naar de Kerk, daar gebeeden gedaan
worden voor de rust van de ziel des overledenen. Dan eeten en drinken de mannen
wederom in de Kerk, terwyl de vrouwen hunne weeklachten en geschrei vernieuwen...
Doch die middelen hebben om de tranen van een ander te kopen, doen zich die
twede smerte niet aan, zy zenden huilsters om op het graf van hare mannen te
weenen drie dagen na de begrafenisse.... Dan doet men gebeeden voor den
doden..... Negen dagen verlopen zynde doet men Zielmissen, en bidt wederom voor
hem.... men doet zulks ook ten einde van veertig dagen, van zes maanden, en na
verloop van het eerste jaar. Op het einde van de Ceremonie vereert men de vrienden
koorn, gekookte ryst, wyn, en gedroogde vruchten. Dat gebruik, onder den naam
van τὰσπερνα ta sperna bekent, houden de Grieken voor zeer oud. Zy vernieuwen
het met meer devotie en plechtigheit dan ooit des Vrydags voor de Vasten van den
Advent, als mede op Goeden Vrydag, en op den Vrydag voor Pinxter, welke de
dagen zyn die de Grieksche Kerk viert ter gedachtenisse der overledenen, zo wel
van die eene geweldige doot gestorven zyn, als die op eene natuurlyke wyze hun
leven hebben geëindigt.’
+
Ik weet niet of Tournefort meer oplettenheit gehadt heeft dan Ricaut, dan of 'er
+
onderscheit is tusschen de Lykplichten van een man of vrouw, dan of, 't geen
Uitvoeriger verslag van
Rouwbedryf en
waarschynelyker is, men op de eene plaats de lykplichten anders verricht dan
op eene andere. Wat 'er van zy, zie hier een netter en uitgestrekter verslag dan begrafenis.
(a)
het voorgaande. Tournefort beschryft ons den uitvaart van eene vrouw van Milo.
‘Nauwlyks hadt zy den geest gegeven, zegt hy, of wy hoorden een ongemeen
gegeschreeuw .... Men verzekerde ons, dat volgens de oude gewoonte van
Griekenland, de huilsters haren plicht by de overledene volbrachten.... Om te
(b)
bewaarheeden 't geen Horatius zegt, maakten die huilsters luidruchtige
weeklachten, en klopten zich op de borst dat 'er de ribben van kraakten, terwyl
(c)
eenige andere van hare bende Treurzangen tot lof van de overledene opzongen.....
Geduurende dat soort van getier, spraken zy van tyd tot tyd de gestorvene Vrouw
aan.’ Die aanspraak is al te vermakelyk, om hier niet geplaatst te worden. ‘Zie daar
hoe gelukzalig gy zyt, zeiden zy tegen het armelyk, nu kunt gy trouwen met N.N.;
en N.N. was een oud vriend, dien het quaad gerucht op rekening van de overlene
gestelt hadt. Wy beveelen u onze Nabestaande, zeide de eene, onze groetenisse
aan mynen gevader of doopheffer, sprak de andere; en wat van duizent diergelyke
beuzelingen meer is,’ waar in niets anders dan eene belagchelyke eenvoudigheit,
met veel buitensporigheit vermengt, te bespeuren was. ‘Daarna viel men wêer aan
't schreyen. Dat schreyen ging verzelt met eenen vloed van tranen en met hikken
en snikken, even of de droefheit haar waarlyk ter harte ging. Men rukte zich de borst
open, men trok zich het hair uit, en men scheen met de dode vrouw te willen sterven.
De Lykstatie begon met twee jonge boeren, die yder een houten kruis droegen,
gevolgt van een Papas met een wit koorkleed omhangen, onder het geleide van
eenige andere Papassen die stoolen van verscheidene verwen aanhadden, en
slecht gehemd, en niet beter geschoeit waren. Daar op volgde het lyk van de Vrouw,
gedragen in een open kist, en naar de Grieksche wyze met hare Bruidsklederen
versiert. De man volgde de dootkist, ondersteunt door twee personen van aanzien,
(a)
(b)
(c)

Voyages au Levant Lettre 3.
Ut qui conducti plorant in funere, dicunt
Et faciunt prope plura dolentibus ex animo. - - Horat. in Arte poët.
By de Ouden Noenioe genaamt, of lofspraken voor de doden, die door huilsters, en door
fluitspeelers opgezongen wierden.
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die met goede redenen hem poogden in 't leven te behouden. Men mompelde echter
dat de overledene enkel van hartzeer gestorven was.’ Niets is zo vermakelyk als
de Comedie van het Huwelyk der Grieken, te weten voor iemant
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+

die de hooftrolle niet behoeft te speelen. Want zo men die rolle heeft, vindt men
zich als gedwongen tot een gemengeld Character van kinderachtigheit, van laffe +Aanmerking op de
uitgelatene droefheit der
nederigheit, van zotheit, van veinzeryen, ja zelfs menigmaal van guitestukken.
Grieken.
Indien men alles naar de letter zou opnemen, zou men moeten geloven dat de
mannen in Griekenland een ongemeenen voorraat van droefheit hadden opgedaan,
om hunne vrouwen zo luidruchtig en zo openbaarlyk te beweenen. Maar gebeurt
hier iets zeldzamers dan elders? God beware den overgeblevenen, ik moet bedagt
(a)
zyn om eene andere vrouw te vinden, zegt Rabelais. ‘Eene der dochteren van de
overledene, die groot van gestalte en zeer wel gemaakt was, vaart Tournefort voort,
kwam met haare zusters en eenige bloedvriendinnen achter aan, hebbende alle het
hair los hangende, en op de armen van haare gemeenzame vriendinnen leunende.
Wanneer haar de stem begaf, of als zy niets meer wisten te zeggen, trokken zy zich
zelve geweldig by de hairlokken, dan aan de eene, dan wederom aan de andere
zyde, hoewel de natuur niet lang veinzen kan, en men by die gelegenheit lichtelyk
kan onderscheiden welke zulks met ernst doen, en welke heure hairen ontzien. Op
zulk eenen dag komen alle de beste klederen te voorschyn. De goede vriendinnen
en de bloedverwanten zyn wel in haar schik dat zy zich mogen optooyen ...... daar
by ons in tegendeel elk in 't zwart gekleed gaat: doch dat belet echter haar geschrei
en beklag niet...... Als 'er een lyk in de buurt is, bevlytigt zich ydereen, vrienden,
vyanden, maagen, buuren, groot en klein, in het storten van tranen, en het zou niet
wel staan, indien men ten minsten den schyn daar van niet blyken liet.’ Daar uit
moet men besluiten, dat zulk een ongemeen en luidruchtig rouwbedryf niet anders
is dan een uitwerkzel van de mode des lands, van de nabootzing der geenen die
waarlyk bedroeft zyn, en van het temperament dat het Climaat geeft.
+
‘Op den dag der begravinge doet men geen Zielmissen. Des anderendaags
begint men 'er veertig in yder Parochie te laten leezen, tegen zeven stuivers het +Zielmissen.
stuk. Toen men aan de Kerk gekomen was, deeden de Papassen den Lykdienst
hard op, terwyl een jonge Klerk aan 't voeteneind van de kist Psalmen las. De
Gebeeden gedaan zynde, deelde men aan arme luiden, die aan de deur van de
Kerk stonden, twaalf brooden en twaalf flesschen wyn uit. Men gaf tien Gazettes of
Veneetiaansche stuivers aan yder Papas, en anderhalve Ryksdaalder aan den
(b)
Bisschop die het lyk verzelt hadt. De Groot Vicaris, de Schatbewaarder, de
Opperpapierbewaarder (deze zyn alle Papassen die de eerste Waardigheden onder
de Geestelykheit naast den Bisschop bekleden) ontfingen tweemaal zo veel als
men aan dien Prelaat gegeven hadt. Na die uitdeelinge, leide een van de Papassen
op de maag van de doode een stuk van een gebroken pot, waar op men met de
(c)
punt van een mes een kruis, met de gewoone letters INRI daar boven, gesneden
hadt. Vervolgens zeide men aan de overledene het vaarwel. De nabestaande, en
voornamelyk de man, kuschten haar voor den mond; dit is eene onwedersprekelyke
plicht, al was een overledene van de pest gestorven. De goede bekenden omhelsden
haar, de buuren groeteden haar, doch men plengde geen Wy-water. Na de
begrafenisse geleidde men den Weduwenaar tot aan zyn huis toe. Zo dra de statie
het lyk verliet, begonden de huilsters wederom haar werk te verrichten, en 's avonds
zonden de bloedverwanten den weduwenaar het eeten voor den avondmaaltyd, en
gingen hem vervolgens vertroosten, gezamentlyk goede cier makende.

(a)
(b)
(c)

Liv. II. Chap. 3. de Pantagruel.
De Oeconomus, de Sacellarius, en de Chartophylax. Zie het voorgaande.
Die vier letters zyn de voorste van vier Grieksche woorden, die betekenen, Jezus de Nazarener
Koning der Joden.
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(d)

Negen dagen daar na zondt men

(d)

Colyba of Colyva schynt my een bastertwoord te zyn, afkomstig van Κόλλυβον, 't welk by
eenige Grieksche Autheuren Confituren en lekkernyen (bellaria) betekent. Nu, 't geen de
Colyva der begrafenissen tot opschik verzelt, is immers niets anders dan Lekkerny. Ik voege
hier by, dat dat soort van dootmaal eenige overeenkomst heeft met de Epuloe ferales, en
met de Parentalia der Ouden. Desniettegenstaande hebben eenige Kerkelyke Schryvers de
Colyva van een gantsch anderen oorsprong afgeleid.
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de Colyva aan de Kerk.’ Men vertaalt dat woord door gekookt koorn of tarwe. Ricaut
spreekt daar heel kort van, gelyk men gezien heeft. Tournefort, 't zy hy nauwkeuriger,
of beter onderrecht is geweest, 't zy dat gebruik op verscheidene wyzen toegaat,
+
schryft daar van als volgt. ‘De Grieken noemen Colyva een groot bekken met
+
gekookt tarwegraan, besteken met uitgepelde amandelen, razynen,
Beschryvinge van de
granaatappelen, en oostersch koorn, met basilicom of eenig andere welriekende Colyva.
kruiden om den rand. Het midden van het bekken verheft zich als een suikerbrood,
hebbende op den top een bouquet van versierde bloemen die men van Venetien
ontbiedt, en men legt om den rand van het bekken eenige stukken suiker of
gedroogde confituren, Maltheezer kruisgewyze geplaatst. Zie daar het geen de
Grieken de offerhande van de Colyva heeten, by hen ingevoert, om de Gelovigen
(a)
aan de Opstandinge der dooden te doen gedenken, volgens de woorden van Jezus
(b)
Christus en van den Evangelist Johannes...... Indien het Tarwe-graan in de Aarde
niet en valt en sterft, zo blyft het zelve alleen: maar indien het sterft, zo brengt het
veel vrucht voort.’ Men kan niet lochenen dat de Godvrucht die soorten van
plechtigheden heeft helpen invoeren, maar men moet ook toestemmen, dat door
een ongeval dat gemeenlyk de Godvruchtigste instellingen overkoomt, deze, gelyk
+
veele andere, in bygelovigheit is ontaard. Ik moet hier niet vergeten, dat die
Ceremonie van de Colyva der Grieken, by Tournefort beschreven als een gebruik +Plechtigheden daar
omtrent.
dat alleen eigen is aan de begrafenissen, en aan de negendaagsche,
veertigdaagsche, en jaarlyksche gebeeden voor de doden, ook op de groote Feesten
van hunne Kerk verricht wordt. Laat ons tot het verhaal van Tournefort wederkeeren.
‘Men doet 'er de confituren en andere vruchten alleen by, om de gekookte tarwe
minder onaangenaam te maken: de dootgraver torst het bekken van de Colyva op
zyn hoofd, voorgegaan van iemant die twee dikke fakkels van verguld hout draagt,
welke met zeer breede linten trapsgewyze bewonden, en met een kant van een
halven voet breedte geboord zyn. De dootgraver wordt gevolgt van drie personen:
de een draagt twee groote flesschen met wyn, de ander twee korven met vruchten,
en de derde een Turksch tapyt, 't welk men over het graf van den doden uitspreidt,
om de versnapering en de Colyva op te disschen.
De Papas doet den Lykdienst, terwyl men die offerhande in de Kerk brengt.
Vervolgens neemt hy zyn bescheiden deel van die versnapering: men schenkt wyn
aan de omstanders van eenig aanzien, en het overige wordt onder den armen
uitgedeelt. Wanneer het offer van 't huis naar de Kerk gedragen wordt, hervatten
de huilsters hun misbaar, even als op den dag der begrafenisse: de bloedverwanten,
+
de vrienden, de buuren maken insgelyks dezelve misselyke gebaarden. Voor zo
+
veel tranen geeft men aan yder huilster niet meer dan vyf brooden, vier kannen
Loon der Huilsters.
wyn, een halve kaas, een schapenbout, en vyftien stuivers aan geld. 't Is den
nabestaanden door de gewoonte in zommige plaatzen opgelegt het graf zeer dikwyls
te gaan beweenen. Om beter blyk van hunne droefheit te geven, veranderen zy
geduurende dien tyd niet van gewaad; de weduwenaars laten zich den baard niet
scheeren, en de weduwen vergaan byna van ongedierte. Daar zyn Eilanden daar
men gestadig binnen 's huis huilt en weent, en de weduwenaars en weduwen niet
in de Kerk komen, noch de Sacramenten bywonen, zo lang zy in den rouw zyn.
Zomwylen zyn de Bisschoppen en Papassen genoodzaakt hen daar toe te dwingen
door het dreigen met de Excommunicatie of den Ban, waar voor de Grieken meer
vreezen dan voor het vuur.’

(a)
(b)

Volgens eenige Autheurs hadt dat gebruik in 't eerst maar weinig opzicht tot de Opstandinge.
Evang. Johannis Cap. XII. v. 24.
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+

Zie hier eene andere Lykstatie, welke dezelve Tournefort te Mycone gezien heeft.
+
Eenige merkwaardige byzonderheden zullen maken dat men ze niet voor een
Nog eene andere
(c)
Lykstatie.
herhaling der voorgaande zal houden. ‘Zo dra iemant gestorven is, wordt 'er
geluid ...... de bloedverwanten,

(c)

Hier uit moet men onderstellen dat men te Mycone het gebruik van klokken heeft.
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de goede bekenden, en de huilsters weeklagen rondom het lyk, 't welk men kort
daar aan naar de Kerk brengt, den meesten tyd zo lang niet wachtende tot het koud
geworden is: men maakt zich het lichaam quyt, zonder te vernemen of het wel
inderdaat doot is...... De statie houdt stil op het midden van het voornaamste plein:
daar valt men bitterlyk aan 't schreyen, ten minsten in schyn: de Papassen doen
den Lykdienst rondom het lichaam; waar na men het in de Kerk draagt, daar het
begraven wordt zo ras men eenige Gebeeden heeft opgezegt, die verzelt worden
met huilen, zuchten, snikken, enz.....
Des anderen daags worden de klokken wederom geluid: men discht in het sterfhuis
een Colyva op, leggende een tapyt op den grond: de nabestaande en andere
vrienden schikken zich daar rondom: men huilt twee uuren lang, terwyl men in de
Kerk de Zielmisse doet. 's Avonds brengt men daar heenen eene andere Colyva,
nevens een flesch met wyn: de bloedvrinden en de kinderen die getrouwt zyn,
zenden mede zo veel. De schotels worden verdeelt onder de Papassen die den
Dienst doen. Elk eet en drinkt naar zyn goeddunken, huilende echter van tyd tot tyd
om welstaans wille.
Den derden dag zendt men 's morgens nog andere Colyvaas, en dewyl men niet
meer dan eene Misse daags leeft in yder Kerk, neemen de Papassen hunne schotels
op, en maken zich vrolyk in hunne Kapellen. Op de volgende dagen, tot den
negenden toe, doet men niet anders dan Zielmissen leezen: den negenden dag
houdt men dezelve ceremonie als op den derden. Den veertigsten dag na het
overlyden, en ten einde van drie, zes, en negen maanden, als mede na verloop van
een jaar, doet men eveneens als op den derden dag; zonder het huilen te vergeten.
Yder jaar doen de erfgenamen een Colyva naar de Kerk dragen, op den sterfdag
van hun vader en van hunne moeder, doch dan geschiedt de ceremonie zonder
weeklachten. Alle Zondagen van het eerste jaar na het overlyden, en zelfs zomwylen
van het tweede jaar, geeeft men een koek, wyn, vleesch, en visch aan den armen:
insgelyks doet men op Kersdag...... De Papassen deelen daar zo veel van uit als 't
hun behaagt, en maken van 't overige goeden cier, want alle die offerhanden neemen
zy uit de Kerke mede naar hun verblyf. Dus hebben die Kerk-Dienaars meer spys
en drank dan zy verteeren konnen, en daarenboven worden zy, behalven de
toevallige inkomsten der Kerke, met vereeringen overladen. De erfgenamen geeven,
geduurende het eerste jaar, 's avonds en 's morgens aan den armen zo veel vleesch,
brood, wyn, en fruit, als de overledene zou gegeeten hebben, indien hy geleeft hadt.’
+
Ten opzichte van het Vagevuur, verzende ik den Lezer tot de eerste
Verhandelinge. Tournesort heeft groot gelyk, zeggende dat de Grieken nauwlyks +Het Vagevuur.
weeten waar aan zy zich in dat stuk houden zullen. Het is wel waar, dat zy in 't
algemeen de uitspraak omtrent de Zaligheit en de Verdoemenisse stellen te zullen
geschieden als de Waerelt vergaan zal. Ondertusschen durven zy niet bepalen de
plaats waar de zielen der overledenen blyven tot den tyd der opstandinge. In die
onzekerheit laten zy echter niet na voor de zelve te bidden, hopende dat de
barmhertigheit van God door hunne gebeeden zal bewogen worden. Die
Godvruchtigheit verdient lof. Gelukkige Christenen, die, zonder zich op te houden
met zwarigheden welke men hun onder een groot getal van Controversen voorhoudt,
gerustelyk hunnen weg ter Zaligheit met een diergelyke godsvrucht vervolgen! ‘De
Grieken zyn zo verlegen wegens de plaats van de Helle, als wegens die van 't
Vagevuur. Zy zyn zeer slechte Geographici, zegt Tournefort.’ Maar ik zie niet dat
onze Geographie daar omtrent veel beter is.
+
Nu zyn wy gekomen tot de Ordening, waar van reets gehandelt is, doch zonder
daar van een nauwkeurig verslag te doen. De eerste Orde welke men den geenen +Het Ordenen.
die zich tot Kerkelyke bedieningen schikken, opdraagt, is die van Voorlezer, wiens
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ampt is de Heilige Schriftuur op de groote Feestdagen den volke voor te lezen; die
Lezers worden eerst Zangers, dan Onderdiakens, en zingen de Opdracht in de
Misse. Vervolgens worden zy Diakenen, en zingen het Evangelie. De laatste Orde
is de Priester-orde. De Priesters worden onderscheiden in Waereltlyke en
(a)
Geregelde. De Papassen, zegt men

(a)

Tournefort Voyages Lettre 3.
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ons, zyn eigentlyk maar Waereltlyke Priesters, en konnen niet tot de waardigheit
van Protopapassen of Opperpriesters, die Tournefort Curés-Archiprétres noemt,
(a)
geraken. ‘Alle die onderscheidene personen, zegt Ricaut, worden eerst ingewyd
(b)
door den Bisschop, met oplegginge der handen, die vervolgens aan den Anagnost
(c)
een Bybel, en aan den Psaltes een Psalmboek vereert, nadat hy die boeken gewyd,
en met het teken van 't Kruis gemerkt heeft. Daarna doen de nieuw Geordende zich
het hoofd kroonen.’ Zie daar het verslag dier Ceremonien, 't welk mogelyk voor
luiden van eene volstrekte geleertheid onnut is, doch echter in eene Verhandeling
van deezen aart vereischt wordt.
+(d)
De Voorlezer biedt zich den Verordener aan in het gewaad van een Klerk, en
blootshoofds. Dat Klerkgewaad is zwart, zedig, en overeenkomstig met den staat +Van een Voorlezer.
dien men aanvaarden wil. Indien hy een Monnik is, vertoont hy zich in Monniks
(e)
gewaad, 't welk in 't Pontificaal Mandyum of Mandyas genaamt wordt. De
Verordener tekent den nieuwen Lezer driemaal, en zyn hoofd wordt kruisgewyze
geschoren in den name des Vaders enz. Vervolgens doet men hem de Klerikale
kruinscheering, en daarna vertoont men hem weder voor den Verordener, die hem
dan het Phenolium geest. Dat Phenolium koomt overeen met de Planeet of met den
Casuifel. Het wordt gegeeven aan die geen Monnikken zyn. De Verordener maakt
nog driemaal het teken van 't Kruis over het hoosd van dien Candidaat, legt hem
(f)
de handen op, en bidt voor hem. Na het gebed stelt hy hem de Heilige Schrift in
handen. De nieuwe Voorlezer leest daar in eenige Verzen pro forma. Die Lezer-orde
moet zekerlyk van zeer ouden afkomstzyn, gelyk zulks uit de noodzakelykheit alleen
onderstelt kan worden. Voorts is 'er geen onderscheid tusschen het Ordenen van
(g)
een Priester en van een Zanger. Ook komen hunne Bedieningen overeen; want,
om my van de woorden van den Bisschop van Vabres te bedienen, de een zingt de
woorden die de ander leest.
+
Een Voorlezer, of een Zanger, die Onderdiaken zal worden, biedt zich den
Verordener aan in zyn Phenolium, en, indien hy Monnik is, in zyn Mandyum. Men +Van een Onderdiaken.
doet hem het een of het ander uit, om hem het Sticharium aan te doen, 't welk
een soort van Misgewaad is, daar men den gordel by voegt. Men brengt een
lampetschotel en een linnen doek. De Verordener maakt driemaal het teken van 't
Kruis over zyn hoofd, legt hem de handen op, en bidt voor hem. Het gebed
gedaanzynde, neemt de Verordener dien doek, legt hem dien op den linker schouder,
en geeft hem het lampet over. De nieuwe Onderdiaken kuscht de hand van den
Verordener, en giet hem water over de handen. Vervolgens ontfangt hy de benedictie,
en herhaalt driemaal het Trisagium enz. Dus bestaat de Bedieninge van den
Onderdiaken voornamelyk in het aanbieden van 't handwater aan den Officiant, en
in hem den handdoek te geven om zich af te drogen. Daarenboven steekt hy de
lampen aan, en draagt zorge dat de Kerk in order en rein blyve. Den oorsprong van
het Onderdiakenschap rekent men van den tyd van St. Cyprianus, en dien van zich
de handen te wasschen voor het celebreeren van de Mysterien enz. van de tyden
van St. Dionisius den Areopagiter en van St. Clemens. De eerste spreekt in zyne
Constitutien van dat Godvruchtig gebruik als van een Teken van de zuiverheit der
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Etat de l'Eglise Grecque Chap. X.
De Voorlezer.
De Zanger.
Pontif. Groec. Haberti pag. 37. enz
In de Noot van het Pontificaal staat Mandyas, een kort Kleed, en Monniks mantel, Mantelum
Monasticum.
Het Apostolisch Boek. Zie Haberti observation. in Pontificale pag. 43.
Pontif. &c. ubi sup.
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Ziele, en de ander van gelyken in zyne Hierarchie: doch die twee Werken worden
van de meeste Critiquen verworpen. Ik moet hier niet vergeten de syne ontdekking
van den gewaanden St. Denys, die in het wasschen der handen de verbeeldinge
(h)
van de laatste gedachten der ziele vindt; dat is van die gedachten die haar bepalen.
De proef van die verstandige ontdekking is, dat de handen de uiteinden van het
lichaam zyn, en van gelyken zyn de bepalende of besluitende gedachten de uiteinden
der

(h)

Εσχάτας.
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ziele. Wie zou niet overtuigt zyn?
+
Den Diaken, dat is die van het Onderdiakenschap tot het Diakonaat zal overgaan,
+
neemt men den handdoek van den schouder, en den gordel van 't lyf. Hy buigt
Van een Diaken.
zyn rechter knie voor de Heilige Tafel: de Verordener legt hem de handen op,
en de plechtigheit word geheiligt door gebeeden die aan de Diaken-orde toepasselyk
zyn. Daarna geeft de Verordener den Waayer aan den nieuwen Diaken over, en
kuscht hem. De andere Diakenen kusschen ook hunnen nieuwen Medebroeder,
die daar op terstond bezit van zyne Bedieninge neemt.
Wat het Diakenschap betreft, men kan deszelfs oudheit niet betwisten, dewyl in
de Handelingen der Apostelen van Diakens en van hunne eerste instellinge
gesproken wordt. Ik zeg hunne eerste Instellinge, omdat hunne Bedieninge daar
niet volstrekt eveneens schynt te zyn als zy in 't vervolg geweest is. Echter vindt
men dat zy weinig tyds na de Apostelen Dienaars der Bisschoppen genaamt zyn,
't geen men uitleggen moet volgens den dienst die de Diakens hun voor den Altaar
doen: maar zy zyn niet alleen de Dienaars der Bisschoppen; zy moeten 't ook van
yder Dienstdoenden Priester weezen. Om te antwoorden aan die geloven dat zy in
den beginne alleen aangestelt zyn tot de behandelinge der liefdegaven, maakt men
(a)
deze onderstelling , dat namelyk, indien hun ampt alleen bestaan hadt in het
bedienen van den armen, gelyk uit de Handelingen der Apostelen blykt, de
oplegginge der handen, welke het wezentlyke van de Verordening uitmaakt, niet
nodig zou geweest zyn.
Ik hebbe reets gezegt, dat het lezen van 't Evangelie tot de Bedieninge van den
Diaken behoort. Ik zal niet gewagen van hunne andere verrichtingen, welke men
wel zal aangemerkt hebben in het uittrekzel dat ik van de Liturgie der Grieken hebbe
gegeven. Het gebruik van den Waayer kan men daar ook nazien.
+
Twee Diakens geleiden, of moeten, volgens het Pontifikaal, geleiden tot aan de
+
Heilige Deuren den geenen die van hunne Orde tot de Priesterlyke overgaat.
Van een Priester.
Daar gekomen zynde, stellen hem die Diakenen in de handen der Priesteren.
De Opperpapas en die hem de naaste in rang volgt, laten hem drie ronden om den
Altaar doen, onder het zingen van den Lofzang der Martelaren. Deze zelve
plechtigheit wordt ook in de twee voorgaande Verordeningen waargenomen. De
toekomende Priester knielt neder, men maakt het drievoudig teken van 't kruis over
zyn hoofd, men leest de gebeeden die op die Verordening passen, en men legt hem
de handen op. In een der gebeeden noemt de Verordener de voornaamste
verrichtingen des Priesterdoms, gelyk het offeren, het prediken van 't Evangelie,
den Doop enz. Na die gebeeden, recht hy den nieuwen Priester op, en legt hem
den band van het Orarium over den rechter schouder. Dat Orarium, waar van ik te
voren hebbe gesproken, is een der tekenen van het Diakonaat. Men geeft hem het
Epitrachelium, 't welk door Stool vertaalt wordt, en het Phelonium, dat volgens
eenigen het wit koorkleed of Overtrekzel is, en volgens anderen de Kasuifel of de
Planeet. Dit alles geschiedt onder het Choor-gezang. Vervolgens spreekt een Diaken
deze woorden, laat ons elkander beminnen: daar op kuscht de Patriarch, zo hy de
Ceremonie bywoont, den Altaar, gelyk de Priesters, yder volgens zyn rang, ook
doen, zoenende met eenen de hand des Patriarchs, die op den Heiligen Altaar legt,
en den Patriarch zelven op de wang. De Priesters kusschen voorts elkander, 't welk
de Diakens ook onderling navolgen. 't Geen het Pontifikaal daar verder byvoegt,
raakt het Nachtmaal.
Men heeft reets aangemerkt dat de Priesters verlof hebben om zich eenmaal in
't Huwelyk te mogen begeven, doch dat het tweede Huwelyk hun verboden is. Men
heeft ook gezegt, dat de Priester zyn maagdom hebben, en met een maagd trouwen
(a)

Habert. ubi sup. pag. 188.
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moet, konnende anders in geene Ordens toegelaten worden. Zy dragen onder aan
hunne mutsen een witte strook. Die strook hangt hun op den rug, en wordt Peristera
geheeten, dat is te zeggen Duive. 't Is een zinnebeeld der een voudigheit en
zuiverheit des Priesterdoms. Ricaut leert ons, dat de Bisschop de Duive van 's
Priesters muts afsnydt, wanneer hy eenige zonde begaan heeft, en dat men 'er
weinige vindt die dat sieraad lang dragen, dewyl de Priesters gemeenlyk niet veel
deugen.
+
Ik ga over tot den toekomenden Bisschop. De Priesters stellen hem in han+

Van een Bisschop.
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(a)

den van twee Prelaten. Men laat hem de ronde om het Autaar doen enz. gelyk
van de voorgaande Verordeningen verhaalt is. Na die voorafgaande plechtigheeden,
geeft de Chartophylax of Opperpapierbewaarder den Patriarch, indien deze den
(b)
Bisschop inwydt, het Contacium over. 't Geen hier den naam van Contacium draagt,
is een kleine verzameling van Acten, Formulieren, enz. die tot de verkiezinge van
den Bisschop behoren. Men bediende zich daar eertyds van, en mogelyk doet men
't nog. De tegenwoordige staat der Grieken heeft wanorde en verzuim omtrent alle
die verkiezingen te weeg gebracht. Derhalven verhale ik de meeste dier Ceremonien
volgens het Pontifikaal, dat is, niet gelyk het zich daaromtrent hedendaagsch
toedraagt, maar gelyk het behoorde te wezen. De Patriarch neemt dat Contacium
met de linker hand aan, en legt zyne rechter hand op het hoofd van den
Gedesigneerden, om het formulier der verkiezinge te lezen. Gelezen hebbende,
(c)
opent hy het boek der Evangelien, en legt het geopent op het hoofd van dien
Gesigneerden of toekomenden Bisschop: alle de aanwezende Bisschoppen raken
ter zelver tyd dat Evangelie aan: even te voren heeft de Verordener een Kruis-teken
gemaakt, en de omstanders hebben het hoofd van den Gedesigneerden Kruisgewyze
aangeroert. Na die ceremonien volgen de gebeeden op de verkiezinge toepasselyk.
Die gebeeden betreffen de inwydinge van den Bisschop, de benedictie van zyne
Bedieninge enz.
Na die gebeeden ligt de Verordener het Evangelie van het hooft des verkooren
(d)
Bisschops af, en het wederom op den Altaar gelegt hebbende, geeft hy het Pallium
of Schoudersieraad aan hem. Die plechtigheit wordt verzelt met gezang, en gevolgt
van die heilige kuschjes, of liever van die kuschjes van ceremonie, by de Priesterlyke
Verordening reets gemeld; zy eindigt met eenige benedictien. Onder die benedictien
is vooral merkwaardig die van den Oppersten Stoel, of, om beter te zeggen, van
(e)
den Oppersten Raad, die, volgens den Bisschop van Vabres, de Heilige
Drie-Eenheit en de Hemelsche Vergadering der Engelen en der Welgelukzaligen
is. Wegens die Benedictie merkt de geleerde Prelaat zeer wel aan, dat men dezelve
niet met de andere moet vermengen. Deze dient om God te eeren, om hem onze
gehoorzaamheit te betuigen, enz. Dit zy in 't voorbygaan gezegt. Ik maak geen
gewag van het aanhalen en lezen van verscheidene Schriftuurplaatzen, en van
eenige verzen uit de Psalmen, noch van het wierook dat de Diaken den Patriarch,
de omstaande Prelaaten, de verdere Kerkregeering, en den Altaar toezwaait, noch
van het voorlezen des Evangeliums door een Diaken, noch van die andere benedictie
welke die Diaken van den Verordener voor den Prediker des Evangeliums, dat de
Diaken zelv is, verzoekt. Met een woord, ik ga voorby al 't geen het Pontifikaal
vervolgens voorschryst, om zich waardiglyk van die Geestelyke Exercitie te quyten,
waar in de evolutien, de repititien, en de ceremonien ruim zo menigvuldig en
verscheiden zyn als by de Roomsgezinden, en waar in ik niet twyfele of de
vereeniging der uiterlyke beweegingen des lichaams met die der ziele is even zo
moeilyk als by ons.
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

Duo Pontifices primarii. Het Grieksch luidt ἄρχιεςεῖς.
Zie over dat Boek Habert in Pontific. pag- 59.
Dit dient om den gedesigneerden te leeren dat hy onder het jok van het Evangelie buigen
moet. Zie een fraaye plaats van St. Chrysosthomus over dit onderwerp pag. 79. van het
Pontif-Groec.
Het Pallium op de schouders van den Prelaat is een verbeelding van het afgedwaalde en
wedergevonde schaap, dat de herder op zyne schouders droeg. Deze schoone en ryke
Allegorie is uitgevonden van den goeden Isidorus. By de Grieken hebben de Bisschoppen
het recht van het Pallium te dragen.
Habert ubi sup. pag. 94.
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Wanneer ik den Lezer voorhieldt, dat de benedictie van den Bisschop voor die
van den Priester gaat, en zo vervolgens naar de waardigheit des geenen die de
+
benedictie geeft, zoude ik hem niets nieuws zeggen. Ik zal dan alleen verhalen, dat
by de Grieken de Dienstdoende Prelaat zyne plechtige Benedictie voor de deur +Onderscheid in het
geven van de Benedictie
van het Heiligdom, na de algemeene Communie, geeft. By de Latynen in
tegendeel geeft de Bisschop die by het Autaar, en voor de Communie. Ik merke tusschen de Grieken en
nog aan, dat de Grieken niet nederknielen om de benedictie te ontfangen, of dat de Latynen.
zy zulks ten minsten zeer zelden doen; en dat de Grieksche Bisschop met zyne
vingers de
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letters van den naam van Jezus Christus, onder het geven van zyne benedictie,
weet te maken in dezer voegen I.C.X.C. Wat belangt de mysterien die men in die
uitgebreide en opene hand, welke de benedictie geeft, meent te vinden, ik laat
dezelve over aan de geenen die alomme verbeeldingen en allegorien zoeken, tot
in den baart van Aaron toe, en die ze zelfs vinden zouden in dien van een zwitzer,
ingevalle de zwitzers tegenwoordig het Autaar bewaarden en bedienden, gelyk de
Leviten eertyds by de Joden gewoon waren te doen.
+
't Geen ik van de Monniken in de eerste Verhandelinge gezegt hebbe, is niet
+
genoeg: ik moet daar nog meer van spreken. Zeker oud Schryver heeft hen de
Monniken worden
Philosophen genaamt.
Philosophen van het Christendom genaamt. Isidorus heet hunne Discipline de
Monnik-Philosophie. Daar zyn zo veel soorten van Philosophen by de Heidenen
geweest, en het Christendom heeft zo veele verscheidene Ordens en byzondere
kenmerken van Monniken zien voor den dag komen, dat men op deeze al het goed
en al het quaad van de eerste kan toepassen, namelyk dwaze inbeeldingen,
harssenschimmen, maar ook zomwyl gezonde reden; wellust en matigheit; hovaardy
en zedigheit; zotheit en wysheit; godvruchtigheit en bygeloof. In 't algemeen is 'er
dit onderscheit tusschen de Philosophen en de Monniken, dat de eerste het licht
van den natuurlyken Godsdienst in het Heidendom hebben onderhouden, en dat
de laatste menigmaal dat van den geopenbaarden Godsdienst hebben verduistert
door hairkloveryen, door onnutte vragen, en door nieuwe en ongewoone
inbeeldingen, de waare vruchten van de akeligheit der woestenyen, en van de
eenzaamheit der Kloosteren! welke men zeer ongelukkiglyk met den schoonen
naam van Heiligheit vereert heeft. Eertyds gaven de Grieksche Monniken aan hunne
afzonderingen den zelven naam dien de Philosophen aan de Scholen der
(a)
Wysbegeerte gaven, en welken men dus kan vertolken, Plaatzen daar men zorg
voor de jeugt draagt. Ik vind daar in eenige overeenkomst met dien van Seminarium
of Queekschool.
(b)+
Laat ons eerst ons verslag van de Caloyers (in de wandeling betekent dat woord
+
(c)
De Caloyers beschreven.
allerlei Monniken) beginnen met het geen Ricaut en Tournefort ons daar van
zeggen. Die onder de Caloyers de Misse leezen, zyn reguliere Priesters. Wy verstaan
onder deze woorden den Regel en de Bedieninge. De Geregelde Priesters worden
gewyde Monniken, (Hieromonachi) en celebreren niet dan op de groote Feestdagen.
Daarom worden 'er altoos Papassen onderhouden om de Kerken en de Kloosters
te bedienen. Hy die het Konvent bestiert, wordt Archimandrita geheeten, een woord,
dat ten naastenby letterlyk overgezet, betekenen zal het Hoofd van luiden die zich
(d)
in een schuilplaats of in een hol afgezondert hebben. Minder letterlyk betekent het
een hoeder of herder. De Hegumenos of geleider verscheelt weinig van den
Archimandrita, of wel daar is geen onderscheit in, en die twee woorden beduiden
even zo veel als Abt en Kloostervoogd. De Exarch is boven den Archimandriet. Die
waardigheit heeft eenige overeenkomst met die van Generaal, en hoe het ook zy,
de Exarch is boven den Abt.
Men heeft aangemerkt, dat de Overste van 't Klooster of de Archimandriet den
tytel voert van Vader van het Konvent, Vader over de Monniken, enz. De gemeene
Monniken worden by zeer oude Schryvers, gelyk St. Cyrillus van Alexandrien, ook
(a)
(b)
(c)
(d)

Φροντίςὴρια.
Dat woord is zaamgestelt uit twee andere die goede Priester betekenen. Het kan ook
zaamgezet zyn van twee woorden die goed Oudman beduiden.
Zie die beide Schryvers ubi sup.
Mandra latebra, vervolgens Schaapskooi, door overeenkomst met de plaatzen daar de herders
hun verblyf hebben.
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+

Vaders geheeten. Doch die benaming is ouder dan men denkt, aangezien de
+
Grieken hunne Philosophen menigmaal zo genaamt hebben.
De tytel van Vader is
+
Om de twee jaren wordt 'er een nieuwe Hegumenos of Kloostervoogd gekoren, zeer oud.
+
volgens het verhaal van Wheler. De afgaande wordt alleen van zyn gezag
Verkiezinge van
Kloostervoogden.
ontbloot. Men geeft hem den naam van Proëgumenos, of Oud-Kloostervoogd:
dus zegt ons Tournefort, die 'er byvoegt, dat die Superieur genoodzaakt is zich van
het vermogen van zyn ampt met veel omzichtigheit te bedienen, vooral ten opzichte
van de boeten die op de misslagen van zyne
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Monniken vallen. Te grote strengheit, zegt hy, zou hen den Tulband, in plaats van
de kap van Monte Santo doen aannemen.
+
De Orde van St. Basilius de eenigste zynde die by de Grieken is aangenomen,
moeten de Grieksche Reguliere Priesters noodwendig van die Orde wezen. Hun +Het gewaad der
gewaad is een lange laken tabbert van Kameelcoleur, om het lyf vast gegordelt. Reguliere Priesters of
Zy hebben een muts van vilt of zwarte wol op 't hoofd, die hun de ooren overdekt. Monniken.
Zie daar wat Ricaut zegt, en hier wat Tournefort ons breedvoeriger van de Monniks
(a)
kledye verhaalt. Het gewaad der Caloyers is zwart of donkerbruin. 't Is een soort
van een gemeene Priesters overrok, waar om men een gordel van de zelve coleur
vastmaakt. Wat hunne mutsen aangaat, zy zyn boven plat, zwart van verwe, en met
(b)
twee oorlappen voorzien. Een lap zwart laken is van binnen aan de muts vast, en
hangt hun over den rug. Men voege by dat alles, dat dewyl 'er drie onderscheidene
graden van volmaakheit in het Monniken-leven zyn, 'er ook driederlei soort van
gewaad is. De gemeene Monniken, dat is de Caloyers van den laagsten trap, hebben
maar een enkelen overrok van grof laken: die hunnen proeftyd volbragt hebben,
+
hebben dien wyder en netter. Men noemt Monniken van het klein gewaad de
+
(c)
Klein gewaad.
yverigste, maar men geeft de Cucullus en het Scapularium aan de volmaakste:
(d)+
die dan Monniken van het groot gewaad geheten worden. Het leven dezer laatsten,
+
is, volgens de Grieken een rein en engelsch leven. Men kan hen beschouwen
Groot gewaad.
als Kluizenaars of als Anachoreten. In alles wat den naam van tucht en
+
gestrengheit draagt, gaan zy oneindig verder dan de andere Monniken. Dit brengt
+
my natuurlyke wyze tot de Ascetiquen of Bespiegelaars, een soort van wilde
Zeer strenge levenswyze
Quietisten, die, niet te vreden met zich de allergeringste gemakkelykheeden van der Ascetiquen.
het leven te onttrekken, mogelyk vermaak zouden vinden om na hun doot wederom
op te staan, en vervolgens eeuwiglyk ter liefde en glorie van God te lyden, indien
zy konden. Tournefort zegt, dat zy door hun gestreng leven, door hunne afzondering,
en door hunne elende meenigmaal niet wel met het hoofd bewaart zyn, en dat de
meeste van die Ascetiquen tot erbarmelyke mymeringen, in plaats van eene nette
kennisse der menschelyke plichten, overslaan. Dus ziet men dat de ware Religie
tusschen twee uitersten, waar over de meeste menschen struikelen, gelegen is;
+
dweepery namelyk, en vrygeestery. Eertyds was 'er een ordre in de Kerk om de
Monniken in hunne Kloosters te houden, en te beletten dat zy zich niet met zaken +Aanmerking op de
Monniken in 't algemeen.
buiten hun beroep bemoeiden. De armoede heeft die nodige ordre in 't Oosten
ontzenuwt of te loor gestelt. Het gezag dat de Monniken zich aangematigt hebben,
of door een zekeren toestel van devotie, of door hunne behendigheit van zich in
waereltsche zaken in te dringen, heeft ruim zulke quade uitwerkingen by ons in 't
Westen gehadt. Wy hebben Negotiatie-Monniken, Hof-Monniken, en Monniken waar
van het lot der Statendommen afhangt. Maar de doorslepenheit noch de eerzugt
+
hebben geen deel aan de verslapping van de Discipline der Oostersche Monniken.
+
Dit komt alleen uit de hardigheit van het jok, en uit de elende van hunnen staat
Elendige staat der
Grieksche.
voort. Men verhaalt ons dat de meeste genoodzaakt zyn hun brood in 't zweet
(e)
huns aanschyns te winnen, en zich tot de geringste handwerken, gelyk de landbouw
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

Mandyum, of Mandya.
Paramandya.
Analabus, dat men scapularium overzet, is een lange rok zonder mouwen, die men ook
superbumerale zou konnen noemen: de Cucullus is een lange tabbert met mouwen. Zie onder
anderen over deze stoffe P. Bonanni nè gli ordini dè Religiosi.
Magni & angelici habitus.
Echter moet men aanmerken, dat de Monniken van ouds met arbeiden hun leven onderhielden.
Onder hunne handwerken vindt men voornamelyk den land- en akkerbouw. Men heeft daar
toe maar tot de zevende eeuw op te klimmen.
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(f)

en de wyngaard-queeking, te begeven. De meeste, uitgenomen de Reguliere
Priesters en de Hieromonachi, zyn werkgasten, of veehoeders die een jaar lang de
kudden weiden moeten, waar na zy in hun klooster mogen wederkeeren. Men vindt
'er, zegt Wheler, die zich met hoeden te maken en andere geringe handwerken
geneeren. Met een woord, de Reizigers beschryven ons die Monniken als luiden
zonder goede zeeden en zonder opvoedinge, die zich om klein geld tot ondeugende
bedryven laten gebruiken, en die in

(f)

Christoph. Angelus, Cap. 27. de Statu & c.
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al hun doen meest ter quader trouwe handelen. Dit alles is maar al te dikwyls het
gevolg van dienstbaarheit en armoede.
+
De geene die Caloyers willen worden, geven zich aan by een Hieromonachus
+
of gewyden Priester, om het gewaad van hem te ontfangen, en die ceremonie,
Vereischtens om Monnik
te
worden.
zegt Tournefort, kost omtrent twaalf ryksdaalders. Voor het verval der Grieken
onderzogt de Kloostervoogd den genen die Monnik wilde worden, en, om zyne
roepinge te beproeven, noodzaakte hy hem zich eerst drie jaren in het Klooster op
(a)
te houden. Na die proeve ging men over tot de kruinscheering; de jongelingen
moeten 15. en de jonge dochters 17 jaren volkomen bereikt hebben. Die gewoonte
werdt ingevoert ten tyde en door bevel van den Keizer Justinianus. In 't vervolg
werden de drie jaren in zes maanden verandert: even wel is waar dat de postulant
onder het Leeken-kleed eenigen tyd de plichten van het Monniks leven waarnam.
Indien hy, na het uitstaan van de proef, in zyn voornemen bleef volharden, nam de
Kloostervoogd hem mede naar de Kerk, daar hy hem aansprak in deze
bewoordingen; ‘Hier zyn wy nu in de tegenwoordigheit van den Engel des Heeren,
voor wien men niet liegen moet. Is het niet om de straffe van eenige misdaat te
ontgaan, dat gy u in dit huis tracht te verschuilen? Zou het niet eenige huisselyke
quelling, eenig hartzeer uit liefde ontstaan, of eenig wanbedryf zyn, waarom gy u
tot ons begeeft? De Postulant antwoordde daar op, ik verlaat de waerelt nergens
anders om, dan om myne zaligheit uit te werken enz. Vervolgens gaf de Superieur
hem het gewaad, en na het doen van de vereischte gebeeden, sneedt hy hem een
lok hair af, 't welk hy met een stuk wasch tegen den muur dicht by den Altaar
(b)
vastmaakte.’ Die ceremonie wordt nog op dezelve wyze verricht, volgens een
nieuw Grieksch Schryver; maar ondertusschen is de tucht geweldig verslapt. Men
neemt menigmaal Monniken van tien of twaalf jaaren aan: deze zyn, zegt Tournefort,
zonen van Papassen die men leert lezen en schryven, en die men met eenen tot
de geringste diensten gebruikt, 't welk hun voor het noviciaat verstrekt. Wyders
kome ik niet weder tot hunne Vastendagen, noch tot hunne groote Vasten, noch tot
het voedzel dat zy gebruiken, 't welk zeer armoedig is, en ik zal ook hunne grote
slordigheit niet meer aanroeren, welke zy, volgens de Reizigers, met de andere
Geestelyken gemeen hebben.
+
Op dat de Monniken van hunnen Dienst, en andere Devotien niet afgetrokken
+
worden, zyn 'er in yder Klooster eenige Leekebroers, die het Monnikengewaad
Leekebroers.
aannemen, en verplicht zyn volgens den regel der Gemeenschap te leven. Men
noemt hen de bekeerden. ‘Het zyn, zegt Ricaut, menschen die een afkeer van de
waerelt gekregen hebben, of aan eenige dootzonde schuldig zyn, die den gestrengen
regel van St. Basilius aannemen, om zich te beter tot hunne zaligheit te verledigen.
Men laat op hen, vaart hy voort, de zorge over alle de huisselyke zaken berusten:
zy hebben het bestel over het vee .... De zorge over den wyngaart is hun ook
aanbevolen .... dewyl de Monniken mogen drinken van 't geen zy in hunne eigene
kelders hebben.’ Dit doet my een byzonder gebruik der Monniken van zeker Klooster
(c)
te Arcadi te binnen komen. Tournefort verhaalt ons dat zy een kelder hebben met
den besten wyn voorzien, dien men niet aanroeren mag zonder de toestemminge
van den Kloostervoogd, die jaloers van zulken schonen overvloed, den zelven
jaarlyks, als de wynoogst gedaan is, koomt wyden.
+
De Kloosters hebben hunne Bedelmonniken, die alomme worden uitgezonden,
zelfs naar verre landen, om de onderstandgelden en aalmoessen in te zamelen. +Bedelmonnikken.
Ricaut zegt ons, dat die Bedelmonniken vyf jaren in bedieninge zyn, en dat zy
(a)
(b)
(c)

Pontif. Graec. in Edicto ad Exarchas.
Christoph. Angelus de Statu Graecor, Cap. 88.
Voyage au Levant Lettre 1.
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hunne commissie volbragt hebbende, naar het Klooster wederkeeren, daar zy zich
dan een maand lang in byzondere cellen afzonderen, en hun gedrag onderzoeken
wegens de zonden die zy begaan hebben, om daar voor verzoeninge aan God te
doen.
(d)
Volgens Tournefort zyn in de Grieksche Kloosters alle portien even groot. De
Superieur krygt geen beter

(d)

Tournefort, ubi sup. Lettre III.
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voedzel dan de geringste van den huize: en zo gaat het van gelyken met alle de
andere noodwendigheden van het leven. Wegens de gebruiken der Monniken in
(a)
de Eetzaal, voeg ik hier by het geen Wheler my aan de hand geeft. Zy hebben
veele Officien en veele Ceremonien voor en na den maaltyd te verrichten. Voor het
uitgaan uit de Eetzaal, biedt men den Hegumenos, die hoger dan zyne Monniken
aan een klein tafeltjen afgezondert zit, een stuk brood op een schotel, en een schaal
met wyn aan. De Hegumenos doet door eenige gebeeden een soort van een
Consecratie over dat brood en over dien wyn. Daar na doet men met die offerhanden
de ronde langs de Eetzaal: elk breekt een klein stukjen van het brood af, en drinkt
een droppel van den wyn. De Ceremonie eindigt met eenige gebeeden, en yder
keert naar zyne celle te rug.
+
Wat de Nonnen aangaat, het scheelt veel, zegt Tournefort, dat haare levenswyze
zo gestreng niet is als die der Monniken. ‘De meeste zyn versletene Zusters, die +Nonnen.
zich bekeerende geloften doen tot het betrachten van deugden, welke zy in haare
jeugt gantsch niet in acht genomen hebben. Zy begeven zich eindelyk in een
(b)
Klooster, om onder de oogen van eene Abdisse een minder schandelyk leven te
+
leiden’ Ricaut zegt ook dat het leven van die Nonnen zo gestreng niet is als dat der
+
Caloyers. Onder die Nonnen zyn zommige vrysters die vroom en godvruchtig
Afbeeldinge van
zommige onder dezelve.
geworden zyn, en zich aan de armoede en kuisheit overgegeven hebbende, in
een Klooster gaan om zich aan de waerelt te onttrekken. De andere zyn weduwen,
die haare zonden overdenkende, en mogelyk ook dat de waerelt haar begint te
vergeten, zich met eere getracht hebben af te zonderen, om aan haare bekeeringe
te arbeiden, penitentie te doen, en eindelyk aan de devotie te gewennen: want
immers in alle zaken krygt men door de gewoonte eene zekere hebbelykheit, welke
aangenaam en vermakelyk maakt 't geen te voren lastig en ongemakkelyk scheen.
Men zou zulk eene Godvruchtige konnen aantreffen, welke op haar sestigste jaar
haare zonden en die van anderen met geen minder vermaak overdagt, dan eene
volleerde snol het getal haarer minnaryen op haar vyf en twintigste jaar. Van gelyken
kittelt zich die of die gryzaart met het vermaak van op Geestelyke zaken te denken,
gelyk een jongeling met dat van zich zyne minnehandelingen te binnen te brengen.
Zie daar het gewoon uitwerkzel der traagbykomende Godvruchtigheit, en van die
(c)
devotien welke niet dan te dikwyls op eene niet langer uitvoerlyke hartstocht volgen.
+
Die Nonnen volgen den regel en de discipline der Monniken. Zy houden zich in het
+
Klooster bezig met het maken van verscheidene handwerken, die zy aan de
Haare handwerken.
Turken verkopen, en men verzekert ons dat deze groote achting voor haar
hebben. De Abt van het Klooster, waar aan de Abdisse onderworpen is, zendt haar
tot Priester en Biechtvader een zyner oudste Monniken, die voor den eerlyksten te
boek staat.
+
(d)
Ik ga over tot de Monniken van den Bergh Athos, dien de Grieken den heiligen
Berg noemen, en die, om my van de uitdrukkinge van Belon te bedienen, by de +Monniken van den Berg
Athos.
Grieken zo veel is, als Rome by de Roomsgezinden. Tournefort zegt rond uit,
dat de Kloosters van den Berg Athos, hoe geregelt zy schynen mogen, de
allergevaarlykste bedriegers uitleveren, verre van Apostolische mannen aan te
queeken, die in staat zouden zyn om den Kerkelyken Tucht te herstellen. Men meent
ook, dat die Monniken zedert het jaar 1430. of daar omtrent zeer verdorven zyn

(a)
(b)
(c)
(d)

Voyage en Dalmatie, Grece &c. pag. 363. in de Beschryving van het Klooster van Beotien.
In gemeen Grieksch, Hegumenisse.
Allat. de Eccles. Occid. & Orient. Consensione, L. III. C. 8.
Die Berg is in Macedonien, en maakt een soort van een schier-Yland aan de Egëische Zee.
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(e)

geworden. Ricaut spreekt heel anders dan Tournefort, ‘Die Monniken, zegt hy,
zyn meest heilige en godvruchtige zielen, die gestadig met devotie en dodinge des
vleesches bezig zyn..... Zy onderhouden elkander altoos over hemelsche zaken,
met byzondere eerbiedigheit, zo dat wy, zonder lichtgelovig te zyn, ons mogen
verzekeren, dat niet alleen die Monniken in een zedelyken zin eerlyke luiden zyn,
maar ook dat zy eenigermate van Gods geest zyn aangedaan, en dat hunne
Godvree-

(e)

Etat de l'Eglise Grecque Chap. XI Hy begint het Hoofdstuk met te zeggen ‘dat 'er geen plaats
op de gantsche aarde met dien Berg in vergelykinge koomt, als waar men zo wel de leere
van het Christelyk Geloof, als de oude gestrengheit des levens heiliglyk onderhoudt.
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zentheit hen mogelyk veiliger ten Hemel zal brengen, dan de wysheit der
schranderste Philosophen, of de wetenschap der allerverlichtste Godgeleerden zou
konnen doen.’
+
De Grieksche Christenen doen hunnen beevaart naar dien Berg Athos,
+
bezoekende de Kerken en de Reliquien. Deze bestaan in eenige hairen van de
Reliquien van dien Berg.
H. Maagd, in haar middelriem, in een klein gedeelte van het bloed van O.Z., in
lappen van zyne luyeren, in den voet en de schoen van St. Parascevus. De devotien
en liefdegaven die daar uit ontstaan, de vereeringen welke die Monniken ontsangen,
+
en de inzamelingen van hunne Pandoquen of Bedelmonniken geven hun zeer
+
fraaie inkomsten. Ricaut geeft my dit aan de hand, en verzekert dat die
Rykdommen door de
Bedelmonniken verzamelt.
Bedelmonniken, als hun ambacht zeer wel verstaande, gemeenlyk groote
rykdommen uit de landen die de Grieksche Religie onderworpen zyn, te rug brengen.
Om hun vlyt des te meer aan te moedigen, wordt hy die het meest aangebracht
heeft, gemeenlyk het volgende jaar tot Prior of Kloostervoogd verkoren. Laat ons
dien Engelschman nog meer aanhoren wegens den aart der ontfangende Monniken,
en wegens dien der gevende Devotarissen. Her character der eersten vermindert
een weinig de verdiensten, die hy hun wegens hunne gestrengheit toeschryft.
‘Die Caloyers klagen gestadig over hunne armoede, en over de elende van hunnen
staat: 't geen die hunne schatten zien, in verwonderinge brengt. Alhoewel wy niet
zeggen dat zy zyn ...... als die vrekken die in 't midden van hun goud en zilver van
honger sterven ..... Indien men de pracht en de ryke sieraden hunner Altaren en
Kerken beschouwt, zal men zich qualyk konnen inbeelden dat zy zo arm zyn als zy
voorgeven te wezen.’
Die goederen behooren aan de Kloosters, en worden tot den Goddelyken dienst
geschikt, zullen de Monniken zeggen. Daar blyft voor hun dan niets anders overig,
dan de inkomst van hunne akkers, maar die inkomst is zo heel gering niet. Kan
derhalven een Monnik, die professie van een Kluizenaars leven doet, en voorgeeft
zich soberder dan andere menschen te behelpen, zich beklagen wegens zyne
+
elende? Vervolgens spreekt Ricaut van hunne prachtige Kerksieraden, waar onder
+
eenige van paarlen en diamanten als overladen zyn; van een tallooze menigte
Groote pracht in
Kerksieraden.
gewyde vaten van goud en zilver, en van hunne goudene kruissen met edele
gesteentens behangen; van hunne Ritueelen en andere Kerk-boeken met goud
overtrokken. Alle die rykdommen ‘verschaffen de Caloyers middel om op de groote
Feestdagen van het jaar met alle mogelyke pracht in Processie te gaan. Zelf
geschiedt de Processie, welke zy dagelyks geduurende den dienst verrichten, zo
statelyk en met zulk eenen luister, dat het volk daar door getroffen, en tot eene
ongemeene veneratie en devotie vervoert wordende ...... niemant vertrekt zonder
door de eene of de andere vereeringe blyken van zyne godvrucht gegeven te hebben
.... want buiten dat, zou men wanen dat men geen deel aan de benedictie gehad
hadt.’ Zie daar nu 't geen den aart van die godvruchtige Monniken betreft, en zie
hier het character van een deel Devotarissen die hun vereeringen doen. ‘De Grieken,
+
zegt dezelve Ricaut, zyn in 't gemeen gierig of arm. En echter, 't zy uit hovaardy
by de eene, 't zy uit devotie by de andere, achten zy zich verplicht tot aalmoessen +Aalmoessen.
voor den heiligen Berg. Men vindt 'er zelfs, die het gemeen gestroopt, en door
roof en geweld zich verrykt hebbende, den toorn van God wanen te stillen, en de
vergevinge van hunne zonden te bekomen, met een gedeelte van hunnen buit aan
dien Berg op te offeren.’ Men behoeft dat soort van devotie in den Levant niet te
gaan zoeken: men vindt het genoeg in Europa, en in alle Gemeentens. Die devotie
heeft dit gemak, dat men met God, wien alle de goederen toebehoren, in
onderhandelinge treedt, en dat men ter liefde van hem, van een gedeelte der
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verkregene middelen afstaat ten voordeele van de armen die hy zyne leeden noemt;
waar na men van het overige met een gerust geweten zyn genot neemt.
(a)
+
‘ Het getal der Caloyers van den Berg beloopt op zes duizent Priesters, Diakens
+
en Leekebroers daar onder gerekent. Van die zes duizent zyn 'er gemeenlyk
Getal der Monniken en
twee duizent buiten 't Klooster, die tot de inzameling van aalmoessen uitgezonden Kloosters op den Berg
Athos.
worden.’ Ricaut ver-

(a)

Ricaut ubi sup.
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haalt ons wyders, dat de Kloosters van dien berg twintig in getal zyn, en dat zy,
uitgenomen drie die wegens armoede van schattingen bevryd blyven, aan den
Groten Heer een cyns van duizent ryksdaalders 's maands opbrengen, doch zo, dat
zy ongelyk geschat zyn, gevende de eene meer, en de andere min tot die somme,
(a)
naar mate van hunne middelen; dat die Kloosters niet onder het gebied van den
Patriarch staan, en zy hem geenerlei bewys van erkentenisse doen; dat al zyn gezag
bestaat in twee Aartsbisschoppen over dezelve aan te stellen, waar van de een zich
(b)
te Carcis, en de ander te Sidero-Capti onthoudt, beide van den Metropolitaan van
Thessalonica afhangende.
‘Die Prelaten, vaart hy voort, bemoeien zich nergens anders mede, dan met de
Liturgie te lezen, en de Verordeningen te doen. Yder Verordening brengt hun een
sequyn (omtrent een Ducaat) op ...... het gantsche bestier is in handen van de
Kloostervoogden of Prioors..... Daar en boven zyn 'er onder die twintig Kloosters,
negen waar in de Patriarch zelfs geen magt heeft om een Bisschop aan te stellen
tot het opdragen van de Ordens, aangezien zy zich van dat teken van onderwerping
vrygekogt hebben...... In de andere Kloosters (van Griekenland) heeft de Patriarch
niet alleen het recht van de Priesters te verordenen, maar ook van de
+
Kloostervoogden te benoemen, en de Prioorschappen op te dragen aan die hem
+
de meeste geschenken doen...... De Kloosters van den Berg Athos, en dat van
Schattingen aan de
Kloosters opgelegt.
Maura-Mola op den Bosphorus, hebben den Bostangi Bachi tot hunnen
beschermheer. Hy benoemt alle jaren een Aga, tot het ophalen van den jaarlykschen
(c)
cyns van twaalf duizent ryksdaalders, waar van tien beurzen voor hem geschikt
zyn...... Daar en boven geeft elk Klooster hem alle maanden een Schaap, behalven
de vereeringen van lammeren, geiten, enz. die men hem op Paaschen doet. De
Aga resideert te Carcis, en wordt daar van drie of vier Domestiquen van zyne sexe
gedient...... Alle die Kloosters hebben daar een gemeenlands Huis of Halle, waar
in zy hunne Synode houden, ...... om de belangen der Kloosteren te overwegen en
te regelen. Dat Synode heet men de Vergaderinge der Oudsten...... Yder Klooster
wordt gequotiseert of geschat evenredig met deszelfs inkomsten, tot onderhoud der
publyke gebouwen en der daar in woonende persoonen, als mede tot het goedmaken
van de kosten in kaarslen, olie, en lampen, gelyk ook tot het bestaan der geenen
die alle weeken, dat is alle markt-dagen, de Liturgie lezen. Zy genieten onder den
Aga, van wien zy afhangen, zulk eene grote vryheit, zo ten aanzien van het
Geestelyke, als van het waereltlyke, dat geen Turk een voet op den Berg durft zetten
zonder zyne toelatinge.’
+
De bezigheit der gemeene Caloyers bestaat in geringe handwerken. Zy zyn
+
tuiniers, wyngaardeniers, kleermakers, wevers, mutsemakers, enz. alles ten
De gemeene Caloyers
zyn
ambachtsluiden, en
gemeenen voordeele. De Grieksche Geestelyken, zegt ons dezelve Ricaut,
(d)
onkundige
menschen.
‘bekreunen zich zeer weinig of die arbeidende Caloyers konnen lezen, of niet.
(a)

(b)

(c)
(d)

Staat echter aan te merken, dat Mr. de la Haye, in zyn Voyage de Constantinople, uitdrukkelyk
zegt, dat de Monniken van den Berg Athos den Patriarch van Constantinopolen erkennen.
Men moest zulks dan met bepalinge gezegt hebben: doch het kan ook wezen dat de zaken
na den tyd van dien Ambassadeur verandert zyn.
Een Stad op het midden van den Berg gelegen. Zie de beschryvinge daar van by Ricaut ubi
sup. 't Is aan de vrouwen niet geoorloft op de markten, welke in die stad gehouden worden,
te verschynen. Daar veilen de Caloyers de werken hunner handen te koop.
Yder beurze houdt 500 ryksdaalders.
Ten tyde van Belon, waren zy in 't algemeen zo onwetende, dat het, zegt hy, onmogelyk zou
geweest zyn op den gantschen Berg Athos in yder Klooster meer dan een eenigen geleerden
Caloyer te vinden ... Onder alle de zes duizent Caloyers, zou men 'er nauwlyks twee of drie
in elk klooster ontmoeten, die van lezen of schryven wisten enz. Zie Belon Ch. 39. & 40. des
Observ. &c. Singularités &c. In de Reize van Mr. de la Haye, wordt ook gezegt dat 'er weinige
zyn die lezen konnen.
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Van hondert zal men 'er nauwlyks een vinden, wiens bekwaamheit zo verre strekt.
(e)
Al wat men hun vergt, is dat zy, behalven het teken van 't kruis, hunne Metagniai
weten te maken

(e)

In oud Grieksch Metanoiai penitentien: het Grieksch Pontificaal pag. 70. verklaart dus het
woord μετανοια; een aandacht die bestaat in zeer diepe buigingen of reverentien. Op eene
andere plaats zegt ons Ricaut, dat elk Caloyer verplicht is zyne Metagniai tot driehondert
maal toe in vierentwintig uuren te doen, ten ware hy ziek was: in welk geval zyn Santolo, of
de Priester die hem het gewaad gegeven heeft, genoodzaakt is dezelve voor hem te doen.
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(dat is dat zy zich op den grond weten te werpen na het opzeggen van zekere
Psalmen, met het Gloria Patri aan 't einde.) Eenige van die Monniken herhalen dat
soort van devotie tot drie hondert maal toe.
+
De Priesters (Reguliere) weten wat meer. Alle konnen zy lezen en schryven,
van den Priester af tot den minsten Diaken toe: doch men vindt 'er weinig die het +De Wetenschap der
School-Grieksch behoorlyk verstaan, en zelfs zouden de bequaamste onder hen Reguliere Priesters.
zich zeer verlegen vinden wanneer zy van yder woord van hunne Liturgie reden
moesten geven, schoon zy ze anders door gewoonte zo wel verstaan, dat zy dezelve
van voor tot achter zullen lezen zonder op te houden, of te haperen, en men moet
al een goed gehoor hebben, en het Grieksch eenigzins verstaan, om den
verschillenden klank der woorden die zy uitspreken, te konnen onderscheiden.
Daarna maken zy hun voornaamste werk van de lofzangen van St. Jan den
Damascener te leeren, van op te zoeken wat 'er yder dag gelezen moet worden,
wat Officien te doen zyn, enz..... Indien men 'er ontmoet die meer verlicht zyn,
bestaat echter hunne geleerdheit alleen in het lezen der Oudvaderen en der Concilien
van hunne Kerke, als mede van de Kerkelyke Schryvers der eerste eeuwen na
Constantyn den Groten .... Zy verachten de Philosophie en de Wiskonst als
wetenschappen die enkel menschelyk zyn, en onnut voor de geenen die een zuiver
geestelyk leven leiden,’ aan welke by gevolg het lezen van eenige andere stoffe,
dan die regelrecht tot de wedergeboorte en de Godvruchtigheit geleiden kan, volstrekt
+
verboden moet wezen. Ik zal hier aanmerken, by gelegenheit van dien zo
+
algemeenen smaak onder de Monniken, dat die een goed gebruik van de
Het lof der Wiskunde
tegen hen verdedigt.
Philosophie en Wiskunde maken, genoegzaam bewust zyn, dat die
wetenschappen een soort van zelfsverlocheninge leeren, welke ten minsten de
zwaarmoedige bespiegelingen der Monniken kan opwegen. Zou men ook konnen
lochenen, dat de wetenschappen licht aan de ziel geven, en de reden veiliger
versterken, dan eene al te gestrenge levenswyze, welke maar al te dikwyls het
vereischte gestel des lichaams, dat zo nauw met onze ziel vereenigt is,
overhoopwerpt? Maar dit recht moet men den Kloosterlingen doen, dat, indien alle
de Christenen geen onwetende bespiegelaars zyn, zulks hun niet te wyten is.
(a)
‘Yder Klooster heeft zyne Bibliotheek op een hogen tooren. De Bibliothecaris,
die daar over het opzicht heeft, is met eenen Intendant van het Klooster, en houdt
+
boek van inkomst en uitgaaf..... Elk Klooster is van klokken voorzien, kleine zyn 'er
+
..... die dagelyks gebruikt worden; en groote van vier of vyf honderd ponden
Klokken.
zwaarte, welke men alleen op byzondere dagen gebruikt. Men luidt dezelve op
Feesttyden om zich te vervrolyken, en om veel geraas te maken. Die klokken staan
vast, even als in Engeland....’ Men kan niet wel zeggen op wat tyd de Berg Athos
is begonnen bewoond te worden van Monniken: misschien zou men den oorsprong
der Kloosteren op dien Berg in den leeftyd van Constantyn den Groten moeten
zoeken.
+
Men vertoont als iet raars aan de vreemdelingen een yzeren halsband, waar aan
+
een kruis van zeven of acht ponden zwaarte vasthangt. Die halsband hadt
Vertoning van St.
Athanasius yzeren
toebehoort aan zekeren St. Athanasius in de negende eeuw, die St. Laura een
der voornaamste kloosters van den Berg Athos, gesticht hadt. Men bedient zich halsband.
van dien halsband wanneer men een nieuwen Caloyer in de Orde aanneemt. Men
vertoont ook de Celle van St. Athanasius, als mede een witten marmersteen waar

(a)

't Geen Ricaut van de Bibliotheeken op den Berg Athos verhaalt, geeft daar van geen groot
denkbeeld.
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+

op hy gewoon was God te bidden. Die steen heeft eene sleuve van vier of vyf
+
duimen breedte, en de Caloyers verzekeren dat de knien van dien Heilig het
En van een witten
marmersteen.
marmer zodanig uitgeholt hebben.
+
Men zou dit verslag wegens het Kerkbestier en wegens de Monniken moeten
eindigen met een beschryvinge van het Afzetten der Bisschoppen en Priesteren, +Verwaarloosde
van de Kerkelyke Censuren, enz. Maar men verzekert ons dat alle die gebruiken KerkelykeTucht.
der oude Kerktucht hedendaagsch verwaarloost worden, en dat het zelfs zo gevaarlyk
is zich daar aan te houden, dat die de strengheit der zelve vernieuwen wilde, veel
eer Muzulmannen dan boetvaardigen zou maken.
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Elfde hoofdstuk.
Waar in verscheidene bygelovige Gebruiken der Grieken worden
aangehaalt.
IK eindig deze Verhandelinge met zekere bygelovige gebruiken, die by de Grieken,
of uit eene zwakheit van geest zo eigen aan eenen armoedigen staat, of wel uit
hunne algemeene onkunde, in zwang gaan. Ik hebbe reets eenige van die
+
bygelovigheden aangeroert: zie hier de geene die ik nog niet heb konnen plaatsen.
+
(a)
Miraculeuse Fonteinen.
Ricaut zegt ons, dat de Grieken een soort van heiligheit toeschryven aan eenige
fonteinen, wier wateren zy voor miraculeus houden, voor al zo zy dezen of geenen
Heilig zyn toegewyd. Het kan zeer wel wezen, dat zulks nog een overblyfzel van
het Heidendom is.
Zy geloven dat zy geen bloed, noch iet dat gestikt is, mogen eeten, maar de
Engelsman voegt 'er by, dat zy met alle hunne zorgvuldigheit niet ten nauwsten
onderzoeken 't geen men hun voordient. Indien dat gebruik volstrekt waar is, komen
zy daar in met het Jodendom overeen.
+
Ik zal alleen in 't voorbygaan spreken van hun gevoelen wegens den Nyl, dien
zy den Koning der rivieren noemen. Zy beelden zich in, dat het overvloeyen van +De Nyl de Koning der
die Rivier eene zegening is welke God byzonderlyk aan Egypten heeft toegestaan, Rivieren geheten.
omdat het de toevlucht des Zaligmakers en der Heilige Maagd was tegen de
vervolgingen van Herodes.
+
Hunne Geneeskunde, zo algemeen door weetnieten geoefent, is mede zeer
+
onderhevig aan bygeloof. Zie hier een merkwaardig staaltje, uit Tournefort
Bygelovigheit in 't stuk
(b)
der
Geneeskunde.
getrokken. Wanneer een zieke ylhoofdig begint te worden, houdt men hem voor
een bezetenen; 't is thans niet langer het werk van een Geneesmeester. Men geeft
hem over aan den Bezweerder. Dan nadert de een of de andere Papas om
verscheidene Gebeeden op te zeggen, en om het wywater te plengen. Hy giet het
met groote golpen over het bed van den kranken, en over de kamer. Daar op volgen
de Duivelbanningen, en de Papassen bezweeren zeer statig de ingebeelde boze
geesten, of wel de zulke die geen geduchter vyanden dan de hulpmiddelen van een
bequaam Geneesheer zouden hebben. Men kan by Tournefort een voorbeeld van
de gevolgen dier belagchelyke Bezweeringen vinden.
+
Men verhaalt ons, dat de Grieken zeer genegen zyn om Kerken en Kapellen te
bezoeken, voor al wanneer die op plaatsen, welke men niet dan met veel gevaar +Bezoeking van Kerken
en moeilykheit kan naderen, gelegen zyn. In die moeilykheit nu, bestaat voor een en Kapellen.
goed gedeelte 's volks devotie. Aan de Kapelle gekomen zynde, maakt men een
groot getal Kruistekenen, kniebuigingen, en andere zeer nederige eerbewyzingen.
Men kuscht de Beeltenisse welke men daar vindt, en men offert haar drie of vier
greinen wierook op. Men beveelt zich aan de heilige Maagd, of aan dezen of genen
Heilig, welke die Beeltenisse vertegenwoordigt: maar indien de Heilig de beeden
van den devotaris niet verhoort, staat hy voor zeer lastige verwytingen bloot. Zo
hier, als elders, hebben de bedevaarten en het stichten van Kapellen eenige
verdienste in, doch worden de uitwerkzelen van enkel bygeloof, wanneer de
inwendige bewegingen der ziele niet inderdaat strekken tot herstellïnge der
ongeregeltheden van den wille.

(a)
(b)

Etat &c. Chap. XX.
Tournefort ubi sup. Lettre IV.
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+

Laat ons hier met twee woorden byvoegen het godvruchtig bedrog van de Urna
+
(c)
Het bedrog met de Urna
of Kruik van Amorgos , welke voor een Orakel van den Archipel gehouden wordt.
van Amorgos gepleegt.
Zy heeft dit met de Orakelen van het oude Griekenland gemeen, dat zy haare
(d)
voorzeggingen aan de bedriegeryen der Priesteren verschuldigt is. Die Kruik,
staande by een Kapelle die aan

(c)
(d)

Zie Tournefort, in de Beschryvinge van dat Eyland, Lettre VI.
Men kan in Relat. de sant-Erini van P. Richard het gantsche geheim van dat bedrog nalezen.
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St. George of Joris is toegewyd, word vol water en ledigt zich van zelve verscheidene
malen op eenen dag, ja zelfs binnen den tyd van een half uur: 't geen voor een
+(a)
mirakel van St. George wordt aangezien. Deze is dezelve St. Joris die te Scyros
+
de luiden bespringt die hunne geloften niet volbrengen. Zyne Beeltenis, vertelt
Wonderlyke Fabel van
St.
Joris.
men ons, betrapt hen waar zy zich ook bevinden mogen, zet zich op hunne
schouders, en klopt hen op het hoofd en op den rug, tot dat zy aan hunne schuld
voldaan hebben. Men ziet die Beeltenis in de lucht de ronde doen, en van den eenen
kant naar den anderen zwerven: zy neemt haar rust op de schouders van een
blinden Monnik, die haar draagt zonder te weten waar hy heen gaat. Die de Urna
van Amorgos komen raadvragen, voor dat zy eenige zaken van gewicht zullen
ondernemen, slagen altoos qualyk, indien het water op hunne aankomst lager is
dan naar gewoonte. Men kan by Tournefort een breedvoeriger verslag van die
(b)
bygelovigheit vinden. P. Richard verhaalt ook, dat de Inwoonders van het Eyland
jaarlyks op Paaschdag de Urna gaan raadvragen, welke, naar mate zy vol of ledig
is, hun voorzegt of het jaar vruchtbaar wezen zal, of niet.
Ik zal hier, niet als een bygeloof, maar als een gebruik waar in men de nedrigheit
+
van J.C. niet genoeg navolgt, aanhalen de gewoonte die men in het Eyland Andros
+
(c)
Processie te Androsheeft. Onder de Processie op Sacraments-dag treedt de Bisschop van het
Latyns Kerkgebruik, die het lichaam van J.C. omdraagt, de op de straten
+
nedergevallene Christenen, van wat Kerkgebruik zy ook zyn, met voeten. Het zelfde
+
(d)
En te Naxos.
geschied te Naxos, en de Zendeling die het verhaalt, voegt 'er by, dat de geenen
die zieken in hun huis hebben, dezelve nederleggen langs den weg dien het H.
Sacrament neemt.
+
(e)
De bygelovigheit, welke ik aangaande de doden hebbe aangetekent, verplicht
my te gewagen van 't geen men deswegen in Chio gelooft, als zekerlyk daar van +Spokende doden op 't
(f)
Eiland Chio.
afkomstig zynde. Op eenige plaatzen van dat Eyland waant men, dat een lyk,
't welk binnen veertig dagen niet verrot, in een nachtgeest verandert. Dat spook is
zeer lastig, en koomt aan der luiden deuren kloppen, hen zelfs roepende by den
naam. Indien men antwoordt, sterft men gewisselyk na verloop van twee of drie
dagen.
Indien 'er onder het volgende gebruik geen waangeloof schuilt, is 'er ten minsten
+
iet belagchelyks in, dat verdient aangemerkt te worden. Te Nicaria, dicht by Samos,
+
geeven de inwoners, die alle goede zwemmers zyn, hunne dochters niet ten
Belagchelyke gewoonte
huwelyk dan aan jongelingen die ten minsten acht vademen diep konnen duikelen. te Nicaria.
‘Zy moeten, zegt Thevenot, behoorlyk bewys daar van doen. Wanneer een Papas,
of eenig ander van de rykste inwooneren des Eylands, zyne dochter wil uitrouwen,
verkieft hy een dag waar op hy haar aan den besten zwemmer belooft te zullen
geven: daar op kleeden zich de jongelingen terstond naakt uit ... in de
tegenwoordigheit van de dochter, en werpen zich in 't water. Die 't langst onder
water vertoeven kan, verkrygt haar ten huwelyk.’
Maar wat zullen wy zeggen van de inbeeldinge der Grieken die het Heilige Land
bewonen? Zy verhalen ons met het grootste vertrouwen van de waerelt, dat in de
omgelegene plaatsen van Jeruzalem de vogelen in de week voor Paaschen niet

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

By Tournefort ubi sup. Lettre X.
Relat. &c. ubi sup.
Tournefort ubi sup. Lettre VIII. Thevenot prem. Part.
Missions du Levant, Tom. I.
Zie het voorgaande wegens de Burcolaquen.
Thevenot. I. Part. Ch. 63.
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+

zingen, dat zy dan byna gestadig onbeweeglyk en als verslagen zyn, en zelfs dat
+
(g)
Stomheit der Vogelen
zy met een soort van medelyden schynen aangedaan te wezen. Onder anderen
omtrent Jeruzalem.
hadt zeker Engelschman zulks opgemerkt, en ondervroeg zynen gids over dat
wonderbaar Verschynzel. Indien het geval waar is, zou ik durven zeggen, dat de
Grieksche gids zeer bygelovig was, of dat hy met den vreemden reiziger den spot
dreef.
+
Ik zal hier plaatsen het Heilig Vuur der Grieken, die dwaze ceremonie welke veel
meer bygeloof en buitensporigheit dan devotie inheeft; dat gekkelyk en bespottelyk +Het Heilig Vuur der
gebruik, 't welk met recht een onderwerp van ergernisse aan de Mahometanen Grieken.

(g)

Domenico Laffi Viaggio in Levante.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

t.o. 131

T
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La DISTRIBUTION du FEU SACRÉ aux GRECS par le PATRIARCHE
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verschaft, en hunne verachtinge voor de Oostersche Christenen regtvaerdigt. Die
Ceremonie is niet anders dan een bedriegery der Priesteren, die, om de
altelichtgelovige pelgrims 't geld uit de beurs te lokken, het volk dietsmaken, dat op
Goeden Zaturdag het vuur uit den Hemel in het Heilig Graf nederdaalt. De Turken
weten van 't bedrog, maar zy dulden het, omdat zy 'er winst van hebben, en de
Patriarchen van hunnen kant, zeggen dat zy de schattingen en cynzen niet zouden
konnen opbrengen, indien men hun dat middel ontnam, hoe het den Godsdienst
(a)
ook onteeren moge. Zie hier de beschryvinge, welke Thevenot ons van dat soort
van kluchtspél gegeven heeft. ‘'s Morgens omtrent acht uuren bluschten de Grieken
alle hunne lampen, als mede die van het Heilig Graf uit ....voorts als onzinnigen
heen en weer lopende, maakten zy een yslyk misbaar en geschreeuw ... zonder
eenigen eerbied voor de plaats daar zy zich bevonden. Zo menigmaal als zy voorby
(b)
het Heilig Graf gingen, schreeuwden zy Eleyson. Het was een vermaak om te zien
hoe zy toen elkander overhoop wierpen, schoppen onder 't gat gaven, en met touwen
op de schouders klopten. Verscheidene spanden te zamen, en droegen anderen
op hunne armen, waar mede zy rondom het Heilig Graf lopende, dezelve eindelyk
lieten neervallen, waaruit dan een geweldig lagchen en schateren ontstondt. Die
gevallen waren, liepen op hun beurt de anderen na, om zich te wreken. Met een
woord, zy gedroegen zich als rechtschapene zotten..... Van tyd tot tyd sloegen zy
hunne oogen ten Hemel, en staken hunne waschkaarssen omhoog, even of zy den
Hemel verzogten om het Heilig Vuur. Die buitensporigheit tot drie uuren na den
middag geduurt hebbende, gingen twee Grieksche Aartsbisschoppen en twee
Bisschoppen .... (by afwezendheit van den Patriarch) Patriarchsgewyze gekleed en
gemutst, uit het Choor met de Geestelykheit, en begosten hunne Processie rondom
het Graf .... De Armeniers begaven zich met hunne Geestelykheit ook daar henen
.... de Coftische Bisschop van gelyken, alle van elkander afgezondert, doch volgende
malkander een voor een. Na drie ronden van de Processie om het Graf, kwam een
(c)
Grieksch Priester uit de Kapelle des Engels, en kondigde den geenen die de plaats
van den Patriarch (van Jeruzalem) bekleedde, aan, dat het Heilig Vuur van den
Hemel nedergedaalt was. Daar op ging deze in het Heilig Graf, houdende in yder
hand een grooten bondel met waschkaarssen. Hy wierdt gevolgt van den Prelaat
die den Armenischen Patriarch verbeeldde, en van den Bisschop der Coften. Een
weinig daarna kwam de Grieksche Aartsbisschop wederom voor den dag in eene
vermakelyke gestalte, met een hangend hoofd en de handen vol brandende
waschkaarssen. (Zodra hy verscheen, wierp men elkander overhoop, elk maakte
zich ruimte met schoppen en vuistslagen toe te brengen, om den Prelaat te naderen,
en aan deszelfs kaarssen de zyne te ontsteken, dewyl het vuur dat onmiddelyk van
den Prelaat koomt, veel heiliger geschat wordt.) Onderwyl sloegen de Janitsaren
(deze hebben de wacht by het Graf) ter rechter en slinker zyde in 't hondert, om
plaats te maken voor den Aartsbisschop, die van zynen kant zyn best deet om uit
den drang van het volk te geraken. Eindelyk won hy eenen Altaar van steen die
voor de deur van het Choor staat, recht tegen over den ingang van het Heilig Graf.
Terstond kwam het volk hem daar omringen (om deel aan dat heilig vuur te te
hebben,) maar die hunne waschkaarssen reets aan dat vuur hadden ontsteken, en
meenden heen te gaan, wierden welhaast van anderen overvallen’, (die hun vromelyk
onder het toebrengen van gewisse vuistslagen, het vuur dat hun zo veel moeite
gekost hadt, ontnamen: de gematigtste wierpen hunne buuren omver, en vertraptenze
om by den Prelaat te geraken) .... ‘De Grieksche Aartsbisschop ontkwam eindelyk
(a)
(b)
(c)

Voyage au Levant, Chap. 43. Zie ook de bygevoegde plaat.
Erbarm u myner.
Deze Kapelle is aan den ingang van het H. Graf.
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naar die der Costen..... Ondertusschen lieten de Turken die de
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deur van het Heilig Graf bewaarden, geene anderen daar ingaan dan die geld gaven
om hunne kaarssen aan de lampen van die heilige plaats te mogen aansteken
(gemerkt dat die lampen het heilig vuur eerst gevat hebben.) Daar op zag men in
een oogenblik meer dan twee duizent bondels vlammende kaarssen in de Kerk .....
en al het volk overluid schreuwende of het bezeten ware, begon men de vorige
zotheden wederom aan te vangen...... Zeker man hadt een trom op zynen rug, en
liep daar mede uit al zyn macht rondom het graf, terwyl een ander hem naliep en
met twee stokken op den trom sloeg, en als deze moede geworden was, kwam een
derde in zyn plaats .....’ De Devotie, of liever het gebruik, wil dat de Grieken op dien
dag noch eeten noch drinken voor dat zy het Heilig Vuur ontfangen hebben.
+
Men wil ons den oorsprong van dat bygeloof afleiden van zeker mirakel dat
+
waarlyk op Goeden Zaturdag zou geschiedt zyn, voor de oogen der gantsche
Gewaande Oorsprong
gemeente in de Kerk van het Heilig Graf vergadert. Godt zondt in die goddelyke daar van.
Tombe eene vuurvlamme, die alle de lampen, welke de Kerk beveelt geduurende
de dagen van de Passie of het Lyden uit te blusschen, wederom aanstak, en dus
een nieuw licht in het Graf verwekte. Elk zag die vlamme van den Hemel nederdalen,
heen en weer zwieren, en de gebluschte lichten aan 't branden helpen. Men voegt
'er by, dat God vertoornt wegens de ongeregeltheden der Kruisvaarders, hun dat
mirakel weigerde op den Zaturdag voor Paaschen, wanneer zy plechtiglyk waren
vergadert om getuigen van de nederdalinge van het Hemelsch vuur te wezen, doch
dat hy zich eindelyk door hunne smeekingen en tranen daartoe liet bewegen. De
Autheur van dat verhaal is Faucher van Chartres, Aalmoesenier van Boudewyn den
eersten. Men wil dat dat hemelsch vuur zedert dien tyd, dat is in den aanvang der
twaalfde eeuwe, ophieldt neder te dalen, na dat het meer dan zeven hondert en
vyftig jaren van St. Hieronymus tyd af geduurt hadt. 't Is jammer voor de wezentlykheit
van dat mirakel, dat St. Hieronymus niets ter waerelt daar van rept, en dat men
tusschen hem en Faucher niemant behalven Paus Urbanus den tweden vindt, op
wiens gezag men het wonderwerk voor waarachtig kan aannemen.
+
Die Ceremonie, zo min achtbaar als Christelyk, heeft eene bygelovigheit, welke
met haren oorsprong zeer wel overeenkomt, na zich gesleept. In die zelve Kerk +Die bygelovigheit heeft
van het Heilig Grafhebben mans en vrouwen stukken linnen by zich, waar op zy eene andere na zich
gesleept.
baan voor baan een kruis tekenen, dat met waschkaarssen, die aan het heilig
vuur zyn ontstoken, gemaakt wordt. Dat linnen wordt geschikt ter begrafenisse van
die goede Devotarissen, welke het tot dat gebruik, als een Reliquie, bewaren. Dit
leert ons Thevenot in zyne Reisbeschryvingen, daar men ook lezen kan ‘dat andere
(a)
devote luiden linnen gaan meeten op het Heilig Graf, als mede op den steen der
zalvinge, en dat zy het zelve snyden naar de lengte van die Heiligdommen, opdat
die stukken hun naderhand tot zweetdoeken konnen verstrekken.’
+
Ik durve voor een bygelovig gebruik houden de gewoonte die de Pelgrims hebben
+
van zich een teken op den arm te laten geven, als tot een bewys van hun
Merktenen van den
Bedevaart naar
bedevaart naar Jeruzalem. Dat teken wordt gemaakt door middel van zekere
houte vormen, die met stof van houtskool gevult zyn, en styf op den arm gedrukt Jeruzalem.
worden. De plaats van het afdrukzel prikt men met naaldens die in een rotting
steeken, waar na men den arm omzwachtelt. Dus koomt 'er een korst op, die twee
of drie dagen daar na afvalt, maar de blaauwe merktekenen, die overblyven, kan
men nooit uitwisschen.
+
By Betlehem ziet men een steen die wit gebleven is, zegt men, van de melk der
+
Gezegende Maagd. De Grieken verzekeren dat die steen de kracht heeft van
Mirakuleuse
Melkverwekkende steen.
zog aan de vrouwen te verwekken. Den Turken zelve en den Arabieren is dat
(a)

Deze steen legt dicht by den Berg Calvaria, voor dat men aan het H. Graf koomt. Men noemt
dien steen zo, omdat Joseph van Arimathea het heilig lyk van J.C. daar op zalfde.
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geloof zo vast ingeprent, dat zy hunne vrouwen, wanneer zy geen zog genoeg
hebben, een weinig van dien steen fyn gestoten met water ingeeven. Men zegt dat
het gewrocht daar op volgt, maar dat zulks hen tot het Christendom bekeert, daar
van wordt niet gewaagt. De Bergen van Si-
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nai en Horeb, de grenzen van het Heilig Land, het Heilig Land zelve, met een woord
alle de landen die zich van deroode Zee tot aan Jeruzalem uitstrekken, zyn als zo
veele bronnen die van overlang den vloed der Grieksche Fabelen, en het waangeloof
der schynheiligen aan den gang houden. Hoe meer het licht der waarheit zich daar
verspreid heeft, zo veel te meer hebben de verblindingen der valsche devotie ook
+
de overhand genomen. Zie hier nog eenige staaltjes. De Grieken vertonen op den
Berg Horeb de plaats, daar de Propheet Jeremias de tafelen van de Wet verborg, +Andere fabelen.
als mede een steen waar op, zeggen zy, Hebreeuwsche letters gezien worden
door den Propheet zelv gesneden. Om dat gevoelen doet men den steen eene
bygelovige eere aan, bestaande in het maken van buigingen en Kruistekenen, welke
eenige malen herhaalt worden met eene ongemeene vaardigheit, en by gevolg met
zeer weinig aandacht. Ook is 'er geen aandacht by dien dienst nodig.
Het Grieksch gemeen schryst aan de wateren van den Jordaan, en aan byna alle
de fonteinen van het Heilig Land een genezende kracht toe, in verscheidene soorten
+
van ziektens. Volgens dat gepeupel, bezit de plant, welke by ons onder den naam
+
van de Roos van Jericho bekent is, de kracht van den blixem te weeren, en het
Roos van Jericho.
baren te bevorderen. Een Reiziger verzekert ons eenvoudiglyk, dat men die
(a)
laatstgemelde eigenschap verschuldigt is aan de Heilige Maagd, waar van die
plant de gedaante heeft.
Ik ga verscheidene bygelovige overleveringen, die de Turken en andere
Mahometanen den Grieken en Oostersche Christenen hebben medegedeelt, voorby;
ook sla ik over de kracht der Talismans, als mede de mysterien van veele bygelovige
boeken, enz. Diergelyke buitensporigheden zou men aan ons Westen ook konnen
+
verwyten. Hier is 'er eene welke ik niet vergeten moest. De Oosterlingen, de Turken,
+
en de Grieken halen voortekens uit zekere buiten den wille geschiedende
Voortekenen uit trillende
bewegingen den lichaams.
bewegingen of opspringingen, welke men zomwylen aan de oogleeden, of aan
andere deelen des lichaams ontwaar wordt. Men heeft by die volkeren een
gebeedenboek, waar in men gebeeden vindt voor yder lichaams deel dat van die
trillende beweging is aangedaan.
(b)
+
Christophorus Angelus haalt drie redenen aan, om den tyd van het Paaschfeest
+
te vieren volgens het gebruik der Grieken, te wettigen. Ik zal de derde reden
Fabuleuse redenen van
alleen bybrengen, hier in bestaande, dat op den dag van het laatste Avondmaal den tyd van 't
des Heeren de aarde in de omgelegene landen van Cairo en van den Nyl dode Paaschfeest.
lichamen opwerpt, en daar mede dagelyks voortvaart tot Hemelvaartsdag toe, waar
na zy de lyken wederom inhoudt als naar gewoonte. Dat mirakel nu juist
overeenkomende met de oude manier van den Paasch-tyd te rekenen, kan men
zich onmogelyk anders dan voor het oud gebruik verklaren: te meer omdat de
Grieken eens de proef genomen hebbende van Paaschen naar den nieuwen styl
te vieren, de aarde geen een lyk meer opwierp, en het Heilig vuur ook niet meer
verscheen gelyk te voren. Zie daar wat de goede Christophorus Angelus ons voor
een Goddelyk Mirakel wel heeft willen in de hand stoppen.
(c)
Eindelyk, indien men eenige Verhalen, en vooral die van zommige Missionarissen
geloven moet, maken de Caloyers menigmaal een godloos en bygelovig misbruik
van de Excommunicatie of den Ban. Zy misbruiken het gezegend Brood tot
ontdekkinge van bedriegeryen en diefstallen, enz.

(a)
(b)
(c)

Relation d'un Voyage au Mont de Sinai, par Morison, gedrukt te Toul in 1704.
De Statu Graec. Cap. 42.
Zie onder andere het Relaas van Sant-Erini, door P. Richard.
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Derde verhandeling Over den godsdienst der
Grieken,
Vervattende de onderscheidene takken van de Scheurzuchtige Grieken,
door Azia, Africa, en Moscovien enz. verspreidt.
OM in deze laatste Verhandelinge over den Griekschen Godsdienst, het geloof en
de Godsdienstige Plechtigheden der Grieken van Azia, Afrika, Moscovien enz. te
beschryven, dunkt my dat ik niet beter doen kan, dan hier het overige van de
Oordeelkundige Historie van het Geloof der Natien van den Levant, zo verstandig
door P. Richard Simon opgestelt, in te lasschen. Ik zal my vergenoegen met zynen
Text van myne byvoegzelen te onderscheiden, en alles te verzellen met
aanmerkingen uit de beste Schryvers getrokken.

Eerste hoofdstuk.
Van de Melchiten.
+

‘DE Melchiten verschillen by na nergens in van de voorgemelde Grieken, zo ten
+
(a)
Afkomst des naams
aanzien van geloof, als van plechtigheden. De naam van Melchiten of
Melchiten
.
Koningsgezinden wierdt hun gegeven, omdat zy de gemeene gevoelens der
Grieken die aan de uitspraken van het Concilie van Chalcedonien gehoorzaamden,
opvolgden: dewyl zy nu daar in alleen betrachteden den wille des Keizers te doen,
noemden hunne vyanden hen Melchiten, daar mede te kennen gevende dat zy den
Godsdienst van den Keizer omhelst hadden. Echter geven wy thans den naam van
Melchiten aan de Syriers, aan de Cophten of Egyptenaars, en andere Natien van
den Levant, die, hoewel zy geen ware Grieken zyn, nochtans met hen in gevoelen
overeenkomen: dit is de reden waarom Gabriel Sionita hun onverschilliglyk den
naam van Grieken of van Melchiten geeft; ook merkt hy aan, dat zy door den
(b)
gantschen Levant verspreid zyn, dat zy het Vagevuur lochenen, dat zy gezwoorne
vyanden van

(a)

(b)

Van Malec, een Hebreeuwsch en Syrisch woord, dat Koning betekent. De Melchiten kregen
dien naam, omdat zy zich gedroegen naar het Edikt van Keizer Martianus, beveelende het
afkondigen en aannemen van het Concilie van Chalcedonien. ‘Die naam, zegt P. le Brun, in
zyn Explition des Ceremonies de la Messe Tom. II. heeft een langen tyd stand gegrepen, en
betekent die geenen die met de Catholyke Kerk vereenigt waren; doch sedert de scheuringe
der Grieken worden daar door verstaan die het met den Patriarch van Constantinopolen
houden, enz.
Purgatorium nullum existere pessimè crediderunt; indeque illis odium intestinum in summum
Pontificem, ita ut eidem veracissimo in terris Vicario Primatum pertinaciter abnegent. Gabr.
Sion. de Relig. & mor Orient.
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+

den Paus zyn, en dat 'er in 't geheel Oosten geene zyn die 's Pauzen
Opperhoofdigheit zo krachtig bestryden. Maar men moet zich niet verwonderen +De Melchiten zyn
vyanden, van den Paus
dat zy zo groote vyanden van de Roomsche Kerke zyn, dewyl zy het met de
ongelatinizeerde Grieken volkomen eens zyn. Wat hun gevoelen aangaande het enz.
Vagevuur betreft, het verschilt mede niet van dat der ware Grieken; en schoon zy
nevens hen lochenen, dat 'er een afzonderlyke plaats is, Vagevuur genaamt, waar
in de zielen door een wezentlyk en waar vuur gestraft worden, echter lochenen zy
het aanwezen van een Vagevuur niet, in diervoegen als wy het van de Grieken
sprekende verklaart hebben. Daarenboven is het gevoelen der Melchiten aangaande
de Opperhoofdigheit des Patriarchs van Rome, ook het zelvde met dat der Grieken
die zich niet aan de uitspraken van het Concilie van Florence onderworpen hebben.
Met een woord, uitgezondert eenige pointen van weinig belang die de Plechtigheden
en de Kerkelyke Tucht raken, zyn de Melchiten in alles ware Grieken; zy hebben
+
zelf het Euchologium of Kerkgewoonteboek der Grieken, nevens de meeste hunner
andere boeken die den Dienst betreffen, in 't Arabisch overgezet: 't geen echter +Aanmerkingen op het
overzetten van Canons
niets byzonders in hen is, dewyl ook de andere secten van den Levant het
der Concilien en andere
Euchologium en andere Ceremonie-boeken, tot hun gebruik uit het Grieksch
vertaalt hebben. Doch alle hunne Overzettingen zyn gemeenlyk niet zeer getrouw, Grieksche Boeken.
en de Arabische Canons der Concilien hebben weinig nuts in. Ik geloof nochtans,
dat de Arabische Vertalingen der Melchiten boven alle de andere te stellen zyn,
omdat zy met de ware Grieken overeenstemmen, schoon zy mede niet vry zyn van
vooroordeelen, dat hen zomwyl verhindert oprecht te handelen. In 't algemeen zyn
de Christenen van den Levant, wel verre van de nauwkeurigheit in het overzetten
van Grieksche Boeken waar te neemen, van gedachten dat het hun geoorloft is de
Autheurs die zy vertolken, naar hun goeddunken te doen spreken. Yder secte slaat
tot verdediging van haare gevoelens allerlei wegen in; en ik twyfel niet of men moet
daar aan toeschryven de gewaande Canons, die men het Gemeen onder den naam
van Canons van het Concilie van Nicea, uit het Arabisch overgezet, heeft in de hand
gestopt. Het groot gezag van het Concilie van Nicea is oorzaak geweest waarom
men die Arabische Canons, welke yder secte naar haare gevoelens geschikt heeft,
heeft uitgevonden. De Melchiten vinden in die zogenaamde Canons van de
+
Kerkvergadering van Nicea, stoffe om zich tegen te Jacobiten te verweeren; en de
+
Jacobiten van hunnen kant, verdedigen met die zelve Canons hun gevoelen
Twist daar over tusschen
de Jacobiten en Melchiten.
rakende de eenheit van natuur in onzen Zaligmaker. De eene zo wel als de
andere doen het Concilie van Nicea naar hun goeddunken spreken. De Jacobiten
beschuldigen de Melchiten, dat zy die Canons verdorven hebben. De Maroniten,
die in den aanvang tot de secte der Jacobiten behoorden, doen hun het zelve verwyt.
Joannes Baptista Leopardus, een Maroniet, en Aartsbisschop van Esdron,
(a)
beschuldigt, in het boek dat hy den tytel van Wynoogst der Sacramenten gegeven
ste

heeft, de Melchiten dat zy by de 55 Canon van het Concilie van Nicea eenige
woorden gevoegt hebben, om hun gevoelen aangaande het verlaten van hunne
huisvrouwen te begunstigen; ook verwyt hy hun dat gebruik van de Mahometanen
ontleent, en het vervolgens in den Canon geplaatst te hebben. Doch dat verwyt is
zeer ongegrond, aangezien het zeker is dat de Grieken en de andere Levantynen
hunne vrouwen mogen verlaten, en met andere trouwen, voornamelyk in gevalle
van overspel. De Melchiten hebben in dien gemelden Canon van het Niceesche
Concilie niets anders ingelascht, dan 't geen met het gebruik der Grieksche Kerke
overeenkwam.’
(a)

Abrab. Ecchel. Not. in Can. Ar. Conc. Nic.
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+

De Melchiten hebben hunnen byzonderen Patriarch, die zich thans te Damas
+
onthoudt, en zich Patriarch van Antiochien noemt, even als die der Maroniten.
De Melchiten hebben
Zedert eenigen tyd, zegt P. le Brun, heeft de schaarsheit van Diakens en andere hun eigen Patriarch.
Kerkdienaren die Grieksch lezen konden, te weeg gebragt dat zy hunne Misse in 't
Arabisch celebreren. Wanneer men den Dienst in 't Grieksch niet doen kan, zingt
men den Brief en het Evangelie in 't Arabisch.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

136
+

Ik zal hier aanmerken, dat men een gedeelte der scheurzieke Christenen van den
Levant den naam van gegordelde Christenen geeft, voornamelyk die van Syrien, +Gegordelde Christenen.
de Nestorianen, de Jacobiten, enz. om dat zy in 't algemeen een lederen riem of
gordel, die zeer breed is, om 't lyf hebben. De insteller van die gewoonte was een
zeker Calife of Opperpriester der Sarracenen in de negende eeuw, die aan zyne
onderhorige Christenen geboodt zich op die wyze van de Mahometanen te
(a)
onderscheiden. Waarschynelyk is uit die hatelyke onderscheidinge, naderhand in
't vergeetboek geraakt, en die riem tot een sieraad geworden zynde, de volgende
gewoonte gesproten. Namelyk, de Bisschop een Christen in den Ban doende, en
de Anathema over hem uitsprekende, sneedt hem den riem af, en gaf hem eenige
slagen op de schouders. Uit kracht van dat gebruik, betekent het Grieksch
bastertwoord Zonnar, by dat soort van Grieken, de Kerkelyke Tucht zo wel als een
gordel of riem.

Twede hoofdstuk.
(b)
Van de Georgianen of Iberiërs, en van die van Cholchide of
Mengreliën.
(c)

‘IN de Historie welke Galanus aangaande de verzoeninge van de Armenische
Kerk met de Roomsche, te Rome heeft doen drukken, zyn eenige merkwaardige
stukken, den Staat der Iberiërs en andere nabuurige volkeren betreffende. Paus
Urbanus VIII. zondt zyne Missionarissen daar heenen, die Vader Avitabolis, Regulier
Klerk, tot hun hoofd hadden. Deze Monnik nu, schreef daar van daan eenen brief
aan den Paus, waar in hy hem een nauwkeurig verslag deet van de dwalingen der
Iberiërs, overeenkomende met die men den Grieken toeschryft; te weten, dat zy
+
inderdaat een Vagevuur erkennen, doch niet op die wyze als de Latynen, aangezien
+
(d)
Gevoelen der Iberiers
zy geloven, dat de zielen alleenlyk in een duistere plaats, vol angst en droefheit,
overgebragt worden, zonder gepynigt te worden met vuur: dat zy het afzonderlyk aangaande het Vagevuur.
oordeel der zielen lochenen, zynde vast van gevoelen, dat wanneer iemant sterft,
zyn ziel door zyn Geleid-Engel wordt gebragt in de tegenwoordigheit van Jezus
Christus; en zo het de ziel is van een Rechtvaerdigen zonder zonde, dezelve terstond
wordt vervoert naar een plaats van licht en van blydschap: maar dat de ziel van een
godlozen tot een duistere plaats verwezen wordt. Indien deze persoon gestorven
is onder het doen van penitentie, wordt zyn ziel voor een tyd verzonden naar de
plaats van donkerheit en schrik, van waar zy vervolgens naar de plaatze van
blydschap wordt overgebragt: verwachtende alle den dag der algemeene
Opstandinge, dewyl zy volstrekt lochenen, dat de zielen voor dien tyd voor Gods
aangezicht verschynen. De Iberiërs daarenboven geloven, volgens dien zelven
Autheur, dat de Ongelovige in een afzonderlyk Oordeel worden verwezen, en niet
+
in het algemeen Oordeel. Zy gronden dit hun gevoelen op deze woorden van het
+

Als mede van de Helle.

(a)
(b)

(c)
(d)

Zie Bibliotbeq. Orient van Herbelot.
Eenige hebben gemeent dat men den Iberiërs dien naam gegeven heeft uit hoofde van hunne
devotie voor St. George. Echter dient aangemerkt, dat Pomponius Mela, die lang te voren
leefde, op twee plaatzen van zyn Boek van de Georgianen (Georgi) gewag maakt, en hen
rekent onder de volkeren die rondom den Caucasus en in de omgelegene landen van de
Caspische Zee hun woonplaats hebben.
Clem. Galan. in Concil. Armen. cum. Rom. Edit. Rom. typ. Congreg. de Propag. Fide. Anno
1650.
Purgatorium affirmant, non tamen per ignem, sed animas cruciari in loco obscuro &
moestitudinis.
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(e)

(f)

Evangelie. Hy die niet gelooft, is alrede veroordeelt. Zy geloven ook niet, dat de
straffen der verdoemden eeuwig zullen zyn: maar zy zeggen, dat indien een Christen
in een dootzonde sterft, zonder penitentie

(e)
(f)

Joann. 3.
Inferiorum paenas non faciunt aeternas.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

137
gedaan te hebben, men hem voor het algemeen Oordeel uit de Helle kan trekken,
met God voor hem te bidden. Ik meen echter, dat dat geloof, 't welk dat van Origenes
zeer na by koomt, en door eenige nieuwe Grieken schynt omhelst te worden, het
ware gevoelen der Iberiërs, die het Geloof der Grieksche Kerke nauwkeurig opvolgen,
niet is: doch 't geen gelegenheit zal gegeven hebben om hun zulks toe te schryven,
is dat zy niet meer dan een plaats hebben, daar zy de zielen der verdoemden, zo
wel als die gemeent worden in het Vagevuur te zyn, stellen. Dewyl zy nu voor alle
de zielen in die plaats, welke zy de Helle noemen, zonder onderscheit bidden, dat
God dezelve van de straffen der Helle wil verlossen, en uit die duistere gevankenisse
tot de plaatze des lichts en der blydschap, welke het Paradys is, overbrengen; is
het niet moeielyk geweest daar uit te besluiten, dat zy de straffen der Helle niet voor
eeuwig houden: 't geen echter met uitzonderinge moet verstaan worden, en alleen
ten aanzien van zommige zielen, aan welke die plaats tot een Vagevuur dient.
+
De Iberiers zyn het ook wegens de Biegt met de Grieken eens, en spreken daar
van op dezelve wyze’ (maar, volgens P. Zampi, biegten de Mingreliërs, die onder +Van de Biegt.
de Iberiërs moeten getelt worden, zeer zelden, zelf niet wanneer zy op 't sterven
leggen. Hy voegt 'er by, dat de Priesters de Biegt zeer dier doen betalen. Ook wordt
zy zeer verwaarloost, en dit, gelyk blykt, is eerder toe te schryven aan de gierigheit
+
der Geestelyken, dan aan de onkunde en de armoede des volks. Dewyl de
+
Grieksche Priesters gewoon zyn zich van de angsten en zwakheden der
Bedriegery der
Priesteren.
Penitenten te bedienen, hen noodzakende hunne zonden door geschenken af
te kopen, hebben de Papassen zulks nagevolgt, en het gebruik van de Biegt op
prys te stellen ingevoert. Zie daar den waren oorsprong van dat misbruik. Die zelve
Zendeling voegt 'er by, dat die volkeren gewoon zyn zich met een titulairen Biegtvader
te vergenoegen, dien zy Moraguary heeten. Den tytel dien zy hem opdragen, betalen
zy met eene vereeringe, en biegten nooit. Men heeft ook in gebruik de absolutie
van voorgaande, tegenwoordige, en toekomende zonden te kopen, doch die
vergevinge van zonden wordt zeer hoog aangerekent. De stervende nemen die
absolutie mede naar de andere waerelt. Eindelyk zegt men ons, dat de Geestelyken
zelve de Biegt schuwen, dewyl de meeste zich aan veelwyvery, hoerery, en overspel
+
schuldig maken. In plaatze van te biechten, gaan zy zich in een rivier afwasschen,
+
voor dat zy de Misse gaan lezen. Men kan een uitvoeriger verslag van die
De Priesters wasschen
(a)
zich in plaatze van
misbruiken in het Relaas van P. Zampi vinden.) Ik keer weder tot het Verhaal
biechten.
van P. Avitabolis. ‘Zy arbeiden op de allerplechtigste Feestdagen, zelfs op den
dag der Geboorte onzes Heeren: doch dit wykt niet af van het gebruik der eerste
+
eeuwen. Hunne manier van dopen is deze. Eerst leest de Priester een groot getal
+
van gebeden over het kind; en gekomen zynde tot de woorden waar in wy de
Hunne manier van
dopen.
form van den Doop doen bestaan, houdt hy niet op, maar leest voort zonder het
kind op dien tyd te dopen: maar zo ras het lezen volbragt is, ontkleedt men het kind,
en het wordt eindelyk gedoopt door den Peet, en niet door den Priester; 't geen
geschiedt zonder andere woorden uit te spreken, dan die reets een wyl te voren
uitgesproken zyn. Zy bekommeren zich weinig over het ontfangen van den Doop.
Zy herdopen de geenen die tot het Geloof wederkeeren, schoon zy te voren voor
(b)
afvalligen verklaart zyn. De Priester alleen is by hen de ware Bedienaar des Doops:
invoegen dat by gebrek van Priesters de kinderen ongedoopt sterven: echter zyn
eenige hunner Leeraren van gevoelen, dat in zulk een geval de Doop van de Moeder

(a)
(b)

Te vinden in de VII. Tom. van Recueil de Voyages au Nord.
In periculo obitus, si desit sacerdos, infans non baptizatur.
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+

bestaan kan tot behoud van het kind. Zy bedienen het Vormzel en het Nachtmaal
aan de Kinderen te gelyk met den Doop. Zy biegten voor de eerste maal wanneer +De Kinderen ontfangen
den Doop, het Vormzel, en
zy zich in 't huwelyk begeven, gelyk ook wanneer zy meenen dat zy sterven
zullen: maar met vier woorden is hun Biegt gedaan. Indien een Priester, eenige het Nachtmaal te gelyk.
onkuisheit gepleegt hebbende, zulks belydt, verbiedt hem de Biegtvader het doen
van de Misse: maar doorgaans wachten zich
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(a)

de Priesters wel van hunne zonden te belyden. Zy geven de Communie aan de
kinderen die op sterven leggen, doch de bejaarden ontfangen dezelve zeer zelden.
Zelfs sterven 'er veele zonder die te ontfangen. De Vorst dwingt de Geestelyken,
de Bisschoppen niet uitgezondert, mede ten oorlog op te trekken: en op hun
wederkomst celebreren zy de Misse, zonder eenige dispensatie van hun ongeregelt
leven Zy zyn van gevoelen, dat men in yder Kerk op eenen dag niet meer dan eene
(b)
Misse op eenen Altaar lezen moet. Zy Consacreren in houte bekers, en zy brengen
het Nachtmaal aan de zieken zeer oneerbiedig, zonder eenig licht, en zonder eenige
statie. Op zekere feestdagen wonen alle de Priesters de Misse van den Bisschop
by, die hun dan het Nachtmaal in handen geeft, 't welke zy zelve aan den mond
brengen. De Geestelyken lezen niet alle dagen het Getyboek: maar een of twee
lezen het, terwyl de andere toeluisteren. Die het Officie leest, is gemeenlyk een
Priester, doch de omstanders luisteren 'er den meesten tyd niet na. Het meerendeel
der Iberiërs verstaat nauwlyks de beginselen van den Godsdienst. Indien zy by
hunne vrouwen geen kinderen verwekken, verlaten zy ze met verlof der Priesteren,
+
en trouwen met andere; dit doen zy ook in geval van overspel en huiskrakeel. Zy
+
(c)
De Iberiers verwerpen de
meenen dat 'er geen mirakelen meer geschieden in de Roomsche Kerk, en dat
hedendaagsche
de Paus geene dispensatien kan verleenen, dan in zaken die tot het vastgestelde
Mirakelen.
recht behoren, welke dan nog van geen groot gevolg wezen moeten.
(d)
Vader Avitabolis beschryft ook in dien zelven brief aan Paus Urbanus VIII. den
+
Politiquen staat der Iberiers; en onder anderen merkt hy aan het groot gezag dat
+
de Vorsten en Edellieden hebben: want de Princen, zonder zich over eenige
Buitensporige magt der
Groten
onder de Iberiers.
Kerkelyke vrydommen te bekommeren, bedienen zich van de Priesters even als
van hunne knegts. Zy hebben geene achtinge voor de Bisschoppen, en kastydenze
als 't hun lust. Dat meer is, zy gehoorzamen niet aan den Patriarch, die den tytel
van Catholyk of Algemeen aanneemt; en echter bekleedt de Patriarch den voorrang
niet in het Geestelyke, maar de Vorst zelv, die volstrekt meester is, zo in 't tydelyke
als in 't geestelyke. De Edelluiden handelen in hunne Heerlykheden met de
Bisschoppen en Priesters van gelyken. De Prins heeft nevens de Bisschoppen zyne
stem in het verkiezen van een Patriarch, en elk stemt zulk eenen als hy begeert. 's
Vorsten wille, gelyk ook die van elk byzonder Landsheer, strekt den onderdanen
tot een wet, en daar zyn geen Rechters tot onderzoek van zaken aangestelt. Zy
weten ook van geene plakkaten, en ordonnantien om zich daar na te gedragen; zy
laten zelfs geene getuigen toe. De Vorsten leven naar hun goeddunken met de
goederen van hunne onderdanen, zo wel als met hunne personen. Eindelyk, de
Patriarch van Constantinopolen zendt menigmaal Caloyers naar dat land, om de
vyandschap der inwoonderen tegen den Paus gaande te houden.
Die brief is in den jare 1631. aan Paus Urbanus VIII. door P. Avitabolis, dien toen
te Goris in Georgien of Iberien was, geschreven; men heeft ook in het zelve boek
van Galanus ingelascht de brieven van den Vorst der Georgianen aan Urbanus
VIII., die in de Archiven van de Congregatie de Propaganda Fide te vinden zyn. Die
Prins merkt onder andere zaken in zynen brief aan, dat het Geloof in zyne Staten
zuiver is bewaart gebleven 't zedert Constantyn den Groten tot op zynen tyd toe,
en hy biedt den Missionarissen van Romen een Kapelle aan, om daar in God te
bidden voor hem. Die brief is opgestelt in het jaar 1629. Paus Urbanus antwoordde
den Vorst, en deet 'er een brief by aan den Metropolitaan, Zacharias genaamt.
(a)
(b)
(c)
(d)

Puèris morientibus praebent Eucharistiam.
Eucharistiam deferunt ad infirmos maximâ cum irreverentia, sine comitatu & luminibus.
Sentiunt Pontificem in jure duntaxat positivo dispensare posse, sed in re levi, non gravi.
Avitab. Rel. Theatin.
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't Geen de Prins der Georgianen aan Paus Urbanus wegens het Geloof in zyne
(e)
Staten 't zedert Keizer Constantyn schreef, koomt overeen met de Historie van
(f)
Socrates. En Balsa-

(e)
(f)

Socr. Lib. I. Cap. 16.
Bals. Annot. in Can. 2. Conc. 2. General.
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mon stelt ook onder de opperste Kerken die van Iberien of Georgien, zonder eenig
Hoofd, waar van zy afhangen, te erkennen. Hy merktaan, dat zulks geschiedde ten
tyde van Pieter den Patriarch van Antiochien, door middel van een Synodaal Besluit;
en dat toen die Kerk van die van Antiochien afhing. Om die reden was het, dat de
Metropolitaan van Georgien den tytel van Patriarch aannam.
+
Galanus voegt by de Iberiers die van Colchide of Mengrelien, en zegt, dat gelyk
zy buuren zyn, zy ook een en 't zelve geloof hebben, met dit onderscheit nogtans, +Mengreliers.
dat de Mengreliers de gebergtens en de bosschen bewonende, nog ondeugender
dan de Georgianen zyn. Zy zyn zo onkundig in de Religie, dat zy zelfs niet weten
wat woorden vereischt worden tot den Doop, dien zy naar de manier der Georgianen
bedienen; en om 'er meer plechtigheit aan toe te brengen, dopen zy zomwylen met
wyn zonder inmenginge van water. Dit zy genoeg van de Georgianen gezegt. Het
voorstellen van hun Geloof bevestigt dat der Grieken. Het zou niet moeilyk vallen
te bewyzen, dat hun geloof zeer oud is, en zelf aan te tonen dat hunne manier van
+
den Doop, het Huwelyk, en de andere Sacramenten te bedienen wettig is, schoon
+
zy met het gebruik der Roomsche Kerke niet overeenkoomt. 't Geen wy
Niewigheit van de
Bedieninge der
hedendaags stoffe en form der Sacramenten onder ons noemen, moet niet tot
Sacramenten in de
een regel dienen voor andere Christen-Natien, waar aan die namen onbekent
zyn. Het is zeker, dat de Oosterlingen geene andere form van die Sacramenten Roomsche Kerke.
erkennen, dan de gebeeden die zy onder de Bedieninge doen.
(a)
+
Ik hebbe onlangs een met de hand geschreven Verhaal gelezen, 't welk men
+
aan Vader Zampi Theatyner Monnik toeschryft, waar in van de onkunde en
Onkunde der Mingreliers.
dwalingen dier volkeren zeer wydlopig gehandelt wordt, en wel voornamelyk van
de Mengreliers, waar van de meeste Priesters, naar 't zeggen van dien Autheur,
niet verzekert konnen zyn dat zy de Priesterlyke waardigheit waarlyk ontfangen
hebben, aangezien het menigmaal gebeurt, dat hunne Verordeners niet gedoopt
+
zyn geweest. De Bisschoppen, die gemeenlyk onwetender zyn dan de Priesters,
onderzoeken niet of zy bekwaam zyn, maar alleen of zy de Verordening konnen +Zelfs der Bisschoppen.
betalen, 't geen de waarde van een goed paard beloopt.’ (Onder die Bisschoppen,
waar van de ondeugt nog groter is dan de onkunde, zyn 'er veele die het lezen zelfs
niet magtig zyn, en, om niet beschaamt te staan, de Missen van buiten leeren. Ook
+
zeggen zy ze niet op, zonder zich wel te doen betalen.) ‘De Priesters mogen niet
+
alleen trouwen, volgens het gebruik der Grieksche Kerke, voor dat zy geördent
Hunne Priesters mogen
zich in 't Huwelyk
zyn, maar zich ook in een tweede huwelyk begeven, door middel van de
begeven.
dispensatie van hunnen Bisschop, waar voor zy een pistool betalen moeten.’
(zelfs mogen zy ten derden, ja ten vierden male trouwen, mids dat zy het
dispensatiegeld telkens verdubbelen.) ‘De Patriarch zal ook geenen Bisschop
ordenen, voor dat hy hem een somme van vyf hondert ryksdaalders heeft ter hand
gestelt. (Zy geven dien Patriarch den naam van Catholicos, als die zyn Geestelyk
gezag over het meerendeel dier volkeren oefent, zonder zich aan den Patriarch van
Constantinopolen te laten gelegen zyn. Zo spreekt 'er Vader Zampi van.) ‘Zo dra
+
iemant ziek is, ontbiedt hy een Priester, niet zo zeer tot zynen geestelyken Vader,
+
want hy rept van de Biegt niet, als wel tot zynen Geneesmeester; deze houdt
Bedrog dier Priesteren
omtrent de zieken.
zich, onder het aandachtig doorbladeren van zeker boek, als of hy bezig ware
met naar de ware oorzaak van de quaal te zoeken. De quaal nu schryft hy eindelyk
toe aan de gramschap van het een of het ander hunner Beelden: want die volkeren
geloven, dat hunne Beelden op hen vertoornt konnen worden. De ordonnantie van
den Priester bestaat dan hier in, dat de zieke aan die Beeltenisse eene offerhande
(a)

Breve Compendio nel quale si rachiude tutto cio che à sacri riti e al divino culto s'aspetta della
Natione dé Colchi detti Mengreli e Georgiani. De Overzetting van dat Relaas wordt gevonden
in Tom. VII. van Recueil de Voyages au Nord.
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doen moet tot bevrediginge. Die offerhande bestaat in vee, of in geld, waar van
+
niemant genot heeft dan de Priester alleen.
‘In dat Relaas wordt daar en boven

+

De Kinderdoop uitgestelt-
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aangemerkt, dat zo ras een kind ter waerelt gekomen is, de Priester zich vergenoegt
met het terstond te zalven, een kruis makende op het voorhoofd, en dat men den
Doop uitstelt tot dat het kind omtrent twee jaaren bereikt heeft. Dan geschiedt de
Doop met het kind in warm water te dompelen, en het vervolgens byna over alle de
deelen des lichaams te besmeeren. Eindelyk geeft men het gewyd brood te eeten
en wyn te drinken; dit schynt de oude manier van dopen te wezen, volgens welke
men ter zelver tyd den Doop, het Vormzel, en het Nachtmaal toediende. Die volkeren
geloven, dat de Doop voornamelyk bestaat in het zalven met de olie die door den
Patriarch is geconsacreert: 't geen niet afwykt van de leere der Oosterlingen, die
die zalvinge de volkomenheit van den Doop noemen.
(Dewyl P. Simon van die ceremonie maar ter loops gewag maakt, zal ik uit het
Verhaal van P. Zampi aanhalen de plechtigheden en gebruiken die de Mengreliers
in hunnen Doop waarnemen. Onmiddelyk na de geboorte van een kind, maakt de
Papas het teken van 't Kruis op deszelfs voorhoofd, acht dagen daar na zalft hy het
+
met Mirone, dat hunne heilige olie is; doch men doopt het niet dan omtrent twee
+
jaren daar na, in dezer voegen. Men brengt het kind ter Kerke voor den Papas,
Hoe verricht.
die eerst den naam van het kind vraagt en een klein waschkaarsjen ontsteekt,
en dan een geruimen tyd bezig is met gebeden te lezen en op te zeggen. Vervolgens
ontkleed de doopheffer het kind, en steekt het gantsch naakt in een vlootjen vol
laauw water, waar onder men olie van noten vermengt heeft, en wascht het over
het geheele lyf, zonder dat de Papas 'er aanraakt, of een eenig woord spreekt. Maar
na die algemeene afwasschinge, treedt hy toe, en geeft de Mirone over aan den
peet, om het kind daar mede te zalven. Daar op besmeert de gevader het voorhoofd,
den neus, de oogen, de ooren, de borst, den navel, de knien, de voetzolen, de
hielen, de waayen, de billen, de lendenen, de ellebogen, de schouders, en den kruin
van het hoofd. Daarna zet hy 't kind wederom in het tobbetjen, en geeft het een stuk
gezegent brood te eeten, en wat wyn te drinken. Zo 't kind eet en drinkt, is het een
goed teken. Het zal welvarend en sterk wezen. Eindelyk stelt de doopheffer het
wicht wederom in handen van de moeder, zeggende tot driemaal toe, gy hebt het
my als een Jood gegeven, en ik geeve het u als een Christen wederom. Geduurende
die ceremonien zwygt de Papas ook stil. Eenige andere min merkwaardige
byzonderheden sla ik over: men kan ze in het Verhaal van P. Zampi nalezen.)
+
‘Vader Zampi, die niet minder met vooroordeelen van de Godgeleertheit der
+
Latynen bezet was dan de andere bovengemelde Missionarissen, deet hun
Aanmerkingen op de
vooroordeelen omtrent de
verscheidene vragen met opzicht tot die zelve Godgeleertheit. Hy vroeg hun
Godgeleertheit.
onder anderen, of, wanneer zy een Sacrament bedienden, zy wel een ware
intentie om het te bedienen hadden? Dewyl zy nu niet weten wat die intentie zeggen
(a)
wil, twyfelt hy, of zy het brood en den wyn wel waarlyk consacreren. Voorts vroeg
hy hun, waar in zy de vorm van de Consecratie deeden bestaan? Die vraage aan
veelen onder hen gedaan hebbende, was 'er maar een die hem voldeet, en inderdaat
de woorden van die Consecratie wist uit te spreeken. Maar men kan gemakkelyk
begrypen, dat de Mengrelier, die P. Zampi in dat stuk voldeet, niet zo zeer volgens
het gevoelen van zyne natie, als wel naar dat van den goeden Vader sprak. Iet dat
meerder opmerkinge verdient, en nauwlyks gelooflyk voorkoomt, is het antwoord
(b)
van een Mengrelisch Priester, aan wien de Vader vroeg, of na de Consecratie des
(a)
(b)

Circa l'intentione, non sanno che sia, solo per usanza celebrano e per l'elemosina. Percio se
sia valida la consecratione mi remetto à Posteri.
Interrogai uno di questi Reverendi, se fatta la consecratione del pane e vino con le sodette
parole, veramente dopo questa sane e vino fasse il corpo e sangue di Christo. Questo
soridendo, come se gli havessi detta una facetia, dis se, chi porta Christo nel pane e Come
puo venirvi, e come puo stare in cosi poco pane? e perche si vol pertire dul cielo par venir in
terra? ne mai si è visto simil causa.
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broods en des wyns, dat brood en die wyn waarlyk verandert wierden in het Lichaam
en het Bloed van Jezus Christus? Waarop de Priester grimlagchende antwoordde,
dat men niet konde begrypen dat Jezus Christus den Hemel wederom zou verlaten
om op de aarde te verschynen, en dat hy in een zo klein stukjen brood zou konnen
besloten wor-
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den. Maar dit koomt gantsch niet overeen met het getuigenis dat P. Zampi elders
wegens het geloof dier volkeren aangaande het Nachtmaal gegeven heeft. Dewyl
ook die soorten van vragen niet te pas komen by de volkeren van den Levant, die
immers van onze disputen over dit Sacrament niet onderrecht zyn, behoeft men
zich niet te verwonderen, dat hunne antwoorden niet altoos met onze grondstellingen
overeenkomen. Die Mengrelische Papas ging in dat geval alleen met zyne zinnen
te rade, en antwoordde byna op dezelve wyze als de Capernaiten aan aan onzen
Zaligmaker deeden, Quomodo potest hic nobis dare carnem suam. P. Zampi voegde
by zyne vragen nog eene andere, welke immers zo onnut was als de voorgaande.
Hy vroeg aan dien zelven Papas, of, in gevalle de Priester de woorden van de
Consecratie vergat, de Misse dan wel van kracht ware? Waar op geantwoordt wierdt,
Waarom niet? De Priester zou inderdaat zondigen; maar echter zou 'er aan de Misse
niets ontbreeken. 't Is wonder dat een Zendeling zulke soorten van vragen doet aan
volkeren die hy weet dat in eene diepe onkunde steeken, en die, verre van gevat
te zyn op de geschillen welke zedert eenige eeuwen alleen in de scholen der Latynen
verhandelt worden, niet dan een zeer flaauw denkbeeld van de gronden des
Christelyken Godsdiensts hebben.
+
Maar 't geen den Vader Zampi meest ergerde, was dat hy zag hoe weinig eerbied
+
de Papassen van Mengrelien voor het Sacrament des Nachtmaals hadden, het
Meer daar van.
zelve niet gelyk wy bewarende in kostelyke vaten, maar in een kleinen lederen
of linnen zak, dien zy altoos aan hunnen riem hebben hangen, en overal met zich
omvoeren, om zich daar van by alle gelegenheden voor de kranken te bedienen.’
(Wanneer zy gaan slapen, leggen zy die beurs of dien zak onder hun hoofdpeuluwe.)
‘Zy maken zelfs geen zwarigheit van het te dragen te geven aan andere personen,
't zy man of vrouw: en dewyl het geconsacreerde brood hard is, breeken zy het in
kleine brokjes om het te doen weeken, zich weinig bekreunende over de kruimels
die van dat geconsacreerde brood op de aarde vallen, of aan hunne handen blyven
hangen.’ (Menigmaal stoten zy het Brood tot poeder, weeken het in wyn, en geven
dan dat gepulverizeert Reisgeld den zieken te drinken, biddende met eenen het
(a)
(b)
Beeld waar voorzy eerbied hebben, dat het hem toch niet doden wil. Hunne
ruwheit gaat nog verder: weinige Mengreliers bedienen zich van dat Reisgeld, dewyl
(a)

(b)

Volgens P. Zampi, is 't niet het onderwerp, door het Beeld vertoont, 't welk de devotie der
Mengreliers gaande maakt, maar alleen de stoffelyke gedaante van het Beeld, en die devotie
is meer of min groot naar mate het Beeld meer of min versiert, en deszelfs stoffe meer of min
kostbaar is, enz. De goede Missionaris zegt met eenen, ‘dat zy daar in meer Joodsch en
Heidensch dan Christensch zyn.’ Hoe is 't mogelyk dat hem onbewust zou geweest zyn, dat
de Joden, wel verre van hunnen eerbied te tonen aan eene geschilderde of gesnedene stoffe,
noch schildery noch beeld in gebruik hebben?
Zonder my in te laten in een gantsch verslag van de beschroomde en botte devotie die zy
voor hunne Beelden hebben, en zonder ook gewag te maken van de belagchelyke
verzoekschriften welke zy die Beelden tegen hunne vyanden aanbieden, zal ik alleen zeggen,
dat zy hunne eeden op die Beelden doen, en dat die eeden onwederroepelyk zyn: echter
ontmoet men Mengreliers die uiterlyk zo vreesachtig zyn, dat zy op geenerlei Beeld willen
zweeren. Zy hebben eene bygelovige Ceremonie, welke zeer merkwaardig is, bestaande in
eene offerhande met veryloekingen vermengt, welke zy, tot verderf hunner vyanden, op de
volgende wyze doen. ‘Zy gaan dan, zegt Vader Zampi, naar het Beeld, voor 't welk zy de
meeste devotie hebben, met eene offerhande welke bestaat in twee kleine broden, en een
flesjen wyn. Voor het Beeld gekomen zynde, draait de Papas de offerhande rondom het hoofd
van den geenen die ze doet. Vervolgens spreekt hy het Beeld aan, en zegt, indien het by
voorbeeld een dief is dien hy aan de gramschap van het Beeld overgeeft, gy weet dat ik
bestolen ben, en dat ik den dief niet onder myne banden kan krygen. Door dit geschenk dat
ik u doe, bidde ik u hem te vernielen. Ter zelver tyd steekt hy een paal in de aarde, en slaat
daar op met een hamer, met byvoeginge van deze woorden, wanneer de paal volkomen in
den grond geheit is, ik bidde u dat gy met den dief eveneens bandelt, als ik met dezen paal
gedaan bebbe.
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het in 't huis van een zieken voor een quaad voorteken gehouden wordt. In plaats
van het aan den kranken te geven, doet men 't in een fles met wyn, of in een kleine
Kalabas, waar op men vervolgens observatien maakt. Indien het brood naar den
grond zinkt, is 't een teken dat de kranke sterven, maar zo het bovendryft, dat hy
opkomen zal.) ‘Ik bekenne dat die volkeren geen eerbied genoeg hebben voor dat
hoogwaardig Sacrament: maar het is ook niet billyk, dat men hun wil opleggen al
den uiterlyken eerbied, dien men in de Westersche Kerke daar aan bewyst,
aangezien zy dezel-
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ve redenen niet hebben om zulks te doen, zynde onder hen geene Berengariussen,
noch Protestanten, die hen verplichten om die uiterlyke blyken van hun geloof te
geven. Wy konnen van hen niet meer vergen dan 't geen in de eerste eeuwen der
Kerke in gebruik was: Ook is het niets byzonders in de Mengreliers, dat zy het
Sacrament, 't welk voor Reisgeld verstrekken moet, in een lederen zak besluiten.
Dit ziet men mede by zommigen onder de ware Grieken, die het op dezelve wyze
in hunne Kerken ter bewaringe aan de muur hangen.’
+
(P. Zampi verhaalt, dat de Mengrelische Monniken nooit vleesch eeten, dat zy
+
op eene zeer geregelde wyze vasten en bidden, doch dat zy zich met dat alles
Mengrelische Monniken
niet bekommeren over de zaligheit der zielen die hun zyn aanbetrouwt. Om iemant en Nonnen.
tot een Bere (dit 's de naam dien zy aan de Monniken geven) te maken, zetten zy
hem, menigmaal nog maar een kind zynde, een kalot op die hem de ooren overdekt.
Van dien tyd af moet hy zich van vleesch onthouden, en men beveelt aan de andere
Beren de zorge over de opvoedinge van dien jongen Nieweling. Wat de Nonnen
aangaat, zy bewaren niet alleen het Klooster niet, maar zelfs zyn zy aan het
Kloosterleven niet meer verbonden dan voor zo verre het haar goeddunkt. Uit het
verhaal van dien Missionaris blykt, dat de verzameling dier Nonnen bestaat uit
meisjes die geen zin in 't huwelyk hebben, uit dienstmaagden die buiten huur zyn,
uit verlepte weduwen, uit verstotene vrouwen, uit arme dochters die blyde zyn dat
zy ergens onder dak konnen komen, en uit oude dorpelwyven die buiten dienst zyn.
Haar veldteken is een zwarte kap en een kleed van dezelve verwe.
+
Tot vervullinge van 't geen P. Simon van de Misse der Mengreliers gezegt heeft,
zal ik hier de beschryvinge daar van laten volgen. Men leest de Misse by hen in +De Misse der
de Georgiaansche taal, welke P. Zampi de letterlyke noemt, (die taal is niet meer Mengreliers.
de gemeene). De Priester draagt de sieraden in een lederen zak, den wyn in een
kalbas, een blein brood onder den arm, een waschkaars in de hand, en begint reets
zyne Oremus wanneer hy gekomen is by de Kerk waar in hy de Mis lezen moet.
Aan de Kerkdeur legt hy zyne vracht af, en slaat op het gewyde hout: dat hout is
een dun plankjen omtrent een hand breed, en vier of vyf maal zo lang, waar op hy
klopt om het volk by een te roepen; vervolgens luidt hy een klok, steekt zyne kaars
aan, neemt zyn vracht weder op, gaat in de Kerk, en doet onder het hard opzeggen
van eenige gebeeden zyne versierselen aan. Daar mede bekleed zynde, maakt hy
den Altaar gereet, dat is, hy legt daar een doek over heen, zet een schotel, die voor
het Kelkdekzel dient, ter zyde van het Evangelie, en naast den Brief eenen beker
die voor den Kelk verstrekt; tusschen beide legt hy het brood dat hy consacreren
moet. Die schikkinge gemaakt zynde, giet hy wyn in den Beker, neemt het brood,
snydt 'er stukken af naar het merk toe, legt die stukken in den schotel, en daar
bovenop de Camara, 't welk is eene sterre uit twee halve cirkels zaamgestelt. Indien
hy te veel brood gesneden heeft, legt hy het overige aan een kant. Hy overdekt ook
den schotel met een witten doek, gelyk mede den wyn. Daarna zich een weinig
bezyden het Altaar begevende, laat hy zynen kasuifel achter af vallen, (te weten zo
hy 'er een heeft) zegt eerst het Pater, dan den Brief, voorts het Evangelie, en gaat
van daar met het Misboek in de hand, onder 't zingen van het Credo, tot in het
midden van de Kerk, daar hy nog eenige Gebeeden voor het Offerdeel der Misse
opzegt. Tot den Altaar wedergekeert, licht hy het kleed van den Schotel af, legt het
op zyn hoofd, neemt den schotel in de linkerhand, en brengt dien aan zyn voorhoofd;
met de rechter handt vat hy den Beker, en houdt hem tegen zyn borst. Dan nadert
hy zeer langzaam naar de gemeente, tot in het midden van de Kerk, en dus de
(a)
Processie met de Tekenen in de ronde doende, zingt hy den Lofzang dien zy den
Chambynschen noemen, terwyl het volk neervalt of diepe buigingen maakt. De
(a)

Mogelyk moet men Cherubynschen lezen.
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Processie geëindigt zynde en de Priester tot den Altaar wedergekeert, zet hy den
Schotel en den Beker weder op hun plaats, neemt het kleed van zyn hoofd af, houdt
het voor de Tekenen, zegt nog eenige gebeeden op, en spreekt eindelyk overluid,
byna als of hy zong, de woorden der consecratie over het brood en den wyn uit.
Met de Sterre, welke hy te voren over
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den Schotel en den Beker kruisgewyze gelegt heeft, maakt hy eenige kruissen over
de Tekenen; met het geconsacreerde brood, dat hy tot boven zyn hoofd opheft
onder het opzeggen van eenige Gebeeden, maakt hy drie andere kruissen, en steekt
het vervolgens in zyn mond en kaauwt het. Indien 'er eenige kruimels van dat brood
in den schotel overblyven, eet hy die ook op. Onder het drinken van den wyn, houdt
hy den beker met beide zyne handen vast. 't Is byna onnodig aan te merken, dat in
die Ceremonie de Dienstdoende Priester met zyn aanzicht naar de gemeente ziet,
en dezelve tot devotie opwekt. Dit doet hy met het woord Suscit, 't welk beevinge
betekent, en hier mede eindigt de Misse, volgens het verhaal van den gemelden
Italiaanschen Missionaris.
Het brood dat tot de Consecratie dient, is rond, en ten naasten by een once zwaar;
het bestaat, zegt de Zendeling, uit meel, water, en wyn. Het merk van dat brood is
eveneens als dat der Grieken van Constantinopolen.
+
Ik eindige deze beschryving der Mengrelische Misse met eenige misbruiken,
waar uit de onkunde en de domheit van dat volk volkomelyk blyken. Een Priester +Misbruiken daar omtrent.
die de Mis wil gaan doen, en de Kerk gesloten vindt, zet zyn waschkaars
gerustelyk neder, en leest de Mis voor de deur. Indien 'er verscheidene komen om
ze te lezen in dezelve Kerk, in plaats dat elk de zyne afzonderlyk doen zou, leezen
(a)
zy ze alle te gelyk. Zy zyn zo hardnekkig in 't vasten, datze, zegt Tournefort, zich
ten tweeden male zouden laten dopen, indien zy hunne vasten hadden afgebroken;
en zy onthouden zich met zulk eene bygelovigheit van vleesch, dat zy zich inbeelden
dat J.C. het Avondmaal met visch gedaan heeft, en dat hy nooit eenig vleesch heeft
geproeft. In hunne schilderyen wordt het Nachtmaal als een maaltyd van visch
verbeeld. By deze gelegenheit koomt my te binnen de buitensporigheit van zeker
Hollandsch Schilder, die in zyn tafereel J.C. het Avondmaal met haring doet houden.
Zeer bygelovig en onweetend zynde, houden zy ook veel van fabelen. Volgens
den zelven Tournefort, voegen zy by het Evangelie van Jezus Christus nog een
ander klein Evangelie, dat vol van buitensporigheden is, en, als men daar van
oordeelen zal uit het kort uittrekzel dat die Reiziger daar van geeft, ten minsten zo
vermakelyk voorkoomt als de gulde Legende, en die der welgelukzalige Maria a la
Coque.
+
Ik ga over tot het huwelyk der Georgianen. Men ontmoet daar zeer byzondere
gebruikelykheden in. 't Is als een contract van koop, naar het verhaal van onzen +Het Huwelyk der
Missionaris, aangezien de nabestaande van de vrouwspersoon koop maken met Georgianen by een
Koophandel vergeleken.
dien die haar begeert, en de prys, waar voor zy ze aan hem leveren, zo min
vastgestelt is als die van andere koopwaaren. By voorbeeld, een maagd moet veel
meer kosten dan een weduwe, en bygevolg is een jonge maagd ook veel duurder
dan een oude vryster. De bedongene somme in gereetheit zynde, recht de Vader
van den Vryer een maaltyd aan, dan verschynt de toekomende Man met zyn geld,
en betaalt zyne toekomende Vrouw, voor dat hy zich aan de tafel zet. Ter zelver tyd
vertoont men hem een soort van huwelyksgave, ten naasten by van gelyke waarde
als 't geen hem zyne bruid gekost heeft. Die huwlyksgave bestaat in meubelen en
huisraad, in vee, klederen, slaven, enz. Dit is een overblyfzel van het gebruik der
+
oude waerelt, waar in de vrouwspersonen op die wyze wierden uitgetrouwt. Men
kan lichtelyk begrypen dat het Mengrelische vrouwspersonen van eenigen rang +Vreemde Plechtigheden
daar van.
wezen moeten, die zo wel uitgezet worden. Na het gastmaal, begeeft zich de
Bruid naar de woonplaats van den Bruidegom, verzelt van haare bloedverwanten,
goede vriendinnen, enz. De trein wordt vervrolykt door het geluid van speeltuigen,
en door een Georgiaansch muzyk: maar de geene die den koop van het Huwelyk
hebben helpen sluiten, gaan vooruit, en haasten zich om den Bruidegom de
(a)

Zie over dat gebruik P. Simon. Tom I. van de Bibl. Critique.
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aankomst van zyne Bruid te komen boodschappen. Men biedt hun terstond brood
en wyn aan, zelfs vleesch. Dan schroeven zy, zonder in huis te komen, den wynfles
los, en gieten den wyn rondom het huis uit. Die plenging word als geheiligt door
hunne zegenwenschingen tot vrede en eenigheit der Gelieven. Die Boden keren
vervolgens te rug, de Bruid te gemoed, en geleiden haar by den Bruidegom, in het
vertrek daar de nabestaan-
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de en andere vrienden vergadert zyn. In het midden van dat vertrek staat op een
tapyt, dat op den vloer legt, een kruik met wyn, en een ketel vol van deeg 't welk
(a)
den Mengreliërs voor brood verstrekt. De Bruid stoot die kruik met haaren voet
om, en werpt het deeg met volle handen over de gantsche kamer heen. 't Is moeilyk
te raden wat zulks beduiden mag. Zou het eene verbeelding van den overvloed en
van de vruchtbaarheit des huwelyks wezen? of zou het te kennen geeven een recht,
gelyk aan dat van eenen Overwinnaar die praaltekenen van zyne overwinningen
begeert? of liever, zou het onmooglyk zyn dat zulks by een dom volk niets beduidde?
Hoe het ook zy, die ceremonie wordt gevolgt van eene uitgelatene blydschap, waar
in alle bruiloften, waar zy ook mogen voorvallen, overeenkomen. Maar het wezentlyke
van het Echtsgeheim hebbe ik nog niet gemeld. Men zegt ons dat de
Huwlyksplechtigheit in 't heimelyk geschiedt, uit vreze dat de tovenaars de gelieven
mogten belezen. Zy stellen zich met een doopheffer voor den een of den anderen
Priester, die het formulier by het licht van zyne aangestekene waschkaars leest.
Men ziet daar op een tafel twee bloemkranssen, 't zy natuurlyk of versiert, met
afhangende zyde linten en pluisjes van verscheidene kleuren; een tavaiole (dat is
een dekkleed), een schaal vol wyn, eenige stukken brood, garen, en een naalde.
De gevader legt het kleed over de hoofden van bruid en bruidegom, en naait hen
met hunne klederen aan elkander vast, terwyl de Priester leest. Die zelve peet zet
hun de kranssen op 't hoofd, verwisselende dezelve drie of viermaal van de een op
de ander, volgens den inhoud van de gebeden die de Priester voorleest. Daarna
neemt de doopheffer den schaal en het brood; steekt een stukjen in den mond des
Bruidegoms, en een ander in dien van de Bruid, herhaalt dit tot zes maal toe, en
eet het zevende stukjen, 't welk hy voor hem gehouden heeft, zelv op. Voorts laat
hy het paar tot driemaal toe uit den schaal drinken, en gebruikt het overschot voor
zich zelven.
+
Zie hier eene uitlegginge van eenige ceremonien. Het kleed 't welk de gelieven
over 't hoofd gelegt word, is een zinnebeeld van het echtelyk byleger; het garen +Zommige Ceremonien
waar mede zy aan elkander gehecht zyn, verbeeldt hunne onderlinge vereeniging: daar van in hare
maar dewyl de Echscheiding, de onkuisheit, en de veelwyvery by de Mengreliers betekenisse verklaart.
in zwang gaan, zou men ook konnen zeggen dat de broosheit van het garen een
zinnebeeld van de broosheit dier vereeniging was. Het geven van brood en wyn,
waar mede de gemeenschap te kennen gegeven wordt, zou ook wel een verbastering
konnen wezen van een oud godvruchtig gebruik, 't welk wil dat de getrouwden na
den Huwlyks zegen de Communie zullen ontfangen. De peet drinkt en eet het geen
het getrouwde paar overlaat, om te betekenen, zegt men, dat hy een soort van
verwandschap met hen heeft aangegaan, dat hy de toekomende geschillen zal
moeten byleggen, en zyn best doen tot het bevredigen van hunne gemoederen;
een werk dat in Georgien en over al ruim zo moeilyk is, als dat van twee
Godgeleerden, die elkander de Rechtzinnigheit betwisten, te verzoenen.
+
In hunnen rouw gaan zy, volgens het verhaal der Reizigers, wanhopig te werk.
+
Men doet 'er niet dan schreyen, of liever vreeselyk huilen ter eere van de
Rouwbedryf der
Georgianen.
gestorvenen, en zich ter liefde van hen den baard en winkbraauwen glad af te
(b)
scheeren, gelyk Vader Zampi ons zegt. Een vrouw die haar man verliest, of ook
wel een van haare naastbestaanden, scheurt haare klederen, ontkleed zich ter
halver lyf naakt, rukt zich de hoofdhairen uit, quetst en kneust haar lyf, en krabt zich
het aanzicht te schande. De mannen gedragen zich van gelyken, meer of min
geweldig, naar de grootheit van het verlies of van andere omstandigheden; en die
droefheit duurt veertig dagen met verminderinge van de toevallen, naar mate men
(a)
(b)

Zy noemen het Gom, en de Turken Pasta. Zie de beschryvinge daar van by Chardin Tom. I.
Chardin Tom. I.
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meer en meer ten einde nadert. De eerste tien dagen vergaderen de bloedverwanten
en de boezemvrienden op een gezetten tyd, om het lyk te beweenen. Volgens
Chardin vervangen het geschreeuw, het gehuil, de vervoeringen van droefheit, de
stilzwygendheit en de gelatenheit elkander beurt om beurt. Den tienden dag begraaft
(c)
men den doden. De Catholicos legt op de borst der lyken van zyne gezinte eenen
brief, waarmede hy aan St. Pieter

(c)

Tournefort Lettre XVIII. van zyne Reizen.
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verzoekt hun de deure des Hemels te openen. Dat geschiedt zelfs voor dat men ze
in den zweetdoek legt. Tournefort, die zulks verhaalt, voegt 'er by dat de
Mahometanen het zelfde doen met opzicht tot Mahomet. Wat 'er van zy, op den
veertigsten dag van den rouw geeft men een gastmaal aan de nabestaanden, de
goede vrienden, en de buuren van den overledenen, waar in de vrouwen van de
mannen worden afgezondert. De Bisschop doet een Zielmisse, en geniet voor zyn
recht al 't geen tot des overledenens lyf behoorde.
+
(a)
Vader Archangelus Lamberti zegt, dat men op sommige plaatzen van
+
Mengrelien, uit eene barbaarsche liefdadigheit de hooftpeuluwe van onder het
Vreemde liefdadigheit
hoofd des stervenden, en zelf al 't geen het zou konnen ondersteunen, wegneemt, omtrent de zieltogende.
opdat die zieltogende te rasser zou stikken. Dat gebruik is zulk een volk waardig,
(b)
by wien de luiden van rang het beuls-ampt zo hoog in eere houden, dat zy het
voor den schoonsten luister van hunne familie rekenen, een groot getal beulen
onder hunne voorouders te konnen optellen. De beweegreden van dien roem is het
valsche gevolg uit een zeer waarachtig beginsel getrokken, dat 'er niets zo schoon
is dan de gerechtigheid te handhaven. Wyders dient aangemerkt, dat het gastmaal
over de doden, en de veertig dagen van rouw ook getelt worden onder de gebruiken
der oude Scythen, en 't is van deze of van hunne nabuuren dat de Mengreliers die
barbaarsche gewoonte van den doot der zieltogenden te verhaasten, hebben
overgeërft. Het eenigste middel tot hunne verontschuldiging zou weezen, dat men
in hen een soort van barmhertigheit onderstelde, waar door zy de smerten en het
lyden des stervenden kranken poogden te verkorten.
+
Ik zal geene beschryvinge doen van hunne meeste feestdagen, dewyl zy die
met de andere Christenen, en voornamelyk met de Grieken, gemeen hebben. Ik +Het vieren van eenige
ongemeene dagen van 't
zal dan alleen spreken van zommige dagen, die door eenig particulier gebruik,
jaar.
of door bygelovige observantien, van de andere onderscheiden worden. Dus
vieren zy den eersten maandag van 't jaar, en dien van yder maand. Den eersten
dag van 't jaar gaan de Amptenaars van het Hof in Processie voor hunnen Vorst
heenen, met al 't geen tot hun ampt behoort. Dus ziet men, na de Kroon en de
kleinodien, te voorschyn komen het paard van den Stalmeester, den os van den
Aartsherder, den kookketel van den oppersten Kok, enz. De Bisschoppen en de
Priesters volgen, en dat alles passeert de revue voor den Prins en zyn Hofgezin.
Men stelt zich in eene linie, elk heeft een waschkaars in de hand, en men raakt al
't geen voorby gaat, devotelyk aan, want indien men die aanrakinge niet deet, zou
men 't gantsche jaar ongelukkig zyn. Die bygelovigheit gaat over van het Hof tot op
het Gemeen, 't welk diergelyke Processien nadoet. Hun Driekoningendag is
merkwaardig door eene benedictie over de wateren, welke niet minder belagchelyk
is. Een Priester, voorgegaan van een trompetter, gevolgt van eenen die de Kerkvaan
draagt, van een ander die olie draagt, nevens een kalbas waar op vyf waschkaarssen
kruisgewyze steeken, en van een derden die vuur en wierook draagt, begeeft zich
naar de naastbygelegene rivier, leest op den kant van het water eenige gebeeden,
steekt daar na het wierook in brand, giet olie op het water, en onsteekt eindelyk de
vyf kaarssen van den kalbas, dien hy dan in de rivier laat dryven. Vervolgens werpt
hy een kruis in 't water, doopt daar zyn wyquast in, en besproeit de omstanders die
zich komen wasschen in dat gewyde water, waar van ydereen zo veel voorraat
opdoet als zyne devotie medebrengt. Hun Feestdag van St. Agnis dient tot bevryding
van oogqualen. Men gaat in de kerk geschenken offeren, elk naar zyn vermogen.
De Priester ontfangt die vereeringen, en draait ze over het hoofd des geenen die
(a)
(b)

Relation de la Mengrelie, Tom. VII. du Recueil des Voyages au Nord.
Tournefort Lettre XVIII. de ses Voyages.
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ze doet, en die ze vervolgens het Beeld aanbiedt, opdat het hem tot beloning het
gezicht spare.
+
Op den dag der veertig Martelaren gaat de oudste der Beren, na het doen van
+
een plechtig gebed, staan voor een tobbe vol water, die in het midden van de
De dag der veertig
Martelaren.
Kerk geplaatst is. In die tobbe dryst een vierkant kruis, dat op yder uitsteeksel
met tien brandende kaarssen versiert is. De oude Bere doet een zeer eerbiedige
buiging voor de tobbe, en bluscht die veertig kaarssen, de eene voor en de andere
na, ter eere van die veertig Martelaren in het water uit.
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+

De Maandag na Paaschen is by de Mengreliers de Feestdag der doden. 's Morgens
+
vroeg doen de bloedverwanten van den overledenen een lam aan zyn graf
Maandag na Paaschen.
brengen. De Priester wyd het, keelt het, en giet het bloed van 't dier over het graf;
dit dient, meenen zy, om de ziel van den gestorvenen in rust te houden. Men geeft
den Priester het hoofd en de pooten van het lam, en neemt al het overige metzich
naar huis. Die ceremonie wordt gevolgt van een dootmaal, op het graf aangericht.
De Priester zegent de spyzen, en ontsangt voor zyn deel eyeren, kaas, en brood,
of Gom, behalven nog eenige ellen linnen die men hem vereert. Daarna wordt het
gezelschap in twee hopen verdeelt. Als de maaltyd byna gedaan is, staat de eene
party op, en gaat de andere al zingende begroeten. Dit gezelschap beantwoordt
die beleeftheit met aan het ander drank en spyzen van zyne tafel toe te zenden, en
gaat ook op zyn beurt de begroetinge doen. Vervolgens begeeft men zich aan 't
danssen en zingen tot in den nacht toe, en dat alles uit liefde voor de doden en in
den name des Heeren.
+
Op St. Pieters dag doen de Mengreliers nog een anderen Lykdienst, bestaande
in het brengen van brood, peeren, en hazelnoten in de graven. De Priester gaat +St. Pieters dag.
daar den zegen spreken over die gaven, en krygt aalmoessen daar voor ten loon.
Zy doen ten naasten by het zelfde op Kersdag. Men zegt dat de bygelovigste onder
hen op dien tyd duiven keelen, en het bloed daar van ten dienste der doden op het
graf storten.
+
De Benedictie der Velden door middel van een tak met drie bladen, daar gom,
+
wasch, en een klein aardbeziën takje aan vast is, door den Priester gewyd, en
Plechtigheden van
andere H. dagen.
vervolgens in het midden van het veld geplant, is een Ceremonie van Maria
Hemelvaartsdag. Het opofferen van eenige geiten ter eere van den Profeet Elias,
dien zy aanroepen om een goeden oogst, is een ceremonie van zynen Feestdag.
De Dag van St. Joris is genoeg onderscheiden door eene gewoonte die zeer
merkwaardig is, en met de neigingen van het volk volkomelyk overeenkoomt. In de
onderstellinge dat die Heilig nooit nalaat eenmaal 's jaars (dat is op zynen Feestdag)
een os te steelen, wil elk het werk van den Heilig voorkomen, en doet vyftien dagen
lang zyn best om die van zynen buurman te roven. Men moet aanmerken dat de
+
Priesters helpen tot den diefstal, dien zy vervolgens schuiven op St. Joris, met den
+
Os by nacht in de Kerk te dryven. 't Is een guitestukjen: de Priesters bekennen
Bedrog der Priesteren
't zelve: maar dewyl 's volks averechtsche devotie daar door gaande gehouden met St. Joris Os.
wordt, bedienen zy zich daar van. En gemerkt de eene bedriegery gemeenlyk door
de andere wordt staande gehouden, verbieden zy de onwetende menigte te naderen
tot de plaats daar het mirakel geschieden moet, onder voorwendzel dat de Heilig,
geene getuigen willende hebben, alle de geenen die op zulk een tyd zyne Kerk
naderen, omhalsbrengt. Die godloze gewoonte steunt daar op, dat eertyds, volgens
hun verhaal, zeker Heiden die aan de Mirakelen van den Heilig geen geloof sloeg,
al spottende zeide, ik zal aan de mirakelen van St. Joris geloven, indien hy kan
maken dat 'er morgen tot mynent zekere Os, dien hy beschreef, gevonden werdt.
Men vatte den Heiden by zyn woord. Den volgenden nacht verscheen de Os, die
meer dan hondert mylen van daar was, reets op de bestemde plaats. Ter
gedachtenisse van dat gebeurde, bouwde men daar een Kerk, welke toen P. Zampi
schreef, nog zeer ryk was, en in groot aanzien by die halve Christenen, en by de
Ongelovigen. Die achtinge koomt voort uit de vreeze, welke de eene zo wel als de
andere voor St. Joris hebben, en door de Priesters, gelyk aangemerkt is, behendiglyk
onderhouden wordt.
+
Op den dag van het Feest offert men aan St. Joris den Os dien hy gestolen heeft.
+
Daar na wordt dat slacht-offer in verscheidene stukken verdeelt, die aan de
Offerhande van dien Os.
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Vorsten van Georgien, aan de Grooten, en aan de Beren of Monniken gezonden
worden. Ik moest niet vergeten, dat, voormen den Os geheel afmaakt, men
verscheidene voorzeggingen doet uit de bewegingen, en uit de in- en uitwendige
gesteltheit der deelen van het dier. Dewyl ik van de offerhanden der Mengreliers
heb begonnen te gewagen, zal ik hier beschryven hunne Oquamiris, een soort van
(a)
offerhanden, gelyk die der Feesten: de eene zo wel als de andere zyn van het
Heidendom, of

(a)

Zie P. Simon Bibliotheque Critique Tom. I. Hy vindt in die offerhanden eenige navolginge der
Agapen, en meent zelf, ‘dat, wanneer men van die Ceremonien afnam het geen naar bygeloof
zweent, dezelve niets berispelyks zoude n inhebben.
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van het Jodendom ontleent. De merkwaardigste is die waar in de Priester, na eenige
gebeeden over den Os, of eenig ander dier dat hy offeren moet, te hebben
uitgesproken, het beest met de vlam van een waschkaars op vyf plaatzen tot in de
huid brandt, het vervolgens omleidt om den persoon voor wien dat slachtoffer gedaan
moet worden, en 't zelve eindelyk slacht, en het vleesch laat kooken, 't welk men
daar na op een tafel zet. Dan plaatst zich het volk van den huize rondom de tafel,
elk met een waschkaars in de hand. De persoon, die het voorwerp van de offerhande
is, knielt neder voor de tafel, houdende ook een kaars in zyne hand, terwyl de Priester
zyne gebeden doet. Wanneer hy met bidden ophoudt, werpt de ander die op zyn
knien legt, als ook zyne nabestaande of vrienden, wierook in het vuur dat ter zyde
van het slachtoffer is. De Priester snydt een stuk van het geslachte, draait het over
't hoofd des geenen die de offerhande verzogt heeft, en doet hem van dat vleesch
eeten; waar na de verzamelde vrienden, tot hem naderende, hunne waschkaarssen
mede rondom zyn hooft draajen, en dezelve ook in het zelfde vuur werpen, waar in
zy den wierook geworpen hebben. Alle de geenen die de devotie bywonen, mogen
van het slachtoffer eeten, doch iet mede te nemen is hun verboden. Het overschot
koomt den Offeraar toe. Eene andere Oquamiri, welke voor de doden geschiedt,
heeft niets byzonders dan de gewoonte van eenige bloedige offerhanden te doen,
waar op men olie en wyn giet, onder een gemengt zynde. Men offert ook wyn aan
de Heiligen, en dat geschiedt op veelerleye wyzen, waar van de beschryvinge van
zeer weinig aangelegenheit zou zyn. Ik zal alleen zeggen, dat zy behalven den wyn,
+
ook een speenvarken en een haan aan St. Michiel opofferen, en dat de Oquamiri,
welke zy in den wynoogst voor St. Joris doen, bestaat in een geschenk van wyn, +Andere offerhanden.
gedaan in een zekere maat die twintig schroefflesschen houdt, welke wyn niet
dan na Pinxter op den Feestdag van St. Pieter gedronken wordt. Thans brengt het
Hoofd des huisgezins een weinig van dien wyn naar de Kerk van St. Joris, en doet
zyn gebed voor dien Heilig, waar na hy tot zynent wederkeert, en met zyne familie
naar de kelder gaat. Daar zetten zy zich alle te zamen rondom de ton die den Heilig
is toegewyd. De Huisvader legt op die ton brood, kaas, en bieslook, en doet nog
een gebed. Eindelyk slacht hy een varken of een geitjen, en stort een gedeelte van
het bloed rondom de ton. Dat alles eindigt met eeten en drinken.
+
Zy hebben ook het gebruik van drankofferen, dat is, voor dat zy zich aan de tafel
+
zetten, neemen zy van den wyn die eerst ingeschonken wordt, en storten daar
Drankofferen.
van een gedeelte uit, na dat zy den naam van God aangeroepen, en het gantsche
gezelschap gegroet hebben.
+
Ik hebbe maar een woord te zeggen van het kruis-teken dat die volkeren maken.
Zy doen 't aan tafel, wanneer zy niezen, wanneer de klok luidt, enz. Als zy voorby +Hun Kruismaken.
een Kerk gaan, maken zy het kruisteken zonder daar in te treden, en draajen
zich om naar de vier deelen van de waerelt. Zy maken hunne kruisjes van de rechter
naar de linker zyde, even als alle de Grieken; waar op P. Zampi christelyk aanmerkt,
dat zulks bewyst dat zy van de Benedictie of den zegen, tot de maledictie of den
vloek zyn overgegaan.
+
Indien de Abassen en Circassen, nabuurige volkeren van Mengrelien, zich niet
voor Christenen uitgaven, men zou hen daar nimmer voor aanzien. Uitgenomen +Abassen en Circassen
dat zy den naam dragen, en dat eenige Priesters van het Grieksche Kerkgebruik zyn niet meer dan
hen zomwylen bezoeken om den Doop te bedienen, en hen te onderwyzen, voor Naam-Christenen.
zo veel hunne eigene domheit zulks toelaat, vindt men by die volkeren niets dat
naar het Christendom zweemt. Zy onderhouden eenig soort van vasten, en brengen
spyzen op de graven hunner doden. Brerewood zegt ons, dat de aanzienelykste
onder die Naamchristenen niet in de Kerk komen voor dat zy 60 jaren bereikt hebben,
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dat is, wanneer de ouderdom hun de kracht en den moed tot roven en steelen begint
te ontneemen. Maar zouden die Cirkassen ook Kerken hebben? Wat 'er van zy, de
roof maakt hunne gantsche bezigheit uit, en is zelfs de grondslag van hunne
zamenleving, dewyl zy elkander besteelen, zonder vreeze voor straf, en zelfs om
zich te doen achten en eeren. Men voege hier by, dat zy door dootslag en
moorderyen reputatie verkrygen. Hunne huwelyken bestaan door elkander het
jawoord te geven in de tegenwoordigheit van eenige getuigen. De vereering, die de
toekomende man aan den vader van zyne toekomende vrouw doet, geeft de klem
aan dat woordelyk contract: want,
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voegt men 'er by, zonder die vereeringen zou men geen vrouw konnen krygen. De
rouw begint met het schreeuwen en huilen der geenen die omtrent den doden zyn.
De nabestaande geesselen zich, de vrouwen krabben zich, terwyl de Priester over
het lyk zingt, en het zelve bewierookt. Vervolgens zetten zy eeten op het graf, gelyk
gezegt is. Dat graf is met een hoop aarde versiert. De Abassen geven hunne doden
tot kisten stammen van bomen die daar toe uitgehoolt zyn; die kisten hangen zy
aan wyngaard-ranken op.

Derde hoofdstuk.
Vervattende het Geloof en de Gewoontens der Nestorianen.
(a)

‘DAar zyn verscheidene Christen-Secten in den Levant, die den naam van Chaldéen
of Syriers dragen; doch die meest in aanmerking komen, zyn die Chaldéen welke
(b)
wy Nestorianen noemen, en die Nestorius in der daat eeren als hunnen Patriarch,
+
hem ook aanroepende in hunne gebeeden. Die Natie heeft, zo wel als de andere
+
Oosterlingen, verscheidene malen getracht zich met de Roomsche Kerke te
Vereeniginge der
(c)
Nestorianen
met de
vereenigen: te weten onder het Pausschap van Julius den III. aan wien de
Roomsche
Kerk
betracht
Nestorianen geschreven hebben, om hem de Confirmatie te verzoeken van de
om
eigen
belang.
verkiezinge welke zy van eenen Patriarch gedaan hadden; hem met eenen
biddende hen te ondersteunen tegen zekere familie, welke zedert een langen tyd
het Patriarchaat onder zich gehouden hadt. Dit verdient opmerkinge, dewyl de
Oosterlingen zelden hun toevlucht tot den Paus nemen, dan wanneer hun belang
zulks vereischt. Dit 's ook de reden, dat diergelyke vereenigingen van geen langen
duur zyn.
De vereeniging van die zelve Nestoriaansche Chaldéen met de Roomsche Kerke
onder het Pausschap van Paulus den V. is nog merkwaardiger dan de eerste: dewyl
de Acten dier vereeniginge te Rome gedrukt zyn, zullen wy daar uit aanhalen al 't
geen dienen kan om het geloof dier volkeren te ontdekken, met byvoeginge van
eenige reflexien.
(d)
+
Stroza, die die Acten ter drukpersse bezorgt heeft, verzekert dat de Secte der
Nestorianen zo groot is, dat hun Patriarch het gebied voert over meer dan driemaal +Meer daar van,
hondert duizent familien, waar van echter de meeste zich door middel van de
P.P. Jezuiten den Paus hebben onderworpen. Paus Clemens de VIII. gaf hun zelf
eenen Jezuit, om hen onder den naam van Metropolitaan te bestieren. Tot den tyd
van Julius den III. toe, hadden de Nestorianen niemant voor hun Hoofd erkent dan
hunnen Patriarch, die den tytel van Patriarch van Babylonien voerde: maar onder
elkander verdeelt geworden zynde, omdat zy niet konden dulden dat het Patriarchaat
altoos in eene en dezelve familie bleef, waar in het meer dan hondert jaren geweest
(e)
was, gelyk blykt uit de brieven die zy tot stavinge van hunne nieuwe verkiezinge
aan Julius den III. schreeven, wierdt het Patriarchaat ook verdeelt; want de Paus
gaf hun tot Patriarch Simon Julacha, Monnik van den Regel van St. Pachomus, die
zyn verblyfplaats te Caremit in Mesopotamien nam, daar hy in die qualiteit
verscheidene Bisschoppen en Aartsbisschoppen ordende. Na de doot van Simon
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Het Nestorianismus verspreidde zich eerst in Syrien, voorts in Chaldéa, van daar in Tartaryen,
in de Indiën, en zelfs in China, gelyk men meent te konnen bewyzen uit het vermaard
Gedenkteken, waar van wy in het artykel der Nestorianen iet zeggen zullen. Zie ook Brerewoord
en P. le Brun in zyn Recueil de Liturgies &c.
Patriarch van Constantinopolen in de V.de eeuw.
Ep. Nestor. ad Jul. III. ex Syro in Latin. Conversa per Andr. Mas.
Pet. Stroza de Dogm. Chald. Edit. Rom. 1617.
Ep. Nestor. ad Jul. III.
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Julacha, wierdt Abdjesu, of Hebedjezu, om het woord op de Chaldeeuwsche manier
uit te spre-
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ken, in zyn plaats tot Patriarch aangestelt. Abraham Echellensis, die een klein
Syrisch Tractaatjen van Abdjesu heeft doen drukken, geeft hem in de Voorreden
voor dat werkjen, den tytel van Metropolitaen van Soba. Hy merkt aan, dat die
Hebedjesu verscheidene boeken ten voordeele van den Godsdienst der Nestorianen
gemaakt heeft: maar dat hy te Rome gekomen zynde onder de Regeering van Julius
den III. het Nestorianismus heeft afgezworen. Men maakt gewag van hem in de
Levensbeschryving van Pius den IV. onder wiens Regeering hy een twede reis naar
Romen deet, om de confirmatie van zyn Patriarchaat te bekomen; ook woonde hy
het Concilie van Trente by. Dewyl hy een bekwaam man was, wist hy ook een groot
aantal van Nestorianen tot de Roomsche Kerk te lokken. Maar zyne Opvolgers
waren niet in staat om ze by het Roomsche Geloof te houden, hebbende noch zyne
behendigheit, noch zyne bekwaamheit.
Ahathalla, mede een Monnik van St. Pachomus, succedeerde Hebedjesu, doch
hy stierf kort daar na, en wierd opgevolgt van Denha Simon, die voorheen
Aartsbisschop van Gelu was: maar deze, niet bestand tegen de overmagt des
Patriarchs van Babylonien, was gedwongen Caremit te verlaten, en naar de Provincie
van Zenalbech op den uitersten hoek van Persien te vertrekken. Zyn Opvolger, die
ook Simon genaamt was, hadt zyn verblyf ter zelver plaatze: 't geen het gezag van
dien tweden Patriarch zeer verminderde. Zie daar den staat der zaken, de
Nestorianen betreffende, zedert Julius den III. tot op Paulus den V. onder wiens
Regeering Elias, Patriarch van Babylonien, eene plechtelyke hereeniginge met de
Roomsche Kerke aanging.
(a)
Die Elias, eenige geschenken van Paus Paulus den V., en te gelyk een
Geloofs-Formulier, ontfangen hebbende, zondt eenige personen zynent wegen af,
om zyne Heiligheit te bedanken, en zich volkomelyk te onderwerpen, erkennende
de Roomsche Kerk voor de meesteresse van alle de andere. In de
(b)
Geloofsbelydenisse, welke hy in zynen brief aan den Paus doet, spreekt hy zelfs
den vloek uit over de geenen die niet geloven dat de Roomsche Kerk de Moeder
der Kerken is. Voorts voegt hy 'er by, dat zyne Kerk van Babylonien hier in verschilt
van de andere Kettersche Kerken, dat deze de Patriarchaten vermeerdert hebben,
zonder eenig recht, en zonder deel te hebben aan de Roomsche Kerk; daar in
tegendeel het Patriarchaat van Babylonien door het gezag van den Roomschen
stoel is opgerecht, gelyk uit hunne Jaarboeken blykt, waar in geschreven staat dat
de P.P der Oostersche Kerke te Rome geordent waren, waar henen zy vervolgens
eenige personen afzonden, om de confirmatie van hunne verkiezinge te bekomen.
Maar dewyl het menigmaal gebeurde, dat die gezanten onderweeg vermoord
wierden, was 'er eindelyk na verloop van een langen tyd door den Paus in zynen
Raad besloten, dat hy hun eenen Patriarch zoude ordenen, en hun de vryheit
verleenen van 'er in 't toekomende eenen te verkiezen. Zie daar, zegt de Patriarch
Elias in den zelven brief, den oorsprong van den Patriarchalen stoel van Babylonien,
dien wy niet geusurpeert hebben, alzo ons die waardigheit van de Roomsche Kerke
is opgedragen.
Men kan lichtelyk oordeelen, dat die gantsche Historie aangaande den oorsprong
van het Patriarchaat der Nestorianen, door den Patriarch Elias met voordacht zodanig
is opgestelt, omdat hy het Hof van Rome voor zyn belang nodig hadt. Het zelve
oordeel moet men vellen over de brieven die de Nestorianen, te Mosul tot het
verkiezen van een nieuwen Patriarch vergadert, aan Paus Julius den III. schreeven,
waar in zy hem den tytel van Hoofd over alle de Bisschoppen gaven, op dezelve
wyze als St. Pieter het Hoofd van alle de andere Discipelen was. Anders is zulks
(a)
(b)

Stroza in Proleg.
Ep. Patriarch. Babyl. ad Paul. V.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

de gewoone taal der Oosterlingen ten opzichte van den Roomschen Bisschop niet,
als die hem wel inderdaat voor den eersten der Patriarchen erkennen, doch zo, dat
die voorrang hem alleen tot eene eere verstrekt, en
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niet om gebied over de anderen te voeren.
+
Die zelve Patriarch Elias voegde by zynen brief de Geloofsbelydenisse van zyne
+
Kerk, waar in onder andere artykelen staat uitgedrukt, dat de H. Geest van den
Geloofsbelyde nisse der
Vader uitgaat; dat de Zoon een lichaam uit de H. Maagd heeft aangenomen; dat Nestorianen volgens den
hy volmaakt is zo in ziel als in verstand, en in al 't geen tot den mensch behoort, Patriarch Elias.
dat het Woord nedergedaalt zynde in eene Maagd, zich met den mensch vereenigt
heeft, en dat het met dien mensch een en dezelve zaak is geworden, op gelyke
wyze als het vuur en het yzer te zamen vereenigt zyn; dat die eenheit zonder
mengeling noch verwarring is, en dat daarom de eigenschappen van yder Natuur
na de vereeniginge niet kunnen vernietigt worden; dat zy geloven dat Jezus Christus,
die ten aanzien van zyne Godheit van alle eeuwigheit van den Vader gegenereert
is, in de volheit des tyds van eene Maagd is geboren, en zich met de Natuur van
zyne Menschheit vereenigt heeft. Wat belangt het verwyt dat men hun doet, dat zy
de Maagd niet Moeder Gods, maar Moeder van Jezus Christus noemen: daar op
antwoordt hy, dat zy op die wyze spreken, om de Apollinaristen te veroordeelen,
die wanen dat de Godheit zonder de Menschheit is; en tot beschaminge van
Themistius, die verzekerde dat Christus niet anders was dan de Menschheit zonder
de Godheit. Hy voegt 'er nog by, dat dat geloof overeenkomt met dat der Roomsche
Kerke, dat hy aanneemt al 't geen die Kerk leeraart, dat hy den Paus voor het Hoofd
van alle Kerken erkent; en dat 'er buiten die zelve Roomsche Kerke geen zaligheit
is.
Dewyl Elias, Patriarch van Babylonien, of der Nestorianen, niet in persoon naar
Rome konde reizen, zondt hy eenigen der bekwaamste en verstandigste mannen
+
in zyne plaatze naar den Paus, om de vereeniginge van beide de Kerken te maken.
Zy hadden gezamentlyk eene uitlegginge van de artykelen van hunnen Godsdienst +Op wat wyze de
opgestelt, waar in zy de manier waar op hun geloof met dat van Rome zou konnen Nestoriaansche met de
Roomsche Kerk overeen
overeengebragt worden, in 't breede voorstelden. De Abt Adam, die een der
koomt.
Gedeputeerden was, werdt met die Commentarie of Uitlegginge belast; en de
(a)
Patriarch deet daar eenen brief by aan den Paus, waar in hy van die overeenkomst
des geloofs handelt, doende zien dat de beide Kerken niet anders dan ten aanzien
van de ceremonien verschillen; en dat, wat de leere des Geloofs aangaat, alle hunne
geschillen met de Roomsche Kerk alleen in naam bestaan. Hy brengt die
geloofspunten, waar in hy alleen in naam met Rome meent te verschillen, tot vyf
hoofdzaken; te weten, dat de Nestorianen de Maagd niet Moeder Gods, maar Moeder
van Christus noemen; dat zy in J.C. niet meer dan eene macht en eene wil stellen;
dat zy in J.C. maar een persoon erkennen; dat zy eenvoudiglyk zeggen dat de H.
Geest van den Vader uitgaat; en eindelyk, dat zy geloven dat het licht, 't welk op
Goeden Saturdag in het Graf onzes Heeren gemaakt wordt, waarlyk een mirakuleus
licht is. De Patriarch Elias meent, na het gevoelen der verlichtste verstanden te
hebben ingenomen, dat zy in alle die pointen elkander niet verstaan. En inderdaat,
de Abt Adam poogt zich in eene lange redenvoering te rechtvaerdigen, waar van
wy alleen het hoofdzakelyke zullen aanhalen, zelfs niet eens reppende van de twee
laatste artykelen, die alle de Oosterlingen met elkander gemeen hebben: de drie
eerste raken alleen de Nestorianen in 't byzonder, en ik vind dat die Nestoriaansche
Abt klaarblykelyk toont, dat het hedendaagsche Nestorianismus eene kettery is
welke alleen in den naam bestaat, en dat men de Nestorianen nergens anders om
heeft veroordeelt, dan omdat men ze niet verstondt.
+
Vooreerst doet die Abt zien, dat men de Roomsche Kerke, welke de Maagd
Moeder Gods noemt, gemakkelyk kan verzoenen met de Nestoriaansche, welke +Aangetoont ten opzicht
van de Maagd Maria.
haar de Moeder van Jezus Christus heet; omdat het een grondstelling is, van
(a)

Epist. El. Patr. ad Paul V.
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beide de Kerken aangenomen, dat de Godheit niet baart, noch geboren wordt, en
dat daarom de Maagd Jezus Christus, die God en mensch te gelyk is, gebaart heeft;
dat men echter niet moet geloven dat het twee Zonen

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

151
zyn, maar een eenigen en waaren zoon: zo dat 'er in Jezus Christus niet meer dan
een eenig zoonschap is, en een eenig zichtbaar persoon, dien de Nestorianen
Parsopa noemen. Eindelyk besluit hy, dat zy niet lochenen dat men de Maagd
Moeder Gods zou konnen heeten, omdat Jezus Christus waarlyk God is, en dat die
leer overeenkoomt met de woorden van St. Johannes in zyn Evangelie, van St.
Paulus, en van St. Gregorius Nazianzenus. Hier om is het, zegt hy, volgens die
gronden, dat de Roomsche kerk gelyk heeft met de Maagd voor de Moeder Gods
te erkennen, en dat de Oosterlingen van hunnen kant ook met reden zeggen, dat
zy de Moeder van Christus is: en dat hun gevoelen derhalven niet wezentlyk verschilt.
+
Ten tweden onderzoekt hy het verschil, dat 'er tusschen de Roomsche en
Nestoriaansche Kerk schynt te wezen aangaande de Natuuren en Personen van +Ten aanzien van de twee
Natuuren in J. Christus.
Jezus Christus. Het is zeker, dat de Latynen in Jezus Christus twee Natuuren
en eenig Persoon erkennen: in plaatze dat de Nestorianen zeggen, dat 'er in hem
twee Personen zyn, en eene Parsopa of zichtbare persoon; en dat 'er boven dien,
in hem ook maar eene macht of kracht is. Hy brengt die twee gevoelens, welke in
den eersten opslag van elkander zo vervreemd schynen, overeen door de verklaringe
welke hy van dat geheim geeft. De Oosterlingen of Nestorianen onderscheiden in
hun verstand twee personen, overeenkomstig met de twee Natuuren die in Jezus
Christus zyn; maar zy zien met hunne oogen alleen een eenigen Jezus Christus,
die de Parsopa of schynbaarheit van maar een eenig zoonschap heeft. Het is ook
in dien zin dat de zelve Nestorianen niet meer dan eene macht of kracht in Jezus
Christus erkennen, hem niet anders dan als een Parsopa of zichtbaar persoon
aanmerkende: en dus onderscheiden zy, ten opzichte van die volmaakte en ware
vereeniginge, waar uit maar één zamenstel van beide de Natuuren, de Goddelyke
en Menschelyke, ontstaat, geen tweederlei kracht of vermogen, begrypende die
uitdrukkingen onder de eenheit van het zoonschap. In de Roomsche Kerk in
tegendeel onderscheidt men die krachten of vermogens in Goddelyke en
menschelyke, omdat men ze met opzicht tot de twee onderscheidene Natuuren
aanmerkt. Nu kan men lichtelyk besluiten, dat het verschil van gevoelen alleen in
schyn bestaat, dewyl de Nestorianen inderdaat met de Latynen erkennen, dat 'er
twee Natuuren in Jezus Christus zyn, en dat yder Natuur haare byzondere kracht
en vermogen heeft: te meer, daar beide de Kerken gevoelen, dat 'er geenerlei
vermenginge noch verwarringe der beide Natuuren geschiedt, behoudende elke
Natuur haare byzondere eigenschappen. Eindelyk voegt hy 'er, om nog meer licht
over zyne meeninge te spreiden, deze woorden by: Gelyk de P P. van de Roomsche
Kerke één persoon erkennen uit hoofde van één Zoonschap; zo erkennen zy
Oosterlingen ook eene kracht of één vermogen uit hoofde van één Zoonschap.
+
Ten derden, vereenigt hy het gevoelen der Nestorianen, die in Jezus Christus
maar eene wil en eene werkinge stellen, met dat der Latynen, die twee willen en +Omtrent de twee willen
en werkingen des
twee werkingen in hem erkennen. Hy steunt daar in op het zelfde beginzel van
Zaligmakers.
één Zoonschap, 't welk niet meer dan eenen Jezus Christus uitmakende, den
Nestorianen doet zeggen, dat 'er in hem niet meer dan eene wil en eene werkinge
gevonden wordt, omdat hy waarlyk maar een, en niet twee is. Het geen hen echter
niet belet twee willen en twee werkingen te erkennen ten opzichte van de twee
Natuuren, gelyk de Latynen doen: hoewel zy zich niet op de Latynsche manier
uitdrukken, omdat, zeggen zy, die twee Naturen niet meer dan één zamenstel, dat
Jezus Christus is, uitmakende, 'er ook maar eene wil en eene werkinge is; 't geen
de twee willen en werkingen, die de Latynen aan Jezus Christus toeschryven, niet
uitsluit, omdat de Nestorianen toestaan dat hy een volmaakt mensch is. Maar dewyl
die twee Natuuren te zamen vereenigt zyn, en dat de eene wil nooit wordt gescheiden
van de andere, maken zy gezamentlyk niet meer dan eene zaak uit. In dien zin is
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het, dat zy die eenheit van wil vaststellen; ook spreekt Jezus Christus op dezelve
wyze, wanneer hy zegt; Ik ben niet gekomen om mynen wille te doen, maar den
wille des geenen die my gezonden heeft. Voorts besluit

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

152
hy met deze woorden: Zouden 'er in Jezus Christus twee strydige willen zyn?
Geenzins: maar hy wil zonder eenige tegenstrevinge, door den wille van zyne
menschheit, het geen de wille van zyne Godheit wil, aan welke hy zich gewilliglyk,
en niet gedwongen, onderwerpt. Hierom is het, dat hy tot zynen Vader zegt: Niet
myne wille, maar de uwe geschiede.
+
Zie daar op wat wyze de Nestorianen het geloof hunner Kerken aan Paus Paulus
+
den V. als rechtmatig voorstelden: en dat opstel tot vereeniginge was niet het
Aanmerkingen op het
voorgaande.
werk van een eenig man, maar van de allerbekwaamste onder de Natie die de
Patriarch Elias daar over geraadpleegt hadt. 't Is waar dat 'er vleyery schuilt in de
artykelen die de Opperhoofdigheit raken, en dat de Christenen van den Levant zich
zodanig aan het Hof van Rome niet onderwerpen, als de de Nestorianen in die
Acten betuigen: maar zulks is verschoonlyk in elendigen die onderstand by dat Hof
zoeken; aangezien 'er geen ander middel om daar toe te geraken was, dan den
Paus dat souvereine gezag en gebied over alle de Kerken der waerelt toe te staan.
Ten opzichte der andere voorstellingen welke den Nestorianen in 't byzonder eigen
zyn, zal men bevinden dat het hedendaagsch Nestorianismus inderdaat niet anders
dan eene ingebeelde Kettery is, en dat die gantsche verscheidenheit van gevoelens
alleen bestaat in dubbelzinnigheden, voor zo verre de Nestorianen het woordt
Persoon op eene andere wyze dan de Latynen opvatten. Desniettegenstaande,
dewyl de Concilien de Kettery van Nestorius hebben veroordeelt, was het, zo 't
schynt, noodzakelyk dat men het Nestorianismus te Rome voor eene ware Kettery
hieldt, als zynde in een algemeen Concilie door de Kerk gedoemt. Deze zyde heeft
Stroza gekozen in de verzameling welke hy van die Acten gemaakt heeft; want hy
haalt daar byeen al 't geen door de Oudvaders en door de Concilien tegen het
gevoelen van Nestorius is opgeworpen. Niettemin, om zich niet geheel en altegen
den Patriarch der Nestorianen, die betuigde dat het gantsche onderscheit tusschen
de Roomsche Kerk en de zyne, wat het geloof aanging, alleen in dubbelzinnigheden
bestondt, aan te kanten, bekent hy rond uit, dat het waarschynelyk genoeg is dat
de dwalingen der hedendaagsche Nestorianen eerder in het verstand, dan in den
wille gelegen is, 't welk zo veel zegt, als dat zy geen Ketters zyn, dewyl zy geen
hardnekkigheit doen blyken: maar dat zy onkundig zyn in de ware Godgeleertheit,
en dat zy dus in dwalinge steken; even of het eene dwalinge ware de spreekwyzen,
die zedert eenige eeuwen onder de Theologanten van het Westen zyn in gebruik
geraakt, niet te verstaan.
+
Ik achte het niet noodzakelyk hier aan te halen al't geen Stroza ter veroordeelinge
van de voorstellingen van Nestorius bybrengt, omdat hy niets zegt buiten 't geen +Aanmerking op de
in de Acten der Concilien gevonden wordt. Ik zal alleen aanmerken, dat zommigen veroordeeling der
(a)
Nestorianen.
uit die zelve Acten zouden opmaken, dat het Nestorianismus maar eene zo
genaamde Kettery was, en dat, indien Nestorius en St. Cyrillus elkander verstaan
hadden, zy hunne gevoelens hadden konnen overeenbrengen, en daar door eene
groote ergernisse in de Kerke voorkomen. Maar de Grieken zyn altoos groote twisters
geweest: ook zien wy dat het meerendeel der voornaamste Ketteryen onder hen is
opgekomen. Meesttyds bestonden hunne geschillen alleen in Overnatuurkunde, en
in enkele dubbelzinnigheden, waar uit zy op hun manier gevolgen trokken, 't geen
eindelyk op schelden en lasteren uitkwam; en daar door wierdt men onverzoenelyk,
zo dat men het verschil niet konde overeenbrengen: daar in tegendeel, wanneer de
(a)

Daar is reden om zo te gevoelen van die Kettery en van veele andere, waar in men niet anders
dan een gestadigen woordenstryd ontmoet, en een soort van drift tot het ontzwachtelen van
denkbeelden, die het kort bereik van ons verstand niet toelaat te ontzwachtelen: 't geen
gelegenheit gaf tot uitdrukkingen, vergelykingen, en afbeeldingen, die ruim zo veel moeilykheit
inhadden als de voorwerpen waar op men ze heeft willen toepassen.
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partyen hun gevoelen op eene zedige wyze hadden verklaart, menigmaal de minste
schyn van Ketterye niet zou zyn overgebleven. Dus is het volgens zommigen met
de zaak tusschen Nestorius en St. Cyrillus gelegen. Het schynt hun toe, dat Nestorius
in Jezus Christus twee Natuuren, welke met elkander vereenigt zynde niet meer
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dan één zamenstel uitmaakten, erkent heeft. Dat noemde hy een persoon, in 't
Grieksch ϖϱόσωπον, waar van de Chaldeen hun parsopa gemaakt hebben. Nu is
het zeker, dat het woord ϖϱόσωπον by de Griekscke Oudvaders betekent dat gene
't welk wy persoon en hypostasis noemen. Want wat belangt de twee personen die
Nestorius in Jezus Christus stelde, zulks deet hy alleen om te verklaren dat 'er
waarlyk twee Natuuren in hem gevonden wierden, en om te kennen te geven dat
die beide Natuuren volkomen haare eigenschap behielden zonder eenige
vermenginge, noch verwarringe. Inderdaat, behalven die twee overnatuurlyke
personen die van natuur niet onderscheiden waren, stondt hy eene andere ware
en zichtbare persoon toe, op gelyke wyze als die door de Oudvaders beschreven
is. Zelfs zal men bevinden, dat het gevoelen van Nestorius, zo men 'er de gevolgen,
die St. Cyrillus daar uit trok, van afzondert, met minder zwarigheden is belemmert,
omdat het eenvoudiger is, en Jezus Christus altoos in hem zelven en als Zoon
beschouwt; in plaatze dat het ander gevoelen hem doorgaans aanmerkt by
gedeeltens, dat is, dan eens als God, en dan eens als mensch. Ook veroordeelde
men in den beginne de meeninge van Theodorus Mopsueste, Leermeester van
Nestorius, niet, en men kwam daar niet eerder toe, dan toen de Nestorianen zich
door zyn gezag wilden doen gelden. Het is gezag wilden doen gelden. Het is nogtans
zeker, dat die Theodorus, wiens gevoelen Nestorius omhelst hadt, in Jezus Christus
twee Natuuren nevens een persoon erkende, gelyk uit zyne woorden, in de Acten
de

van het V Algemeene Concilie aangehaalt, blykt. Heeft hy gelochent dat de Maagd
Moeder van God was, het was alleen om de Kettery van Apollinaris te wederleggen,
en enkel in dezen zin, dat de Maagd de Godheit niet heeft konnen baaren, schoon
anderzins het geen zy baarde, waarlyk God was.’
+
(a)
(Volgens het verhaal van P. Le Brun, bracht Paus Innocentius de XI. de
+
bekeeringe van een groot getal Nestorianen van Diarbek te weeg, door middel
Bekeeringe der
der Apostolische Missionarissen die hy hun toezondt. Die opgang deet hem hun Nestorianen van Diarbek.
van eenen nieuwen Patriarch voorzien. Zy onderscheiden zich door den naam van
Chaldeen, willende dien van Nestorianen niet dragen, als waar van zy een asgryzen
hebben. Zy brengen getuigenissen by, welke aantonen dat 'er geen ware Nestorianen
meer zyn, noch in Persien, noch in Armenien; invoegen dat men gelooft, vaart hy
voort, dat 'er nergens gevonden worden dan in de omgelegene landen van Moussol
of Mosul, de Stad daar de Nestoriaansche Patriarch zyn verblyf houdt. Uit die zelve
getuigenissen blykt, dat 'er niet meer dan omtrent drie duizent Nestoriaansche
Familien in die landen overig waren.)
‘Laat ons nu overgaan tot de andere artykelen van het geloof der Nestorianen.
Dewyl die secte van de Grieksche Kerk afstamt, is zy ook van dezelve gevoelens,
uitgenomen het geen zy byzonder heeft, en de oorzaak van haare afscheidinge
geweest is. Desniettegenstaande kan het wezen, dat de Nestorianen in zekere
puncten van Zedekunde en Tucht meer afgeweken zyn, dan de Grieken; en
(b)
ongetwyfelt moet men in dezen zin opvatten het geen Brerewood verhaalt
+
aangaande de Biegt, welke hy lochent dat by hen in gebruik is. Het is waar dat zy
+
dezelve zeer verwaarlozen, en de Aartsbisschop Joseph, een Nestoriaan, die
Of de Biecht by de
zich over eenige jaaren met de Roomsche Kerke verzoent heeft, heeft veel moeite Nestorianen in gebruik is.
gehadt om het gebruik daar van wederom in Diarbek op te rechten, omdat de
Nestorianen, schoon zy voor 't meerendeel gelatinizeert waren, zich daar aan niet
(a)
(b)

Liturgies Tom. III.
Brerew. des Lang. & Relig. Ch. 19. Hy voegt 'er by dat zy ook van geen vormzel weten, noch
van de verbeeldinge van het Crucifix op hunne Kruissen. Hy wil zeggen de Verbeeldinge van
J.C. Wat het Vormzel aangaat, Brerewood heeft konnen of willen onkundig zyn van dat de
Oostersche Christenen het Vormzel met den Doop paaren.
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wilden onderwerpen, gelyk ik van een ander Chaldeeuwsch Aartsbisschop, die een
groot vriend van dien Joseph was, en veel voor de belangen van Rome heeft moeten
lyden, verstaan hebbe. Men moet dan alle de andere pointen den Godsdienst der
Nestorianen betreffende, verklaren met opzicht tot de gevoelens der Grieksche
Kerke, welke de oorsprong van al het Levantsche Christendom is.
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+

Men kan niet ontkennen, dat de Nestorianen niet met ongerezen brood
+
Consacreeren. Zy doen daarenboven zout en olie onder hun brood, gelyk men
Zy Consacreren met
zien kan in de aanmerkingen over de Werken van Gabriel van Filadelfien, waar gerezen brood, enz.
in wordt aangewezen de manier om dat brood te maken en te bereiden, opdat het
tot de Consecratie bekwaam werde. Zy maken echter minder ceremonien dan de
Grieken, die by de oude plechtigheden zeer veel nieuwe gevoegt hebben.’ (Ten
aanzien van het geloofder Nestorianen over het Nachtmaal, bewyst P. Le Brun dat
het altoos conform met dat der Roomsche Kerke geweest is.
+
(Men gelooft met reden, dat de overzettingen der Leerstukken van Nestorius in
de Syrische, Persische, en andere Oostersche Talen, welke de aanhangers van +Reden van den
het Nestorianismus kort na deszelfs opkomst zorgvuldig verspreid hebben, zeer schielyken voortgang van
het Nestorianismus.
veel hebben toegebragt tot die wyde uitgestrektheit der Secte van Nestorius.
Men bevindt dat zy reets in den aanvang der zesde eeuwe door Syrien en
Mesopotamien tot in Persien is doorgedrongen, en daar een merkelyken aanwasch
gekregen heeft. Men meent dat zy omtrent het midden dier zelve eeuwe zich al tot
in de Indiën hadt uitgebreid, en dat omtrent hondert jaren daarna de Syrische
Nestorianen het Christendom tot in China hebben overgebragt. De oprechting van
het Christendom in die groote Monarchy wordt bewezen door de Relaazen die de
(a)
Abt Renaudot heeft in 't licht gebragt, als mede door het Opschrift 't welk in den
jare 1625. in China gevonden is. Dat Gedenkstuk is aanmerkenswaardig. Het leert
ons dat het Christendom in 't jaar 636. in China is gepredikt geweest, en men bewyst
onwederleggelyk uit de letters van dat momument, en uit eenige andere tekenen,
dat het gepredikt wierdt door Priesters die uit Syrien gekomen waren; doch de
redenen, welke men bybrengt tot bewys dat die Priesters Nestorianen waren, zyn,
dunkt my, niet zeer overtuigende; ten minsten kan men zeggen dat het
Nestorianismus dier Syrische Missionarissen niet bewezen wordt door de leere die
(b)
in het Opschrift vervat was, dewyl Vader Kircherus dezelve zeer Orthodox bevonden
heeft. Men weet daar en boven, dat 'er in den grootsten bloei van het Nestoriaandom,
een groote menigte van Rechtzinnigen in Syrien was. Maar wat is 'er ook aangelegen,
of de Nestorianen, dan of de Orthodoxen de Apostels van China geweest zyn?
Dewyl hunne geschillen alleen bestonden in te vitten en te hairkloven met subtile
uit drukkingen, waar door zy onbekwaam waren om elkander te verstaan. Ik kome
nu tot gebruikelykheden, die een wezentlyk gedeelte dezer Verhandelinge uitmaken.
Voor de zesde eeuwe, voerde de Patriarch der Nestorianen reets den tytel van
Catholyk of Algemeen, dien hy in 't vervolg altoos behouden heeft. Zyne
Geestelykheit bestaat, even als die der Grieken van Constantinopolen, uit gehuwde
(c)
Priesters, en uit Religieuse Priesters. In Syrien en Mesopotamien zyn deze laatste
in 't zwart gekleed, en hebben een kap op die den kruin van het hoofd even als een
+
kalot overdekt, en als een doek over de schouders hangt. Over die kap dragen zy
+
een tulband, waar van de muts en het linnen donker blaauw van verwe zyn. De
Kledy der
Nestoriaansche Priesteren
Patriarch en de Bisschoppen zyn van de Priesters niet anders onderscheiden
dan door den Herderlyken staf, en door het kruis dat zy in de hand dragen en te en Bisschoppen in Syrien,
kusschen geven. Die Herderlyke staf is aan 't einde of miksgewyze, of kolfsgewyze enz.
(a)

(b)

(c)

Zie dien aangaande de Verhandelingen van den Abt Renaudot, over twee oude Relaazen
van de Indien en van China. p. 228. &c. Men vindt daar fraaje zaken aangaande de oprechting
van het Christendom in China. Zie ook P. le Brun Liturgies Tom. III. Hy heeft den Abt Renaudot
uitgeschreven.
Zie Kircherus in zyn China illustrata: M. de la Croce meent dat dat Opschrift een verdicht stuk
is. Zie Hist. du Christianisme des Indus. Andere zyn reets voor hem van die gedachten
geweest: maar hebben zy meer grond om het voor verdicht, dan wy om het voor waarachtig
te houden?
P. le Brun Tom. III. p. 563.
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gemaakt. De getrouwde Priesters gaan ook in 't zwart, of ten minsten in donker
bruin: maar in plaatze van een kap, dragen zy een ronde muts, met een groote
knoop aan 't opperste einde.
+
Behalven de Religieuse Priesters, zyn 'er in Mesopotamien Kloosters van
Monniken die niet Religieus zyn, en die zich Monniken van de Orde van St.
Antonie noemen. De kleedy dier Nestoriaansche Monniken bestaat in een open
kleed, zwart van verwe, en met een lederen riem om-

+

Monniken in
Mezopotamien; hunne
kledinge en Dienst.
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gord; daar boven dragen zy eenen rok met zeer breede mouwen; in plaatze van
een kap, hebben zy een blaauwen tulband om. 's Middernachts, s' morgens, en 's
+
avonds nemen zy den dienst waar: het overige van den dag besteden zy aan den
+
(a)
Nestoriaansche Kerken.
landbouw. Laat ons overgaan tot de Kerken dier Gezindheit. Zy zyn door middel
van hekken verdeelt, de vrouwen hebben daar eene afgezonderde plaats. De
Doopplaats staat tegen het Zuiden: als men bidt of zyne aandacht verricht, wendt
men zich naar 't Oosten. Voor dat men in die Kerken kan komen, vindt men
gemeenlyk een groot plein, daar men door een kleine deur in gaat. Dat plein, zegt
P. le Brun, kan geweest zyn de plaats voor de penitenten, en gedient hebben om
te beletten dat de ongelovige niet zagen noch hoorden al 't geen 'er in de Christelyke
Vergaderingen omging.
+
Behalven de vasten die aan alle Christenen van het Grieksche Kerkgebruik
+
gemeen zyn, hebben de Nestorianen, daar ik nu van spreek, nog eene vasten
Vasten van Ninive.
van drie dagen, welke zy de vasten van Ninive noemen, omdat zy de boetvaerdige
Niniviten navolgen, die drie dagen na het prediken van den Profeet Jonas met
weenen doorbrachten. Die vasten gaat even voor de Paaschvasten.
+
Die zelve Christenen van Syrien en Mesopotamien hebben nog in hunnen
+
Almanach gevoegt het Feest van den bekeerden moordenaar, 't welk wy niet
Feest van den bekeerden
Moordenaar.
hebben. Dat Feest draagt by hen den naam van Lass-aljemin, dat is de
moordenaar van de rechter hand. Het verschynt op den Octaaf van hun Paaschen.
+
In den rang van de Godsdienstige gebruiken der Syrische Christenen moet men
+
stellen het Bad van den Jordaan, 't welk eene zeer belachgelyke Ceremonie is,
Bad van den Jordaan.
(b)
welke nogtans by die scheurmakers voor een werk van Godsdienst doorgaat.
Alle die soorten van Christenen, Grieken, Nestorianen, Coften enz. baden zich
devotelyk in die Rivier, ter eere van onzen Zaligmaker en van zynen Doop. Men
maakt daar omtrent zo weinig onderscheit van Sexen als van Secten, aangezien
mannen en vrouwen onder malkander zich in die Rivier begeven, en het water daar
van over het hoofd laten werpen. De Godsdienstige doopen daar linnen doeken in;
andere voeren het water van den Jordaan in flesschen met zich, en sparen zelfs
niet het slyk van de Rivier, noch de aarde die aan den zoom is, noch het geen daar
op groeit, dewyl dat alles tot Reliquien dient. Zou men dan nog twyfelen of zulke
luiden onzen Heere beminnen?
(c)
+
Indien zedert het Verhaal van eenen Missionaris, die niet van de nieuwste is,
de gebruikelykheden omtrent het Huwelyk in Syrien niet verandert zyn, mag men +Plechtigheden des
zeggen dat zy vry wat byzonders inhebben. De Bruidegom wordt te paard zittende Huwelyks by de
naar de Bruid geleid, tusschen twee bloote degens van twee mannen gedragen, Nestorianen.
de eene voor en de ander achter. De bloedverwanten en de vrienden van de Bruid
ontfangen hem met flambouwen, onder het geluid van speeltuigen en van gezang,
en van bly geschreeuw, 't welk door den huwlyksstoet gemaakt wordt. Tegen den
Bruilosts nacht geeft de bruidegom aan zyne bruid een schop onder den aars, en
gebiedt haar zyne koussen en schoenen uit te trekken, ten teken van de
onderdanigheit welke de vrouw aan haaren man schuldig is.
+
Wanneer te Bagdat of elders een Christen sterft, verzamelen de vrienden en
+
bekenden om de lykstatie te verrichten: van de begraafenisse wederkeerende
Lykplichten.
vindt men een grooten maaltyd in het sterfhuis bereid. Alwie daar komen wil, is
welkom, zo dat 'er zomwyl wel anderhalf hondert personen en meer by elkander
zyn. 's Anderendaags gaat men op het graf van den overledenen bidden, en den
(a)
(b)
(c)

P. le Brun ubi sup. p. 554.
Voyages Liv. III.
Voyages L. I. Ch. V.
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derden dag van gelyken. Dan wordt 'er wederom een ander gastmaal bereid, daar
(d)
ydereen als voren welkom is. Die ceremonien worden volgens Tavernier, den
zevenden, den vyftienden, den dertigsten, en den veertigsten dag na het overlyden
hervat.
+
Te Damascus beweenen de Christenvrouwen de lyken met geschreeuw en
+
(e)
Groot getier der
gezang. Thevenot zag een bende van die huilsters, welke van twee mannen
Huilsters.
met kaarssen verlicht wierden, geweldig razen en tieren, onder het kloppen op
haare borst. Van tyd tot tyd hielden zy stil,

(d)
(e)

Voyages Tom. II. Edit. in 4.
Syrie Sainte du P. Besson.
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schikten zich in 't ronde, en met de vingers kloppende even of zy met castagnetten
speelden, dansten en zongen zy, terwyl andere een misselyk gehuil en misbaar
maakten. De ceremonie eindigde met beleeftheeden over en weder, waarna zy al
zingende en met de vingers klappende heen gingen. Te Rama doen zy ten naasten
(a)
by het zelfde. Le Brun zegt, dat zy omtrent een half uur op het graf huilen, en dan
opstaan en een kring sluiten, even of zy een rondendans wilden doen. Vervolgens
gaan 'er twee in het midden van den kring staan, en maken daar wonderlyke
postuuren, al schreeuwende en in de handen klappende. Na dat geraas gaan zy
wederom zitten om te huilen. Alle de huilsters, welke le Brun zag, verpoosden
malkander. Die haaren rouw hadden volbragt, keerden naar huis: plaats makende
voor andere. Wanneer die vrouwen zich oprechteden om een rond te maken,
overdekten zy zich met een zwarte kap. Ik spaare verscheidene gewichtige
aanmerkingen voor het volgende Hoofdstuk.

Vierde hoofdstuk.
Van de Indianen of Christenen van St. Thomas.
+

‘MEn zou de Indianen of Christenen van St. Thomas nevens de Nestorianen in
+
een en 't zelfde Hoofdstuk konnen begrypen; dewyl zy zekerlyk van eene en
Overeenkomst der
Indiaansche
Christenen
dezelve Secte zyn, en alle een en den zelven Patriarch hebben, wiens Gebied
met
de
Nestorianen.
zich tot in Indiën uitstrekt: immers de Chaldeen te Goa, te Cochim, te Angamala,
+
en op andere plaatzen van dat gewest behooren inder daat tot de Nestoriaansche
Secte. De Pauzen hebben menigmaal Missionarissen naar die landen afgezonden, +Grote pogingen der
voornamelyk zedert de Portugeezen zich daar hebben nedergezet. Maar die het Pauzen om die Christenen
meest heeft gearbeid aan de vereeniginge dier Christenen van St. Thomas met met de Roomsche Kerke
te vereenigen.
de Roomsche Kerke, is geweest Alexis de Meneses van de Orde van St.
Augustinus, die Aartsbisschop van Goa werdt, en den tytel van Primaat van 't Oosten
aannam. Dewyl men zyne Historie heeft opgestelt uit zyne Gedenkschriften, en uit
het verhaal der geenen die hem in dat land verzelt hebben, gelyk ook uit die van
eenige Jezuiten die geweest zyn op de zelve plaatzen daar hy geweest is, zal men
konnen doen zien den staat en den Godsdienst dier Volkeren ten tyde van die
vermaarde Zending, in den jare 1599 voorgevallen. Voor Meneses hadden
verscheidene mannen reets getracht de Christenen van St. Thomas met de
(b)
(c)
Roomsche Kerke te vereenigen. Don Jan Albuquerque, van de Orde van St.
Franciscus, was de eerste Aartsbisschop van Goa, en onder zyne regeering wierdt
(d)+
in den jare 1546. te Cangranor een Collegie opgerecht, om de kinderen in de
plechtigheden der Latynen te onderwyzen. Maar de Jezuiten, meer bekwaamheit +Collegien te Cangranor,
om de jeugt te
hebbende, begreepen welhaast, dat die jonge Chaldeërs, in de Latynsche
onderwyzen.
gewoontens onderwezen, van weinig nut konden zyn, en dat men zonder de
(a)
(b)
(c)

(d)

Thevenot, Pictro della Valle.
Hist. Orient. des progrés d'Alex. Men. en la reduct. des Chrétiens de St. Thomas, impr. a
Brusselles en 1609.
Zedert den aanvang der 16. eeuwe hadden die Christenen openbaarlyk genoeg hulde gedaan
aan Vasco de Gama, die dezelve ontfing in den naam des Konings van Portugal zyn meester.
Dien Portugeeschen Admiraal boden zy eenen staf aan, van Indiaansche rotting, met zilver
beslagen en met drie bellen daar aan, ten teken van hulde en onderwerping. Die staf was,
volgens hun zeggen aan Vasco, de scepter hunner Koningen geweest.
Broeder Vincent, een Cordelier, hadt de zorge over dat Collegie, deet te Cangranor Kerken
naar de Europische manier bouwen, en in zyn Collegie Indiaansche kinderen in de Leerstukken
en het gebruik der Latynen optrekken, met oogmerk om hen tot Indiaansche Priesters te
verordenen, en dus de vereeniging te brengen. Maar de Indianen weigerden die nieuwe
Priesters te erkennen.
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kennisse van de Chaldeeuwsche of Syrische taal de Christenen van dat land te
vergeefsch poogde te bekeeren. Zy rechteden derhalven in 't jaar 1587. een ander
Collegie op, omtrent een myl van Cangranor, daar zy
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DEUIL des FEMMES GREQUES à RAMA.

B. Picart inv. 1730.
BAPTÊME des GRECS dans le JOURDAIN.
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de Kinderen de Chaldeeuwsche Taal leerden, opdat zy groot geworden zynde, als
ware Chaldëers in den Dienst konden aangenomen worden. Dat hielp ook weinig,
aangezien het niet genoeg was in de Taal van de Religie onderwezen te zyn, maar
men daarenboven met de Prelaten in gevoelens moest overeenkomen, om vryheit
te hebben van in hunne Kerken te mogen prediken; zynde de leere en de manier
van spreken der geenen die door de Jezuiten onderwezen waren, zeer verschillende
van 't geen doorgaans daar te lande in gebruik was. Het was den Jezuiten daarom
onmogelyk den Landaart zyne oude gewoontens geheel en al te doen afleggen, en
het Volk af te trekken van zyne onderdanigheit aan den Patriarch van Babylonien,
die in geen Gemeenschap met den Paus was, zo min als zyne onderhorige
Bisschoppen.
+
Het hulpmiddel, daar tegen uitgevonden, bestondt in zich van eenen Bisschop
+
Mar Joseph genaamt, die door den Patriarch van Babylonien afgezonden was,
Gedrag van den
te verzekeren, opdat men het volk dus van zynen Herder ontblotende, te lichter Bisschop Mar-Joseph.
zyn oogmerk mogt bereiken. Maar die Bisschop Mar-Joseph beval dat men de Misse
naar het Roomsch gebruik en met de Latynsche decoratien zou vieren, en zelfs dat
men daar toe den wyn en de ouwels der Latynen zou gebruiken. Ondertusschen
bleef hy gestadig by het Nestorianismus, en hy leerde de Portugeezen, die hem
dienden, hem nazeggen Heilige Maria Moeder van Christus, in plaats van Moeder
Gods: 't geen den Aartsbisschop en den Onderkoning noodzaakte hem te doen
aanhouden, om hem naar Rome te zenden. Maar in Portugal gekomen zynde, wist
hy zyne zaken zo te beleggen, dat hy opene brieven verkreeg om in zyn Bisdom
+
van la Serra weder te keeren. Ondertusschen hadt men reets een anderen Bisschop,
+
Mar Abraham genaamt, in zyn plaats aangestelt, die, om zich in zyn Bisdom te
Mar Abraham in zyn
handhaven, naar Rome trok om zich aan den Paus te onderwerpen, alwaar hy, plaats aangestelt.
(a)
na het afzweeren van zyne dwalingen, herordent wierdt. Men droeg hem op nieuw
alle de Ordens op, van de kruinscheering af tot het Priesterschap toe; voorts wierdt
hy tot Bisschop ingewyd, en de Paus verleende hem de Bullen tot het bestier der
Kerke van Serra, daar by voegende eenige brieven van recommandatie aan den
Onderkoning, welke hem echter niet te veel te stade kwamen: want zodra hy
wedergekeert was, deet de Aartsbisschop van Goa die Bullen onderzoeken; en
bevonden zynde dat de Paus qualyk onderrecht was door Mar Abraham, dien men
meende zyne Heiligheit te hebben om den tuin geleid, sloot men hem op in een
klooster, onderwyl antwoord van Rome verwachtende. Hy ontsnapte, en begaf zich
naar de Kerken van zyn Bisdom, daar hy zeer wel ontfangen wierdt van de
Nestorianen, die geen hoop meer hadden van een Bisschop uit naam van hunnen
Patriarch te bekomen. Desniettegenstaande hieldt Mar-Abraham, die den
Portugeezen altoos wantrouwde, zich gestadig schuil, en om te doen zien dat hy
inderdaat tot de Communie van den Paus behoorde, ordende hy op nieuw alle de
geenen die hy reets geordent hadt, zich dus naar het Roomsch Kerkgebruik
schikkende; ook stelde hy al wat mooglyk was in 't werk, zo ten opzichte van Rome,
als ten aanzien van den Onderkoning en van den Aartsbisschop, om waarlyk van
het gevoelen der Latynsche Kerk te schynen. Echter predikte hy in zyne Kerk van
La Serra altoos het Nestorianismus, en liet niet toe dat men van den Paus als het
Hoofd der Kerke sprak, geen anderen Patriarch dan die van Babylonien willende
erkennen. Aan den anderen kant beschuldigde men den Oud-Bisschop van la Serra
Mar Joseph, dat hy de Ketteryen van Nestorius voortleerde, waar over hy ondervraagt
(a)

Omdat by de Oosterlingen de manier van de Ordens op te dragen niet overeenkomt met die
in de Kerken die den Paus erkennen, in gebruik is. Vergelyk die historie van Mar-Joseph, en
van Mar-Abraham, met het verhaal van M. la Croza en van P. le Brun. De eerste verzelt de
zyne met gissingen en reflexien die veel oplettendheit vereisschen.
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zynde, rondborstig antwoordde dat God hem hadt geopenbaart, dat de Godsdienst
welke hy van zyne Voorvaderen hadt ontfangen, de ware Godsdienst was. Daar op
+
nam men hem gevangen, en zondt hem naar Rome, alwaar by stierf.
+

Gevangenis en doot van
Mar-Joseph.
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+

Men kan uit die Historie besluiten, dat de Portugeezen den Nestorianen om de
Religie geweldadig hebben gehandelt; dat de Missionarissen, als die zich weinig +Aanmerkingen op het
op de Oostersche Theologie verstonden, hen hebben ontrust wegens ceremonien voorgaande.
van geen het minste belang, en daar door gemaakt dat de Nestoriaansche
Bisschoppen voor een tyd hebben moeten veinzen, onder het invoeren van
nieuwigheden in hunne Kerken; waar toe zy door geweld gedwongen wierden. Dit
deet dien zelven Mar Abraham, genoodzaakt zynde door een Brevet van den Paus,
en nog meer door vreeze voor den Onderkoning, die hem een vrygeleibrief gegeven
hadt, in een Concilie te verschynen, aldaar op nieuw alle zyne dwalingen afzweeren,
en belydenisse doen van het Algemeen, Apostolisch, en Roomsch Geloof. Maar
nauwlyks was hy in zyne Kerk wedergekeert, of hy leerde het Nestorianismus gelyk
voorheen; en zelfs schreef hy aan zynen Patriarch van Babylonien, dat de
Portugeezen hem gedwongen hadden het Synode van Goa by te wonen. Het vervolg
van die Historie doet nog meer zien de geweldenaryen die men aan de Nestorianen
pleegde, om hen met de Roomsche Kerke te vereenigen, en om hen te dwingen
tot het ondertekenen der Geloofs-Belydenisse van Paus Pius den IV. Dit is gebeurt
onder Alexis de Meneses Aartsbisschop van Goa, die in de Indiën kwam met een
Brevet van Clemens den VIII., om informatien tegen Mar Abraham te neemen. Men
ziet in dat gantsch verhaal den groten yver der Nestoriaansche Christenen van dat
land tot het verdedigen van hun Geloof, 't welk zy poogen te behouden zo als zy
(a)
het geloven ontfangen te hebben van St. Thomas: tot zo verre dat zy in de Misse
der Latynen hunne handen voor hunne oogen hielden, wanneer de Priester de
(b)
Hostie ophief om ze toen aanbidden van de geenen die tegenwoordig waren. Zy
betoonden boven al hunnen yver voor hunnen Patriarch van Babylonien; en als men
hun vroeg, of de Paus niet het Hoofd der Kerke was, antwoordden zy dat hy het
Hoofd was van de Roomsche, zynde deze eene afzonderlyke Kerk, anders de Kerk
van St. Pieter, en niet van de Kerk van St. Thomas, onderscheidende dus
halstarriglyk die twee Kerken, als onashangelyk van elkander. Zy kanteden zich
(c)
daar en boven sterk tegen het Sacrament van 't Vormzel, 't welk de Aartsbisschop
Meneses hun wilde toedienen; en zy beschuldigden hem van nyd en eerzugt,
zeggende dat hy de Religie van St. Thomas trachtte overhoop te werpen, en hen
(d)
de Roomsche te doen aannemen, om door die kunstgreep meester van alle de
(a)

(b)

(c)

(d)

Die overlevering is by hen zo ingewortelt, dat zy het voor een misdaat houden daar tegen te
spreken. M. la Croze houdt de komst van den Apostel St. Thomas in de Indien voor een
verdichtzel, en schynt geneigt te geloven dat de gewaande St. Thomas zekere Thomas,
leerling van Manes, was. Aan den anderen kant heeft P. le Brun in 't kort verzamelt de redenen
om die zendinge van St. Thomas te geloven, en getracht te wederleggen al 't geen men tegen
de komst van dien Apostel in de Indiën opwerpt. Men zie deswegen l'Hist du Christ. des Indes
par Mr. la Croze, en les Liturgies du P. le Brun Tom. III.
Zie de historie van die geschillen, het gedrag van Meneses, en de gevolgen daar van in l'Hist.
du Christian. des Indes L.I. & II. De Aartsbisschop verzaakte by die gelegenheit geenzins de
ongeduldigheit van den Geestelyken yver, noch die heilige oplopendheit welke zo menigmaal
onder de Religie word verwart, noch ook dien vuurigen drift der geenen die men Geestelyke
Veroveraars zou mogen noemen, en die de glorie van de zielen met geweld te dwingen,
schynen te willen paren met die van J.C. en zyne Kerk. Uit kracht van dat Caracter noemde
de yveraar Meneses zyne zaak de zake Gods, en dreef ze door, even of hem geinspireert
ware dat God dezelve zou ondersteunen.
Zy hielden dat Sacrament, nevens het maken van 't Kruis op 't aanzicht, en den kinnebakslag,
waar mede de geestelyke vrylatinge des gevormden wordt te kennen gegeven, voor tekenen
van de slavernye waar toe de Portugeezen hen wilden brengen; met byvoeginge dat zy nooit
zouden dulden dat die vreemdelingen de hand aan het aanzicht hunner vrouwen en dochteren
sloegen.
Uit het gedrag van Meneses bleek zulks. Een der middelen die hy gebruikte om verdeeltheit
onder die Christenen te verwekken, en een grooten aanhang te verkrygen, was dat hy eene
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Indiaansche Kerken te worden. Dit 's de reden, zeiden zy, dat die Aartsbisschop
quaadspreekt van de Patriarchen van Babylonien; betuigende met eenen, dat zy in
de gehoorzaamheit aan hunnen Patriarch meende te volharden, en dat zy nimmer
hunnen Godsdienst zouden verla-

plechtelyke administratie van Ordens deet afkondigen. Door die afkondiging poogde de
Portugeesche Aartsbisschop met twee omstandigheeden zyn voordeel te doen. De eene was
dat de Indiaansche Geestelyken getrouwelyk zouden blyven aankleven den Prelaat van wien
zy geordent waren; de andere, dat wegens de inlandsche beroertens zedert twee jaren niemant
was geordent geworden. Men kan in het werk van Mr. de la Croce zien, hoe hy daar in slaagde.
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ten om dien van Rome te omhelzen.
+
Niettegenstaande alle die tegenstribbelingen der Nestorianen, voer de
Aartsbisschop Meneses gestadig voort hun aan te tonen, dat hun Patriarch een +Groote yver van den
Ketter was, en in den Ban gedaan; en dat men derhalven God niet in 't byzonder Aartsbisschop Meneses,
om de Roomsche Religie
voor hem konde bidden. Hy zette dit zo krachtig door, daar toe zelfs zyn eigen
beurs niet ontziende, dat hy hen eindelyk vermurwde. Ook gebruikte hy zomwylen onder de Nestorianen door
geweld, en liep menigmaal gevaar van zyn leven. Want onder voorwendzel dat te dryven.
hy volmacht van den Paus hadt, voerde hy alom het Gebied, zonder zich aan de
Bisschoppen der plaatzen te stooren, zelfs voor dat zy hem in zyne qualiteit hadden
willen erkennen. Op die wyze plantte die Afgezant van den Paus de Roomsche
Religie in dat land, niets onverzogt latende om zyn oogmerk te bereiken. Hy gaf
beveelen uit in weerwil van de Sticht-Bisschoppen, en deet de geene die hy
(a)
verordende, de dwalingen der Nestorianen eerst afzweeren. Behalven de
Geloofs-Belydenisse, waren die zich lieten Ordenen, verplicht gehoorzaamheit aan
den Paus te zweeren, en dat zy geene andere Bisschoppen zouden erkennen, dan
die hunne zendinge van hem hadden. Maar laat ons nu overgaan tot de dwalingen,
waar mede Meneses de Christenen van St. Thomas beschuldigt.
+
(b)
I. Zy hielden hardnekkiglyk staande de gevoelens van Nestorius, en
+
daarenboven namen zy geene Beelden aan, latende alleen het Kruis toe, waar
Dwalingen der
aan zy veel eere beweezen. Men zag echter de Beeltenissen van eenige Heiligen Christenen van St.
Thomas, volgens den
in de Kerken die in de nabuurschap der Portugeesche waren.
Aartsbisschop Meneses.
II. Zy verzekerden, dat de zielen der Heiligen God niet aanschouwen dan na
den dag des Oordeels.
III. Zy kenden niet meer dan drie Sacramenten, te weten den Doop, het Ordenen,
en het Nachtmaal: in de form van den Doop was zulk een groot misbruik onder hen,
dat zy dat Sacrament, ook in eene en dezelve Kerk, op onderscheidene wyzen
bedienden. Uit dien hoofde gebeurde het menigmaal, dat de Doop van geener
waarde was: invoegen dat de Aartsbisschop Meneses de meeste dier volkeren
heimelyk herdoopte. Ook wierden 'er veele gevonden, voornamelyk arme menschen
de bosschen bewoonende, die nooit waren gedoopt geweest, omdat de Doop geld
koste; en niettemin gingen zy ongedoopt ter Kerke, en ontfingen het Nachtmaal.
Daar en boven stelden zy zeer dikwils den Doop eenige maanden, en zelfs eenige
jaren uit.
IV. Zy bedienden zich niet van Heilige Olien in de plechtigheit des Doops;
uitgenomen dat zy in hunne Kerkgewoonteboeken vindende, dat 'er van Zalvinge
na den Doop gewag gemaakt wordt, de kinderen besmeerden met een zalf uit olie
van Indiaansche noten (of een soort van safraan) gemaakt, zonder eenige benedictie;
en zy hielden die zalvinge voor heilig.
V. Zy hadden geen kennis van het Vormzel, noch van het laatste Oliesel; zelfs
kenden zy die Sacramenten niet by naam.
VI. Zy hadden een afgryzen van de Oorbiegt, uitgenomen eenige weinige die in
de nabuurschap der Portugeezen woonden: en wat het Nachtmaal betreft, zy
(a)

(b)

By dat alles moet men voegen, dat de Prelaat zyn best deet om op eene prachtige wyze voor
de oogen dier volkeren te pronken met de majesteit en beiligheit der ceremonien, volgens de
uitdrukkingen van P. le Brun. Met dien luister ging gelukkiglyk gepaart de nedrigheit van het
Voetwasschen op Witten donderdag, als mede de devotien van den Vrydag des Lydens. Door
zulk eene vermenginge is het Gemeen lichtelyk te lokken. Ik moet ook niet vergeten, hoe net
van pas die Prelaat wist te doen gelden zekere Ceremonien die aan die Christenen onbekent
waren, gelyk de Benedictie der Heilige Olien, en de plechtigheit van het Sacrament in den
Tabernakel te sluiten, enz.
Hist. Orient. des prog. d'Alexis Meneses Chap. 20.
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Communiceerden op Witten Donderdag, en op andere plechtige dagen van 't jaar,
zonder andere voorbereidinge, dan dat zy nuchter ten Avondmaal kwamen.
VII. Hunne boeken waren vol van groote dwalingen (vooral tegen het H.
Sacrament), en in hunne Misse was een groot getal byvoegzelen door de Nestorianen
ingelascht.
(c)
VIII. Zy Consacreerden met kleine koekjes met olie en zout beslagen, die door
de Diakens en andere Geeste-

(c)

De gewoonte van het brood des Nachtmaals met olie en zout te beslaan, zegt M. la Croze,
hebben de Nestorianen met de Jacobiten van Syrien gemeen. Dat ik dezen Autheur om zulk
eene geringe zaak aanhale, is omdat hy eeniger mate zyn werk maakt om het Syrisch gebruik
te rechtvaerdigen, en daar van een soort van een hatelyke vergelykinge te maken met de
Hostie der Latynen, die volgens hem niet anders is dan een gedroogt lym met wasch vermengt,
en dus strydiger met de Instellinge van het Sacrament, dan de olie der Syrische Kerken.
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lyken van geringe Ordens, in een kopere pan gebakken wierden, hebbende daar
toe eene afgezonderde plaats, van gedaante als een kleine toren. Terwyl de koek
gebakken wierd, zongen zy eenige Psalmen en Geestelyke Liederen: en wanneer
men tot de Consecratie gereet was, gooten zy de koek in een klein mandjen met
bladeren op den Altaar, door middel van een gat 't welk in de zolder van dat klein
torentjen was. Daarenboven gebruikten zy, in plaats van wyn, water waar in men
alleenlyk rozynen geweekt hadt.
IX. Zy lazen de Misse zeer zelden, en die dezelve bediende, droeg een soort van
een Stool over zyn gewoon gewaad, schoon hy geen Diaken was. Hy hadt altoos
het wierookvat in de hand, en las byna zo veele gebeeden als de Celebrant, daar
by voegende verscheidene andere onbekende en ongodvruchtige ceremonien,’ (die
boven al hunne dwalingen wegens den aart van het Sacrament te kennen gaven.)
‘X. Zy hadden zulk eene groote achtinge voor de Ordens, dat 'er geene familie
gevonden wierdt waar in niet de een of de ander geordent was: de reden daar van
blykt, dewyl de Ordens hen niet onbekwaam maakten tot het bedienen van alle
andere ampten, en zy daar door overal den voorrang hadden.
Daarenboven namen zy de vereischte bejaartheit tot het Priesterschap en de
andere Ordens niet in acht: want zy maakten Priesters van 17. 18. en 20. jaren: en
wanneer zy Priesters waren geworden, begaven zy zich in 't huwelyk, zelfs met
weduwen, en hertrouwden tot twee of driemaal toe.’ (Men zag menigmaal Vader,
Zoon, en Kleinzoon te gelyk Priesters in eene en dezelve Kerk.) ‘De vrouwen der
Priesteren hadden eenigen rang boven andere, zo in de Kerken als op andere
plaatzen, en zy deeden zich onderscheiden door een kruis dat zy aan den hals
droegen, of door eenig ander sieraad.’ (Het gewaad der Geestelyken bestondt in
witte onderbroeken, en een lang hembd daar over heen, waar by zy zomwylen tot
meerder sieraad nog een witten of zwarten overrok voegden. Hunne kruinen waren
geschoren op dezelve wyze als die der Monniken, of der Reguliere Kanoniken.)
‘XI. Zy gingen dagelyks met luider stemme den Goddelyken Dienst verrichten in
de Chaldeeuwsche Taal: en zy meenden niet verplicht te zyn den zelven anders te
verrichten: ook hadden zy geen Getyboeken om zulks in 't particulier te doen.
XII. Zy begingen Simonie in het bedienen van den Doop en van het Nachtmaal,
zettende die bedieningen op een zekeren prys. Wat het Huwelyk aangaat, zy namen
daar toe den eersten Priester die hen ontmoetede, voornamelyk de geenen die
buiten op 't land woonden.’ (Zelfs gebruikten zy menigmaal geen Priester, en volgden
in hunne Huwelyken de bygelovige Ceremonien der Afgodendienaren, hunne
nabuuren of medeburgeren.)
‘XIII. Zy eerden op eene ongemeene wyze hunnen Patriarch van Babylonien, het
Scheurzieke Hoofd van de Secte der Nestorianen: in tegendeel konden zy niet
dulden dat men van den Paus sprak in hunne Kerken, waar in zy meesttyds noch
Pastoor, noch Vicaris hadden, maar alleen eenen Oudsten die voorzat.
XIV. Schoon zy op de Zondagen ter Misse gingen, geloofden zy echter niet daar
toe volgens hun geweten verplicht te zyn: invoegen dat het hun vrystondt daar niet
te gaan; ook waren 'er plaatzen daar men maar eenmaal 's jaars de Misse las, en
zelfs andere daar zulks in geen 6. 7. en 10. jaren geschiedde.
XV. De Priesters bemoeiden zich met waereltlyke bedieningen,’ (en verzuimden
het bestier hunner kudden.) ‘De Bisschoppen waren Babyloniers, van hunnen
Patriarch gezonden, en zy hadden hun bestaan uit vuile winst en Simonie, dryvende
een openbaren koophandel met heilige dingen, gelyk het opdragen der Ordens en
het bedienen der andere Sacramenten.
‘XVI. Des Saturdags aten zy vleesch; en ten aanzien van hunne vasten van
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Paasschen en van den Advent staken zy in die dwalinge, dat zy eenen dag met
vasten overgeslagen hebbende, op de volgende dagen mede niet vasteden, wanende
daar toe niet verplicht te zyn, als hebbende de vasten reets verbroken.
+
(Hunne Paasch-Vasten was zeer gestreng. Boven dien hielden zy andere, ten
+
naasten by op die manier als van de Grieken gezegt is, doch de bygelovigste
Strenge vasten en het
gebruik der Baden.
onder hen voegden het bad by het vasten; zich inbeeldende dat het vasten
onvolmaakt was, indien zy nalieten zich 's morgens het gantsche lichaam te
wasschen. Zy baadden zich ook wanneer het gebeurde dat zy iemant van een
geringe afkomst aanraakten. Ik zal nog aanmerken, dat die Christenen hunne vasten
aanvingen 's avonds voor den Vastendag, en eindigden met den volgenden avond.
+
De Kraamvrouwen die een zoon gebaart hadden, kwamen niet in de Kerk dan
op den veertigsten dag na hunne verlossinge. Tachtig dagen moesten 'er verlopen +Kerkgang der
Kraamvrouwen.
voor eene die van een dochter gelegen was. Den bestemden tyd verstreken
zynde, vertoonde zich de moeder met haar kind, en droeg het aan God en aan de
Kerk op. Zy hadden veel vreeze en ontzag voor den Kerkban.
+
De Kerkelyke Tucht liet niet toe iemant te absolveren die een moord hadt begaan,
en men gaf ook geen absolutie van andere diergelyke misdaden, zelfs niet, gelyk +Strengheit der Kerkelyke
Tucht.
men verzekert, in de uure des doots. Men zal lichtelyk bespeuren dat die tucht
(a)
niet zeer overeenkomt met het gevaarlyk point van eere straks te melden. Hunne
Kerken waren donker, niet zindelyk, gelykende geheel en al naar Pagoden, en
zonder eenige andere verbeeldingen dan kruissen, welkers uiteinden de gedaanten
van Lelien hadden.
‘Zie daar het voornaamste gedeelte der dwalingen (en misbruiken) welke de
Aartsbisschop Meneses onder de Christenen van St. Thomas meent gevonden te
hebben, en welke de Uitschryver van die Historie breed uitmeet, om aan te wyzen
dat men ongemeene pogingen heeft moeten aanwenden om met die Volkeren te
recht te geraken. Maar indien die Aartsbisschop en de andere Missionarissen van
+
den Levant wel onderwezen waren geweest in de oude Godgeleertheit, zouden zy
die dwalingen zo zeer niet hebben vermenigvuldigt. Waarlyk, als men aanmerkt +Aanmerkingen op de
dat zy alles hebben afgemeten met opzicht tot de Theologie welke in de Scholen aangehaalde dwalingen.
van Europa geleeraart wordt, moet men niet vreemd vinden dat zy de Oostersche
Natien op dien voet hebben willen hervormen. Ik bekenne dat 'er misbruiken waren
die verbetering nodig hadden; maar men hadtze niet moeten verbeteren volgens
onze gebruikelykheden. Men hadt daar toe moeten te baat neemen hunne oude
boeken, en de zaken naar den inhoud derzelve schikken; en zulks konde men
gemakkelyk gedaan hebben, gelyk in 't vervolg blyken zal. Maar eerst moeten wy
het overige van die Historie bybrengen, om te beter te konnen oordeelen van het
gedrag van Meneses, en van de voorgewende dwalingen der Nestorianen.
+
‘De Aartsbisschop Meneses beleidde een Synode’ (te Diamper in het Koningryk
van Cochin) ‘den 20. Junii 1599. waar in zich de Gedeputeerden der Nestorianen +De Aartsbisschop
bevonden, om gezamentlyk met den Aartsbisschop te overwegen al 't geen den Meneses belegt een
Godsdienst betrof. En opdat het schynen mogte dat de Nestorianen de volkomene Synode te Diamper.
vryheit hadden welke in die soorten van byeenkomsten vereischt wordt, en
daarenboven hunne toestemminge mogten geven aan al 't geen daar zoude besloten
(b)
+
worden, wist de Aartsbisschop acht der vermaardste onder de Geestelyken op
zyne zyde te krygen, die hy ten vollen onderrichtte van zyn oogmerk, en van de +Zyn gedrag ten dien
weegen die men moest inslaan om het zelve te bereiken, hun een breed verslag opzichte.
(a)
(b)

Zie het geen hier achter volgt aangaande de vryheit welke zy bebben van te doden de geenen
die voor hun niet uit den weg gaan.
Zie het merkwaardig verslag van 't Synode van Diamper in l'Hist. du Christianisme des Indes
L. III.
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doende van alle de Besluiten die men daar zoude nemen, en hun gevoelen over
yder punct in 't byzonder afvragende, even of 'er nog niets was vastgestelt; ten einde
zy op het Synode verscheenen zynde, van gelyken zouden doen, en daar door de
andere verplicht worden hun voorbeeld te volgen. Hy gebruikte tot het gelukken
zyner beoogingen nog verscheidene an-
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dere voorzorgen, onnodig om hier te worden opgehaalt: al 't geen tot hier toe gezegt
is, dient alleen om te doen zien op wat manier de Roomsche Religie in den Levant
is ingevoert, en dat men niet verwondert moet zyn, dat alle de vereenigingen gemaakt
met die Volkeren, welke wy Scheurmakers noemen, niet lang standhouden.
+
‘Het besluit van dat Synode was dan, dat de Priesters, de Diakens, de
+
Onderdiakens, en daarenboven alle de aanwezende Gedeputeerden van de
Besluit van dat Synode.
Steeden, de Geloofsbelydenisse, welke de Aartsbisschop by zich zelven hadt
opgestelt, zouden ondertekenen. Dit werdt ook ter uitvoer gebragt, en zy zwoeren
alle op eene plechtige wyze gehoorzaamheit aan den Paus, den zelven erkennende
voor het Hoofd der Kerke, en dat zy voortaan geen gemeenschap met den Patriarch
van Babylonien zouden onderhouden. Daarenboven vervloekten zy de persoon van
Nestorius en alle zyne dwalingen, belydende dat Cyrillus Patriarch van Alexandrien
heilig was. Behalven dat, maakte men in dat Synode een groot aantal van byzondere
+
Instellingen, om te hervormen de dwalingen welke de Aartsbisschop Meneses
+
voorgaf in de bedieninge van hunne Sacramenten, als mede in hunne boeken
Nieuwigheden door den
(a)
Aartsbisschop
Meneses
te worden gevonden. Ten dien einde deet hy hunne Liturgien en hunne andere
by
de
Christenen
van St.
Officien verbeteren. Hy schoeide al 't geen het Huwelyk betrof, op den leest van
Thomas
ingevoert.
het Concilie van Trente. 't Geen betrekkelyk was tot de Sacramenten van de
Boete, van het Vormzel, en van het laatste Oliesel schikte men ook naar het gebruik
der Roomsche Kerke. Men verboodt het huwelyk aan de Priesters voor het
toekomende, en men maakte reglementen voor de geenen die reets getrouwt waren.
Met een woord, de Aartsbisschop voerde de Religie der Latynen onder de Chaldeen
+
in, zo door middel van dat Synode, als door zyn bezoek dat hy aan verscheidene
+
Kerken gaf. Maar laat ons nu zien, of hy reden gehadt heeft om zo veele
Die nieuwigheden
nieuwigheden by de Christenen van St. Thomas in te voeren. Dit kan dienen om onderzogt.
den Godsdienst dier Volkeren te ontdekken.
+
‘I. Wat aangaat de dwalingen welke de Aartsbisschop Meneses hun toeschryft,
+
wy hebben in het voorgaande Hoofdstuk de gevoelens van Nestorius met die
1. Ten opzichte van den
der Roomsche Kerke overeengebragt; op die wyze nu, moest de Aartsbisschop naam van Nestorianen.
met hen gehandelt hebben, om iet uit te werken dat van duur konde zyn: Want men
hadt hen hun gevoelen eerst moeten hooren verklaren, eer men hen daaruit alleen
veroordeelde dat zy zich Nestorianen noemden. Wanneer men hun hadt
aangewezen, dat alle hunne verschillen met de Roomsche Kerke alleenlyk in
dubbelzinnigheden bestonden, zouden zy veel gemakkelyker te overreden zyn
geweest.
+
‘II. Wat de Beelden betreft, de Chaldeen hebben daar voor zo veel achting niet
als de Grieken, omdat die groote eerbied daar omtrent in de Grieksche Kerk niet +2. Omtrent de Beelden.
eerder is opgekomen dan zedert het II. Concilie van Nicea, 't welk van later tyd
is dan alle de Secten der Chaldeen, die zich gemeenlyk vergenoegen met een kruis
in de hand te hebben. Dat kruis, waarmede de Priester het volk zegent, is van
metaal, gantsch eenvoudig, en zonder eenig beeldwerk. De Aartsbisschop hadt de
Christenen van St. Thomas by die oude eenvoudigheit konnen laten blyven, dewyl
al 't geen sedert dien tyd aangaande de Beelden is ingestelt, alleenlyk de Discipline
raakt.
+
‘III. Het is wel waar dat zy den Doop niet bedienen op de wyze der Latynen: maar
+
daarom moet men niet geloven, dat de form van hunnen Doopt van geener
3. Omtrent den Doop.
waarde is; en nog minder was het nodig te herhopen de geenen die volgens het
Chaldeeuwsch gebruik gedoopt waren. 't Geen de Missionarissen misleidt, wanneer
zy met de Oosterlingen over zaken van Godsdienst handelen, is dat zy
(a)

Men verbrandde daar van een grote menigte.
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vooringenomen zyn met het geen zy in de Scholen aangaande de stoffe en de
gedaante der Sacramenten geleert hebben. Wanneer zy, by voorbeeld, niet zien
dat het kind gedoopt wordt ter zelvertyd als men de woorden uitspreekt die de daat
te kennen geven, geloven zy dat de Doop van gener waarde is; zonder te letten dat
de manier van de Sacramenten te bedienen by de Oosterlingen voornamelyk bestaat
in zekere gebeeden die zy opzeg-
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gen, en dat zy zulke groote Overnatuurkundigen niet zyn als de Latynen. Ook zyn
zy onkundig van eengroot getal zwarigheden die voor onze Theologanten met veel
hairklovery verhandelt worden; doch daarom is het geloof der Nestorianen niet
minder zuiver, noch minder oud.
+
‘IV. De zalvinge welke zy na den Doop doen, is by hen het Sacrament van 't
+
Vormzel, 't welk veel verschilt van dat der Latynen: maar het was onnodig, dat
4. Omtrent de Zalvinge.
de Aartsbisschop Meneses eene andere zalvinge volgens het gebruik van zyne
Kerk invoerde, welke immers op zyn best niet meer dan eene enkele ceremonie is.
Hy hadt moeten weten, dat de Nestorianen, volgens het oud gebruik van de
Oostersche Kerk, den kinderen het Vormzel en het Nachtmaal te gelyk met den
Doop toedienen. Het was derhalven gevoegelyk geweest hunne Gewoonteboeken
op te slaan, om te zien of 'er eenige misslagen in de bedieninge van dat Sacrament
waren ingeslopen: in plaatze dat Meneses alleen schynt te hebben toegelegt om
zeer oude gebruikelykheden achter de bank te werpen, omdat zy juist met die der
Latynen niet overeenkwamen.
+
(a)
‘V. De Aartsbisschop bedriegt zich, wanneer hy zegt dat de Christenen van
+
St. Thomas geenerlei kennisse van het Vormzel, noch van het Laatste Oliesel
5. Omtrent het Vormzel
en het laatste Oliesel.
hadden, omdat zelfs de benamingen daar van hun onbekend waren. Het kan
zyn, dat zy de namen van die Sacramenten niet geweten hebben, voornamelyk dien
van het laatste Oliesel, die nergens dan in de Latynsche Kerk bekent is: want schoon
de Oostersche Kerk de zalvinge der zieken in gebruik heeft, overeenkomstig met
de woorden van den Apostel Jacobus, noemt zy die plechtigheit echter niet het
laatste Oliesel, om de boven gemelde redenen daar wy van de Grieken gewag
maakten: en die zelve redenen konnen ook op het Vormzel worden toegepast. De
Priesters geven dat Sacrament by de Nestorianen, zo wel als by de Grieken, te
gelyk met den Doop, waar van het, zeggen zy, eene volmaaktheit is welke daar
nooit van moet worden afgescheiden. Wat aangaat hunnen afschrik van de Oorbiegt,
zulks was gewisselyk een misbruik in die Kerk ingeslopen, dewyl de Biegt den
gantschen Levant door in gebruik is, schoon de meeste niet geloven daar toe volgens
het godlyk recht verplicht te zyn.
+
‘VI. Wat belangt de dwalingen welke de Aartsbisschop waant gevonden te hebben
+
in hunne Boeken, tot zo verre dat hy het Officie van den Advent geheel en al
6. Ten aanzion van
wilde afschaffen, men hadt gemakkelyk een goeden zin aan alle die zogenaamde hunne Misboeken.
dwalingen konnen geven; behalven dat de reforme welke hy in hunne Liturgie
maakte, zeer ongevoeglyk was: want niets is wanstalliger dan de Misse der
Nestorianen, zo als zy door Meneses is verandert, en in de Biblioteek der
Oudvaderen gevonden wordt. Men ziet daar de geschiktheit gantsch omgekeert,
omdat men die Liturgie wilde buigen naar het gevoelen dat de Latynsche
Godgeleerden van de Consecratie hebben, welke zy doen bestaan in de woorden,
Dit is myn lichaam, enz: in plaatze dat de Nestorianen met alle de andere
Oosterlingen geloven, dat de Consecratie niet eerder volbragt is, dan na dat de
(a)

M. de la Croce ubi sup. poogt deze plaats te wederleggen, en geeft te verstaan dat M. Simon
ter quader trouwe handelt: voor my, ik kan die quade trouw niet ontdekken. M. Simon toont
dat het gantsche geschil op een onderscheit van benaminge uitkoomt: doe daar by het
onderscheit der tyden ten aanzien van het Vormzel. In allen gevalle, de praktyk en het oogmerk
der beide Sacramenten zyn altoos dezelve onder verschillende ceremonien en eene andere
manier van doen, wat 'er M. de la Croce ook van zeggen moge. Uit de woorden van den
Aartsbisschop Meneses, die hy pag. 210. aanhaalt, en uit zyn gantsch gedrag blykt, dat
volgens een gemeen gebrek der geenen die alleen door gewoonte van deze of geene Religie
zyn, die Portugeesche Aartsbisschop geen kennisse van plichten, van leerstukken, noch van
gebruikelykheden hadt, dan voor zo verre die zaken overeenkwamen met de denkbeelden
die hy by zyne Natie hadt verkregen. Om daar van overtuigt te zyn, behoeft men maar de
Decreten van zyn Synode te lezen.
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Priester het gebed, 't welk zy de aanroepinge van den Heiligen Geest noemen,
geëindigt heeft. Ondertusschen doet Meneses de Nestoriaansche Priesters de
Hostie aanbidden, zodra zy deze woorden, Dit is myn lichaam, hebben uitgesproken,
schoon zy niet geloven dat dezelve dan reets geconsacreert is. Men kan hier over
raadplegen de Noten over Gabriel van Filadelfien, waar in de Autheur de Nestorianen
in 't byzonder rechtvaerdigt, en klaarblykelyk aantoont, dat hunne Liturgien, zelfs
die den naam van Nestorius dragen, niets onrechtzinnigs be-
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helzen: 't geen veel verschilt van het gevoelen van Meneses, die hen voor godlozen
en Ketters uitscheldt, en die zyne gewaande verbetering blotelyk staaft met in 't
algemeen te zeggen dat die Liturgien vol zyn van godslasteringen. Die zelve Schryver
doet zien, dat men in eene der Liturgien tot gebruik der Nestorianen, welke hem
van een Babylonisch Priester was ter hand gestelt, den naam van Nestorius nevens
verscheidene andere zaken hadt uitgeschrapt, en andere stellingen van eene andere
hand ingevoegt, omdat de Nestoriaansche Priester, die zich van die Liturgie
bediende, met de Roomsche Kerke, ten minsten zo 't scheen, vereenigt was; 't geen
hem verplicht hadt in zyn Misboek te veranderen al 't geen den Theologanten van
Rome konde aanstotelyk zyn. De Nestorianen hebben by eene andere gelegenheit
(a)
insgelyks gedaan, volgens het verhaal van Stroza: want zodra zy te Rome kwamen,
en van Nestorius als eenen godlozen Ketter hoorden spreken, scheurden zy uit
hunne boeken alle de bladzyden waarin van hem werdt gewag gemaakt, daar uit
lichtende al 't geen zy geloofden met de Godgeleertheit der Roomsche Kerke te
stryden.
+
‘VII. Men moet op de lyst der dwalingen niet stellen het gebruik dat zy hebben
+
van met gereezen brood te consacreren, olie en zout daar onder mengende,
7. Aangaande de
dewyl daar door de natuur van het brood niet verandert wordt. Daar en boven is Consecratie met gerezen
de ceremonie, welke zy verrichten om dat brood eeniger mate heiliger te maken brood.
voor de Consecratie, pryselyk, en zelfs zeer oud. Zy onderscheiden daar door, even
als de Grieken, het brood dat geschikt is om het Lichaam van Jezus Christus te
worden, van alle andere brooden, die zy voor onheilig houden, zo lang 'er geen
zeker getal van gebeeden en Psalmen over gereciteert is.
+
‘VIII. 't Is niet te verwonderen, dat de Chaldeen niet zo menigmaal de Misse
leezen als de Latynen, en dat verscheidene Priesters de Misse van den Bisschop +8. Omtrent de
menigvuldige lezingen der
bywonen, en de communie uit zyne handen ontfangen. Dat is een oud gebruik
Misse.
der Kerke: daar integendeel de gewoonte van zulk een groot getal van Missen
te leezen in de Latynsche Kerk zeer nieuw is, en voornamelyk ingevoert van de
Bedelmonniken, gelyk de Kardinaal Bona heeft aangemerkt; welke gewoonte voorts
krachtig is toegenomen zedert de invoeringe van het nieuw Kerkelyk Recht. 't Is ook
een zeer oud gebruik, dat die de Misse bedienen en bywonen, een goed gedeelte
daar van opzeggen; en zulks geschiedt, om dat de Liturgie een openbaar bedryf is,
't welk het volk zo wel als den Priester betreft, gelyk gemakkelyk uit de gebeeden
der Latynsche Misse zelfs bewezen kan worden.
+
‘IX. Het is waar dat de Nestorianen en de andere Oosterlingen van de oude
Discipline zyn afgeweken ten aanzien van de Ordens, en dat zy niet letten op de +9. Omtrent de
vereischte bejaartheit, in de Canons voorgeschreven: maar indien daar omtrent, Verordeningen.
als mede ten opzichte van het huwelyk der Priesteren, reforme nodig was, moest
men die reformatie uit hunne eigene wetten, liever dan uit die van Rome, gehaalt
hebben. Al de waerelt weet, dat het in de Oostersche Kerk den Priesteren geoorloft
is zich voor hunne Ordening in den Echt te begeven. Dit is 't geen de Aartsbisschop
Meneses in hen te hervormen moest hebben overwogen, en de huwelyken der
Priesteren niet te niet gedaan, om zich te gedragen naar eenige Instellingen der
Synoden van Goa, door de Latynsche Missionarissen gehouden.
+
‘X. Meneses schynt zonder reden onder het getal der dwalingen gestelt te hebben
de gewoonte van de Getyden niet te lezen buiten de Kerk; aangezien dat gebruik +10. Aangaande het lezen
der Getyden.
nieuw is, en het Getyboek niet is opgestelt om in het particulier gereciteert te
worden.
(a)

Petr. Stro za de Dogm. Wyders kan men de Liturgien der Nestorianen nazien in de
Dissertations sur les Liturgies door P. le Brun. Tom. III. Dissert. XII.
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+

‘“XI. Ik twyfel of men de schattinge die de Nestoriaansche Priesters de gemeente
voor het bedienen der Sacramenten opleggen, wel Simonie mag noemen, omdat +11. Aangaande de
zulks hun voor Inkomst verstrekt; en daar op kan men toepassen 't geen te voren inkomsten der Priesteren
voor het be dienen der
aangaande de Grieken gezegt is.
+
‘“XII. Men moet, dunkt my, niet onder de dwalingen rekenen de gehoorzaamheit Sacramenten.
+
welke de Nestorianen voor hun12. Ten aanzien van de
gehoorzaamheit van den
Patriarch.
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nen Patriarch hebben; omdat de Oosterlingen alle de Patriarchen, zelfs dien van
Rome, houden voor Magten door het stellig Recht ingevoert: en indien men hun
den afkeer dien zy van den Paus hebben, verwyt, antwoorden zy dat de Paus zich
rechten over de Kerken van het Oosten aanmatigt, welke die Kerken niet erkennen.
Wat aangaat dat zy noch Pastoors noch Vicarissen hebben, maar dat de oudste
Priester in hunne Vergaderingen voorzit, men kan zulks redelyker wyze voor geene
dwalinge houden: het is in tegendeel eene uitmuntende Discipline, welke in allerlei
Kerken behoorde stand te grypen, om voor te komen verscheidene misbruiken die
hedendaagsch omtrent de Beneficien in zwang gaan.
+
‘XIII. Eindelyk is het meerendeel van 't geen Meneses in de Nestorianen misbruik
+
noemt, zulks inderdaat niet, verkrygende die gedaante alleen in de Inbeeldinge
13. Eindelyk ten aanzien
van eenige Missionarissen, die den Godsdienst regelen naar 't geen zy in hunne van andere zogenaamde
Scholen geleert hebben. Zal men, byvoorbeeld, zeggen dat het een dwaling dier misbruiken.
volkeren en andere Christenen van den Levant is, vleesch te eeten op Saturdag,
welke by hen volgens het oud gebruik der Kerke een Feestdag is? Zal men ook
zeggen, dat de Nestorianen dwalen ten opzichte van 't Huwelyk, omdat zy zich den
eersten Priester dien zy vinden konnen, om getrouwt te worden aanbieden? Men
moet weten, dat in de Oostersche Kerk de Priester niet tot getuige van den Echt
verstrekt; maar daar van alleen de ware Bedienaar is, even als van andere
Sacramenten en Ceremonien.
+
(De Christenen van St. Thomas zeggen dat zy alle zynafgestamt van zekeren
Mar Thomas, of Thomas Cana een Armenisch Koopman, die zich in Cranganor +Afkomst der Christenen
van St. Thomas.
nederzettede. Deeze Mar Thomas trouwde twee vrouwen, welke beide hem
kinderen verwekten. Die der eerste vrouwe erfden de goederen die hy in 't zuiden
van het Koningkryk Cranganor bezat, en die van de tweede, welke eene tot het
Christendom bekeerde slavinne was, wierden erfgenamen der bezittingen van
hunnen Vader in het Noorden. In 't vervolg vermenigvuldigden die afkomelingen
zeer, en verspreidden zich in twee takken die zich nooit aan elkander verbinden.
Die uit de eerste vrouwe zyn gesproten, en de Branche der Edelen uitmaken, gaan
zo verre in hunne verachtinge en afkeer van de Christenen der andere Branche,
dat zy met hen niet willen Communiceren, noch zich van hunne Priesters bedienen.
Mar Thomas, dien die Christenen voor hunnen gemeenen Vader houden, leefde
volgens het algemeen gevoelen in de tiende eeuwe: maar Mr. la Croce meent dat
hy voor de zesde eeuwe geleeft heeft.
+
In vervolg van tyd genoten die Christenen groote voorrechten, onder de Vorsten
+
des Lands, en wierden eindelyk zo machtig, dat zy Koningen van hunne Natie
Grote voorrechten dier
Christenen.
en van hunnen Godsdienst verkoren. Die onafhangelykheit duurde tot het
overlyden van eenen hunner Vorsten, die geene kinderen nalatende, een nabuurig
Afgodisch Koning tot zynen Opvolger benoemde.
+
Niettegenstaande de staatwisselingen die de Oost-Indien zedert twee eeuwen
+
hebben ondergaan, bezitten de Christenen van St. Thomas nog tegenwoordig
Welke nog voor een
groot gedeelte in wezen
meer dan veertienhondert Vlekken of groote Dorpen onder de gehoorzaamheit
zyn.
van een eenigen Bisschop, die hun was toegezonden van den Patriarch van
Babylonien, voor den aanvang der meer gedwongene, dan vrywillige vereeniginge
dier Christenen. Die Bisschop, aan wien de Portugeezen den naam geven van
Bisschop de la Sierra, dat is, der Bergen, om dat Angamale, daar hy altoos zyn
verblyf gehadt heeft, tusschen het Gebergte gelegen is, vonniste over alle gedingen
zonder hoger beroep, zo in 't waereltlyke, als in 't Geestelyke. Nog hedendaagsch,
zegt Mr. la Croze, zyn de Bisschoppen dier Christenen ‘geboorene Rechters over
alle burgerlyke en Kerkelyke zaken van hun Bisdom. Uit kracht van hunne
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Voorrechten, die niet betwift worden, hebben de Heidensche Vorsten en Rechters
by hen niets te zeggen, dan alleen in 't Crimineel. Behalven de schattinge die zy
aan hunne Vorsten betalen, zyn zy alleen verplicht een zeker getal krygsbenden in
tyd van oorlog te leveren. ...... Het getal dier Christenen moet gestadig meer en
meer aangroejen, dewyl het Huwelyk den Priesteren niet verboden is, en men onder
hen noch Monniken noch Nonnen vindt; en aangezien daarenboven die Christenen
zich zeer zelden buiten hun vaderland nederzetten.’
De Autheur van dat uittrekzel beschryft
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+

ons ook uit de Verhalen van eenige Missionarissen, den aart dier Christenen van
+
Malabar. Ik zal daar van eenige staaltjes bybrengen. Die Christenen zyn in 't
Geäartheit en zeden dier
Christenen.
algemeen leerzaam en eerbiedig: zy zullen nooit zitten in de tegenwoordigheit
van hunne Oversten, zelfs niet in die van hunne oudste Broeders, voor dat het hun
bevolen wordt, en als zy eens bevel gekregen hebben om te zitten, zullen zy niet
opryzen voor dat men het hun zegt. In hunne Vergaderingen hebben alleen de
oudste en de verhevenste in rang het recht van te spreken, de andere zwygen zo
lang tot men hun vraagt. Een kind houdt in de tegenwoordigheit van zynen vader,
en een leerling in die van zynen meester de linker hand voor den mond, ten teken
van eerbied. Wanneer twee personen van onderscheiden rang elkander ontmoeten,
steekt de mindere zynen arm en hand uit, en buigt zich voor zyn meerder. Die
Christenen, vaart men voort, zyn nieuwsgierig en bygelovig. De eerste hoedanigheit
maakt hen leergierig, de andere maakt hen lichtgelovig, en doet hen met voortekenen
en voorzeggingen raadplegen. De Dingsdag en de Vrydag worden by hen voor
ongelukkige dagen gehouden. Zy trouwen vroeg, en men wil dat zulks veel tot hunne
kuisheit toebrengt. By hen laat ydereen zyn hair groejen zo 't wil, uitgenomen de
gryzaarts, en die niet trouwen willen, als mede die den bedevaart naar het graf van
St. Thomas te Meliapour gedaan hebben. Dewyl ik my alleen houde aan 't geen
eenig opzicht tot de Religie heeft, zal ik hunne manier van zich te kleden niet
beschryven. Dit echter moet ik zeggen, dat zy altoos gewapend overstraat gaan,
doch in hunne Kerken tredende, hun geweer aan de deur afleggen, invoegen dat
de ingang dier Kerken zeer wel naar een wachthuis of corps de garde gelykt. Een
Indiaansche Heiden die een Christen slaat, wordt ter doot veroordeelt, en kan het
niet afkopen dan met het offeren van een goudene of zilvere hand in de Kerk der
plaatze daar hy den slag heeft toegebragt. Zich vastelyk inbeeldende dat niets kan
halen by de zuiverheit van hunnenadel, strekken zy hunne belagchelyke verwaantheit
zo verre uit, dat zy nimmer menschen van een geringen afkomst zullen aanraken,
en zelfs de beledigende voorzichtigheit hebben van den geenen die hun van verre
te gemoed komen, toe te roepen om te wyken en plaats te maken. Zelfs hebben zy
het recht van te dooden de geenen die weigeren voor hun te wyken. Deze zyn de
(a)
voorrechten welke een oud Monarch des Lands hun heeft toegestaan, en door
(b)
een lang genot in wezen blyven, schoon zy de kopere platen, waar op die
voorrechten in 't Malabaarsch gegraveert waren, verloren hebben. Wat zulke
+
gebruiken belangt, ik meen dat men ze niet kan overeenbrengen met den geest
+
des Christendoms: maar die Christenen van St. Thomas paaren op eene
Aanmerkingen
dienaangaande.
wonderlyke wyze, gelyk het menschelyk geslacht in 't algemeen doet, hunne
gebreeken met eenen blinden yver voor de overgeërfde Leerstukken: en daar uit
moet men besluiten dat de menschen overal met eene en dezelve koppigheit de
Religie, welke aan hun is overgelevert, staande houden, en op eene gelyke wyze
nalatig zyn in het waarnemen van de plichten die daar in zyn voorgeschreeven. Niet
anders is het met de Portugeezen in de Indiën gelegen, want, niettegenstaande
den pralenden toestel van hunne devotie, en den eerbied dien zy voor de Priesters,
de Kerken, en de Crucifixen doen blyken, zou het al zo moeilyk zyn de zeeden van
die geduchte navolgers van den sleur-Godsdienst over een te brengen met de
praktyk van het ware Christendom.
+
Men zegt ons, dat die Christenen op eene ongevoelige wyze ongerymde en
bygelovige Leerstukken en gebruiken onder hunnen Godsdienst hadden vermengt. +Vreemde gevoelens
Voor dat zy door de zorgen van Meneses tot het geloof van Rome gebragt waren, onder die Christenen
hadden veele onder hen het Leerstuk van de Ziel-verhuizinge aangenomen, en ontstaan.
(a)
(b)

Ceram Perumal, Keizer van Malabar in de tiende eeuw.
Zie Hist. du Christ. des Indes Liv. I.
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andere dat van een blind en onmydelyk Noodlot. Zommige hadden van de
Indiaansche Heidenen overgenomen dat soort van Deïsmus, 't welk leert dat allerlei
Godsdiensten aangenaam zyn aan 't Opperwezen, dezelve vergelykende by zo
(c)
veele beeken die alle zamenlopen tot die onmetelyke bron van gelukzaligheit

(c)

Indien God gewilt badt dat ik een Christen was, ik zou het van myne geboorte af geweest
zyn, antwoordde een Indiaansch Koning aan den Aartsbisschop Meneses die hem aanzogt
om Christen te worden. De Indianen houden zich verzekert, dat alle de Religien van God
komen, enz. Zie in l'Hist. du Christian. des Indes, p. 313. enz. ook p. 322. de redenvoeringen
van dien Aartsbisschop aan den Koning van Cochin, om hem te bekeeren. De Aartsbisschop
brak zyne reden af met den Indiaanschen Koning zeer verstoort voor het algemeen Oordeel
te dagen.
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welke men in God zoekt, en dat het met één woord hem behaagt dat elk hem aanbidt,
en zyne zaligheit bewerkt volgens de gronden der Religie waar in hy is opgevoed.
+
Men vindt ook, dat zy verscheidene bygelovige boeken der Indianen in gebruik
hadden, gelyk het geen den naam van Parisman draagt, waar uit zy verscheidene +Ook verscheidene
bygelovigheden.
bygelovige gewoontens ontleenden, en waar in men eenige geheimen van
Geneeskunde ontmoet, als mede verscheidene middelen om de boze geesten uit
(a)
de lichamen der bezetenen te verdryven; gelyk zyn de Ring van Salomon, die
aanwyst wat dagen bekwaam zyn om zich in 't huwelyk te begeven, om op reis te
gaan, enz. en de Haudh, waar in ondervindingen, op de Toverkunst gegrond, vervat
worden, enz. Zy hadden ook van de Afgodendienaars overgenomen het gebruik
van Talismans, en van zekere bygelovige briefjes die zy aan den hals droegen. Alle
die bygelovigheden blyven in wezen by de Christenen die zich met Rome niet
vereenigt hebben.
+
Nu kome ik tot hunne Godsdienstige gebruiken, en tot die daar toe konnen
+
gebragt worden. Men heeft by hen onder de plechtigheden van Paaschen
Paasch-Gastmaal.
opgemerkt een gastmaal, 't welk eenige overeenkomst met de Agapen der eerste
Christenen heeft. Die maaltyd, welke zeer gering is en gemeenlyk in kruiden,
vruchten, en ryft bestaat, wordt gehouden in het voorhof dat men aan den ingang
hunner Kerken ontmoet. De Priesters hebben daar in een dubbel deel, maar de
Bisschop een driedubbel. By die Agapen moet men voegen de ceremonie welke by
de Christenen van St. Thomas de Casturé genaamt wordt; 't Is als een teken van
broederlyke liefde. Men vat in de Kerk den oudsten der Caçanares (of Priesters dier
dier Christenen) by de handen, en ontfangt in dien staat zynen zegen.
+
Die Christenen besprengen zich even als de Roomsgezinden aan de deuren
+
(b)
Wywaterhunner Kerken met zeker water 't welk voor Wywater verstrekt. Zy nemen 't
onder 't maken van het Kruis-teken, en onder het doen van een gebed ter eere van
Nestorius. Het bestaat alleen in gemeen water vermengt met aarde, welke gehaalt
wordt van de plaatzen daar St. Thomas is doorgegaan. By gebrek van die aarde,
werpt men eenige greinen wierook in het water. Ik hebbe gezegt dat zy kruissen,
en verbeeldingen van het Kruis in hunne Kerken hebben. Men verhaalt ons ook dat
+
de Priesters Crucifixen in processie omdragen, en aan de devote omstanders
+
(c)
Crucifixen omgedragen,
dezelve doen kusschen. Die soort van godvrucht is zelfs tot de Heidenen
en
op de wegen geplaatst.
overgegaan. Men vindt kruissen op de straten, zelfs op de grote weegen en op
afgelegene plaatzen. Men zet ze op een voetstuk, waar in men een gat gemaakt
heeft om daar in een brandende lamp te plaatzen, en men verzekert dat de Heidenen
zeer dikwils de vereischte olie tot die lampen bekostigen. Ik weet niet of men hier
(d)
gevoeglyk kan inlassen de gelykenisse, by Mr. la Croze gemeld, van den Lingam
der Indianen met het Kruis. Indien die gelykenisse net ware, zou ik bekennen dat
zy den Afgodendienaars zou konnen misleiden. Voorts is 't het werk der geenen die
zich op de figuren der zeven Zamenspraken verstaan, te onderzoeken of de
overeenkomst nauwkeurig is, en of het ook zo gelegen zy met den Phallus der
Egyptenaren, die volgens Mr. la Croze het St. Antonis kruis is, 't welk men altoos
(e)
voor den letter Tau gehouden hadt.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

't Is waarschynelyk het boek der vier ringen. Zie Naudé in l'Apologie pour les grands hommes
accusés de Magie, Chap. 20. Ed. de 1712.
Zie P. le Brun ubi sup.
P. le Brun, in zyn Boek der Liturgien.
Hist. du Christ. des Indes, p. 431.
De Tau was by de Egyptenaars een Beeldspraak welke het toekomende leven betekende.
De Indianen beduiden het zelfde met hunnen Lingam: of liever willen zy te kennen geven de
onuitputtelyke vruchtbaarheit der Natuur, en de eeuwigheit van den eersten beweeger dien
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+

Het gebruik van Klokken is verboden aan alle die onder de heerschappy der Af+

Afgodendienaars zyn
vyanden van Klokken.

zy onder de stoffe verwarren. Om de Stoffe te scheppen, nam God, zeggen zy, de gedaante
van de Stoffe. Op die wyze bevat hy in zich de beginzelen van alle Wezens. Hy is de kern
van 't zaad van alle dingen. Hy bezit de eigenschappen van beide de Sexen, welke hy
goedgevonden heeft in de scheppinge der bezielde Wezens van een te scheiden. Zie
aangaande dien Lingam het eerste stuk der Afgodische Ceremonien.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

168
godendienaars leven, om dat, zeggen zy, het geluid der klokken hunne Goden
verveelt. Dat belachgelyke denkbeeld was den ouden Heidenen niet onbekent: maar
ik vind onder ons een ander dat niet minder singulier is. Dat namelyk het geluid der
klokken de boze Geesten verdryft.
+
De Indiaansche Christenen hebben de gewoonte van in de Kerken uit devotie
te gaan slapen, en zulks was ook by de Afgodendienaars der Oudheit in gebruik. +De Indiaansche
Christenen slapen in de
Ik verwonder my, dat die Godvruchtigheit nog niet tot op onze devotarissen is
Kerk.
overgeslagen. De manier van bidden by die Indianen bestaat in zich met het
aangezicht ter aarde te werpen.
+
Ik meen hier hunne danssen te mogen beschryven, omdat men ze ten minsten
+
voor een half Religie-bedryf moet houden, 't welk my echter minder vreemd, en
Dansen uit devotie.
(a)
minder de Godheit beledigende voorkoomt, dan de Autos Sacramentales van
Spanjen en Portugal. De mannen dansen alleen, de jonge dochters en de vrouwen
van gelyken, en wel met alle mogelyke zedigheit en ingetogenheit, volgens 't geen
men ons daar van verhaalt. Voor het aangaan van den dans, maakt men het
Kruisteken, en men zingt het Gebed des Heeren, nevens een Lied ter eere van St.
Thomas. De Indianen, waar onder die Christenen verkeeren, mengen het dansen
ook onder hunnen Godsdienst, en 't is genoeg bekent dat het een sieraad en zelfs
een gedeelte van de devotie op de Feesten van het oude Heidendom was. Wat
hunne gezangen aangaat, daar in worden de deugden van hunne Heiligen, of de
loffelyke daden van hunne voorouderen opgehaalt.
+
Nu moet ik nog maar met een woord aanhalen de voetstappen van het
+
Christendom, die men in het Noorden van Azien, en op eenige afgelegene
Christenen in 't Noorden
van Azien.
plaatzen der Oost-Indien bespeurt. Dat bedorven of onvolmaakte Christendom
behoort tot de Missien der Nestorianen. Men vindt in Thibet en elders in Tartaryen
een overblyfzel van de Leere der Drie-Eenheit, een denkbeeld van het Lyden van
den tweeden der drie personen, de verbeeldinge van het Kruis, eene offerhande
welke de groote Lama met brood en wyn doet, de kruinscheeringe van dien groten
Lama enz. Ik ben dit kort verslang aan Mr. la Croze verschuldigt. Ik sta hem toe,
dat 'er eenige overeenkomst van gebruikelykheden en leere tusschen de Tartaren
en de Christenen is. Echter moet men niet veel staat maken op die gewaande
overeenkomsten. Men hadt 'er te Mexico nog duidelyker gevonden, die nogtans
maar een enkel gewrocht van 't geval schynen geweest te zyn. Ik velle het zelve
(b)
oordeel over de gelykenissen die men waant te vinden tusschen de Drie-Eenheit
van het Christendom en de verscheidene afgoden der Tartaren en Indianen. Die
naspeuringen geven voet tot verstandige bespiegelingen, welke echter nooit hoger
dan tot een zekeren trap van waarschynelykheit konnen opklimmen.

(a)
(b)

Zie de beschryvinge van die Autos enz. in het eerste stuk der Godsdienstplichten van de niet
Afgodische Volkeren.
Ydele naspeuringen, die gelegenheit gaven tot het vinden van beuzelachtige overeenkomsten
tusschen de Natuur en de Drie-Eenheit. Dus heeft iemant gezegt, dat men bewyzen van de
Drie-Eenheit in al het Geschapene vindt.. By voorbeeld, daar is in de schepzelen de
zelfstandigheit, de gedaante, en de order of schikkinge: Zie daar de Drie-Eenheit. In 't byzonder
vindt men in den mensch eene andere Drie-Eenheit, namelyk het verstand, den wille, en het
geheugen. De wil koomt voort van het verstand, en het geheugen koomt voort van het verstand
en van den wille, even als de Zoon en de H. Geest van den Vader voortkomen of uitgaan in
de Drie-Eenheit van het Christendom. Sicut ex Patre generatur Filius, tum ex Patre & Filio
procedit Spiritus Sanctus, ita ex intellectu generatur voluntas, & ex his duobus procedit
memoria. Voeg by deze fraaje ontdekkingen den Drie hoek der Indianen in een kring besloten,
als mede de drie koorden van hunne Braminen, gelyk ook het Drietal der Ouden.
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+

In de landen van den Samoryn van Calicut heeft men nog andere gewaande
Christenen gevonden, wier gantsche Religie bestondt in het aanbidden van een +Andere Christenen, die
Schilderye, waar in een oudman, een jongman, en een vogel waren afgebeeld. een Schildery alleen
aanbidden, enz.
Zy gaven dien God den naam van Bidi, en hielden hem voor den Autheur der
(c)
gantsche Natuur. Bidi betekent in de taal dier Indianen het Noodlot. Men verhaalt
dat twee Caçanaren, met de Latynen vereenigt, den Indianen eene andere
uitlegginge van die Schilderye gaven: de Oude man, zeiden zy, verbeeldt God den
Vader, de Jongman God den Zoon, en de Vogel den H. Geest. Na zulk eene klare
en overtuigende uitlegginge ontfingen de Indianen den Doop, hoorden de predikatien
der Priesteren, en onderwierpen zich.
St. Francois Xavier vondt nog andere

(c)

Zou Bidi niet een en 't zelve zyn met Budhu, Buth, Pouti, en Budha?
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+

halve Christenen in het Eiland Socotara dicht by Arabien. Het scheen den
Missionarissen van dien tyd toe, dat zy veel eerbied voor den Apostel St. Thomas +Nog andere in het Eiland
Socotara.
hadden, dat zy het Kruis aanbaden en bewierookten, en dat zy daar voor eene
lamp ontstaken. Zy droegen een ander Kruis op de borst. Men voegt 'er by, dat men
veertig jaren na de doot van St. Franciscus Xavier by die Eilanders geen ander
overblyfzel van het Christendom, dan het Kruis alleen vondt. Zy kenden Jezus
Christus, noch St. Thomas niet meer; zy baden in tegendeel de Maan aan, en lieten
zich besnyden. Echter hadden zy nog een Kruis op een Altaar, waar by wederzyds
een stok was opgerecht, die bovenaan de gedaante van een kruis, of liever van een
leliebloem hadt. Zy namen een zekeren tyd van Vasten gestreng waar, twee
(a)
maanden lang. Eenige jaren daar na zag een Engelschman te Tamara op het
zelve Eiland een Kerk van die Eilanders, waar in beelden nevens een kruis op den
Altaar gevonden wierden. Wat hunne andere Ceremonien betreft, ik verzende den
(b)
Lezer naar 't geen deswegen gezegt is aan het einde van de Verhandelinge over
de Religien van Afrika.

Vyfde hoofdstuk.
Handelende van de Godsdienstige Gewoontens en Ceremonien
der Jacobiten.
‘INdien men onder den naam van Jacobiten begrypt alle de Monophysiten van den
Levant, dat is, zulke waar aan men de Kettery van niet meer dan eene Natuur in
Jezus Christus te erkennen toeschryft, is het zeker dat die Secte zeer uitgestrekt
+
is; want zy vervat de Armeniers, de Cophten, en de Abyssynen. Doch de eigentlyke
+
Jacobiten maken een zeer klein getal uit, en bewonen voornamelyk Syrien en
De eigentlyke Jacobiten
Mezopotamien. Zy zyn ten hoogsten maar 40. of 45. duizent huisgezinnen sterk. maken geen groot getal
uit.
Daar is verdeeltheit onder hen aangaande de leere; want de eene zyn
gelatinizeert, en de andere blyven altoos van de Roomsche Kerk gescheiden. Zelfs
vindt men hedendaagsch eenige verdeeltheit onder de laatstgenoemde, dewyl zy
twee Patriarchen hebben die zich tegen elkander aankanten, waar van de een te
Caremit, en de ander te Derzapharan zyn verblyf houdt. Daarenboven is 'er nog
een gelatinizeert Patriarch, Andreas genaamt, die te Aleppo woont, en geheel en
al van het Roomsche Hof afhangt. Ik hebbe ook van een Jacobitisch Priester, die
te Aleppo lang hadt verkeert, verstaan dat de Patriarch veel te lyden hadt van de
Missionarissen die daar waren, en wel voornamelyk van de Capucynen.
+
Wat hun geloof aangaat, alle de Monophysiten, 't zy Jacobiten, 't zy Armeniers,
+
(c)
Gevoelen der
of Cophten en Abyssynen, zyn van het gevoelen van Dioscorus aangaande de
Monophysiten.
eenheit van Natuur en van Persoon in Jezus Christus; en uit dien hoofde scheldt
men hen voor Ketters, schoon zy inderdaat van de Latynsche Theologanten alleen
verschillen in de manier van zich uit te drukken. Dit erkennen de geleerdste onder
(d)
hen tegenwoordig, gelyk blykt uit de byeenkomst die P. Christoffel Roderic, 's
Pauzen Afgezant in Egypten, met de Cophten wegens de vereeniging van beide
de Kerken hadt: want zy beleeden dat zy zich alleen op die wyze uitdrukten, om
zich van de Nestorianen te onderscheiden; doch dat zy inderdaat van het gevoelen
(a)
(b)
(c)

(d)

Zie Relat. de Thomas Rhoe.
Godsdienstige gewoontens der Afgodendienaren. Tom. II.
Tot zo verre, dat zy, om hun geloof wegens de eenheit van Natuur te beter uit te drukken,
het teken van 't Kruis, volgens Brerewood, maar met een eenigen vinger maken, in plaats
dat de andere Oosterlingen zulks met twee doen.
P. Sacchini Hist. Societ. part. 2. lib. 6.
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Zelfs meenen

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

170
zy, dat zy de verborgenheit der Vleeschwordinge, met maar eene Natuur te stellen,
dewyl 'er niet meer dan eene Jezus Christus God en Mensch is, beter verklaren
dan de Latynen, die, zeggen zy, van die beide Natuuren zodanig spreken, als of zy
van elkander afgescheiden waren, en geen waar geheel uitmaakten. 't Is ook in dien
zin dat Dioscorus, die eenige al te harde uitdrukkingen van Eutyches verzacht heeft,
(a)
zeide te erkennen dat Jezus Christus uit twee Natuuren bestondt, maar niet dat
(b)
hy twee Natuuren was; 't geen als rechtzinnig voorkoomt: want zy willen niet
belyden dat 'er twee Natuuren in Jezus Christus zyn, uit vreeze van twee Jezussen
+
te stellen. Ook twyfel ik niet, of, indien men het gevoelen van Eutyches eenige al
+
te sterke uitdrukkingen ontnam, als mede de gevolgen die men 'er gemeenlyk
Eutyches eenigzins
verdedigt.
uit trekt, men zou het lichtelyk met dat der Roomsche Kerke konnen
overeenbrengen. Het gantsche verschil is veroorzaakt door de onderscheidene
manieren waar op men zich van de woorden Natuur en Persoon bedient heeft: en
de begeerte om staande te houden het geen men eens heeft voorgestelt, heeft
Eutyches zyne opinie met hoofdigheit en grootspraak doen verdedigen. Zo dat men
niet ten strengsten moet opvatten alle de spreekwyzen die hy gebruikt, maar liever
dezelve verklaren en bepalen volgens zyn denkbeeld dat 'er maar eene Jezus
Christus, en dus maar eene Natuur zyn konde, na dat de vereeniginge van beide
de Natuuren, te weten de Goddelyke en de Menschelyke, op eene voor ons
onbegrypelyke wyze geschiedt was. Want dat men aan Eutyches toeschryft, gelooft
te hebben dat het lichaam van Jezus Christus Goddelyk was en van eene andere
Natuur dan het onze, is veel eer een vergrotende wyze van spreken in een Prediker,
die wilde zeggen dat het lichaam van Jezus Christus na de vereeniginge met de
Goddelyke Natuur als vergood was, dan eene natuurlyke en wezentlyke waarheit.
Men heeft echter met reden dat gevoelen veroordeelt, omdat men zich behoort te
wachten van zulk soort van spreekwyzen, die men verkeerdelyk zou konnen
uitleggen, en waar uit dwalingen in den Godsdienst zouden konnen ontstaan.
+
Wat belangt de andere pointen van geloof en ceremonien der Jacobiten, het
+
(c)
Brerewood mist de
geen Brerewood daar van verhaalt, wordt niet altoos waar bevonden. By
waarheit
in het aanhalen
voorbeeld, zy lochenen het Vagevuur niet, noch ook het gebed voor de doden,
van
de
gevoelens
der
gelyk hy na Thomas de Jezu verzekert; maar zy zyn daar omtrent van 't zelfde
Jacobiten.
gevoelen met de Grieken en de andere Oosterlingen. Het is ook onwaar, dat zy
met ongerezen brood consacreren, ten ware men zulks van de Armeniers, en volgens
Alvares van de Ethiopiers verstondt: want de ware Jacobiten, waar van wy hier
spreeken, consacreren met gerezen brood; en ik twyfel niet of Gregorius XIII. die
voornemens was te Rome een Collegie van Jacobiten op te rechten, gelyk 'er een
voor de Maroniten is, zou hun hebben toegelaten met gerezen brood te consacreren,
op die wyze als men het aan de Grieken heeft toegestaan. Wat de Biegt aangaat,
't is mede niet waar, dat die by hen niet in gebruik is: doch dewyl zy niet geloven
dat dezelve van eene goddelyke instelling is, even als de meeste der andere
(d)
(e)
Oosterlingen, verzuimen zy ze te oefenen. Wat de Besnydenisse bretreft, zulks
kan alleen waar zyn van eenige Cophten en Abyssynen; ook houden deze de
Besnydenis eerder voor eene oude gewoonte, dan voor eenen Godsdienst-plicht.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Ex duabus Naturis.
Duas Naturas.
Brerewood des Langues & Relig. Chap. 21.
Brerewood zegt, volgens de oude Fransche Overzettinge, ‘ils confessent leurs péchés à Dieu
seul, non au Pretre, si ce n'est, comme d'autres disent, fort rarement.
Zy oefenen de Besnydenisse aan beide de Sexen, zegt Brerewood. Dit is volgens 't gebruik
der Abyssynen.
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+

Daar is dan een groot onderscheit tusschen de Jacobiten, als men onder dien
+
naam de Cophten, de Abyssynen, en de Armeniers verstaat, en tusschen die
Men moet de eigentlyke
(f)
Jacobiten niet met de
eigentlyk Jacobiten genaamt worden: want schoon zy alle het gevoelen van dien
Cophten, Abyssynen, en
Jacob, waar van zy den naam voeren, omhelzen, verschillen zy
Armeniers verwarren.

(f)

Leerling van Severus Patriarch van Antiochien in de zesde eeuw. Die Jacob word van de
Jacobiten geëert als een Heilig, gelyk ook Dioscorus, die in den zelfden tyd leefde.
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echter van elkander in eenige ceremonien. Abraham Ecchellensis waant dat de
Jacobiten, zo wel als de Latynen, geloven dat de Heilige Geest uitgaat van den
Vader en van den Zoon: maar hy bedriegt zich in dit stuk, gelyk in veele andere
zaken die het geloof en de gebruiken der Levantsche Christenen betreffen.’
+
(a)
(Ik voege by 't geen P. Simon van de Jacobiten zegt, dat zy voor den Doop
+
het teken van 't Kruis op den arm en zelfs op het aangezicht van het te dopen
Kruisteken op den arm
kind drukken; dat zy geloven, ‘dat de zielen der rechtvaerdigen tot den dag des voor den Doop.
oordeels onder de aarde blyven, verwachtende de tweede komste van Jezus
Christus, en dat de Engelen uit twee zelfstandigheden, vuur en licht, bestaan.’
De Jacobiten die in Syrien en daar om heen verspreid zyn, maken tegenwoordig
nog meer dan vyftig duizent huisgezinnen uit. Brerewood brengt een citatie by,
volgens welke men toen ter tyd het getal op hondert en zestigduizent rekende.)

Zesde hoofdstuk.
Beschryvende het Geloof en de Gewoontens der Cophten.
+

(b)

‘WAarschynelyk hebben de Cophten of Copten hunnen naam gekregen van een
stad Copté geheten, welke eertyds de Hoofdstad van het Thebaansche was, by +Naam en Taal der
Strabo en by Plutarchus gemeld. De Christenen van Egypten dragen thans dien Cophten.
naam, en zy hebben ook eene byzondere taal, welke men de Cophtische Taal
noemt, waar van zy zich echter alleen in hunne Officien bedienen, dewyl men 't
gantsche land door Arabisch spreekt. Die Taal, van den Jezuit Kircherus gehouden
voor eene Moedertaal, onafhangelyk van eenige andere, is zeer verandert geworden
door de Grieksche Taal: want behalven dat zy daar van nog de letters behoudt,
heeft zy een zeer groot getal van woorden die zuiver Grieksch zyn.
+
Het geloof dier Volkeren is het zelfde met dat der Jacobiten: want zy zyn
+
Monophysiten, gelyk van de Jacobiten is aangemerkt. 't Is derhalven onnodig
Zy zyn Monophysiten,
+
even
als de Jacobiten.
het gezegde te herhalen. Zy hebben op verscheidene tyden verscheidene
+
(c)
Hunne vereenigingen
vereenigingen met de Roomsche Kerke aangegaan; hoewel enkel in schyn. De
met
de Roomsche Kerk.
Jezuit Roderic, die in den jare 1562. door den Paus tot die Natie wierd
afgezonden, na dat zy aan den zelven Paus brieven vol van onderwerpinge en
eerbied voor den Roomschen Stoel geschreven hadt, even of zy die Kerke voor de
Meesteresse boven alle de andere erkende, geeft ons een fraai voorbeeld van die
geveinsde vereenigingen, welke doorgaans alleen op waereltlyke belangen gegrond
zyn, aan de hand. Die Jezuit conferentie gehouden hebbende met twee Cophten,
die door den Patriarch Gabriel daar toe benoemt waren, overreedde hen gemakkelyk
van het oppergezag van den Paus; maar toen hy in 't vervolg by den zelven Patriarch
aandrong tot het afvaardigen van brieven van onderwerpinge en gehoorzaamheit
aan den Paus, hem voorhoudende dat hy daar in geen zwarigheit moest maken,
aangezien hy in de voorgaande brieven den Paus genaamt hadt Vader der Vaderen,
Herder der Herderen, en Meester over alle de Kerken; bekwam hy tot antwoord,
dat zedert het Concilie van Chalcedonien, en het aanstellen van onderscheidene
Patriarchen die onaf hangelyk van elkander zyn, elk volstrekt Meester en Oppervoogd
van zyne Kerk was; en dat indien de Patriarch van Rome zelv tot eenige dwalingen
(a)
(b)

(c)

Brerewood ubi sup. p. 258.
Andere leiden dien naam af van Egyptus, waar by men voegen moet, dat Egypten in den
Talmud Gophti, en by de Arabieren Kibth genaamt wierdt. Andere willen, dat de Grieken de
Egyptische Christenen Κόπτοι Copti genaamt hebben, met verachtinge, uit hoofde der
besnydenisse.
Sacchini in Hist. Societ.
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Hy zeide daarenboven,
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dat, wat aanging de brieven die hy aan den Paus hadt geschreven, men de
uitdrukkingen daar in vervat, als bewyzen van bleeftheit en zedigheit moest opvatten;
en dat, daar hy van gehoorzaamheit en onderwerpinge gewag maakt, hy zulks
gedaan hadt in diervoegen als men gewoon is aan vrienden te schryven. Hy voegde
eindelyk daar nog by, dat, indien 'er in de gemelde brieven iet vervat ware dat met
de Leere van zyne Kerk niet overeenkwam, zulks niet aan hem te wyten was, maar
+
aan den brenger van dezelve, die ze ongetwyffelt moest hebben vervalscht. Zie
+
daar hoe de Patriarch der Cophten met de Gezanten van den Paus handelde,
Op eigen belang
na dat hy uit handen van den Consul het geld, 't welk men hem van Rome hadt gegrond.
(a)
overgemaakt, ontfangen hadt. Die Historie wordt in 't breede verhaalt van den
Jezuit Sacchini. Ik gaa verscheidene andere vereenigingen dier Kerke met de
+
Roomsche, als op geen beter grond steunende, met stilzwygen voorby. Dezelve
+
Jezuit Roderic telt onder de dwalingen der Cophten, dat zy hunne vrouwen
Hunne dwalingen
volgens den Jezuit
verlaten, en met andere trouwen; dat zy hunne kinderen besnyden voor den
Doop; dat zy wel belyden dat 'er zeven Sacramenten zyn, doch dat zy behalven Roderie.
den Doop, de Biecht, het Nachtmaal, ende Ordens, in den zelven rang stellen het
geloof, de vasten, en het gebed, zonder van andere te spreken. Hy voegt 'er by, dat
dezelve Cophten niet geloven dat de H. Geest van den Zoon uitgaat; dat zy niet
+
meer dan drie Concilien aannemen, te weten die van Ephezen, van
+
Constantinopolen, en van Nicea. Maar een gedeelte van die zo genaamde
Aanmerkinge daarop.
dwalingen is of gemeen aan de gantsche Oostersche Kerk, of raakt in 't byzonder
den Jacobiten, die het Concilie van Chalcedonien verworpen hebben. Wat aangaat
dat zy onder het getal der Sacramenten de vasten, het gebed, en het geloof stellen,
zy nemen dat woord Sacrament niet in zulk eenen straffen zin als wy; en dit doet
my geloven, dat zy de vier eerstgemelde eigentlyk alleen voor Sacramenten houden.
Eenige Mystike Leeraars hebben in 't vervolg de drie andere daar by gevoegt, om
het geheimbeduident zevental uittemaken. Eindelyk moet men aanmerken, dat het
niet waar is dat de Cophten met de Latynen geloven, dat de H. Geest van den Vader
(b)
+
en van den Zoon uitgaat, gelyk Brerewood zulks na Thomas de Jezu verzekert:
+
want dat geloof is aan de Westersche Kerk in 't byzonder eigen. De Jezuit
Misslagen van
Brerewood.
Kircherus zegt, dat zy wanen dat hunne Kerk nevens die der Armeniers en
Abyssynen alleen de ware Kerk is; en dat zy geloven dat de zielen noch ten
Paradyze, noch ter Helle varen voor den dag des Oordeels. Ik wil my niet ophouden
(c)
met het wederleggen van verscheidene dwalingen van Brerewood in 't stuk der
Religien van den Levant: het zy genoeg dat ik de zaken verhaal gelyk zy waarlyk
zyn, zonder den tyd te verliezen met de Autheuren, die over die stoffe geschreven
hebben, tegen te spreken.
(d)
+
Vader Vanslebe, die een Relaas van den tegenwoordigen staat der Egyptische
Christenen, te Parys in 't Italiaansch gedrukt, geschreven heeft, doet een verhaal +Ceremonien van de
van verscheidene zaken die voornamelyk hunne ceremonien betreffen. Hy merkt Misse der Cophten
volgens Vanslebe.
aan, dat wanneer de Priester in de Mis de Hostie opheft, de leeken zich op de
borst kloppen terwyl zy zich nederwerpen en het teken van 't Kruis maken, en dat
zy hunne muts een weinig aflichten. Maar die Ceremonie koomt my als Latynsch
voor; en ik geloof zelfs niet dat de Cophten de Hostie anders opheffen dan op de
manier der andere Oosterlingen, te weten een weinig voor de Communie; welke
opheffinge van die der Latynen verschilt, zynde de Latynsche zelve van een nieuw
gebruik. Het zou konnen wezen dat V. Vanslebe die ceremonie in eene der
(a)
(b)
(c)
(d)

Sacchini in Hist. Societ. par. l. 6.
Brerewood des Lang. & Rel. Chap. 22.
Of van de Autheuren die Brerewood aanhaalt.
P. Vansleb. Rel. dello stato pres dell' Egitto.
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Abyssynsche Kerken heeft bygewoont, welke dezelve hadden overgenomen van
de Portugezen, die Kerken in Ethiopien gehadt hebben, daar men de Misse op de
Latynsche manier celebreerde. De zelve Schryver merkt aan, dat wanneer de Priester
communiceert, hy het brood Kruisgewyze breekt, en het zelve in den Wyn weekt;
dat hy daar van drie brokjes opeet in
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even zo veel lepels van den wyn; en dat hy ook zo de Communie geeft aan die hem
(a)
in de Mis dient. Hy voegt 'er by, dat zy het H. Sacrament na de Misse niet bewaren;
en dat zy nimmer op byzondere plaatzen, maar altoos in de Kerk consacreren; dat
zy zich tot de Consecratie van gerezen brood bedienen, 't welk zy voor de
(b)
Consecratie Baraca, dat is Zegening, en na dat het geconsacreert is, Corban of
Communie en Nachtmaal noemen; dat zy daar toe gebruiken kleine broodjes die
de grootte van een Ryksdaalder hebben, waar van zy eene groote meenigte 's
(c)
nachts voor de Liturgie bakken, en dat zy dezelve op 't einde van de Mis aan de
omstanders uitdeelen.
Hy zegt daarenboven, dat zy zich niet van herbergs wyn bedienen, omdat zy dien
voor onheilig houden; en dat zy op plaatzen daar geen wyn gevonden wordt, rozynen
in water te weeken leggen, 't welk hun vervolgens voor wyn verstrekt; dat zy nooit
biechten, noch communiceren dan in de groote Vasten; dat de Leeken onder beide
de tekenen nachtmaal houden, en dat zy den wyn in een lepel uit handen van den
Priester ontfangen; dat men ook de Communie aan de Kinderen geeft zodra zy
gedoopt zyn; dat ydereen de Heilige Schrift leest in de Arabische Taal, welke de
Taal des lands is; dat zy saturdags zo wel als zondags celebreren; en dat zy twee
en dertig Feestdaagen der H. Maagd in 't jaar hebben, welke alle van den Autheur
worden opgetelt; ook tekent hy onder anderen aan het feest van zeker Beeld der
Maagd, 't welk op eene miraculeuze wyze in vleesch veranderde, waar van de
historie beschreven staat in zeker Ethiopisch boek, 't welk de wonderwerken van
de Maagd verhandelt.
+
Dezelve Vader Vanslebe doet mede een breed verhaal van de plechtigheden
+
die zy in den Doop waarnemen, hier in bestaande dat men daar toe 's
Hunne plechtigheden by
den kinderdoop.
middernachts eene Misse, van verscheidene gebeeden verzelt, celebreert; en
nadat men eenigen tyd met zingen heeft doorgebracht, brengen de Diakens de
kinderen ten altaar, die men dan met zalfolie besmeert, en dus, volgens hun zeggen,
nieuwe geestelyke menschen geworden zyn. Daarna begint men wederom te zingen,
en men zalft de kinderen ten tweeden male, makende daar over zeven en dertig
kruissen: 't geen hun tot bezweering verstrekt. Vervolgens varen zy met zingen
voort, en de vrouwen welke by die Ceremonie tegenwoordig zyn, maken een zeer
groot geschreeuw tot betuiging van hare blydschap. Onderwyl doet men water in
(a)
(b)

(c)

Een Coptisch Bisschop weigerde aan P. Siccard het doen van de Misse in zyne Kerk, omdat
de Hostien, welke die Vader wilde consacreren, reets eenige dagen oud waren.
Men zegt ook dat zy zomwylen dien naam aan de Mis zelve geven. De Corban moet gemaakt
zyn van meel, gekogt met geld uit den schatkist der Kerke, of gegeven van een eerwaardig
man, en wiens professie geene quade praktyken onderhevig is. Die Corban moet ook van
den zelfden dag zyn; van daags te voren zynde, zou men ze tot de offerhande niet konnen
gebruiken. 't Is niet geoorloft dat de vrouwen dezelve maken, of aanraken. De Kerkbewaarder
die ze maakt, moet onder het bereiden zeven Psalmen opzeggen. Men gebruikt 'er altoos
zuurdeessem toe, uitgezondert ten dagen van den Drop, dewyl die van dezelve uitwerkinge
is als de zuurdeessem. Door den Drop moet men verstaan zeker zoort van dauw, die 's nachts
den twaalfden der maand Juny volgens de Copten, of den 17. volgens onze rekening, valt.
De Copten noemen dien Drop den zegen des Hemels, en geloven dat God dan den Aarts-Engel
Michaël afzendt om door middel van dien drop den Nyl te doen opgisten. De oven, waar in
men de Corban bakt, moet binnen den omtrek van de Kerk staan. Op yder Corban moeten
twaalf Kruissen gedrukt wezen. Elk Kruis staat in een vierkant. Het middelste draagt den
naam van Isbodicon, een verbastert woord van Despoticon, 't welk Dominicum of des Heeren
betekent, dewyl dat vierkant een grooter Kruis dan de andere vervat. Dit Kruis verbeeld den
Heere Jezus. Rondom de Corban staat in Coptische letters geschreven dit Grieksch, Hagios
&c. 't welk betekent Heilig, Heilig, Heilig is de Heere. Zie op bladz. 79. de figuuren met E E
getekent.
Die broodjes zyn kleiner dan de Corbans, doch van dezelve gedaante. Men doet 'er zout
onder.
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de Doopvonten, en de Priesters naderen. Die den Doop verricht, wydt het water
met zalf-olie daar onder te gieten, en zulks kruisgewyze; voorts vat hy het kind met
de eene hand by den rechter arm en by het linker been, en met de andere hand by
den linker arm en by het rechter been, makende dus een soort van een kruis met
de leeden van het kind, 't welke zy vervolgens een klein wit gewaad aandoen:
ondertusschen varen de Priesters voort met lezen en zingen, en de vrouwen met
schreeuwen of misbaar maken. Eindelyk blaast de Priester driemaal over het
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aangezicht van 't kind, opdat het, zeggen zy, den H. Geest ontfange. Het kind is
nauwlyks gedoopt, of de Priester geeft het de Communie; dit verricht hy met zyn
vinger in de kelk te dopen, en den zelven in den mond van het kind te steken. Alle
die plechtigheden volbracht hebbende, ontsteekt men de waschkaarssen, en men
doet eene Processie in de Kerk onder gezang. De Diakens dragen de kinderen
onder hunne armen, en de Priesters gaan vooruit; de aanwezende mannen en
vrouwen volgen, welke laatste hun gewoon geschreeuw niet vergeten.
+
Zy hebben, volgens den zelven Schryver, vier groote vasten in 't jaar, waar van
+
de eerste met het feest der Geboorte van onzen Zaligmaker begint, en vier en
Zy hebben vier grote
Vasten.
twintig dagen duurt. De twede, welke sestig dagen duurt, is de Paaschvasten.
De derde wordt geheten de vasten der Discipelen van onzen Heere, neemt haren
aanvang op den derden feestdag van Pinxter, en duurt eenendertig dagen. De vierde
eindelyk, welke vyftien dagen duurt, is de vasten van Onze lieve Vrouw, en valt in
Augustus.
+
Zy dragen hunne Beelden groten eerbied toe, schoon het maar schilderyen, en
+
geen standbeelden zyn. De gemeenste Beeltenissen zyn die van onzen
Hun Beeldendienst.
Zaligmaker, van de Maagd, van St. Joris, van de Engelen, te weten van Michael,
Gabriel, Raphaël, nevens verscheidene andere. Zy kusschen die Beelden, en
ontsteeken lampen voor dezelve, waarvan zy de olie nemen om zich te zalven
wanneer zy ziek zyn. Waarschynelyk hebben zy geen ander Sacrament van 't laatste
Oliesel, dan even die zalvinge; hoewel zy ze mogelyk met een weinig meer
ceremonie verrichten.
Men zal bespeuren, dat Vader Vanslebe in zyn Relaas van de Abyssynen zo wel
als van de ware Cophten of Egyptenaren, gewag maakt, omdat zy inderdaat alle
+
Cophten van Religie zyn, en onder een en den zelven Patriarch, die gemeenlyk te
+
Cairo zyn verblyf houdt, behoren; en omdat 'er te Alexandrien, daar eigentlyk
Patriarch der Cophten en
Abyssynen.
zyn verblyfplaats wezen moest, zeer weinig Cophten gevonden worden. Die
Patriarch voert den tytel van Patriarch van Alexandrien en van Jeruzalen, en noemt
+
zich den Opvolger van St. Marcus. Hy strekt zyn gebied uit over beide de Egypten,
over Nubien, en over Abyssynien. Daar zyn ook elf Cophtische Bisschoppen die +Zyn gebied en gezag.
van hem afhangen, te weten die van Jeruzalem, van Behnese, van Atfith, van
Fium, van Moharrak, van Montfallot, van Sijut, van Abutig, van Girge, van Negade,
boven Girge, en eindelyk de Metropolitaan of Aartsbisschop van Abyssynien. Die
den eersten rang hebben na de Bisschoppen, zyn de Aartspriesters, die by hen in
groot getal zyn, en daar na volgen de Priesters, de Diakens, de Voorlezers, en de
Zangers.
+
Wat hunnen Dienst aangaat, Saturdags na Zonnen ondergang gaat de Priester
met zyne Bedienden naar de Kerk, om de Vespers te zingen, welke omtrent een +Kerkdienst der Cophten.
uur duuren; en die dat bywonen, blyven vervolgens in de Kerk slapen. Die niet
slapen willen, rooken tabak, drinken koffy, of houden gesprek met elkander over 't
geen hun gelust. Twee uuren na middernacht zingen zy de Vroegmetten, en daar
(a)
na de Misse, waar by veel volk verschynt. Wanneer zy in de Kerk komen, doen
zy hunne schoenen uit, en zy kusschen den grond dicht by de deur van het
Heiligdom; voorts den Aartspriester naderende, kusschen zy hem de hand, buigende
hun hoofd voor over, om zynen zegen te ontfangen. Indien de Patriarch tegenwoordig
is, en den Dienst niet verricht, plaatst hy zich op eenen Throon boven de Priesters
verheven, houdende een koper kruis in zyne hand; en na dat elk de gewone
reverentie voor het Heiligdom heeft gemaakt, doet hy ze ook voor den Patriarch, en
(a)

Zie hier achter wegens het Heilige der Heiligen.
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kuscht den grond voor den throon: zich vervolgens opheffende, treedt hy toe, en
kuscht het kruis en de hand des Patriarchs.
Dewyl de meeste dier plechtigheden aan alle de Oosterlingen gemeen zyn, zal
ik daar van geen breder verslag doen, noch ook van de wyze hoe zy hunne Misse
celebreren, gelyk in het Relaas van P. Vanslebe te zien is: behalven dat 'er weinig
onderscheit tusschen hen en de Grieken is, als waar van zy een
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+

goed gedeelte van hunne ceremonien hebben overgenomen. Zy hebben ('t geen
merkwaardig is, en in de Kerken der Latynen zou konnen ingevoert worden) een +Zy hebben Voorlezers,
en geene Predikers.
boek vol Leerredenen of Homilien uit de voornaamste Oudvaders getrokken,
waar uit, na de lezinge van het Evangelie, het een of het ander voorgelezen wordt:
dienende tot uitlegginge of nader verklaringe van het zelve Evangelie, zo dat zy
geene Predikers tot hun onderwys nodig hebben.
('t Geen hier volgt, zal konnen dienen tot een byvoegzel van 't geen P. Simon
+
wegens de Copten gezegt heeft. Zy hebben verscheidene Kerken in Egypte en Die
Kerken hebben twee ronde daken, waar van het een zich uitstrekt over het Heilige +Hunne Kerken. vooral te
Cairo.
der Heiligen 't welk zy Heikel noemen ('t is de Hechal van de Synagoge der
Joden) aan den ingang van 't welke altoos een voorhangzel gespannen is: het ander
overdekt het Heiligdom, dat het binnenste Koor is, en altoos ten Oosten gelegen.
Men verricht de Misse in dien Heikel, men treedt daar nooit in zonder de voeten te
hebben gewasschen, en niemant mag daar in komen, of hy moet ten minsten Diaken
zyn. De Kerken hebben drie deuren, eene voor de mannen, eene andere voor de
vrouwen, en een derde voor het aanbrengen der offerhanden en der gaven.
+
(a)
Zie hier een kort begrip van hunne Misse. Na het gereet maken van het Brood
+
en den Wyn op de kleine tafel by den Altaar, en na dat de Priester en zyne
Hunne Misse.
Bedienden de gewyde kleederen hebben aangedaan, ontsteekt men de
waschkaarssen, en de Priester doet het gebed van voorbereidinge, 't welk van een
Gebed van Dankzeggingen gevolgt wordt. Het brood op den schaal gelegt, en de
wyn met water vermengt zynde, worden op den Altaar geplaatst, en door het gebed
der offerhande aan God voorgestelt. De uitdrukkingen in dat gebed bewyzen dat
de veranderinge van het brood en den wyn in het lichaam en bloed van J.C. niet
door dat voorbereidend gebed geschiedt. Na het gebed overdekt de Priester het
brood en de schaal met een kleed, en de kelk met een ander, leggende nog een
grooter kleed over alles heen. Hy kuscht den Altaar, en treedt af van het Heiligdom
om het gebed van absolutie over de Bedienden uit te spreeken. Indien de Patriarch
tegenwoordig is, doet hy dat gebed. Vervolgens klimt de Celebrant wederom op ten
Altaar, bewierookt den zelven, en doet een ander gebed, om God nogmaals te
smeeken dat hy moge in staat gestelt worden om de Offerhande te verrichten enz.
waar na hy de ronde om het Autaar doet, het bewierookt, en kuscht. Voorts
bewierookt hy de gantsche Gemeente, en wel yder in 't byzonder, om de zittende
te doen opstaan om de offerhanden te ontfangen, en om te zien of 'er geene
ongelovige of ketters zyn ingeslopen, ten einde men die zoude doen vertrekken. In
het Heiligdom wedergekeert zynde, valt de Celebrant neder, en bidt voor het volk.
Daar op volgen de lezingen, eerst in 't Coptisch, en daar na in 't Arabisch voor het
gemeen, nevens het gezang Trisagion genaamt, 't welk driemaal herhaalt wordt.
Vervolgens doen de Priester en de Diaken de ronde om den Altaar, om te verbeelden
den voortgang der predikinge van het Evangelie, 't welk in dit geval door den Diaken
wordt omgedragen.
Voor de lezinge van het Evangelie, opent de Priester overendstaande voor het
Heiligdom het boek, 't welk op den Altaar geplaatst was, om te kennen te geven dat
de woorden, die men daar in lezen zal, uit den mond van J.C. zyn voortgekomen.
Hy doet ook alle de Priesters naderen om het Evangelie te aanschouwen. De
Priesters kusschen het van binnen, maar het volk doet zulks van buiten. Wanneer
men het zelve aan 't volk te kusschen geeft, is het met een kleed bewonden. Ik
melde niet van de gebeeden die hier op volgen, noch van het geloofsgezang, noch
van het drievoudig wierookzwaajen des Priesters tegen het Oosten, noch van het
wasschen der handen, noch van het Gebed om den Vrede te kusschen, noch ook
(a)

Getrokken uit de Liturgie van P. le Brun Tom. II.
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van het Kruisteken dat over het volk gemaakt wordt. Na het laatstgemelde Gebed,
dat den naam draagt van Gebed der vrede-kusschinge, omhelzen elkander alle die
daar tegenwoordig zyn.
+
In de Anaphora (offerhande) welke overeenkomt met de Instellinge der Latynen,
+
breekt de Priester terstond de Hostie in drie stukjes, welke hy wederom zo net
Anaphora.
aan elkander voegt, dat zy niet schynen gescheiden te zyn: en zulks geschiedt
onder
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met de verhevenheit des onderwerps overeenkomstige gebeeden en devotie. Echter
(a)
heeft de ware brekinge geen plaats, dan na het aanroepen van den Heiligen Geest
over de gaven, en na het vieren van de gedachtenisse der Heiligen en der
afgestorvene gelovigen. Ik zal van al het overige dier Coptische Misse geen verslag
(b)
doen: ik melde alleen dat by de ceremonie der opheffinge, welke de Priester doet
met het Despoticon, onder het uitspreken dezer woorden, Sancta Sanctis, de
Diakonen de waschkaarssen en het kruis opheffen, terwyl het volk nedervalt
roepende met luider stemme, Heere ontferm u onzer. Hier voegt P. le Brun deze
aanmerkinge by, dat, wanneer die verheffinge op een zondag geschiedt, het volk
zynen aandacht met bloten en gebogen hoofde verricht, en, indien op eenen anderen
dag, zulks doet met het aanzicht tegen den grond te houden, en mede zonder muts
op het hoofd. Dus volgt by de Cophten de aanbiddinge van de Hostie op de
(c)
verdeeling, en gaat onmiddelyk voor de Communie. Een Missionaris verhaalt ons
die plechtigheit op de volgende wyze ‘De Diaken roept luidkeels tot de Gemeente:
buigt uwe hoofden voor den Heere, en de Priester zich naar het volk wendende met
de Hostie op den schotel of schaal leggende, heft de Hostie op, en zegt: Ziet hier
het brood der Heiligen. De gemeente buigt zich zeer laag neder, en antwoordt:
gezegent is by die koomt in den name des Heeren. De Oosterlingen geven hunne
adoratie te kennen met zich te buigen en ter aarde te werpen; want het kniebuigen
en knielen is by hen niet in gebruik, gelyk by ons.’ Wat hunne andere gebruiken
+
aangaat: Brerewood verhaalt, dat de Copten de mindere Ordens aan de kinderen
+
zelve opdragen, en zulks menigmaal voor dat zy gedoopt zyn. Hunne Ouders
Kinderen worden by de
Cophten in de mindere
verbinden zich dan voor hen tot zy vyftien of zestien jaren bereikt hebben. Die
Ordens aangenomen.
verbintenisse bestaat in het bewaren der kuisheit, in het vasten op Woensdag
en Vrydag, en in het waarnemen der vier grooten Vasten van het jaar.
+
De Coptische Monniken zyn in zulk eene verachtinge, en in 't algemeen alzo
+
verachtelyk als de andere Grieksche Monnikken, voornamelyk die in de
Hunne Mouniken.
omleggende landen van Egypte wonen. Echter zyn de Monniken van den Berg
(d)
Sinai vry van de Charatsch, en van alle andere schattinge, uit kracht van een
privilegie hun van Mahomet gegeven, tot erkentenisse van het goed onthaal, dat
men hem deet, toen hy nog zo gering van aanzien was dat hy de kemelen van dat
Klooster hoeden moest. Alleenlyk zyn zy verplicht aalmoessen uit te reiken aan de
Arabieren, maar deze vorderen dezelve zomwylen met zulk eene baldadigheit in,
als men zou konnen verwachten van armen die op de macht van de heerschende
Religie steunen. Voorts vinde ik niet veel byzonders in de gebruikelykheden der
(e)
(f)+
Coptische Monniken. Zy moeten voor altoos afstaan van het huwelyk, zelfs van
+
de begeerlykheden des vleesches; van hunne bloedvrienden en van alle
Regel en levenswyze der
zelve.
waereldsche goederen. Volgens hunnen Regel moeten zy altoos bidden, gestadig
aan God gedenken; vasten en werken zonder ophouden. Zy moeten in wolle gekleed
zyn, en omgord met een lederen riem; nimmer mogen zy wyn drinken, gestadig
moeten zy in eenzaamheit leven, op een mat van stroo slapen, en zich alle avonde
hondert en vyftig malen met het aangezicht en den buik ter aarde werpen, met de
armen kruisgewyze over elkander uitgestrekt, en de handen gesloten. Zich wederom
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

In den kleinen tusschentyd tusschen die aanroepinge en de ware brekinge, spreekt de Priester
deze woorden, fac hunc panem &c. Maak van dit brood het lichaam enz. waar in de
Consecratie gelegen is. Voor dat dit geschiedt, worden de tekenen brood en wyn genaamt.
Vervolgens noemt men ze lichaam en bloed enz. Zie P. le Brun ubi sup.
Na de ware brekinge.
Missions du Levant. Tom. II.
Cyns die de Mahometanen van de Christenen vorderen.
Vanslebe Relation &c.
Ditalles betreft de Monniken van St. Anthoni.
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oprechtende, moeten zy het teken van 't kruis maken, en dat alles zonder te
verzuimen zich nog zevenmaal ter aarde te werpen voor de zeven Kanonikale uuren,
te weten voor elk uur eens. De Caloyers der Grieksche Kerke onderhouden
tennaastenby dezelve discipline in hunne devotie. Ik zegge niets van hun gewaad,
noch van hunnen arbeid, noch van hun voedzel, noch van al 't geen verder hun
manier van leven betreft. Van
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meerder aangelegenheit is het dat men aanmerkt, dat daar gelyk elders yder Klooster
+
en elke Kerk byzondere overleveringen, Heiligen, en Mirakelen heeft, en, 't geen
+
nog vreemder is, dat zommige dier Heiligen en mirakelen worden aangenomen
Dezelve Heiligen en
Mirakelen zonder
van de devotarissen van twee verschillende Religien, welke in praktyken, in
onderscheit van de
leerstukken, en in gronden zo vlak tegen elkander stryden. Hier van vindt men
Copten en Mahometanen
meer dan een voorbeeld in de Verhalen van den Levant: dit eene zal genoeg
aangenomen.
zyn. De Copten en de Mahometanen hebben van beide de kanten evenveel
(a)
eerbied voor zekeren Heilig, die eertyds Bisschop was, en vervolgens den
marteldoot onderging. Door deze laatste hoedanigheit is hy een Heilig by de Copten,
maar om wat reden hy zulks ook by de Mahometanen is, wete ik niet. Die
overeenkomst van dienstbewys was gemeen in het Oude Heidendom, daar men
Secten en Natien die elkander vreemd waren, en zelfs onverzoenelyke vyanden,
heeft zien gemeenzaamheit oefenen ten opzichte van hunne Godheden, van hunne
Godsdienstige Instellingen, en van hunne mirakelen. Wat aangaat het laatste artykel,
de Mahometanen gedragen zich doorgaans zeer onverschillig omtrent de mirakelen
der Christenen die onder hunne heerschappy leven, echter hebben zy 'er zomwylen
(b)
achting voor: doch, 't zy die mirakelen waar of valsch zyn, de Souverein noch zyne
Ministers bekommeren zich des aangaande niet. Elk heeft vreedzamelyk zyn genot
van de bedriegeryen, die de Cabale of de valsche devotie by de waarheit weet te
voegen.
+
Na dezen kleinen uitstap, kome ik tot de Ordening: al 't geen hier toe behoort,
+
(c)
De Verordeningen der
verschilt weinig van de gebruiken der Grieksche Kerke. Een Coptisch Rituël of
Cophten.
Kerkgewoonteboek vervat in 't brede de Ceremonien en de gebeeden, waar door
dezelve geheiligt worden. Behalven de Verordeningen, vindt men daar de inwydinge
van al 't geen tot den Altaar dient, namelyk van Beelden, van Reliquien, en van den
lepel waarmede de dienstdoende Priester het geheiligt lichaam des Heeren opneemt.
+
Vanslebe verhaalt, dat men in de Coptische Kerk altoos, recht over den Priester,
een brandende lamp ziet hangen tusschen twee Struis-eyeren, om hem gedachtig +Een brandende lamp
te doen zyn dat hy oplettend en waakzaam in zyne bedieninge wezen moet. De tusschen twee
oorsprong van die gewoonte spruit uit het gevoelen des volks, dat de struis hare Struiseyeren.
eyeren door haar gezicht uitbroedt.
+
Ik hebbe hier nog iet by te voegen wegens hunne feesten: maar eer ik daar van
melde, moet ik als in 't voorbygaan aanmerken, dat hun nieuwjaarsdag verschynt +Nieuwjaarsdag der
Cophten.
op den achtsten van onze maand van September, of op den achtentwintigsten
+
van Augustus volgens den Juliaanschen styl. Behalven de bekende feesten der
+
Grieksche Kerke, vieren de Copten den Driekoningen dag, doch eenigermate
Hun Driekoningendag.
verschillende van dien ik beschreeven hebbe. Om het onderscheit aan te wyzen,
zal ik my bedienen van de beschryvinge, welke Vanslebe ons daar van gegeven
(d)
heeft. Na den dienst van middernacht, die gedaan wierdt ter zelver plaatze daar
de waterbak was, waar in men zich dompelen moest, begaf zich de Patriarch in de
Sacristie, waar uit hy kort daar na wederom te voorschyn kwam, met zyne priesterlyke
(a)
(b)

Zie Relat. du P. Vanslebe.
De Tolerantie der Mahometaansche Souvereinen is zodanig, dat men op hen nooit zal konnen
toepassen het volgende rympjen van zekeren spreeuw gemaakt, by gelegenheit dat eenige
mirakelen door middel van de Oppermagt gestoort zyn.

De par le Roi defense à Dieu,
De faire miracle en ce Lieu.
(c)
(d)

Rituale Cophtitarum inter Allatii Opuscula.
Volgens 't geen P. Vanslebe te oud Cairo gezien heeft.
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sieraden bekleed, en verzelt van een Priester, en van een Diaken met een koorkleed
omhangen. De Priester hadt een wit hembd aan. De Diaken droeg een yzer kruis.
Aan den waterbak gekomen zynde, begon de Patriarch de benedictie van het water
met het oplezen, nu in 't Coptisch, dan in 't Arabisch, van verscheidene plaatsen uit
het oude eu uit het nieuwe Testament. Vervolgens bewierookte hy het water, en
roerde het verscheidene malen kruisgewyze met den Herderlyken staf. Na den
Patriarch deeden de aanwezende Priesters dezelve Ceremonie. Ik moet niet
vergeten, dat 'er geduurende die Benedictie of Waterzegening een yzeren staf van
eens mans lengte, met drie armen voorzien, in 't water stond, op yder van welke
armen een waschkaars brandde. Na de

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

178
Benedictie of wyding van het water hadt het volk vryheit om zich in den waterbak
te dompelen: en dewyl de drie eerste het geluk hebben van door den Patriarch
zelven te worden gedompelt, kan men zich gemakkelyk verbeelden wat al
ongeregeltheit by die gewaande devotie, daar de schaamte geenzins wordt in acht
genomen, omgaan moet. Wanneer de mannen gedaan hebben met zich in dat
gezegent water te dompelen, begeven zy zich in 't Koor, en de vrouwen komen op
haar beurt, en met dezelve onbetamelykheit deel nemen aan die ontuchtige devotie,
welke men billyk by de buitensporige feesten van het Heidendom vergelyken mag.
+
Het feest van de verschyninge der Heiligen is niet minder het gewrocht van eene
+
(a)
Hun Feest van de
grove onkunde. De Copten geloven dat die verschyninge in de Kerk van
verschyninge
der Heiligen.
Gemiane geschiedt. De gesteltenisse eener Kapelle van die Kerk, en de manier
waar op het licht de voorwerpen aldaar vertoont, geeft den Copten gelegenheit tot
dat bygeloof. Door een gemeen gevolg van de hoofdigheit welke den aart der
bygelovigen verzelt, verkiezen de Copten onder de vertoonde voorwerpen, alleenlyk
zulke welke het geval met hunne vooringenomene inbeeldinge doet overeenkomen.
Dus past men de schaduwe van een man te paard op St. Joris toe, omdat die Heilig
te paard zittende verbeeldt wordt. Die verschyninge duurt drie dagen, en in dien tyd
roept ydereen den Heilig aan, waar mede de schaduwe in de Kerk best in
vergelykinge koomt. Die devotie gaat gepaart met bly geschreeuw en met gezangen
ter eere der Heiligen, en daar op volgt het vermaak van gastmalen te houden, waar
mede gemeenlyk de devotie van alle de feesten een einde neemt.
+
De dag der Kruisverheffinge is by de Copten uitmuntend door het wyden van
een kruis, 't welk vervolgens in den Nyl geworpen wordt, om die Rievier te doen +Kruisverheffing.
aflopen, of liever om dezelve te bedanken voor haren aanvloed. Men weet dat
het overlopen van die rivier veel tot de vruchtbaarheit van een groot deel van Egypten
toebrengt: de aan was der zelve begint den 12. van de maand Junius volgens de
Coptische rekening. Voorheen wierdt die plechtigheit door den Patriarch met zeer
veel pracht verricht. Tegenwoordig gaat het daar mede gantsch eenvoudig toe, doch
+
hoe 't ook zy, het is echter een bygeloof op andere bygelovigheden gevolgt. Onder
het Heidendom offerde men jaarlyks een jonge dochter op, tot erkentenisse der +Wrede offerhande der
weldaden van dien vloed genoten, en om den zelven daar door als te verplichten Heidenen aan den Nyl.
om met zyne gunst voort te varen. Men meent dat die Barbaarsche gewoonte geduurt
(b)
heeft tot dat de Mahometanen de heerschappy in handen hebben gekregen. Hoe
dezelve zy afgeschaft, wordt op verscheidene wyzen verhaalt: maar 't zy hoe 't zy,
men heeft onder der Mahometanen Regeering, in plaatze van die onmenschelyke
ceremonie, iet ingestelt dat ten minsten in schyn Godsdienstiger voorkoomt. Het
bestaat in een soort van een Altaar die men de Roodachtige noemt, waar op men
bloemen strooit. De eerste Altaar, opgerecht na het afschaffen der offerhande eener
jonge dochter, werdt met een mirakel vereert. Een Olyftak schoot daar zynen wortel.
+
Hier by voege ik de prognostica of voorzeggingen: de Copten geven dien naam
+
aan twee putten die in twee van hunne Kerken gevonden worden. Zy geloven
Prognostica, om de
hoogte van den Nyl te
door middel van het water dier putten te konnen verzekeren, tot wat hoogte de
voorzeggen.
Nyl klimmen moet. Die voorzegginge is het uitwerkzel van de kracht welke de
Heilige Maagd aan het water van beide die putten wel heeft willen mededeelen,
nadat zy daar in de luuren O.H. gespoelt hadt. Om die voorzegginge te doen, laat
men den eersten nacht van de maand Juny een biezevlecht nederdalen in eene
der putten, tot zo verre dat dezelve even aan het water raakt, of waterpas is.
Vervolgens sluit men de put, en men doet de Misse. Daar na haalt men het biezetouw
(a)
(b)

Vanslebe ubi sup.
Zie Vanslebe Relation d'Egypte. p. 52. en Lucas Voyage en Egypte. p. 317. du Tom. prem.
Edit d'Amsterdam 1720.
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op. Nu onderstelt zynde, dat dezelve ter lengte van zestien duimen nat geworden
is, zal de Nylzestien pieken ryzen. Die evenredigheit gaat, volgens het gevoelen
der Copten, altoos door. Maar, voegt 'er Lucas by, die my deze bygelovige ceremonie
aan de hand geeft, 't geen de Copten voor een mirakel houden, heeft niet anders
dan eene natuurlyke oorzaak. By Vanslebe vindt men de Put van Argenus
aangehaalt, welke zeer veel gelykenisse met de Putten van Lucas heeft. 't Is jam-
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mer voor dezen Schryver, dat hy gehouden wordt voor eenen Reiziger die op de
waarheit niet al te naauw gezet is. Volgens Vanslebe gaat in den eersten nacht van
(a)
den dauw, of, 't geen 't zelfde is, van den aanwas des Nyls, ‘een Cadi nevens den
oudsten van het Dorp naar de Kerk met een kleine katoene streng, waar in acht
knopen gelegt zyn, elk een duim breedte van elkander. Aan 't einde van de streng
hangt een dieploot. Men maakt die streng aan de opening van de put vast in de
tegenwoordigheit van een groten toeloop van volk, indiervoegen dat dezelve de
oppervlakte van het water aanraakt. Daarna sluiten zy den mond van de put dicht
toe, den zelven verzegelende, en vertoeven in de Kerk tot 's morgens, om te zien
hoe hoog het water van den put dien nacht gerezen is...... zo dra de dag aanbreekt,
ligt men het zegel af, men opent den put, men haalt de streng op, en zy rekenen......
volgens het getal der natgewordene knopen, hoe veel vademen de Nyl in dat jaar
boven de zestien wassen zal, tellende voor yder knoop een vadem enz.’ Ik hebbe
dit verhaal van Vanslebe bygebracht, om aan te tonen op wat wyze in 't stuk van
Reisbeschryvingen, de geen die ergens laatst geweest is, zyne voorgangers weet
te overtreffen: en dus is het dat men zich by het lichtgelovig gemeen tracht te doen
gelden.
+
Vanslebe voegt 'er by, ‘dat de Mahometanen, schoon gezworene vyanden der
+
Copten, nog tegenwoordig in dat geval gewoontens hebben die zeer gelyken
De Mahometanen peilen
den
Nyl ook.
naar die zy (de Copten) in gebruik hadden ten tyde dat hunne Priesters den Nyl
maten...... Zy verrichten dat werk niet dan in de Vespers, dat is, drie uuren na den
middag. Die den Nyl meeten of peilen, moeten Cadis of rechters wezen, 't welk by
de Mahometanen een Kerkelyk ampt is. Zy gaan niet eerder aan dat werk dan na
zich gezuivert te hebben, en na dat zy hunne Avond-of Vesper-gebeden, 't geen
eenige overeenkomst met de Misse der Copten heeft, hebben opgezegt.’ Vanslebe
hadt zich moeten erinneren dat het Mahometaandom voor een gedeelte eene
navolging van het Christendom is. Daarenboven, dewyl 'er, niet tegenstaande den
onverzettelyken haat door het verschil der Religien verwekt, eene onderlinge
besmettinge van gewoontens en zeden door het gantsche Oosten bespeurt wordt,
+
is het niet vreemd dat de Mahometanen, met zich te vestigen op den ondergang
van het Christendom in Egypten, verscheidene gebruiken der Copten behouden +Aanmerkinge daar op.
hebben, gelyk deze op hun beurt eenige gewoontens van de Mahometanen
hebben overgenomen. De dagelyksche ervarentheit leert, dat de haat en afkeer,
welke men menigmaal met een soort van vermaak schynt aan te queeken, buiten
staat zyn om eene onderlinge navolging te verhinderen. Die navolging wint
ongevoeliglyk veld op de zeeden en op de manieren. De Vaders nemen de gebreken
van hunne kinderen aan, de kinderen doen van gelyken in hun nieuw vaderschap,
en verliezen allengskens de goede hoedanigheden van hunne voorouders. Dit
veroorzaakt wel haast een gemengd caracter, waar in de quade hoedanigheden
verre de overhand nemen boven de goede.
+
Ik hebbe nog maar een woord te melden van de Huwelyks Plechtigheden der
+
Copten. Hoewel deze niet veel van die der Grieken verschillen, zal ik echter de
Huwelyks plechtigheden
beschryvinge, welke Vanslebe daar van geeft, hier aanhalen. ‘Na het Midnachts der Cophten.
Gebed, of, gelyk wy zeggen, na de Vroegmetten, geleidde men eerst den Bruidegom,
en daar na de Bruid van 't huis naar de Kerk, onder de begunstiginge van het licht
van een menigte waschkaarssen en flambouwen of toortzen. Onder het voortgaan
hefte men lofzangen op in de Coptische taal, en men sloeg de maat, waar mede
men dat gezang verzelde, door met kleine houte hamertjes op smalle yvoore blaadjes
te kloppen. De Bruidegom werdt geleid tot in het binnenste Koor van de Kerk .....
men bracht de Bruid in de verblyfplaats der vrouwen. Daar op begosten de Priesters
(a)

Mahometaansch Rechter.
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en het volk in het Koor gebeeden, met liederen vermengt, aan te heffen. Die devotie
duurde lang. Eindelyk begaf zich de Priester, die den trouw verrichten moest, tot
den Bruidegom, en las drie of vier Gebeeden, makende met den aanvang en met
het eindigen van elk Gebed het teken van 't kruis over hem. Voorts deet hy den
Bruidegom op den grond nederzitten, met het aangezicht naar den Heikel gewend.
De Priester, die achter
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den Bruidegom overend stondt, hieldt een zilver kruis over deszelvs hoofd. In die
gestalte voer hy met de gebeeden voort.
Terwyl die ceremonie in het binnen-Koor geschiedde, hadt de Kerkbewaarder
een bank aan den ingang van het buitenste Koor geplaatst, om daar op de Bruid
nevens eene van haare bloedvriendinnen te doen nederzitten. De Priesters in het
binnenste Koor volbracht hebbende 't geen de Copten het Knoop-Gebed heeten,
deet de geen die de huwlyksplechtigheit verrichten moest, den Bruidegom een wit
hembd aan, 't welk hy hem met een gordel om het lyf vastbondt, en leide hem een
wit laken over 't hoofd. Dus toegerust werdt de Bruidegom by de Bruid gebracht: de
Priester plaatste hem aan haare zyde, en sloeg het laken, 't welk de Bruidegom te
voren alleen over zyn hoofd hadt, over de beide hoofden heen...... wanneer hy ze
beide zalfde aan het voorhoofd en aan het gewricht van den arm. Het einde van die
plechtigheit bestondt hier in, dat zy elkander de hand gaven; en dat de Priester hun
overluid de onderlinge plichten des Huwelyks voorlas...... Waar op nog verscheidene
gebeeden volgden...... Misse gedaan werdt...... waar in het getrouwde paar de
communie ontfing......en voorts na 't eindigen der Misse naar huis keerde.’

Zeveden hoofdstuk.
Behelzende het Geloof en de Kerkelyke Gewoontens der
Abyssynen of Ethiopiërs.
‘DEwyl de Godsdienst der Cophten wydlopig genoeg verhandelt is, en de Abyssynen
daar omtrent van hun niet verschillen, zullen wy ons deswegen niet zeer uitbreiden.
+
Het oud Ethiopien wordt hedendaagsch Abassie genaamt, en de daar wonende
+
(a)
Abyssynien is het oud
Volkeren worden Abyssynen geheten. Zy hebben maar eenen Bisschop die
Ethiopien.
hen bestiert, en hun van den Patriarch van Alexandrien, die te Cairo zyn verblyf
houdt, toegezonden wordt: invoegen dat zy in alles de Religie der Cophten opvolgen,
+
uitgezondert eenige ceremonien die hun in 't byzonder eigen zyn. Zy hebben ook
eene byzondere spraak, welke zy Chaldeeuwsch zeggen te zyn, omdat zy meenen +Taal der Abyssynen.
dat ze haar oorsprong uit Chaldea heeft, schoon zy inderdaat zeer veel van het
gemeen Chaldeeuwsch verschilt; hierom noemt men ze de Ethiopische Taal. Zy
bedienen zich van deeze Taal in hunne Liturgien en in de andere Godsdienstige
officien, niettegenstaande zy zeer oud is, en weinig overeenkomst met het gemeen
Ethiopisch heeft. Die het Hebreeuwsch verstaan, konnen die Taal gemakkelyk
aanleeren, omdat 'er in beide eene groote overeenkomst van woorden is: echter is
'er onderscheit in de letters; en in plaatze dat in de Hebreeuwsche Taal de punten,
die tot klinkers dienen, niet aan medeklinkers gehecht zyn, is 'er in de Ethiopische
Taal geen medeklinker die niet te gelyk zynen klinker medebrengt.
+
De Abyssynen hebben verscheidene malen betuigt zich te willen vereenigen met
de Roomsche Kerk; en daar zyn verscheidene van hunne brieven, aan de Pauzen +Zy hebben menigmaal
(b)
geschreven, voorhanden, waar van eene der merkwaardigste is de geene die geveinst zich met de
Roomsche Kerke te willen
David, zich den tytel van Keizer van het groot en hoog Ethiopien en van
verscheidene andere Koningryken gevende, aan Clemens VII. in zeer onderdanige vereenigen.
uitdrukkingen schreef, onder betuiginge van hem te willen gehoorzamen. Edoch is
het zeker, dat de Ethiopiers nimmer hun toevlucht tot Rome en tot de Portugeezen
genomen hebben, dan tot het herstellen van hunne zaken, wanneer die tot verval
waren geraakt, en dat zy 'er mede
(a)
(b)

Metropolitaan van gantsch Ethiopen. Men noemt hem Abuna, dat is, onze Vader.
Epist. David. ad Clem. VII.
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spotteden zo dra zy hunne kans schoon zagen, gelyk genoegzaam in de Historien
der Portugeezen te zien is, zonder dat het nodig zy dezelve hier aan te halen. Al de
waerelt weet hoe het ging met Jan Bermudes die tot Patriarch van Ethiopien werdt
aangestelt, en te Rome op het verzoek der Abyssynen zelve ingewyd, dewyl zy
veinsden in 't toekomende geene andere Aartsbisschoppen te willen hebben, dan
die hun van Rome zouden worden toegezonden. Maar nauwlyks waren zy hunne
zwarigheden te boven gekomen, of zy verwierpen dat soort van Patriarchen, en
zonden naar Cairo om eenen Aartsbisschop van de hand des Coptischen Patriarchs
te ontfangen, te gelyk met verachtinge van de Roomsche Kerk sprekende, en zelfs
qualyk behandelende de Portugeezen die in hun land gebleven waren, zonder
eenigzins in aanmerkinge te nemen de groote diensten die zy van dezelve genoten
(a)
hadden. Alexis Meneses, van wien wy boven hebben gewag gemaakt, meende
verplicht te wezen zyn uiterste best te doen om die Volkeren met de Roomsche
+
Kerke ter vereenigen, en den tytel van Primaat der Indiën hebbende aangenomen,
waande hy dat zyn gezag zich tot in Ethiopien moest uitstrekken. Daarom zondt +Meneses neemt den tytel
van Primaat der Indiën
hy Missionarissen met brieven aan de Portugeezen in dat land, en hy schreef
ter zelver tyd aan den Metropolitaan der Abyssynen, met krachtige aanmaningen aan.
van zich aan de Roomsche Kerk te onderwerpen. Voegende daar by, dat hy dien
aangaande geen zwarigheit maken moest, dewyl de Patriarch der Cophten zich
nog onlangs met zyne gantsche Kerk aan de Roomsche hadt onderworpen: dit
bewees hy door de Acten van de Bezendinge welke die Patriarch gedaan hadt,
indiervoegen als zy aan 't einde van het V. Stuk der Jaarboeken van Baronius zyn
ingelascht, waar van hy hem een afschrift over zondt. Maar hy wist niet, dat het Hof
van Rome daar in verschalkt was, en dat Baronius die Acten al te lichtvaerdig onder
den naam van den waren Patriarch van Alexandrien en der Coptische Kerke hadt
uitgegeven.
+
Voorts moet men aanmerken, dat Meneses en verscheidene andere ongelyk
+
hadden in de Ethiopiërs van Joodsgezintheit in hunne plechtigheden te
De Ethiopiërs ten
(b)
onrechte van
beschuldigen, omdat 'er eenige onder hen waren die de Besydenisse
Joodsgezintheit
(c)
onderhielden, omdat zy daarenboven den Saturdag zo wel als den Zondag
beschuldigt.
(d)
vieren, en zich onthouden van 't eeten van bloed en van gestikt vleesch. De
Besnydenisse der Ethiopiers verschilt van die der Joden, dewyl deze dezelve
aanmerken als een gebod, en de eerste ze alleenlyk houden voor eene gewoonte
(e)
welke tot den Godsdienst niet behoort: want de vrouwen zelve worden by hen
besneden. 't Geen my doet geloven, dat dat oud gebruik der Abyssynen om geene
(a)
(b)

(c)

(d)
(e)

Alex. Menes Hist. Orient.
Echter zeggen de Abyssynen, volgens het verhaal van zommigen, dat zy willen besneden
zyn, omdat J.C. is besneden geweest. Men voegt 'er by, dat, na men de Missionarissen
verdreven hadt, men de geene die nog niet besneden waren, deet besnyden. Hier uit blykt
ten minsten dat de Besnydenisse by de Abyssynen een praktyk van Religie geworden is,
schoon Brerewood en P. Simon het tegendeel geloven. Ik doe hier by, dat, volgens de
overlevering der Abyssynen, hunne Koningen afkomstig zyn van Salomon, door middel van
de Koninginne van Seba. Die overlevering zy waar of valsch, men moet zich echter niet
verwonderen, Joodsche gebruiken in den Godsdienst dier Volkeren te ontmoeten. Zie Dissertat.
de l'Abbé le Grand sur les Voyages du P. Loho.
Zy heiligen den Saturdag door het celebreren van den Corban, dat is, van de Offerhande des
Nachtmaals, als mede door Liefdemaaltyden, volgens de Apostolische Inzettingen. Maar
echter onderscheiden zy den Saturdag van den Zondag. Zie P. le Brun in zyne Dissertations
sur les Liturgies &c. Tom. II. Zie mede eene Verhandeling van den Abt le Grand over de
Voyages van P. Lobo.
Zy eeten ook geen Verkens vleesch, noch haazen, noch eenig ander vleesch in de Joodsche
Wet verboden.
Om de reinigheit, zegt men, enz.
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andere reden onder hen is ingevoert, dan om de deelen die men besnydt, bekwamer
tot de voortteelinge te maken. Wat den saturdag en het gestikte betreft, zulks is den
Abyssynen niet in 't byzonder eigen: de gantsche Oostersche Kerk heeft het zelve
gebruik, zonder dat men haar daarom van Joodsgezintheit kan beschuldigen, dewyl
de Saturdag, volgens de oude Canons of Kerkregels, zo wel als de Zondag een
feestdag is. En wat aangaat het niet eeten van bloed, noch van gestikt vleesch, dit
is een gebod van het nieuwe Testament, 't welk zelfs in de Westersche Kerk in
(f)
gebruik is geweest. Uit deze laatste aanmerkinge mag

(f)

Zie hier eenige andere gebruiken, waar omtrent de Abyssynen met de Joden overeenkomen.
Een broeder trouwt de weduwe van zynen broeder. De mannen gaan niet ter Kerke, na het
verrichten van den huwlyksplicht, noch de Vrouwen als zy haare maandstonden hebben.
(Ondertusschen zouden deze gewoontens zo wel uit het Heidendom als uit het Jodendom
konnen oorspronkelyk zyn.) Als de Vrouwen van een zoontjen gekraamt hebben, moeten zy
veertig dagen tot haare reiniging besteden, en tachtig dagen wanneer zy van een dochter
gelegen zyn. Zy vasten driemaal in de maand van February, ter gedachtenisse van het vasten
der Niniviten. Maar men heeft dat gebruik reets onder die der andere Oosterlingen aangemerkt.
Eindelyk meent men dat hun gezang zeer na met dat der Joden overeenkomt.
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men besluiten, dat de Jezuit Roderic den Cophten, in de zamenkomst welke hy met
hen hadt, zo zeer niet hadt moeten dringen tot het afschaffen van alle die
Ceremonien; gelyk ook, dat de Cophten niet oprechtelyk met hem handelden,
wanneer zy tot hem zeiden overtuigt te zyn dat zy dwaalden ten aanzien van hunne
gevoelens rakende het verstoten der vrouwen, het besnyden der kinderen, en de
onthoudinge van het gestikte. Bovendien mag men zich wel wachten den Abyssynen
+
verscheidene andere dingen, buiten hun geloof, toe te schryven. By voorbeeld,
men waant dat zy het met den Latynen aangaande den uitgang van den H. Geest +Of zy het met de Latynen
eens zyn: dit bevestigende uit de Ethiopische Liturgien die te Rome gedrukt zyn, wegens den uitgang van
den H. Geest eens zyn?
waarin gezegt wordt dat de H. Geest van den Vader en van den Zoon uitgaat.
Maar men moet zich niet altoos verlaten op 't geen te Rome gedrukt is: want
gewisselyk verschillen de Abyssynen in 't stuk van den uitgang des H. Geests van
de overige Oosterlingen niet.
+
Men moet ook geen geloof slaan aan al 't geen Thomas de Jezu rakende het
geloof van dezelve Abyssynen geschreeven heeft; zelfs vinde ik niet dat de Acten, +Als mede omtrent andere
(a)
die hy in zyn boek wegens hun geloof heeft ingelascht, altoos echt zyn, schoon Leerstukken.
de bygebrachte Geloofsbelydenisse van den Abyssynschen Priester Tecla
voortgekomen is: want daar in wordt duidelyk gezegt, dat de H. Geest van Vader
en Zoon uitgaat: 't geen echter valsch is. Daar wordt ook aangemerkt, dat de
Abyssynen geloven dat de Transubstantiatie van het brood en den wyn geschiedt
wanneer de Priester de woorden uitspreekt, waar in de Latynen de Consecratie
doen bestaan. Nochtans is het zeker, dat de Liturgie der Ethiopiërs in dat stuk met
alle de andere Oostersche Liturgien overeenstemt, en dat de Consecratie, volgens
hun gevoelen, niet geschiedt dan wanneer de Priester den H. Geest aanroept in
een afzonderlyk gebed, 't welk in alle de Missen der Levantsche Natien gevonden
wordt. Ik ga stilzwygende voorby verscheidene andere puncten, die volgens het
(b)
geloof der Abyssynen niet al te wel ter neder gestelt worden, voornamelyk
aangaande de Sacramenten. Doch men kan die misslagen lichtelyk verbeteren naar
het geen wy reets te voren gezegt hebben, daar wy van de andere Oostersche
Natien gewag maakten, zonder dat het nodig zy ons langer over dit onderwerp op
te houden: en op die wyze zal het gemakkelyk vallen, te recht te brengen 't geen
Brerewood op het goed geloof dier Autheuren verhaalt.
+
(De Abyssynen hangen van den Patriarch van Alexandrien volkomelyk af. Die
+
Patriarch verkiest en wydt tot Metropolitaan of Aartsbisschop van Abyssynien
De Abyssynen hebben
(c)
den
Patriarch van
dien hy wil, en daarom is 't dat de Abyssynsche Priesters in de gebeeden den
Alexandrien
tot hun
(d)
Alexandrynschen Patriarch voor den Metropolitaan noemen, zynde deze laatste,
Opperhoofd.
na zyne verkiezinge, altoos verplicht zyn gedrag en bedieninge aan den Patriarch
te verantwoorden. Die Metropolitaan mag geen Abyssyn van geboorte wezen; ook
kan hy geene andere Metropolitanen aanstellen of inwyden. Derhalven, schoon hy
de eere heeft van Patriarch genaamt te worden, heeft hy nochtans geen Patriarchaal
gezag. Echter verleent hy alleen de aflaten, en heeft aanzienelyke inkomsten, waar
van hy byna niets aan den Souverein uit te keeren heeft.
+
Deze Patriarch, in Abyssynien onder den naam van Abuna bekent, gelyk reets
+
gezegt is, en dien men zo onkundig in Religie-zaken, als onbedreven in de
Groot gezag van den
Abuna of Patriarch.
manieren des lands afmaalt, hadt eertyds zulk een groot gezag, dat de Koning
niet voor
(a)
(b)
(c)
(d)

Thom. à Jezu.
Zie 't geen volgen zal.
Zie Brerewood Recherches &c. en P. le Brun Liturgies enz. Tom. II.
Merkwaardige omstandigheden van die afhangelykheit kan men vinden in de Dissertations
van den Abt le Grand over de Voyages van P. Lobo.
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Koning erkent werdt, indien hem door dien Abuna de handen niet waren opgelegt.
Tegenwoordig bestaat zyn ampt alleen in het Verordenen en aanstellen van Priesters,
die doorgaans ruim zo onwetende als hy zyn, en van een zeer slecht gedrag. Men
voegt 'er by, dat hy geen den minsten tusschentyd in het opdragen der Ordens laat
verlopen, en op eenmaal in verscheidene Ordens inwydt. Om eene beschryvinge
van de ceremonien der Abyssynsche Verordeninge te geven, zal ik my bedienen
van het verhaal eens Schryvers, die daar van als ooggetuige handelt.
+(a)
De Verordening geschiedt gemeenlyk aan vyf of zes duizent personen op
+
eenmaal. Deze daar ik van melden zal, was van twee duizent drie hondert en
Vreemde Verordening
van Priesteren.
zes en vyftig. Om die ceremonie te verrichten, ‘hadt men eene witte veldtent
opgerecht. De Abuna verscheen op zynen muilezel met een groot gevolg, en deet
zonder af te zitten eene redenvoering in 't Arabisch, hier op uitkomende, dat, indien
'er onder hondert die zich aanboden, iemant ware die verscheidene vrouwen hadt,
dezelve terstond vertrekken moest, op straffe van den Ban ...... Vervolgens kwam
hy van zynen muilezel af, en zette zich by zyne tent neder, terwyl eenige Priesters
de geenen die geordent moesten worden, in drie linien schaarden. Ter zelver tyd
wierden die candidaten van de Priesters onderzogt, met hun een boek voor te
houden, alleenlyk om te zien of zy lezen konden. Die goedgekeurt wierden, verkregen
van de Priesters een merkteken op den arm. Die dus getekent waren, begaven zich
uit hunne linie; de Abuna tradt in zyne tent, en men liet de goedgekeurde een voor
een voorby hem heenen gaan, terwyl hy hun de hand op het hoofd leide, en in de
Coptische taal het gebed uitsprak, 't welk met deze woorden aanvant, Gratia divina
quae infirma sanat &c..... Indiervoegen elk dier Priesteren in 't byzonder verordent
hebbende, zeide hy nog andere gebeeden op, en en gaf met een klein yzer kruis
zyne benedictien. Voorts las een Priester den Brief en het Evangelie .... Vervolgens
deet de Abuna de Misse, en gaf de Communie aan alle die Priesters’, geordent met
zo weinig keur ten aanzien van de hoedanigheden des lichaams, als ten opzichte
van die des verstands, nademaal 'er zonder onderscheit blinden, en verminkten,
enz. onderliepen. Ook blykt uit het verhaal van dezen onzen Autheur, dat de
gevoegelykheit in die ceremonie weinig wordt in acht genomen: want onder die
geordenden waren 'er veele gantsch naakt.
+
Men verleent het Klerkschap aan de Kinderen, van die nog aan de borst leggen
af, tot die van vyftien jaren toe. Die Klerk wezen wil, mag niet getrouwt zyn, doch +Ook van Klerken.
een Klerk mag zich in 't huwelyk begeven voor dat hy zich aangeeft om Priester
te worden, en wanneer men Priester is, heeft men geen recht meer om den Echten
staat te aanvaarden. In de plechtigheit der Verordening tot Klerk, Onderdiaken, enz.
passeert men voorby den Abuna, zittende op een leunstoel, geplaatst in een tent,
in het midden van de Kerk opgerecht. Hy snydt hun op vyf plaatzen van het hoofd
een weinig hair af kruisgewyze, smeert hun het voorhoofd met Zalfolie, en doet hen
de sleutels aanraken waarmede men de Kerkdeur opent. Men legt een linnen laken
over het hoofd van die geordenden, men geeft hun pulletjes of flesjens in de handen,
om te kennen te geven dat zy den Altaar dienen moeten. Na die plechtigheit, verricht
de Abuna de Misse, en deelt de communie aan de nieuwgeordenden uit.
Daar zyn, vaart men voort, in Abyssynien Kanonniken en Monniken, en onder
deze laatste twee soorten van Kluizenaars. De Kanonniken begeven zich in den
+
Echten staat, en hun Kanonnikschap gaat menigmaal op hunne kinderen over. Dit
gebruik is des te merkwaardiger, omdat geen Religie, het Jodendom uitgezondert, +Erfvolginge in 't
voorbeelden van erfvolginge in Kerkelyke Bedieningen zou konnen bybrengen. Geestelyke.
Onder de Priester is de Komos (anders de Hegumenos) by de Copten en Abyssynen
de eerste in den rang der Priester-Orde na den Metropolitaan en de Bisschoppen.
(a)

Alvarés, aangehaalt by den Abt le Grand ubi sup.
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+

De Monniken trouwen niet. Men verzekert dat 'er twee soorten van zyn, de eene
+
hebben een Generaal en maken eene vergadering uit, de andere volgen een
Abyssynsche Monniken.
gemeenen regel, zonder dat hunne Kloosters eenige betrekking tot elkander
hebben. Die Monniken hebben veel ingang, zelfs in Staatszaken. Zy doen geloften.
Men
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verhaalt by deze gelegenheit, dat zeker Abyssyn van de Monniken van zyn land
zeide: Onze Monniken doen, op de nederigste wyze ter aarde leggende, aan hunnen
Oversten belofte van kuisheit met luider stemme; maar zy voegen 'er binnens monds
by; even als gy u kuisch houdt, goede Vader. Van gelyken quyten zy zich van andere
geloften. In dit stuk blyft Europa aan Abyssynien niets schuldig: maar het zy zo,
zullen de Monniken zeggen, echter zal men nimmer recht hebben om uit het byzonder
gevolgen te trekken tot het algemeen.
+
Het koomt den Priesteren en Diakenen alleen toe in het Heiligdom in te gaan.
+
De Keizer zelv zou daar niet intreden zo hy niet geordent ware. Hierom is het
De Souverainen moeten
geordent zyn, om toegang
dat die Vorsten de Diaken-orde en zomwylen de Priester-orde aannemen,
wanneer zy de kroon aanvaarden. Ik zal hier de plechtigheden van hunne kroninge te hebben tot het
plaatzen, maar ik moet voor af in 't kort zeggen, dat de Souvereinen van Ethiopien Heiligdom.
+
voorwenden, dat zy van Salomon door middel der Koninginne van Seba
+
(a)
Aanmerkinge op hunne
afstammen. Deeze oorsprong, waar of valsch, wordt gestaaft door eenige
voorgewenden
afkomst
historische bewyzen, daar veele belagchelyke versieringen onderlopen: indien
van
den
Koning
Salomon.
zy waarachtig ware, zou men met eenige reden konnen geloven, dat de Wyzen
die uit het Oosten kwamen om den Heiland te zien, Ethiopiers geweest zyn: 't geen
my zulks nog meer zou doen geloven, is dat men het Jodendom zo algemeen onder
het Christendom van dat Ryk verspreid ziet, 't welk een gevolg van den oorsprong
der Abyssynsche Monarchen schynt te wezen. Hoe het ook zyn moge, zy zyn van
dat geloof niet af te brengen, en uit kracht daar van nemen de Abyssynsche Koningen
den tytel van Koningen van Israël aan. Op eenen oorsprong, zo roemruchtig voor
de Natie, steunende, zyn die volkeren in stammen verdeelt, gelyk eertyds de
Hebreeuwen; zy onderhouden onder hen veele Joodsche namen, en hunne
voorzangers zelve beroemen zich van het geslacht der oude Schriftgeleerden te
+
(b)
(c)
zyn. Laat ons nu tot Kroning overgaan. ‘Eeertyds hieldt men de Princen van den
Bloede als gevangen op den berg van Guexen, men vernam naar de zeeden en +Kroning van den
Abyssynschen Keizer of
neigingen van elk in 't byzonder, en wanneer men het eens was omtrent de
persoon die men tot den throon moest verheffen, ging de Onderkoning van Tigré Koning.
met eenigen der voornaamsten, en van een gedeelte der krygsbenden gevolgt, den
nieuwen Koning vinden. Die Onderkoning schaarde zyn volk aan den voet van de
rots, klom met de Edelen des lands op tot het verblyf van den verkoren Koning, en
hing hem een gouden ring aan het oor, 't welk het eerste blyk van zyne waardigheit
was: daarna ontboodt men alle de andere Prinssen om hunnen Koning hulde te
doen en te begroeten. Voorts wierden die Prinssen terstond wederom opgesloten,
en de nieuwe Koning kwam van den berg af, en vertoonde zich aan zyne
krygsbenden. De Officieren.... begroeteden hem, en geleidden hem in de veldtent
die voor hem was gereet gemaakt. Hy trok daar te paard in; voorts afgetreden zynde,
wierdt hy van een der voornaamste Geestelyken met eene welriekende olie gezalft,
terwyl de Priesters Psalmen zongen. Men hing hem een Koninglyken mantel om,
men zette hem de Kroon op 't hooft, en men gaf hem een bloten degen in de hand.
Men plaatste hem op zynen throon: vervolgens klom de Groot-Aalmoessenier op
eene verhevene plaatze, en kondigde het volk en het leger aan, dat zy de regeering
opdroegen aan...... Op die proclamatie volgde gejuich en zegenwenschingen.’
Mogelyk zyn die plechtigheden nog heden in gebruik. De Prins, die in den jare 1609
gekroont wierdt, tot op eenigen afstand van de Kerk van Axuma, daar de kroninge
geschiedt, gekomen zynde, ‘vondt jonge dochters die een touw dwarsch over de
straat gespannen hielden, om hem den doorgang te beletten. Zy vroegen hem tot
(a)
(b)
(c)

Zie Dissert. sur la Reine de Seba, in de Voyages van P. Lobo.
Ik gebruik hier de Beschryvinge van den Abt le Grand, in zyne Dissert. sur les Rois d'Abyssynie.
Dat gebruik is afgeschaft. Zie Dissert. de l'Abbé le Grand.
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driemaal toe wie hy was: op de eerste vrage week hy achterwaarts, en anwoordde
dat hy Koning van Jeruzalem was..... de meisjes antwoordden dat hy haar Koning
niet was. Op de derde vrage trok de Koning zynen degen, sneedt het touw door, en
daar op schreeuwden alle de jonge Dochters, dat hy waarlyk haar Koning, de Koning
van Sion was.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

185
Straks hoorde men het geluid van trommels en trompetten enz. en men loste het
geschut. De Abuna, die hem nevens de gantsche Geestelykheit inwachtte ...., ontfing
hem, en men begon verscheide Psalmen te zingen terwyl men den Koning naar de
Kerk geleidde .... Vervolgens geschiedde de kroninge indiervoegen als gezegt is.
De Koning gekroont zynde tradt in het Heiligdom, hoorde de Misse, en
Communiceerde ..... De Kroon des Keizers van Ethiopien is een hoed met goudene
en zilvere passementen geboord, boven op met een kruis versiert, en met blaauw
fluweel gevoert ..... De Abyssynen beelden zich in, dat die kroon uit den hemel
gevallen is, omdat men in de schilderyen, die de kroninge van hunne Koningen
verbeelden, eenen Engel ziet die de kroon ophoudt.’
+
De Abyssynsche Koningen nemen den tytel van Keizer, of Koning der Koningen
aan. Met den throon te beklimmen geven zy zich een nieuwen naam, dien zy by +Zyn naam, zyn zegel,
hunnen Doopnaam voegen. Hun zegel is een leeuw voerende een kruis, met dit enz.
(a)
omschrift, de leeuw der stamme Juda heeft overwonnen. Eertyds hebben zy de
functien van het Priesterschap waargenomen, doch dat recht hebben zy verloren
door by ongeluk iet levends met eigene hand te hebben gedoot. Dat ongeval was
van een vreesselyk gevolg voor den Souverein, aangezien na een wanbedryf van
dien aart zyne onderdanen zich van hunne gehoorzaamheit aan hem ontslagen
bevonden, en niet langer verplicht waren hem voor hunnen Koning te erkennen.
+
De Keizers van Ethiopien mogen verscheidene vrouwen ten huwelyk nemen,
+
doch niet meer dan eene mag den naam van Koningin voeren. Die tytel wordt
Zyn Koningin.
haar met eenige plechtigheit gegeven. Het uitroepen tot Koninginne geschiedt
met deze woorden; de Konning heeft N.N. zyne dienstmaagd tot Koninginne
verheven. Echter spyst zy niet met den Koning haar Gemaal. Die Vorst laat omtrent
zyn persoon weinig gemeenzaamheit toe, in navolginge van het gebruik der
Oostersche Souvereinen. Men zegt nogtans, dat hy tegenwoordig zich ten minsten
drie of vier maal 's jaars in 't openbaar vertoont, maar niemant ziet hem eeten dan
die hem de spyzen aan den mond brengen. Wanneer hy gehoor verleent, is hy
achter een gordyn verborgen.
+
Ik melde niets van het volstrekt oppergezag van dien Monarch, waar door hy
+
volkomen Meester over de goederen, en zelfs over de vryheit van zyne
Zyn groot gezag.
onderdanen is, noch van de manier waar op hy het plunderen van de Provincien,
+
en de openbare roveryen toelaat. Zyne tolerantie omtrent die misdaat, welke zo
strydig met de zamenleving is, gaat zo verre, dat de overste der rovers of dieven +Hy laat het steelen en
roven toe.
zyn ampt by koop verkrygt, en het zelve zonder tegenstand oefent, doch
schattinge betaalt aan den Souverein. Niettegenstaande die wanorde ontmoet men
alom welgegoede luiden; hierom kent men in Abyssynien noch Advocaten, noch
Procureurs, noch processen.
Ik keere weder tot gebruiken die meer gemeenschap met de Religie hebben,
(b)
beginnende met den Doop , waar van de plechtigheit volgens de Copten op de
(c)
+
volgende wyze toegaat. ‘De moeder, zo zindelyk opgetooit als haar mogelyk is,
vertoont zich met haar kind aan de deur van de Kerk. Daar .... doet de Bedienaar +De Doop der Copten.
van het Sacrament lange gebeeden over die beide, beginnende met de moeder.
Vervolgens geleidt hy ze in de Kerk, en doet zes zalvingen aan het kind, met eene
(a)
(b)
(c)

Men ontmoet een merkwaerdige plaats in de Dissertatie van den Abt le Grand, wegens Priester
Jan.
Wy gewagen hier niet van het onderscheit der zeven Sacramenten: de Abyssynen erkennen
die, en gedragen zich daar omtrent tennaastenby als de Grieken.
Dit is een uittrekzel uit de eerste Dissertatie over de Sacramenten van den Abt le Grand ubi
sup. Dat uittrekzel betreft den Copten meer dan den Abyssynen: echter koomt het in alles
niet overeen met het verhaal van P. Simon.
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gewyde olie tegen de betoveringen. Die eerste zalvingen worden gevolgt van zes
en dertig andere met Galilaeum op zo veele onderscheidene gedeelten des lichaams:
waarna hy de doopvonte wydt, gietende daar twee verscheidene reizen gewyde
olie in, en makende yder reis drie gedaantens van het kruis met Meiron, terwyl dat
alles met lange gebeeden gepaart gaat. De benedictie der doopvonte gedaan zynde,
dompelt hy het kind tot driemaal toe daar in. De eerste maal dompelt hy het tot een
derde gedeelte des lichaams, zeggende, Ik dope u in den name des Vaders, ver-
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volgens tot twee derde gedeeltens, daar by voegende, Ik dope u in den name des
Zoons. De derdemaal dompelt hy het geheel en al, en zegt, Ik dope u in den name
van den H. Geest. Onmiddelyk daarna worden het Vormzel en het Nachtmaal aan
het kind toegedient .... zy celebreren den Doop na de Misse, en eindelyk geven zy
den dopeling de communie.’
+
De Meiron, waar van wy gesproken hebben, is de Zalf-olie; het Galilaeum is de
+
olie der Catechumenen. De Patriarch Consacreert eerst met veel plechtigheit,
Meiron, en Galilaeum.
welke onnodig is hier beschreven te worden, dewyl zy niet veel van die der
Grieken verschilt. Na de benedictie van de nieuwe Meiron wordt de oude onder de
Bisschoppen omgedeelt. De Coptische Patriarch zendt daar van over aan den
Metropolitaan van Abyssynien. De Keizer van dat land wordt met dien Meiron
ingewyd. Wat aangaat het Galiloeum, 't is eene olie, die, na gedient te hebben tot
het spoelen der vaten waar in de Meiron was, geheiligt blyft door vermenginge met
de overgeblevene droppelen van den Meiron.
+
Dewyl de vrouwen niet uitgaan dan veertig dagen na het kramen van een zoon,
+
of tachtig na haare verlossinge van een dochter, wordt de Doop tot dien tyd
Lang uitstel van den
uitgestelt, en zomwylen nog langer. Indien het kind ziek is, brengt men het naar Doop.
de Kerk, en legt het op een laken by de Doopvonte. De Priester doopt daar drie
malen zyne handen in, en wryft zo veel malen met zyne natte handen het gantsche
lichaam van het kind, van de kruin van het hoofd af tot aan de voetzolen toe. Indien
't gebeurt dat het kind in den avondstond, of op eenig ander uur waar in het niet
geoorloft is de Misse te lezen, ter Kerke gebragt werdt, blyven de moeder en het
kind daar tot 's anderendaags, op dat de jonggeboorne de communie ontfange. De
reden van dat gebruik is, dat de Doop altoos in de Kerk moet geschieden, en nooit
anders dan door den Bisschop of door den Priester mag bedient worden. Indien het
+
kind buiten staat is om naar de Kerk gebragt te worden, gaat de Priester naar het
+
huis, en na dat hy de gebeeden over de Moeder heeft uitgesproken, en de zes
Zalvinge als een Doop
zalvingen tot bezweringe aan het kind verricht heeft, vraagt hy aan het zelve tot gerekent.
driemaal toe, of het gelooft aan een eenigen God in drie personen? Wanneer men
daar op voor het kind ja geantwoordt heeft, vaart hy voort met eenige gebeeden te
doen, waar na hy hun de benedictie geeft, en heen gaat. Die praktyk is gegrond op
een Kerkelyken Stokregel der Copten, medebrengende, dat indien een kind na de
laatste zalvinge, of zelfs na de eerste, koomt te overlyden, de zalvinge het zelve
ten Doop verstrekt...... en dat het daar door zalig wordt...... Deze beschryvinge des
+
Doops is eerder volgens het gebruik der Copten van Egypten, dan volgens dat der
+
Abyssynen: doch het onderscheit is niet groot genoeg om de manier der
Weinig onderscheit
(a)
laastgemelden hier mede te verhandelen. Alleenlyk zal ik aanmerken, dat eenige tusschen den Doop der
Copten en dien der
Missionarissen de Abyssynsche Priesters van verandering en misbruik in het
formulier des Doops hebben beschuldigt, als zeggende, ik dope u in de wateren Abyssynen.
van den Jordaan, in plaats van ik dope u in den name des Vaders, en dat zy den
bestemden tyd tot het dopen van 't kind niet afwachten, wanneer zy zien dat het in
(b)
gevaar van sterven is. Echter verzekert men ons met eenen , dat zy de kinderen
geloven zalig te zyn zonder den doop ontfangen te hebben, indien zy maar van een
gelovigen Vader en Moeder geboren zyn; zy voegen 'er zelfs by, dat het kind geheiligt
is uit kracht van de Communie die aan de moeder na de ontfangenisse gegeven
wordt. Men schryft hun ook toe te geloven dat de ziel even als het lichaam

(a)
(b)

Dissert. van den Abt le Grand over den Doop, ubi sup.
Ik verhaal die Opinien op het goed geloof van Brerewood, ubi sup.
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(c)

voortgeteelt wordt. Dit gevoelen is hun geenzins in 't byzonder eigen, en heeft
zelfs aanzienelyke aanhangers.
+
De Driekoningendag der Abyssynen heeft iet merkwaardigs. Men weet dat
+

Andere Doop op
Driekoningendag.

(c)

Onder die staande gehouden hebben dat onze ziel van onze ouders wordt voortgeteelt,
hebben zommige gelooft dat de Ziel de Ziel voortbragt, en andere dat de Ziel was in dat
gedeelte van de stoffe waar van de mensch voortkoomt, en efluebat cum semine, cujus etiam
subtilior pars erat. Dit laatste gevoelen onderstelt dat de ziel van een fyner stoffelykheit is
dan het lichaam. Ik beelde my in dat de eerste gedachte byna 't zelfde onderstelt: want daar
is geen voortteelinge van geesten. De stoffe alleen is bekwaam tot die ontbindinge, tot die
vermeerdering van stoffe, en tot die zamenvoeging van eendaantige deelen, welke de gevolgen
zyn van 't geen men voortteeling noemt. Zo zou men tennaastenby uit de voortteeling der
zielen de erfzonde konnen bevatten.
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by de Christenen van het Grieksche Kerkgebruik, dat Feest is de gedachtenisse,
of het jaarlyksch vieren van den Doop van Jezus Christus: maar ik zal niet vergeten
dat de meeste Zendelingen en Reizigers de plechtigheden der Abyssynen daar
omtrent hebben aangezien voor eene wezentlyke herdopinge, en by gevolg voor
eene hooftdwaling. Ondertusschen verklaart zeker Ethiopisch Bisschop, dat die
gewaande herdoping niet verricht werdt als een Sacrament, noch als eene instellinge
welke bekwaam is iet toe te brengen tot de wedergeboorte die de gelovinge uit
kracht van den eersten Doop verkrygt: en ten blyke daar van dient, zegt Brerewood,
(a)
dat het een nieuw gebruik is, en nauwlyks hondert jaren heeft in zwang gegaan.
Andere meenen dat het een ware Doop is, dien de Abyssynen wanen de zonden
te konnen afwasschen. Men bewyst zulks door het gegeven bevel tot eenen
algemeenen Doop door gantsch Abyssynien, na het verjagen der Jezuiten, en het
afschaffen van den Roomschen Godsdienst. Zie hier, na die aanmerkingen, de
beschryvinge van dien Driekoningendag der Abyssynen, gelyk die gevonden wordt
(b)
in een uittrekzel van het Verhaal van P. Alvarez ‘Den vierden January 1521......
vergaderden de Abyssynsche Priesters des avonds in grooten getale, en zongen
den gantschen nacht om het bad te zegenen. Men wierp 'er wywater in. De Koning
verscheen omtrent den middernacht; hy werdt eerst gedoopt, nevens de Koninginne
en de Abuna...... De plaats waar in de Doop geschiedde, was een lang vierkant
rondom bezet met planken die met gewascht katoendoek bekleed waren. Men
daalde daar in langs zes trappen, het water kwam voort uit een pyp, waar aan men
een zak hadt vastgemaakt, om het zelve te ontfangen en tot meerder zuiverheit te
laten doorzygen. 's Morgens was 'er een groote toeloop van volk. Een eerwaardig
Gryzaart, die de leermeester van Priester Jan geweest was, stondt tot aan de
schouders in 't water, en hy dompelde het hooft der geenen die zich aanboden,
onder, zeggende met eenen, Ik dope u in den name des Vaders, des Zoons, en des
Heiligen Geestes. Alle de dopelingen waren naakt, en hadden niets om zich te
dekken. Die van een middelbare lengte waren, gingen alle de trappen niet af’ Indien
het geen hier volgt, waarachtig is, moet men geloven, dat de Abyssynen ten minsten
den wederdoop der geenen die in het geloof gedwaalt hebben, voor noodzakelyk
+
houden. ‘De Koning vroeg aan Alvarez wat hy van die ceremonie dacht? Hy
+
antwoordde dat ze niet gebillykt noch verschoont kon worden dan alleen door
Zamenspraak daar over
tusschen den Koning, en
de goede intentie...... Maar, hernam de Koning, wat zou men dan doen om de
Vader Alvarez.
afgevallene, die tot den schoot der Kerke wederkeeren, daar mede te
verzoenen...... De Portugees antwoordde, men moet de afvalligen onderwyzen,
voor hen bidden, en hen verbranden, zo ze zich niet willen bekeeren.’ Men merkt
+
lichtelyk, hoe overtuigend die redenering is, en hoe ze met den geest des
+
Evangeliums overeenstemt. Maar daar is nog een ander hooftgebrek in, waar
Aanmerking daar op.
van de gevolgen zeer gevaarlyk voor de Rechtzinnigen zouden zyn. Want immers
hebben de ketters, wanneer zy de macht in handen krygen, het zelfde recht om
hunne dwaalgeesten en afvalligen, na dat zy vruchteloos voor hen gebeden, en
vergeefsch getracht hebben hen weder te brengen tot het geloof der Kerke, ten
vuure te doemen. Schoon men hun dan wilde bewyzen, dat hunne Secte de ware
Kerk niet was, het zou weinig baten: dat argument zou het tegen den brandstaak
niet konnen uitharden. ‘De Koning, zegt Alvarez tot besluit, keurde die reden goet,
en voegde daar by, dat zyn grootvader dien Doop, op den raad van geleerde en
bekwame luiden, hadt bevolen, uit vreeze dat zo veele menschen, die zich aan God
vergrepen hadden, by gebrek van hulp mogten verloren gaan.’
(a)
(b)

Brerewood ubi sup.
Dissert. over den Doop enz. ubi sup.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

+

Nog vindt men in eenige Reisbeschryvingen verhaalt, dat men een kind gedoopt
hebbende, het zelve een brandmerk op het voorhoofd zet; en men heeft eertyds +Vuur doop.
voorgegeven, dat de Christenen van Nubien den Vuurdoop mede in gebruik
hadden. Ten aanzien der Abyssynen, zegt Alvarez. ‘Wat aangaat het merk dat men
eenige zwarte slaven ziet dragen boven den neus tusschen beide de oogen, of wel
boven de winkbraau-
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wen, het zelve is niet met vuur gemaakt, noch om eenige reden met opzicht tot den
Christelyken Godsdienst, gelyk men verkeerdelyk gemeent heeft.’
+
Het Vormzel der Copten bestaat in lange gebeeden, en in het herhalen van de
+
Zalvinge die het kind by den Doop ontfangen heeft. By de Abyssynen doet de
Zalvinge na den Doop
over
het gantsche
Priester de Zalvinge met de Zalf-olie kruiswyze op het voorhoofd der gedoopten,
lichaam.
zeggende, dat dit zy de Zalvinge der genade van den H. Geest, Amen. De neus
en de lippen besmerende, zegt hy, dit is het onderpand van het Koninkryke der
Hemelen. De ooren strykende, spreekt hy dus, de heilige Zalvinge van onzen Heere
Jezus Christus. Met de armen, knien, en beenen bezig zynde, laat hy zich dus
hooren, ik zalve u met de heilige Zalvinge in den name des Vaders enz. Eindelyk
doet de Priester over de gedoopte en vervolgens gevormde kinderen een gebed
van zegening of benedictie, zet hun kransjes op het hoofd, en bedient hun het
Nachtmaal.
't Geen van dit Sacrament gezegt is daar wy van de Copten spraken, zal ons
geenzins verhinderen verscheidene gebruikelykheden der Abyssynen
+
(a)
dienaangaande te beschryven. Voor eerst wordt ons gezegt dat die volkeren
+
dikwyls communiceren, en dat zy met eene zonderlinge devotie de Misse
Grote zedigheit der
(b)
bywonen, durvende noch spuwen, noch zich den neus snuiten geduurende den Abyssynen in hunnen
Godsdienst.
(c)
dienst. Een ander verhaalt ons, dat het hun op den dag van hunne Communie
niet geoorloft is voor Zonnen ondergang eenig spog uit te werpen. Hy voegt 'er by,
dat de Abyssynen nooit biechten zonder te Communiceren; ook biechten zy zo dra
(d)
zy eenige zonde begaan hebben. Daarenboven mag niemant anders dan de
Priesteren en de Diaken zich begeven in het Heiligdom daar het Autaar is. Wanneer
de Keizer van Ethiopien uittrekt, voert men altoos een Tent mede die tot een Kapél
verstrekt, en een Altaar dien men vervoeren kan. Alvarez noemt het den gewyden
steen. Die altaar is besloten in een koffer welke van vier mannen, geduurende de
reize, op de schouderen gedragen wordt. Acht Priesters, tot dat werk geschikt,
verpozen elkander. Twee Klerken gaan vooruit, waar van de een het Kruis en het
Wierookvat in de hand heeft, en de ander een Klokjen, op 't geluid van 't welke alle
die over den weg gaan, stil blyven staan, en die te paard zitten, uit eerbiedigheit
afklimmen. Uit zo veel aandacht gevoegt by eene zo groote en zo aanbevolene
+
zuiverheit, en uit de ongemeene eerbiedigheit des Priesters en des volks, zyn de
+
Roomsgezinden ten minsten overtuigt, dat de Abyssynen de wezentlyke
Wat gevolg de
Tegenwoordigheit geloven: terwyl de Protestanten die Misse der Abyssynen voor Roomsgezinden daar uit
trekken.
een eenvoudig Avondmaal houden, of ten minsten gelyk stellen met alle de
andere Missen van het Oosten, en geen geloof slaan aan al het geen van de
Missionarissen verhaalt wordt, wat redenen zy ook bybrengen om hun verhaal te
staven. Ik zal den lezer maar eenvoudig de Ceremonien die het Nachtmaal betreffen,
voorstellen: mogelyk zal hy dan beter konnen oordeelen, wat daar van te geloven
zy.
(e)
+
Voor eerst verzekert men ons, dat de Abyssynen eertyds zonder schroom de
+
(f)
Schynreden daar toe.
Misse der Latynen hebben bygewoont, en de heilige Hostie hebben zien opheffen
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Relat. du P. Lobo.
Le Brun Dissert. sur les Liturgies.
Brerewood, daar hy Zaga-Zabo aanhaalt ubi sup.
Alvarez ubi sup. aangehaalt, by P. le Brun.
Le Brun Explic. des Liturgies ubi sup.
Men leest by Brerewood, dat de Abyssynen het Sacrament niet opheffen, dat zy het gedekt
laten, en dat zy 'er niets van overhouden na de Communie. Brerewood heeft dat uit eenige
Portugeesche Verhalen getrokken, waar van de Schryvers byna alle de gebruiken der
Abyssynen zonder onderscheit hebben veroordeelt. Maar men pleit voor hen, met te zeggen,
‘dat zy van de andere Oosterlingen hier in verschillen, dat deze het lichaam met den schotel
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en aanbidden, zonder te zeggen dat men te veel omslag maakte. Het blykt niet, dat,
na het verdryven der Latynen uit Ethiopien, de Souverein van dat Land eene
plechtelyke herroepinge van het geloof der Latynen aangaande het Avondmaal
heeft doen afvorderen, noch dat men den Latynen hun gevoelen daar omtrent heeft
verweten, gelyk men hun de stakinge der Besnydenisse verweten heeft enz. Zie
hier de gebruikelykheden. De Corban wordt met

oplichten, zeggende (met deze woorden uit de Belydenisse voor de Communie) Sancta
sanctis, in plaatze dat de Ethiopiërs die opheffinge doen met deze woorden (van dezelve
Belydenis) Domine Jezu &c. Zie le Brun.
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+

geen minder reinheit, met geen minder betamelykheit, noch met minder devotie
+
dan by de Copten toebereid. Dicht by de Kerk is een plaats tot die bereidinge
Ceremonien der
geschikt, en 't is aan de vrouwen niet geoorloft het meel zelfs aan te raken waar Abyssynsche Misse.
van het gemaakt wordt. Als de Corban, of het brood der Offerhande uit de sacristie
naar den Altaar gedragen wordt, gaan 'er kruissen, wierookvaten, en schelletjes
vooraf. De Misse geschiedt achter een gordyn, zo dat het volk niet zien kan wat
men op den Altaar doet. Men communiceert onder beide de Tekenen: doch met
deze bepaling, zegt ons P. le Brun, ‘dat by de Ethiopiers, zo wel als in de andere
Oostersche Kerken .... de Celebrant aan de Priesters alleen het bloed te drinken
geeft uit de Kelk; aan de Diakens uit een lepeltjen. Alle de Leeken geeft hy niet
anders dan brokjes die in het bloed geweekt zyn, den Koning uitgezondert, dien
men onder de beide Tekenen bedient.’ By gebrek van wyn, bewaart men in de
Sacristie druivetrossen, welke men eenige dagen in water te weeken legt. Dan laat
men ze een weinig drogen in de zonne, en perst 'er voorts het zap uit. Men mag de
druiven nooit by 't vuur brengen, enz. en 't is ongeoorloft dezelve ergens anders in
te bewaren dan in een vat 't welk ten dienste van den Altaar gewyd is. Na dat de
Celebrant gecommuniceert heeft, geeft hy de Communie aan die den Altaar bywonen;
(a)
voorts geeft hy ze den Leeken, onder het uitspreken van deze woorden; Zie hier
het heilig, dierbaar, levendig, en waar Lichaam onzes Heeren en Zaligmakers Jezus
Christus enz. Dit is het brood des levens, dat uit den Hemel nedergedaalt is, hier is
in waarheit het lichaam van Emanuel onzen God. Daar op zegt de Communicant
Amen. Na dat men gecommuniceert heeft, treedt men achter uit, opdat men den
Altaar den rugge niet toekeere. Indien de Priester by ongeluk een stukjen brood of
een droppel wyn, na de consecratie het Lichaam en het Bloed van Jezus Christus
geworden zynde, laat vallen, is het hem binnen veertig dagen ongeoorloft de Misse
(b)
te doen, noch te communiceren. Geduurende al dien tyd moet hy vasten, niets
vettigs eeten, en by nacht opstaan om zich vyftig malen ter aarde te werpen.
+
Zie hier, voor dat ik tot de beschryvinge der andere Sacramenten overgaa, nog
+
eenige gebruiken die opmerkinge verdienen. De Kerken der Abyssynen staan
Stand der Abyssynsche
Kerken,
en de sieraden
van het Westen naar het Oosten gekeert, opdat men biddende tegen het Oosten
der
zelve
beschreven.
zie. Het Autaar staat op zich zelven in het Heiligdom, onder een soort van een
dak 't welk op vier kolommen rust. De Ethiopiers geven den naam van Arke aan
dien Altaar; hebbende, zeggen zy, de gedaante van de Arke der Joden. Zelfs geven
zy voor dat de Joodsche Arke nog tegenwoordig in de Kerk van Axuma in wezen
is. Voor het Heiligdom hangen twee gordynen van onderen met belletjes voorzien,
zodat niemant daar in noch uit kan gaan zonder dezelve te doen klinken. Dewyl
men geduurende den dienst overendstaat, worden in de Kerken geene banken
gevonden. Echter is het geoorloft op krukken te leunen, waar van men een goed
aantal buiten de Kerken gereet ziet. Iet diergelyks heeft men by de Grieken
(c)
opgemerkt. Men gaat in die Kerken blootsvoets, en daarom, zegt ons een zeer
nieuw Reiziger, wordt de vloer met tapyten belegt. Men hoort daar noch praten,
noch den neus snuiten, en niemant draait'er zyn hoofd om. De Mannen zyn van de
Vrouwen afgezondert. De laatste onthouden zich op een plaats die 't verste van het

(a)
(b)
(c)

dit is eene letterlyke Overzettinge van de woorden der Ethiopische Liturgie, welke in de
Liturgien van P. Le Brun gevonden wordt.
Extraits des Liturgies in eene Dissertatie van den Abt le Grand ubi sup.
Het gedrag van dezen Reiziger, Poncet genaamt, maakt zyne getrouwheit zeer verdacht: uit
dien hoofde hebbe ik niet goedgevonden hem aan te halen in 't geen het Nachtmaal betreft.
Zulks heeft P. le Brun niet gedaan. Zie wegens dien Poncet eenige brieven aan het einde
van 't Relaas van P. Lobo.
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Heiligdom af is. De lampen branden in de Kerken op klaren dag, en menigmaal
ontsteekt men eene ongelofelyke menigte van waschkaarssen.
+
De Ethiopiers zyn zeer nauwkeurig in het brengen van offerhanden aan de Kerke.
+
De armen quyten zich zo wel als de ryke van die godvruchtige daat. Men offert
Offerhanden der
Ethiopiers.
wierook, waschkaarssen, koorn, enz. en die offerhanden geschieden voor dat
de Misse aangaat. Men zegt ook van die volkeren, dat zy ten hoogsten liefdadig
zyn, en dat men uit dien hoofde een oneindig getal van bedelaars
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en leeglopers in Abyssynien ontmoet.
+(a)
Eertyds hadden de Abyssynen eene byzondere Belydenis of Biecht, welke zy
+
de Belydenisse van het Wierookvat noemden. Zy bestondt in het werpen van
Vreemde manier van
wierook in een daar toe geschikt vat. Onder dat wierook vermengde men andere Biechten.
speceryen, men hieldt vervolgens den mond over den rook die uit het wierookvat
opkwam, en in dat postuur herhaalde men verscheidene reizen deze woorden Ik
hebbe gezondigt, waar na men waande van zyne gebreeken geabsolveert te zyn.
Men hadt nog eene andere gewoonte, welke in plaatze van penitentie of boete te
doen verstrekte. Nadat de Priester den Altaar bewierookt hadt, deet hy de ronde
door de Kerk, en bewierookte de gemeente, welke eene ware Confessie of Biecht
geloofde te doen, met onder dat bewieroken uit te schreeuwen Ik hebbe gezondigt.
Die misbruiken zyn afgeschaft: maar desniettegenstaande biecht het volk zelden,
indien men de Autheuren, waar van de Abt le Grand het getuigenisse ontleent,
geloven mag. Mogelyk koomt het geen ik te voren gezegt hebbe, dat namelyk de
Abyssynen nooit biegten zonder te Communiceren, en dat zy biegten zodra zy
eenige zonde begaan hebben, met dat verhaal niet wel overeen. Waarby Brerewood
op de getuigenisse van Alvarez nog dit voegt; zo wel de Leeken als de Geestelyken
communiceren ten minsten eenmaal 's weeks. De boeteling blyft, na zyne zonden
beleden te hebben, nog zo lang nederleggen tot dat de Priester verscheidene
gebeden over hem heeft uitgesproken. Vader Tellez zegt, dat de Priester, de
absolutie gevende, eenige woorden spreekt, en voorts den Boeteling met eenen
Olyftak slaat.
+
(b)
De vasten worden zeer gestreng onderhouden. Geduurende Paasch-vasten
+
eeten de Abyssynen maar eenmaal daags, te weten na zonnen ondergang. 's
Vasten der Abyssynen.
Woensdags en Vrydags zetten zy zich ten drie uuren aan tafel, en om daar in
geen minuut te missen, meeten zy hunne schaduwe. Zeven voeten schaduwe wyst
den eetenstyd aan. De nauwgezetheit der Abyssynsche Priesteren gaat zo verre,
dat zy in een Vast-tyd niet voor 's avonds de Mis doen, uit vreze van door het nuttigen
der Tekenen de vasten te schenden. Echter meenen zy aan de vasten niet gehouden
te zyn voor dat zy huwbare kinderen hebben: maar, dewyl de warmte van het Climaat
de jonge luiden vroeg rypmaakt, zyn 'er weinig Abyssynen die niet verplicht zyn
reets op hun vyfentwintigste jaar te vasten.
+
Die volkeren hebben een grooten schrik voor de Excommunicatie of Kerkban,
en die schrik zet den Priesteren en Monniken een oneindig gezag by. Men heeft +Hun vrees voor den Ban.
hen maar een weinig op hun zeer te treden, om met den Ban geslagen te worden.
Dit brengt my die ongelukkige tyden te binnen, waar in de donder van het Vaticaan
de Volkeren, en zelfs de Monarchen deet beven. Toen werdt die schrik of
vreezachtigheit der Christen-waerelt Liefde Gods geheten, en het was geoorloft
allen den geenen die zulk eene liefde niet hadden, te dreigen, te slaan, en zelfs te
(c)
doden. In dien tyd was 'er maar eene onvergefelyke zonde: namelyk zich te
(d)
verzetten tegen den wille der Dienaren van Jupiter Capitolinus. Men voegt 'er by
‘dat Abyssynien het land der waerelt is daar men de meeste Geestelyken, Kerken,
en Kloosters vindt.’

(a)
(b)
(c)

(d)

Dissert. van den Abt le Grand, in 't vervolg der Reize van P. Lobo.
Relation du P. Lobo.
Homme de bien frappe, feris, tue & meurtris...... déniche des Cieux les Anges, de tout auras
pardon du Pagegaut. A ces sacrez oyseaulx ne touche &c. Rabelais L. IV. Ch. VIII. de
Pantagruel.
P. Lobo Relation &c.
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+

Het laatste Oliesel, of de korte zalvinge, of de Candil, dat is de lamp, wordt by
+
de Copten en by de Abyssynen eveneens in 't werk gestelt. Na dat de Priester
De Candil of het laatste
den Boeteling de Absolutie gegeven heeft, doet hy een Diaken by hem komen. Oliesel der Copten, en
Abyssynen.
Eerst begint hy met wierooken, en voorts neemt hy een lamp, waar van hy de
olie wydt of zegent, en eene der pitten ontsteekt. Daarna zegt hy zeven Gebeden
op, en tusschen elk gebed leest de Diaken eenige texten uit de H. Schrift voor.
Eindelyk neemt de Priester een gedeelte van de gewyde olie uit de lamp, en doet
den zieken daar mede eene zalvinge aan het voorhoofd, zeggende, God geneze u
in den name des Vaders, des Zoons, en des Heiligen Geestes. Diergelyke zalvinge
verricht hy ook aan de omstanders, uit vreze, zeggen de Abyssynen, dat de boze
geest tot iemant van hen mogt overgaan. Volgens
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het Kerkgewoonteboek, mogen zeven Priesters te gelyk die zalvinge verrichten: in
zulk een geval ontsteekt elk Priester zyn pit van de lamp, en zegt zyn gebed. Maar
indien een Bisschop die bedieninge waarnam, zou het hem toekomen de zeven
pitten aan te steken, en de zeven gebeeden te doen; en dan zouden de Priesters
moeten voorlezen. Men maakt geene verandering in die Ceremonie, 't zy dezelve
in de Kerk geschiedt, na de Biegt, 't zy ten huize van den zieken. Volgens het
Kerkgebruik der Jacobiten, ‘moet de geen, voor wien de zegening van de Lamp
gedaan wordt, toenaderen, indien zyne krachten hem zulks toelaten, en men doet
hem nederzitten met het aangezicht naar het Oosten gewend. De Priesters houden
het boek der Evangelien boven zyn hoofd nevens het Kruis, en leggen hem de
handen op. De oudste Priester doet de vereischte Gebeeden; voorts doen zy den
zieken opstaan, en geven hem de benedictie met het Evangelie-boek; vervolgens
bidt men het Onze Vader ..... het Geloof enz. waarna men het Kruis boven het hoofd
van den zieken opheft, en ter zelver tyd de algemeene Absolutie, welke in de Liturgie
gevonden wordt, over hem uitspreekt. Indien 't de tyd toelaat, doet men nog andere
gebeeden, en maakt met de gewyde lamp en met brandende waschkaarssen eene
Processie in de Kerk, om de genezinge van den zieken aan God te verzoeken.....
zo hy niet in staat is om zelv aan den Altaar te komen, stelt men iemant in zyn plaats.
Na de Processie doen de Priesters de zalvingen aan den zieken, en voorts zalven
zy elkander....’
+
Wat het Huwelyk aangaat, de Abyssynsche Regering laat de Veelwyvery toe,
schoon de Kerkelyke Canons, by hen aangenomen, dezelve verbieden op straffe +Veelwyvery en
Echtscheiding gaan by de
van Excommunicatie. De Echtscheidingen gaan in zwang, en geschieden zeer
lichtelyk. Zelfs, indien men aan eenige Reisbeschryvingen geloof zal slaan, trouwt Abyssynen in zwang.
men daar met oogmerk om by de eerste gelegenheit van elkander te scheiden: en
daar op zeggen eenige Portugeesche Zendelingen ronduit, dat de Abyssynsche
Huwelyken geen Huwelyken konnen genaamt worden. Laat ons op dat gevolg niet
te vast blyven staan, dewyl de ongeregeltheden onzer Huwelyken (de Roomsche
namelyk) maar al te veel dat Sacrament schenden. Men verzekert ons, dat overspel,
ziekte, zwakheit, tegenzin, en huiskrakeelen den knoop des Huwelyks by de Copten
en Abyssynen breken, en dat de vrouwen daar omtrent zo veel vryheit hebben als
de mans. Om gescheiden te worden, begeeft men zich terstond naar den Patriarch
of naar den Bisschop, en men gaat daar ook heen om een nieuw Huwelyk aan te
vaarden. Indien nogtans de voorwendzels tot scheidinge aan die Prelaten al te
beuzelachtig voorkomen om zulks toe te staan, vindt men altoos den eenen of den
anderen Priester gedienstig genoeg om de ontbindinge van den Echt te bevorderen,
en de beide partyen op nieuw uit te huwelyken; de straffe daar toe staande, gaat
gemeenlyk niet verder, dan dat men voor eenigen tyd geen deel aan de Sacramenten
mag nemen.
+
Gaia, die eene verzameling der Huwlyksplechtigheden van allerlei Natien gemaakt
heeft, zegt ‘dat de Abyssynen trouwende aan hunne vrouwen geld en huwlyksgoed +Beschryving der
(a)
Huwelyksplechtigheden.
aanbrengen, in plaatze van iet van haar te ontfangen.’ Alvarez beschryft de
plechtigheden van een Huwelyk dat hy heeft bygewoont. ‘De Bruidegom en de Bruid
waren voor de deur van de Kerk, daar men een soort van een bed hadt gereet
gemaakt. De Abuna beval hen daar op te gaan zitten. Hy maakte eene processie
met het Kruis en het wierookvat rondom hun heen. Vervolgens leide hy zyne handen
op hunne hoofden, en sprak hun toe met deze woorden, dewyl gy lieden heeden
tot één vleesch wordt, moet gy voortaan te zamen niet meer dan één hart en éénen
wille hebben. Na een korte redenvoering met die vermaninge overkomstig, ging hy
heen om de Misfe te lezen. De Bruidegom en de Bruid woonden die by; en voorts
(a)

Aangehaalt by den Abt le Grand in de Dissertatien die op het Relaas van P. Lobo volgen.
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gaf hy hun den huwlyks zegen.’ Alvarez voegt 'er by, dat die Huwelyken der
Abyssynen standvastig en duurzaam zyn, en dat 'er (ten minsten voor personen
van middelbaren rang) gewichtige redenen moeten zyn om dezelve te ontbinden.
Dit is vlak strydig met het geen ik boven hebbe aangehaalt. Gaia
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geeft eenige andere Ceremonien van die Huwelyken op: te weten deze. Die den
trouw verricht ‘snydt de Gelieven een vlok hair van hunne hoofden, en doopt dien
in gehonigden wyn; voorts legt hy het afgesneden hair van den Bruidegom op het
hoofd van de Bruid ter zelver plaatze daar het haare is afgesneden, en van gelyken
dat van de Bruid op het hoofd van den Bruidegom terwyl hy hem met Wywater
besprengt ... Na die ceremonie geleidt men de Gelieven naar huis, daar zy een
maand lang vertoeven moeten. Wanneer de jonggetrouwde vrouw uitgaat, draagt
zy een zwarte sluyer over het aangezicht, welke zy niet afzet dan na verloop van
zes maanden, ten ware zy zwanger wierde.’ Waar mag hy dat van daan gehaalt
hebben? Ik melde hier niets van de kranssen welke men de getrouwden op 't hoofd
zet, en welke zy acht dagen lang dragen, waar na de Priester die ze hun heeft
opgezet, dezelve met veel plechtigheit wederom afneemt, onder het opzeggen van
eenige gebeeden. Die bekranssing of bekroning is reets onder de plechtigheden
der Grieken opgemerkt.
Het overige van het geen nog is aan te merken omtrent hunne Godsdienstige
gebruiken, zal ik hier in 't kort byvoegen. Elk Klooster heeft twee Kerken, de eene
+
voor de mannen, de andere voor de vrouwen. Hunne Muzyktuigen bestaan in kleine
+
trommeltjes welke zy zich om den hals hangen, en zy slaan daar op met beide
Muzyk der Abyssynen.
de handen. De achtbaarste Geestelyken zyn met die instrumenten versiert. Zy
hebben ook Pelgrims stokken waar mede zy tegen den grond slaan, bewegende te
gelyk hun lichaam naar de maat. Zy beginnen hunne muzyk met voetstampen, en
met zagtkens op die instrumenten te speelen, welke zy vervolgens afleggen, om in
de handen te klappen, te springen, te dansen, en uit al hun macht te schreeuwen.
Dat geraas gaat by hen voor een Godsdienstig bedryf door, 't welk zy gronden op
een text uit de Psalmen van David, die alle Natien nodigt tot handgeklap, en tot bly
geschreeuw.
+
Eindelyk vieren de Abyssynen de gedachtenisse der overledenen, en hebben
+
daar toe gebeeden in gebruik. Dit is buiten allen tegenspraak, indien waar is 't
Gedachtenisse der
(a)
doden
en andere
geen in de verzameling der Kerkelyke Canons waar van zy zich bedienen,
plechtigheden.
bevolen werdt ‘offerhande te doen en voor de doden te bidden op den derden
en op den zevenden dag, als mede naverloop van een maand, en op het einde van
het jaar.’ De aanroepinge der Heiligen, de Legenden, de Reliquien, menigvuldige
Mirakelen enz. gaan by hen ook in zwang.

Achtste hoofdstuk.
Vervattende het Geloof en de Gewoontens der Armeniërs.
+

‘DE overwinningen die Scha-Abas Koning van Persien in deze laatste jaren op de
+
Armeniërs behaalt heeft, wanneer hy hun Land introk, hebben die Kerk byna
Verval der Armenische
Kerk.
geheel vernielt; echter behoudt zy nog den naam van eenige Aartsbisdommen,
Bisdommen, en Kloosters, doch die voor het meerendeel in een zeer groot verval
zyn geraakt. Ik hebbe naar den tegenwoordigen staat der Armenische Kerke
nauwkeurig vernomen, en daar toe verscheidene byeenkomsten gehadt met zeker
Armenisch Bisschop, die zich Bisschop van Uscovanch noemde, en in den jare
1664 te Amsterdam was gekomen, om, uit last van zynen Patriarch, aldaar een

(a)

Dissert. van den Abt le Grand, in het vervolg van de Relat. van P. Lobo. Men kan daar eenige
Schryvers aangehaalt zien.
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+

Bybel in 't Armenisch te laten drukken: want dewyl de met de hand geschrevene
+
Armenische Bybels zeer hoog in prys liepen, en daar door de particulieren
De Patriarch doet den
verhindert wierden de H. Schrift te lezen, hadt de Patriarch besloten dezelve door Bybel in 't Armenisch
drukken.
middel van de drukpersse onder 't ge-
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meen te brengen. Van dien Bisschop nu, wiens naam Uscan was, hebbe ik een
(a)
Lyst van de Armenische Kerken, hier onder gesteld , bekomen.
(a)

Ik was eerst voornemens die Lyst achterweeg te laten, maar overdenkende dat het nooit
geoorloft is het werk van een ander te verminken, hebbe ik dezelve onder de Noten geplaatst,
doch alleen in 't Latyn, omdat niemant behalven de geleerden die lezen zal.
LYST DER KERKEN,
Die van den Patriarch van Armenien, te Egmiathin zyn verblyf houdende, afhangelyk zyn, zo
als dezelve is opgegeven door Uscan Bisschop van Uscavanch, en procureur Generaal des
Patriarchs.
Egmiathin, sedes Patriarchae Armenôrum. Episcopatus immediaté subjectus Patriarchae.
Algusgvanch, vel Akusvanch, Episcopatus parvus.
Aring Episcopatus parvus propè Erevan, Archiepiscopatum: ibi etiam est Conventus, unde
vocatur etiam Arishusvanch.
Bitlis apud Turcas, vel Balesch apud Armenos, in Provincia Varaspuracan Episcopatus: ibi
sunt tres Conventus Monachorum S. Basilii.
Elevard, Episcopatus anteà, sed à 30. annis extinctus: Ecclesiae tamen inserviunt sacerdotes
seculares. Est in Provincia Ararath.
Gesargel, Episcopatus magnus in Provincia Ararath prope Aring, qui est prope Egmiathin.
Goscavanch, Episcopatus prope Egmiathin Provinciae Ararath.
Hoi, seu Coy, Episcopatus prope salmast & Lacum magnum.
Johanavanch, id est, S. Joannes, Episcopatus magnus in Provincia Ararath: distat quatuor
leucis ab Egmiathin.
Karenus, Episcopatus & Monasterium: distat 6. leucis ab Egmiathin.
Kiekart, Episcopatus deletus prope Egmiathin. Kiekart, id est, lancea Christi, quae erat in hac
Ecclesia.
Meuni, Episcopatus novus à 90. annis: distat 4. leucis ab Egmiathin versus Septentrionem.
Macaravanch, Episcopatus deletus Provinciae Altsteu: distat ab Erevan 15. leucis versus
Septentrionem.
Salmasavanch, Episcopatus prope Mueni: distat 5 leucis ab Egmiathin. In hac Ecclesia olim
erat perpetua psalmodia Salmas Armenice est Psalmus, unde dictum est Salmasavanch.
Tieseravanch, vel Tiekeravanch, Episcopatus: 3 leucis distat ab Egmiathin.
Tiplis, seu Tephlis, Episcopatus. Dominatur ibi Princeps Georgianorum, in quam tamen Persae
& Turcae habent aliquod dominium.
Varthehair, Episcopatus deletus Provinciae Casvan sub Turcis prope Van civitatem.
Virap, Episcopatus; sed vocatur Archiepiscopatus, quia habet sub se tres Conventus, nempe
1. Vanstan. 2. Urzavanch. 3. Mufahbiuruvanch: Distat ab Egmiathin 12 leucis versus Meridiem
orientalem, non longe à monte Ararath.
Ouscohvanch, Episcopatus, cujus Episcopus Dominus Uskan anno 1670. qui haec mihi
dictavit.
Preter hos 17. vel 18. Episcopatus Suffraganeos Patriarchatus Egmiathin, sequentes Abbatiae
aut Monasteria Ordinis S. Basilii.
Surb-Astuasasin, id est, Sancta Dei Genitrix in Provincia Ararath, alio nomine vocatur Niggara,
quod est nomen villae, in qua erat Monasterium, & Surb Astuasasin nomen est Ecclesiae.
Sub-Astuasincal, Monasterium etiam deletum, 2 leucis distans à Niggara.
Praeterea tres sunt conventus Monalium S. Basilii in Armenia.
Armenaperkhich dicitur Archiepiscopatus, quia habet sub se multa Monasteria: sed vere est
tantum Episcopatus sub Egmiathin. Monasteria illa sunt-Hogavanch, Masetos, Vardapiet, &
alia destructa.
Agulis Archiepiscopatus in Provincia Golthan prope Naxuvan, a quo distat 15 leucis versus
Orientem Meridionalem. Nullos habet sub se Episcopatus, quia sunt destructi, sed tantum
hos 5 Conventus S. Basilii. 1. Hamasravanch Ecclesia est Surb-Mesrop. 2. Bestuvanch,
Ecclesia est Surb-Uscan. 3. Est Pharracuvanch: Ecclesia est Surb-Stephanus & Surb-Jacob.
4. Tsenuvanch, Ecclesia est Surb-Stephanus. 5. Est Surb-Joannes.
Acthamar, seu Altamar, Archiepiscopatus in Insula Lacus magni Varaspuracani. Habetur
Archiepiscopus Schismaticus à Patrïarcha Egmiathin & Ecclesiâ Armenâ, quia ab annis 500.
& amplius dicit se Patriarcham contra decretum Ecclesiae Armenae. Habet sub se 8. vel 9.
Episcopatus, feré omnes circa Lacum Varasparacan, & Van, nempe Sasan, Gasgi, Basti &
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alios, nec non alias Conventus. Ecclesiae vero paulatim collapsae ruinis non reaedificantur
sub Turcis.
Basti Episcopatus, Gasgi Episcopatus, Sesan Episcopatus. N.N.N.
Amenaphreic, vel Ameniaperkhik Archiepiscopatus, id est, omnium redemptor, est Monasterium
in quo Archiepiscopatus sedes in Provincia Ararath, juxta civitatem Garni: 10 leucis distat ab
Egmiathin versus Orientem. Gubernat civitatem Erevan, quae est circiter mille domorum, à
qua distat 5. leucis. Dicitur Archiepiscopatus, quia habet sub se multos Conventus Chogevanch,
Masctos, Vardapiet & alios deletos: sed vere est tantum Episcopatus sub Egmiathin.
Bardulimeos, Archiepiscopatus, id est, S. Bartholomaeus in Provinciâ Hacbac: habebat olim
Episcopatus sub se, qui nunc sunt destructi: nunc autem est Suffraganeus Archiepiscopatus
maximi Van.
Betchnu, vel Begnu, Archiepiscopatus in Provincia Saleunus-Stuer, antea magna civitas,
nunc destructa à Persis, octo leucis distans ab Erevan versus septentrionem: habet sub se
Episcopatus sequentes.
1. Hair-Johan, vel Hairuvanch, Episcopatus in Provincia Gelarchuni.
2. Kietcharvasvanch, Episcopatus in Villâ Provinciae Salcunus-Stuer.
3. Schalvachuvanch Episcopatus: deleta civitas & Episcopatus: nullus Monachus
superest in Conventu.

Sevan, Episcopatus in Provincia Salcunus-Stuer.
Karienusvanch Monasterium S. Basilii sub Archiepiscopatu Besenu.
Caesarea, Archiepiscopatus Provinciae Cappadociae: habent tantum duos suffraganeos.
1. Surb-Astuasasin, Sancta Dei Genitrix, Episcopatus 3 leucis distans à Caesarea
versus Meridiem.
2. Hisia Episcopatus, 6 leucis versus Septentrionem distat à Caesarea: ibi etiam est
Monesterium Ordinis S. Basilii, quod dicitur Surb-Sergis, S. Sergius.

Surb-Carapat, Archiepiscopatus, vel Karapiet, id est, praecursor S. Joannes, in Provincia
Taron, vulgo Muse prope Bitlis. Habet sub se.
1. Metnavanchmscu, Episcopatus in eadem Provincia.
2. Bitlis, Episcopatus in eadem Provincia.

Cpar, ante Archiepiscopatus, nunc deletus, & Provinciam prope civitatem Ranni & Provinciam
Scitacvam Armeniae magnae.
Derganavanch, Archiepiscopatus in Provincia Dargan inter Arzerum & Arzingam: subjecta
Turcis est illa regio.
Fahrapat, vel Ferah-bat, vel Ferawavu, Archiepiscopatus, vel potius Episcopatus in Provincia
Masanderam.
Surb-Grigor, id est, S. Gregorius, Archiepiscopatus, idem qui vocatur Lusavaric, & idem
Monasterium in Provincia Carin vel Arzerum. Vocatur quoque Archiepiscopatus Arzerum,
nam Monasterium Lusavaric distat tantum leucâ versus Orientem ab Arzerum.
1. Surb-Astuasasin, S. Dei Genitrix, Episcopatus in Provincia Karin: distat autem 4
leucis versus Orientem septentrionalem ab Arzerum.
2. Ginisuvanch, Episcopatus sub Turcis: distat 8. leucis versus Occidentem ab Arzerum.
3. Mamruanavanch, Episcopatus, in Provincia Mamruam prope civitatem Ohtic.

Hacbat, Archiepiscopatus magnus in Provincia Armeniae Fascir, vulgò Lorri: distat Hacbat
20 leucircirciter versus Meridiem Orientalem a Tiplis. Habet suffraganeos.
1. Goruvanch, Episcopatus in Provincia Gori prope civitatem Gori in regione
Georgianorum.
2. Hacartinvanch, Episcopatus deletus.
3. Macaravanch, Episcopatus deletus.

Hamith, Archiepiscopatus, seu Caracmit, sed syri, Chaldei & Armeni vocant tantum Hamith.
Car lingua vulgari significat nigrum; & quia sita est ad radicem montis in quo sunt multae
partes nigrae, ideo dicitur, Car-Hamith. Armeni volant esse antiquam Tigranatensem. Ibi sedat
quoque Patriarcha Syrorum Jacobitarum, ab anno 1662. qui sedebat ante in Orfa. Sedet
quoque ibi suffraganeus Episcopus Patriarchae Nestorianorum, qui nunc sedat in Elchong,
8 leucis distante versus septentrionem à Mozul seu Ninive antiqua, ut fert illorum Traditio.
Habet suffraganeos Episcopos.
1. Ael, vel Agel: distat unâ leucâ ab Hamith.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arcni, distat 2 diebus ab Hamith.
Belu Episcopatus, distat ab Hamith 3 diebus.
Edesia Episcopatus, distat 4 diebus ab Hamith versus Meridiem Occidentalem.
Germuc Episcopatus, 3 diebus distat ab Hamith.
Meridin Episcopatus, Orientis Meridionalis respectu Hamith.
Senchuse, Episcopatus distans ab Hamith. 4 diebus.
Thulguran Episcopatus, distat ab Hamath 2 diebus.

Harberdu, vel Harberd Archiepiscopatus in Provincia Harberd, Ecclesia aut Monasterum est
Surb-Astuasa siu prope Hamith ipsi Occidentalem: habet sub se 4 Episcopatus & 3 Conventus,
quorum nomina ignorabat D. Archiepiscopatus Uskan.
......
Hispaham, vulgò Armenis Sphuhun, Archiepiscopatus, regia civitas Persarum à tempore
tantùm Scha-Abas, qui Armenos plurimos collegit in parte civitatis, aut suburbio quod dicitur
Gulfa, aliis Ciolfa, in quo sunt Armenorum Ecclesiae 20. 1. Surb-Astnasin. 2. Surb-Nicolaus.
3. Surb-Jacub. 4. Surb-Armenaphreic, id est, omnium redemptor, & est Monasterium S. Basilii.
5. Surb-Grigor. 6. Surb-Johan. 7. Amirrasthenesi. 8. Karametichens. 9. Portuens. 10.
Norascenum. 11. Karachein. 12. S. Jacub. 13. Anapatin. 14. Erevaneseos magnus. 15.
Erevaneseos minor. 16. Gazge. 17. Schsapanin. 18. Ckocinn. 19. est conventus Monialium.
20. Chogia Abedik.
In Gulfa vel Ciolfa & Erevan, villa vicina Hispahan, sunt circiter octo mille Armeni feré omnes
mercatores. Habet suffraganeos.
1. Pharia, Episcopatus versus Occidentem.
2. .....

......
Karminvanch Archiepiscopatus, id est, ruber Conventus, quia lapides sunt rubri, est in Provincia
Eccgazor: distat ab Erevan & Naruvan 2 diebus. Habet suffraganeos.
1. Capisvanch, Episcopatus & Monasterium S. Basilii prope civitatem Capis, quae nunc
est deserta.
Caputusvanch, id est, caerulei coloris Monasterium aut atri in Provincia Eccgazor:
nunc non est Episcopatus, sed tantum Monasterium: olim erat Episcopatus.
2. Derbavanch, Episcopatus Provinciae Eccgazor.
3. Hermomvanch, Episcopatus Provinciae Eccgazor.
4. Azpter, Episcopatus Provinciae Sahbuniszor: distat ab Erevan versùs Orientem
circiter 20 leucis.

Machiemusvanch, Archiepiscopatus prope villam Machiemus in Provincia Galarchuni: distat
versus Orientem 15 leucis circiter ab Erevan: nullos habet sub se Episcopatus, quia sunt
destructi & Monasteria.
Macu, Archiepiscopatus magnus in Provincia Artaz: in Cathedrali Ecclesia est corpus S.
Thaddei. Habet sub se.
1. Auhar, Episcopatus: distat versus Meridiem Orientalem à Macu 5 diebus.
2. Hoi, Episcopatus: distat versus Meridiem à Macu 2 diebus.
3. Jormi, Episcopatus: distat unâ die à Tabris, tribus vero versus Orientem Meridionalem
à Macu.
4. Maratha, Episcopatus ad Occidentem Tabris. Ibi sedebat Episcopus Italicus à 300.
annis, & vertit multos libros Armenice, & fecit multos Vardapiet.
5. Salmast, Episcopatus prope Maraga.

Surb-Narcavea, id est, S. primus Martyr Stephanus, Archiepiscopatus versus Meridiem
Occidentalem: distat 12. leucis à Nanuvan: suffraganeos habebat olim multos & Monasteria;
sed praeter Astapat omnia sunt destructa. Olim Gulfa d'Hispahan erat sub ditione Archiepiscopi.
1. Astapat vel Surb-Stephan, cui Ecclesia est dicata.
2. Nachiovan.
......
......

Surb Uscan, id est, signum sanctae Crucis, quia ibi est pars Sanctae Crucis: est idem
Archiepiscopatus quam Sebaste sub Turcis. Habet sub se.
1. Azptiruvanch, Episcopatus Provinciae Ascharu.
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Zedert dien tyd hebbe ik gemeenzamen ommegang met hem te Parys gehadt; doch
hem ondervraagt hebbende wegens verscheidene leerstukken met opzicht tot de
Armenische Godgeleertheit, hebbe ik bevonden dat hy zeer weinig van die zaken
wist. Hy is te Marseille overleden, waar heen hy zich met verlof van den Koning
+
begeven hadt, om Armenische boeken tot gebruik van zyne Natie te doen drukken.
+
De Kardinalen, die te Rome de Congregatie de Propaganda Fide uitmaaken,
Andere Armenische
Boeken gedrukt.
waren verwondert dat men hem in Vrankryk zo gemakkelyk het voorrecht van
allerleye Armenische Boeken op de
2.
3.

Andreasic, Episcopatus Provincia Ascan: Ecclesia est Surb-Astuasasin.
Surb-Hresctacapat, id est, S. Archangelus, Episcopatus in Sebastia.

Sanachim, Archiepiscopatus in Provincia Tascir, vel Lorri, versus Tiplis: qui erant sub illo
Episcopatus & Conventus sunt destructi.
Scammachi, vel Acuanis, Archiepiscopatus prope mare Caspium: qui erant sub eo Episcopatus
& conventus sunt destructi.
Tathavanch, Archiepiscopatus magnus in Provincia Kapan. Habet sub se.
1. Mecri Episcopatum.
2. 3. 4. sunt alii Episcopatus, quorum non recordatur D. Uskan. Habet etiam
Archiepiscopatus Tathevanch sub se Monasteria.
1.
2.
3.
4.
5.

Surb-Karapiet.
Tanzapharac.
Vagathavavanch.
Anapat, in quo sunt plus quam centum Eremitae in deserto.
6. Duo Conventus Monialium, unus Sariher, alius Zanzaparach.

Thivatavanch, id est, S. Anna, Archiepiscopatus prope civitatem Thucat vicinam Amasiae,
olim Endochia versus Occidentem Septentrionalem: distat ab Egmiathin 150. leucis circiter.
Habet sub se.
1. Nazianzenum, Episcopatus sub Turcis.
2. Marzuanavanch, Episcopatus Provinciae Marzuan sub Turcis.
3. Neucaesarea, Episcopatus sub Turcis.

Van, Archiepiscopatus magnus, idem qui & Varach, est Conventus in quo sedet
Archiepiscopus, & Van est civitas vicina juxta Lacum magnum Varaspuracani. Habet sub se
suffrageneos.
1. Arces, vel Arciscuvanch, Episcopatus, seu Argens prope Lacum magnum.
2. Clath, Episcopatus, seu Chalath juxta Lacum.
3. Ctusuvanch, vel Crus, juxta Lacum versus Occidentem: ibi sunt tres Conventus
Monachorum & Eremitarum, quibus praeest Episcopus.
4. Lim, in ipso Lacu versus Occidentem, Episcopatus.
5. Ustan, Episcopatus versus Septentrionem Varaspuracani.
6. Husanus, Episcopatus.

S. Ephannivanch, Monasterium tantum prope Van.
Virap, id est, Caverna vel abyssus, in qua S. Grigor latuit & vixit 13 annis: ibi celebratur Missa:
est tantum Episcopatus sub Egmiathin, à quo versus Meridiem Orientalem circa Arapath
distat 12 leucis; sed dicitur Archiepiscopatus, quia sub se habet tres hos Conventus.
1. Vanstan.
2. Uzavanch.
3. Muscaobiuruvanch.

Subscripsi Uscanus, Episcopus Uscavanch & Vardapiet, ac Vicarus generalis in Armenia,
sigillumquo apposui.
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persse te laten leggen, hadt toegestaan; dewyl hy daar door gelegenheit hadt konnen
nemen om quade boeken, die de Scheuringe der Armeniers zouden mogen
begunstigen, in 't licht te geven. Doch in zyn gedrag heeft hy altoos, zo lang hy in
Vrankryk geweest is, veel eerbied voor de Roomsche Kerk doen blyken.
+
Wat het Geloof en de Kerkelyke Discipline van de Armenische Kerk aangaat,
desaangaande heeft niemant breder gehandelt dan Galanus, in het boek dat hy +Galanus aangehaalt
wegens het geloof en de
te Rome wegens de vereeniginge der Armenische en Roomsche Kerken heeft
(a)
Discipline der Armenische
doen drukken. Dat Werk is in twee deelen verdeelt, waar van het
Kerk.

(a)

Galan. Cler. Reg. in Concil. Eccl. Arm. cum Rom.
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eerste niet anders is dan een uittrekzel van de Geschiedenissen der Armeniers:
maar dewyl de Armeniers zedert verscheidene eeuwen onder elkander overhoop
gelegen hebben, en, zo wel als de andere Oosterlingen, in tyd van nood te Rome
hulp gezogt, hebbe ik bespeurt dat die Historien niet altoos oprecht en nauwkeurig
opgestelt zyn. Hierom zal ik by 't geen ik hier uit het boek van Galanus wegens de
Armeniers zal aanhaalen, eenige aanmerkingen voegen. Galanus zelv heeft zyne
Historie met Noten verrykt: maar omdat hy een Missionaris geweest is, en zyn werk
te Rome heeft opgestelt, behoeft men, zonder onderzoek, juist geen geloof te slaan
aan al 't geen hy zegt. Niettemin vervat dat boek veele merkwaardige zaken
aangaande den staat en den Godsdienst der Armeniers.
+
Men merke derhalven aan 1. Dat de Armenische Historien, door Galanus vertolkt,
te voorschyn brengen zekere Acte van vereeniginge tusschen de Roomsche en +Aanmerkinge op eene
Acte van vereeniging
Armenische Kerken onder den Keizer Constantyn en Tiridaat Koning der
tusschen de Roomsche en
Armeniers, toen Sylvester den Roomschen Stoel, en Gregorius, die de grote
Armenische Kerken.
Patriarch der Armeniers is, dien van Armenien bekleedden. Maar behalven dat
'er in die Acte verscheidene dingen voorkomen die Fabuleus schynen te wezen, is
het waarschynelyk dat dat stuk voor het grootste gedeelte in de volgende eeuwen
is gesmeed, en wel voornamelyk ten tyde van Paus Innocentius III. toen de
Armenische Kerk zich met de Roomsche heeft willen vereenigen: want men vindt
'er aangaande de Pausselyke Souvereiniteit spreekwyzen in, welke in die tyden
ongebruikelyk waren. Echter bedienen de Armeniers, volgens de aanmerkinge van
Galanus, zich van die Acte om de oudheit van hun Patriarchaat te bewyzen, als 't
welk, naar hun zeggen, door Paus Sylvester zou opgerecht zyn: en zelfs hebben
zy daar van gebruik gemaakt in hunne geschillen met de Grieken. Doch dat
fondament moet zeer wankelbaar voorkomen aan den geenen die der Kerkelyke
Historie kundig zyn, en die overwegen wat eene grote uitgestrektheit van Jurisdictie
Paus Sylvester zich in die Acte aanmatigt.
+
II. Al de waerelt weet dat de Armeniers tot de Secte der Monophysiten, die niet
+
meer dan eene Natuur in Jezus Christus erkennen, behooren: maar, gelyk wy
De Armeniers behoren
tot
de Monophysiten.
reets hebben aangemerkt daar wy van de Jacobiten handelden, die Kettery is
imaginair, en bestaat alleen in dubbelzinnige benamingen. Desniettegenstaande
verwekt dit nog tegenwoordig groote geschillen onder de Armeniers; en schoon zy
meerendeels in 't stuk van Godgeleertheit weetnieten zyn, redeneeren zy nochtans
zeer wel over de verborgenheit der Vleesch wordinge, en over het Concilie van
Chalcedonien dat zy verwerpen. Evenwel zy aangemerkt, dat een goed aantal van
(a)
Armeniers tegenwoordig met de
(a)

Zie hier in 't kort de Historie der Scheuringe, en der vereenigingen, 't zy gemaakt, of ontworpen.
De Scheuringe nam aanvang met eenen hunner Patriarchen Nierses genaamt, die in een
Sluipvergadering omtrent den jare 535. vaststelde, dat 'er maar eene Natuur in J.C. is. Maar
eigentlyk begon de Scheuringe eerst in 't jaar 551. Thans zonderden zich de Armeniers
zodanig af, dat zy een Tydwortel van hunne scheidinge maakten, van waar zy in 't vervolg
hun jaargetal begonden te rekenen. Dat Tydbegin volgen de Armeniërs nog tegenwoordig.
Het moest begonnen hebben met de maand July, maar de Armeniers hebben hunne jaren
begonnen te rekenen met den eersten Januarii 552. 't Is ten minsten van dien tyd af, dat de
eerste Bisschop der Armeniers, zich onafhangelyk gemaakt hebbende, den tytel van
Catholicos, of Algemeenen Patriarch aannam. In 't begin der zevende Eeuwe nam onder de
Keizers Mauritius en Heraclius een gedeelte der Armeniers het Concilie van Chalcedonien
aan, en beleedt twee natuuren in J.C. Die vereeniging van een klein gedeelte der Armeniers
duurde, zegt men, 105. jaren. In 't jaar 727. begon de Scheuringe wederom door een
Sluipvergadering, die de kettery der Monophysiten enz. herstelde. Omtrent het einde der
negende eeuwe werdt de vereeniginge wederom betracht, doch vruchteloos. S. Nicon, die
van het tiental was, arbeidde daar aan ten koste van zyn eigen rust, dewyl de dwalingen zyner
landsgenoten hem dwongen Armenien te verlaten, en zich naar Europa te begeven. Volgens
dien Heilig, bleven de Armeniers niet alleen in dezelve dwalingen volharden, maar hadden
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Roomsche Kerke vereenigt is, en de gevoelens der zelve opvolgt; als mede dat
Galanus veel deel heeft gehadt in de nieuwe vereeniging onder Paus Urbanus VIII.
+
Het is onwaar, dat de Armeniërs de wezentlyke tegenwoordigheit van Jezus
+
(a)
Of de Armeniers de
Christus in het Sacrament des Nachtmaals lochenen, gelyk Brerewood uit een
(b)
wezentlyke
slecht Schryver naschryft: want de Armeniers en de Oosterlingen hebben over
Tegenwoordigheit van
dat Sacrament nooit zo zeer getwist als de Latynen gedaan hebben, voornamelyk
Jezus Christus in 't
zedert Berengarius tyd: en voor zo verre de Armeniers nimmer die zwarigheit
Nachtmaal lochenen? III.
hebben overwogen, zyn zy gebleven by de algemeene bewoordingen van de
veranderinge der Tekenen in het lichaam en in het bloed onzes Heeren. Galanus,
die eenigen hunner Synoden beschryft, als mede de geschillen die zy met de Grieken
gehadt hebben, maakt daar van geen gewag, uitgenomen dat hy zegt dat zy in het
celebreren van de Liturgie geen water onder den wyn doen, en dat zy op de wyze
der Latynen met ongezuurt brood consacreren. 't Geen dezelve Brerewood wegens
(c)
het Vagevuur verhaalt, moet verklaart worden volgens het geen wy tevoren van

(a)
(b)

(c)

zelfs nog andere aangenomen. De vereeniginge van de Armenische Kerk met de Larynsche
werdt mede ten tyde der Kruisvaarten bezogt. Voorts waren de meeste vereenigingen, 't zy
gemaakt of ontworpen, byna altoos by de Armeniers, even als by de Grieken, het gewrocht
van de vreeze voor hunne nabuuren, of van eenigen anderen dringenden nood, of van zekere
inzichten van zommigen onder hen, of ook van de begeerte om het Ryk van J.C. en dat van
den Paus uit te breiden. In den aanvang der veertiende eeuwe wisten de Latynen merkelyk
hun voordeel te doen met het Character dat de Historie ons van Hayton Koning van Armenien
opgeeft, als mede met de beroertens van dien Staat. In 't jaar 1307. beriep men een Synode
om de Vereeniging te maken. Zy ging inderdaat aan met een gedeelte van de Armenische
Kerk, gelyk ze ook nog in wezen is: doch het geschiedde niet zonder grote opschuddingen,
en zonder nieuwe tegenstribbelingen, die eindelyk den ondergang van den Staat na zich
sleepten.
Brerew. de Ling. & Relig. chap. 24.
Ricaut zegt van de Armeniers, ‘zy geloven de Transubstantiatie volgens den zin der Roomsche
Kerke.’ Daar op laat hy eene sterke uitdrukking volgen ‘hunne eerzuchtige en geldgierige
Priesters namen zonder moeite een Leerstuk aan, dat zo voordeelig is, en 't welk zo veel
eerbied voor de Bedienaren des Altaars inboezemt, enz.’ Een weinig verder voegt hy 'er by.
‘'t Is maar onlangs dat de Armeniers over de Transubstantiatie hebben begonnen te woelen,
en zelfs is dat Leerstuk niet in 't algemeen aangenomen, enz.’ Volgens P. Le Brun, in zyne
Liturgien Tom. III. heeft men eerst in de voorgaande eeuw bedacht geweest den Armeniers
in 't stuk des Nachtmaals te ondervragen; en toen men hun zeide, ‘dat 'er in Vrankryk eene
nieuwe Secte van Christenen was opgestaan, die de wezentlyke tegenwoordigheit en de
Transubstantiatie niet geloofden, en zelfs zeiden dat de Oosterlingen daar aan ook geen
geloof gaven,’ hielden zy zulks voor eene buitensporige gedachte. In een brief aan de
Scheurzieke Armeniers met den aanvang der veertiende eeuwe geschreven, verwyt men hun
niet anders dan dat zy zich van aarde Bekers bedienen, dat zy de Communie niet willen geven
onder een eenig Teken, en dat zy het Nachtmaal den jongen kinderen bedienen. Ook blykt
uit al 't geen Tournefort van de Misse der Armeniers verhaalt, dat zy de Transubstantiatie
geloven.
Ricaut laat zich, in zyn Etat de l'Eglise Armenienne, breder over deze stoffe uit. ‘De Armeniers
geloven dat geen ...... Heilig, uitgenomen Elias en de welgelukzalige Maagd, in den Hemel
is, noch met lichaam, noch met ziel: dat een gelovige, in den staat der Genade stervende,
niet onmiddelyk in het Paradys overgaat, noch een verdoemeling recht toe naar de Helle,
maar dat de een zo wel als de ander onderweeg wordt opgehouden, en gebragt in een plaats
welke zy Gayank noemen, den achsten Hemel namelyk, of den Sterren-Hemel, waar in .....
men geen vreugde gevoelt, noch ook geen smerte ontwaar wordt, dan voor zo verre een
goed of quaad geweten zulks te weeg brengen kan. Die met geringe zonden beladen uit deze
waerelt gaan ...... gaan ook naar den Gayank, daar zy door middel van de aalmoessen en
goede werken der gelovigen hier beneden, van de verdiende straffen bevryd worden. De
Zielen der rechtvaerdigen zullen de tegenwoordigheit van God niet genieten dan na de
Opstandinge ...... tot diendag toe zyn zy vervult met zekere stralen die uit het licht en de Glorie
van God voortschieten. ‘P. Monier verhaalt in zyn Relat. de l'Armenie Tom. VI. du Recueil de
Voyages au Nord, dat gevoelen mede, en voegt 'er vervolgens by,’ echter bidden de Armeniers
in hunne openbare gebeeden, aan ‘God, dat hy de zielen der afgestorvenen wil plaatzen in
het Koningryke der Hemelen by de Heiligen, en zy voegen 'er by, dat de Heiligen nevens de
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de Grieken en van de andere Oostersche volkeren gezegt hebben: en het is zeer
waarschynelyk, dat het geen ter zelver plaatze gemeld is, namelyk dat zy zouden
lochenen dat de Sacramenten de kracht hebben van de genade aan te brengen,
niets anders is dan een harssenschim van den eenen of den anderen School-Leeraar,
die zich heeft ingebeeld dat de Oosterlingen op alle de hairkloveryen der Latynen
waren afgericht. Ik geloof mede niet, dat het waar is, dat de Armeniers alle soorten
(d)
+
van dieren, in de Wet voor onrein gehouden, weigeren te eeten, gelyk Brerewood
+

Of zy zommige dieren
voor onrein houden?

(d)

Engelen in de eeuwige glorie zyn. Zie daar eene volslagene contradictie.’ Dezelve Vader zegt
ook. ‘Zy geloven dat J.C. ter Hellen nedergedaalt zynde, de verdoemden daar uit trok, dat 'er
zedert dien tyd geen Vagevuur meer geweest is, en dat de zielen in de lucht omzwerven.’ 't
Geen Tournefort verhaalt, gelyktzeer naar dien Gayank, waar van Ricaut spreekt. Zie hier de
plaats. ‘De meeste Armenische Leeraars zyn van gevoelen, dat de Zielen het algemeen
oordeel afwachten in zekere plaats tusschen Hemel en Aarde, daar zy bezig zyn met zich te
vleyen dat zy eens de Hemelsche Glorie zullen deelachtig worden.’ Maar echter, dus vaart
hy voort, niet buiten vreeze van tot eene eeuwige straffe te zullen verwezen worden. Doch 't
geen de tegenstrydigheit van denkbeelden in dat volk nog klaarder vertoont, is dat dezelve
Tournefort 'er byvoegt, ‘dat zy niet willende horen spreken van het Vagevuur, echter niet
nalaten op de grafsteden te bidden, en Zielmissen te doen.’
Volgens Ricaut is het evenwel waar dat het eeten van haas by de Armeniers voor eene zonde
gehouden wordt; omdat dat dier van een zeer droefgeestigen aart is, en by gevolg het
hazenvleesch schadelyk voor de gezondheit. Dit nu raakt de Religie niet, maar zie hier iets
't geen 'er een weinig meer betrekking toe heeft: het wyfjen van den haas heeft maandstonden
even als de vrouwen, Zou dit de reden niet zyn waarom de Armeniers zich van hazen
onthouden?
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zulks ook van de Abyssynen verhaalt: maar 't geen tot die gedachte aanleiding
gegeven heeft, is dat de Armeniers en de Abyssynen nevens de andere Christenen
van den Levant, zich van bloed en van gestikt vleesch te nuttigen onthouden, zonder
dat zulks juist uit bygelovigheit spruit.
Het zoude onnodig zyn het geloof der ongelatinizeerde Armeniers breedvoeriger
te verhandelen: dewyl daar van genoeg gezegt is in het voorstellen van 't geloof der
Jacobiten, waarmede zy niet anders dan ten aanzien van eenige plechtigheden en
van de Kerkelyke Tucht verschillen. Men zal het my echter niet qualyk nemen, denk
+
(a)
ik, dat ik hier aanhale een Lyst der voornaamste dwalingen die zeker gelatinizeert
Armenier hun toeschryft; dit zal dienen tot bevestiging van 't geen wy reets gezegt +Zo genaamde dwalingen
hebben, en te gelyk ons gelegenheit geven tot ophelderinge van eenige andere der ongelatinizeerde
Armeniers.
zaken. Die Autheur verwyt zynen Landsgenoten die zich met den Paus niet
(b)
hebben vereenigt, dat zy de dwalingen van Eutyches en Dioscorus aangaande
de eenheit van Natuur in Jezus Christus volgen; dat zy geloven dat de H. Geest
alleen van den Vader uitgaat; dat de zielen der Heiligen niet tot het Paradys, noch
die der verdoemden tot de Helle overgaan voor dat de dag des Oordeels zal
verschenen zyn; dat 'er geen plaatzen zyn die Vagevuur en Helle genaamt worden;
dat de Roomsche Kerk geenen voorrang boven de andere Kerken heeft. Hy voegt
'er nog by, dat de Armeniers de gedachtenisse van Paus Leo en van het Concilie
van Chalcedonien verfoeien; dat zy de Hoogtyden onzes Heeren niet volgens de
manier der Roomsche Kerke waarnemen; dat zy de vasten niet houden volgens de
Canons der Kerke; dat zy geen zeven Sacramenten erkennen, voor zo verre zy het
Vormzel, noch het laatste Oliesel niet in gebruik hebben; en daarenboven, dat zy
van de ware kracht der andere Sacramenten onkundig zyn; dat zy by de Mis geen
water in de Kelk doen; dat zy meenen dat men den volke het Nachmaal niet moet
uitdeelen dan onder de beide Tekenen. Hy verwyt hun ook de gewoonte die zy
hebben van in houte en aarde bekers of kelken te consacreren; dat alle de Priesters
van alle soorten van zonden zonder onderscheit absolutie verlenen, buiten reservatie
van byzondere gevallen; dat zy aan twee Patriarchen, die beide zich het Patriarchaat
van gantsch Armenien toeeigenen, onderworpen zyn; dat de Pastooren en de
Bisschoppen elkander opvolgen, even of hunne waardigheden erfelyk waren; dat
men onder hen koophandel dryft met de Sacramenten; dat men om gelt, zonder
eenige reden, Echtscheidingen toelaat; dat zy geen zalf-olie maken voor de zieken;
eindelyk, dat zy de Communie geven aan kinderen die het gebruik hunner reden
nog niet bebben.
+
Uit die gantsche opstellinge van gewaande dwalingen blykt, dat de Armenier die
+
'er de Schryver van is, gelatinizeert was; want, gelyk wy boven reets hebben
Aanmerkinge daar op,
aangemerkt, het meerendeel dier gevoelens hebben alle de Christenen van den als mede op hun vasten
enz.
Levant met elkander gemeen, indiervoegen als wy dezelve daar wy van de
Grieken handelden, hebben verklaart. 't Geen men in de Armeniers zou konnen
berispen, bestaat hier in dat zy zich al te zorgvuldig houden aan zekere vastendagen
die by hen in groten getale zyn, en dat zy zich niet duidelyk genoeg in de
verborgentheden van den Godsdienst laten onderwyzen. In de Oostersche Kerk is
(a)
(b)

Joan. Hernac apud Galan.
Let eens wat Tournefort daar van zegt, ‘hunne bekwaamste Bisschoppen wanen hen van die
Kettery vry te spreken. Zy houden staande dat de gantsche dwalinge ontstaat uit gebrek van
hunne taal, welke van bekwame uitdrukkingen ontbloot zynde, te weeg brengt dat zy
menigmaal het woord Natuur met dat van Persoon verwarren enz.’ P. Monier ontzwachtelt
in zyne Relation de l'Armenie klaarlyk het Eutichianismus der Armeniërs, doch al 't geen hy
daar van zegt, bewyst alleen, dat hunne kettery bestaat in uitdrukkingen welke zy zelve niet
verstaan, en uitkoomt op gevolgen die te verre gezogt zyn, enz-
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'er geene Natie die meer achtinge voor de vasten heeft dan de Armeniers; en met
hen te horen spreken, zou men zeggen dat de gantsche Religie in vasten be-
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stondt. Wat aangaat de onverzettelykheit welke zy altoos hebben doen blyken in
het Feest onzes Heeren en dat van Driekoningen op een en den zelven dag te willen
(a)
vieren, daar omtrent schynen zy niet te mogen veroordeelt worden; aangezien dat
gebruik lang in de Kerk heeft stand gegrepen, en Driekoningendag of de
verschyninge onzes Heeren inderdaat eigentlyk niet anders is dan zyne geboorte.
+
(b)
De naam van Meester of Leeraars is zo aanzienelyk by de Armeniers, dat zy
het Leeraarschap met dezelve ceremonien opdragen als men de Ordens gewoon +Het Meester of
(c)
is te doen; ook zeggen zy dat die waardigheit een navolging is van die Onzes Leeraarschap by hen zeer
Heeren, dewyl hy den naam van Rabbi of Meester aannam. 't Is by die Leeraars geacht.
dat men raadpleegt in zaken van Godsdienst, welke ook ter hunner beslissinge
staan, wordende de Bisschoppen niet zo zeer voor Leeraars, als wel voor personen
aan welke de administratie der Ordens eigentlyk is aanbetrouwt, gehouden. Die
zelve Leeraars zyn 't die in de Kerken prediken, en die als rechters over de
opkomende geschillen onder de Particulieren vonnis vellen. Met één woord, zy
voeren onder hen den zelven rang, dien de Rabbynen onder de Joden hebben.
De Monnik-Orde is mede in grote achtinge by de Armeniers, zedert dat een hunner
+
Patriarchen, Nierses genaamt, die van St. Basilius invoerde: Maar zedert zy met
+
(d)
Verandering der
de Roomsche Kerke zyn vereenigt geworden, hebben zy hunnen Regel geheel
Armenische
Monnik-Orde.
verandert om zich naar dien der Latynen te schikken; ook deet de Armeniër, van
wien wy boven aangehaalt hebben een Lyst der dwalingen die hy zyne Natie
aanwryst, te Rome gekomen zynde, eene geloste dat hy, zodra hy in den Levant
zou wedergekeert zyn, met zyne makkers zou gaan leven volgens den Regel van
St. Augustinus, en volgens de Constitutien van St. Dominicus. De gelegenheit tot
die Réformatie, zo van den Godsdienst als van het Monnikschap, werdt gegeven
(a)
(b)

(c)
(d)

Men kan dien aangaande nazien een plaats van Dr. Cave in l' Etat de l'Eglise Armenienne
door Ricaut Chap. VI.
Zy noemen die Leeraars Vertabiets. P. Monier verzekert in zyne Relation de l'Armenie, dat
zy geen zwarigheit maken in den voorrang te nemen boven Bisschoppen die den graad van
Doctor of Leeraar niet hebben; dat zy den Bisschops Staf dragen, en dat zy eene generale
Missie hebben om te prediken overal daar het hun behaagt; dat veelen onder hen
Kloostervoogden zyn, terwyl de andere omzwerven met hunne Predikatien, welke met
eerbiedigheit van het volk worden aangehoort. Zie hier het merkwaardigste ten hunnen
opzichte. De tytel van Vertabiet gaat, zonder veel wetenschap noch oefening, van den meester
tot den leerling over. Ten minsten verzekert ons zulks P. Monier, die 'er byvoegt, dat, om dien
tytel op die wyze mede te delen, men den leerling in zekere stukken der Kerkelyke Historie
onderwyst, voor al, ('t geen merkwaardig is) in zulke die tot hunne dwalende gevoelens
betrekkelyk zyn. Men doet daar nog iets van veel gewicht by, namelyk het weten hoe de
Heilige Vaders genaamt wierden. Niets is gemakkelyker dan op die wyze geleertheit te
verkrygen. Men mag hopen dat onze jonge luiden allengskens tot dat zelve voordeel zullen
geraken. Reets bepaalt zich hunne bekwaamheit tot generale denkbeelden van zaken, zy
stappen met der haast van een kort begrip van Philosophie tot een kort begrip van Theologie
over, zy bestuderen de oudheit alleen in die geleerde uittrekzels die alle drie maanden
uitkomen. In die zelve uittrekzels zoeken zy kundig te worden in 't geen men smaak en fyn
oordeel noemt, en de konst van redeneren en van vooroordeelen af te leggen te verkrygen.
Zy leeren de rechtzinnige en onrechtzinnige gevoelens van buiten, en geraken eindelyk zo
verre dat zy de oude en nieuwe Leeraren by naam kennen. Maar laat ons nog iet van de
Vertabiets zeggen. Zy doen zich veel eerbied bewyzen: zittende ontfangen zy de personen
die hen komen bezoeken, de Priesters zelve niet uitgezondert. Men treedt zediglyk naar hen
toe, om hun de hand te kusschen, waar na men drie of vier tredente rug stapt, en vervolgens
nederknielt om hunne advyzen te ontfangen. De Vertabiets, zegt Tournefort, durven zich de
magt van Excommunicatie wel aanmatigen. Zy leven van het gelt dat men na de Predikatie
voor hen ophaalt. Zy blyven ongehuwt, en zy vasten drie vierde gedeeltens van het jaar zeer
gestreng.
Galan. in Concil. Eccles. Armen. cum Rom.
De Scheurzieke Monniken volgen altoos den Regel van St. Basilius, maar de Catholyke, of
de vereenigde volgen dien van St. Dominicus.
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door zekeren Monnik van de Orde van St. Dominicus, Bartholomeus genaamt, die
onder Paus Jan XXII. groote voortgangen ten dienste der Roomsche Kerk in
Armenien maakte, hebbende door zyne predikatien veele Monniken gelokt, waar
van hy zich bediende om de twee Kerken met elkander te vereenigen. 't Was in dien
tyd dat de Orde van St. Dominicus in Armenien werdt opgerecht, en die Monniken
worden geunieerde Broeders genaamt, uit hoofde der nieuwe vereeniging. Die Orde,
alleen opgerecht om de oude te vernietigen, bekwam in korten tyd veel aanzien,
zodat de geunieerde Broeders Kloosters bouwden niet alleen in Armenien en in
Georgien,
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maar zelfs tot over den Pontus Euxinus, en wel voornamentlyk te Caffa, 't welk toen
van de Genueezen afhangelyk was. Maar zedert de Turken en de Persianen zich
van die landen hebben meester gemaakt, is het getal der vereenigde Broeders zeer
vermindert, zo dat 'er tegenwoordig zeer weinig overig zyn, die hun wyk naar de
Provincie van Nascivan in groot Armenien genomen hebben; en eindelyk tot het
uiterste gebracht zynde, hebben zy zich met de Dominikaner Monniken van Europa
vereenigt. Thans zyn zy den Generaal van die Orde onderworpen, die hun een
Provincialen Superieur toezendt.
+
Wat hunnen Dienst aanbelangt, zy doen dien in de Armenische Taal, welke vry
ruw en zeer weinig bekent is. Echter verschilt het nieuw Armenisch van het oude, +Armenische Taal. Haar
gebruik, oorsprong, enz.
en het volk heeft moeite om de Liturgie en de andere Officien, die in 't oud
Armenisch zyn opgestelt, te verstaan. Zy hebben ook den gantschen Bybel in hunne
taal overgezet, volgens het Grieksch der Zeventige. Die Overzettinge geschiedde
omtrent den den leeftyd van St. Jan Chrysostomus door eenigen hunner Leeraren
die zich op de Grieksche Taal hadden gelegt, en onder anderen door zekeren Mozes
de Grammaticus of Letterkundige genaamt, en door zekeren David die den bynaam
van Philosooph droeg. Men moet hier aanmerken, dat de Armeniers voor den autheur
van hunne letteren houden zekeren St. Hermita genaamt Mesrop, die dezelve
uitvondt in de Stad van Balu by den Euphraat; en die Mesrop was een tydgenoot
van St. Jan Chrysostomus.
+
Ter vervullinge van 't geen P. Simon van de Armeniers zegt, zou ik hier de Geloofs
Belydenisse der Armenische Kerk, zo als ze van Ricaut wordt opgegeven, moeten +Uittreksel van de
Geloofsbelydenisse der
plaatsen. Ik zal 'er het merkwaardigste maar uittrekken, nevens alle de
Armeniers.
duisterheden die in de Symbola zo gemeen, om niet te zeggen zo wezentlyk,
(a)
zyn. Zy geloven met ons de Drie-eenheit, niet drie Goden, maar een eenig God,
één in wil, in bestiering, en in oordeel, enz. Een der drie Personen, van zynen Vader
gegenereert van alle eeuwigheit, is ind Volheit des tyds nedergedaalt in Maria, en
(b)
heeft daar van haar bloed aagenomen, zynde in haren schoot geformeert. De
Godheit wierdt daar vermengt met de menschelyke Natuur, zonder eenige vlek of
besmettinge. Hy vertoefde geduldig volkomen negen maanden in den buik van
Maria, en wierdt vervolgens even als de menschen geboren met een ziel, met
verstand, met oordeel, en lichamelyk .... Uit die vermenginge, of uit die vereeniginge
is het zamenstel van een persoon ontstaan. Die Persoon, een zekeren tyd onder
de menschen verkeert hebbende, is gestorven wat het lichaam aangaat, schoon
hy, als God, ontsterfelyk is. Die Persoon is begraven, en zyne Goddelykheit heeft
zich met hem vermengt in het Graf. Zyn ziel, ter Hellen nedergedaalt, en altoos van
zyne Goddelykheit verzelt, predikte voor de zielen die in de Helle waren, en ze daar
(c)
uit getrokken hebbende, stondt hy ten derden dage uit het graf op. Wat den Uitgang
van den H. Geest betreft, aan niemant is onbewust dat zy dien aangaande met de
Grieken van 't zelfde gevoelen zyn. Voor 't overige zyn zy derzelver gezwoorne
(d)
+
vyanden, tot zo verre dat, volgens Tournefort, ‘indien een Griek in een Armenische
Kerk koomt, of een Armeniër in een Grieksche Kerk, men van weerkanten waant +Haat tusschen de
Armeniers en de Grieken.
dat de Kerk daar door ontheiligt is, en dezelve op nieuw inwydt’
+
Het zeggen van P. Simon, dat de Armeniers aan twee Patriarchen onderworpen
+
zyn, zou misvatting konnen baren. Zie hier hoe men die plaats moet verhelpen.
Armenische Patriarchen.
(a)
(b)
(c)

(d)

Wy behouden de uitdrukkingen van den Overzetter van Ricaut.
Hier vindt men het gewaande Eutychianismus.
Doe hier by de volgende gevoelens, die Tournefort hun toeschryft; dat alle de zielen van den
beginne der waerelt geschapen zyn; dat J.C., na den jongsten dag, met de Gepredestineerden
duizent jaren op de aarde blyven zal.
Voyages du Levant Lettre XX.
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De Armeniers hebben vier Patriarchen, die alle zich den tytel van Algemeen
(e)
aanmatigen. Die Patriarchen zyn die van

(e)

Brerewood spreekt maar van twee Patriarchen, en koomt hier in met P. Simon overeen. Die
twee Patriarchen zyn die van Itchmiasin voor groot Armenien, en Cis voor klein Armenien.
Tournefort spreekt van den Patriarch van Nascivan door de Roomsch-Catholyke Armeniers
erkent, als mede van dien van Caminiec in Polen, die den Paus mede erkent, zedert de
vereeniginge van de Poolsche Armeniers met de Latynsche Kerk in den jare 1666. gemaakt.
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Itchmiazin, die van Cis, die van Canshahar, en die van Achtamar. De drie laatste,
zegt Ricaut, erkennen den eersten voor hun Hoofd, en nemen zelf hunnen toevlucht
tot hem in netelige zaken, zonder nogtans in het bestier van hun eigen Kerk van
hem af te hangen. Hy voegt 'er by ‘dat de Priester-Orde niet opgedragen wordt,
zonder dat de vier Patriarchen die plechtigheit in persoon, of by procuratie, by
wonen’. Wat de Armenische ‘Patriarchen van Constantinopolen en van Jeruzalem
aangaat, deze zyn, vaart hy voort, maar Titulaire Patriarchen uit ontzag voor de
Turken aangestelt’ willende de Turken die waardigheit gaarne in wezen houden,
om het voordeel dat aan de investiture vast is: doch volgens den zelven Ricaut, ‘zyn
die titulaire Patriarchen eigentlyk maar Gedeputeerden van den Patriarch ..... of,
om hun meerder eere te geven, zy zyn zo veel als Bisschoppen die van de
Patriarchen afhangen’.
+
De Groot-Patriarch, dat is die van Itchmiazin, wordt met meerderheit van stemmen
+
gekoren door de Bisschoppen die zich daar ter plaatze bevinden, en wel onder
De Verkiezing van den
Groot-Patriarch.
de goedkeuringe des Konings van Persien. Deze goedkeuring wordt gekogt
onder den naam van een present of vereering, hoewel het Patriarchaat ook
menigmaal by den opslag wordt geveilt, en den laatsten verhoger toegewezen. Die
Patriarch schryft zich eene volstrekte macht over de Geestelykheit toe, met het recht
van zyne onderhorige Prelaten te benoemen, in te wyden, en zelfs af te zetten:
(a)
‘maar dat recht is zeer bepaalt als het 'er op aankoomt, en strekt niet verder dan
tot het bevestigen van de verkiezingendie door de byzondere Kerken gedaan worden,
of van de benoemingen die wegens den Groten Heer of wegens den Koning van
Persien worden overgegeven.’ De inkomsten van dien Patriarch belopen ten
(b)
minsten tweemaal hondert duizent Ryksdaalders. Naar het verhaal van Tournefort,
moet elk Armenier boven de vyftien jaren den Groot-Patriarch vyf stuivers s jaars
opbrengen, en die ryk zyn, geven hem tot drie of vier Ryksdaalders toe.
‘Ondertusschen, voegt hy 'er by, is die Patriarch inderdaat arm, dewyl hy verplicht
is het hoofdgelt te besteden aan die buiten staat zyn om de schattinge op te brengen,
indien hy zyne kudde niet wil verwaarlozen.’ Desniettegenstaande is hy door zyn
groot gezag een der aanzienlykste Prelaten van de waerelt. De gantsche kudde
beeft wanner hy met den ban dreigt, en men verzekert dat hy tachtigduizent Dorpen
onder zyn gebied heeft.
+
Ik zal hier, op het goed geloof van P. Monier, eene merkwaardige byzonderheit
+
aanhalen wegens de inwydinge der Bisschoppen, gelyk ze eertyds door den
Inwydinge van
Bisschoppen door den
Patriarch van Klein Armenien geschiedde. Hy leide op het hoofd van den
Patriarch van Klein
Candidaat de rechter hand van St. Gregorius den Verlichter, die in 't begin der
vierde eeuwe geleeft heeft. Dat Overblyfzel wordt nog tegenwoordig in het Klooster Armenien.
van Itchmiazin gevonden. De gemelde oplegginge was eene godvruchtige
kwakzalvery des Patriarchs, waar door hy het meerendeel der Inwydingen wist tot
zich te trekken, en dus de nodige fondsen tot betaling van de schattinge, welke hy
den Koning van Persien moest opbrengen, te vinden.
+
Ik hebbe gezegt dat de Vertabiets den Ongehuwden staat omhelzen: echter
trouwen de Pastoors en de waereltlyke Priesters, en, dewyl zy zich niet voor de +Huwelyk van Priesteren.
tweede maal in den Echt mogen begeven, zyn zy zo voorzichtig dat zy zich niet
dan jonge en frissche meisjes verkiezen. De Priesters gaan 's avonds voor den dag
(a)
(b)

P. Monier Relation de l'Armenie.
Volgens Tournefort zesmaal hondert duizent. De inkomsten der Patriarchen bestaan, volgens
Ricaut, in eenige landeryen, en in de vrywillige contributien der gelovigen. Zie in l'Etat de
l'Eglise Armenienne het verslag dat hy van die Contributien doet. Ondertusschen moet men
indachtig zyn, dat Ricauts zeggen meest op het getuigenis der Armeniers van Constantinopolen
steunt.
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waar op zy den Altaar naderen moeten, in de Kerk slapen: en indien de Kerk
verscheidene Priesters heeft, brengt de geen wiens week het is, alle de nachten
van zyne week in de Kerk door.
Yder byzondere Kerk heeft haren Raad, met het recht van den Bisschop te
verkiezen, en de gekoorne gaat naar den Groot-Patriarch om zich te doen inwyden;
hoewel de Kerkenraad zich ook het recht van hem af te zetten, indien hy geen
+
genoegen geeft, toeschryft. De Bisschoppen houden hun verblyf in de Kloosters,
+
en leven daar met de Monniken in gemeenschap.
Levens wyze de
Armenische Bisschoppen.
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Uit de Aalmoessen, de Verordeningen, en de tweede Huwelyken hebben zy hunne
inkomsten. Ten teken van hunne waardigheit dragen zy den myter, den ring, en den
staf.
+
Indien verscheidene Priesters een zelve Kerk bedienen, wordt de Parochie onder
+
hen verdeelt. Om naar zulk een Priesterschap te staan behoeft men, zegt men,
Het Armenisch
Priesterschap beschreven.
maar het Misboek te konnen lezen, 't welk in letterlyk Armenisch, dat is, in
ongemeen Armenisch is geschreven. Met een woord, de Reisbeschryvers zeggen
ons geen onwaarheit, wanneer zy verhalen dat het in Armenien, gelyk in 't algemeen
gantsch Oosten door, genoeg is een botterik te zyn, om een Kerkelyk Persoon te
worden. De voorbereiding des geenen die de Priester-Orde ontfangen zal, bestaat
in veertig dagen in de Kerk te vertoeven: den veertigsten dag leest men de Misse.
Daar op volgt een groot gastmaal. De vrouw van den nieuwen Priester (men noemt
haar Papadie) woont het gastmaal by, zittende op een bank, met een doek voor de
(a)
oogen, toegestopte ooren, en gesloten mond, om te kennen te geven de
bescheidenheit, welke zy moet hebben ten aanzien van de heilige bedieningen,
waar toe haar man staat gebruikt te worden. Waar toe doch verkiest men de vrouw
tot het onderwerp van eene ceremonie die uitdrukkelyk den plicht des Priesters te
kennen geeft? Hy immers is 't, wien de bescheidenheit in al 't geen den Altaar betreft,
(b)
best past. De oude Heidenen vermaanden hunne Priesteren daar toe, en eenige
Ketters deeden die vermaninge aan elkander, in navolging der Heidenen. Laat ons,
die by zonderheden overslaande, voortgaan met te tonen hoe de Priesters zich van
hunne harderlyke bediening quyten. In 't Koor hebben zy 't Getyboek, en daar buiten
het Psalmboek, waar van zy alle dagen eenig gedeelte moeten opzeggen. P. Monier
zegt, ‘dat de Priesters, byna het gantsche jaar door, alleen 's morgens om de
Vroegmetten, en 's avonds om de Vespers ter Kerke gaan.’ Geduurende de groote
Vasten gaan ze 'er ook 's middags heen. Men vergadert gemeenlyk van 's morgens
ten twee uuren af, om, zegt P. le Brun, met den opgang der Zonne de Liturgie te
beginnen of ook wel te eindigen, waar omtrent zy zich aan het alleroudst gebruik
(c)
houden. Die hier van meerder weeten wil, moet de hier onder aangehaalde
Autheuren raadplegen.
+
De kinderen, tot het Priesterschap geschikt, worden op hun tiende of twaalfde
jaar geordent: na dat zy hebben leeren lezen, biedt hun Meester hen den Bisschop +Kinderen daar geordent.
aan. De Verordening gedaan zynde, houden zy een verblyf van twee of drie
dagen in de Kerk, zonder daar uit te komen. Geduurende die afzondering zet men
hen aan 't lezen, en den overigen tyd brengen zy met speelen als kinderen door.
Die dagen verstreken zynde, ontneemt men hun het Koorkleed dat hun aangedaan
was, en de Priesters leveren hen wederom over aan de ouders, die vervolgens een
gastmaal aanrechten, en twaalf stuivers aan den Bisschop betalen voor de
Verordening van yder kind.
+
Ik moet iets zeggen van de devotie der Armeniërs, en van de betamelykheit die
+
zy in de Kerken onderhouden. Ik beginne met de bedevaarten van hunne
Devotien der Armeniërs.
(d)
devotarissen naar Itchmiazin en naar Virap, twee plaatzen by hen ruim zo goed
als Onze lieve Vrouw van Lorette, St. Jacob in Galicien, en al 't geen by ons voor
(a)
(b)

(c)
(d)

P. Monier ubi sup.
Basilides beval de stilzwygentheit aan zyne Navolgeren, met byvoeginge van dezen
Grondregel; tracht alle andere menschen door en door te kennen, maar maak dat niemant
uwe eigene geheimen oit ontdekke. Omnes cognosce, te nemo cognoscat.
P. le Brun in zyne Liturgien. P. Monier Relation de l'Armenie. Tournefort Voyage au Levant.
Zie dit breder by Ricaut in zyn Etat de l'Eglise Armenienne. Drie uitmuntende Heiligen van
Armenien leggen by Ithmiazin begraven. Virap in de Provincie van Ardashat is een plaats
daar St. Saviriath, een dier Heiligen, veel geleden heeft.
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iets zeldzaams en stichtelyks in 't stuk van bedevaarten gehouden wordt. De Pelgrim
bereidt zich tot die heilige visitatie zeven jaren lang, en vast veertig dagen in een
jaar, zonder te kort te doen aan de andere vasten die de Armenische Kerk heeft
ingestelt, en waar van ik straks melden zal. Aan die Pelgrimaadjen zyn wezentlyke
voordeelen vast, indien men de voorbereiding daar toe wel volbragt heeft. Die
voordeelen bestaan in een verstand met ongemeene gaven versiert, in een grote
vlugheit des lichaams, in een uitmuntende gesteltenisse om wel te zingen en fraai
te danssen, in oprechte vrienden, en in een schoone vrouw. Wie zou zich konnen
inbeelden, dat de Heiligen van Armenien zich
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verledigen tot het bekomen van gaven die eenen gelovigen zo weinig passen, als
het dansen, de muzyk, en de vlugheit der ledematen? Maar de devotarissen, en
voor al de onkundige onder hen, verwachten alles van de goedheit des Hemels.
Echter moeten wy niet nalaten te zeggen, dat de Armeniers geene rykdommen van
hunne Heiligen zouden durven afvergen.
+
Mannen en vrouwen, in de Kerk komende, doen hunne schoenen aan de deur
uit. Men sluit ze in kassen geduurende den dienst. Zy maken ook by hun ingang +Zy hebben in de Kerken
geen schoenen aan.
driemaal het Kruis-teken, even als de Latynen. Zulks verhaalt P. le Brun. De
mannen ontdekken hunne hoofden. De Geestelykheit is in het Koor ook ongeschoeit,
maar die zich in het Heiligdom bevinden, doen zwarte muilen aan. Onder de Misse
en het Officie staat men altoos overend, of zit op den grond, de mannen met gekruiste
beenen, en de vrouwen op de hielen. By dit verslag van gebruiken, die ten minsten
voor een gedeelte het uitwendige van de devotie maken, moet men voegen dat 'er
altoos veel volk in de Kerken is, dat men daar lang vertoeft, en dat men, als reets
gezegt is, zich vroegtyds daar heen begeeft. P. Monier betuigt, dat hy wegens hunne
zedigheit in Godsdienstplichten gesticht was, en de Ridder Ricaut zegt dat hun yver
hem veel genoegen gaf. Alle die aandachtige bedryven worden op zekere tyden
verdubbelt, gelyk, by voorbeeld, in de goede week.
+
(a)
Laat ons tot de vasten overgaan: Men is daar omtrent gestrenger dan by de
+
Grieken, en niets kan 'er bygebracht worden om zich daar van te bevryden.
Hun vasten.
Geduurende de veertig Vastendagen voor Paaschen is het niet geoorloft iet
anders te eeten dan wortelen, kruiden, of peulvruchten, en wel zo dat men zelfs
daar van op verre na zyn appetyt niet voldoen mag. Echter verhaalt ons Tournefort,
dat de Armeniers in de groote Vasten des Zondags visch mogen eeten: maar zou
hy hier omtrent niet mistasten? By die zelfsdodinge of groote gestrengheit koomt
nog eene andere, welke lichtelyk uit zulk eene langduurige sobere levenswyze
ontstaan kan; namelyk de onthoudinge van vrouwen. De vroomste zouden wanen
zich grovelyk te bezondigen, indien zy die wet overtraden. Het gebrek van Missen
geduurende de Vastendagen zie ik voor eene geestelyke onthoudinge aan, als
mede dat men in de groote Vasten alleen Zondags gewoon is de Misse te horen,
gelyk Tournesort zegt, die 'er byvoegt, dat de Mis Zondags 's middags gedaan wordt;
en dat men ze de stille Mis noemt, omdat 'er dan een groot gordyn voor den Altaar
hangt, en omdat de Priester, die niet gezien wordt, alleenlyk het Evangelie en het
Credo overluid uitspreekt. Alle de andere vasten worden niet minder gestreng dan
de Paaschvasten onderhouden. Ik heb van hunne Artzebut reets gewag gemaakt:
wat de andere belangt, indien men desaangaande breder begeert onderrecht te
zyn, moet men de aangehaalde Autheuren opslaan. Thans ga ik over tot het geen
+
hunne Feesten betreft. De plechtelykste zyn dat van Driekoningen of de benedictie
+
der wateren, de presentatie des Heeren, Palmzondag, Paaschen, Christus
Hunne Feesten of H.
Dagen.
Hemelvaart, Pinxter, de verheerlyking van Christus op den Berg, de
(b)
Hemelvaartsdag van de Heilige Maagd, en de Kruisverheffing. Zie hier het
merkwaardigste van die Feesten. De Zaturdag voor Maria Hemelvaart wordt besteedt
tot Vervloekingen van het Concilie van Chalcedonien, en van St. Leo. Op den dag
van Maria's Hemelvaart doet men de Benedictie van de druiven en nieuwe vruchten,
voor het aangaan van de Mis. De plechtigheit van Palmzondag bestaat in het Wyden
van Palmtakken, en in eene Processie welke op de volgende wyze geschiedt. ‘Met
het wederkeren van de Processie, zegt P. Monier, treedt de Priester met zynen
(a)
(b)

Ricaut, P. Monier, Tournefort, en P. Le Brun.
P. Monier telt in zyne Relation de l'Armenie onder de Feesten der Armeniers de Geboorte,
de boodschap, en de Hemelvaart der Heilige Maagd. Ricaut spreekt alleen van het laatste,
zonder van de twee andere gewag te maken.
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Diaken in de Kerk, en sluit de deur. De Officiant, die zich aan het hoofd van de
Processie bevindt, klopt aan de deur, en zingt deze woorden, doe ons open, Heere,
enz. De Priester en de Diaken, die in de Kerk zyn, antwoorden, wie zyn ze die vragen
dat ik de deur voor hen opene? Hier is de deur des Heeren, waar door de
rechtvaerdige met hem ingaan. Daar op antwoorden de Officiant en zyne Bystanders,
niet alleen gaan daar in de rechtvaerdige,
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maar ook de zondaren die gerechtvaerdigt zyn geworden enz.’ Vervolgens doen
die van binnen een kort verslag van de verdienste der Kerke, waar op de Officiant
hun toevoegt, het geen gy van de Heilige Kerk zegt, is rechtmatig en waarachtig,
zy is voor ons eene moeder zonder smet enz. ‘Na die godvruchtige zamenspraak
wordt de Kerkdeur geopent, de Processie gaat daar in, en men eindigt den Dienst
met eenige stichtelyke gebeeden.
+
Om de oudheit van 't gebruik van het Wyden of de Benedictie der wateren, welke
op Driekoningen dag geschiedt, te weten, behoest men maar de getuigenissen, +De Benedictie der
wateren op
die P. le Brun by die gelegenheit bybrengt, te lezen. De Armeniers nemen de
Driekoningendag.
plechtigheden dier Benedictie en den Doop die daar op volgt, zo godsdienstig
waar als de andere Oostersche volkeren. Eerst zet men een groot bekken vol water
aan de deur van het Heiligdom. De gantsche Geestelykheit koomt in Processie uit
de Sacristie, en tot het Heiligdom opklimmende gaat men in Processie voort, en
doet de ronde om het bekken. De Celebrant, die even te voren de Misse gedaan
heeft, stort verscheidene gebeeden over het water van het bekken uit, dompelt daar
zyn Kruis in, waar mede hy voorts het Kruisteken in dat water maakt, en eindelyk
giet hy daar Zalf-olie in. Daar na komen de gelovigen zich daar in wasschen, en
nemen een gedeelte van dat water mede naar huis, daar zy het gebruiken even als
de Latynen hun wywater.
+
Op Witten Donderdag doet men de Mis 's middags, en dan Communiceren de
+
gelovigen. Op dien zelven dag brengt men 's avonds om vyf uuren aan de deur
Voetwassching op Witten
Donderdag.
van het Koor een bekken vol water, 't welk door gebeeden gewyd wordt. De
Bisschop en de eerste der Geestelyken wasschen de voeten der Priesteren eerst,
en vervolgens ook die van anderen, onder het maken van een Kruis-teken met olie
die tot die plechtigheit te voren gewyd is. Na de Ceremonie lichten eenige sterke
mannen den leunstoel, waar op de Officiant gezeten is, op, opdat hy den zegen aan
al het volk geve, met aankondiging van dagelyks vleesch te mogen eeten, tot
Hemelvaartsdag toe. De vroomste luiden zeggen, dat het behoorlyk is dat een
Priester, die zich zo verre vernedert dat hy aan ydereen de voeten wascht, boven
alle andere verheven werde. Ik hebbe dit van P. le Brun ontleent.
Op goeden Zaturdag celebreert men de Misse 's avonds ten vyf of zes uuren, en
men deelt dan ook de Communie uit. De tweede Paaschdag wordt besteed tot het
bezoeken der Kerkhoven, en men leest daar gebeeden en Evangelien.
+
By die Feesten moet men eene Joodsche bygelovigheit voegen, by den zelven
Vader Monier, nu reets verscheidene reizen aangehaalt, te vinden. ‘De Armeniers +Joodsche bygelovigheit
der Armeniërs.
doen aan God, even als de Joden, Offerhanden van dieren, welke zy voor de
deuren der Kerken door hunne Priesteren doen slachten. Zy dopen den vinger in
het bloed van 't gekeelde slachtoffer, en maken daar mede een kruis op de deuren
van hunne huizen. De Priester houdt de helft van het slachtoffer voor zich zelven,
en die de offerhande hebben aangebragt, genieten het overige. Geen aanzienlyk
huisgezin is 'er, dat zyn lam niet koomt offeren op de Feesten van Driekoningen,
van Christus Verheerlyking op den Berg, van de Opheffinge van het Heilig Kruis,
en van den Hemelvaartsdag der Heilige Maagd, dien zy den dag der algemeene
Offerhande noemen. Diergelyke offerhanden doen zy aan God, om de genezinge
van hunne ziektens, of andere tydelyke zegeningen te verkrygen.’ Ik hebbe dat
(a)
Joodsgezint bygeloof reets onder de godsdienstige gebruiken van eenige Aziatische
Scheurmakers opgemerkt. Men zegt ons, dat de Armeniers om zulks goed te maken
het voorbeeld der Roomsche Kerke, die op Paaschtyd lammeren wydt, bybrengen:
(a)

Zie boven wat van de Georgianen gezegt is. Vader Besson voegt 'er in zyn Syrie Sainte by,
dat men het Slachtoffer voor de deur van de Kerk brengt, dat de Priester het mes zegent
waar mede hy het keelen moet, gelyk ook het zout der Offerhande enz.
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maar op wat wyze men het laastgemeld gebruik ook poogt te staven, ik durf zeggen,
dat het niet minder, dan dat der Aziatische Christenen, een overblyfzel van het
Jodendom is.
(b)
+
Om een recht denkbeeld van de Armenische Kerken te geven, kan ik niet beter
+
doen dan Vader Le Brun uit te schryven, ‘hunne Kerken zyn tegen het Oosten
Beschryvinge der
Armenische
Kerken.
opgerecht, in dier voegen dat

(b)

Zie eene dier Kerken op de bygevoegde plaat afgebeeld.
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B. Picart dir.
EGLISE des ARMENIENS.
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de Mis-Priester en alle die in de Kerk zyn, met hun aanzicht naar het Oosten zien.
Zy zyn gemeenlyk in vier deelen gescheiden. Het eerste gedeelte is het Heiligdom,
het tweede het Koor, het derde is voor de mannelyke Leeken, en het vierde, 't welk
het voorste is als men de groote deur inkoomt, voor de vrouwen geschikt. Het Koor
en de plaats voor de mannen zyn gescheiden door een hek dat omtrent zes voeten
hoog is. Het Heiligdom is vyf of zes trappen hoger dan het Koor...... In 't midden van
het Heiligdom ziet men den Altaar, die klein is en op zich zelven staat, opdat men
dezelve van rondomme zou konnen bewieroken. ...... Meest alle de Kerken hebben
een dak met vensters waar door het Heiligdom verlicht wordt. Daar is geen zitplaats
in het Heiligdom, dewyl de Priester en de andere Dienaren zich altoos overend
houden. Echter moet volgens de Liturgie de Priester onder het lezen van de Prophetie
en van den Brief nederzitten, en dan, zo een Bisschop of een bejaard Priester den
Dienst verricht, brengt men hem een stoel. Daar is gemeenlyk tusschen de twee
trappen, die van het Heiligdom tot het Koor reiken, een klein hekjen waar tegen de
Altaar-Bedienden konnen leunen..... Ter linker zyde van het Heiligdom, te weten
als men de Kerk in treedt, is de Sacristie of Geriefkamer. In Kerken die groot zyn,
vindt men ter rechter zyde nog een andere Sacristie, welke voor een Schatkamer
verstrekt..... Doorgaans is 'er niet meer dan één Altaar in yder Kerk...... Het Koor
dient alleen voor de Geestelykheit, de leeken komen daar niet in. Daar is geene
andere zitplaats dan de Bisschops stoel aan de linker hand..... Indien 'er eenige
andere Bisschoppen tegenwoordig zyn, brengt men andere stoelen voor hen, en
plaatst die ter zyden het Bisschoppelyk gestoelte...... Alle andere staan overend, of
zitten met gekruiste beenen op den grond naar 's Lands wyze. Daar is noch stoel
noch vaste Lessenaar voor de Zangers, en wanneer men aan 't lezen wil gaan,
brengt men een vouw-lessenaar, dien men in 't midden plaatst, leggende daar op
een sierlyk kleed, 't welk al het hout overdekt. Ook is 'er geen vaste stoel voor den
Prediker. Wanneer hy een predikatie doen moet, plaatst men den stoel gemeenlyk
aan de deur van het Koor: maar de Patriarch predikt in het Heiligdom. Het derde
gedeelte van de Kerk ...... en het vierde ..... hebben geen tusschenscheidsel...... In
behoeftige Kerken ziet men de vloer met matten belegt, maar in die ryk zyn, treedt
men over schoone tapyten .... en opdat 'er niets zou besmet worden, heeft men een
spuwpotjen by zich.’ 't Is mogelyk om dezelve reden, dat men zyne schoenen aan
de Kerkdeur uittrekt.
+
In de groote Koopsteden der Armeniers zyn de Kerken met schoone schilderyen
+
en prachtige tapyten versiert, voornamelyk het Heiligdom, daar buiten den tyd
Zy zyn prachtig in de
Koopsteden.
van de Mis een fraai gordyn voor hangt. De vaten en alle andere sieraden zyn
niet minder prachtig, en daar men by de Grieken nauwlyks een paar slechte
waschkaarssen, om den Priester by de Mis te lichten, ziet, is by de Armeniers in
tegendeel alles met heerlyke illuminatien verlicht. Dus verhaalt het ons Tournefort.
+
Wy varen voort met het verslag der gebruiken die de Armenische Kerk betreffen.
+
Hier in zal ik P. le Brun byna altoos volgen. Als 'er geen dienst gedaan wordt,
Kerkgebruiken, Sieraden
staat het Auter bloot: onder de Misse is het overdekt. De Altaren zyn, volgens P. der Kerken, Priesteren,
Monier, klein en zonder Reliquien. Voorheen werdt 'er niets anders dan het Kruis enz.
en het Boek der Evangelien op gelegt. Maar 't is reets lang geleden dat de Armeniers,
in navolging der Latynen, kandelaars daar op plaatzen, en zelfs zetten zy 'er
verscheidene op, en beladen de richgels met kruissen. Geduurende de Mis ziet
men verscheidene lampen branden, waar van 'er altoos een in 't midden van het
Heiligdom flikkert, en de gelovigen offeren waschkaarssen om dezelve onder de
Mis te doen branden. De verkorte beschryving welke P. le Brun van de Missen doet,
in navolging der Heeren Nointel en Tavernier, schynt alleen betrekkelyk tot die door
gelatinizeerde Armeniers gecelebreert zyn. ‘'t Is zeldzaam, zegt P. Monier, dat men
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twee Missen op eenen dag in dezelve Kerk doet, maar men leest 'er nooit meer dan
een op yder Altaar ...... Men celebreert daar geen stille Missen; men verricht de Mis
altoos met het aanbreken van den dag, uitgenomen daags voor Driekoningen en
daags voor Paaschen, wanneer men ze 's avonds leest.’ Het Crucifix is ge-
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schildert of gefigureert; zelden ziet men het in beeldwerk. De kleedy der ongehuwde
(a)
Priesteren bestaat in een zwarten rok en een kap van dezelve verwe, die der
gehuwden in een blauwen rok, met een zwarten mantel daar over, en een blauwen
tulband om het hoofd. De celebrerende Priester heeft een myter met een hoog kruis
daar op om zyn hoofd. De myter of muts wordt in 't Armenisch Sagavard genaamt.
Het Misgewaad van dien Priester is naauw en kort. De Diakens hebben ook een wit
hembd aan, zonder gordel. Op hun linker schouder hebben zy den Stool of Kruisband
met kruissen versiert, voor en achter even lang afhangende. De Stool des Priesters
(b)
is smal en heeft niets byzonders in: hoewel Tournesort zegt dat die band zeer
breed is. Ik spreek niet van den gordel, van de linnen mouwtjes, die den Armenischen
Priesteren voor Manipels verstrekken, van het hooftdekzel of den halsband van
goud of zilver moor, gelykende naar dien van een Monnik, waar aan een doek hangt
die de schouderen des Priesters bedekt, noch eindelyk van het Koorkleed. De
Diaken helpt den Priester zyne sieraden aandoen: die dienst doende Priester wordt
van een of twee, en zomwylen wel van verscheidene Diakens bygestaan. De Diakens
(c)
hebben gemeenlyk een Quechoué in de hand. De Quechoué is een ronde kopere
plaat met bellen behangen, die geschud wordende, zo men zegt, een zeer
aangenaam geluid geven. Een redelyk lange stok dient ten handvatzel van die
Quechoué. Met dat instrument houdt men de maat van het Armenisch Kerkgezang.
Ik houde my niet op met het linnen kleed der Onderdiakenen en der Klerken, noch
met alle de kruissen die achter, voor, en op de mouwen van dat hemd geschildert
staan. Ik zal alleen zeggen, dat de herderlyke Staf der Aartsbisschoppen zeer lang
is, en knopsgewyze eindigt; dat de Staf der Bisschoppen, ter plaatze daar hy gekromt
is even als by ons, de gedaante van een slangekop heeft, 't geen hun leert (indien
zy 't leeren willen) dat de voorzichtigheit eene Bisschoppelyke deugt is. De Vertabiets
voeren mede een Staf, ten teken van hun Doctoraat. By dit alles moet ik als iets
merkwaardigs voegen, dat elk siersel waar mede de Priester zich bekleedt, van een
overeenkomstig gebed verzelt wordt. Den Myter opzettende, bidt hy God dat hem
de helm der zaligheit werde op 't hoofd gestelt; het wit linnen kleed aantrekkende,
verzoekt hy om het kleed van verlossing, of den rok van blydschap; by het omdoen
van den gordel bidt hy, dat de riem des geloofs zyn hart omvange; by het omhangen
van den stool, dat de rechtvaerdigheit zynen hals versiere, en zo voorts met het
aandoen van zyn ander gewaad.
+
De Liturgie der Armeniers, zo als ze ons van Vader Le Brun wordt opgegeven,
+
is fraai, krachtig, en bekwaam om den aandacht op te wekken. Zy hebben 'er
Liturgie en Mis der
Armeniers.
maar eene, waar van zy zich altyd bedienen, zelfs in de Lykdiensten, dewyl zy
geen particuliere Mis voor de doden hebben. De gebeeden worden daar in verandert
naar de omstandigheit der Feesten of H. Dagen. Van gelyken doet men in 't zingen.
Van de Celebratie zal ik geen verslag doen: doch zie hier wat omtrent de gebruiken
(d)
valt aan te merken. Het brood des Avondmaals wordt gemaakt van meel dat de
Parochianen, elk op zyn beurt, komen offeren. Even als by de Copten en andere
Oosterlingen moet dat brood den zelven dag als de Celebratie geschiedt, bereid
(e)
worden. De Armeniers doen 't zonder gist. Hunne Hostien zyn rond, en redelyk
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Men moet hier indachtig zyn, dat de Armeniers, zo wel als de andere Oosterlingen, zich niet
in 't Huwelyk begeven nadat zy het Priesterschap hebben aangenomen.
Vader le Brun zegt, dat hy den stool der Maronieten voor dien der Armeniers genomen heeft.
In de bygevoegde Plaat ziet men dat Instrument in de hand van den Diaken. Men kan daar
ook de kleedy der Armenische Priesteren, Diakonen, en Monniken afgebeeld vinden.
P. le Brun ubi sup.
Tot opheldering hier van dient de distinctie die gemaakt moet worden tusschen het brood dat
voor de Communie geschikt is, en de Hostien waar mede men de gelovigen doet
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dik, met de gedaante van een Crucifix daar op, of van een Kelk waar uit men het
lichaam van Jezus Christus ryzen ziet. Men houdt van dat bereide brood, zonder
het te Consacreren, wat overig, 't welk de Celebrant na de Misse aan personen van
(f)
aanzien omdeelt. Men zingt het Trisagium met het byvoegzel van Pieter de Volder.
Heilige

(f)

Communiceren; dat is, gelyk P. Monier zich uitdrukt, tusschen de Hostie in 't geheel, en de
Hostie die in zo veel deelen als 'er Communicanten zyn, gebroken wordt.
Een Eutychiaansche Monnik, die vervolgens Patriarch van Antiochien wierdt, en geleeft heeft
in 't midden der V. Eeuwe.
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1. PRÊTRE Armenien, en HABIT SACERDOTAL. 2. DIACRE Armenien. 3. SOUSDIACRE.
MOINES Armeniens, vus par devant, et par derriere on voit dans le lointain le Mont Ararat,
et les trois Eglises.

FILLE ARMENIENE qui vâ se MARIER, Conduite à l'EGLISE par deux vieilles MATRONES.
ARMENIEN qui vâ à l'EGLISE pour se MARIER. acompagné du COMPERE qui porte son
Sabre.
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God, Heilige en sterke God, Heilige en onsterfelyke God, die gekruisigt zyt geweest,
enz. Indien de Armeniers dat byvoegzel naar de letter opnamen, zouden zy dezelve
(a)
zyn met die men eertyds Theopaschiten noemde. Laat ons naar den aart der liefde
(b)
onderstellen, dat zy daar alleen om Jezus Christus denken. Wat aangaat de
Processie met de Gaven, welke de Diakens en de Klerken rondom den Altaar doen,
onder het zingen van het lichaam des Heeren en het Bloed der verlossinge is hier
tegenwoordig, waar op de gelovigen ter aarde vallen, wy oordeelen het onnodig
hier te herhalen al 't geen reets, toen wy van de Grieken spraken, gezegt is. Pere
(c)
Le Brun billykt die gebruikelykheden, doch met deze distinctie, ‘dat de Ceremonien
die zy maken ... geschieden met eene veneratie waar door het onbedreven volk
kan misleid worden, en die den Reizigers ergert,’ Zie hier die Ceremonien. ‘Aan 't
Offerdeel der Misse gekomen zynde, zegt Tournefort, een dier geërgerde Reizigers,
gaat de Priester de Kelk en den Schotel plechtiglyk opnemen.... van Diakonen en
Onderdiakonen gevolgt... Voorts draagt hy, met wierookvaten voor hem heen, en
onder het licht van flambouwen en het geluid van speeltuigen (de Quechouêen) de
Tekenen in Processie rondom het Heiligdom. Daar op valt het onbedreevenvolk
neder, en bidt de ongeconsacreerde Tekenen aan. Doch de Geestelykheit maakt
zich nog schuldiger, dewyl zy geknielt leggende opzingt het lichaam des Heeren,
enz. Het schynt dat de Armeniers die versoeielyke gewoonte van de Grieken hebben
overgenomen, enz.’ Dat gebruik, 't welk Tournefort zo verfoeielyk voorkoomt, spruit
(d)
enkel uit gebrek van onderwys, gelyk men uitvoerig genoeg kan betoogt vinden in
eene Verhandelinge van P. le Brun. Ik moest ook niet vergeten, dat de Grieken
(e)
zelve, omdat gebruik te rechtvaerdigen, onderscheit van Eerbewyzing maken. ‘Tot
(f)
den Vreede-kusch genadert zynde, geeft de Priester den vrede aan den Diaken,
die hem overbrengt aan den eersten Choorzanger; een uit het Choor brengt den
zelven aan een der Leeken, die daar mede eene der vrouwen, welke gemeenlyk
zeer bejaard is, gaat begroeten. Vervolgens omhelft de gantsche gemeente elkander,
zonder op de wang te zoenen. Zulks geschiedt zo wel in de Kerken der Catholyke
Armeniers, als by die men Scheurmakers noemt.’ By de Confecratie spreekt de
Priester eerst deze woorden: nemende het brood in zyne handen, die Goddelyk,
heilig, onsterfelyk, onbevlekt zyn, en die de scbeppende macht hebben, zegende
hy het zelve, zeide dank, brak het, en gaf het aan zyne Discipelen, enz. Na de
Consecratie het kleed, dat de Kelk overdekt, oplichtende, en de Hostie nemende,
zegt hy, opdat door dit middel het gezegende brood waarlyk het Lichaam enz. werde.
Hier zou men moeten aanmerken, dat de Armeniers de Consecratie niet voor gedaan
houden dan na de Aanroepinge, voor deze woorden der Liturgie; dan is de
(g)
Consecratie van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus volbracht. Deze
naspeuring behoort aan P. le Brun.

(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Dat is, die het Lyden aan de gantsche Drieënheit toeschryven. Men trok dat hatelyk gevolg
uit de Leere van Eutyches en zyne Leerlingen.
Zie deswegen eenige merkwaardige uittrekzels, waar van P. le Brun gebruik gemaakt heeft
in zyne Liturgien Tom. III. Ik meene hier te mogen aanmerken, dat de vermaarde tegenstrever
van Port Royal, namelyk Claude Predikant te Charenton, het Eutychianismus der Armeniers
gehouden heeft voor een bewys dat zy de Transubstantiatie niet alleen niet geloven, maar
dat zulks zelfs onmogelyk is. Zie zyne Reponse à la Perpetuité de la foi &c.
Ibid pag. 185.
Ibid. pag. 187. 188. & 190.
Zie Ibid. Gabriel van Philadelphiën aangehaalt.
Dit is uitgeschreven uit P. le Brun ubi sup. pag. 200.
P. le Brun ubi sup. pag. 212. enz.
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Voor de Mis doen de Armeniers eene belydenisse des geloofs, welke met een
bezwering begint, en, gelyk Vader Monier zegt, eindigt met het bekennen van allerlei
misdaden, zelfs van zulke die kuissche ooren gevoeligst konnen quetsen.
+
Dewyl de Armeniers, zo min als het meerendeel der Oosterlingen, geene
byzondere Mis voor de doden hebben, voegt men ter liefde van hun maar eenige +De Armeniers hebben
woorden by de Liturigie, en doet men zwarte sieraden aan. Zelfs, zegt Vader le geen Misse voor de
Brun, gebruikt men zomtyds rood tot die Misse, of ook wel eenige andere lichte doden.
coleuren. ‘Het gebruik (zegt hy verder) van niets treurigs te voegen by de Mis die
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voor een overledenen gecelebreert wordt, spruit .... uit een oud gevoelen der
Christenen, die den sterfdag der gelovigen voor een dag van overwinninge en
blydschap hielden.’
+
Ten opzichte van 't geen de Communie in 't byzonder betreft; volgens de
+
(a)
Hoe de Communie by
Armenische Liturgie geven de Priesters het Nachtmaal den Diakonen in handen.
Zy zyn 't alleen die het zelve, geheel in de Kelk doorweekt, overgeven, en die de hen geschiedt.
kruimelen daar van met de vingers uitnemen, en ze in den mond der gelovigen
steken, die dezelve overendstaande ontfangen. Zy bedienen de Communie aan
(b)
pas gedoopte kinderen, met een vinger in de Kelk te steken, en dien vervolgens
in den mond van het kind te brengen. De oudheit van dat gebruik is merkwaardig,
(c)
maar nog merkwaardiger is 't, dat de Oudheit de quade gevolgen van dat gebruik
niet ontdekt heeft, die naderhand door de Latynen zo wel ontdekt zyn geworden.
+
By die gebruiken omtrent de Communie moeten eenige misbruiken gevoegt
worden. Vader Monier beklaagt zich dat de Communien by de bejaarden zeldzaam +Misbruiken omtrent de
Communie.
zyn, en dat veele in jaar en dag niet Communiceren, of zulks alleen doen op
Goeden Saturdag en op den dag van Driekoningen. Tournefort zegt, dat de meeste
Armeniërs zich zonder eenige voorbereidinge ter Communie aanbieden, en dat men
ze aan kinderen van 15 of 16 jaren geeft zonder voorafgaande Belydenisse.
Om den kranken het Reisgelt te geven, moet het kruis en het wierookvat den
Priester voorgaan. Hy moet Psalmen, Brieven, Evangelien, en het Formulier des
Geloofs nevens het Trisagium reciteren. Men houd in gebruik, zegt P. Monier, de
Communie niet te geven, zelfs niet aan de zieken, voor dat 'er veertig dagen tusschen
het ontfangen van de voorgaande Communie verlopen zyn.
+
De Armeniërs dopen op de volgende wyze. Ik houde my niet op met het verwyt
+
dat men hun doet van met dopen te vertoeven tot den achtsten dag na de
De Doop der Armeniers.
geboorte: waar uit men hen heeft willen beschuldigen van niet te geloven aan
de Erszondc. Zie hier het ceremonieele van hunnen Doop. Die den zelven bedienen
moet, ontfangt het kind aan de deur van de Kerk welke dan nog gesloten is, leest
daar een Psalm nevens eenige gebeeden, waar by hy de bezweringe voegt, welk
tot driemaal toe herhaalt wordt, wendende zich daar toe Westwaarts. Vervolgens
zich ook driemaal Oostwaarts keerende, doet hy, en zulks tot drie reizen, eenige
vragen over de artykelen van het Christelyk Geloof. Daar na wordt de deur van de
Kerk geopent: en men treedt voort naar de Doopvonte. De Priester zalft het kind
met olie, wyd het water, dompelt het Crucifix daar in, en giet daar Zalf-olie onder.
Na die ceremonien, vraagt de dopende Priester den naam van het kind, onder het
uitspreeken van den opgegeven naam dompelt hy het tot driemaal met zo veel
nauwkeurigheit, dat, naar het verhaal van Ricaut, en by de Armeniers en by de
Grieken, ingevalle de Doopvonten te klein zyn, de Priester het doopwater met zyne
hand over het gantsche lichaam van het kind weet te brengen, ten einde dat water
yder lid in 't byzonder aanrake en wederbare, en dus het kind als tot eenen anderen
Achilles make, zynde overal onquetsbaar, en door die nauwkeurige afwasschinge
(d)
bekwaam om alle de pogingen van den Duivel te wederstaan. Het Formulier des
Doops, by elke indompeling herhaalt, zal ik overslaan.
(a)
(b)
(c)

(d)

P. le Brun ubi sup. pag. 339.
Men kan de overeenkomst van dat gebruik met de Oudheit aangetoont vinden by P. le Brun
ubi sup.
Eene dier gevolgen was dat de jonge kinderen het Nachtmaal zouden konnen uitwerpen.
Desniettegenstaande gaf men in den aanvang der twaalfde eeuwe hun de Communie nog
met het Teken dat in de Kelk was.
Men weet de fabel van Achilles: indien men de vergelyking des gelovigen met dien Held wil
aandringen, zal het niet moeilyk vallen de gantsche Fabel daar op toe te passen, volgens
den inhoud van dit Puntdicht.
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+

Ik voeg hier by, dat de Armeniërs, volgens Tournefort, niet dan op Zondag dopen,
uitgezondert als 'er gevaar van sterven is; dat de Priester altoos den naam ontleent +Byzonderheeden daar
van.
van den Heilig wiens dag het is, of van dien wiens feest men 's anderendaags
vieren moet; en dat de peet het kind weder naar de Moeder te rug brengt onder het
geluit van trompetten en trom-

Sed quia fas nulli est bumanam vincere sortem,
In membris tincti dant sibi fata locum.
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melen, hoewel het van de vroedvrouw naar de Kerk gebragt is. De moeder valt
neder terwyl zy haar kind wederaanneemt. Ter zelver tyd kuscht de peet den kruin
van 's moeders hoofd.
+
De Zalvinge, of het Vormsel, volgt op den Doop: even te voren knoopt de Priester
+
een koord van wit katoen en roode zyde, waar van hy de draden zelv getwynt
Byzonderheeden van het
Vormsel.
heeft, en doet die om den hals van het kind. Die plechtigheit geschiedt ter
gedachtenisse van het bloed en 't water dat uit de zyde van J.C. vloeide, toen hy
aan het Kruis hangende met den Speer gequetst wierdt. Wegens dit Sacrament valt
niets meer te zeggen, dan dat na de zalvingen de Dienaar een krans op het hoofd
van 't kind zet, en dat het wyden van de zalf-olie aan den Groot-Patriarch der
Armeniers wordt toegeschreven. Hy zendt daar van jaarlyks een zekere quantiteit
+
(a)
aan de Bisschoppen, en deeze deelen daar van uit aan de Priesteren, die dezelve
vervalschen tot hun voordeel. Eertyds hadt die Patriarch alleen het recht van de +Bereidinge van de
Zalf-olie te maken, maar reets over lang heeft een Armenisch Bisschop hem een Zalfolie.
(b)
gedeelte van dat voorrecht ontnomen, nadat hy zich in Palestina tot Patriarch hadt
opgeworpen. Men bereidt die Zalfolie van 's avonds voor Palmzondag, tot aan de
Misse van Witten Donderdag toe. Men gebruikt geen gemeen hout noch kolen tot
de kokinge en bereidinge van die heilige olie. Gewyd hout moet men daar toe nemen,
en zelfs, zegt Tournefort, verouderde Kerk-sieraden, oude Kerkboeken, en
versleetene geschilderde Beelden. Niet alleen wydt de Patriarch die olie, maar hy
maakt ze ook zelv met alle zyne Hoogpriesterlyke sieraden omhangen, by zich
hebbende drie Priesters in ceremonieklederen, die onophoudelyk met bidden bezig
zyn in de tegenwoordigheit van een groot getal gelovigen.
+
Het gebruik van de Oorbiecht by de Armeniërs die met de Latynen niet zyn
+
vereenigt, wordt niet alleen door Ricaut, een Engelsch Protestant, in twyfel
De Biegt der Armeniers.
getrokken: maar zelfs zegt Tournefort, dat de meeste Armenische Belydenissen
zo veele heiligschenderyen zyn. De Priesters verstaan het wezentlyke van 't
Sacrament niet, en de boetelingen weten de zonde niet te onderscheiden van 't
geen geen zonde is. Volgens Vader Monier, zyn de Biechtvaders zo onkundig, als
onoplettende en baatzuchtig. Beide verzekeren zy, dat een Biechtvader, om met
zynen boetvaerdigen ras gedaan te hebben, hem maar een lange lyst van zonden,
en zelfs van grouwelyke misdaden, voorhoudt. Op het horen lezen van yder zonde
antwoordt de Boeteling, schuldig of onschuldig, ik hebbe gezondigt tegen God. Over
zware zonden, voegen zy 'er by, zelfs over zulke die men onder de grove de
misdaden stellen moet, gelyk dievery, moord, enz. stapt men lichvaerdig heen. Maar
heeft de boeteling zyne vasten geschonden, of boter genuttigt op een Woensdag,
zal de Biechtvader hem de gestrengste boete opleggen. Zelfs zal hy eene boete
van maanden lang beveelen om het roken van tabak, of om het doden van een kat.
+
Zie hier het formulier van absolutie ‘dat God, die de menschen liefheeft, u
+
barmhartigheit bewyze; dat hy u de zonden die gy beleden hebt, en ook die gy
Hunne Absolutie.
hebt vergeten, vergeve! Voor my, uit kracht der Priesterlyke Orde, volgens Gods
woorden, al wat gy op aarde ontbinden zult, zal in de Hemelen ontbonden zyn: met
dezelve woorden ontsla ik u van alle uwe zonden, enz.’ Maar, zegt Ricaut, ‘het is
niet genoeg zich met God en met zyn gewisse te bevredigen: men moet daarenboven
den toorn en de verontwaardiging van den Bedienaar der Religie stillen. Hier toe
koomt het gelt te pas .... de Absolutie gaat niet door zonder offerhande .... Indien
de Priester niet voldaan ware, zou al het overige vruchteloos zyn ... De Bisschop,
(a)
(b)

Zie la Relation de l'Armenie par le P. Monier.
Zie Tournefort Voyage du Levant, Lettre 20. Die usurpatie verwekte een Scheuringe onder
de Armeniers.
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en de Patriarch zelv zou geen magt genoeg hebben om iemant van de boete, door
een gemeen Priester opgelegt, te ontheffen.
Het Sacrament der Verordening, waar omtrent niets byzonders boven 't geen
reets van deszelfs Ceremonien en gebruiken gezegt is, aan te merken valt, slla ik
+
over, en ga voort tot het Huwelyk. De kinderen gedragen zich doorgaans naar den
wille van hunne Vaders en Moeders, of van hunne naaste Bloedvrienden, omtrent +Het Huwelyk der
Armeniëra.
de keuze van de per-
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soon waar aan zy zich echtelyk zullen verbinden, als mede ten aanzien van de
huwelyksche voorwaarden. Dat, is die getrouwt worden, moeien zich inderdaat
nergens anders mede, dan met het slot van 't spel. Volgens Tournefort maken de
Moeders de Huwelyken meest klaar, gaande nochtans met hunne mannen daar in
te rade: 't geen al zeer veel is. Nadat men wegens de artykelen is overeengekomen,
koomt de moeder van den vryer aan het huis van de vryster, in gezelschap van een
Priester en twee oude vrouwen; en zy vereert, om de verloving te beginnen, eenen
ring aan de toekomende bruid. Die ring is het stilzwygend onderpand van den
toekomenden bruidegom, die zich ter zelver tyd koomt vertonen met zulk eene
deftige houdinge als hem mogelyk is, of misschien in zulk eene verlegenheit als
iemant wezen kan die geen keuze naar zynen zin doen mag. Hoe het ook zy,
Tournefort zegt, dat die deftigheit zo verre gaan moet dat 'er in die eerste byeenkomst
zelfs niet gelagchen mag worden. Hoewel die byeenkomst moet ook zeer
onverschillig in zyn werk gaan, ‘aangezien de schone of de lelyke zelfs het wit van
haare oogen niet laat zien, zo lang hangt haar de kap over 't hoofd. Men beschenkt,
vaart hy voort, den Pastoor die de ondertrouw verricht.’ De Armeniërs hebben het
afkondigen der Huwlyks geboden niet in gebruik, als by ons geschiedt. 's Avonds
voor den bruiloftsdag doet het verloofde paar elkander eenige vereeringen. Op den
dag van de bruiloft ‘stygt men te paarde .... de ondertrouwde man, uit het huis van
zyne toekomende vrouw komende, gaat vooruit met een Raiseau van goud of zilver,
of met een incarnaatverwigen gaazen doek, naar zynen staat, over zyn hoofd: die
(a)
doek, of die Raiseau is zo lang dat zy de helft van zyn lichaam bedekt. Hy houdt
met zyne rechter hand het eene eind van een riem of gordel vast, terwyl de bruid,
welke te paard zittende, en met een wit kleed overdekt, hem volgt, het ander eind
in haar hand heeft. Dat kleed of doek hangt tot over de beenen van het paard. Twee
mannen gaan ter zyden het paard van de bruid, om de leidzeelen te houden. De
nabestaande, en andere vrienden .... gelyk ook de jeugt te paard of te voet, verzellen
het ondertrouwde paar naar de Kerk onder het geluit van speeltuigen, processie 's
gewyze, met de waschkaars in de hand, en in goede orde. Aan de deur van de Kerk
zit men af, en de gelieven naderen tot aan de trappen van het Heiligdom, houdende
elk zyn eind van den gordel vast. Daar gekomen zynde gaan zy tegen elkander
overstaan, en de Priester hun den Bybel op het hoofd gelegt hebbende .... spreekt
de Sacramenteele woorden uit, verricht de ceremonie van het verwisselen der
ringen, en doet de Misse.’ De Huwlyks zegen wordt uitgedrukt in deze bewoordingen.
(b)
‘ Zegen, Heere, dit huwelyk met eenen geduurigen zegen, en vergun hun de
genade, dat zy het geloof, de hoop, en de liefde behouden; geef hun de matigheit,
stort hun Godsdienstige gedachten in, laat hun bedde onbevlekt blyven, enz.’
+
Ik moet eenige byzondere gebruiken in 't Huwelyk by de Armeniërs van Julfa
aanmerken. Op den Bruilofsdag geeft de Bruidegom aan elk der genodigden een +Byzonderheden daar van
by de Armeniërs van Julfa.
waschkaars in de hand. Jonge dochters, met klederen en andere sieraden
bevracht, en van eenige vrouwen gevolgt, komen dansende in huis onder het geluit
van trommelen en hoboôs, en hechten een kruis van geborduurt groen satyn op de
borst des bruidegoms vast. Zy vertonen den Priester de klederen van bruidegom
en bruid, die ze daar op terstond gaan aantrekken. De bruidegom zyne bruiloftskleren
aanhebbende, begeeft zich met zyne voornaamste vrienden tot de bruid, daar men
wederzyds eenige complimenten aflegt. Dan maken dezelve jonge dochters een
(a)

(b)

De ceremonie geschiedt niet altoos op dezelve wyze. De Bruid wordt ook wel naar de Kerk
geleid tusschen twee bedaagde vrouwen, gelyk in de voorgaande plaat te zien is, en de
bruidegom gaat insgelyks te voet, verzelt van iemant die zynen sabel draagt. In de Hondert
Prenten wordt hy Compeer of Gevader genaamt.
P. Monier, in zyne Relation de l'Armenie.
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tweede kruis van rood satyn op het eerste aan den bruidegom vast. De vrouwen
geven hem het eene eind van een neusdoek in de hand, terwyl zy de bruid het ander
eind doen vasthouden. Op die wyze gaat het ondertrouwde paar naar de Kerk. Voor
het lezen van het Huwelyks Formulier, en nadat de Priester de gelie-
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ven ondervraagt heeft, koomt een speelnood hun de handen en de hoofden met
een neusdoek aan elkander vereenigt houden. Vervolgens overdekt men hen met
een kruis, waar onder zy blyven staan tot het formulier gelezen, en de gebeeden
gedaan zyn.
+
Na den Huwelyks zegen, worden de getrouwden in dezelve orde en met dezelve
+
plechtigheit te rug geleid naar het huis van de bruid, daar dan de
Plechtigheden na den
Huwlyks zegen.
gelukwenschingen geschieden, nevens de gewoone tekenen van blydschap.
Vader Monier zegt, dat de bruidegom zyne bruid in de Kerk voor de eerstemaal in
't aanzicht ziet. Tournefort stelt zulks nog langer uit. Op 't einde van de bruiloft, ‘gaat
de man eerst te bedde, nadat hem de schoenen en koussen zyn uitgetrokken door
zyne vrouw, welke ook de zorge van de kaars uit te doen is aanbevolen, en die
haren sluyer of kap niet eerder afzet dan wanneer zy gereet is om in 't bed te
stappen.... Men zegt dat 'er Armeniërs zyn die hunne vrouwen niet zouden bekennen,
indien zy ze by een ander man leggende gevonden hadden. Alle avonden blusschen
de vrouwen de kaars uit voor dat zy zich ontkappen, en de meeste ontbloten by dag
haar aanzicht nooit.’
Ricaut zegt, dat de Armeniers doorgaans 's Maandags 's morgens Bruiloft houden.
‘Het feest begint Zondags 's avonds, en duurt drie of vier dagen onder het bedryven
van veel vrolykheit. De bruid zit geduurende dien tyd byna gestadig op een stoel,
daar men haar verhindert in slaap te vallen. De Bruidegom..... moet tot Woensdag
of Donderdag 's morgens wachten, eer hy vryheit heeft van zyn huwelyk volkomen
te maken.’ Wat kan doch het oogmerk wezen van een zo vreemd gebruik, 't welk
(a)
immers als een een soort van straf voor de bruid kan aangemerkt worden? Na het
byleger, 't welk op zulk eene belagchelyke wyze, schoon reets door den Huwlyks
(b)
zegen gewettigt, uitgestelt wordt, hangt men de niet onbetwistbare tekenen van
Bruids maagdom voor de oogen van 't gemeen te pronk.
Tournefort verzekert, dat op die feesten de mannen van de vrouwen zyn
afgezondert. Deze verlustigen zich onderling, en hare kappen afgezet hebbende,
brengen zy geestige quinkslagen voort, en drinken elkander vrolyk toe.
+
Niet alleen keurt de Armenische Kerk goed, dat de waereltlyke Priesters zich in
+
't huwelyk begeven: maar zelfs verplicht zy hen daar toe, volgens het zeggen
Het trouwen der
van Ricaut, die 'er ook byvoegt, dat men ongetrouwt zynde de Priester-Orde niet Priesteren.
kan bekomen. De Bisschop mag niet trouwen, omdat hy een regulier Priester is.
Een waereltlyk Priester, die na het overlyden van zyne vrouw zich voor de tweede
maal in den Echt begaf, zou van zyne Orde ontzet worden, zonder nogtans voor
ontuchtig door te gaan. Men zou hem enkel voor een Leek verklaren.
+
Nu kome ik tot het laatste Oliesel en tot de Lykstatien. Wegens het eerste, dat
+
voorheen by de Latynen meest onder den naam van Olie der Kranken bekend
Het laatste Oliesel.
was, en nog jegenwoordig dien naam behoudt, behoeve ik niet te herhalen, dat
de Grieken dat Sacrament zo wel aan gezonden als aan zieken bedienen.
Verstandige Reizigers, die niet vooringenomen zyn van den geest van partyschap
die alle gezicht en begrip verhindert, verzekeren ons dat de ongelatinizeerde
Armeniers die Zalvinge mede onder de Sacramenten tellen. Echter oesenen zyze
op de allerongerymdste wyze, te weten niet anders dan na de doot, en gemeenlyk
alleen aan de Priesters. Wanneer een Priester gestorven is, geeft men daar kennis
(a)

(b)

Eenige Oudvaders waren van gedachten, dat de vrysters vuuriger naar het vermaak des
huwelyks haakten dan de vrouwen. Volgens die H. Mannen is de inbeelding van dat vermaak
by de vrysters veel groter dan het vermaak zelv. Andere geloven dat de vrouwen driftiger
zyn, omdat zy reets weten waar in dat vermaak bestaat.
By de Autheuren die over den Maagdom geschreven hebben, kan men zien hoe dubbelzinnig
de tekenen daar van zyn.
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van aan eenen anderen, die daar op met de Zalf-olie voor den dag koomt, en alle
de Zalvingen aan dien doden Priester verricht, onder het uitspreken der volgende
woorden; ‘de hand zalvende, zegt hy, dat de hand van dezen Priester gezegent,
gezalft, en geheiligt zy door het teken van het heilige Kruis, door dit Evangelie, en
door de heilige Zalf-olie, in den name, enz. Van gelyken doet hy met het zalven der
andere ledematen.’ Wat den Leeken aangaat, waar aan men zelden de Zalvinge
verricht, Ricaut zegt, dat men gewoon is de Lyken te wasschen, gelyk by
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de Turken en alle de Oostersche volkeren in gebruik is. Zou men het volgende
gebruik mede niet onder de Zalvinge mogen tellen? P. Monier beschryft het ons
dus. ‘De Armeniers, zegt hy, zyn gewoon de voeten te wasschen aan alle de geenen
die in de Kerk zyn. Nadat zy gewasschen zyn, besmeeren de Priesters dezelve met
boter, ter gedachtenisse van de welriekende olie welke de zondaresse over de
voeten van den Zaligmaker uitstortte. (Zy gebruiken boter, by gebrek van olie die
daar te lande zeer zelden gevonden wordt.) De Bisschop wydt de boter voor dat
het voetwasschen aangaat, en zegt onder het wyden; Heere heilig deze boter, opdat
zy een geneesmiddel tegen alle qualen zy, en opdat zy de geenen die de zalvinge
daar mede ontfangen, gezond van ziel en lichaam make!’ Volgens den Regel der
Armeniers, voegt 'er Vader Monier by, hebben de Apostelen dat gebruik
aangeprezen.
+(a)
Wanneer een kind onder zyn negende jaar sterst, laat de vader of de
+
naastbestaande acht dagen lang God bidden voor de ziel des overledenen, en
Rouwbedryf over een
kind
beneden de negen
geduurende dien tyd wordt de Priester, wien die devotie is aanbevolen, dagelyks
+
jaren.
vergast. Den negenden dag doet men een plechtigen lykdienst voor de ziel.
+
Ricaut voegt 'er by, ‘dat de vrome en gegoede luiden eenen dag uitkiezen om
Nagedachtenis der
de gedachtenisse van hunne nabestaanden te vieren, doende dan alle de nodige doden.
Officien verrichten. Hy zegt ook, dat het eene algemeene gewoonte onder dat volk
is, op Paaschmaandag de grafsteden te gaan bezoeken.’ Dan hoort men de mannen
klagen en weenen, maar de vrouwen huilen, en dat noemt men, even als by ons,
+
tekenen van rouw en neerslachtigheit geven. Want schoon het in 't algemeen waar
+
zy, dat eene geweldige verslagenheit de werkinge van de ziel doet ophouden,
Aanmerkinge daar op.
(b)
en het lichaam als verstyft; echter is het ook waar, dat het temperament, het
voorbeeld, de navolging, en de welvoegelykheit oneindige uitzonderingen daar
omtrent hebben te weeg gebragt, in gevolge van welke alle volkeren hier in zyn
overeengekomen, dat zy den rouw in ceremonien doen bestaan. Dus heeft men
vastgestelt, dat elk, onder zyne inwendige droefheit ook uitwendig het Nationale
gebruik van droefheit, indien ik my zo uitdrukken mag, opvolgen moet. Ik keer weder
(c)
+
tot Ricaut. Na dat weenen der mannen, en dat misbaar der vrouwen, ‘ziet men
+
eene andere vertoning, men begeeft zich onder de schaduwe van een boom.
Vrolykheit volgt de
Daar discht men lekkere spyzen op, die het denkbeeld der droefheit verdryven: droefheit.
men verdrinkt den rouw ..... in aangename dranken, en de vrolykheeden van den
namiddag worden ruim zo buitensporig, als de weeklachten van den morgen.’
Hoe vreemd die gewoontens ook wezen mogen, nog vreemder is de
Gedachtenisviering der doden, zo als ze door Cornelis de Bruin beschreven, en
hier afgebeeld wordt. Deze ceremonie schynt den Armeniers van Julfa in 't byzonder
eigen te wezen. Ik zal my in dezelve te beschryven van de eigene woorden van
+
dien Reiziger bedienen. ‘Den zesentwintigsten Augusti, dag waar op de Armeniers
het Kruis-feest vieren ...... begeven de vrouwen zich twee of drie uuren voor het +Vreemde Lykplichten by
aanbreken van den dag naar het Kerkhof, daar men de Christenen begraaft. Zy de Armeniers van Julfa in
brengen hout, kolen, waschkaarssen, en wierook daar heen. Vervolgens maken gebruik.
zy vuur ter zyden de grafsteeden hunner nabestaanden, zetten brandende
waschkaarssen op die graven, en werpen gestadig wierook in het vuur, onder het
maken van een groot misbaar ...... meer of min naar mate van haare droefheit. Zelfs
werpen zy zich neder op die grafsteden, omvatten ze, en besproeyen ze met haare
(a)
(b)
(c)

Dit is getrokken uit Ricaut ubi sup.
In vultu color est sine sanguine, lumina moestis.
Stant immota genis: nibil est in imagine vivi &c. Ovid. L. VII. sprekende van Niobé.
Ricaut schryft den oorsprong van die gewoonte toe aan de vergaderingen der oude gelovigen
op de Grafsteden van de Martelaren.
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tranen...... Luiden van aanzien ontsteeken daar vyf of zes kaarssen als flambouwen,
onder een verschrikkelyk geschreeuw en gehuil..... Die grafsteden van verre
beschouwende, zou men denken de puinhopen van eene afgebrande stad te zien,
waar onder de ontkomene menschen by aangesteken licht in 't midden van den
nacht, hunne nabestaande en andere vrienden, als
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Dessiné part B. Picart en 1710. rectifié en 1730.
La COMMEMORATION des MORTS chez les ARMENIENS.
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mede het overschot van hunne goederen, onder het beklagen van hun droevig lot,
gingen opzoeken. Hoewel de mannen t' huis blyven terwyl hunne vrouwen met die
plechtigheit bezig zyn, echter ontmoet men 'er zomwylen ook eenige mannen, doch
voornamentlyk Priesters die gebeeden doen voor die het betalen willen...... Die
Priesters, in 't zwart gekleed, maken een wonderlyke vertoning onder alle die in 't
wit gekleede wyven......
+
Wat de begrafenissen aangaat, de vrouwen wonen dezelve doorgaans by, even
+
als de mannen. De Priesters en de Diakens zingen onderweeg. Het lyk wordt
Armenische Manier van
door vier of door acht personen op een soort van een baar gedragen. Die dragers begraven.
verpozen elkander, wanneer het graf wat verre af is. Men begraaft den doden zonder
kist, en legt hem met het hoofd een weinig verheven. De Priester werpt de aarde
kruisgewyze over hetlyk, 't geen hem die de statie bywonen, nadoen.

Negende hoofdstuk.
Handelende over het Geloof en de Gewoontens der Maroniten.
(a)

‘DE Jezuit Dandini, die door Clemens VIII. den Maroniten van den Berg Libanon
als Nuntius toegezonden werdt, heeft een Verhaal van zyne Reis in 't Italiaansch
opgestelt, 't welk onlangs in 't Fransch is overgezet, met bygevoegde Aanmerkingen
waar in de Religie dier volkeren uitvoerig verklaart wordt. Dewyl de Schryver van
die Aanmerkingen de misslagen, waar in die Jezuit, nevens verscheidene andere
die van de Maroniten gehandelt hebben, gevallen is, heeft aangetoont, hebben wy
gemeent niet beter te konnen doen, dan hier een kort verslag, zo van het Verhaal
van Dandini, als van de oordeelkundige Aanmerkingen te geven, waar uit men het
geloof en den tegenwoordigen staat dier Volkeren zal konnen opmaken.
+
De ware oorsprong der Maroniten is moeilyk te ontdekken. Die dien naam dragen,
+
geven voor afkomstig te zyn van zekeren Abt Maron, wiens leven door
De oorsprong der
Theodoretus beschreven is, en die in den aanvang der vyfde Eeuwe geleeft heeft. Maroniten is duister.
(b)
Dat gevoelen, van Brerewood gevolgt, wordt krachtig ondersteunt van den Jezuit
Sacchini, die, zo wel als de nieuwe Maroniten, voorgeeft dat die Volkeren nooit van
de eenheit der Kerke zyn afgeweken, en dat de reden waarom men heeft gelooft
dat zy in Scheuringe geweest zyn, is dat men de verniewing van hunne vereeniging
met de Catholyke Kerk voor eene ware wederkeering tot het Catholyk geloof heeft
aangezien, en dat men de dwalingen, die men onder hen bespeurt heeft, heeft
gehouden als uit hunnen boezem voortgekomen; daar ze in tegendeel gesproten
zyn van de Ketters waar onder zy verkeerden. Maar schoon dat gevoelen in den
eersten opslag eenige waarschynelykheit heeft, is het nochtans ongegrond, en uit
(c)
de getuigenissen van Eutychius Patriarch van Alexandrien, van Willem den Tyrier,
van Jacob van Vitry, en van verscheidene anderen, blykt het middagklaar, dat die
+
Natie waarlyk tot de party der Monotheliten behoort heeft. Die het Monothelismus
voor eene Kettery houden, moeten Maron ook voor eenen Ketter aanzien, schoon +Zy zyn voorheen
Monotheliten geweest.
de Maroniten hem in hun Officie voor eenen Heilig te boek zetten. Men moet
derhalven vaststellen, dat die Volkeren, nadat zy omtrent 500 jaren van de Kerk zyn
afgezondert geweest, hunne Kettery, 't zy waar ofingebeeld, voor Aymeric Patriarch
van Antiochien, die ten tyde van Willem den Tyriër geleeft heeft, hebben afgezworen.
Voor dien tyd erkenden zy in hunne Belydenisse niet meer dan eenen wille en eene
werkinge in Jezus Christus, hoewel zy
(a)
(b)
(c)

Girolamo Dandini nella sua Missione Apostolica.
Sacchini in Hist. Societ.
Eutych. in Annal.
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toestemden dat 'er twee natuuren in hem waren.
+
(a)
(b)
De Maroniten hebben een Patriarch die zyn verblyf in het Klooster van Canubin
aan den Berg Libanon houdt, en den tytel van Patriarch van Antiochien voert. Hy +Hun Patriarch; nevens
(c)
bemoeit zich niet met het tydelyke; maar daar zyn twee Heeren, die Diakonen twee Administrateurs.
of Administrateurs genaamt worden, waar aan de Bestieringe van het gantsche land
+
onder de Heerschappy der Turken, aan de welke zy groote Schattingen opbrengen,
is aanbetrouwt. De verkiezinge van dien Patriarch geschiedt by de Geestelykheit +De verkiezing des
Patriarchs.
en by het volk, volgens de oude Kerk-Discipline:’ (Twaalf der voornaamste
Priesteren, die ongetwyfelt de twaalf Apostelen verbeelden, vergaderen tot die
verkiezinge in het Klooster van Canubin. Men doet een opzameling van stemmen,
en wanneer zy 't alle eens zyn, hangen de Geestelyken en het volk gezamentlyk
hun zegel daar aan. Indien 'er geen overstemming geschiedt, verkiest men by
compromis, dat is dat men uit de 12 Priesteren drie uitkipt om die verkiezinge te
doen, welke vervolgens door het volk bevestigt wordt.) ‘Zedert zy volkomelyk met
de Roomsche Kerk zyn hereenigt geworden, is de gekoren Patriarch verplicht van
+
den Paus Bullen van confirmatie te lichten. Hy blyft altoos ongehuwt, gelyk de
+
Bisschoppen zyne Suffraganen ook doen. Die Bisschoppen zyn onderscheiden
Twee soorten van
in twee soorten, waar van de eene waarlyk Bisschoppen zyn, voorzien van een Bisschoppen.
Bisdom en van volk daar over zy het gebied hebben: de andere zyn eigentlyk maar
Klooster-Abten, en de zorg der zielen is hun niet aanbevolen. Zy dragen geen
Bisschoppelyk gewaad, noch eenig ander teken, maar zyn gekleed even als de
andere Monniken. Echter onderscheiden zy zich van deze, met het voeren van
Myter en Staf wanneer zy de Mis zingen. Dewyl de Patriarch den gantschen Berg
Libanon niet in eigen persoon kan gaan bezoeken, zendt hy Bisschoppen uit, en
houdt 'er twee of drie by zich. Behalven de Bisschoppen die zich aan den Berg
Libanon bevinden, zyn 'er nog te Damas, te Aleppo, en op 't Eiland Cyprus.
+
Wat de andere Geestelyken belangt, zy mogen alle het Huwelyk aanvaarden
+
voor dat zy geordent zyn; en zelfs wierden de Priesters niet lang geleden daar
Die Priester wil worden,
toe verplicht door den Patriarch, die hun de Ordens anders niet wilde opdragen, moet getrouwt zyn.
ten ware zy Monniken wilden worden: want het volk, dat minnenydig is, is niet wel
in zyn schik met jonge Priesters die ongetrouwt zyn. Desniettegenstaande is het
hun tegenwoordig, zedert zy te Rome een Collegie hebben waar in een gedeelte
hunner Geestelykheit wordt aangequeekt, geoorloft ongehuwt te blyven, zonder
deswegen ontrust te worden. Voor dat zy te Rome gingen studeren, waren zy niet
geleerder dan het gemeen, zich vergenoegende met te konnen lezen en schryven.
Die onder hen, behalven de Arabische Taal, welke daar te land de gemeene taal
is, eenige kennis van het Chaldeeuwsch hebben, gaan voor zeer geleerd door,
(d)
omdat hunne Liturgien en hunne andere Officie-boeken in die Taal geschreven
zyn.

(a)

(b)
(c)
(d)

De Maronitische Patriarchen nemen gemeenlyk den naam van Pieter aan, zegt Vader Simon
in zyne Aanmerkingen op de Reize van Dandini naar den Berg Libanon, omdat de Apostel
Petrus of St. Pieter Bisschop van Antiochien geweest is. De Paus zendt hun de Bullen van
bevestiging, even als aan de Westersche Bisschoppen.
Canubin is een bastertwoord, afkomstig van coenobium.
Die Diakens zyn eigentlyk Heeren en Bestierders over het tydelyke. Zie de reden en den
oorsprong van hunne aanstellinge in de Aanmerkinge van P. Simon over de Reize van Dandini.
Hunne Boeken bestaan in twee verscheidene overzettingen des Bybels in 't Syrisch, in een
Verzameling van Gebeeden, Psalmen, en Litanien; als mede in eenige Collectien van Concilien,
van Constitutien, enz.
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+

Het Monnikenleven is by de Maroniten niet minder in achtinge, als by alle de
+
overige volkeren van den Levant. Hunne Monniken zyn van de Orde van St.
De Maroniten hebben
(e)
veel achting voor de
Antonie: en het is waarschynelyk dat zy een overblyfzel zyn van die oude
Kluizenaars die eertyds de woestenyen van Syrien en van Palestina bewoonden; Monniken.
dewyl zy zich in de verborgenste plaatzen van 't gebergte onthouden, en van de
gemeenschap

(e)

Zie de voyage du Mont Liban door Dandini, en de Aanmerkingen van P. Simon over het
Kloosterleven der Monniken van den Berg Libanon, en over de overeenkomst van hunne
Discipline met die der aloude Monniken.
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+

van alle andere menschen als afgezondert zyn. Zy zyn armelyk en ruw gekleed,
nimmer eeten zy vleesch, zelfs niet in groote ziektens, en zy drinken zeer zelden +Levenswyze dier
wyn. Zy weten niet wat geloften te doen te zeggen is: maar als zy in het Klooster Monniken.
worden ontfangen, verschynt 'er een Monnik met een boek in zyn hand, die hun iet
voorleest ten aanzien van hunnen plicht, by voorbeeld, dat zy de onthoudinge of de
matigheit moeten in acht nemen: en dit is genoeg om hen kuisch te doen blyven,
zonder dat zy zich daar toe door gelofte verbinden, gelyk men in de Roomsche Kerk
gewoon is te doen. Zy hebben goederen en geld in eigendom, en mogen stervende
daar over beschikken naar hunnen zin; en wanneer het hun in het eene Klooster
niet langer aanstaat, begeven zy zich in een ander, zonder daar toe verlof van
hunnen Superieur te vragen. Zy mogen geene Kerkelyke functie verrichten, gelyk
prediken en biegt horen; invoegen dat zy alleen voor hun zelve leven, zynde in
geenerlei geestelyk werk ten dienste van hun naasten. Zy arbeiden met de handen,
en bouwen het land volgens hunne instellinge. Eindelyk oefenen zy de
herbergzaamheit zeer, voornamelyk in het Klooster van Canubin, daar het gantsche
+
jaar door open tafel gehouden wordt. Ik zal hier van hun geloof niet gewagen, als
+
(a)
De Maroniten schikken
't welk niet verschild van dat der andere Oosterlingen, uitgenomen in 't geen
zich in hun Geloof geheel
hunne voorgaande Scheuringe medebragt, 't welk zy echter tegenwoordig niet
en al naar de Roomsche
waarnemen, zynde geheel en al aan de Roomche Kerk onderworpen. Zy
Kerk.
consacreren zelfs met ongerezen brood: hoewel het waarschynelyk is, dat zy
dat gebruik eerst hebben omhelst zedert hunne hereeniging met Rome, schoon de
nieuwe Maroniten voorwenden, dat zy nooit met gerezen brood hebben
geconsacreert.
+
Daar is groot onderscheid tusschen hunne Mis en die der Latynen: maar men
+
heeft hun Misboek te Rome hervormt, en het is verboden eenig ander Misboek
Hun Misboek en
dan het hervormde te gebruiken. Geenen dienst verrichten zy zonder overvloedig Kerkgewaad.
te wieroken, voor al in de Mis; zy bedienen zich hier in van Manipel noch Stool, als
de Latynen doen; zelfs hebben zy geen Kasuifels in gebruik, of 't moet wezen zedert
men ze hun van Rome heeft toegezonden: doch in plaatze van Manipels dragen zy
op yder arm een klein stuk stof van zyde of geverwde wolle, 't welk aan het
Misgewaad of wit hembd is vastgenaait, of ook wel niet vast daar aan is. De Priesters
(b)
lezen de Mis niet alleen, gelyk de Latynsche Priesters doen: maar zy lezen alle te
gelyk de Mis op, staande rondom den Altaar, by den Celebrant, die de Communie

(a)
(b)

Zie hierna de voornaamste artykelen van het geloof dat zy voorheen gehadt hebben.
Die twee gebruiken zyn, volgens P. Simon en Dandini, zeer oud, en afkomstig van de gewoonte
der eerstbeginnende Kerke. Zie hier, wegens het gebruik van de Communie onder de beide
tekenen te geven, eenige nodige Aanmerkingen. Gabriel de Sioniter zegt, in zyn antwoord
op de vragen van Nibusius wegens eenige gebruiken der Maroniten, uitdrukkelyk, dat men
den Maroniten de Communie onder de twee tekenen geeft, uitgenomen aan de pasgedoopte
en andere kleine kinderen, dewelke men laat zuigen aan een lepel die in het bloed gedoopt
is; ook zyn daar van uitgezondert de geene die zich op reis of ten oorlog begeven, aan welke
men toelaat het Sacrament onder de enkele gedaante van brood mede te nemen; een gebruik
dat by de Oudheit ook geoorloft was. Daarenboven schreef Abraham Echellensis, dien ik hier
op het geloof van P. Simon aanhale, aan den zelven Nihusius, dat men by de Maroniten de
Communie onder de beide gedaanten niet geeft, dan aan die in 't openbaar met den Priester
in de Kerk communiceren, en dat men den Kelk niet brengt aan de zieken, noch aan die
buiten staat zyn om in de Kerk te komen. Hy voegt 'er by, dat het gebruik van den kinderen
het bloed mede te deelen is afgeschaft, als mede dat van het Sacrament op reis mede te
nemen, en dat men tegenwoordig de kinderen niet laat communiceren voor dat zy tien jaren
bereikt hebben.
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+

aan allen uitdeelt. De Leeken communiceren onder de beide tekenen: maar de
+
Missionarissen van den Paus voeren dagelyks de Communie onder een teken
Hunne Communie, en
in. Zy doen de woorden van de Consecratie niet bestaan in dit zeggen, dit is myn het verrichten der andere
Officien.
Lichaam, enz. Dit is myn Bloed, enz. maar zy gebruiken andere en wydlopiger
bewoordingen, waar in het gebed, dat men gemeenlyk de aanroepinge van den H.
Geest noemt, vervat is. Niettemin volgen zy tegenwoordig daar in, als mede in veele
andere zaken, de gevoelens der Latynsche Godgeleerden, die men hun te Rome
heeft ingeprent. Wat hunne andere Officien aangaat, zy reciteren die in de Kerk,
waar heen zy zich ter middernacht begeven, om de
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Vroegmetten, of liever de Nachtmetten, te zingen. Zy reciteren het Morgenlof, 't
geen men voor hun Eerste Uur houden kan, zo dra het dag wordt. Het derde Uur
gaat voor de Misse, waar na zy het zesde Uur houden. De None wort gezongen na
het middagmaal, en de Vesper by het ondergaan der zonne; en eindelyk de slotzang
na het avondmaal, voor dat zy te bedde gaan. Yder officie bestaat in een voorreden,
in twee of drie, en zelfs meer gebeeden, met een gelyk getal Lofzangen daar
tusschen. Zy hebben daarenboven byzondere Officien voor de H. dagen, voor de
Paaschvasten, voor de verschuifbare feesten, en voor andere dagen. De Priesters
en andere Geestelyken die in de gewyde Ordens zyn, meenen niet verplicht te zyn
het Officie te zeggen, wanneer zy by den Choorzang niet tegenwoordig konnen zyn,
ten ware zy daar omtrent van gedachten mogten zyn verandert zedert dat de Latynen
hen daar toe hebben willen verplichten.’
+
(De Maroniten beginnen altoos hunne Officien met gebeeden, die aan Jezus
+
Christus als Middelaar en Verlosser gericht zyn. Zy bidden de Heilige Maagd
Hoe zy de H. Maagd en
de
Heiligen aanbidden.
noch de Heiligen nimmer afzonderlyk buiten Jezus Christus aan. Echter groeten
zy de Heilige Maagd in 't byzonder, en eeren haare gedachtenisse met oneindige
loftuitingen: maar volgens het verhaal van P. Simon, van wien wy deze aanmerkingen
ontleent hebben, schynen die begroetingen alleenlyk te strekken om de verdienste
van de Maagd te eeren. In de gebeeden die de Maroniten aan haar en aan de
Heiligen doen, worden zy niet om hun middelaarschap verzogt. Het middelaarschap
(a)
koomt alleen toe aan Jezus Christus, als den eenigsten Middelaar. Men vergt den
Heiligen niets anders, dan dat zy de Goddelyke barmhertigheit zouden bewegen
door hunne gebeeden, enz.)
+
‘Hunne vasten verschillen van de onze. Zy houden alleen de Vastendagen voor
+
Paaschen, en in die dagen nuttigen zy niet eerder eenig voedzel, dan twee of
Hun vasten.
drie uuren voor zonnen ondergang. Zy vasten niet in de Quatertempers, noch
op Heilige avonden, noch op eenigen anderen feestdag: maar daar en tegen hebben
zy andere abstinentiën die zy gestrengelyk onderhouden, want tweemaal 's weeks,
te weten 's woensdags en vrydags, eeten zy noch vleesch, noch eyeren, noch melk;
en op die dagen proeven zy niets, wat het ook wezen moge, voor dat de middag
voorby is; doch daar na staat het ydereen vry, zo veel en zo menigmaal te eeten
als het hem behaagt. Op gelyke wyze vasten zy twintig dagen voor Kersmis, en de
Monniken rekken die vasten nog langer. Voor het Feest van St. Pieter en Paulus
vasten zy alle vyftien dagen achtereen, en van gelyken voor Maria Hemelvaart.
+
Om de Ordens op te dragen wachten de Bisschoppen niet tot de Quatertempers,
gelyk men in de Latynsche Kerk doet; maar zy doen die Inwydingen op allerleye +Hoe zy de Ordens
opdragen.
feestdagen. Voor het invoeren der laatste reforme, droeg men op een en den
zelven dag aan een eenig persoon de volgende Ordens te gelyk op; namelyk die
van Voorlezer, van Bezweerder, van Autaardienaar, van Onderdiaken, van Diaken,
van Priester, van Aartspriester, en van Bisschop; en dat alles geschiedde binnen
twee of drie uuren. Staat te letten, dat zy by het Aartspriesterschap ruim zo veel
plechtigheden gebruiken, als by de andere Ordens; en het schynt dat zy het zelve
voor eene Orde by uitstek houden.
+
Zy bewaren in de Doopvonten niet van het water dat op Goeden Saturdag gewyd
is, om het Sacrament des Doops te bedienen, gelyk de Latynsche Kerk in gebruik +Zy maken by yder doop
heeft: maar altoos en zo menigmaal 'er gedoopt moet worden, maken zy nieuw nieuw Wywater.
wywater, onder het opzeggen van een groot getal gebeeden; voorts dompelen zy
den doopeling driemaal in dat water, of wel, zy werpen het water driemaal over die
persoon heen, het water te voren een weinig warm gemaakt zynde. Echter spreken
(a)

Zie de Aanmerkingen van P. Simon over de Reize van Dandini.
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zy de vereischte woorden by het geven van den naam maar eens uit: zy gebruiken
geen zout, en zalven niet alleen het hoofd, maar ook de borst met opene handen.
+
Zy zalven ook het lichaam voor en achter, van het hoofd af tot de voeten toe.
+
Behalven die zalvinge, welke voor den Doop geschiedt, verrichten zy 'er nog
Hunne zalvinge voor den
Doop.
eene daar na, 't welk by de Oosterlingen eigentlyk het Vorm-
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sel is: doch deze laatste zalvinge hebben zy afgeschaft, zedert zy met de Roomsche
Kerke zyn hereenigt geworden, om het Sacrament des Vormsels op de Latynsche
wyze te bedienen.’ (By den Doop houdt de peet het kind niet, maar de Priester
ontfangt het in een doek, nadat hy 't uit de Vonte genomen heeft.)
+
‘Eertyds maakten zy weinig zwarigheit of zy niet gebiegt hadden voor de
Communie: maar de Roomsche Zendelingen hebben hen daar toe genoodzaakt. +Hunne biegt en
penitentien.
Voor de Reforme hadden ook de Priesters alle evenveel recht in het opleggen
van Boeten. Daar waren geene byzondere gevallen aan de Patriarchen en aan de
Bisschoppen gereserveert.’ (Dandini klaagt, dat de Biecht by de Maroniten zeer
verzuimt wordt. 't Is waar dat dat verzuim by hen, zo wel als by de andere Oostersche
volkeren, veel grooter is dan in de Latynsche Kerk. Wat de manier aangaat, de eene
biegten overendstaande, de andere zittende, en veele doen zulks knielende. De
Biechtvaders leggen openbare boeten op openbare zonden, en heimelyke op
geheime zonden. De boeten bestaan in vasten, gebeeden, aalmoessen, bedevaarten,
en nederwerpingen des lichaams. De Biechtvaders volgen doorgaans den inhoud
van hunne Penitentieboeken. Onder die het biegten verwaarlozen, vindt men 'er die
onder voorwendzel van aan God alleen te biegten, de belydenisse van hunne zonden
gaan prevelen in de muurgaten van de eene of de andere Kerk.) ‘Voor hunne
reformatie, hadden zy mede niet veel eerbied voor het Sacrament des Nachtmaals:
zy bewaarden het geconsacreerde in hunne Kerken zonder eenig licht daar by aan
te steken, en het was besloten in een doos, die in een gat van de muur, of ergens
anders stondt.
+
Ook kondigden zy te voren het Huwelyk in de Kerken niet af, voor dat het
voltrokken werdt: zelfs gebruikten zy daar toe allerlei Priesters zonder onderscheit, +Afgeschafte gebruiken
der Maroniten met opzicht
meenende dat het onnodig was den Pastoor alleen daar toe te nemen.
tot het Huwelyk.
Daarenboven begaven zich zommige in den Echt voor het bereiken van hun
twaalfde of veertiende jaar. En wat de ongeoorlofde huwelyken aangaat, daar omtrent
hadden zy een gebruik 't welk zeer veel verschilt van 't geen tegenwoordig in de
Roomsche Kerk doorgaat: want in het rekenen der graden van namaagschap,
begosten zy niet alleen van den Stamvader waar mede de linie begint, maar zy
begreepen daar ook onder de twee takken die van den stam voortspruiten, meenende
dat twee personen in den zelven graad, gelyk zyn twee broeders, ook twee graden
maakten; zo dat zy wanende niet anders dan in den zesden graad te trouwen,
inderdaat in den derden trouwden. Zy hielden in tegendeel voor ongeoorloft 't geen
zulks niet was; want zy lieten niet toe, dat twee broeders zich met twee zusters in
den Echt begaven, noch dat een Vader en een zoon met een moeder en een dochter
trouwden.
+
Zy hebben een zekere zalvinge voor de zieken in gebruik, welke zy den naam
+
van Lamp geven, omdat zy daar toe de olie van de lamp gebruiken; dit nu
Hunne Zalvinge der
Zieken, Lamp genaamt.
geschiedt op de volgende wyze. Zy kneeden een klein koekjen, wat groter dan
eene Hostie, waar op zy zeven pitten, om kleine stroodjes gedraait, steken, 't welk
zy vervolgens in een bekken met olie leggen; daar na ontsteken zy, onder het
opzeggen van een Evangelie en een Brief van den Apostel Paulus nevens eenige
gebeeden, alle die pitten. Voorts zalven zy met die olie alle de omstanders, als mede
den zieken, op het voorhoofd, op de borst, en op de armen, zeggende by elke
zalvinge: Dat God door deze zalvinge u uwe zonden vergeve, dat hy uwe leeden
stevige en versterke, gelyk hy die van den geraakten gestevigt en versterkt heeft.
Men laat vervolgens de lamp branden, zo lang 'er olie in is; dewyl nu die olie alleen
gewyd is door een enkel Priester, heeft zulks zommigen doen geloven, dat met die
ceremonie het Sacrament van 't laatste Oliesel niet gemeent wordt, aangezien men
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het zelve pleegt aan personen die niet zeer ziek zyn. Maar die de Oostersche
Godgeleertheit verstaan, konnen gemakkelyk overtuigt worden, dat die volkeren +Aanmerking daat op.
geen ander Sacrament des laatsten Oliesels gekent hebben, voor dat zy van de
Latynen zyn gereformeert geworden. Ook vindt men het woord van laatste Oliesel
alleen by de Latynen in gebruik, omdat zy de zieken niet zalven dan wanneer zy op
hun uiterste leggen; 't geen zo niet gelegen is met de Christenen van den Levant.
Eer ik dit verhaal wegens de Maroni-
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(a)

ten eindige, zal ik hier in 't kort byvoegen 't geen de jezuitsche Vader Besson heeft
aangemerkt in zyn boek dat den tytel voert van Heilig Syrien, daar hy voornamelyk
gewaagt van de Maroniten die een gedeelte van den Berg Libanon, 't welk den naam
+
van Quesroan draagt, bewonen. Die Jezuit gelooft dat de Maroniten hunnen
+
oorsprong hebben van St. Maron een Syrisch Abt, en niet van den Aartsketter
De oorsprong der
Maronites volgene Vader
Maron. Onder andere bewyzen die hy bybrengt, zegt hy dat de Maroniten de
Besson.
gewoonte hebben van, na dat de Geestelykheit en het volk eenen Patriarch
hebben gekoren, hun toevlucht te nemen tot den Paus om de confirmatie van hunne
verkiezing te verzoeken. Maar hy hadt moeten in acht nemen, dat zy zulks niet
eerder hebben gedaan, dan zedert hunne grote verbintenisse met de Roomsche
Kerk. Hy voegt 'er nog by, dat Johannes de Damascener van de Kettery der
Maroniten niet onbewust konde geweest zyn, indien zy inderdaat Ketters waren
geweest, aangezien hy hunne nabuur was; en hy nogtans, in het optellen der
Ketteryen, van hen geen gewag maakt. Maar dat was niet noodzakelyk, dewylzy
onder de Kettery der Monotheliten begrepen zyn.
+
Die zelve Autheur roert in weinig woorden aan 't geen de Jezuit Dandini en
+
eenige andere van die Societeit onder de Maroniten verricht hebben: dit nu
De onkunde van dien
Jezuit aangemerkt.
hebben wy reets in 't breede met de vereischte reflexien aangehaalt. Al 't geen
'er gezegt kan worden, is dat my die Jezuitsche Zendeling nog onkundiger dan de
andere toeschynt, daar hy van het geloof der Maroniten handelt. Hierom meen ik
dat men geen geloof moet slaan aan zeker mirakel dat hy als een klaar bewys van
het rechtzinnig geloof der Maroniten te berde brengt. Hy verzekert, dat drie mylen
van Canubin, dicht by een Dorp Eden genaamt, eene Aartsbisschoppelyke Kerk
onder den naam van St. Sergius gevonden wordt, en dat men boven die Kerk eene
Kapelle ontdekt aan St. Abdon en aan St. Sennan toegewyd, waar in een fontein
van levend water is, die op den dag wanneer men het feest van die twee Heiligen
viert, onder den Altaar geduurende de Misse ontspringt. Hy zegt daarenboven, dat,
hoewel die feestdag vroeger of later verschynt, als zynde aan den eersten zondag
van de maand Mei vastgehecht, men echter nooit verandering omtrent den loop
van die fontein bespeurt, dewyl zy zich altoos naar den eersten Zondag van Mei
schikt, zelfs zedert de verandering van den Almanak naar den nieuwen Styl van
Gregorius XIII. Maar ik twyfel niet of men heeft die Historie naar zynen zin verzonnen,
misschien om den nieuwen Styl van Gregorius, dien die Volkeren in veele gevallen
geweigert hebben aan te nemen, gezag by te zetten. De verdichtheit van dat mirakel
steekt te meer door, omdat die Schryver verzekert, dat de fontein onder de Misse
ontspringende, het water nog overvloediger opwerpt zo dra de Priester de Hostie
opheft; zonder in acht te nemen dat de opheffinge van de Hostie by de Maroniten
niet in gebruik is op zulk eene wyze als ze by de Latynen geschiedt. Ondertusschen
vertelt Vader Besson dat mirakel, als dienende tot een klaar bewys om tegen de
andere Natien van den Levant de aanklevinge der Maroniten aan de Roomsche
Kerk te staven, en om te gelyk de reforme van den Almanak te wettigen. Men leest
+
ook in dat verhaal, dat de Maroniten van een zeer zagten aart zyn, en dat zy ten
+
minsten goede woorden geven, belovende te zullen doen 't geen men van hun
Beschryvinge van den
aart der Maroniten,
begeert; dat zy menigmaal zeggen dat God goed is, en dat hy de voorgestelde
(b)
volgens P. Besson.
zaak wel zal doen gelukken; ja dat zy Gods naam, of eenige zyner
eigenschappen altoos in den mond hebben. Maar zyn die volkeren goed en
gemakkelyk van aart, voegt 'er dezelve Autheur by, zy zyn ook zeer ongestadig:
wanneer zy een goede predikatie hebben aangehoort, schynen ze terstond gereet
om zich te bekeeren, en eene nauwkeurige belydenisse van hunne zonden te doen;
(a)
(b)

P. Besson in zyn Syrie Sainte.
Dat gebruik is by de Oosterlingen algemeen, en vooral onder de Mahometanen.
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maar als men tot de zaak koomt, weten zy nergens meer van. Hunne vrouwen zyn
inderdaat zeer zedig; doch hoe zy van grooter aanzien zyn, hoe minder zy ter Kerke
gaan: zo dat eene aanzienelyke Dame het zich tot lof rekent als men van haar zegt,
dat zy de Misse niet gaat hooren
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dan op Paaschdag, en zelfs gebeurt zulks yder jaar niet. Een jonge vrouw verschynt
+
in twee jaaren na haar trouwen niet in de Mis, en ondertusschen woont zy de baden
+
en bruiloften by. Zy schynen uit de Kerken gebannen te zyn, even als de
Maronitische Nonnen.
Mahometaansche vrouwen uit de Mosqueen. Echter is 'er een Nonnen-Klooster
van de Orde van St. Antonie, 't welk een groten naam van heiligheit heeft. Dat
gebouw heeft ten naasten by de gedaante van eene Kerk, waar in die zusters, even
als duiven op een til, wonen in kleine hokken tusschen de hoogte van 't gewelf en
het plat van 't dak gemaakt. Die cellen of hokken zyn zo laag van verdieping, dat
zy daar in niet recht overend konnen staan, en zy 'er nauwlyks haar lichaam konnen
roeren. Haare verrichtingen bestaan in het zingen van 't Officie, in te mediteren, in
te bidden, en te arbeiden. 's Morgens omtrent twee uuren beginnen zy haare
gebeeden; en met het krieken van den dag begeven zy zich aan haar werk, 't welk
+
bestaat in het bouwen der tuinen en landeryen van haar Klooster.
+
Eindelyk verzekert P. Besson in het tweede deel van zyn boek, daar hy de
Nogh andere gebruiken
grote Antipathie tusschen de Syriers en de Franken aanwyst, dat men in Syrien der Maroniten volgens
doorgaans yder dag maar eene Mis leest, en zelfs op de Zondagen; dat men 'er Besson.
weinig Altaren vindt, en nog minder Celebranten; dat alle de Syriers, de Maroniten
alleen uitgezondert, met gerezen brood consacreren; dat de Priesters, die niet
celebreren, echter de Misse bywonen, en hunnen rang houden, hoewel zy in een
gemeen gewaad gekleed zyn, uitgenomen die voor Diakens of Onderdiakens
verstrekken; en eindelyk dat een iegelyk onder de beide tekenen communiceert,
behalven de Maroniten, die communiceren zonder de celebratie van de Liturgie, en
eene in het bloed Onzes Heeren geweekte portie ontfangen.

Tiende Hoofdstuk.
Zynde een Aanhangzel van 't geen aangaande de Maroniten gezegt
is.
‘ALhoewel het geen hier boven wegens de Maroniten is aangehaalt, op goede
+
redenen schynt te steunen, heeft echter een geleerd Maroniet die in het Collegie
+
van de Wysheit te Rome de Arabische Taal leeraart, zyn uiterste best gedaan
Eenige Maroniten
hebben hunne Natie
om aan te tonen dat zyne Natie nooit tot de Kettery, waarmede men haar
beschuldigt, vervallen is, en dat Maron geen Ketter, maar waarlyk rechtzinnig en getracht te verdedigen.
heilig geweest is. Gabriel Sionita, en na hem Abraham Ecchellensis, zyn ook
voornemens geweest eene Apologie voor die van hunne Natie, en voor hunnen
gewaanden St. Maron op te stellen; doch die Verweerschriften zyn niet in 't licht
+
gekomen. Faustus Nairon, nabestaande van Abraham en zyn Opvolger, heeft
+
(a)
Voornamelyk Faustus
onlangs die Apologie ondernomen in eene Verhandelinge te Rome gedrukt,
bewyzende, volgens het gemeen gevoelen der Maroniten, met de getuigenissen Nairon.
van Theodoretus, van St. Johannes Chrysostomus, en uit eenige andere Autheuren,
dat Maron, van wien de Maroniten hunnen naam ontlenen, dezelve is die omtrent
den jare 400. leefde, en van wien in de Martelaars lyst der Grieken gewaagt wordt.
Hy voegt 'er by, dat de Leerlingen van dien Abt Maron zich door gantsch Syrien
gingen verspreiden, daar zy verscheidene Kloosters stichteden, en onder andere
een by de rivier Orontes, dat den naam van Maron voerde, en zeer vermaard werdt.
De zelve Autheur meent ook, dat alle die onder de Syriers met geen Kettery besmet
waren, hun toevlucht namen tot de Discipelen van den Abt Maron, en daarom door
+
de Ketters van dien tyd Maroniten genaamt wierden. Het was te wenschen, dat de
+
bewyzen die Nairon van zyn gevoelen geeft, die tyden
Aanmerking daar op.
(a)

Dissert. de Orgine nom. ac Relig. Maron. autore Fausto Nairone, edit. Romoe, ann. 1679.
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wat nader by kwamen; en ik geloof niet dat men zich ten eenemaal kan verlaten op
het gezag van Thomas Aartsbisschop van Kfartab, die, zo men meent, omtrent de
elfde eeuw geleeft heeft, schoon die Autheur van de Secte der Monotheliten was:
want indien men die Schryvers nauwkeurig onderzoekt, zal men bevinden dat zy in
het verhalen van geschiedenissen wat slordig zyn, en dat zy menigmalen 't geen in
hun tyd is voorgevallen, of 't geen zy uit de boeken der Maroniten na hunne
verzoeninge met Rome hebben gehaalt, voor oude gebeurtenissen te boek stellen.
+
Meer schyn van waarheit is 'er in 't geen Nairon tot verdediging van zyne Natie
+
bybrengt tegen het getuigenis van Willem van Tyrus, die anders een vry
Nairan weder legt Willens
van Tyrus met veel
nauwkeurig Autheur is, en als ooggetuige van de Ketterye der maroniten
waarschvnelykheit.
gesproken heeft. Hy verzekert dat Willem het beste gedeelte van zyne Historie
getrokken heeft uit de Jaarboeken van Said Ebn Batrik, anders Eutychius van
Alexandrien; en dat, de wyl Eutychius niet zeer net in veele zyner verhalen is, men
zich niet verwonderen moet dat Willem van Tyrus tot dezelve misslagen is vervallen.
+
Eytychius, zegt Nairon, verzekert dat Maron de Monotheliet onder Keizer Mauritius
+
geleeft heeft; en nochtans was het Monothelismus toen tertyd nog onbekent.
Aanmerking daar op.
Maar indien men het gezag der Arabische Historischryveren zou moeten
verwerpen uit hoofde van hunne slordigheit in de Tydrekening, zal 'er geen een zyn
daar eenigen staat op te maken is. Men grondt zich hier niet zo zeer op het gezag
van Willem van Tyrus wegens 't geen hy uit de Jaarboeken van Eutychius heeft
aange als wel op zyn eigen getuigenis, meldende van een zaak in zyn tyd gebeurt
onder Aymeric Patriarch van Antiochien, die den Maroniten van dat land hunne
gewaande dwalingen deet afzweeren.
+
Niet waarschynelyk is de Arabische vertelling welke Nairon verder doet, en reets
+
(a)
Als mede op andere
door Quaresmius gedaan was, te weten dat Maron van Antiochien naar Rome
Arabische Vertellingen van
was gereist met den Legaat of Afgezant van Paus Honorius, die den zelven
Maron, om de rechtzinnigheit van zyn geloof, tot Patriarch van Antiochien verhief. Nairon enz.
Eenige andere gevallen van dien aart, die nergens anders dan in Arabische boeken,
na de hereeniging der Maroniten met de Roomsche Kerk gemaakt, gevonden
worden, ga ik met stilzwygen voorby. Als men de Kerkelyke Historie maar een weinig
verstaat, kan men gemakkelyk bespeuren, dat die Historien van allen grond in de
Oudheit ontbloot zyn, en dat de Maroniten en andere volkeren van den Levant, die
geen oordeel van onderscheit omtrent het Historiaal hebben, tot aloude tyden hebben
overgebragt 't geen maar weinige eeuwen geleden by hen in gebruik is geraakt.
Volgens dien grond, zal men zich niet lichtelyk verlaten op het gezag van Jan Maron,
(b)
wiens Commentaire over de Liturgie van St. Jacob op verre na zo oud niet is als
men voorgeeft, als vervattende gevallen die verscheidene eeuwen later gebeurt
zyn. Wyders leggen de Maroniten, die voorwenden altoos de zuiverheit van hun
Geloof te hebben bewaart, de dwalingen die in de werken van hunne eigene
Autheuren gevonden worden, op de Ketters hunne nabuuren, als dwelke die
dwalingen onder hen zouden gezaait, en zelfs eenige Maroniten tot hunne Secte
overgehaalt hebben; en derhalven, schoon de Maroniten voorgeven altoos het ware
Geloof behouden te hebben, konnen zy niet lochenen, dat onder die van hunne
(c)
Natie niet eenige geweest zyn in de zelve gevoelens met de Jacobiten. Pieter
Patriarch der Maroniten betuigt, in een brief dien hy aan den Kardinaal Caraffa
schreef, dat de dwalingen die men in hunne boeken ontmoet, aan hunne nabuuren
(d)
te wyten zyn: en de tegenwoordige Patriarch, aan Nairon schryvende, verzekert
(a)
(b)
(c)
(d)

Quaresm. in dilucid. Terroe Sanctoe.
Joan. Maro, Comm. in Liturg. St. Jacobi.
Petr. in Epist. Arab. ad Card. Caraff. ann. 1578.
Steph. Petr. in Epist. ad Faust. Nair. ann. 1674.
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dat 'er nog verscheidene boeken, van alle die dwalingen bevryd, by hen voor handen
zyn; ook geeft die zelve Patriarch ons hoop dat hy zal uitgeven een verzameling
van Oostersche Liturgyen, welke hy met de Misse der Latynen meent te konnen
overeenbrengen. Dat Werk zou zekerlyk van eene grote nuttigheit wezen,
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en aan verscheidene zaken, die stoffe betreffende, en tot nog toe in 't duister
verholen, veel lichts konnen toebrengen.’
+
Het is noodzakelyk dat ik hier byvoege de voornaamste artykelen van het geloof
der oude Maroniten, als mede zekere opinien die men zegt dat zy gehadt hebben +De voornaamste
Artykelen van het Geloof
voor hunne hereeniging met de Latynen. Behalven het leerstuk wegens den
uitgang des H. Geests, 't welk zy met de Grieken gemeen hadden, en behalven der oude Maroniten
de dwaling der Monotheliten waarmede men hen heeft beschuldigt, schryft men aangehaalt.
(a)
hun ook toe gelooft te hebben dat de gantsche Drieëenheit het vleesch hadt
(b)
aangenomen; dat 'er geen oorspronkelyke zonde, noch Vagevuur is; dat de zielen,
uit het lichaam verhuizende, noch ten Hemel, noch ter Helle varen, maar dat zy het
laatste Oordeel verwachten in zekere plaats daar zy buiten alle gevoel zyn; dat alle
de zielen van den beginne der waerelt af zyn geschapen geweest; dat het geoorloft
is uiterlyk zyn geloof te verzaken, als het maar in 't hart blyft. Zy geloven ook, zegt
men, dat een man zyne vrouwe om overspel, of om eenige andere reden, mag
verstoten, en met eene andere trouwen; dat men de Ketters, die hunne dwalingen
afzweren, moet herdopen, en dat een kind niet mag gedoopt worden dan na de
dagen der reiniginge van de moeder; dat de vrouwen op den tyd van haare
maandstonden uit de vergaderinge der gelovigen moeten geweert worden, en het
+
Nachtmaal dan niet mogen ontfangen. Daarenboven, celebreerden zy de communie
met ongerezen brood, en gaven ze aan niemant die op sterven lag. Zy nuttigden +Als mede eenige van
hunne gebruiken.
niets van 't geen in zyn bloed gestikt was. Aan kinderen van vyf of zes jaren
droegen zy de Orde van Onderdiakens op. Eenige reets gemelde gebruiken en
leerstukken zal ik niet herhalen, noch gewag maken van zommige andere van weinig
belang. Alleenlyk zal ik eenige byzondere plechheden der hedendaagsche Maroniten
aanmerken, als mede eenige gewoontens welke ik der lezeren aandacht waardig
oordeele.
(c)
+
Deze Maroniten behouden nog een soort van veneratie voor hunne Cederen,
en bezoeken dezelve met veel devotie, voornamentlyk op den dag van Christus +Plechtigheden en
Verheerlyking op den berg. Dan doet men plechtiglyk de Misse aan den voet van gebruiken der
een zwaren cederboom, op een veld-Altaar van op elkander gestapelde steenen hedendaagsche
Maroniten.
toegestelt. De hoogachtinge welke zy voor hunne Priesters hebben, gaat zo
verre, dat zy ze nimmer ontmoeten zonder hun om de benedictie te vragen: zelfs
ondernemen zy niets van belang, zonder daar toe van een Priester verlof gevraagt
en bekomen te hebben. Volgens die eerbiedigheit is het hun aan de tafel ongeoorloft
langer te eeten noch te drinken, na dat de Priester den maaltyd besluit met het teken
van 't Kruis, en met zekere gebeeden die hy dan doet.
+
(d)
De Nuntius Dandini verhaalt dat de Maronitische Priesters ‘dagelyks maar eene
+
Misse op elke plaats doen, en dat zommige onder hen dezelve blootsvoets
Gewoontens der
Maronitische Priesteren.
verrichten; dat zy op de gemeene vastendagen daar mede wachten tot den
namiddag, en in de Paaschvasten tot twee of drie uuren voor zonnen ondergang.
De meeste, vaart hy voort, houden na de Consecratie hunne vingers uitgestrekt,
gelyk te voren, en raken allerleye dingen aan zonder onderscheit.’
+
In de Kerk plaatzen de vrouwen zich niet by de mans. Deze onthouden zich aan
het hoger eind van de Kerk, en de vrouwen aan het lager eind dicht by de deur, +De vrouwen afgezondert
van de mannen.
om de eerste uit de Kerk te konnen gaan na den Dienst, en dus van niemant
(a)
(b)
(c)
(d)

Voyage de Dandini &c. Brerewood Cap. 25.
P. Simon toont de valschheit van dat verwyt aan, in zyne Aanmerkingen op Dandini.
Voyage de Syrie par Larroque. Vayage au Mont Liban par Dandini.
Wegens het gebruik van niet meer dan eene Misse te celebreren, kan men nazien de
Aanmerkingen van P. Simon op de Reize van Dandini.
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(e)

gezien te worden. Vader Besson verhaalt ‘dat niet alleen de mannen niet gaan ter
plaatze daar de vrouwen zyn, maar dat zy zelfs byzondere Pastoors hebben.’ Echter
zegt de Missionaris Dandini, dat de vrouwen in de Kloosters komen, daar gaan
wandelen, eeten, en slapen.
+
Men heeft gezien, dat de Maroniten het huwelyk niet by geboden of voorstellingen
+
in de Kerk afkondigen, gelyk in Europa. Zy gaan niet by hun eigen Pastoor ten
Aanmerking wegens het
Trouw, maar nemen daar toe den eersten Priester dien zy vinden. Ook houden Huwelyk der Maroniten.
zy

(e)

Syrie Sainte I. Partie.
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geen boek van de namen der getrouwden en der getuigen, en tekenen tyd noch
plaats aan: 't geen groot misbruik en verwarring onder hen te weeg brengt.
+
Het Laatste Oliesel wordt mede zeer verwaarloost, en de zieltogende nog meer,
dewyl men hun het Kruis en den wierook gebragt hebbende, maar heengaat en +Hun laatste Oliesel en
ze laat sterven zonder verdere ceremonie. Zy beklagen de doden met een yselyk Rouwbedryf.
geschreeuw en gehuil, en schynen daar zeer van aangedaan te zyn: waaruit, gelyk
ik te voren zeide, klaar blykt dat zich elk naar de gebruikelykheden van zyn land
schikt. Welstaanshalven worden geduurende eenigen tyd in het sterfhuis geene
spyzen bereid. De nabestaande en andere vrienden brengen daar eeten en drinken,
nuttigen het met de bedroefden, en vertroosten dezelve.

Elfde Hoofdstuk.
Handelende van de Nasseriërs, van de Kelbiten, van de Christenen
van St. Jan, enz.
+

MEn moet de Nasseriërs niet verwarren met zekere Nazareën, (Nassairious by
de Mahometanen genaamt) die eene Secte onder de Navolgers van Ali uitmaken. +Onderscheit Tusschen
de Nasseriërs en de
De Muzulmansche Nazareën houden staande dat de Godheid zich lichamelyk
met de menschen kan vereenigen. Volgens dat gevoelen, van het Christendom Nazareën.
ontleent, geloven zy dat de Godheit zich inwendiglyk heeft vereenigt met veele
+
gewaande Heiligen of Propheten van het Mahometaandom, en voornamelyk met
Ali enz. De Nasseriërs, waar van ik hier spreek, zyn eigentlyk noch Mahometanen +Beschryving der
Nasseriërs.
noch Christenen. Zie hier het omstandigste dat ik wegens de Nasseriërs vind
(a)
aangetekent. ‘Het Kelbische is de naam van een land bewoont door ..... die
(b)
Nasseriërs .... een naam welke in 't Italiaansch zo veel betekent als Christianaccio,
dat is slecht Christen. Het land dat zy bewonen, heeft twee dagreizen in de langte
en in de breedte. Het strekt zich uit langs de zee van Tortoza tot voorby Laodicéa
(c)
.... die Nasseriërs zyn wat diefachtig, doch anders zyn zy .... lief hebbers van de
kuisheit .... de vrouwen houden haar aanzicht daar ter plaatze gedekt .... 't geen
nergens anders in gantsch Oosten in gebruik is. Indien een vreemdeling naar den
weg vraagt, zal hem zomtyds een jonge dochter een myl verre of meer verzellen,
om hem den rechten weg te wyzen; 't geen echter zeer gevaarlyk is, dewyl, indien
de vreemdeling het meisjen by geval een lonk mogt toewerpen, waaruit zy eenigen
argwaan zou konnen opvatten, zy hem omhals brengt, indien zy kan, of ten minsten
zodanig om hulp schreeuwt dat hy van anderen vermoord wordt: Het zelve geval
(d)
gebeurt in de huizen van particulieren, wanneer de vrouwen aan de tafel zyn... Zy
+
haten de Mahometanen ..... en den Alcoran, schoon zy, om zich van de
+
verdrukkingen der Mahometanen te bevryden, zich Turken noemen ... Niemant
Zy houden hunnen
weet het geheim van hunnen Godsdienst, dewyl het den volke in 't gemeen, en Godedienst geheim.
(e)
vooral aan de vrouwen verboden is zich daar op toe te leggen. Aan de Santons
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

Syrie Sainte ubi sup. pr. Partie Chap. 3.
Het zou beter zyn dat men zeide, dat Nasserier een bastertwoord is van Nazariou of
Nazareener, welken naam de Mahometanen den Christenen uit verachtinge geven.
By gelegenheit van die neiginge, moet ik hier aanmerken de gewoonte welke Vader Besson
den Syriers toeschryft: dat zy namentlyk den bestolenen zo wel kastyden als den dief. Hier
door maakt men, zeggen zy, de luiden voorzichtiger. Maar de Missionaris merkt daar op zeer
wel aan, dat de vrees voor straf de bestolenen belet den dief aan te klagen, en dat dus by
gevolg de dieveryen te menigvuldiger worden.
Ibid. Ch. 2.
Buiten twyfel worden door dat woord de Priesters verstaan.
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alleen, als mede aan die de gebeeden te doen is opgelegt, is het geoorloft het geloof
enz. te leeren.
Zy hebben een Evangelie 't welk hun van een oud man wordt voorgelezen; en zy
geloven, zo men zegt, aan de Heilige Drieëenheit. Zy vieren den
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Paaschtyd, en eenige andere feesten der Christenen .... namelyk Kersdag, J.C.
Besnydenisse, en Driekoningen ... Zy noemen den Nieuwjaardag Istrenes, welk
woord ongetwyfelt by verbastering afkoomt van Etrenes.... Zy hebben ook eerbied
voor St. Barbara ... Hunne vergaderingen worden zeer geheim gehouden; zy spreken
Gebeden uit over het brood en den wyn, 't welk men aan de gantsche vergadering
uitdeelt. Zy weten van vasten noch van eenige onthoudinge, uitgenomen dat zy
nooit van het wyfjen van eenig dier eeten ... Men merkt aan, dat zy by St. Mattheus
en by St. Simon zweren, schoon zy die Apostelen niet kennen ...... Men ziet by hen
.... eene Kerk ... de onze gelyk...
+
Die byna onbekende Natie, hoewel in het hart van Syrien wonende, schynt
+
(a)
Die Natie is ten deele
deels Mahometaansch, deels oud Persisch, en deels Christensch te wezen. In
(b)
Mahometaansch,
ten
navolginge van de Mahometanen eet zy geen verkensvleesch, met de Perzen
deele Persisch, en ten
(c)
bidt zy de Zonne aan, gelyk zommige zeggen; zy drinkt wyn en spot met de
deele Christens.
(d)
onthoudinge der Turken, even als de Christenen: en 't geen merkwaardig is, zy
bidt voor den aanwas van het Christendom.
Hunne taal is de Arabische ...’ Zy dragen Talismansche briefjes by zich tot
bewaringe van gezondheit. Dit bygeloof hebben zy met de andere Oosterlingen
gemeen.
+
Waarschynelyk is 'er geen onderscheit tusschen de Kelbins of Kelbiten, en de
+
Nasseriërs; en uit spotterny en verachtinge heeft men hun mogelyk den naam
Gissinge omtrent den
(e)
van Kelbins, 't welk honden betekent, gegeven. Doch men vindt ook dat zy dien naam van Kelbins of
naam gekregen hebben uit hoofde van het eerbewys dat zy eenen zwarten hond Kelbiten.
aandoen. Staat ondertusschen aan te merken, dat 'er by de Ouden van zekere
+
Calbiers (Calbii) bewooners van den Berg Libanon, gewaagt wordt. Dit vindt ik by
Hide aangemerkt. De Amediërs, van welke in eenige andere Reisbeschryvingen +De Amediërs.
gesproken wordt als van een soort van Barbaren zonder regeering en byna
zonder Religie, de bosschen en holen van den Berg Libanon bewonende, hebben
mede een gevoelen dat uit het Mahometaan- en Christendom is zaamgeflanst: en
schoon zy zich liever voor Muzulmans dan voor Christenen uitgeven, zyn zy in 't
algemeen gezwoorne vyanden van de Turken. Die Amediers, aan welke Hide den
naam van Homeidiers geeft, zyn mogelyk een en 't zelve volk met de Nasseriërs:
en de Drusen, waar van ik ga melden, twyfel ik of wel veel van die beide verschillen.
(f)
+
Men gelooft dat die Drusen, zegt ons de goede Vader Besson dien ik wegens
+
de Nasseriers hebbe aangehaalt, voortkomstig zyn uit de stad Dreux, dat oud
Oorsprong der Drusen,
volgens den beuzelenden
verblyf der Druiden: ook bevindt hy dat in hen nog veel van dien Franschen en
oorlogzuchtigen aart, waar door onze Voorouders zo geducht by de Ongelovigen Vader Besson.
waren, overig is. Die ontkomene uit de Kruisvaarten versterkten zich in de gebergtens
van den Libanon, ‘alwaar zy een langen tyd hunne vryheit en hunnen Godsdienst
in stand hielden, tot dat een valsch Apostel hun eene nieuwe wet predikte, en hun
een boek naliet, dat den tytel van Wysheit droeg, en Achmé genaamt werdt.’ Zie
daar de eigene woorden van Vader Besson: die goede zendeling hadt misschien
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Ook Joodsch.
't Geen onwaar is volgens Hide. Zie in het II. Deel Der Afgodendiensten de Verhandeling over
den Godsdienst der Ganren.
Uit het eerstgezegde blykt hunne overeenkomst met het Christendom veel beter.
Echter zegt de Missionaris ons op dezelve plaats, dat zy zich voor Turken uitgeven, als men
hun vraagt van wat Religie zy zyn.
Zie Hide Append. ad Relig. Veter. Pers.
Durzi. d'Herbelot zegt ook dat zy wanen afkomstig te zyn van de Franschen die in 't gevolg
van Godefroi de Bouillon waren. Hun Emir Fakbreddin, die in de 17. Eeuw leefde, zeide dat
hy aan den Huize van Lottharingen vermaagschapt was. Zie Biblioth. Oriental.
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(g)

nooit geweten, dat de naam van Drusen byna eveneens by Herodoot gevonden
+
wordt. De Mahometanen heeten die Drusen van den Berg Libanon menigmaal
Molhediten, een Arabisch woord dat Godlozen betekent, of volgens de uitlegginge +De Mahometanen heeten
van Herbelot, de zulke die het Muzulmansdom hebben verlaten om eene andere die Drusen Molhediten.
+
secte te omhelzen. Nogtans raakt die naam van Molhediten (Molhedoun) in 't
+
byzonder eene secte van Ismaëliten, welke zich eertyds zeer geducht gemaakt
Aanmerking daar op.
hadt in Azien, vooral in Persien, in Assyrien, en daar om heen, alwaar zy een
langen tyd gebloeit heeft onder Vorsten, die onder den naam

(g)

Drusioei zegt Herod. L.I.
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van Koningen der Moordenaren bekend waren. By onze oude Historieschryvers
draagt zulk een Vorst der Moordenaren den naam van Gryzaart van 't Gebergte,
tot welken mislag zy vervallen zyn, omdat zy niet wisten dat Gebal, 't welk een Berg
(a)
of Gebergte betekent, de naam is welke de Arabieren aan een provintie van Persiën
geven. De Ismaëlitische Moordenaars zyn ook Batheniers genaamt geweest. Men
leest by Herbelot, dat Bathen de inwendige wetenschap der Mystiken, en hunne
innerlyke Verlichting betekent. Dewyl nu de blinde gehoorzaamheit dier Moordenaren
gegrond was op een soort van inwendige Verlichting of liever van Dweperye,
voortkomende uit belofte van beloning met het Paradys en de eeuwige gelukzaligheit
voor de geenen die de doot niet ontzagen, maar op 't eerste bevél van hunnen
Souverain alom aan 't moorden sloegen; meen ik dat men ze uit dien hoofde
Batheniers genaamt heeft, gelyk wy hedendaagsch aan verscheidene soorten van
Dwepers den naam van Verlichteden geven.
+
Purchas, en eenige andere Schryvers malen die Drusen als een zeer slecht volk
af. Zy leven in bloedschande. Op hunne plechtelyke Feestdagen vermengen zy +Die Drusen lelyk
afgemaalt.
zich met elkander zonder onderscheit, Vaders met hunne dochters, Broeders
met hunne zusters. Zy geloven dat de Zielen van eerlyke luiden in de kinderen varen
die dan geboren worden, maar dat de ziel van een ondeugend mensch in het lichaam
+
van een hond overgaat. Doch 't geen ik nu van de zeden en den Godsdienst dier
Drusen gaa verhalen, is wat minder hatelyk. Zy zyn niet gedoopt, schoon zy zich +Hunne zeden en
Christenen noemen: in tegendeel zyn veele onder hen besneden. Ondertusschen Godsdienst volgens P.
hebben zy eenige kennisse van J.C. en geloven zelfs de straffen en de beloningen Besson.
(b)
van een ander leven. P. Besson brengt hun geloof tot deze zeven geboden 1.
Christen te zyn met de Christenen, Joodsch met de Joden, Turksch met de Turken.
(c)
2. Godt niet te bidden, omdat hy weet wat wy nodig hebben. 3. de vier Evangelisten
te eeren, en hunne Evangelien te lezen. Echter hebben zy noch plechtigheden,
noch Godsdienstige byeenkomsten. De twee Kerken of Mosquéén, die men ten
tyde van Vader Besson by hen zag, dienden tot geenerlei oefening van Godsdienst.
4. Eere te bewyzen aan onzen Heere en aan de Heilige Maagd; ook de Wet van
Mahomet in acht te nemen. 5. te biechten; de mannen aan mannen, de vrouwen
aan vrouwen. 6. De Communie te ontfangen, bestaande in een stuk brood geweekt
de

in gekookten wyn. Het 7 . gebod betreft den Monniken. Van die Monniken zegt
ons de Missionaris, dat zy streng vasten, en zich onthouden in de woestenyen, waar
uit zy nochtans te voorschyn komen om hunne Achmé te gaan prediken. Die Drusen
+
haten den woeker zo zeer, dat zy het hun aangetelde geld afwasschen, om daar
+
door de onzuiverheit, welke het met door de handen der woekeraren te gaan
Hun afkeer van woeker.
mogt aangenomen hebben, weg te nemen.
+
Naast de Drusen, plaatze ik hier de Curden, anders Turkomannen. Die Curden
+
zyn voor een gedeelte landlopers en vagabonden: en moogelyk kan men met
Beschryving der Curden
waarheit zeggen dat hunne Religie zo onzeker is als hun woonplaats. Men vindt of Turkomannen.
+
onder de Jasidische Curden overblyszels van het Manicheendom: want zy stellen,
+
(d)
En der Jasidische
zegt men, twee beginzels, en noemen den Duivel hunnen Leeraar, of hun
Curden
.
Opperhoofd, en bidden God niet aan, schoon zy zyne wezentlykheit erkennen.
Ten minsten wordt hun zulks te last gelegt van de Christenen en van de
(a)
(b)
(c)
(d)

Zie in de Orig. de la Langue Franc. door Menage eenen brief van Le Moine, volgens welke
die Moordenaars aan den voet van den Berg Libanon wonen.
Ubi sup. 1. partie Chap. 4.
Alle hunne gebeeden bestaan in deze uitdrukkingen, God is groot, God zy geprezen enz.
Scheich.
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(e)

Mahometanen, die beide even zeer hunne vyanden zyn. Men verwart die Jasidiers
ook onder de Kelbins, en men voegt 'er by dat zy veel eerbied hebben voor het
zwart, als zynde de verwe van den Duivel. Men verhaalt dat de Christenen menigmaal
vermaak scheppen in het trekken van aarde cirkels rondom die Jasidiers, aangezien
deze niet buiten den omtrek durven komen zo lang de kring geheel blyft: en terwyl
de een of de ander Jasidier dus als gevangen is, schreeuwen zy hem smadelyk
(f)
toe vervloekt zy de Duivel.
Men verwart doorgaans de Christenen van St. Jan met de Sabeërs. Ik zal my

(e)
(f)

Zie Hide in append. ad Relig. Persar.
Naalat Seiten. Zie Hide ubi sup.
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+

hier niet uitbreiden over den Godsdienst der laatstgemelden. Wat de
eerstgenoemden belangt, men geeft hun den naam van St. Jans Christenen om +De St. Jans Christenen
beschreven.
hunnen Doop, en om den byzonderen eerbied dien zy voor St. Jan Baptist, of
Johannes den Doper hebben. De la Valle beeld zich in, dat die Christenen wel
zouden konnen wezen een overblyfzel dier oude Joden die den Doop van Johannes
aannamen. Het schynt dat de Religie dier Christenen een bedorven mengelmoes
der Joodsche, Christensche, en Mahometaansche Godsdiensten is. Tavernier heeft
zich onder de andere Reizigers meest uitgebreid over die Christenen, welke, zo hy
zegt, in groten getale te Balsara of Bassora en daar omtrent gevonden worden.
Derhalven zal ik hier zyn Verhaal dienaangaande beknopt plaatsen, als mede 't
(a)
geen andere Reizigers. daar van merkwaardigst gezegt hebben. ‘De Christenen
van St. Jan woonden oudstyds langs den Jordaan...... van waar zy eenigen tyd na
de doot van Mahomet, door de vervolgingen der Califen zyne Opvolgers genoodzaakt
waren te vertrekken naar Mezopotamien en Chaldea. Hier moesten zy zich
onderwerpen aan den Patriarch van Babylonien, doch zy scheidden zich van hem
(b)
af op 't einde der vyftiende eeuwe, of met den aanvang der zestiende. Zy bewonen
noch stad noch dorp welke niet dichtby een rivier gelegen is, en hunne Bisschoppen
(c)
verzekeren, dat die Christenen op alle die plaatzen ten naasten by vyfentwintig
duizent huisgezinnen uitmaken...... hun geloof is vol fabelen, en grove dwalingen
gehaalt uit een boek 't welk zy Divan noemen .... De Persianen en de Arabieren
(d)
geven hun den naam van Sabi:’ (men zal in 't vervolg aantonen, dat 'er groot
onderscheit tusschen de Sabeërs en die St. Jans Christenen is) ‘Maar zy noemen
zich zelve Mendai-Jahia, dat is Leerlingen van St. Jan, en verzekeren, dat zy van
hem hun geloof, hunne boeken, en hunne gewoontens hebben ontfangen. Alle jaren
vieren zy een feest dat vyf dagen duurt. Dan komen zy zich troepsgewyze aangeven
by hunne Bisschoppen om den Doop van St. Jan te ontfangen, of liever te herhalen.
Zy doopen nergens anders dan in hunne Rivieren, en altoos op Zondag, want van
dezen dag hangt de gantsche kracht van den Doop af, als was het kind in
dootsgevaar. Voor den Doop brengt men het kind naar de Kerk, daar een Bisschop
eenige gebeeden over deszelfs hoofd leest. Van daar draagt men het naar de rivier,
alwaar de mannen en vrouwen, die mede gegaan zyn, zich nevens den Bisschop
tot aan de kniën in 't water begeven. Het formulier des Doops bestaat in deze
(e)
woorden In den name des Heeren, den eersten en den oudsten der waerelt, den
almachtigen die alle onze daden kende voor den aanvang des lichts, enz. Vervolgens
giet hy tot driemaal toe water over het kind, en na de der de besprenginge, wanneer
de Bisschop (of een ander Priester) wederom met lezen aanvangt, dompelt de peet,
die 't kind vasthoud, het zelve in 't water. Zie daar de plechtigheit van dien Doop,
welke, als blykt in den naam van God alleen geschied, dewyl zy J.C. niet als God
(f)
noch als Zoon van God erkennen, en zelfs hem verre beneden Johannes den
(g)
Doper stellen. Men verzekert nochtans dat zy hem den Geest van God noemen,
even als de Mahometanen. Zy erkennen zelfs volgens Tavernier, dat J.C. mensch
(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

Voyages L. 2.
Tavernier noemt hier de Steeden daar de St. Jans Christenen zich nederzetteden.
Volgens andere Reizigers is hun getal veel minder, en zyn zy zeer arm. Volgens Chardin, ‘is
die secte zodanig vermindert, dat men naauwlyks iemant meer vinden kan, om ons wegens
haar geloof en gevoelens naar behoren te onderrechten. De hedendaagsche belyders van
die secte zyn arme luiden, werkgasten, arbeiders enz.’
Chardin heeft ze weten te onderscheiden. Zie 't geen hy verhaalt wegens de Leere der
Afgodische Sabeërs Tom. VI. de ses Voyages Edit. in 12.
Thevenot Voyages L. 3. Ch. XI.
Thevenot ubi sup.
Chardin Tom. VI. Edit. in 12.
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geworden is, om ons te verlossen van den schuld der zonde, doch dat hy in den
schoot der Heilige Maagd ontfangen is... door middel van het water van zekere
fontein, waar uit zy dronk; dat de Joden vervolgens hem hebben willen kruisigen,
maar dat hy verdween, en hun een spook in handen liet 't welk zy kruisigden in zyne
plaatze. (Met een woord, al 't geen zy van J.C. en van zyne zendinge zeggen, is
een zamenweefzel van buitensporige en ongerym-
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de stellingen, in hunnen Divan vervat. Geen beter kennisse hebben zy van de derde
Persoon in de H. Driëenheit.)
+
Die Divan, zegt men, is het eenigste boek dat zy nog overig hebben: hunne oude
+
gewyde boeken, die in 't Syrisch geschreven waren, hebben zy verloren. De
Inhoud van hunnen
(a)
Divan
.
Divan vervat hunne Leere, en de Mysterien van hunnen Godsdienst. God (zo
staat daar) is lichamelyk, hy hadt een zoon Gabriel genaamt. De Engelen en de
(b)
Duivelen zyn lichamelyk, van het mannelyk en vrouwelyk geslacht. Zy huwelyken,
zy teelen voort. God schiep de waerelt door den dienst van Gabriel, en wierdt in dat
(c)
werk geholpen door vyftig duizent Duivelen...... de Waerelt dryft op 't water gelyk
een bal. De Hemel-Lichten zyn van water omringt, de Zon en de Maan zeilen daar
snellyk rondom; elk in een groot schip. De Aarde was even na den aanvang der
Scheppinge zo vruchtbaar, dat men s'avonds inzamelde 't geen 's morgens gezaait
was..... Gabriel leerde den landbouw aan Adam, maar door de zonde vergat hy al
't geen hy van Gabriel geleert hadt, en meer konde hy 'er niet van uitvinden dan 't
geen wy 'er nog tegenwoordig van weeten...... Het leven hier na bestaat in een
waerelt gelyk deze, maar oneindig bekoorlyker en volmaakter: doch anders zeer
overeenkomstig met de tegenwoordige. Men eet 'er, men drinkt 'er: Men heeft 'er
steden, huizen, en ook Kerken, waar in de Geesten bidden, zingen, en op
instrumenten speelen. De Duivelen verschynen by het zieltogen van een stervend
mensch, en geleiden de ziel door eenen weg vol wilde en wrede dieren; is het de
ziel van een eerlyk man, zy geraakt 'er gelukkig door en koomt voor Gods aanschyn,
na dat zy al dat gedierte heeft onder hare voeten vertreden. De ziel van een
ondeugent mensch in tegendeel, wordt zeer mishandelt: voor dat zy 'er door kan
geraken, hebben de wilde dieren haar byna vernielt. In het laatste Oordeel zullen
twee Engelen de daden van alle menschen als in een schaal wikken en wegen......
doch daar zal een algemeen pardon voor die van hunne Secte zyn. Zy zullen ten
lesten zalig worden, na de straffen voor hunne zonden te hebben geleden. Dit is
het kort begrip van hunne Leere.
(d)
+
Men voegt 'er by dat zy veel achting voor het kruis hebben, en dat zy dikwyls
+
het teken daar van maken...... Zy zeggen dat de waerelt een kruis is, omdat ze
Hunne gevoelens verder
(e)
beschreven.
in vier deelen is onderscheiden. Zy plaatsen kruissen in de Zonne en in de
Maan: zelfs is de mast van het schip, waar in de Zon vaart, een kruis.
‘Johannes de Doper is, gelyk wy reets gezegt hebben, de grootste Heilig dien zy
kennen; evenwel is hy de eenigste niet, dewyl zy ook de heiligheit van Zacharias,
van Elizabeth, van de welgelukzalige Maagd, en van de twaalf Apostelen in waarde
houden. (Ik melde hier niet van de buitensporige mirakelen die de geboorte van St.
Jan voorgingen of verzelden, noch van die zy aan Zacharias en Elizabeth, de vader
en moeder van St. Jan, toeschryven, noch van hunne ongerymde en versierde
Levensbeschryving van dien Voorloper van J.C. Men kan zulks by Tavernier lezen.)
Volgens hunne overlevering, is het graf van St. Jan dicht by Chuster in Chusistan,
(f)
daar men een grote menigte van die St. Jans Christenen ontmoet. Het Kerkgewaad
+
van hunne Priesteren is een soort van een roden stool over een wit hembd. Zy
+
onderscheiden de Waardigheden van Priester en Bisschop; maar om dat
Hunne Priesters en
onderscheit van hooge en lage Kerkbedienden te maken, hebben zy noch regel, andere Geestelyken.
noch plechtigheit, noch eenig ander gebruik in het Christendom bekend, ingevoert.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Chardin en Tavernier ubi sup.
Dat Huwelyk der Geesten schynt gegrond op de gevoelens der Manicheen.
Drie hondert ses en dertig duizent staat 'er in de Reisbeschryving van Tavernier.
Chardin ubi sup.
Tavernier ubi sup.
Chardin ubi sup.
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(g)

De zoons volgen de vaders in de Kerkbedieningen op. Indien de Priester geen
(h)
kind nalaat, verkiest men zyn naasten bloedverwant. Menigmaal stelt de Bisschop
zynen zoon den volke voor, 't welk hem daar op verkiest, en vervolgens hem
wederom aanbiedt aan den vader om ingewyd te worden. Deze Ver-

(g)
(h)

Tavernier ubi sup.
Chardin ubi sup.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

227
ordening bestaat in zekere gebeeden over den Postulant, geduurende zes of zeven
dagen, in welken tyd hy gestadig vasten moet. Een zoon kan zynen vader opvolgen,
zo dra hy zestien of zeventien jaren bereikt heeft. Alle die Geestelyken zyn verplicht
zich in den Echt te begeven, en zy moeten met eene maagd trouwen; ook zou men
geen Kerkelyk Ampt mogen bekleeden, indien men niet geboren was van eene
moeder die by haar trouwen was maagd bevonden. Alle die Geestelyken dragen
(a)
lang hair, en hebben een klein kruis op hun gewaad.
+
Hun Nachtmaal en hunne Misse, indien men 't zo noemen mag, bestaan in 't
+
(b)
Hunne Communie.
geen hier volgt. Zy nemen een koekjen dat met wyn, van rozynen in water week
gemaakt, en met olie beslagen is. Het meel en de wyn verbeelden het lichaam en
het bloed des Heeren: de olie, als het zinnebeeld der liefdadigheit en der genade
die het Sacrament verzelt, verbeeldt het volk. De Consecratie bestaat alleen in over
(c)
dat koekjen lange gebeeden, die tot lof van God gericht zyn, uit te spreken, zonder
daar in van het lichaam en bloed des Heeren gewag te maken, zynde zulks onnodig,
zeggen zy, omdat God het oogmerk daar van weet. Vervolgens draagt men het
koekjen in processie om, en daarna doet de bedienende Priester daar van uitdeelinge
aan zyne gelovigen.
+
Behalven het groote Feest van vyf dagen, te voren gemeld, vieren zy 'er een
+
van drie dagen, ter gedachtenisse van de scheppinge der waerelt en van den
Hunne Feesten.
eersten mentch, en nog een in de maand van Augustus, 't welk mede drie dagen
(d)
duurt, en het Feest van St. Jan by hen genaamt wordt. Ik spreek niet van hunne
(e)
vasten, noch van het offeren van een ram, dien zy slachten in een hut van
palmtakken gemaakt, en te voren met water, wierook, en gebeeden gereinigt. Eene
+
der gewichtigste ceremonien van hunnen Godsdienst is de Offerhande van de
+
Henne. Niemant anders dan een Piester die Maagd is, en de zoon van eene
Hunne Offerhande van
de Henne.
moeder die by haar trouwen maagd was, mag dat Slachtoffer verrichten. Zulk
een Priester begeeft zich ten dien einde op den oever van een rivier, zyne
(f)
Priesterlyke klederen aanhebbende, te weten een linnen doek over zyn lyf, een
anderen als een gordel daar om, en een derden die hem tot een stool verstrekt.
Dus uitgedoscht vat hy de henne, dompelt ze in 't water tot meerder reiniging, en
zich voorts ten Oosten wendende, snydt hy die vogel den strot af, en houdt ze voorts
gestadig by den hals vast, tot dat ze volkomen heeft uitgebloed. Terwyl de henne
haar bloed stort, herhaalt de Priester verscheidene malen met veel yver, onder het
opheffen van zyne oogen hemelwaarts, dit gebed. In den name des Heeren zy dit
vleesch in zegeninge voor alle de geenen die daar van zullen eeten. Het is noch
aan vrouwen, noch aan waereltlyke menschen geoorloft hoenderen te doden. De
reden van dat verbod aan de vrouwen, is dat men haar voor besmettelyk houdt; en
uit dien hoofde, zegt Tavernier, is het zelfs aan haar ongeoorloft in de Kerk te
(g)
verschynen. Zy gebruiken byna dezelve plechtigheit in het slachten van schapen,
en het doden van visschen, echter zyn zy daar omtrent zo nauwkeurig niet als
(h)
omtrent de hennen. Het schynt dat die Dienaars van St. Jans Godsdienst te gelyk
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Zo zegt Tavernier, maar Chardin zegt dat hy geen kruis aan haar gezien heeft.
Chardin en Tavernier
Tavernier ubi sup.
Tavernier zegt dat zy noch vasten noch penitentien oefenen.
Chardin ubi sup.
Tavernier ubi sup.
Thevenot Voyages L. 3. Chap. XI.
Thevenot verhaalt dat zy de henne voor een veel onreiner dier houden, omdat zy vuiligheden
eet, en menigmaal daar over loopt.
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+

de slagers of vleeshouwers van het volk zyn. Zich vastelyk inbeeldende dat geene
+
(i)
Groote viesheit van die
menschen ter waerelt zo rein zyn als zy, zullen zy niet drinken uit een schaal
Natie.
waar aan een ander buiten hunne Secte zyn mond gezet heeft, en zo 'er een
vreemdeling uit heeft gedronken, smyten zy het drinkvat in stukken, opdat niemant
der gelovigen het ongeluk mogt hebben van daar door besmet te worden. Zy hebben
+
ook een ongemeenen afkeer van het blaauw, om dat (zeggen zy) de Joden, die
+
door hunne openbaringe wisten dat de Doop van Johannes hunne wet moest
Zy haat de blaauwe
vernietigen, zeer veel Indigo in den Jordaan wierpen om het water te vergistigen. verwe.
Die onthei-

(i)

Tavernier zegt dat zy zulks alleen met betrekkinge tot de Turken en andere Mahometanen
in gebruik hebben.
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liging zou St. Jan verhindert hebben J.C. te dopen, indien God, den Joden
voorkomende, niet terstond eenen Engel gezonden hadt om water uit die rivier te
putten, eer ze besmet wierdt. Dit is 't gevoelen van 't gemeen: maar de ware reden
(a)
+
van dien afkeer is, dat 'er hondedrek tot het maken van die verfgebruikt wordt.
+
(b)
De ware reden daar van.
Een hond is by de St. Jans Christenen een onrein dier. De haat, dien zy tegen
de Mahometanen, hunne oude vervolgers, hebben opgevat, strekt zich uit tot op
het groen, als zynde de geheiligde kleur van Mahomet.
+
(c)
Zie hier hunne Huwelyksplechtigheden. De Priester en de ouders van den
+
toekomenden Bruidegom gaan aan de toekomende Bruid vragen, of zy Maagd
De
is? Daar op wacht men antwoordt: zy zegt ja, doch men gelooft haar op dat enkel Huwlyksplechtigheden dier
Christenen.
zeggen niet. Zy moet het zweren: de huisvrouw van den Priester gaat haar
ondertasten, en koomt vervolgens de waarheit daar van met eede verklaren, waar
na men den Bruidegom met de Bruid naar de rivier brengt, alwaar zy door den
Priester gedoopt worden. Tot dicht by huis wedergekeert zynde, neemt de
toekomende man zyne toekomende vrouw by de hand, en geleidt haar tot voor de
deur van het huis, waarna hy haar wederom brengt ter plaatze daar hy deze
plechtigheit begonnen heeft, welke hy op dezelve wyze tot zevenmaal toe herhaalt,
terwyl de Priester het paar gestadig achteraan volgt, lezende ondertusschen eenige
gebeeden in zyn Rituaal, of Kerkboek. Vervolgens treden zy het huis in. De Priester
doet de gelieven daar nederzitten onder een verhemelte, doch in zulk eene gestalte
dat zy met hoofd en schouders als tegen elkander aan kleven, terwyl hy hun een
(d)
lang Officie voorleest, waar op de lezinge van het Faal volgt. Dat Faal is een
Raadzelboek. De Priester zoekt daar in het gunstig ogenblik tot voltrekkinge van
het huwelyk op. Die voltrekkinge of het byleger geschiedt zynde, begeven zich de
echtgenoten naar den Bisschop, aan wien de man dan verklaart dat hy zyne vrouw
maagd bevonden heeft, te weten zo zy inderdaat maagd was; waar op de Bisschop
den trouw bevestigt met ringen aan de vingers der getrouwden te steken, en hen
op nieuw te herdopen. Indien de nieuwgetrouwde man zyne vrouw niet maagd
bevonden heeft, en echter haar voor zyne vrouw houden wil, is 't het werk van den
Bisschop niet meer om de Huwlyksplechtigheit te eindigen; men moet dan tot den
Priester gaan: maar het volk is zodanig gezet om van den Bisschop getrouwt te zyn,
en het is zulk eene schande dat men zich tot den Priester keeren moet, dat men
zeer zelden een huwelyk met eene persoon, welke niet maagd bevonden wordt,
aangegaan, bevestigt ziet.
+
Tavernier stelt de reden van die nauwkeurige oplettenheit, omtrent den maagdom
+
van de vrysters, te zyn het mannelyk recht dat ten uitersten moet gehandhaaft
Redenen van de
worden: laat 'er ons de eer en het belang der familien byvoegen. Door zulk een naauwkeurige
oplettendheit omtrent den
scherp onderzoek wanen zy de jonge dochters in toom te konnen houden. Zo
maagdom der Vrysters.
drukt zich deze Reiziger uit.
+
Het is die St. Jans Christenen geoorloft verscheidene vrouwen te hebben, doch
+
alleen zulke die van hun geslacht en stam zyn. Dit gelykt naar de Joodsche
Palygamie.
manier. De weduwen mogen niet hertrouwen, en de mannen hebben het groote
voorrecht niet van hunne vrouwen te mogen verstoten.
+
Ik zou dit Hoofdstuk moeten sluiten met de beschryvinge van zekere zogenaamde
+
(e)
Abrahamiten.
Abrahamiten, die nog hedendaagsch in Egypten gevonden worden, indien zeker
ongenaamt Reiziger, die zyne Reisbeschryving in den jare 1724. heeft uitgegeven,
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Thevenot ubi sup.
Zy trappen die kleur met voeten, om ze te ontheiligen. Zie Chardin ubi sup.
Chardin, Tavernier, en Thevenot.
Faal betekent, volgens Chardin, het lot.
Nouveau Voyage de Grece, d'Egypte &c.
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geloof verdient: maar de goede trouw van dien Schryver is my te meer verdacht,
omdat geen Reiziger voor hem, zo veel my bekent is, ooit van die Egyptische Deisten
heeft gewag gemaakt. Voorts schynt my de manier van denken dier Abrahamiten
zo overeenkomstig te wezen met de gedachten der Independenten, die in Engeland
en Holland buiten vreeze voor dragonders, voor de Galeyen, of voor de Inquisitie
hunne leere invoeren, dat men zou konnen geloven dat de Reiziger zyne
Abrahamiten volgens die modelle heeft toegestelt. Voeg hier by het character van
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(a)

dien Avontuurlyken Autheur, nevens dat der geenen die zyn werk hebben helpen
schikken en voltooyen. Schoon zulk een Character niet veel belooft ten aanzien van
(b)
de oprechtheit des Werks, zal ik echter het geloof dier ingebeelde Abrahamiten
hier onder aantekenen.

Twaalfde hoofdstuk.
(c)
Handelende over het Geloof en de Gewoontens der
Mahometanen.
+

‘DEwyl de Godsdienst der Mahometanen byna niets anders is dan een mengsel
van de Joodsche en Christelyke Godsdiensten, hebbe ik goed gedacht daar van +De Mahometaansche
Godsdienst is een
hier ter plaatze eene beknopte beschryving te doen, opdat de geene die naar
mengsel.
den Levant reizen, zich van veele vooroordeelen tegen die Religie ontdoen
zouden, en aanmerken dat al 't goede dat daar in gevonden wordt, den Joden en
+
den Christenen ontleent is, voornaamelyk 't geen de zedekunde betreft. Mahomet,
+
overtuigt dat alle Religie moet gegrond zyn op het Woord van God, en niet op
Loosheit van Mahomet.
dat der menschen, was genoodzaakt de hoedanigheit van Gods Afgezant
aantenemen; en om den Christenen te beter te bedriegen, gaf hy voor dat hy de
Paracleet of Vertrooster was, die in het Evangelie belooft wordt. Zelfs voegde hy
zich voor een gedeelte naar hunne grondregelen, en erkende den Heere Jezus voor
een groot Profeet, met den Geest Gods begaaft. Willende van den anderen kant
ook de Joden in zyne belangen brengen, en uit de twee Godsdiensten niet meer
dan eene, welke volmaakter zou wezen, toestellen, voerde hy in zyne gewaande
hervorming het Jodendom voor een goed gedeelte in: en hierom is het dat de
+
Mahometanen voorgeven, dat beide de Wetten, zo wel die van Mozes als die van
onzen Heere Jezus Christus, tegenwoordig zyn afgeschaft, en dat men derhalven +Tegenwerpingen der
Mahometaansch moet worden, indien men een waar gelovige wil zyn. Zy stemmen Mahometanen aan de
Joden en Christenen.
toe, dat die twee Wetten gegrond zyn op het Woord van God; maar zy voegen
'er teffens by, dat zy hebben opgehouden zedert dat God zich aan Mahomet heeft
geopenbaart tot hervorminge van den Godsdienst. Zelfs zyn 'er Mahometanen die
verzekeren, dat noch de Joden, noch de Christenen volzekere en onfeilbare gronden
(a)
(b)

(c)

Zie Bibliotheque Francoise Tom. IV. Part. 1. Een dier Avanturiers was de Nieuwe Gusman
d'Alfarache, te voren B..... du M...... d'.....
De Abrabamiten, die zeer weinig in getal zyn, kennen geene andere dan de natuurlyke wet,
zodanig als zy van God, zo zy zeggen, gegeven wierdt aan Abraham, van wien zy voorwenden
te zyn afgestamt. Zy lezen gestadig de heilige boeken die de historie der scheppinge enz.
vervatten. (Die boeken verschillen zeer van die van Mozes, welke zy voor een soort van
Roman houden.) Wat Mozes belangt, die Abrahamiten geloven dat hy de bekwaamste
Natuurkundige en de beste Chimist was die tot dien tyd toe was opgestaan: hy was zyne
mirakelen aan de Natuurkunde en aan de Chymie verschuldigt. Voor een Profeet houden zy
hem niet, maar geloven dat hy een groot Wetgever was, en vergelyken hem by dien der
Chineezen. J. Christus, wiens Wet wy bedorven hebben, heeft zich nooit voor God uitgegeven,
doch het is waar dat zyne Zedekunde zeer redelyk en zuiver is. De oudvaders der Kerke
waren of al te eenvoudige, of zeer trouwloze luiden. De Abrahamiten varen zeer uit tegen de
gebruiken der Christenen, zo omtrent den dienst, als met opzicht tot de feestdagen enz. Zy
verachten de geheimenissen des Christendoms, en stellen ze als belagchelyk ten toon.
Eindelyk beroemen zy zich, dat zy niet meer dan een eenig Opperwezen aanbidden, dat zy
hem dienen zonder verdeeling van zyne eere, en dat zy den naasten lief hebben als zich
zelve; zynde het by hen voorts onzeker wat lot men hier na ondergaan zal, dewyl zy de
onsterfelykheit der ziele houden voor eene stelling die minder oud, dan vertroostend en redelyk
is.
Dewyl wy in deze Verhandeling doorgaans het Werk van P. Simon hebben ingelascht, hebben
wy geoordeelt dit Hoofdstuk niet te mogen overslaan, schoon het alleenlyk van den
Mahometaanschen Godsdienst handelt.
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van hunne Religie konnen hebben, omdat hunne Heilige Boeken bedorven en
verbastert zyn. De Joden, zeggen ze, hebben in de Babylonische gevangenis hunne
Wet, nevens alle de Heilige Boeken die zy hadden, verloren; en de Boeken die zy
de Kanonyke noemen, zyn zulks inderdaat niet, maar alleen eenige overblyfselen
van die oude Boeken, na de gemelde
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gevankenis door de Joden zo goed als zy konden zaamgeraapt. Aangaande de
Christenen, zeggen de Mahometanen dat de Boeken van het Nieuwe Testament
zyn verbasterd geworden door de verschillende Secten die onder dezelve Christenen
zyn opgekomen.
+
Mahomet dan heeft versiert dat God hem in den tyd van 23 jaren, door den
dienst van den Engel Gabriël, heeft toegezonden een zeker getal Schriften, waar +Mahomets voorgeven
uit hy het boek, den Alcoran genaamt, heeft zaamgestelt; dat boek nu, is hunne wegens zynen Alcoran.
Heilige Schriftuur, en daar op steunt voornamelyk hunne Religie. Maar dewyl de
Joden, behalven de 24 Schriftuurlyke Boeken, daarenboven hunnen Talmud hebben,
tot uitlegginge van 't geen de Overleveringe betreft; moesten de Mahometanen ook
van iets diergelyks voorzien worden, namelyk hunne Assonna, vervattende alle de
Overleveringen waar aan zy zich houden moeten. Ook hebben zy uitleggingen over
die boeken, daar zy zich aan onderwerpen; en daarenboven maken zy onderscheit,
even als wy, tusschen een uitdrukkelyk gebod en eene enkele aanradinge.
+
Het voornaamste artykel van hun geloof is gegrond op de eenheit van God;
hierom hebben zy onophoudelyk in den mond, Behalven God is 'er geen andere +Hunne voornaamste
Grondstellingen.
God: God is een: ook schelden zy voor Afgodendienaars de geenen die eenig
getal in de Godheit erkennen, veroordeelende dus met de Joden het Drietal van
personen dat de Christenen in God erkennen.
De tweede Grondstelling van hunnen Godsdienst bestaat in deze woorden,
Mahomet is de Afgezant van God. Zy wanen daar door alle de andere Religien uit
te sluiten, omdat zy zeggen dat Mahomet is de uitmuntendste en laatste van alle
de Profeeten die God den menschen moest toezenden: en gelyk de Joodsche
Godsdienst door de komste van Jezus Christus wierdt afgeschaft, alzo kan de
Christelyke Religie, volgens hun gevoelen, niet langer bestaan zedert de komste
van hunnen Profeet Mahomet.
+
Die eene nieuwe Religie willen invoeren, moeten eenige mirakelen doen
verschynen, opdat men meer geloof aan hunne woorden slaa. Hierom schryven +Mirakelen van Mahomet.
de Mahometanen eenige wonderwerken aan hunnen Wetgever toe. Zy verzekeren
dat hy water uit zyne vingeren deet vloeyen, en dat hy met zynen vinger op de Maan
wyzende, dezelve deet splyten. Zy zeggen ook dat de steenen, de bomen, en de
dieren hem voor den waren Profeet van God hebben erkent, en hem begroet met
deze woorden, Gy zyt de waarachtige Afgezant van God. Zy verzekeren
daarenboven, dat Mahomet in eene nacht van Mecca naar Jeruzalem toog, en van
daar ten Hemel voer; dat hy daar zynde het Paradys en de Helle zag; dat hy met
God sprak, schoon zulks den Gelukzaligen eerst na hun doot gebeuren mag; en
eindelyk dat hy nog dien zelven nacht wederom uit den Hemel nederdaalde, en zich
voor het aanbreken van den dag reets te Mecca bevondt.
Behalven de mirakelen van Mahomet, schryven de Mahometanen ook
wonderwerken aan hunne Heiligen toe, doch met dit onderscheit, dat zy met die
+
van hunnen Profeet in geen vergelykinge konnen komen. Zy spreken zeer wel van
+
God en van zyne volmaaktheden, daar van afzonderende al 't geen eenigen
De Mahometanen
gevoelen vry wel van God
zweem van onvolmaaktheit heeft. Zy erkennen de Engelen als uitvoerders der
Goddelyke beveelen, en zy staan toe dat 'er onder die Engelen geen onderscheit en van de Engelen.
van Sexe is. Zy voegen 'er by, dat die Engelen in rang verschillen, en geschikt zyn
tot het waarnemen van zekere Officien zo in den Hemel als op de Aarde, en dat zy
de daden der menschen opschryven. De Engel Gabriel bezit volgens hun zeggen
een zeer groot vermogen, hier in bestaande dat hy binnen een uur tyds uit den
Hemel op de Aarde kan nederdalen, en met eene enkele veder van zyne vleugelen
eenen berg omverre werpen. De Engel Afrail dient om de zielen der stervende op
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te voeren: en een andere, Esraphil genaamt, houdt altoos een groote hoorn of
trompet aan zynen mond, om daar op te blazen in den dag des Oordeels. De
bedieningen der andere Engelen hier aan te halen is onnodig, en 't zou den Lezer
+
verdrieten. Zy geloven de algemeene opstandinge der doden, en zy doen eene
+
optellinge van alle de tekenen die vooraf moeten gaan: want zy wanen dat 'er
Hun geloof aangaande
de
Opstanding der Doden.
eerst een Anti-Mahomet zal opstaan, en dat Jezus Christus uit

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

231
den Hemel zal komen om hem te doden, en vervolgens den Mahometaanschen
Godsdienst te bevestigen: waarby zy nog eenige andere harssenschimmen voegen
aangaande Gog en Magog, als mede wegens het Beest dat uit Mekka voortkomen
moet. Zy verzekeren mede, dat op dien tyd alle de dieren sterven zullen, dat de
bergen door de lucht zullen vliegen gelyk vogelen, en eindelyk dat de hemelen dan
zullen smelten en op de aarde druipen. Echter zeggen zy ook, dat God eenigen tyd
daarna de Aarde zal herstellen, en dat hy vervolgens de doden zal opwekken, die
alle van het hoofd tot de voeten naakt zullen voor den dag komen; doch dat de
Profeten, de Heiligen, de Leeraars, en de rechtvaerdige terstond van klederen zullen
voorzien, en door Engelen en Cherubynen naar den derden Hemel gedragen worden;
dat alle de overige de smert van honger, dorst, en naaktheit zullen moeten uitstaan,
en dat de Zonne tot op een myl boven hunne hoofden naderende, zy elendiglyk
+
zweten zullen, en veele andere pynigingen, die wy hier niet melden, ondergaan.
Men merke nog aan, dat zy de langduurigheit der straffen, die elk naar mate van +Als mede wegens straf
en belonging.
zyne zonden zal moeten lyden, niet boven de vystig duizent jaren uitstrekken.
Voorts is het by ons alleen niet dat men St. Michiel ziet een schaal in zyne hand
houden, om de goede en quade bedryven der menschen te wegen: de Mahometanen
verzekeren mede, dat 'er in den dag des Oordeels een schaal om goed en quaad
te wegen wezen zal; dat de geene welkers goed zwaarder zal zyn dan hun quaad,
tot het Paradys zullen overgaan: maar dat in tegendeel de andere, welkers goede
werken by hunne zonden te licht zullen bevonden worden, ter Helle zullen varen,
ten ware de Propheten en de Heiligen een goed woord voor hen zouden willen doen.
Dat gevoelen der Mahometanen aangaande het Paradys en de Helle koomt dat
+
der Joden en Christenen, voornamelyk der Oostersche, al zeer naby. Voeg hier
+
toe, dat zy mede een soort van Vagevuur erkennen: want zy stellen dat die in
Zy stellen een soort van
Vagevuur.
den gelove gestorven zyn, doch welkers zonden gewichtiger dan hunne goede
werken bevonden worden, en die vervolgens de voorspraak der rechtvaerdigen niet
bekomen hebben; deze stellen zy, zegge ik, dat voor een tyd ter Helle moeten varen
om te lyden naar mate van hunne zonden, waarna zy vervolgens tot het Paradys
overgaan. Zie daar ten naastenby het zelfde gevoelen dat de Oostersche Kerk van
een Vagevuur heeft, zonder eenige andere plaats buiten de Helle te erkennen.
+
Behalven het algemeen Oordeel, waar in de Mahometanen geloven dat God in
+
eigen persoon elk mensch hoofd voor hoofd rekenschap van zyne daden zal
Zy erkennen nog een
afzonderlyk oordeel.
doen geven, erkennen zy nog een afzonderlyk Oordeel, 't welk zy de pyniging
des grafs noemen; dit Oordeel nu, geschiedt naar hunne gedachten in dezer voegen.
Zo dra iemant gestorven en begraven is, komen twee van de grootste Engelen, de
een Munzir, en de ander Nekir genaamt, den doden ondervragen wegens zyn geloof
met opzicht tot God, tot den Profeet, tot de Wet, en tot de Kiblé, dat is, tot wat kant
men zich wenden moet om God aan te bidden. De rechtvaerdige moeten dan
antwoorden, Onze God is de geen die alle dingen geschapen heeft: ons Geloof is
het Muslimische of Rechtzinnige Geloof: en de Kiblé is de ware plaats waar heen
wy onze gebeeden richten. De Ongelovige in tegendeel, niet wetende te antwoorden,
worden tot zware straffen verwezen.
+
In die algemeene opstanding, meenen zy dat die tot het Paradys geschikt zyn,
+
voor dat zy daar in gaan, zullen drinken van het water van zekere daar toe
Fontein voor het Paradys
gestelde fonteinen; en dat yder Profeet zyne eigene fontein of bron zal hebben, geplaatst.
om met zyne navolgers daar uit te drinken. De fontein, waar uit Mahomet zal drinken
met alle die van zyne Secte zyn, zal veel groter wezen dan die van alle de andere
Profeeten, en zy zal in haare lengte zo veel weegs beslaan als men in een maand
tyds zou konnen afleggen. Daar zullen, zeggen zy, op de randen van die bron meer
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lampetkannen staan, dan 'er sterren aan den Hemel zyn, en haar water zal zoeter
zyn dan honing, en witter dan melk. Die eens daar van gedronken hebben, zullen
nimmer dorsten.
+
't Is zeer waarschynelyk, dat alle die dingen eerder als gelykenissen, dan als
+
ware historien worden voorgestelt: derhalven moet men niet altoos naar den
Aanmerking daar op.
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letter opnemen 't geen men in de boeken der Mahometaansche Leeraren, en andere
Oosterlingen ontmoet; en in dien zin is het dat men voor een groot gedeelte moet
uitleggen 't geen zy wegens het Paradys en de Helle zeggen. By voorbeeld, in de
beschryvinge welke zy van het Paradys doen, verzekeren zy dat het van muscus
geheel en al vervult is; dat deszelfs gebouwen van goud en zilver zyn opgemetzelt;
dat die daar eens zyn ingekomen, nooit weder daar uitgaan; dat hunne kleederen
niet verslyten; dat 'er allerlei soort van lekkere spyzen gevonden worden, en dat 'er
al wat men kan wenschen, gereet staat, zonder dat men het behoest te koken of
eenigzins te bereiden; dat men daar ter plaatze van geen slaap bevangen wordt,
noch aan andere lichamelyke noodwendigheden onderworpen is; dat 'er goddelyke
en hemelsche dochters en vrouwen zyn, die van geenerlei vrouwelyk ongemak
weten. Dus beschryven zy hun Paradys. Wat de Helle aangaat, zy zeggen dat de
Ongelovigen daar voor eeuwig by de Duivelen zullen blyven; dat zy daar zullen
gepynigt worden van Slangen grooter dan Kemelen, en van Scorpioenen groter dan
Muilezels, zo wel als met vuur en met kokend water; dat zy verbrand en tot kolen
geworden zynde, God hen op nieuw zal doen herleven om op nieuw te lyden, en
dat dus hunne pynigingen nooit zullen ophouden.
+
Zy geloven ook doorgaans de Predestinatie, en zeggen dat 'er geen goed noch
+
quaad gebeurt dan omdat God het zo geschikt heeft. Hy heeft, zeggen ze, van
Zy geloven de
alle eeuwigheit op eene tafel geschreven de dingen die zyn en die wezen moeten, Predestinatie.
en het is onmogelyk dat 'er iet zou gebeuren 't welk daar tegen strydt. Een ongelovige
omhelst zyn ongeloof en zyne ondeugt zo wel met bewustheit en uit begeerte, als
een Gelovige de gehoorzaamheit en het geloof. Zy voegen 'er nog by, dat, indien
iemant mogt vragen waarom God de boozen en de Ongelovigen geschapen heeft,
men daar op antwoorden moet, dat het ons niet past de geheimen van God al te
nieuwsgierig na te speuren; dat hy doet wat hem behaagt, en dat niemant hem
reden van zyn doen kan afvorderen. Hierom is het dat een waar Navolger van
Mahomet zeggen moet. Ik geloof in God, aan zyne Engelen, aan zyne boeken, en
aan den dag des Oordeels; Ik geloof daarenboven, dat het goed en het quaad
gebeurt volgens zyne voorschikkinge, en eindelyk dat hy het is die 't een zo wel als
't ander heeft voortgebragt.
Wat belangt de Gelovigen die sterven zonder boete voor hunne zonden gedaan
te hebben, men meent dat zy als tusschen Hemel en Helle blyven hangen na hun
doot, en dat God met hun handelt naar zyn welbehagen; dat hy aan zommigen
vergiffenis verleent, en de andere veroordeelt tot het ondergaan van de straffen die
zy om hunne zonden verdient hebben, in verzekeringe echter van daar na tot het
+
Paradys te zullen overgaan. Eindelyk houden zy zich verzekert dat God allerlei
zonden vergeeft, uitgenomen de Ongodistery en den Afgodendienst; en om deze +Wat by hun
reden is 't, dat zy in hunne gebeeden voor de doden, zo wel voor de quaden als onvergefelyke zonden zyn.
+
voor de goeden bidden. Zy hebben veel achting voor de gebeeden, aalmoessen,
+
en andere Godvruchtige werken die ten dienste van de doden gedaan worden,
Hunne Lykdiensten.
omdat zulks troost en rust aan de zielen verschaft. Zy hebben een soort van
Gebedenboek daar toe geschikt, waar in de gebeeden die men by de begrafenissen
doen moet, staan aangewezen, als mede de Surraten of Kapittelen van den Alcoran
die men moet lezen op het graf van den overledenen; welke lezinge gedaan zynde,
roepen de geene die tot dat Officie gebruikt zyn, overluid uit, Wy schenken dezen
+
overledenen van goeder herte de verdienste van al ons lezen. 't Is niet uit grootsheit
dat zy steenen doen oprechten over hunne graven, maar om de voorbygangers +Reden der opgerechte
steenen op de Grafste.
indachtig te maken dat zy God gaarne willen gebeden hebben om de rust van
den.
haare zielen.
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+

De Mahometanen quyten zich niet alleen van inwendige daden des geloofs, zy
beschuldigen daarenboven zich zelve over alle hunne zonden, en doen daar van +Hun berouw over de
belydenisse in de tegenwoordigheit van God, en aan hem alleen. De penitentie zonden.
of boete, zeggen zy, bestaat alleen in berouw te hebben over deze of geene zonde,
met een vast voornemen om in 't toekomende daartoe niet wederom te vervallen.
+
Hunne Zedekunde is gelegen in het
+

Hunne Zedekunde.
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goede te doen, en het quade te myden. hierom onderzoeken zy zeer zorgvuldig
waar in de deugden en de gebreeken bestaan; en hunne Casuisten zyn niet minder
scherpzinnig dan de onze. Ik zal hier eenige van hunne grondstellingen aanhalen,
waar uit men te lichter van hunne Zedekunde zal konnen oordeelen. Zy zyn zodanig
overtuigt, dat alle daden die niet met het geloof verzelt gaan, zondig zyn, dat zy
vaststellen dat iemant, die het zelve verlochent, daar door de verdienste van alle
zyne goede werken verliest; dat zulk een, zo dikwils als hy zich by zyne vrouwe
nederlegt, zo menigmaal overspel bedryft, met één woord, al 't geen hy geduurende
dien tyd verricht, kan Gode niet aangenaam zyn, zo lang hy geen berouw van zyne
zonde getoont heeft; 't welk geschied zynde, wordt hy een Muzulman of Gelovige
op nieuw, en hy moet voor de twede maal trouwen; en schoon hy te voren de reize
naar Mecca gedaan heeft, moet hy ze nu wederom hervatten, omdat alle zyne goede
werken door die verlochening zyn uitgewischt, en omdat zyne penitentie of berouw
dezelve niet kan doen herleven.
+
Wanneer zy iet in den gebede van God begeeren, moeten zy zich volkomelyk
onderwerpen aan zynen Wille, en tot hem zeggen, Myn God! ik smeeke u dat gy +Hun bidden.
myn verzoek niet inwilligt, indien het niet ten myne beste is. En wanneer zy de
begeerde genade van God bekomen hebben, moeten zy hem daar voor danken,
met betuiginge dat zy de genotene gunsten onwaardig zyn, en dat zy uit hun zelve
niets vermogen.
+
Niets is 'er dat zy zo zeer aanbeveelen als het vertrouwen op God, dien zy
+
erkennen voor hun steunzel en toeverlaat; en zy pryzen in 't byzonder de
Zy pryzen het vertrouwen
nedrigheit, welke, volgens hunne meening, bestaat in meer achtinge voor anderen op God; en de nedrigheit
aan.
dan voor zich zelven te hebben.
+
Zy geven zeer fraaije lessen om de hertstochten te vermeesteren, en de
ondeugden te schuwen. Indien gy begeert, zeggen ze, dat de Helle haare zeven +Zy geeven fraaje lessen
tot bedwang der
poorten sluite, moet gy u wachten van te zondigen met uwe zeven ledematen,
welke zyn de oogen, de ooren, de tonge, de hand, de voet, de buik, en het deel Hertstochten.
dat men niet noemen durft: ook doen zy een verslag van alle de dingen daar elk
dier deelen zich van onthouden moet. De achterklap is een der gebreeken waar
tegen zy zich hevigst aankanten; en niets verfoeyen zy meer, dan het oordeel dat
men over een ander velt, al was het naar waarheit. Op dien grond steunt deze
maxime, dat men niet moet spreken van zaken die voor ons verholen zyn. Zy willen,
by voorbeeld, niet gezegt hebben, zulk een is gestorven, of zal sterven in het Geloof,
omdat het ons niet toekoomt te oordeelen van zaken die God verborgen houdt:
zulks, zeggen zy, mag alleen geschieden, wanneer de Profeet daar van gewaagt;
en dus kan men verzekeren, dat Abubekir, Homer, Hosman, en Hali het Paradys
waardig zyn. Om dezelve reden houden zy voor ongeoorlost te zeggen, die of die
is in ongelovigheit gestorven, of hy is der Helle waardig; ten ware men sprak van
die uitdrukkelyk genoemt worden by den Profeet, gelyk de Duivel, Abusaheb, en
Abugehel.
Het overige van hunne Zedekunde ga ik stilzwygende voorby, aangezien het geen
ik daar van hebbe aangehaalt, genoegzaam aantoont waar in ze bestaat; en ik ben
verzekert, dat zy zo ongebonden niet is als die van eenige Casuisten onzer eeuwe.
+
Ik zal 'er alleen byvoegen, dat zy veele schoone leeringen hebben aangaande de
+
plichten omtrent den naasten, waar in zy zelfs regelen van wellevenheit
Ook schoone leeringen
tot liefde voor den naasten
voorschryven. Zy hebben ook in schrift gestelt op wat wyze men zich omtrent
zynen Vorst of Prins gedragen moet; en eene hunner grondregelen brengt mede, en tot wellevendheit, enz.
dat het nimmer geoorloft is den zelven te doden, noch zelfs eenig quaad van hem
te spreken onder voorwendzel dat hy een Tyran is.
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+

De devotie der Mahometanen strekt zich uit tot heilige namen: gelyk wanneer zy
den naam van God uitspreken, moeten zy zich buigen, en daar by voegen, zeer +Hun devotie in 't geven
van benamingen.
hoog, zeer gezegent, zeer sterk, zeer uitmuntend, of iet diergelyk. Indien men
den naam van den Profeet Mahomet uitspreekt, moet men 'er by voegen, dat God
hem zyne genaden vermenigvuldige! By den naam der andere Gezanten voegt
men, dat God van hun voldaan zy! En eindelyk zegt men by het noemen van den
naam der andere Leeraren, de barm-
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hertigheit van God zy over hen!
+
Geene Monachale Constitutien verplichten den Monniken zo zeer tot het
+
gehoorzamen van hunnen Superieur, als de geboden der Mahometaansche
Onderdanigheit der
Leeraren den leerlingen verplichten tot eerbied voor hunne Meesters, aan dewelke Leerlingen aan hunne
zy in alle dingen gehoorzaamheit bewyzen moeten, zonder dat zy durven tegen Meesters.
spreken, noch zelfs te luidruchtig praten in hunne tegenwoordigheit.
+
Gelyk zy onderscheit maken tusschen eene verplichting van Gods wegen, en
eene die blotelyk van menschelyke instelling is; en tusschen iet dat geboden, en +Devotie in het doen van
iet dat maar aangeraden wordt; zo vindt men onder hen ook eenige Godvruchtige, Gebeeden.
die zich zo wel van het aangeradene als van het bevolene quyten, gelyk, by
voorbeeld, 's morgens ten negen uuren zich naar het gebed te begeven, waar toe
men niet verplicht is, en daar ten minsten twee malen, of ten hoogsten acht reizen,
eerbiedig neder te vallen. Eindelyk hebben de Mahometanen, behalven 't geen tot
hun Geloof en Zedekunde betrekkelyk is, ook hunne plechtigheden of ceremonien,
waar omtrent zy zich stiptelyk gedragen. Om zich van de Joden, die maar driemaal
daags verplicht zyn ten gebede te gaan, te onderscheiden, heeft Mahomet zyne
Navolgeren gelast vyfmaal daags het gebed te doen, tot een teken van groter
heiligheit. Zy hebben een groot aantal van overleveringen aangaande de manier
van bidden, waar van het verhaal den Lezer zou verdrieten.
+
Daar zyn gebeeden die uit verplichting aan God en uit noodzakelykheit gedaan
+
worden, en andere die men enkel op menschelyke aanrading en om welstaans
Onderscheit van
wille doet. Daar zyn zekere conditien, welke, niet waargenomen zynde, het gebed gebeeden.
vruchteloos maken. By voorbeeld, in de Middag-en Namiddag gebeeden, waar toe
men uit Gods bevel verplicht is, moet men de lezinge daar van zagtkens doen; maar
in die men s'avonds te bedde gaande, en 's morgens opstaande doet, moet men
luidruchtig spreken, zo 'er een Imam, dat is een Priester, by is; doch indien men
alleen bidt, is zulks onverschillig. Daarenboven moeten de mannen voor af hunne
handen oplichten tot aan hunne ooren, doch de vrouwen de haare alleen tot de
kaken. Wanneer men overendstaat, en de rechterhand over de linker heeft, moet
men ze verplaatsen: de man moet ze leggen beneden zyn navel, en de vrouw op
haaren boezem. Om gevoeglyk te bidden, moet men den Imam binnen 's monds
nabidden, en nabootsen al 't geen hy doet. Het zou te lang vallen, hier verslag te
doen van alle de posturen die zy in hunne gebeeden maken, vooral wanneer zy
zich nederwerpen, en de aarde met hun neus en hun voorhoofd aanraken: men kan
zulks veel beter begrypen, als men 'er ooggetuige van is.
+
Hunne zedigheit in 't bidden is des te groter, omdat zy zich zeer in acht nemen
moeten, indien zy willen verhoort worden; want hunne gebeeden zyn van geener +Reden van hunne
waarde, indien zy onder het bidden praten of lagchen, zo dat men het horen kan; zedigheit in 't bidden.
van gelyken indien zy hard op schreyen, uit hoosde van eenig ongeluk hun
overgekomen, of om andere redenen, ten ware zulks geschiedde als men van het
Paradys of van de Helle gewag maakt; want in dat geval is het gebed evenwel goed.
Daar zyn nog zeer veele andere gevallen waar door hunne gebeden vruchteloos
worden, gelyk zich tot driemaal toe op eenige plaats des lichaams te krabben, voor
by den Imam heen te stappen onder het nedervallen, de lengte van twee reyen
voort te gaan, zyn aangezicht van de Kiblé af te wenden, met bidden aan te vangen
wanneer men iemant anders dan zyn Imam hoort beginnen, eenigen misslag in 't
lezen te begaan, en eindelyk iemant onder 't gebed te groeten, te weten alwillens;
want als zulks onverhoeds gebeurt, wordt men van die fout geabsolveert met het
doen van een Prosternement of nedervalling, welke de gemeene boete voor zulk
eene breuk is.
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+

Wyders is hun verboden God te bidden in een gewaad, 't welk men gemeenlyk
+
in huis om te arbeiden of anderszins aanheeft, en waar mede men geen luiden
Verders observantien in
't bidden.
van aanzien zou gaan bezoeken. Ook mogen zy Gode niet in den gebede
aanroepen, voor 't vuur staande: echter mogen zy hunne gebeeden wel by de kaars
of by de lamp doen. Maar wy zouden nog in lang niet gedaan hebben, indien wy al
+
wat hun onder het bidden verboden is, wilden oplezen. Laat ons nu iet van hunne
+
wasschingen melden. Men is onder de MaDe was schingen der
Mahometanen.
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hometanen van Gods wegen verplicht, zich den mond, het aangezicht, en vervolgens
het gantsche lichaam te wasschen: en de Overlevering van Mahomet brengt mede
dat men die afwasschinge zal doen met het voornemen om ze te doen; dat men,
om het lichaam wel te reinigen, tot driemaal toe water daar over zal gieten,
beginnende van de rechter schouder naar de linker, voorts over het hoofd, en
eindelyk over alle de andere deelen des lichaams. Indien men onder de Abdest of
afwassching eenigen wind loost, is het gantsche werk verbrod; want in dat geval
geldt de afwassching niet.
Onder de geboden van God stellen zy, dat men het aangezicht en de handen tot
aan de ellebogen eens wasschen moet, en dat men zich het hoofd moet nat maken
voor een vierde gedeelte, als mede de voeten ook eens: doch de Overlevering van
Mahomet beveelt de handen te wasschen tot driemaal toe, de tanden met een zeker
houtjen te reinigen, en daarna den mond tot driemaal toe uit te spoelen, gelyk ook
den neus even zo veel maalen, zonder op te houden wanneer men daar eens mede
begonnen heeft; voorts zich de ooren nat te maken met het overschot van 't water
dat men om het hoofd te wasschen gebruikt heeft. Men moet altoos beginnen te
wasschen aan de rechter zyde: en wanneer men zyne handen en voeten wascht,
is men verplicht met de vingers en de toonen te beginnen. Ook konnen 'er
verscheidene voorvallen opkomen, waar door die afwasschingen vruchteloos worden:
maar wy hebben ons reets al te lang met die ceremonien opgehouden.
+
't Geen ik tot hier toe wegens den Godsdienst der Mahometanen hebbe te berde
+
gebragt, is getrokken uit eene Mahometaansche Theologie beschreven door
Waar de bovenstaande
beschryving uit getrokken
eenen hunner Leeraren, die in de voorgaande eeuw geleeft heeft. Die Leeraar
is.
hadt zyn werk gemaakt van zich te gedragen naar de Leere welke te
Constantinopolen meest in zwang gaat, en by eerlyke luiden den meesten ingang
vindt: 't geen hier recht van passe in aanmerking koomt, dewyl de Mahometanen
in een groot getal van Secten verdeelt zyn, zonder te spreken van de Persianen,
die zeer veel van de Turken verschillen. Om nu eenig begrip van die Secten te
geven, zal ik hier aanhalen 't geen die Mahometaansche Godgeleerde daar van
met goed oordeel gezegt heeft, als iet dat opmerking verdient.
+
Hy verzekert, dat de zaken die hunne Religie betreffen, inderdaat in de gewyde
Boeken beschreven staan; maar dat 'er een gedeelte van duister, en moeilyk om +Oordeel over de gewyde
Boeken.
te begrypen is, zo dat de Geleerde alleen tot den zin daar van konnen
doordringen; 't geen God zo gewilt heeft, opdat de Geleerden zich met het doorlezen
van die Boeken zouden bezig houden, en zyn welbehagen aan anderen bekent
maken. Dewyl nu de Boeken duister zyn, gebeurt het dat de Uitleggers zich
menigmaal in hunne verklaringen bedriegen; doch hunne dwalingen zyn geen
zonden, en God zelfs begeert dat die zich op de Studie niet hebben toegelegt, het
gevoelen van hunne Leeraren opvolgen, zonder al te zorgvuldig na te speuren of
zy de waarheit zeggen, of niet, omdat het hun past zich maar te onderwerpen; te
meer om dat zy dus dwalende, tot geen zonden vervallen.
De Opvolgers van Mahomet, schoon zy veele dingen tot stavinge en uitlegginge
van de Wet geschreven hebben, konden echter niet alles beschryven; behalven dat
'er toen ter tyd geen groote noodzake toe was, dewyl 'er nog zo veele nieuwigheden
en zo veele gewetens gevallen niet bekent waren als 'er zedert zyn opgekomen.
+
Maar na dat het getal der Gelovigen is aangegroeit, is men in verdeeltheit van
+
gevoelens beginnen te geraken, en toen was het noodzakelyk dat zommige
Oorsprong der
personen zich toeleiden op het bestuderen van de Wet, om de geboden, die zy verschillende Secten
onder de Mahometanen.
uit de Goddelyke Boeken getrokken hadden, in geschrift te stellen. Dit nu gaf
gelegenheit tot onderscheidene Secten van Leeraren: want elk hunner leide de Wet
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uit naar de bekwaamheit van zyn verstand, en gaf zyne verklaringen daar over het
volk in handen. Dus trok het gemeen de party van den eenen of van den anderen:
zommige volgden Abuhanifé, andere Chafihié; wederom andere hingen Maliké,
andere Achmed, en andere Dudzahimé aan: met één woord, het getal dier Leeraren
werdt zeer groot, en die verscheidenheit van Secten duurt tot heden toe.
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+

Voorts zyn alle die Secten eensgezind wat aangaat het wezentlyke van 't Geloof,
doch zy verschillen zeer met opzicht tot het Zedelyke en de Ceremonien: welke +Die echter alle omtrent
verscheidenheit buiten twyfel, zeggen zy, door goddelyke toelating geschied is; het wezentlyke
ook is 'er geen gevaar in gelegen, aangezien 'er geene Secten zyn waar in men eensgezind zyn.
niet kan zalig worden. Ondertusschen moet men de Secte van Abuhanifé boven
alle de andere schatten, omdat hy de oudste en verlichtste uitlegger zynde, de
zwarigheden best heeft opgelost: en men moet hem voornamelyk volgen ten aanzien
van de Zedekunde. Hierom is 'er meer verdienste vast aan het omhelzen van zyne
gevoelens, als van die der andere Leeraren na hem: en in dezen zin is het dat men
de volgende woorden verstaan moet. Ik ben van de Secte van Abuhanifé met opzicht
tot de werken, den dienst van God, en de ceremonien. Ik neem aan al 't geen hy uit
de Goddelyke Boeken en uit de Overleveringen heeft getrokken. Ik hebbe zyne
gevoelens verkoren tot een regelmaat van myne daden. Zie daar in 't kort de
gedachten van onzen Mahometaanschen Leeraar aangaande de Secten die in
zynen Godsdienst zo menigvuldig zyn, zonder nochtans eenige Scheuringe of
verdeeltheit ten nadeele van den Staat te verwekken: want de grond-artykelen van
het Mahometaansch Geloof bestaan alleen in te belyden dat 'er maar één God is,
en dat Mahomet zyn Afgezant is; in het nauwkeurig waarnemen der gebeden en
aalmoessen, in het doen van den Bedevaart naar Mecca, en in het onderhouden
van de vasten van Ramazan. Onder die vyf Hoofd-artykelen zyn veele andere van
minder gewicht begrepen: want dat wegens het gebed moet altoos verzelt wezen
met al wat het bidden zuiverheit kan byzetten, gelyk de afwasschingen daar toe
strekken: de besnydenisse zelfs behoort tot die uitwendige zuiverheit, als zynde
een teken van de inwendige reinheit.

Dertiende hoofdstuk.
Beschryvende het Geloof en de Godsdienstige Gewoontens der
Russen.
+(a)

DE bekeeringe der Russen tot het Christendom schryft men doorgaans toe aan
Nicolaas Chrysoberge, Patriarch der Grieken: omtrent het einde der tiende eeuwe +Begin van de bekeeringe
(b)
deet Czaar Wolodomir zich dopen, en trouwde de zuster der Keizeren Basilius der Russen tot het
Christendom.
(c)
III. en Constantyn, die hem door een plechtig Gezantschap om zyne bekeeringe
hadden aangezogt. De Patriarch van Constantinopolen zondt hem Priesters en
Bisschoppen, om zyne onderdanen te onderwyzen. Zy deeden daarin zulk eenen
spoedigen voortgang, dat het Christendom binnen weinig jaren in alle de
Heerschappyen van Wolodomir stand greep, en zedert dien tyd hebben de Russen
altoos de Gemeenschap der Grieken aangekleeft, en zich naar der zelver gebruiken
en Liturgie standvastig genoeg gedragen. Wat de Hierarchie of Kerkregeering der
Russen belangt, dezelve Nicolaas Chrysoberge stelde die ook in naar het voorbeeld
der Grieken. Daar op wierdt de Russische Kerk terstond aan de Jurisdictie des
Patriarchs van Constantinopolen onderworpen, 't welk zo bleef tot aan het einde
+
(d)
der zestiende eeuwe. Toen stelde Jeremias, Patriarch van Constantinopolen, zelv
+

Een Patriarch in
Moscovien aangestelt.
(a)
(b)
(c)
(d)

Andere stellen die bekeering wat vroeger.
Wolodomir-Basilius: hy was buiten Echt geteelt.
Zyne Moeder, zegt men, zogt hem aan tot het omhelzen van het Christendom, in plaats van
de Religie die hy hadt.
Zie P. le Brun, in zyne Dissert. sur les Liturgies Tom. IV.
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den eersten Patriarch van Moscovien aan, met toestemminge der Russische
(e)
Geestelykheit: maar Czaar Peter de Groote heeft dat Patriarchaat ge-

(e)

Deze Vorst verbood, nadat hy den laatsten Patriarch zyn leven in vrede hadt laten eindigen,
het verkiezen van eenen nieuwen, en verklaarde zich zelven tot Hoofd van zyne Kerke. Een
Bisschop, zich tegen die nieuwigheit aankantende, moest op bevel van den Czaar uit zyne
Waardigheit gezet worden: doch dewyl de andere Bisschoppen weigerden hunnen
medebroeder af te zetten, deet hy het zelv, en verkoor een anderen Bisschop in zyn plaats.
Zie Perry Etat de la Russie pag. 198. In een byvoegzel van P. le Brun by zyn Recueil de
Liturgies. Tom. II. leest men het volgende uittrekzel van een Relaas, te vinden in de Mercurius
van Maart 1725. ‘Na de doot des Patriarchs, deet de Czaar zich verklaren tot Hoofd en
Beschermer van den Godsdienst...... en op den eersten dag van 't jaar 1717. oude styl, begaf
zich zyne Czaarsche Majesteit 's morgens ten vier uuren naar de Kerk ...... en verrichtte daar
den dienst van Voorzanger en Onderdiaken, in welke gewoonte hy gebleven is tot zyn doot
toe......
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noegzaam vernietigt, omdat 'er een al te groot gezag aan die Kerkelyke Waardigheit
gehecht was.
(a)
Onnodig is het hier de Artykelen van het Geloof der Russen op te tellen: wy
+
verzenden den Lezer naar het geen dien aangaande van de Grieken gezegt is. In
den jare 1595. poogde men de Russen met de Latynen te vereenigen, doch dat +Vergeefsche pogingen
om de Russen mer de
ontwerp gelukte maar voor een gedeelte, en daar zyn geen vereenigde met
Latynen te vereenigen.
Romen overgebleven dan die zich in Poolsch Rusland en Littauwen aan het
Grieksch Kerkgebruik houden. In 't jaar 1717. gaven de Doctoren der Sorbonne ook
(b)
een ontwerp van Vereeniginge over aan Czaar Peter den Grooten, die hun hoop
hadt gegeven van daar toe te zullen nederwerken. Doch dit ontwerp heeft geen
gevolg gehadt.
Ik weet niet of de Russen nog tegenwoordig zo krachtig als voorheen zyn
ingenomen met den Godsdienst hunner Voorvaderen. In dat geval moet men zich
(c)
nimmer eenige mogelykheit tot vereeniginge inbeelden. ‘De Moscoviten, zegt Perry,
houden staande dat al wie niet van hunne Heilige Grieksche Religie is, zich regelrecht
naar den weg des verderfs spoeit; voor de Regeering van den Czaar (Peter den
Groten) was het eene ongemeene verdienste, onder de Groten .... Proselyten of
+
Nieuwbekeerden aan te winnen .... Zy komen zo weinig met de andere Christenen
+
overeen, dat wanneer iemant den Moscovischen Godsdienst omhelst, hy
De Russen herdopen de
noodwendig moet herdoopt worden, anders kan hy onder hen voor geen Christen geenen die hunnen
doorgaan, maar wordt voor een Heiden gehouden. In de plechtigheit van zynen Godsdienst omhelzen.
Doop, moet hy driemaal over zyn linker schouder spuwen, en deze woorden den
Priester naspreken, vervloekt zy myn vader en myne moeder, die my hebben
opgebragt in myne vorige Religie, ik spuwe op hen. Onder dat zeggen moet hy spog
uitwerpen, en daar byvoegen, ik spuwe hen en hunne Religie uit.’ Die Ceremonie
+
is niet minder liefdeloos dan belagchelyk en lomp: doch die lompheit koomt voort
uit onbeschaaftheit: men vindt dat belagchelyke en die liefdeloosheit overal meer +Aanmerking op de
of min in 't geen men den naam van afzweering of wederkeering tot den schoot plechtigheit daar van.
(d)
(e)
der Kerke enz. geest. De Anathema der Joden, de Excommunicatie der Heidenen,

(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

Brerewood spreekt in het XVIII. Hoodst. van zyne Recherches &c. van het onderscheid in 't
uitdelen des Nachtmaals, 't welk echter, gelyk men weet, zeer gering is; als mede van de
noodzakelykheit die zy stellen in het huwelyk van hunne Priesteren en Diakonen. De vermaarde
Claude heeft alle mogelyke pogingen aangewend om te bewyzen dat de Russen de
Transubstantiatie der Latynen niet geloven. Zie de Reponse à la Perpetuité de la Foi &c. Liv.
III. pag. 530. enz. Men heeft dien aangaande meer licht gekregen, zedert dat die Natie meer
kenbaar geworden is door de Reizen van Pieter den Groten door Europa, en zedert dat die
Vorst aan vreemde Natien toegang tot zyne Staten verleent heeft. Ten opzichte van het
Nachtmaal, geloven zy, zegt P. le Brun ubi sup. ‘even als de Grieken de wezentlyke
tegenwoordigheit van J.C., als mede de Transubstantiatie. Alle de Russen, die zedert eenige
jaren te Parys zyn gekomen...... (Men zou het zelfde konnen zeggen van alle de geenen die
door andere landen van Europa reizen.) waren zeer verwondert te vernemen dat zommige
hun geloof wegens die twee Artykelen in twyfel hadden getrokken.’ ...... De Memorie der
Sorbonne schryft die stellingen ook uitdrukkelyk aan de Russische Kerk toe. Men kan deze
stoffe breed verhandelt vinden in het boek van P. le Brun ubi sup.
Men kan zulks zien in de Memoires Historiques & critiques van de Maand April 1722.
Etat present de la Russie.
Men kan in de 1. Afdeeling over de Godsdienstplichten der Joden en der Roomsgezinden de
Excommunicatie der Joden nazien: maar die der Esseen ging alles te boven. Het zy genoeg
daar van aan te merken, dat de geen die uit hunne Societeit, om het schenden van de Wetten
derzelve, verdreven was, met allerlei elende en vervloekinge beladen wierdt.
De afgryselyke vervloekingen, in de Ibis van Ovidius vervat, konnen voor een formulier van
de Heidensche Excommunicatie gehouden worden.
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(f)

en zelfs die van de Christenen zyn ruim zo afgryselyk als die vervloeking der
Ouderen. Ja die Moscovische vervloeking wordt by ons stilzwygende verstaan onder
het oordeel dat wy over den staat der overlede-

(f)

De Excommunicatie van voorgaande eeuwen hadt veel verschrikkelyker gevolgen dan de
hedendaagsche. Die der Apostelen is verkeerdelyk opgenomen en nagevolgt van hunne
Opvolgers. Men vergelyke maar eens de praktyk der laatstgemelde met het geen de Apostelen
Paulus en Johannes in hunne Zendbrieven beveelen, met opzicht tot iemant die afgesneden
moet worden. Gewisselyk hebben de Apostelen nooit gewilt dat de banden der burgelyke
zamenleving zouden verbroken worden.
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nen vellen, omdat hun geloof met het onze niet overeenkwam. Waar aan kan men
(a)
zulks anders toeschryven dan aan de zucht die men voor den Godsdienst zyner
Voorouderen heeft? zucht die van Vader tot kind als by erfrecht overgaat, en van
alle tyden af isingeboezemt geworden: zucht eindelyk, die men direct of indirect in
allerlei Religien ontmoet; zelfs by de Inquisiteurs, schoon zy dat Erfrecht opentlyk
te keer gaan.
+
(b)
De Moscoviten waren eertyds zeer onkundige en domme menschen, vyanden
van nieuwigheden en vreemde gewoontens, ten alleruitersten bygelovig in hunnen +Hunne onkunde en
bygelovigheit verbetert
Godsdienst, en, gelyk reets aangetoont is, met ongehoorde vooroordeelen
ingenomen tegen de Religie van andere Volkeren. Peter de Groote is de eerste door Peter den Groten.
geweest, die de kunsten en wetenschappen in zyne Staten heeft ingevoert; hy heeft
de Russen gedwongen de nuttigheit van eene grote menigte gebruiken, welke hy
in zyne langduurige Reizen hadt nagespeurt, te erkennen. Die jegenwoordig van
een Moscoviter spreekt, wordt niet langer gemeent te spreken van een wezen dat
volstrekt van reden en menschelykheit ontbloot is: maar om hem volkomelyk tot een
mensch te maken, zegt men, zou men hem nog moeten ontheffen van al het
schandelyke dat 'er in hem nog is overgebleven, gelyk bedriegery, ontrouw, en
+
(c)
andere gebreken, waar over de dieren zelve zich zouden schamen. Perry stelt
+
een Moscoviter met eenen Gecalvinzeerden Monnik gelyk: Want hy zegt van
Hunne overgeblevene
gebreken.
den eersten 't geen men overal van den tweden zegt. Wilt gy weten of een
Moscoviter een eerlyk man is, zie of hy hair in de palm van zyn hand heeft. Daar is,
vaart hy voort, noch deugt noch eer in een Moscoviter. Een bedrieger houdt hy voor
een verdienstig man, en hy zegt opentlyk van zulk eenen, hy kent de waerelt en
kan niet misschen zyn fortuin te maken. Ik zou konnen staven, dat zy met die
beschryving niet bezwaart worden, indien ik niet vreesde voor de beschuldiging van
partydigheit: maar 't zy hoe 't zy, ik acht ze gelukkig die de ontrouw der Russen niet
van na by hebben ondervonden.
+
Om de Moscoviten tot gevoelens van eer en deugt te brengen, begon Peter de
+
Groote met het oprechten van Scholen, waar heen de vaders verplicht wierden
Wat schikkingen Czaar
Peter
tot verbeteringe van
hunne kinderen te zenden. Tot straffe van ongehoorzaamheit stelde hy in, dat
de
zeden
zyner
de niet onderwezene kinderen van de erfenisse hunner ouderen zouden versteken
onderdanen
gemaakt
zyn. Hy deet ook allerlei boeken, tot zyn oogmerk nodig, op de drukpersse leggen,
heeft.
en vervolgens alomme uitdeelen. De Geestelykheit, welke voorheen zo dom was,
(d)
dat zy eens een Baviaan, die een Moscovische Kerk ontheiligt hadt, deet grypen
(a)

(b)

(c)

(d)

In een Wet der XII. Tafelen staat dit bevel: Sacra privata perpetuo manento. Onder de
Grieksche Wetten is 'er eene welke die erfelyke Religie ook uitdrukkelyk beveelt. Vide Petitum
in Legibus Atticis.
Zie by Perry ubi sup. wat hy van den langen baart der Moscoviters zegt, voornamelyk van
dien der Priesteren; als mede hoe Czaar Peter de Groote een cyns van hondert Roebels op
yder baart leide, op te brengen by alle die hunnen baart wilden behouden; ook wat
godsdienstigen eerbied dat volk voor den baart hadt, als die hen onderscheidde van
vreemdelingen, en hen deet gelyken naar de Heiligen, die zy met baarden uitbeelden. Hunne
liefde voor den baart ging zo verre, dat men den Czaar van tyrannye en Heidensgezintheit
beschuldigde, omdat hy die ruigte hadt afgeschaft; en de godvruchtigste bewaarden hunne
afgesnedene baarden, om dezelve met zich te doen begraven.
Ubi sup. pag. 207. en 208. Hy meent dat zy geen begrip van eer hebben, omdat, zegt hy, de
openbare straf by hen geen merk van schande nalaat. Zelfs gebeurt het menigmaal, dat die
met de Kuout gestraft zyn, naderhand tot ampten van aanzien en vertrouwen geraken. Zy
antwoorden zonder eenige ontzettinge den geenen die hun zulks als een schande verwyt,
dat is ons overgekomen om onze Zonden. God en de Czaar waren op ons vertoornt. Olearius
spreekt nog erger van de Moscoviten, dan Perry.
Zie die Historie by Perry ubi sup. pag. 224. Zy gelykt vry wel naar die van de merrie welke
door last van de Inquisitie voor een toverhex gevat wierdt; als mede naar die van Brioché,
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en als een tovenaar ter doot brengen, werdt genoodzaakt tot letteroefening, tot het
leeren van de Latynsche taal, en vooral tot zich te leggen op de plichten die het
Priesterschap vereischt. Niettegenstaande het goed beleid van een Vorst, die met
recht by de allergrootste Wetgeveren der Oudheit mag vergeleken worden, was
+
Perry, die zich in den jare 1710. nog in Rusland bevondt, ooggetuige van het
ongeregelt leven en de dronkenschap der Russische Geestelyken, ‘Zeer gemeen +Ongeregelt leven en
dronkenschap der
is het, zegt hy, dat men in Moscou op grote Feestdagen 's avonds uitgaande,
Russische Geestelyken.
Priesters ..... smoordronken op de straten ziet leggen, die als men ze doet
ontwaken en

door den Raad van een der Zwitsersche Cantons, die nooit Marionetten of Poppenspelen
gezien hadt, byna veroordeelt om als een Tovenaar gestraft te worden.
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t.o. 239

EVEQUE Moscovite en HABIT PONTIFICAL.
EVEQUE Moscovite en HABIT de CEREMONIE.

EVEQUE Moscovite en ses HABITS ordinaires.
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aanspreekt, hun mond openen met te zeggen, wat wilt gy ... 't is van daag feestdag,
en ik ben zat.
+
Ik ga nu over tot zulke gebruiken van Godsdienst als den Russen in 't byzonder
+
eigen zyn. Zy hebben op hunne wyze veel eerbied voor hunne Geestelyken.
Kledy der Kerkelyken.
(a)
Deeze droegen voorheen zeer lang hair: maar tegenwoordig heeft dat gebruik
veel van zyne achtinge verloren. De Metropolitaan of Aartsbisschop van Novogorod
draagt een myter byna eveneens als die der Latynsche Bisschoppen; de andere
Bisschoppen hebben een ronden muts op 't hoofd. In een zwarten Priesterrok met
een zwarten mantel daar over, bestaat de kledy dier Bisschoppen. De Popen
(Moscovische Priesters) dragen een kalotjen op hun hoofd, 't welke echter het
+
(b)
eenigste teken niet is van hun Priesterschap, want daar by komen de Staf of Stok
+
dien zy in de hand, en het gewaad dat zy aan hebben. Evenwel is het kalotjen
Eerbied voor het kalotjen
het voornaamste teken van hunne Kerkelyke waardigheit. Dat hoostdekzel is zo der Priesteren.
(c)
ontzagchelyk by de Moscoviters, dat die een Priester slaan of beledigen wil, hem
het zelve eerst afnemen moet. Van ouds predikten die Priesters nooit voor het volk,
(d)
ten minsten zeer zelden. Behalven dat de onkunde hun niet toeliet, zelf
tegenwoordig, dikwils te prediken, zyn zy van gevoelen dat uit de predikatien
dwalingen ontstaan, en dat daar door de Ketteryen zich in de Waerelt verspreiden.
+
Om dezelve reden was voor de Regeering van Czaar Peter den Groten, de drukpers
+
in Rusland verboden. ‘Daar zyn, zegt ons Perry, van het gebruik in zynen tyd
Zy maken weinig werk
sprekende, maar eenige weinige van de voornaamste Priesteren, die zomwylen van Prediken.
voor den Czaar en in de Cathedrale Kerken op de grootste H. dagen eene predikatie
doen. Al de Geleerdheit der mindere Geestelyken, en al wat inderdaat vereischt
wordt in de geenen die zich by de Bisschoppen aangeven om tot de gewyde Ordens
te worden toegelaten, bestaat alleen in het Officie wel te konnen opzingen en
(e)
voorlezen, in een goeden naam te hebben by hunne buuren, en voorzien te zyn
van een goede en heldere stem, en in zo goed als mogelyk is, tot twaalf of vyftien
reizen toe, zonder adem te scheppen te konnen herhalen deze woorden Hospodi
pomili, Heere ontferm u onzer.’
+
De Russen zyn zeer gezet op het bouwen van Kerken, Kapellen, en Kloosters.
+
(f)
De Russen zyn zeer
Olearius heeft 'er meer dan twee duizent getelt: ‘Yder groot Heer heeft zyne
gezet
op het stichten van
byzondere Kapelle, en zelfs wel verscheidene .... Zy zyn voor 't meerendeel zeer
Kerken,
Kapellen, en
klein .... en beslaan maar vystien voeten in 't vierkant.’ Le Brun, die lang na
Kloosters.
Olearius in Rusland kwam, telde in 't geheel niet meer dan 679 zo Kerken,
Kapellen, als Kloosters. Het getal der Kerken moet groot zyn naar mate van het
getal der Geestelyken, die zeer menigvuldig zyn uit hoofde van de gemakkelykheit
+
om een Kerkelyk persoon te worden. Het getal der Monniken is niet minder. In die
Kerken gebruikt men waschkaarssen, en geen olie tot den dienst van den Altaar. +Hunne Altaarsieraden.
Die waschkaarssen staan in pypen op lampen. Het heilig Sacrament wordt in

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

Olearius.
Posok: die stok is gekromt, ten naasten by als een Bisschops staf. Men kan de onderscheidene
klederen der Bisschoppen in de nevensgaande figuren beschouwen.
Olearius en andere.
Olearius verhaalt ‘dat een Protopope of Opperpriester zich tot prediken begeven hebbende
...... door den Patriarch uit zyn ampt wierdt gezet, te gelyk met de Priesteren die zyn voorbeeld
hadden willen volgen, en dat hy ze alle excommuniceerde, en naar Siberien in ballingschap
verzondt.
Ondertusschen is het zeker dat men geen acht op geboorte noch opvoeding geeft, en wat
de reden aangaat, de Reisbeschryvingen spreken daar eenparig veel quaads van.
't Zyn de woorden van Olearius.
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een Ciborie, de gedaante van een duif hebbende, bewaart. De natuurlyke stem
maakt daar de muzyk, zonder eenig speeltuig.
+
Eertyds was het aan geene andere Christenen dan die van het Moscovisch
Kerkgebruik waren, geoorlost voeten in de Kerken van den Lande te zetten: ten +Eenige gebruiken
minsten moest men, verlof daar toe krygende, zulks voor eene uitnemende gunst genoegzaam afgeschaft.
rekenen, en de dus ontheiligde Kerk wierdt terstond daarna met wywater en wierook
gereinigt. Geen vreemdeling mogt ook op de Kerkhoven der Russen begraven
worden. Indien die gebruiken tegenwoordig niet gantsch afgeschaft zyn, men heeft
ze ten minsten zedert de Regeering van Peter den Groten niet zeer in acht genomen.
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+

Onder de Mis staan de Leeken, de Souverein zelfs niet uitgezondert, altoos
+
(a)
De Aandacht der Leeken
overend, of leggen op hunne kniën, en zyn bloodshoofds; van gelyken doen zy
in de Mis.
in alle de overige Kerkdiensten. De Groot Hertog, die ten tyde van Olearius
regeerde, verrichtte zynen aandacht ter aarde leggende. Men vindt daarom geen
stoelen noch banken in de Russische Kerken, behalven als 'er gepredikt wordt, of
wanneer men eenige Homilien leest. Men dult 'er ook geene honden. Men weert 'er
al wat den aandacht zou konnen storen. De Altaarbedienden hebben alleen toegang
tot het Heiligdom. De Czaar treedt daar in als hy ingewyd wordt, of wanneer hy
communiceert; ook mogen eenige Leeken van aanzien daar in komen, mids dat zy
verre van den Altaar blyven staan. Dewyl ik hier van de Misse der Russen heb
beginnen te spreken, moet ik den Lezer onderrechten, dat men de Mis in de oude
Slavonische taal leest, en voor het grootste gedeelte met een lage stem; dat de
gelovigen zich voor 't Sacrament nederbuigen om het aan te bidden; dat men van
de voorreden van de Mis af, tot de Communie toe, de deuren des Heiligdoms sluit,
en een gordyn daar over heen haalt, die den Altaar bedekt; doch dat in de
Paaschweek de deuren van het Heiligdom altoos open blyven, en zelfs onder het
doen van de Mis; dat behalven de gebruiken, waar in zy omtrent de Communie met
de andere Grieken overeenkomen, de Moscoviten, volgens Olearius, de Communie
(b)
geven aan die ydelhoofdig of onzinnig zyn, met hun het brood, in den wyn geweekt,
maar even aan de lippen te brengen; dat het ongeoorloft is eene kraamvrouw in
(c)
haar kraamkamer te laten communiceren; dat die eenigen eed voor den Rechter
gedaan hebben, of eenige zware misdaat begaan, de Communie niet mogen
ontfangen dan wanneer zy op sterven leggen. Eindelyk, dat men den zieken, voor
het communiceren, water, en zelfs veeltyds brandewyn, waar in men eenige Reliquien
heeft te weeken gelegt, te drinken geeft.
+
Ik hebbe reets aangewezen, met wat vooroordeel de Moscoviten zyn ingenomen
+
tegen die niet van hunne Religie zyn. Volgens de meeste Reisbeschryvingen,
De afkeer der Russen
van
andere Godsdiensten,
hebben zy het vooral geladen op de Roomsgezinden; echter is het onwaar dat
voornamelyk
van den
de haat der Moscoviters tegen dezelve zo verre gaat, als de Autheur van een
Roomschen.
slecht boek, genaamt la Religion des Moscovites, de waerelt heeft willen
dietsmaken. Het is nodig hier aan te merken, dat die Schryver en ook de meeste
andere zyne landsgenoten, die even als hy zyn uitgebannen of gevlucht, nooit de
gelegenheit hebben verzuimt van hunne galle uit te werpen tegen eene Gezindheid,
welke, om de waarheit te zeggen, haare broeders al te hard gehandelt heeft. Met
die gemoedsgestalte, zo strydig met de vereischte waarheit in het verhandelen van
een Historie, hebben zy zich bedient van de middelen die hun voorkwamen, om op
hun beurt die Gezindheit te mishandelen. Dus hebben zy, door hun toorn vervoert,
en zelfs in de grootste hitte van hunnen drift tegen die zy Papisten noemen, niet
gedacht dat zy de palen der gematigdheit te buiten gingen. Hoewel men zich ook
niet moet inbeelden, dat men van den anderen kant gematigder te werk hadt gegaan.
Dat is het gewrocht van dien blinden yver die alle menschen, van wat gezinte zy
wezen mogen, als een dwingelant beheerscht, en dien men van den waren yver
(a)

(b)

(c)

Zo zegt Olearius: maar in l'Etat de l'Eglise de Russie door Bergius verzekert men, dat Olearius
zich bedriegt. ‘De Russen bidden altoos overendstaande of ter aarde leggende, en knielen
niet, uit vreeze van dus te doen gelyk de krygsknechten die J.C. bespotteden. Ik hebben dit
getrokken uit P. le Brun ubi sup.
Dat gebruik koomt eeniger mate overeen met het geen eertyds als een Canon werdt vastgestelt
by een Concilie beroepen in Denemarken in ...... ‘dat namelyk, indiende zieke geen kracht
hadt om 't geen hy met den monde nemen moest, in te houden, men hem tot voorkominge
van de onheilige gevolgen dier zwakheit, het Lichaam van J.C. alleenlyk zoude vertonen,
teffens tegen hem zeggende, gelooft en gy zult het ontfangen bebben.
Zou dit geen drukfout wezen? Misschien moet 'er een valschen eed staan.
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niet weet te onderscheiden, dan na de moeilykste pogingen daar toe op zich zelven
+
te hebben aangewend! 't Geen de Autheur van la Religion des Moscovites wegens
het Oude Testament zegt, ‘dat namelyk de Russen, wel verre van het den volke +Hun gevoelen
in 't openbaar voor te lezen, in tegendeel het zelve niet waardig achten in handen aangaande het oude
te nemen, gelovende zelfs dat zy hunne Kerken daar mede ontheiligen zouden,’ Testament.
is wat te breed uitgemeten. Wel is waar, dat Olearius, na gezegt te hebben ‘dat de
Moscoviten hunnen Godsdienst op de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments
gronden,’ daar by
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voegt, dat zy niet dulden dat men den gantschen Bybel in de Kerk brengt, uit vreeze
van dezelve te ontheiligen door verscheidene onzedige texten die zy in het Oude
Testament vinden ..... en dat men het Nieuwe alleen daar in brengt, nevens eenige
plaatzen getrokken uit de Psalmen en uit de Profeeten: maar hy voegt 'er ook by,
‘dat het aan ydereen in zyn huis vrystaat den gantschen Bybel te doorlezen.’
+
Zy hebben den Bybel in 't Slavonisch vertaalt, volgens het Grieksch der LXX
+
Overzetteren. Indien men weten wil, welke van de Leeraren der Aloude Kerke
Hun Bybel en
by de Russen in achtinge zyn, van wat Kerkgewoonteboeken zy zich bedienen, Kerkboeken.
en wat boeken, zo wegens de Godgeleertheit, als wegens het oefenen van
Godsvrucht, by hen gedrukt zyn, behoort men vooral te lezen het uittrekzel des
Werks van zekeren Hoogduitscher Bergius genaamt, 't welk in het Recueil des
Liturgies van P. le Brun gevonden wordt. In dat uittrekzel vinde ik ook de tytels der
Hoofdstukken van een klein Moscovisch Rituaal of Kerkboek. Die tytels wyzen de
volgende gebruiken aan: 1. Gebeeden voor den dag waar op een vrouw van een
zoon bevallen is. 2. Voor den achtsten dag na de geboorte van dat kind, op welke
men 't zelve eenen naam geeft. 3. Voor den veertigsten dag na de verlossinge. 4.
Voor een vrouw die een miskraam gehadt heeft. 5. Voor de bezwering van toverye.
6. Tot verzoeninge met de Kerk. 7. Voor de Echtscheiding. 8. Tot het geven van de
Communie aan de zieken. 9. Gebeden aan Jezus Christus en aan de Heilige Maagd
voor gelovigen die op sterven leggen. 10. Reglement wegens het begraven der
geenen die op den Paaschtyd en in de Goede Week sterven. 11. Wegens het
overlyden van een Priester. 12. Wegens het begraven van een kind. 13. Gebeden
tot de benedictie der spyzen op Paaschen, en van kaas en eyeren; ook voor de
vroege vruchten, en voor die ze komen aanbieden; als mede voor den opdracht van
(a)
een huis en voor de bezitneminge daar van; nog voor het graven van een waterput,
en om den zelven te reinigen, wanneer daar in eenige vuiligheit gevallen is. 14.
Gebeden voor die iet onreins gegeten hebben. 15. Gebeden tot uitzuivering van
een bemorst vat. 16. Gebeden voor het wel opwasschen van koorn en ander graan,
voor al het gezaaiden enz. Die tytels zullen den Lezer genoegzaam de gebruiken,
waar op zy zien, te kennen geven.
(b)
Ik zal hier uit de Reisbeschryvingen niets aanhalen wegens den Regel der
Russische Monniken, noch wegens hunne vasten, onkunde, enz. Men merke alleen
(c)
+
aan, dat Peter de Groote de eerste geweest is die belastingen op de Kloosters
heest durven leggen, en die beval dat men daar in niemant zou aannemen ‘dan +Belasting en reglement
die den ouderdom van vyftig jaren bereikt hadt ...... bespeurt hebbende dat zich opde Kloos ters.
daar een aanzienlyk getal van jonge luiden onthieldt, die dus geen nut aan het
(a)

(b)
(c)

Men wydt ter zelver tyd het huis met zout. Cornelis de Bruin beschryft pag. 53. van zyne
Moscovische Reizen, in folio uitgegeven, de inwydinge van een Paleis des Czaars, in 't jaar
1702. geschied, in dezer voegen. ‘De vloer was met hooi bedekt, en daar stondt aan de
rechter zyde een grote tafel, met grote en kleine broden voorzien, op eenige van welke een
hand vol zouts gelegt was, en op andere stondt een zilver zoutvat vol zout .... Het is eene
gewoonte dat de nabestaande en andere vrienden der geenen die een nieuw huis gaan
bewonen, het zelve komen inwyden met zout, en zulks verscheidene dagen achter een. Dit
strekt tot een teken dat zy de bewoners veel voorspoed toewenschen, als mede dat zy nimmer
gebrek aan 't geen tot het leven nodig is, mogen hebben ..... Wanneer zy verhuizen, laten zy
in het huis dat zy verlaten, eenig hooi en brood op den grond leggen, zynde zulks een
zinnebeeld van de zegeningen die zy de aanstaande bewoners toewenschen.’ Waarschynelyk
is de reden der gewoonte van aan vrienden en aan vreemdelingen een snede broods met
zout daar op aan te bieden, gelyk men by de Duitschers, en zelfs by de Hollanders ziet, de
zelfde met die van het gebruik der Russen.
't Is dezelve met dien der Grieksche Monniken.
Perry ubi sup. pag. 186.
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gemeen toebragten, en den aanwas zyner onderdanen, zo nodig tot het voeren van
den oorlog, verhinderden.’
+
Men vindt by de Moscoviten de eerbewyzing aan Reliquien en Beelden, de
aanroeping der Heiligen, het Crucifix en het Kruis-teken, een groote menigte van +Uiterlyke devotie der
buigingen, knielingen, nedervallingen tot adoratie of veneratie van voorwerpen, Russen in Reliquien,
Beelden, enz.
veele Processien, veele bedevaarten: en gelyk die uiterlyke devotien nog
hedendaagsch by hen met veel onkunde en weinig meditatie gepaart gaan, zo
(d)
behouden zy ook in hun hart en in hun gedrag al wat de menschelyke verdorvenheit
kan

(d)

Ik verzende den Leezer naar Olearius, le Brun, Perry, enz.
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(a)

opleveren. Te Moscou bezit de Hoofdkerk den Rok van Jezus Christus, nevens
een Schildery van de Maagd, gemaakt door St. Lucas. De Russen houden die
Schildery als voor het Palladium van den Staat. In andere Kerken vindt men eenige
lichamen van inlandsche Heiligen: zesendertig goudene en zilvere kassen vol van
overwaardige Reliquien, worden in de Maria-Boodschaps Kerk bewaart. In die
kassen vindt men onder anderen eenig bloed van Jezus Christus; een hand van St.
+
Marcus, eenige beenderen van den Profeet Daniel, enz. De Beelden, die doorgaans
+
met olieverwe op hout geschil dert zyn, moeten door een Moscoviter zyn
De Beelden zyn met
uitgewerkt. Men verkoopt ze, of volgens hunne manier van uitdrukking, men ruilt olieverw op hout
ze of verhandelt ze voor een somme gelds. Het verkopen van dezelve zou zonde geschildert.
wezen: doch ten tyde van Olearius was het, volgens bevel van den Patriarch, den
vreemdelingen ongeoorloft die Schilderyen te hebben, uit vreeze dat zy ze ontheiligen
(b)
mogten. Die vreeze ging zo verre, ‘dat, een Hollander een steenen huis gekogt
hebbende, de verkoper den muur afschraapte ter plaatze daar een beeld geschildert
(c)
stondt, en het afschraapsel mede nam.’ De muuren der Kerken zyn alle met Beelden
beschildert, vertonende, behalven Jezus Christus en de Heilige Maagd, St. Nicolaas
+
en andere byzondere Heiligen, die de Moscoviters voor hunne Patroonen hebben
+
(d)
Elk Moscoviter heeft een
aangenomen. In de huizen hangt het Beeld van den Heilig omtrent het venster
Heilig geschildert Beeld in
met een waschkaars daar voor; in de straten ziet men ze ten toon gestelt tot
zyn huis. Men vindt ze ook
gemeene devotie, meest, zegt Carlisle, ‘in glazene kassen, op de poorten van
de stad, of boven de deuren der Kerken, of op een kruisstraat.’ Hoe groten haast op de straten, en bewyst
'er veel eerbied san.
men ook hebbe, men begroet ze, en wel zo dat zulks niet als in 't voorbygaan
geschiedt; maar men blyft een weinig stilstaan om hun een schietgebedeken toe te
brengen, met ongedekten hoofde, nevens een half dozyn buigingen en even zo veel
kruis-tekenen. Het eerste dat men te doen heeft als men in de kamer van een Rus
(e)
treedt, is het aanschouwen van 't geschilderd Beeld onder 't maken van een
(f)
Kruisjen, nevens het uitspreken van Hospodi, verzelt van eene eerbiedige buiging,
waar na men den heer van 't huis begroet. By arme luiden, daar de Beelden der
Heiligen gemeenlyk slecht gehuisvest zyn, en niet zindelyk onderhouden worden,
hangende doorgaans in een duisteren hoek, zonder kaars, en zonder eenig blyk
van eere, gebruikt een Godvruchtige Rus, vrezende zich niet behoorlyk van zynen
plicht te quyten, de voorzichtigheit van eerst te vragen waar God (namelyk het Beeld)
is. Die devotie, zo berispelyk wegens hare buitensporigheit, is gegrond op de
goddelykheit welke de Moscoviten aan hunne Beelden toeschryven, en op eene
menigte van mirakelen die zy daar van verhalen. Maar niettegenstaande die magt
van wonderwerken te doen, laten de Beelden echter niet na te verslyten en te
+
verouderen. Versleten zynde begraaft men ze op een Kerkhof of in een tuin; zomtyds
+
legt men ze in een rivier, om met den stroom weggevoert te worden. Men zou
Wat men met de
versletene Beelden doet.
die heiligen te kort doen, als men hen daar in wierp.
De Beelden onderstellen Heiligen, en de Heiligen bedevaarten. Die drie dingen
hebben te veel opzicht tot elkander om niet vereenigt te zyn. De aanroepinge der

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

C. de Bruins Reizen in fol. pag. 74.
Olearius Lib. 3.
Zo zegt Olearius. Carlisle zegt in tegendeel in zyne Relation de ses trois Ambassades, ‘dat
men behalven die van J.C. en van de Maagd Maria, zeer weinig schilderyen in de Kerken
vindt.’
Carlisle ubi sup.
Perry ubi sup. pag. 213. Olearius en anderen.
Heere? ontferm u myner.
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+

Heiligen is derhalven een voornaam gedeelte van de Godsdienstige Eerbewyzing
der Russen, en onder die Heiligen munt St. Nicolaas boven allen uit: want, gelyk +St. Nicolaas is de
(g)
voornamste Heilig.
het gemeen is in Rusland dat men in zaken van gewicht den Czaar by God
(h)
voegt, niet minder gemeen is het St. Nicolaas in de plaats der Voorzienigheit te
stellen. De Bedevaarten der Godvruchtigen worden voornamelyk gericht naar de
plaatzen daar de Heiligen meest vermaard zyn geworden. De Czaaren zelve (ten
minsten die voor Peter den Groten geregeert hebben) hebben zich daar van niet

(g)
(h)

Zie Perry pag. 212. en anderen. Zy zeggen meenigmaal God is sterk, gelyk ook de Czaar.
Indien God en de Czaar zulks toestaan.
Wanneer men hun, by voorbeeld, vraagt hoe lang zy op reis meenen te blyven, zullen zy
antwoorden zo lang als het St. Nicolaas belieft.
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onttrokken. Olearius noemt 'er twee. Ik verzende den Lezer naar dien bekwamen
Reiziger.
(a)
Dezelve betrekking, die 'er tusschen de Beelden, de Heiligen, en de Bedevaarten
is, moet 'er noodwendig wezen tusschen de Feesten en de Processien. Dewyl de
plechtige Feestdagen der Moscoviters dezelve zyn met die van den Almanach der
Grieken, is het onnodig zich daar mede op te houden; gelyk het ook is ten aanzien
van de Processien, uitgenomen zulke die den Moscoviten in 't byzonder eigen zyn.
+
(b)
Het eenigste dat men iet byzonders kan heeten in de ceremonien van de
+
Benedictie der wateren in Rusland, is dat men, na zich in die wateren, daar de
Aanmerking op de
Benedictie
der wateren in
Priesters waschkaarssen in uitgebluscht en Kruissen in geworpen hebben, te
Rusland.
hebben gedompelt, de ossen, de koeyen, en de paarden ook daar in drenkt, uit
het zelfde beginsel van godvrucht dat den eigenaar van die dieren met zyn gantsch
huisgezin daar heen heeft doen gaan.
+
Ten tyde van Olearius was 'er eene plechtige Processie op Nieuwjaarsdag,
vallende op den eersten van September, te weten voor dat Peter de Groote den +Plechtige processie op
Moscovischen Almanach verandert hadt. De Patriarch met zyne Hoogpriesterlyke Nieuwjaarsdag, voor heen
in gebruik.
sieraden bekleed, en gevolgt van de Geestelyken, elk naar zynen rang
uitgedoscht, en beladen met Kerkvanen, Beelden, Kruissen, en oude Kerkboeken,
kwam statelyk uit de Kerk te voorschyn, en ging den Czaar te gemoed, die van zyn
kant mede reets uitgegaan was om den Patriarch te ontmoeten. By elkander
gekomen zynde kuschten de Czaar en de Patriarch zich onderling, ook kuschte de
Czaar een schoon en kostbaar gouden Kruis des Patriarchs, die vervolgens den
Czaar en al het volk zegende en bewierookte. De Russen namen dat oogenblik
waar, om smeekschriften voor de voeten van den Monarch neder te werpen. Peter
de Grote, den eersten dag van 't jaar op den eersten January, gelyk by ons,
(c)
vastgestelt hebbende , verminderde door zulk eene verandering de aanzienelykheit
van die ceremonie, en den Moscoviten van dien tyd kwam des Czaars bedryf als
een omkeeringe van den Godsdienst voor.
(d)+
De Processie op Palmzondag hebbe ik reets voor een groot gedeelte
+
beschreven, namelyk die Ceremonie waar in de Czaar, uit nedrigheit te voet
De Processie op
gaande, den toom hieldt van het paard waar op de Patriarch zat, terwyl deze de Palmzondag.
intrede van Jezus Christus binnen Jeruzalem verbeeldde. Dus wisten de Russen,
in 't midden van hunne domheit, zo wel als de Roomsgezinden, de nederigheit des
Heeren onder een waereltsche pracht te vertonen: maar wie weet ook niet, dat de
kunst van strydige dingen te doen zamenstemmen overal het ambacht der
Altaarbedienden is? Men bekleedde de ooren van het paard, om te beter den ezel,
waar op de Heere Jezus gezeten was, na te bootzen. Aan het hoofd van de Processie
reedt een wagen die zeer laag was, waar op men een boom zag met allerlei vruchten
beladen, en op den boom zaten vier kleine jongens met witte hembden over hunne
klederen, zingende of schreeuwende eenige malen Hosanna. Daar op volgde de
Geestelykheit in haar Ceremonie-gewaad, dragende Kruissen, Beelden, en
Kerkvanen, zegenende en bewierokende het volk dat de Processie verzelde. Alle
hadden zy palmtakken in hunne handen. De Processie ging met eene langzame
statigheit voort, en de weg was met laken bevloert, of ook wel gedekt met de klederen
van veele jongelingen die hunne rokken uit nedrigheit hadden uitgetrokken.
(a)
(b)
(c)
(d)

Men kan by Olearius nazien de naamen van verscheidene Moscovische Bedevaarten.
Corn. de Bruin pag. 23. van zyne Moscovische Reizen, doet eene fraaye beschryving van de
Benedictie der Wateren, welke hy te Moscou in den jare 1709. zag verrichten.
Hy maakte die verandering den 1. January 1700. Zie Perry ubi sup. pag. 227.
Zie hier voor op de 66ste Bladzyde.
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+

De Paasch-eyeren waren eertyds een aanzienlyk teken van devotie op Paaschtyd.
Zedert Czaar Peter den Groten is die gewoonte alleen by het gemeen in gebruik. +Paascheyeren.
(e)
Men wil dat de Russen die eyeren voor een zinnebeeld der Opstandinge hielden.
Zy worden gemeenlyk blaauw geverft, hoewel men ze ook andere kleuren geeft.
Op verscheidene van die eyeren vindt men geschreven, Jezus Christus is opgestaan.
Dewyl het belang zich gemakkelyk met Godsdienstige gebruiken van een seker
(f)
soort weet te vermengen, zyn de Paasch-eyeren eerlyke middelen tot het be-

(e)
(f)

Volgens Hackluit, aangehaalt in de Verhandeling van Hody die den tytel voert van The
resurrection of the same Body, &c.
Cornelis de Bruin ubi sup.
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komen van geschenken en vereeringen geworden.
+
Hier zal ik de plechtigheden der kroninge van een nieuwen Czaar, als welke
veel gemeenschap met de Religie hebben, laten volgen: ‘Alle de Metropolitanen, +De Kroninge van een
nieu. wen Czaar.
Aartsbisschoppen, Bisschoppen, Kneez, en Boyaren, en zelfs de voornaamste
Koopluiden van alle de steden des Ryks moeten zich naar Moscou begeven tot het
bywonen van die Ceremonie. Op den Kronings dag, geleid de Patriarch gevolgt van
alle de Metropolitanen den nieuwen Groot-Hertog naar de Kerk van het Kasteel,
daar men een verheven stellaadje heeft oprecht, waar op men drie stoelen even
wyd van elkander staande geplaatst heeft, namelyk een voor den Groot-Hertog,
den tweden voor den Patriarch, en den derden voor den muts en den mantel des
Hertogs... Die muts is met paarlen en diamanten bezet, en heeft een quispel in 't
midden, waar aan een kleine Kroon hangt, ook met eedele gesteentens beladen.
De mantel is .... met sabelbont gevoert .... Zodra de Czaar in de Kerk treedt, hoort
men de Geestelykheit lofzangen opheffen...... voorts richt de Patriarch zyn gebed
tot God, tot St. Nicolaas, en tot andere Heiligen, om hen by deze plechtigheit te
nodigen. Na dat gebed, wordt de Groot-Hertog door den eersten Raadsheer van
Staat aan den Patriarch aangeboden ... Deze den Vorst hebbende doen nederzitten
op den eersten van de drie gemelde stoelen, brengt hem een klein kruis van
diamanten aan het voorhoofd, en zegent hem ..... hier op volgt een gebed, waar na
de Patriarch aan twee Metropolitanen bevel geest tot het opnemen van den muts
en den mantel, en doende voorts eenige Boyaren naderen om den Groot-Hertog
daar mede te versieren, zegent hy den Vorst wederom, en raakt hem nog eens aan
't voorhoofd met het klein Diamanten kruis. Na die benedictien des Patriarchs treden
de andere Prelaten ook toe, en zegenen den Groot-Hertog, doch alleenlyk met de
hand. Eindelyk zetten de Groot-Hertog en de Patriarch zich voor een oogenblik
neder, want zy staan terstond wederom op, zo ras men de Litaniën gaat zingen ....
en de gebeeden om den voorspoed des Czaars. Dat alles wordt gevolgt van bly
gejuich. De De Boyaren naderen thans den Groot-Hertog, kuschen hem de hand,
en slaan zich tegen 't voorhoofd in zyne tegenwoordigheit. De Patriarch maakt een
einde van de plechtigheit met een korte vermaning aan den nieuwen Czaar, en
geeft hem de laatste benedictie. Uit de Kerk van 't Kasteel gaat men over in twee
andere, daar men de Litanien hervat ..... Uit die Kerken gaat men naar het Hertoglyk
Paleis, om het middagmaal te houden.’ Met gastmalen eindigen de grootste
ceremonien.
+
Nu keere ik weder tot het geen eigentlyk den Godsdienst betreft. De Moscoviters
+
ondernemen niets zonder vooraf het Kruis-teken te maken, zelfs in zaken die
Hoe de Russen het
Kruis-teken maken, en wat
zeer onverschillig zyn. Dat men het teken van 't Kruis aan 't voorhoofd begint,
geeft den Hemelvaart van J.C. te kennen, en van daar op de borst nederdalende, zy daar door willen te
kennen geven.
wordt 'er het hart of het woord van God onder verstaan. Het teken naar den
rechter schouder verbeeldt de opstandinge der rechtvaerdigen, en naar den linker
de verryzenis der verdoemden. In gevolge van zulk eene vruchtbare zinspeling,
was het ten hoogsten nodig dat de Russische gelovigen wisten op wat wyze, en
met welke vingeren het teken van 't Kruis moet gemaakt worden om te verdienstiger
te zyn, en te gelyk aangenamer aan God. Zeker Patriarch gaf dien aangaande zyne
herderlyke onderrichting, en wilde dat het voorrecht van het teken met drie vingers
te maken volkomelyk zou blyven aan de Priesters, met bevél dat de Leeken, en alle
die de Priester-orde niet hadden ontfangen, het teken van 't Kruis alleenlyk met
twee vingers zouden maken. Voor dat bevél maakten alle gelovigen zonder
onderscheit het Kruisteken met drie vingers van de rechter hand. Die nieuwigheit
verwekte derhalven groot gemor: de gelovige Leeken, die in die drie vingers de
verborgenheit der Drieënheit waanden te vinden, weigerden zich te onderwerpen,
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en om die zeer gewichtige zaak door te dryven, wierdt 'er, zegt men, een
Gezandschap van Constantinopelen afgevaardigt, een Kerkvergadering belegt, en
de Vervloeking, door de magt van den Czaar ondersteunt, tegen de onwilligen
uitgesproken. Om kort te gaan, een leerstuk van die natuur hadt ook zyne martelaars.
+
De Doop der Moscoviten heeft eenige byzonderheden die verdienen te worden
+

De Doop der Moscoviten.
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t.o. 245

Le BAPTÊME des RUSSES.

B. Picart del. 1732.
Les FUNERAILLES des RUSSES.
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(a)

aangetekent. Zodra een kind ter waerelt koomt, laat men een Priester halen om
het te reinigen. Die reiniging strekt zich uit tot alle die daar tegenwoordig zyn. Volgens
Olearius doen zy hunne kinderen dopen zo ras zy geboren zyn, volgens anderen
(b)
zynn luiden van aanzien daar omtrent zo nauwkeurig niet. De gevader en de
gemoeder (Peeten of doopheffers) van het eerste kind, zyn het ook van alle de
andere kinderen die daarna uit dat zelve huwelyk geboren worden. In de Kerk
(c)
gekomen zynde, geven die peeten negen waschkaarssen aan den Priester, die
dezelve ontsteekt en kruisgewyze vastmaakt aan het waschvat, waar in het kind
moet gedoopt worden. De Priester bewierookt de peeten, en heiligt het water: daarna
doet hy nevens de peeten driemaal processie rondom het Doopvat. De Klerk, die
(d)
(e)
vooruitgaat, draagt een beeld van St. Jan. Vervolgens gaan zy alle met den rug
naar het Doopvat staan, om daar mede, zegt Olearius, te betuigen den afkeer dien
zy hebben van de drie vragen welke de Priester aan de peeten staat te doen,
namelyk 1. of het kind den Duivel afzweert, 2. of het zyne Engelen afzweert, 3. of
het zyne werken afzweert. Op yder vraag, antwoorden de peeten ja, en spuwen
tegen den grond. Daar op volgt de Bezwering: dit doet men buiten de Kerk, uit vreze
dat de Duivel, uit het kind varende, dezelve mogt ontheiligen. Na de Bezwering
snydt de Priester het hair op het hoofd van 't kind kruisgewyze af, en legt het in een
boek, volgens Olearius; of windt het in wasch, en brengt het op een afgezonderde
plaats van de Kerk, volgens den Schryver van la Religion des Moscovites. De daar
op volgende Doop geschiedt met een drievoudige indompeling, gelyk van de Grieken
reets is aangemerkt. De Priester, een korrel zout in den mond van het kind gesteken
hebbende, verricht daar aan kruisgewyze zalvingen, welke hier voor het Vormzel
verstekken, en het kind voorts een wid hembd aangetrokken hebbende, spreekt hy
het dus aan, nu zyt gy zo zuiver als dit hembd, en gereinigt van den smet der
erfzonde. Om een einde van die plechtigheit te maken, hangt men een gouden of
zilveren kruis, of ook wel een van minder waarde, volgens de middelen van de
ouders, om den hals van het kind. Dat kruis strekt het kind tot een teken van zynen
Doop: men moet het dragen zo lang men leeft, en zelfs moet men 't aan hebben na
de doot. By dat kruis moet men voegen den Heilig, dien de Priester aan het kind tot
een patroon geeft; stellende te gelyk het afbeeldzel van dien Heilig de peeten ter
hand, onder eene uitdrukkelyke vermaning van het kind op te voeden tot een
byzondere hoogachting voor zynen patroon. Na den Doop kuscht de Priester het
kind en de peeten. Hier is nog aan te merken. 1. Dat alle Echtelyke verbintenis
tusschen de peeten en de kinderen die zy onder den doop gehouden hebben, ook
by de Russen verboden is. 2. Dat men tot elken Doop versch water in het doopvat
doet, omdat de Moscoviters wanen dat het water de erszonde der dopelingen naar
zich trekt. 3. Dat men de geenen die tot den Russischen Godsdienst overgaan, in
een beek of in een rivier doopt. Men dompelt ze daar driemaal in, en 's winters maakt
men een gat in 't ys om den Doop te verrichten. Doch indien de dopeling te zwak
(f)
wezen mogt om die ruwe inlyving te ondergaan, giet men hem tot driemaal toe
een ton vol water over het hoofd.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

Corn. de Bruin, pag. 57. ubi sup. Ed. in folio.
Religion des Moscovites.
Olearius.
Olearius ubi sup.
De Plaat, waar in de Moscovische Doop wordt afgemaalt, verbetert eenige misslagen in de
beschryving. Mr. Picart heeft zich geschikt naar het verhaal van een Rus, hem in den jare
1732. aan de hand gekomen.
Religion des Moscovites.
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(g)

De hier onder aangehaalde Autheur zegt, dat na den Doop ‘de Priester het
gedoopte kind neemt, en met deszelfs hoofd een Kruis maakt aan de deur van de
Kerk, kloppende vervolgens met een hamer driemaal op die deur ... alle die by den
Doop tegenwoordig zyn geweest, moeten dat geluid gehoort hebben: anders zou
men meenen dat het kind niet wel was gedoopt geweest.’
Wat aangaat het Huwelyk; in Moscovien is de Echtscheidinge gemeen en
+
geoorlost, maar de veelwyvery is verboden. Het eerste is eene gelukkige vervulling
+
voor het twede: hoewel onder hen ook (zo
Hun Huwelyk.

(g)

Dezelve Autheur.
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(a)

wel als by ons) een ander soort van polygamie of veelwyvery, welke het
(b)
Christendom heest moeten dulden, en den Joden in de Wet niet verboden was,
in zwang gaat. De Russische Priesters begeven zich, even als de Grieksche, in 't
Huwelyk: zelfs houden het de Russen voor noodzakelyk dat zy getrouwt zyn, en zy
willen 'er geene dulden dan die een wettige huisvrouw hebben, of ten minsten geloste
doen van 'er eene te nemen. Een Geestelyk persoon moet met een maagd trouwen,
die van goede zeeden is, en indien hy weduwenaar werdt, mag hy geen twede
huwelyk aangaan. Volgens de meeste Reisbeschryvingen, is de huwlyksliefde by
+
de Moscoviten van weinig kracht; maar men behoeft zo verre niet te gaan om de
+
flauwheit daar van te ontdekken; en 't is ten minsten verdrietig dat een huwelyk
Aanmerking op de
flauwheit der Huwlyks
zonder liefde, en zelfs menigmaal met haat, gestadig krakeel, en allerlei
hesde.
ongeregeltheit verzelt, niet aangemerkt mag worden als een verdrag voor een
tyd, gelyk by verscheidene zeer redelyke volkeren in gebruik is. Want alles wel
ingezien, waarom verdoemt men zich zelven terwyl men anderen verdoemt? De
Christelyke Religie wil, 't is waar, dat men wedergeboren wordt in 't midden van
allerlei kruis en wederwaardigheden, maar zy beveelt van gelyken dat men de
vervolgingen ontgaan moet. Behalven dat de Moscoviten quade mans zyn ten
opzichte van de huwlyksliefde, houden zy hunne vrouwen als opgesloten. Doch dat
(c)
tyrannisch gebruik heeft Peter de Groote, van zyne Reizen wedergekeert zynde,
een weinig verandert. 't Zy uit minnenyd, of uit eene erfelyke gewoonte, of wel uit
verachting, voor dien tyd was het aan de vrouwen verboden in 't gezelschap van
hunne mannen te verschynen, wanneer zy zich met elkander vrolykmaakten. Iet
diergelyk ontmoet men nog in de Nederlanden, doch buiten eenigen dwang van
den kant der mannen, die echter daar in nog een overblyfzel van de Spaansche
+
jalouzy schynen behouden te hebben. De Czaar wilde dat de vrouwen nevens hare
+
(d)
Reglementen van den
mannen zouden genodigt worden op bruilosten en andere vermakelykheden.
Czaar
op het Huwelyk.
Hy begeerde ook dat 'er geen Huwelyk zou worden aangegaan dan na
dezamenkomst en wederzydsche bewilliging van de aanstaande Echtgenoten, in
(a)
(b)

Zie Olearius, die 'er nogtans byvoegt dat men de hoerhuizen niet duldt.
Men moet dit met onderscheit verstaan: want het was niet anders geoorloft dan met vreemde
vrouwen. De warmte van het climaat en de bedorvene zeden der nabuurige volkeren gaven
daar gelegenheit toe. De hoerery strekte voor een hinderpaal tegen het overspel, tegen de
zonde van Onan, en tegen iet dat nog veel erger is. Op gelyken voet gaat zy onder de
Christenen in zwang. De Roomsgezinde, Evangelische, en alle andere Secten erkennen dat
men ze dulden moet om 't gemeene welwezen, om den verboden minnehandel te weeren,
om den ongehuwden staat eenigzins te gemoed te komen, enz. Maar wat werkt
desniettegenstaande, zekere verdorvenheit van smaak niet al gedrochtelyke gruwelen uit!
Men heeft van Rome gezegt,

Quot coelum stellas, tot habet tua
Roma puellas.
En men heeft 'er bygevoegt,

Pascua quotque boedos, tot habet tua
Roma cinoedos.

(c)
(d)

Men heeft de strengheit der Wetten ten uitersten moeten doen gelden, om te verhinderen dat
die verdorvenheit niet byna algemeen wierdt in een Land meer dan driehondert mylen
Noordelyk van Romen afgelegen.
Perry ubi sup. pag. 190.
Perry ubi sup. p. 191.
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(e)

plaats dat men voorheen de jonge luiden niet toeliet elkander te zien, veel min te
vryen, of onderlinge trouwbeloste te doen. De Vaders en de Moeders van wederzyde
maakten het huwelyk van hunne kinderen klaar, en de gelieven mogten elkander
(f)
eerst zien na de voltrekking van den Echt, of op zyn best daags voor de bruiloft.
De vrienden van den Bruidegom begaven zich tot die byeenkomst naar het huis
van de Bruid, die nevens haare vriendinnen dat bezoek afwachtede. Na een kort
compliment van beide de kanten, schonk de verloofde vryster aan haaren vryer een
glas brandewyn; hier mede betuigende dat haar keuze op hem gevallen was. Na
deze zamenkomst mogten zy volgens uitdrukkelyk verbod elkander niet wederzien,
dan in 't oogenblik dat zy voet in de Kerk zetteden. Zie daar wat Perry verhaalt, maar
volgens Olearius hadt dat gebruik zyne uitzonderingen. Zomwylen, zegt

(e)
(f)

Olearius en anderen.
Perry ubi sup.
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deze Auteur, gebeurde het dat iemant een schone vrouw meenende getrouwt te
hebben, eene mismaakte hadt aangetroffen. Met recht schryst hy de quade
huishoudens aan die manier van trouwen toe. Peter de Groote gaf een verbod uit
‘van niemant te trouwen zonder onderlinge toestemminge van beide de partyen, en
wilde dat het geoorloft zou zyn elkander ten minsten zes weeken voor het voltrekken
van 't huwelyk te zien en te bezoeken.’
De Autheur van Religion des Moscovites verhaalt nog een byzonder gebruik dat
+
de Russen voorheen by de verloving of ondertrouw in gebruik hadden. Hier is het.
In de plechtigheit der verloving stondt de vader van zyn vaderlyk gezag af, nadat +Vreemde plechheit van
hy zyne dochter twee of drie geeselslagen hadt toegebragt, stellende met eenen ondertrouw.
den geessel of de roede in handen van zynen toekomenden schoonzoon.
+
Om nu te komen tot de ceremonien van besluit, staat te letten dat by luiden van
aanzien, en by alle die hen daar in navolgen, in gebruik is dat men kort voor den +Toestel tot den
bruiloftsdag twee Suachas huurt, zo noemen de Russen twee vrouwspersonen Bruiloftsdag.
aan welke zy het bestel over de bruiloft geven, te weeten eene van zyde der Bruid,
en eene van die des Bruidegoms. De Suacha van de Bruid moet zich naar het huis
van den Bruidegom begeven, om daar een fraai bruidsbedde te doen gereet maken
op veertig gerven rogge of ander koorn, rondom de welke men verscheidene tonnen
vol tarw, gerst, en haver plaatst. Dit betekent den overvloed en de vruchtbaarheit.
De dag voor de bruiloft is voornamelyk geschikt tot het geven van geschenken aan
+
de Bruid. Dit behoort tot het werk van de Suacha des Bruidegoms. Onder die
+
geschenken zyn de Russische Juffers meest gezet op het blanketsel, en zelfs
De Russische Juffers
verzekert men dat de allerschoonste zich daar van bedienen, 't zy omdat het de blanketten zich.
gewoonte is, 't zy zulks voortkome uit die bedorvenheit van smaak, volgens welke
men hedendaagsch zo wel de schoonheit als de lelykheit der verwe van onze
Fransche Dames onder een rood smeersel verbergt.
+
Op den bruilofsdag treed de Bruidegom tegens den avond uit zyn huis, en
+
begeest zich naar zyne Bruid, verzelt van zyne ouders en vrienden, als mede
De Bruilofts-dag.
van eenen Priester die te paard zittende voor hem heenen rydt. Na het voorspel
van gejuich en van gelukwenschingen, gelyk in alle landen gebruikelyk is, zet men
(a)
zich aan de tafel. ‘ Men recht daar drie schotelen aan, maar niemant eet 'er van,
en men laat aan 't hoger eind van de tafel een plaats open voor den Bruidegom.
Terwyl deze met de ouders van de Bruid in gesprek is, bekleedt een kleine jongen
zyn plaats, en staat niet op voor dat hy met geschenken overladen is. De Bruidegom
plaats genomen hebbende, brengt men de opgetooide Bruid met een sluyer overdekt
by hem. Zy worden van elkander gescheiden door een gordyn van karmozyn taf,
door twee jongelingen vastgehouden, zo dat zy belet worden malkander te zien.
Dan koomt de Suacha van de Bruid haar het hair vlechten, en leggende de twee
trenssen op haar hoofd, zet zy daar boven op een kroon van goudt-of bleekvermilioen
kleur, gevoert met een lap kostelyk stof van zyde, meer of min prachtig naar mate
van den rykdom der gelieven...... De andere Suacha tooit ook den Bruidegom: terwyl
ondertusschen eenige vrouwen ...... hun duizent zotternyen toezingen ..... (eenige
speelmeisjes strooien hop onder het gezelschap.) Dan komen ook twee jongelingen
in het vertrek...... medebrengende een groote kaas nevens eenige broden op een
burrie of berry, waar aan eenige Sabelvellen hangen. Van wegen de Bruid wordt
ook diergelyk aangebragt. Men draagt dat alles naar de Kerk, na dat het door den
Priester gezegent is. Eindelyk zet men op de tafel een groot zilver bekken, vol lappen
van satyn en taf ...... vermengt met vierkante zilvere lapjes, met hop, met gerst en
haver, alles ondereen. De Suacha, het aanzicht van de Bruid ontdekt hebbende,
(a)

Olearius in zyne Reizen.
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neemt eenige handen vol daar uit, en bestrooit daar mede het gezelschap...... Daar
op geschiedt de verwisseling van de trouwringen, 't welk door de wederzydsche
vaders van de gelieven verricht wordt. De Suacha geleidt de Bruid naar de Kerk......
De Bruidegom volgt met den Priester, die gemeenlyk zyn aandeel van den
bruiloftswyn zo wel naar zich neemt, dat hy van twee zy-

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

248
den moet ondersteunt worden terwyl hy te paard zit, zo wel als in de Kerk onder het
inzegenen des huwelyks.
+
In de Kerk, daar de inzegening geschieden moet, dekt men den grond voor een
+
gedeelte met karmozynrood taf, en legt daar een ander stuk van dezelve stoffe
De plechtigheeden van
het
trouwen in de Kerk.
overheen, waar op het ondertrouwde paar gaat overend staan. Voor den
huwlykszegen, laat de Priester hen de offerhande doen, bestaande in visch,
suikergebak, enz. De Priester zegent hen vervolgens, en houdt boven hun hoofd
de Beelden der Heiligen die zy voor patronen hebben aangenomen, waarna hy de
rechterhand van den toekomenden man, en de linker van de aanstaande vrouw
tusschen zyne handen vattende, hun tot driemaal toe afvraagt of zy zich goedwilliglyk
in den Echt begeven, en of zy elkander zullen beminnen gelyk het behoort? Ja
geantwoord zynde, vatten alle die daar tegenwoordig zyn, elkander by de hand, om
sten

te dansen, terwyl de Priester den 128
Psalm (volgens de Hebreeuwsche telling)
zingt, waar in de zegeningen des Huwelyks voor een gedeelte vervat worden......
Den Psalm uitgezongen hebbende, zet de Priester hun een krans van wynruit op
het hoofd, of op den schouder, zo het een weduwenaar of eene weduwe is. De
ceremonie geschiedt onder het uitspreken van deze woorden, wascht en
vermenigvuldigt, waar na hy het huwelyk voltrekt met te zeggen (dit nemen de
Moscoviten nooit in den striksten zin) 't geen God heeft zamengevoegt, zal de
mensch niet scheiden. Deze woorden uitgesproken zynde, steken alle de
Bruiloftsgasten waschkaarssen aan, en een van hen biedt den Priester een glas vol
wyn aan. De Priester drinkt het uit, en de getrouwden doen hem bescheid; elk ledigt
dat glas tot driemaal toe, waar na de getrouwde het glas tegen den grond werpen,
en het onder hunne voeten treden met vervloekinge tegen de geenen die tweedracht
onder hen zullen trachten te verwekken. Ter zelver tyd bestrooien eenige vrouwen
het paar met vlaszaat en met kennipzaat.’ Daar op worden de gelukwenschingen
wederom herhaalt, met die overmaat van blydschap welke men altoos op bruiloften
bespeurt. Nog eene gewoonte die zeer vermakelyk is, moest ik hier niet vergeten.
‘Die zelve vrouwen, zegt Olearius, trekken de jonggetrouwde vrouw by haren tabbert,
even of zy ze van haren man wilden aftrekken, maar hy voegt 'er ook by’ dat zy
haren ‘echtgenoot zo wel vasthoudt, dat alle de pogingen dier wyven vruchteloos
zyn.’
+
Zie daar de huwlyksplechtigheden tot in de Kerk voltrokken. De jonge vrouw
+
(a)
Verdere Ceremonien
keert naar huis in een sleede van zes flambouwen omringt: en de jonge man
doet zulks te paard. De bruiloftsgasten volgen. De jonge man gaat met de gasten voor het byleger.
aan tafel zitten, maar de vrouwen leiden de getrouwde bruid naar de slaapkamer
om haar te bedde te leggen. Daarna komen verscheidene jonge manspersonen
den getrouwden bruidegom ophalen, en geleiden hem met het licht der flambouwen
die zy in de hand hebben, in de gemelde kamer. Hier gekomen zynde, steken zy
(b)
hunne flambouwen in de tonnen die rondom het bruilofts bedde staan, en vertrekken
zich vervolgens: dan stapt de nieuwgetrouwde vrouw van haar bedde, hebbende
haar nachttabbert omgeslagen, gaat haren man te gemoed, en doet hem eene zeer
nederige reverentie. ‘Thans ziet de jonggetrouwde man, volgens Olearius, zyne
vrouw voor de eerstemaal in 't aangezicht. Zy begeven zich te zamen aan tafel; men
discht hun, onder andere spyzen, een gebraden vogel op, dien de jonge man van
een scheurt, werpende vervolgens het stuk dat hem in de hand blyft, 't zy het een
poot of een vleugel zy, over zynen schouder weg, waar na hy het overige opeet.’
Dit is het laatste Bedryf. Waarna alle de omstanders vertrekken, en de getrouwde
(a)
(b)

Olearius ubi sup.
Zie 't geen te voren gezegt is.
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zich te bedde begeven. Een oud huisgenoot gaat aan de deur van de kamer op de
wacht staan. De bygelovigste stellen betoveringen in 't werk, om het mingeheim wel
te doen slagen. Men voegt 'er by, dat de gemelde huisgenoot kort na het byleger
zich aan de kamerdeur moet plaatzen, om te vernemen of alles wel toega. Op het
goed getuigenis van den man laat men terstond trompetten en keteltrommen horen,
en maakt men de baden voor die nieuwgetrouwde luiden klaar. De volgende dagen
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+

brengt men in vrolykheit door, en dan heerscht de dronkenschap boven al: en
+
terwyl de man zich met drinken tot zatheit toe ophoudt, weet de vrouw, indien
Vrolykheden enz. na de
men de Reizigers geloven zal, behendiglyk haar voordeel met dat overschot van Bruiloft.
vryheit te doen, en zich met den eenen of den anderen galant te vermaken.
Ik hebbe my over die huwlyksplechtigheden meer dan naar gewoonte uitgebreid.
De byzonderheit heeft zulks vereischt. Echter moet men niet meenen dat men alle
die gebruiken altoos op alle bruiloften zo net in order ontmoet. Daar omtrent is
verandering en onderscheit zo wel in Moscovien als elders, voornamelyk ten aanzien
van de dronkenschap en de gemelde galantery. Men vindt in Rusland, zo wel als
in Vrankryk, nuchtere mannen en eerlyke vrouwen.
+
Ik voege by deze beschryving eenige aanmerkingen, die opzicht hebben tot het
Huwelyk. De onvruchtbaarheit is een reden tot echtscheiding, maar indien zulks +Voorwendzelen tot
Echtscheiding.
geen plaats heeft, kan men, om zich van zyne vrouw te ontslaan, voorwenden
dat zy al te devoot is, en haar onder dat voorwendzel in een Klooster steken. Men
kan zulks ook van zich zelven voorwenden, en zich dus bevryden van het verdriet
(a)
en hartzeer dat men in het huwlyk ondervonden heeft. Ik plaatse hier onderin 't
Latyn de voorzorge die de Moscoviters gebruiken eer zy eene vrouw naderen, en
ik voeg 'er by, dat de Godsdienstigste zich vervolgens wachten van in de Kerk te
verschynen, zelfs na het bad. Ten minsten, zo Olearius zegt, een Latyn blyven zy
aan 't portaal staan om hunne gebeden te doen. Wat de Priesters belangt, het is
hun geoorloft den Altaar te naderen. De vrouwen blyven gemeenlyk aan de deur
staan onder den dienst. De groote vasten schort de huwelyksplichten volkomelyk
op.
+
De lykplichten zyn niet minder aanmerkelyk dan de bruiloften. ‘zo ras de zieke
+
het afgelegt heeft (Olearius spreekt hier) zendt men om de nabestaande en
De Lykplichten der
Russen.
andere vrienden van den overledenen. Deze schikken zich rondom het lyk, en
schreyen zo zy konnen. Eenige vrouwen (die zich daar ook bevinden om te huilen)
vragen den doden wat reden hy gehadt heeft om te sterven, of het met zyne zaken
niet wel stondt, of hy geen redelyk bestaan hadde enz. (Dewyl het lyk geen antwoord
geeft) schenkt men den Priester bier, brandewyn, en meede, opdat hy gebeeden
voor de ziel des gestorvenen doe. Men wascht het lichaam schoon, en na dat men
het een wit hembd heeft aangetrokken, of in een zweetdoek gewonden, geeft men
't schoenen van Rusleer aan de voeten, en legt het in de kist met de armen over de
borst kruisgewyze geslagen. De Moscoviten maken de dootkisten uit de stam van
een boom die uitgeholt wordt. Men overdekt de kist met een laken, of wel met den
mantel, of reisrok van den overledenen, (maar men draagt het lyk niet naar de Kerk
dan na verloop van acht of tien dagen, voor zo veel het saizoen zulks toelaat, of
ook wel naar den rang dien de overledene in zyn leven gehad heest. Wie zou
geloven, dat 'er zulk een belagchelyk onderscheit gemaakt wierdt tusschen een
edelman en een burger, tusschen een armen en een ryken? Men beeldt zich
ongetwyfelt in, dat men in de andere waerelt veel beter zal ontfangen worden, als
men in deze wat langer boven aarde gestaan heeft. Wat 'er van zy) de Priester
bewierookt den doden, en besproeit hem met wywater tot den dag zyner
begrasenisse toe.
+
De Lykstatie geschiedt op de volgende wyze. Een Priester treedt vooruit, dragende
de beeltenis van den Heilig dien de overledene by zynen Doop voor zyn Patroon +De Lykstatie.
heest aangenomen. Hy wordt gevolgt van jonge dochters die den gestorvenen
de naastbestaande zyn, en welke voor huilsters verstrekken (of by gebrek van die,
(a)

Qui concumbendi libdine tentatur, antequam concumbat, sanctorum si adsint, imagines operit,
& de collo appensam crucem demit, ne prophano actu polluatur sacrum Christianae lustrationis
pignus.
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huurt men eenige vrouwen tot die droevige ceremonie.) Daar na volgt het lyk, van
zes mannen op de schouders gedragen. Indien 't een Monnik of eene Nonne zy,
doen de medebroeders of zusters het lyk die laatste eere aan. Andere Priesters
gaan ter zyden het lyk, en bewieroken het al zingende, om de boze geesten af te
weeren. Dan volgen de nabestaande en andere vrienden ..... elk met een waschkaars
in de hand .... Wanneer men aan het graf gekomen is, ontdekt men de kist, en houdt
het beeld van den Heilig over den doden, terwyl de
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Priester gebeeden doet, of eenige plaatzen uit de Liturgie opleest. Daar na zeggen
de bloedvrienden en andere den doden goeden nacht, kuschende hem zelven, of
anders zyn kist. Voorts nadert de Priester, en geeft hem zyn paspoort of vrygeleibrief
in de hand. Dat paspoort is ondertekent van den Metropolitaan en van den
Biegtvader, die zulke brieven verkopen (meer of min duur) naar (de middelen en)
(a)
den rang van de kopers.’ Het vervat een getuigenis van het vrome leven, of ten
(b)
minsten van het berouw des overledenen.) Wanneer een stervende de laatste
benedictie van den Priester genoten heeft, en na zyn doot zyn Certificaat in de hand
houdt, twyfelt men niet langer of hy in den Hemel welkom wezen zal. De Priester
adresseert den doden meest altyd aan St. Nicolaas. Eindelyk sluit men de kist toe,
en laat ze nederdalen in het graf; het aanzicht van den overledenen wordt ten Oosten
gewend, en men neemt het laatste afscheid van hem met waare tranen, of ten
minsten met de tranen die men gekogt heeft.
Menigmaal deelt men levensmiddelen of geld uit onder de armen die zich by het
graf bevinden: maar een gebruik is 'er dat mogelyk nog meer in zwang gaat, namelyk
dat, volgens Olearius, ‘men den rouw en de droefheit in meede en in brandewyn
gaat verdrinken.’ Men weet dat de Russen en verscheidene andere Natien,
voornamelyk de Noordelyke, de gewoonte hebben behouden van dootmaalen aan
te rechten, en het gebeurt nog tegenwoordig maar al te dikwyls dat men zich by die
gelegenheit, ter eere van de doden dronken drinkt; zelfs by zommigen van de
beschaafdste Volkeren van Europa.
+
Geduurende den rouw, die van veertig dagen is, houdt men drie gastmaalen; te
+
weten den derden, den negenden, en den twintigsten dag na de begrafenisse.
Gastmalen geduurende
den rouw.
Een Priester, die voor de rust van de ziel des overledenen betaalt wordt, moet
geduurende die veertig dagen 's morgens en 's avonds voor den doden bidden, in
een tent welke daar toe op het graf is opgerecht. Men viert ook jaarlyks de
+
gedachtenisse der gestorvenen, bestaande voornamentlyk in te gaan weenen op
+
(c)
Jaarlyksche gedachtenis
de graven, en in dezelve te laten bewieroken door gehuurde Priesters, die,
aan
de dodenbehalven het stuk gelds dat zy voor hun wierook, of liever voor het wasch, waar
mede zy de grafsteden berooken, ontfangen, ook hun voordeel hebben van
verscheidene soorten van gerechten en eetwaaren die men daar brengt, of van de
+
Aalmoessen die men daar voor den armen geeft. Wegens die Aalmoessen, moet
+
(d)
Aanmerkinge op de
men de aanmerkinge van een Reiziger niet vergeten. De Moscoviten besteden
aalmoessen.
ze als tot een afkopinge van hunne onrechtvaerdigheden en wanbedryven.
De verdiensten van dat gebruik is ons al te wel bewust, om de waarheit daar van
te betwisten. Hoe veele godvruchtige werken en heilige geschenken of donatien is
men daar niet aan verschuldigt? De Donateurs of schenkers zelve zyn daar aan
(e)
verschuldigt de Bewyzen van hunne deugt en heiligheit.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Men kan een van die Paspoorten by Olearius vinden.
Perry ubi sup. p. 222.
Olearius ubi sup. L. I.
Zie den zelven Autheur. L. III.
Comines verhaalt in het VII. Boek van zyne Memoires of Gedenkschriften, dat iemant onder
de geenen die hem het lichaam van J. Galeas, Hertog van Milaan, vertoonden, dien
ondeugenden Vorst met den naam van Heilig vereerden. ‘Ik vroeg hem, zegt Comines, waarom
hy hem Heilig noemde, daar hy hem immers omringt zag met de wapens van verscheidene
steden en plaatzen, waar van hy zich op eene geweldadige wyze had meester gemaakt,
zonder daar op eenig recht te hebben? .... Waar op hy my zagtkens antwoordde: Wy noemen
hier te lande Heiligen alle de geenen die ons goeddoen, en hy heeft deze schone Kerk der
Karthuizers gesticht, enz.
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Historische verhandelingen over den
godsdienst en de plechtige gebruiken der
christenen,
Die zich den naam van Protestanten,
Evangelischen, en Gereformeerden hebben
gegeven.
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Historische verhandelingen Over den godsdienst
En de plechtige Gebruiken der christenen die zich den naam van
Protestanten, Evangelischen en Gereformeerden hebben gegeven.

Eerste verhandeling.
Waar in de oorsprong, opkomst, en voortgang der Reformatie
beschreven wordt; als mede wat pogingen tot verzoeninge en
vereeniginge der Christenen, zo in 't algemeen als in 't byzonder, zyn
aangewend.
DEze laatste Verhandelingen hebbe ik geschikt tot de beschryvinge van de
Protestantsche Godsdiensten; namelyk van de Luthersgezindheit, van de
Calvynsgezindheit, en van de Leere der Engelsche Kerk welke in Engeland den
(a)
naam van hooge Kerk, en van Bisschoppelyke, of Episcopaale draagt. Alle die
+
Secten (men vergeve my dit woord, 't welk ik in zyne ware betekenis gebruik, en
+
by gevolg van alle aanstotelykheit ontbloot is) belyden geene Traditie of
Redenen der
Protestanten tot het
Overleveringe te erkennen, als welke, volgens hun gevoelen, geenzins een
gedeelte van het geloof kan uitmaken, noch de waarheit daar van staven, omdat verwerpen van de Traditie.
die Overlevering onzeker is, verschillende menigmaal volgens de verschillende
meeningen der byzondere takken des Christendoms, en volgens den aart der
volkeren en landen die dezelve aannemen. Met één woord, men verwerpt ze, omdat
(b)
zy geen vasten grondslag heeft. Alle die Gezindheden verachten en verwerpen
eenstemmiglyk het gezag van een zichtbaar Hoofd der Kerke. Veele Calvinisten
+
maken (immers scheelt het niet veel) van het lichaam der Kerke een zuiver
Democratischen Staat, alwaar een Handwerksman, in geval van noodzakelykheit, +De Protestansche Kerk
en in gevolge van zyne byzondere denkbeelden, de rechten van het geloof mag by een Democratischen
Staat vergeleken.
verdedigen tegen de Bedienaren der Kerke, en de gestoeltens beklimmen om
dezelve te wederleggen. De andere, in 't algemeen by die Secten aangenomene,
gronden bestaan in het lochenen van de Onfeilbaarheit der Kerke, en van die haarer
Decisien of Uitspraken, voor zo verre dezelve niet overeenkomen met de H. Schrift,
+
die de eenigste regel des Geloofs wezen moet. De H. Schrift, zeggen zy vervolgens,
vervat in 't algemeen alle de Artykelen van 't Geloof; zy wyst klaarlyk aan, en op +Zy houdt de H. Schrift
voor den eenigsten Regel
eene wyze evenredig met het begrip van alle menschen, 't geen ter zaligheit
des Geloofs. Geeft vryheit
nodig is. Eindelyk geven zy aan ydereen vryheit tot het onderzoek van den
tot onderzoek.
Godsdienst, tot het naspeuren van den zin der Schriften, en tot de uitlegginge
daar van voor zich zelven. Wel verre van zich

(a)
(b)

High Churth.
Men kan de Schriften van Claude en van alle de Protestantsche Controversisten daar op
nazien.
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blindeling te onderwerpen aan de uitspraken en gevoelens van Predikanten en
Leeraren, heeft een iegelyk het recht van te oordeelen over hunne Leere, over de
hoedanigheit van het leerstuk dat zy predikende voordragen, of by geschrift uitgeven,
over hunne manier van onderrechten, en over de bewyzen die zy bybrengen. Men
grondt de vryheit van dat onderzoek op verscheidene plaatzen uit de H. Schrift, en
+
door zulk een behulp toont de gemeene man, met den Bybel in de hand, aan den
Herder die hem van den Predikstoel heeft onderwezen, dat hy zelv in staat is om +Gevolg daar van.
in de Heilige Schrift den waren zin van den text dien de Prediker verklaart heeft,
na te vorschen, zyne eigene uitlegginge met die van den Leeraar te vergelyken, en
zommige texten zaam te voegen en overeen te brengen. Dus staat het dien man
vry om te geloven, of niet te geloven 't geen zyn Herder hem heeft voorgestelt:
(a)
gelooft hy 't niet, hy rechtvaerdigt zich met te zeggen, ‘ dat men niet gehouden is
alles wat de Predikanten leeren, voor Goddelyk aan te nemen, noch zich daar naar
te gedragen zonder verder onderzoek ...... dat hun gezag, op wat wyze men hen
wil aanmerken, 't zy afzonderlyk of zaamgevoegt, 't zy alle te gelyk of voor het
meerendeel, niet onbepaalt noch buiten tegenspraak is, ten aanzien van zaken die
het geloof, den dienst, en de algemeene regelen der zeeden betreffen.
+
Die gronden, op een zekere wyze aangedrongen, schynen te strekken om een
soort van Anarchie of heerschloosheit, en van vrygeestery in de Kerk in te voeren. +Tegenwerpingen daar op
gemaakt.
De minste Leek wordt daar door byna gelyk gestelt met het vereenigt lichaam
der Bedienaren des Christendoms; het geeft voet tot Scheuringe en byzondere
Secten. Zie daar in weinig woorden eenige der voornaamste tegenwerpingen, welke
men tegen die grondstellingen maakt. Het voegt ons niet dezelve te wederleggen,
noch te verdedigen. Zedert de Scheuringen, door Luther en Calvyn veroorzaakt,
(b)
zag men desaangaande eene grote menigte van Werken, zo voor als tegen, in 't
licht komen. Wegens het recht van onderzoek, heeft men den Protestanten in 't
algemeen geantwoord, dat het niet zeer redelyk is te hopen dat men uit zich zelven
(c)
alleen, voor al wanneer men noch studie, nochtyd, noch roepinge, noch middelen,
noch bekwaamheit daar toe heeft, in staat zal zyn om genoegzaam licht te verkrygen
in het lezen van eenen bondel van Geschriften, die wel waarlyk heilig en van God
uitgegeven zyn, doch ten aanzien van de leerstukken, daar in vervat, in 't algemeen
(a)
(b)
(c)

Claude Defense de la Reform. ch. 7. pr. p.
Laatst hebben Arnaud, Nicole, Claude, Pajon, en Jurieu veel over die stoffe geschreven.
By voorbeeld, wat onderzoek zou men hebben konnen verwachten van den kant der
Americanen? Men moet noodwendig ten hunnen opzichte komen tot eene byzondere en
verborgene genade, waar door God de geene die de plichten van den natuurlyken Godsdienst
hebben opgevolgt, heeft zalig gemaakt. Ten minsten moet men hen aanschouwen als leden
van die eerste Kerke, welke het Jodendom is voorgegaan, en waar van Adam en Noach de
Opperhoofden geweest zyn, en dewelke in vervolg van tyden altoos gelovigen in alle de
gedeeltens van het Heidendom voor zich behouden heeft. Die geen kennisse konnen gehadt
hebben noch van de openbaringe aan Mozes gegeven, noch van die J.C. heeft gedaan,
hebben immers konnen zalig worden door andere middelen buiten de Besnydenisse en buiten
den Doop. Wy zyn niet minder hoogmoedig dan de oude Joden. Voor het Christendom hadt
God de verstandigste onder de Heidenen op eene ongemeene wyze verlicht. Een Leerling
van Pythagoras hadt gezegt, dat men God en de rykdommen niet te gelyk kan beminnen.
Democritus wilde dat men van zynen overvloed den armen zou mededeelen. Cicero en
verscheidene andere hebben de liefde tot den naasten en de liefdadigheit aangeprezen.
Veele wyze mannen van het Heidendom hebben gezegt dat men God in den geest moet
aanbidden, en verscheidene andere hebben de noodzakelykheit van de verzoeninge der
menschen met God erkent. Met één woord, schoon het zeer waarachtig is, dat het noodzekelyk
was de menschen van alle kanten met God door J.C. te vereenigen, is het echter niet minder
waar dat God aan het Heidendom lichts genoeg hadt overgelaten tot verlichtinge van een
zeker getal wyze mannen, die hem door hunne standvastigheit in het waarnemen van de
plichten van den natuurlyken Godsdienst zyn getrouw geweest.
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zeer duister, en geschreven in talen die aan onzetyden, gewoontens, en zeeden
vreemd zyn; waar in men menigmaal luttel verstaanbare zinspelingen ontmoet, en
(d)
zelfs schynbare strydigheden die veele ophelderingen nodig hebben; waar in men
een groot aantal van onbekende zaken verhaalt vindt, die aanleidinge tot
verschillende, en zomwylen dubbelzinnige onderwerpen geven; waar in eindelyk
niets klaars gevonden wordt, en 't welk geen gelegenheit gaf tot het oprechten van
gantsche Boekzalen vol Commentarien en uitleggingen, behalven eene uitnemende
aaneenschakeling van zedelyke plichten, van verhevene voorbeelden van deugt,
van wonderbare bedryven der

(d)

Zie Locke Oeuvres divers. Tom. II. in zyne Dissert. sur la maniere d'expliquer S. Paul &c.
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Goddelykemacht, beschreven of gedicteert door twee uitmuntende Wetgeveren en
door van Gods geest aangeblazene Profeten, doch die alle echter de verborgenheden
van den Godsdienst in eene ondoordringelyke duisterheit hebben gelaten. Indien
het onderzoek moet vallen op onze plichten, en op 't geen daar toe behoort, is 'er
niemant die niet in staat is om den zin van den Bybel te doorgronden, en om een
navolger van J.C. en der Heiligen te zyn. Maar indien men van de leerstukken en
uitspraken der Kerke wegens geloofszaken aan zich zelven appelleert, wat zal 'er
van het Christendom worden in het midden van zo veele zwarigheden, als men over
elk punct des geloofs zal konnen opperen? Yder nieuw zamenstel dier onderzoekers
zal eene Kerk oprechten, en gelovigen vinden, die op hun beurt niet zullen nalaten
leerstukken te smeden. Om die wanorde te myden, vraagt men of het niet beter is
dat men aan eene algemeene en vrye vergadering, welke de gantsche Kerk
(a)
verbeeldt, overgeeft het recht van vast te stellen wat men geloven en beleven
+
moet, opdat 'er geene verdeeltheit zy? Het schynt ook dat het Kerkelyk lichaam
+
ten deele gelykt naar het Staatkundig lichaam, waar in noch Kabalen, noch
Gelykenis tusschen het
onderkruipingen, noch afzonderlyke gemeenschappen, noch instellingen strydig Kerkelyk lichaam en het
Staatkundig lichaam.
met die reets vastgestelt zyn, gedoogt worden. De gelykenisse tusschen dien
tweederlei Staat zou volledig wezen, indien het in den eenen, zo wel als in den
anderen, geoorloft was van party te veranderen, en indien het niet gevaarlyker ware
zyne ziel te wagen met het verlaten der Kerke, dan zyn lichaam te onttrekken aan
+
het een of het ander Land. Men verraadt zyn geweten, zegt men, met onder
+
(b)
Of men niet in een Kerk
misbruiken te blyven verkeeren, en met belydenisse te doen van een geloof
kan blyven, waar in
dat maar uiterlyk is: maar hoe verre gaan die misbruiken? welke zyn die
misbruiken gevonden
(c)
misbruiken? en waar in bestaan ze? kan men niet myden daar deel aan te
worden?
nemen, en stilzwygen? Wat misbruiken zyn 'er die het geweten waarlyk konnen
quetsen? zal men ooit zonder eene Hemelsche roepinge konnen waarmaken dat
'er verdoemelyke misbruiken zyn in de Christelyke Gemeente welke men verlaten
heeft? Moet men den naam van misbruiken geven aan godsdienstige Eerbewyzingen
die inderdaat opzicht hebben, of betrekkelyk zyn tot het Opperwezen? bedriegt men
(a)

(b)

(c)

De Protestanten staan zulks toe, mids dat de vergaderde Kerk (het algemeen Concilie) vry,
gezond in de leere, verlicht van oordeel, en alleen op de H. Schriftuur gegrond zy. Maar waar
zal men, varen zy voort, een genoegzaam getal van Bisschoppen en Leeraren, 300. by
voorbeeld, vinden die alle van een en 't zelve advys zyn, die niet zyn omgekogt, noch bevreest
gemaakt, enz. Zie 't geen Pajon in zyn Examen des préjugés over die zwarigheden bybrengt.
Daar en boven, zegt men met den zelven Pajon, hoe zal ik my konnen verzekeren dat het de
Kerk is die spreekt, en dat ik by gevolg van het gevoelen der Kerke ben? ‘De Paus, vyftien
Kardinalen, dertig Bisschoppen, vyftig Doctoren, hondert Pastoors, schoon die alle
geraadpleegt zynde, my alle een en 't zelfde zeggen, geven my nogtans geen meer zekerheit
van de decisie der Kerke enz.’ Wat is 'er in alle die onzekerheden zekerder voor een Christen,
dan de navolging van J.C. en de oefening der Christelyke plichten, waar in noch Scheuringe,
noch Kettery gevonden wordt?
Ik moet hier aanhalen een merkwaardige plaats van M. Jurieu, in zyn Systeme de l'Eglise
pag. 157. &c. Daar zyn twee algemeene wegen, waar door God menschen die zich in zeer
verdorvene Gemeenschappen bevinden, behoudt...... De weg van afzondering, en de weg
van verdraagzaamheit...... De weg van afzondering is, wanneer God de geenen die in de
Afgodendienstige Secten (te weten het Heidendom, zodanig als hy 't beschryft, en het
Pausdom, volgens zyne denkbeelden) zyn opgebragt, de genade doet van het goede te
konnen scheiden van het quade, van zich te voeden met het sap van Gods woord, met de
grond-waarheden enz. Die scheidinge geschiedt door eene klare bevattinge, of door eene
gelukkige onkunde...... Het overige van die plaats late ik daar, alleenlyk zeggende dat 'er met
reden wordt staande gehouden, dat iemant die wederkeert tot een Gemeente, waar van by
de dwalingen erkent, en belydenisse doet van dezelve te geloven, in een staat van
verdoemenis is.
't Is genoeg voor éen nederig geweten zyn eigen geloof te bewaren, zonder zich te bemoeien
met het geloof van anderen te wederleggen, enz. Dit is een plaats uit Phoebadius.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

zich niet, en gebruikt men geen vooroordeelen van gewoonte of van opvoeding
tegen 't geen men misbruik noemt? moet men liefdeloos zyn tegen die de gevolgen,
uit zommige gebruiken getrokken, niet willen aannemen? Is men genoodzaakt in 't
openbaar te schreeuwen en den standaart op te steken tegen de Kerk, hoe zy ook
wezen moge, wanneer ons niets anders opgelegt wordt dan een eerbiedig stilzwygen,
en wanneer ons geloof kan stand grypen in 't midden van gebruiken (men gaat
verder) in 't midden van Godsdienstige bedryven die ons mishagen, en die wy
inwendig verwerpen? Maar indien men toestemt dat het hart van eene Kerk, waar
(d)
aan men bedorvenheit bespeurt, niet nalaat gezond te wezen, indien men bekent,
dat

(d)

Zie Jurieu vrai Systême de l'Eglife pag. 150.
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(a)

niettegenstaande die verdorvenheit God echter zyne grondwaarheden daar in
bewaart, en dat zyn woord daar in wordt aangenomen, waarom verlaat men dan
die Kerk? Zulk eene toestemminge veroordeelt immers de scheuringen. Maar men
handelt bedriegelyk met eene Godsdienstige Gemeente, voegt men 'er by, met
dezelve zonder overtuiging te blyven aankleven. Men antwoord dat het gebrek van
overtuiging de Scheuringen niet wettigt: want, indien zulks waar was, zouden alle
de geenen die byzondere gevoelens in hunnen boezem voeden, zo wel by de
Protestanten als by de Roomsgezinden, verplicht zyn zich af te zonderen. Nu
erkennen de Protestanten zelve, dat men van twee quaden het grootste, 't welk de
Scheuringe is, myden moet. Voorts is het gebrek van overtuiging vry gemeen door
het gantsche Christendom, uit hoofde van de zwarigheit welke men in de leerstukken
ontmoet, en onder de Protestantsche Gemeentens schuilen, zo wel als onder de
Roomsgezinde, veele Socinianen, ruimschotige Godgeleerden, en andere luiden
die alleen den naam van Géreformeert voeren, hoewel zy door eene uiterlyke
belydenisse van dezelve leerstukken met den anderen vereenigt blyven.
+
Zie daar eenige van de redenen welke men tegen de Scheuringen der
Protestanten heeft bygebragt: alle hale ik ze niet aan, omdat ik geen party trekke. +Reflexien op het
voorgaande.
Indien het geding van de eene en de andere zyde onmiddelyk in Gods
tegenwoordigheit bepleit wierde, zouden onze geschillen welhaast vereffent wezen,
aangezien God minder van ons afvordert dan de menschen, en dewyl 't geen hy
van ons vordert, veel verscheelt van 't geen de menschen ons afeisschen. De
hairkloveryen waar door men de klaarblykelykheit des geloofs heeft gewaant te
konnen bepalen, hebben geen kracht noch gezag in zyne vierschaar. Zy waaren
alleen goed voor menschen, die in den tusschentyd van zeventien eeuwen de zaken
indiervoegen hebben beleid, dat men de Christenen door Geloofs-artykelen en
formulieren heeft moeten regeeren. Die middelen hebben het gezag der
Geestelykheit vermeerdert: zy heeft zich daar van bedient om de volkeren in vreeze
te houden, en de godvruchtigheit des volks heeft daar in berust. De luiheit en de
onkunde hebben de zaligheit der zielen aan haar bevolen. Toen begon die droevige
onverdraagzaamheit stand te grypen, waar door het Christendom een hard en
ondragelyk jok geworden is. Na het verval des Keizerryks en na den ondergang van
het Heidendom, hebben die onverdraagzame Geestelyken het zwaard en het vuur
tot hunnen nutte beginnen te gebruiken. Laat ons geen verslag doen van die
vervolgingen, waar omtrent men den Christenen heeft konnen verwyten al 't geen
zy te voren in de Heidenen hadden berispt. Het zy genoeg te zeggen, dat het
Heidendom hen eerst in vreeze hieldt, en dat ongedult beteugelde, 't welk van de
eerste tyden af een deel Christenen tot een nieuwsgierig onderzoek van de
leerstukken en verborgentheden hadt vervoert, waar uit partyschappen ontstonden,
die toen reets grote scheuringen hadden konnen verwekken, indien 'er Vorsten
waren geweest om ze te ondersteunen, en volks genoeg om aanhang te maken.
Mogelyk zouden de eene zo wel als de andere niet nagelaten hebben in hunne
Manifesten redenen van hun doen by te brengen, die ruim zo veel schyn zouden
(a)

Zie Claude daar hy zulks breed verhandelt, en toestemt dat God in het midden der verdorvene
Kerke zich hadt voorbehouden een groot aantal van ware gelovigen, die hun geloof hadden
bewaart en hun geweten rein gehouden ...... zich vergenoegende met de gronden van den
Christelyken Godsdienst, enz. Men kan de plaats nazien op pag. 117. 118. 119. van zyne
Defense de la Ref. Tom. II. Edit. de 1683. Ten minsten bewyst hy daar mede, dat het zo
mogelyk is zalig te worden in eene Kerk daar misbruiken zyn ingeslopen, als het mogelyk is
te leven als een eerlyk man en als een goed burger in een Staat, waar in men ongeregeltheden
ontmoet. Daar uit vloeit, zal men zeggen, dat men geen Scheuringe moet aanvangen enz.
Zie by den zelven Claude eene andere merkwaardige plaats op pag. 229.
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gehadt hebben als het hedendaagsch voorwenden van Geestelyke onderdrukking
en van verdorvenheit der Kerke.
+
Een iegelyk weet, dat de Protestanten die onderdrukking en die verdorvenheit
der Kerke gestadig bybrengen als de beweegredenen tot de Reformatie. By die +Oorsprong der
menigvuldige ceremonien
twee beweegredenen hebben zy gevoegt de gewaande verdorvenheit van de
van den Roomschen
leerstukken en van den uiterlyken Dienst. Wat dezen Dienst betreft, men heeft
Godsdienst.
aangemerkt dat dezelve door de vermenging der volkeren, en door de
toegevenheit welke men voor de nieuwbekeerden uit de Heidenen gehadt heeft, is
overladen geworden met ceremonien en gebruiken, waar aan het gemeen zich veel
meer heeft konnen gewennen, dan aan de plichten der Chris-
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telyke zedekunde. Ondertusschen zou het quaad min gevaarlyk zyn geweest, indien
men met dien grooten toestel, die anders den Godsdienst veel Majesteit byzet, zich
de rechten van dien Godsdienst niet onrechtvaerdig hadt aangematigt, om te beter
aan de gierigheit en aan de heerschzugt der Kerke te voldoen. Zou ik durven zeggen,
dat in de laatstvoorgaande tyden het Christendom konde vergeleken worden by
een markt, voorzien van allerlei koopmanschappen, en van potzemakers en
quakzalvers om het volk te vermaken; ook van veel klatergoud en sieraden tot
+
bedekkinge van de gebreken der waaren. Wat aangaat de Leerstukken, 't is zeker
+
dat het verval van 't Latyn, de overstroming der Barbaarsche volkeren, en de
En van de verdorvenheit
der Leerstukken.
verbastering die zy in de Europische Talen gemaakt hebben; de hairkloveryen
der oude Filosofen, die der nieuwe, de brabbeltaal der Mystiken en Devotarissen,
als mede die der Scholen en Kloosteren op veelerleye wyzen veranderinge in de
Godgeleertheit en den Godsdienst hebben te weeg gebragt, en geschillen
veroorzaakt, welke de duisterheit der Leerstukken, en de onkunde der Christenen
van dag tot dag vermeerderende, meer en meer gelegenheit gaven tot de
+
baatzuchtige kunstenaryen der Geestelykheit. Reets lang voor Luther en Calvyn,
+
hadt men over die wanorde der Kerke geklaagt. S. Bernardus verweet aan de
Lang voor Luther en
Calvyn was daar over
Geestelyken van zynen tyd, dat zy de zaligheit der zielen niet beoogden, maar
geklaagt.
dat men uit winzugt zich den kruin liet scheeren, de Kerken bezogt, en de Mis
celebreerde. Zedert dien Oudvader, heeft men niet minder gerucht gemaakt tegen
de ongebondenheit der Geestelyken, de verslapping der Kerkelyke Tucht, en de
verkoeling der ware godvrucht. Men hadt reets in de Concilien van Pisa, van
Constans en van Bazel de verbetering der Kerke voorgestelt. Nicolaas van
Clemangis, die ten tyde der Kerkvergadering van Pisa leefde, hadt eene Verhandeling
over den verdorven Staat der Kerke, opgestelt, waar in hy de noodzakelykheit om
dezelve te hervormen uitdrukkelyk aanwees. Alexander V. die geduurende het
Concilie van Pisa den Pausselyken Stoel beklom, hadt plechtiglyk belooft aan die
Hervorming te zullen arbeiden. De twede Kerkvergadering van Pisa, in den jare
1505. gehouden, was ten zelven einde gericht. Men verklaarde zich daar uitdrukkelyk
voor de noodwendigheit om de Kerk te hervormen in het geloof en in de zeeden, in
het Hoofd en in de leedematen, tot uitblusschinge van Scheuringen en Ketteryen.
Men ziet daar uit, dat de gemoederen reets waren voorbereid tot die Revolutien der
zestiende eeuwe, welke Luther, Calvyn, en eenige andere, in de hoedanigheit van
+
Reformateurs, de stoutheit hadden te verwekken. Tot wettiging van het recht dat
+
zy zich aanmatigden om te hervormen, en te besnoeien, brachten zy, behalven
Redenen door de
de onkunde der volkeren, voor bondige redenenen te berde het schandelyk leven Reformateurs van hun
doen gegeven.
en de gierigheit der Geestelyken, die, als men weet, zich toen ter tyd zeer
buitensporig in den koophandel der Aflaten gedroegen; het quaad onderwys dat
men den volke gaf, de bygelovigheden, de overmaat van ceremonien, de valsche
+
mirakelen, het bedrog der Reliquien, enz. Echter waren Luther en de andere
+
Reformateurs niet eerder met ernst op hunne hervorming bedagt, dan nadat
Daar liep veel
menschelykheit onder.
verscheidene Vorsten uit veele menschelyke inzichten hunne party omhelst
hadden. Dus was het werk der Reformatie in 't algemeen de vrucht der Staatkunde,
en de Zendinge der Reformateurs die van den haat, dien men door gantsch Europa
tegen de Monarchy van den Paus, en tegen de Emissarissen van het Roomsche
Hof hadt opgevat. Men moet zich derhalven niet verwonderen, dat 'er zo weinig
eendrachtigheit, gedult, zachtmoedigheit, en nedrigheit met die grote Omwending
van zaken verzelt ging, welke by gevolg in geenen deele kan vergeleken worden
met de wonderbare voortgangen die het Christendom onder de Apostelen en hunne
Opvolgeren gemaakt heeft. Dit myn zeggen vindt zich bewezen uit de verscheidenheit
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der denkbeelden en gevoelens van de Hoofden der Reformatie, uit het onderscheit
der Leerstukken dat welhaast Secten en partyschappen verwekte, uit de geweldige
middelen waarmede men de Luthersgezindheit invoerde, en uit de bitterheit der
controversen. Het kan niemant onbewust zyn, dat men in die groote en plechtelyke
herstellinge van de breuken die de Antichrist in den wyngaart des Heeren gemaakt
hadt (Dus spraken de Protestanten) zich doorgaans van harde woorden, en
beledigende uitdrukkingen tegen die Kerk, waar van men afgescheiden was,
bediende. Luther vaart in zyne schrif-
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(a)

ten zeer hevig uit tegen den Paus, en tegen de Roomsche Kerk, en zelfs ontziet
hy zich niet zynen aanhang in 't harnas te jagen tegen de Pauzen en de Kardinalen,
tot zo verre dat hy de zynen aanspoort om hunne handen te wasschen in het bloed
van dat gespuis van 't Roomsche Sodom. Zulk een eertytel geeft hy aan de
Roomsche Geestelykheit.
+
Voordat ik my inlate in den Godsdienst der Protestantsche Gemeentens, en
+
hunne gebruikelykheden beschryve, moet ik eerst een kort historisch verhaal
Begin der Reformatie.
van hunne Reformatie doen. Toen Luther in den jare 1517 begon op te staan,
was het omtrent hondert en twee jaren geleden dat Jan Hus en Jeronimus van
Praag onder het Concilie van Constans verbrand wierden. Maar behalven dat de
gevoelens dier twee mannen met hen niet uitstierven, gelyk genoegzaam gebleken
is uit de oorlogen en de verwarringen die op hun dootstraf gevolgt zyn; zyn de
gemoederen zedert altoos, tot Luthers tyd toe, aan 't gisten gebleven. Men
schreeuwde gestadig tegen de verdorvenheit van het Roomsche Hof, tegen de
onbepaalde magt van dat Hof, en tegen de buitensporigheden van deszelfs aanhang.
Ook ging men menigmaal zo verre, dat men zich zonder eenig ontzag aankantte
tegen verscheidene gebruiken, door de Kerkelyke Discipline, of ten minsten door
lang verloop van tyd gewettigt. Men spaarde geene bygelovigheden en misbruiken,
+
schoon zy door eene langduurige onkunde eerwaardigheit verkregen hadden.
+
Eindelyk bestondt men zelfs eenige leerstukken aan te tasten. Ik durv daar uit
De ongebondenheit van
vaststellen, dat de begeerte tot onderzoek van de leere, en de stoutheit van dat leven in de Geestelyken
geven aanleiding tot
onderzoek haren oorsprong nemen uit de verdorvenheit van de Opperhoofden
onderzoek van de Leere.
der Kerke: want niets is bekwamer om eene leere verdagt te maken, dan de
ongereltheden der Herderen, en de baatzuchtige inzichten die zy in het oefenen
van den Godsdienst, in het waarnemen der Discipline, en in het werkstelligmaken
der andere Kerk-gebruiken doen blyken. Ook heeft men nooit gezien, dat de
oprechters van Scheuringen vergeeten hebben tegen zulke buitensporigheden uit
te varen, om zich daar door een talryken aanhang te maken. Echter kwam die
zuurdeessem, welke de Scheuringen van Luther en Calvyn te weegbragt, nog al
+
hoger op van daan. Lang voor het Concilie van Constans, hadden de Vaudoizen,
+
(b)
Lang voor het Concilie
de Albigenzen, en hunne Hoofden, Valdo, Pieter de Bruys, Arnold van Bresse,
van
Constans kwamen 'er
Amaury enz. onder het verspreiden en voortleren van zaken strydig met de
Hervormers
op.
Leerstukken en de Besluiten der Kerke, onder hunne leere geduurige klachten
tegen de ongeregeltheden dier Kerke vermengt; doch buiten twyfel meer om zich
aanhang te maaken, dan uit een ware zugt om de Kerk gezuivert te zien. 't Is den
geenen die voorhebben een party te verlaten, zo eigen zich daar over te beklagen
en daar tegen uit te varen, dat het onnodig zou wezen de beweegredenen van hun
schelden van naby te onderzoeken. De Beggers, de Apostolische, en de Lollers
kwamen vervolgens op. Men zegt van de Beggers, dat zy zich vinniglyk tegen de
Pauzen en tegen hun oppergezag aankanteden; van de Apostolischen en van de
Lollers, dat zy boven dien geen achtinge hadden voor de Sacramenten en voor de
Vasten, dat zy de tusschenspraak der Heiligen lochenden, en dat zy den weg gebaant
hebben voor die het Sacrament des Nachtmaals als een teken en figuur aanmerken.
+
Arnold van Villa nova beweerde omtrent het midden der veertiende eeuwe, dat de
+
Monniken alleen de leere van J.C. bedorven hadden, en dat de Missen onnut
Arnold van Villa nova.
zyn. De Fratricellen schreven ook in dien tyd het Antichristendom aan den Paus

(a)
(b)

Zie het 1. en 2. Deel van Luthers Werken in Folio, te Wittenberg gedrukt.
Men leeze de Historie der Leere van alle die Ketters in l'Histoire du Manicheisme Ancien &
Moderne uitgegeven in den jare 1733. door Mr. de Beausobre.
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+

en aan Rome toe. Wiclef, die den Paus niet minder hatede dan alle de voorgaande,
+
ging nog vry verder dan zy, omtrent het einde dier zelfde eeuwe. Ook was 'er
Wiclef.
veel beter zamenhang in het opstel der Leerstukken van Wiclef dan in die van
alle zyne voorgangeren, dewelke, zo men de Schryvers van dien tyd geloven mag,
als mede 't geen ons van die opstellen is overgebleven, daar onder veele
+
buitensporigheden en dweperyen hadden vermengt. Zeventig jaren na de doot van
+
Jan Hus en Jeronimus van Praag, maakte het Jan Laillier, Licentiaat in de
Jean Laillier.
Godgeleertheit, niet beter in de volle vergadering der Sorbonne in 't jaar 1485.
Ik zeg-
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+

ge niets van Jeronimus Savonarola, die in den jare 1498. verbrandt wierdt, omdat
+
(a)
Savonarola.
hy met al te veel vrymoedigheit gesproken hadt over de noodzakelykheit tot
(b)
hervorminge van de Kerk in het Hoofd en in de leeden. Onder de dwalingen van
+
Pieter van Aranda, die ter zelver tyd leefde, telt men ten voornaamsten, dat hy
+
beweerde dat de Aflaten onnut waren, en dat de Pauzen dezelve hadden
Aranda.
uitgevonden om het voordeel dat zy daar van trokken; dat hy het Vagevuur
+
lochende, en dat hy de Vasten niet waarnam. De Broeders van Bohemen, opvolgers
+
van de Hussiten en Taboriten, groeiden ook meer en meer aan, tot dat zy zich
Boheemsche Broeders.
(c)
vermengden onder de eerste Lutheranen in den jare 1504. Echter spraken die
Sectarissen toen nog in veele opzichten eveneens als de Catholyken, hoewel zy
lochenden dat Jezus Christus in het Sacrament moet aangebeden worden, en
verscheidene eerbewyzingen als bygelovigheden verwierpen. In 't jaar 1509. weeken
zy nog verder af van de Leere der Kerke. Ik zal niet veel zeggen van het Appél der
(d)
Paryssche Universiteit tegen het Concordaat tusschen den Koning van Vrankryk
+
en den Paus. Dat appél geschiedde in de maand Maart des jaars 1517. Niet alleen
wierdt 's Pauzen onfeilbaarheit daar in zeer vinnig aangetast, 't geen in Vrankryk +De onfeilbaarheit van
den Paus aangetast door
niet ongemeen is, maar zelfs viel men Leo X. in zyn persoon aan; men
de Paryssche Faculteit.
beschuldigde hem dat hy niets dan den ondergang der Kerke zogt, met het
opdragen der Beneficien aan onwaardige menschen, zonder eenigzins acht te geven
op luiden van verdiensten.
Dat kort verslag toont genoegzaam tot wat gesteltenisse de gemoederen reets
+
van overlang waren gebragt, toen Leo X., ziende zyne schatkisten uitgeput door
+
eene onmatige verspilling in gebouwen, prachtige hofhouding, en allerlei praal,
Gedrag van Paus Leo X.
welke ongetwyfelt beter past aan tydelyke Vorsten dan aan den Stedehouder
van Jezus Christus, voornam een Monopolie, om zo te spreken, van de Zaligheit
aller Christenen op te rechten. Besloten hebbende het kostbaar gebouw van St.
Pieters Kruiskerk, door Julius II. aangelegt, te voltooyen, en zich buiten staat
vindende om de kosten daar toe goed te maken, hadt hy voorgenomen volle Aflaten
(e)
aan gantsch Europa voor geld te verleenen, ‘tot zulk een geringen prys, zegt zeker
+
Schryver, dat men voor zyne zaligheit niet zeer bekommert zou moeten geweest
+
zyn, om die Aflaten niet te willen gewinnen. ‘Om die geldheffinge te doen,
Hy verleent volle Aflaten
verdeelde de Paus de gantsche Christenheit in verscheidene Quartieren, stellende om geld.
in elke verdeeling ontfangers aan, om het geld in te zamelen. Daarenboven hadt
men zekere Predikers uit den hoop uitgezogt, die gelast waren den volke van de
kracht der Aflaten te overreden, als mede hoe noodzakelyk het ware dezelve te
winnen. Het minste daar van was, dat men zulk een fraayen schyn gaf aan een
koophandel die zo schandelyk het Christendom, en de waardigheit van het
Opperhoofd der Kerke vernederde en in verachting stelde. Die tot het heffen der
penningen waren aangestelt, deeden alleenlyk hun best om het volk te overtuigen,
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)

Onder het Pausschap van Alexander VI. Men verzekert dat Francois Pico van Mirandola in
de laatste zittinge van het Lateraansche Concilie, 't welk in den jare 1517. onder Leo X.
eindigde, een redenvoering deet, waar in hy niet minder vrymoedig dan Savonarola sprak
van de ongodsdienstigheit der Geestelyken, van den koophandel in heilige dingen, en van
de bygelovigheit der eeuwe.
Bisschop van Calahorra.
Zy begaven zich in de belangen van Luther. Zie 't geen volgt.
Het Concordaat verbrak de Pragmatique Sanctie, te voren opgerecht om het bewind van den
Paus over de Beneficien in Vrankryk te bepalen, en om de Fransche Sollicitatien aan het
Roomsche Hof te verhinderen. By gevolg was zy zeer schadelyk aan de gierigheit van dat
Hof.
Zie het vervolg van Histoire Ecclesiastique van den Abt Fleury. 1517.
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+

dat men van zyne zaligheit verzekert was, zo dra men de vereischte somme tot
+
het winnen van den Aflaat hadt opgebragt. Men hieldt de kantooren in de
Hoe dat geld wierdt in
gezamelt.
herbergen, en men zag daar die predikers het ontfangen geld voor een goed
gedeelte in dronkenschap en andere ongeregeltheden verteeren.
+
Tegen die Aflaten stondt Martinus Lutherus op, in den jare 1517., ondersteunt
+
wordende van Jan Staupitz, Vicaris-Generaal der Augustynen. Men heeft
Luther staat tegen die
doorgaans gezegt, dat die Vicaris en zyn Orde met spyt hadden aangezien, dat Aflaten op.
zulk eene voordeelige Commissie den Dominicanen was te beurt gevallen: maar
andere geloven dat Staupitz zich waarlyk aan die misbruiken gestoten hadt. 't Zy
dan yver of wraak, Luther bereikte zyn oogmerk, en hy slaagde daar in verre boven
zyne
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verwachting; want in den aanvang zou hy nooit hebben durven hopen zich eens
met den tytel van Reformateur des Christendoms vereert te zien. Waarschynelyk
zouden de zaken nimmer zo verre gegaan zyn, indien men het morren der
Christen-volkeren gestilt hadt, die zedert verscheidene eeuwen, gelyk wy hebben
aangetoont, en vooral zedert het Concilie van Constans, gestadig om eene
Hervorming der Kerke aanhielden, welke wel menigmaal dadelyk belooft, maar
altoos behendiglyk te leur gesteld wierdt. Ik kan by deze gelegenheit niet nalaten
aan te halen de Remonstrantie welke de Kardinaal Julianus aan Eugenius IV. deet.
Zy vervat eene voorzegginge van de Revolutie door Luther in den Godsdienst
+
verwekt. ‘De ongeregeltheden der Geestelykheit, zeide hy tegen den Paus, zyn de
oorzaak van den haat des volks tegen alle de Kerkelyke Ordens...... 't Is te vrezen +Voorzegging van den
dat de Leeken op de Geestelykheit zullen aanvallen even als de Hussiten ..... en Kardinaal Julianus.
dat 'er na de Boheemsche kettery nog eene andere van meer gevaar zal opstaan.
...... De gemoederen der menschen haken naar eene aanstaande verandering ......
zy schynen wel haast iet droevigs te zullen uitbroeden ...... Zy zullen geloven Gode
eene aangename offerhande te doen, met de Kerkelyken qualyk te handelen en uit
te schudden, even als zulke die aan God en aan de menschen hatelyk geworden
zyn ....
Luther begon eerst met te schelden tegen de misbruiken in de inzameling van
het geld voor de Aflaten, maar wel haast tastte hy de Aflaten zelve rustig aan, zonder
(a)
+
onderscheit van goed en quaad daar in te willen maken. Eenigen tyd daar na gaf
+
hy Theses of stellingen uit over de boetdoening of Penitentie, waar in hy voor
Voortgang van Luther.
een gedeelte zyne leere over de Biecht en over de Absolutie der boetvaerdigen
gemeen maakte: hy verklaarde zich daar in tegen den vryen wille en de goede
werken, welke hy dootzonden noemde, wanneer zy ontbloot zyn van de vreeze voor
quaatdoen en verdoemenis. Met één woord, hy staafde opentlyk het geloof zonder
de werken, en de volstrekte onmagt van eenig goed te konnen doen uit zich zelven.
+
Die leere werdt aangetast door aanklagingen aan den Paus, en vervolgens door
+
openbare geschriften. Men ging in 't een en 't ander zeer dristig te werk. De
Hevig gewoel daar tegen.
geschriften waren vervult met opvyzelingen der onfeilbaarheit van den Paus,
welke men zeer verre boven de Concilien en de Kerk in 't algemeen verhief. In de
aanklachten ruide men den Paus op, tot het gebruiken van staal en vuur tegen
Luther. De Dominikaan Hochstrate was een zyner onstuimigste vyanden. Luther
schreef aan den Paus om zich te verontschuldigen, met eene onderwerping die
toen reets meer naar gemaaktheit, dan naar waarheit zweemde. Hy gaf met groote
omzichtigheit en schynbare zedigheit de zuiverheit zyner leere te kennen, gelyk
men uit die brieven zelve zien kan. Leo X. sloeg zo weinig acht op de betuigingen
van Luther, dat hy hem deet dagvaarden binnen sestig dagen te Rome te
+
(b)
verschynen voor de Rechters die hy hem aanwees. Maar Luther was in de
+
(c)
Luther te Rome
bescherminge van den Keurvorst van Saxen, en in die van den Vicaris-Generaal
der Augustyner Orde; behalven dat de Universiteit van Wittenberg de party van gedagvaard.
den Monnik begon op te vatten, zo dat men hem, op de krachtige aanhoudingen
van den Keurvorst, toestondt in Duitschland te mogen worden te recht gestelt, zonder

(a)
(b)
(c)

In 't jaar 1518.
Jeronimo Genutiis Bisschop van Ascoli, en Sylvester de Prierio vyand van Luther, en die voor
Hochstrate tegen hem geschreven hadt.
Frederik.
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+

vervoert te worden naar Rome: maar Leo X. gaf hem toen tot zynen rechter den
Kardinaal Cajetanus, te voren een Dominikaan, die by gevolg niet onzydig in de +Hy wordt door
onderhanden zynde zaak wezen konde, en daarenboven de begeertens van den voorspraak van den
Keurvorst van Saxen in
Roomschen stoel, en van den Paus in 't byzonder, blindeling aankleefde. Dus
was die Kardinaal een onbuigzaam man, en gantsch onbekwaam om een gemoed, Duitschland te recht
gesteld.
als dat van Luther, te overreden: daarom liepen ook de onderhandelingen des
Monniks met den Legaat vruchteloos af. Merkwaardig is het dat Luther, zich altoos
zedig en gezeggelyk aanstellende, aan dien Legaat eenen brief vol van
+
onderwerpinge schreef, dewelke veel toebragt om hem het vertrouwen der Saxen
+
te doen winnen, en dat hy, na vergiffenisse verzogt te hebben van het weinig
Zyn schryven aan den
Kardinaal
Cajetanus.
ontzag dat hy voor de persoon en de waardigheit van den Paus ge-

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

261

toont hadt, aanboodt voortaan van de zaak in geschil te willen zwygen, en zelfs
openbaarlyk te herroepen al 't geen hy ten nadeele van den heiligen stoel en van
de Aflaten gedaan hadt; behoudens nochtans zyne byzondere gevoelens, waar van
hy volgens zyn geweten geen afstand konde doen. In het Appél, dat hy na dien brief
opstelde, sprak hy ten naasten by met dezelve omzichtigheit. Een twede Appél van
Luther volgde op het Decreet, dat Leo X. omtrent het einde van 't jaar 1518. uitgaf
tot handhavinge van de waarde der Aflaten.
+
In dat twede Appél beriep zich Luther van den Paus op een algemeen Concilie:
in het eerste hadt hy zich enkel op den Paus, beter onderrecht zynde, beroepen. +Luther beroept zich in
een twede Appel op een
Na dat hoger Beroep begon Luther minder ontzag te gebruiken, en ziende dat
zyne landgenoten hem meer en meer toevielen, bestondt hy eindelyk zyne leere algemeen Concilie.
te Wittenberg in 't openbaar te onderwyzen, en zyne vyanden te tarten tot
redentwisting tegen hem. Ter zelver tyd verkreeg hy twee leerlingen op zyne zyde,
+
(a)
wier namen vermaard zyn in de Historie der Duitsche Scheuringe; te weten
+
Melanchton en Carlostad. In den jare 1517. hadt Ulrich Zwinglius zich in
Hy wint twee leerlingen;
Switzerland mede begonnen te verklaren tegen de verdorvenheit der Kerke, en Melanchton en Carlostad.
Zwinglius staat mede op,
voor de noodzakelykheit om de misbruiken der zelve uit den weg te ruimen.
+
Met den aanvang des jaars 1519. deet Leo X. vruchtelooze pogingen om den in Zwitzerland.
Keurvorst van Saxen te winnen, hoewel hy beter slaagde by de twee voornaamste +De Paus poogt den
Staatsdienaars aan het Hof van dien Keurvorst: want niettegenstaande 's Vorsten Keurvorst van Saxen op
zyne zyde te krygen, doch
bescherming, vreesde Luther, uit hoofde van de gestadige aanhoudingen dier
te vergeefsch.
twee Ministers by hunnen Meester tegen hem, te zullen verlaten worden. Hy
+
schreef derhalven aan den Paus met dezelve onderwerping gelyk te voren;
+
verklarende dat hy, indien men hem van dwalingen konde overtuigen, dezelve
Brief van Luther aan den
wilde verlaten, en betuigende voor God, dat hy nooit van meening geweest was Paus.
af breuk te doen aan de Roomsche Kerk noch aan den Paus, wiens oppergezag
hy naast dat van J.C. eerbiediglyk erkende; dat hy geen man was om den Vrede
der Kerke te storen, en dat hy zich zou onderwerpen aan al 't geen men van hem
begeerde tot onderhouding van dien vrede. Niettegenstaande die betuigingen deet
de nieuwe Leeraar gestadig zyn uiterste best om aanhangers en leerlingen te winnen.
+
De aanzoekingen van Luther om Erasmus te bewegen zich by hem te voegen,
+
sla ik over, als mede de weigering van Erasmus, en de vredelievende
Erasmus tracht Luther te
raadgevingen waar mede hy Luther poogde te wederhouden. In de maand Juny wederhouden.
+
des jaars 1519. hadt Luther eenige byeenkomsten met Eckius, in de tegen
+
woordigheit van den Keurvorst van Saxen. In die Conferentien verklaarde de
Conferentien tusschen
nieuwe Leeraar zich tegen de opperhoofdigheit van den Paus, zeggende dat de Luther en Eckius.
strydende Kerk geen ander hoofd dan J.C. heeft. Hy verklaarde zich ook tegen de
onfeilbaarheit der Concilien: doch wegens het Vagevuur antwoordde hy op eene
slinksche wyze. Na die zamenkomst gaf men wederzyds eenige geschriften in 't
licht, en daar op volgde de veroordeeling der Universiteiten van Keulen en Leuven
tegen Luther en zyne Schriften.
Men heeft ook voorgegeven, dat Zwinglius, uit spyt van geen deel gehadt te
hebben aan de afkondiging der Aflaten, tegen den Godsdienst zyner Voorvaderen
+
was opgestaan. Wat 'er van zy, hy begon ook met uit te varen tegen het misbruik
+
dier Aflaten, even als de Augustyner Monnik gedaan hadt. Van de Aflaten ging
Hoe Zwinglius zyne
Reformatie begon.
hy vervolgens over tot het gezag van den Paus, tot het gewrocht der goede
werken, en tot de verdienste des Geloofs ter zaligheit. Zedert den jare 1519. kantte
hy zich tegen de Misse, tegen de Aanroeping der Heiligen, tegen de wetten der
(a)

Melanchton betekent in 't Hoogduitsch Schwartzerde, in 't Nederduitsch Zwarte aarde.
Carlostad, zo genaamt wegens zyn geboortestad, anders was zyn naam Bodestein.
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Kerke, tegen de onthoudingen, tegen de Kloostergeloften, en tegen den ongehuwden
+
staat der Priesteren. Ten zelven tyde ondernam Luther de Communie onder de
+
beide gedaanten of tekenen te verdedigen; erkennende echter dat J.C. zich in
De Communie volgens
zyn geheel onder elk teken bevindt. In 't jaar 1520. vernieuwde hy in eenen brief Luther.
aan Keizer Karel V. ten naastenby dezelve betuigingen die hy te voren aan Leo X.
gedaan hadt.
Ondertusschen werdt het Hof van Rome zeer aangezogt om de voortgangen van
den nieuwen Leeraar te stuiten, en op de instantien van dat Hof gebruikte het Kapittel
+
der Augustynen zyn gezag om hem in toom te houden. Eerst veinsde hy zich te
+
willen inbinden, en hy beloofde uit ontLuthers gedrag omtrent
den Paus.
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zag voor zyne Oversten, dat hy aan den Paus zoude schryven om hem te bevredigen.
In dien brief liet Luther zich uit in scheldwoorden, niet tegen het Hoosd der Kerke,
maar tegen zyn Hof, eindigende echter met bedreigingen van ter zyden aan den
(a)
Paus, dien hy toen reets maar voor een waereltlyk Vorst hieldt. Ondertusschen
(b)
droeg hy byna ter zelver tyd een Tractaat over de Christelyke vryheit aan hem op,
't geen welhaast gevolgt werdt van een ander tegen de Kloostergeloften.
+
Eindelyk gaf de Paus, na veele vruchteloos herhaalde aanzoekingen by Keizer
+
Karel V. om Luther te doen gevangen nemen, zyne Bulle tegen hem uit op den
De Paus geeft een Bulle
tegen hem uit.
15. of 18. Juny 1520. Die Bulle behelsde een en veertig Artykelen over de
gevoelens van Luther, als strydig met de vastgestelde leere. Men heeft geschreven,
dat Luther, voor de afkondiging van die Bulle, eene eerlyke verzoeninge met den
+
Paus onder de bescherminge des Keizers getracht hadt aan te gaan: maar hoe
het zy, toen die Bulle was afgekondigt, toonde Luther geen ontzag meer, en gaf +Uitwerking van die Bulle.
kort daar na zyn boek uit over de Babylonische Gevangenis: een nieuwe vrucht
+
van het licht dat hy, zo hy zeide, van dag tot dag aanwon. Het is aanmerkelyk dat
de Reformateurs der zestiende eeuwe hun licht niet eensklaps, maar door eene +Aanmerking op de
Reformateurs.
successive inspiratie hebben ontsangen, 't geen aantoont dat zulks van
(c)
menschelyke middelen afhing, en mogelyk ook van natuurlyke oorzaken, gelyk
het temperament, enz. in plaats dat het licht waar mede de grondleggers van het
Christendom zyn bestraalt geweest, oneindig hoger oorsprong hadt dan alzulke
oorzaken en middelen. De Protestanten stemmen ten minsten voor een gedeelte
+
deze myne aanmerkinge toe. Maar om weder te keeren tot het gemelde Boek,
+
(d)
Inhoud van Luthers Boek
Luther verzet zich daar in onbeschroomt tegen de Aflaten; tegen de
over
de Babylonische
Souvereiniteit van den Paus, daar aan den naam van het Babylonisch Ryk
Gevankenis
.
gevende; tegen de Communie onder eene enkele gedaante; tegen het getal der
Sacramenten, die hy tot twee bragt; tegen de Transsubstantiatie, welke hy echter
niet zonder eenige bepalinge verwierp; tegen de Misse, welke hy afkeurde als onnut,
of als alleen dienstig aan de gierigheit der Priesteren; tegen de geloften, die hy
volstrekt veroordeelde; tegen de Biecht, en eindelyk tegen den ongehuwden staat
der Priesteren. Van dat Werk ging hy over tot een ander, 't welk hy in de
Hoogduitsche taal uitgaf, om de gemoederen des volks te krachtiger te bewerken,
sporende dezelve daar in aan tot een algemenen opstand tegen den Paus en zyne
Ministers.
(a)
(b)
(c)

(d)

Epist. ad Leon. X. Oper. Tom. II.
Vol van nieuwe wonderspreuken, zegt Bossuet Hist. des Variat. L. I.
In de Dictionaire Critique van Bayle is op het artykel van Luther te vinden een fraaye noot
over den gewaanden invloed der Hemellichten op de Omkeeringen in den Godsdienst. Het
schynt inderdaat dat op zekere tyden de geschillen over de Religie een soort van een
algemeene ziekte zyn. Edoch is dat quaad wel iet anders, dan eene besmettinge van drie of
vier menschen voortkomstig? Laat ons natuurlyker wyze spreken. De invloed van het
Roomsche Hof kwam den Saxischen Reformateur zeer wel te stade. Hy leefde in een tyd en
in een land, waar in men de buitensporige pretensien van dat Hof niet vergeten hadt. De
trotsheit waar mede men de nieuwmodische Voorstellingen veroordeelde, gevoegt by het
heerschzugtig verbod, zelfs aan Souvereinen, van dezelve te dulden, werkten met eenen
krachtigen invloed op de gemoederen van Groten en kleinen. Zie hier een staaltjen van den
Roomschen styl, ‘wy verbieden (aan de Vorsten en Prinsen) zegt Leo X. in zyne Bulle tegen
Luther, eenige van die propositien of voorstellingen aan te nemen, of dezelve eeniger mate
te begunstigen, op straffe van excommunicatie en verbeuringe van hunne domeinen en
landen, en van gehandelt te worden als eerlozen, als ketters, als begunstigers van ketters,
en als misdadigers aan gequetste Majesteit schuldig.’ Men kan zulk eenen styl niet anders
verdedigen dan met de onfeilbaarheit van den Paus.
Echter hadt hy omtrent een jaar te voren aan Leo X. geschreven, dat by niet van meening
was noch het gezag van den Paus, noch dat der Roomsche Kerke te betwisten.
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Jeronimus Alexander, door Paus Leo X. in dat zelve jaar aan den Keurvorst
afgezonden, konde niets op het gemoed van dien Prins verwinnen. Het aanzien
+
van den Reformateur wiesch van dag tot dag: de Universiteit van Wittenberg hadt
zich ook ten zynen voordeele verklaart. Al die voorspoed bewoog Luther tot een +Luther wordt stout op
zynen voorspoed.
tweede Appél aan het Concilie: na dat Appél gaf hy zyne verdediginge van de
artykelen, door de Bulle van Leo X. veroordeelt, in 't licht, en hy verklaarde trotselyk
aan den Paus, dat hy goedkeurde al 't geen hy Paus in Jan Hus hadt veroordeelt,
gelyk hy in tegendeel veroordeelde al 't geen de Paus daar omtrent hadt goedgekeurt;
voegende nog by dat hoogmoedig antwoord, zie daar myne geheele herroepinge.
Toen was het dat hy den tytel van Ecclesiastes en Prediker van Wittenberg aannam,
dat
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(a)

hy begon staande te houden dat zyne Zendinge iet ongemeens en goddelyks was,
dat hy verklaarde dat de Excommunicatien, de Bullen, en de Vloekspraken in hem
het merkteken van het beest hadden uitgewischt, en dat hy, steunende op den
aanwas van zyne vermogens, dreigde niet te zullen verschynen daar hy gedagvaart
+
zoude worden, dan met een geleide van vyfduizent Ruiters en twintigduizent mannen
+
voetvolk. Eindelyk verbrandde hy de Bulle van den Paus en de Decretalen in 't
Hy verbrandt de Bulle
van den Paus.
openbaar te Wittenberg, in de maand van December des zelven jaars: 't geen
wel haast op andere plaatsen van Duitschland werdt nagevolgt.
Na dat bedryf deet Luther eene zeer vinnige Predikatie, waar in hy de Saxen met
+
veel hevigheit aanspoorde om het juk van den Paus af te werpen, en hy gaf een
+
Manifest uit, waar in hy, zyn doen hebbende gerechtvaerdigt, den Paus scholdt
Hy scheldt den Paus in
voor den tyran der Kerke, den Usurpateur van de wettige magt der Overheden, een Manifest.
en den verderver der Christelyke Leere. In de Universiteit van Wittenberg wierden
de Decretalen van gelyken veroordeelt.
Luther begaf zich op bevel van den Keizer, en met een vrygeleide van s' Keizers
+
wegen, naar de Ryksvergadering te Worms in de maand April des Jaars 1521.
Voor die Vergadering hieldt hy zyne Leere hooglyk staande, zeggende nogtans, +Hy verdedigt zyne Leere
dat, indien men hem met de H. Schrift konde overtuigen, hy zyn gezegde terstond op den Ryksdag te
zoude herroepen: maar, voegde hy 'er by ‘Ik meen niet verplicht te zyn te geloven Worms.
noch aan den Paus, noch aan de Concilien, noch hunne Authoriteit te erkennen,
+
dewyl het zeker is dat zy gedwaalt hebben.’ Men heeft meer dan eens aan Luther
+
tegengeworpen, dat hy, niet anders dan door de Schriftuur, die een stomme
Tegenwerpingen, aan
Luther gedaan.
rechter is, wiens uitspraken yder party in haar vooordeel verklaart, willende
geoordeelt worden, zich zelven alleen tot rechter over de Verschilstukken opwierp.
Ook verheugde zich Luther, dat zyne Leere verwarringen veroorzaakte: ‘Zulks, zeide
hy, is het Evangelie eigen, als waar in J.C. verklaart, dat hy niet gekomen is om den
vrede, maar om den oorlog aan te brengen.’ Het is waar, dat die woorden van J.C.
strekten om den aart van het Evangelie, door deszelfs Leerstukken zo strydig met
de in zwang gaande gevoelens, en door de zuiverheit zyner Zedekunde zo aangekant
tegen de verdorvenheit der eeuwe, volmaaktelyk uit te beelden. Doch Luther konde
zich, door de toepassinge daar van op zich zelven, niet verheffen boven de Arrianen
en veele andere Secten, die met eene diergelyke toepassinge te maken, zo veel
recht van spreken hadden als hy.
Luther verdedigde met dezelve verwaandheit zyn Apostelschap in de Conferentien
die hy vervolgens met den Keurvorst van Trier hadt. Na het verwerpen van alle de
conditien welke die Prelaat hem voorstelde, antwoordde hy aan den Keurvorst, even
+
als Gamaliel aan de Joden, ‘Indien de onderneminge menschelyk is, zal het een
misdracht wezen. Laat de Paus zich niet ontrusten; indien het menschenwerk is, +Antwoord van Luther aan
zal het welhaast vervallen:’ voorwaar een antwoord, waar van de Mahometanen den Keurvorst van Trier.
zich met recht tegen de Christenen konnen bedienen, en dat op alle revolutien kan
+
toegepast worden. Men werpt Luther ook tegen, dat hy de zwakheit van zyn
+
Apostelschap heeft ontdekt, met zich door een zuiver menschelyke kunstgreep
Aanmerking op zyne
te Eysenach te doen lichten. Zulks kwam zeer wel met den aart en de staatkunde vervoering te Eysenach.
zyner eeuw, maar zeer weinig met het Evangelie overeen. Die gewaande vervoering
verbitterde de Lutheraansche party, en verwekte byna een oproer binnen Worms.
+
Alle hoop van dien Monnik zyn opzet te doen verlaten, ten eenemaal verloren
+
zynde, gaf de Keizer een Edict tegen hem uit op den 6. Mei 1521. Omtrent een
De Kelzer geeft een Edikt
tegen hem uit.
maand te voren hadt de Universiteit van Parys zyne leere gecensureert:
(a)

In Epistola ad falso nominatos Ord. Episcop.
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+

Melanchton schreef tegen die Censure. Luther beantwoordde van zynen kant op
+
eene zeer scherpe wyze 't geen de Koning van Engeland Hendrik VIII. tegen
Luthers gedrag omtrent
den Koning van Engeland.
hem geschreven hadt. De Saxische Apostel hadt toen vergeten wat hy aan de
Koninglyke Majesteit verschuldigt was. Dat geschrift, zo oneerbiedig, en zo weinig
passende aan eenen hersteller van den Evangelischen Godsdienst, strekte zeer
(b)
tot schande van deszelfs Schryver. By deze gelegenheit kan men nazien hoe
Erasmus Luther afmaalde. Ik moest hier niet vergeten, dat de Paus, onder het
houden van den Ryksdag te Worms, Lu-

(b)

Erasmus in een brief aan Melanchton.
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+

ther door de Bulle in caena Domini met den ban geslagen hadt. De Saxische
+
Leeraar beantwoordde die Bulle met eene andere Bulle, welke hy de Bulle en
Door den Paus in den
(a)
ban gedaan, geeft hy een
de Reformatie van Docter Luther noemde. In dat stuk , 't welk men als een
verklaring van oorlog aan de gantsche Roomsche Kerk moet aanmerken, noopte Bulle daar tegen uit.
hy de ware kinderen van God tot het aanwenden van hunne krachten en goederen
om de Bisdommen te vernielen, en om de regeeringe der Bisschoppen af te schaffen.
+
De nieuwe Leeraar hieldt zich na zyne gewaande vervoering negen maanden
+
(b)
Zyn verblyf op het
lang op een kasteel van den Keurvorst van Saxen. In dat Eiland van Pathmos
was het, dat hy de laatste hand leide aan de ontworpene Reformatie. De private Kasteel van den Keurvorst
Missen wierden eerst te Wittenberg, en vervolgens door geheel Saxen, afgeschaft. van Saxen
Die afschaffinge was het besluit van eene Conferentie welke Luther met den Duivel
hadt, die hem verweet dat hy geduurende vyftien jaren, dat is omtrent tot het jaar
(c)
1521. of 1522. afgodery gepleegt hadt in het celebreeren van private Missen: waar
op de Catholyken aanmerken, dat eigentlyk de Duivel de reformateur van dat
+
misbruik is. Carlostad verwierp de Beelden, deet de Opheffinge van het Sacrament
+
te niet, en herstelde de Communie onder de beide Tekenen. Zulke spoedige
Het gedrag van
(d)
veranderingen scheenen Luther te mishagen, mogelyk omdat ze gemaakt waren Carlostad scheen Luther
terwyl hy zich verborgen hieldt. Carlostad trouwde kort daarna, en was de eerste te mishagen.
die de andere Kerkelyke personen, zich van de Roomsche Gemeenschap
afscheidende, daar in voorging.
In 't jaar 1522. gaf Luther de overzettinge van het Nieuwe Testament in 't
+
Hoogduitsch uit. Maar dewyl hy in die Overzetting, en in de daar by gevoegde
+
Noten, zyne eigene leere verspreid hadt, verboden de Roomsgezinde Vorsten
Luthers Overzettinge van
het Nieuwe Testament.
van Duitschland zeer strengelyk het gebruik daarvan. Luther schreef tegen die
Vorsten eene Verhandeling over de Waereltlyke Magt. In den jare 1523. schreef hy
+
aan de Kerk van Wittenberg een nieuw formulier van de Mis voor. Met dat formulier
+
verwierp hy den Canon der Roomsche Misse, de Offertorien of Offerdeelen, de
Hy maakt een nieuw
Formulier
van de Mis.
Collecten of Gebeeden voor alle gelovigen, en de Prosen of lofzangen,
uitgenomen het Kerslied en dat van den H. Geest. Hy verwierp daar in van gelyken
de Zielmissen, en de Missen der geloften. Wat de Communie aanging, daar omtrent
(a)
(b)

(c)

(d)

Zie die Bulle in Oper. Luther. &c.
Luther noemde dat Kasteel het Eiland van Pathmos, omdat hy, in navolging van St. Jan die
zyne Openbaringen in dat Eyland schreef, zyn ontwerp der Evangelische Reformatie in dat
Kasteel voltooit hadt.
De Autheur van la Defense de la Reformation heeft die Conferentie willen doen doorgaan
voor een soort van een gelykenisse of parabel. Zie part II. van dat Boek. pag. 333. ter plaatze
dus beginnende, Luther, volgens den styl der Monniken van dien tyd enz. Vervolgens stemt
men toe, dat die manier van de zaken uit te drukken onder de gedaante van een stryd met
den Duivel, wat afwykt van het gemeen gebruik...... Men verdedigt Luther met het verschonend
bericht dat hy zynen Lezeren geeft, dat men zyne werken met voorzichtigheit lezen moet, en
altyd gedenken dat by een Monnik geweest is. Eindelyk koomt de Schryver der Defense voor
den dag met een tegenbeschuldiging gehaalt uit een plaats der Legende van St. Dominicus,
daar gesproken wordt van eenige misbruiken door dien Heilig in zyne Monniken verbetert,
volgens de aanwyzingen van hem gevonden in een lyst dien hy den Duivel ontrukt hadt. Bayle
meent, in zyne Dictionaire, dat men het gantsch verhaal van Luther niet als een parabel kan
opnemen, en haalt eenige plaatsen des Saxischen Reformateurs aan, waar in gewag gemaakt
wordt van quade nachten die de Duivel hem heeft doen doorbrengen. Ook kende hy dien
bozen geest grondig, als hebbende meer dan een maat zout met hem gegeten. De Duivel,
zeide ook de Reformateur, legt meer met my onder de lakens dan myne lieve Catharina. Zie
de noten op het artykel van Luther. Hospinianus spreekt ook van de onderhandeling tusschen
Luther en den Duivel, en hoe de laatste hem verscheidene misbruiken in de Misse aanwees.
pag. 140. Hist. Sacrament. part. 2. daar hy te gelyk den droom van Zwinglius tegen de
Sacramentarissen verdedigt.
Lutherus in Epist.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

gaf hy vryheit om water onder den wyn te vermengen, of niet. Onmiddelyk achter
de eerste woorden van de Voorreden, deet hy die van de Instellinge volgen, waarna
het Choor het Sanctus zingen moest, en men moest het Brood en de Kelk opheffen
met den aanvang van het Benedictus. Hier op volgde het Gebed des Heeren, en
onmiddelyk daar na, zonder ander gebed, het Pax Domini. Dit gebed, dat een soort
van Absolutie is, uitgesproken zynde, moest de Priester Communiceren, en de
Communie aan het volk geven, onder het gezang van Agnus Dei. ‘De Bisschop,
zeide Luther, zal beide de Tekenen konnen houden, en zich zelven en het volk de
Communie konnen geven met het teken des broods, voordat hy den zegen spreekt
over dat van den wyn. De Celebrant zal zich konnen bedienen van het gewoon
formulier Corpus Do-
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mini &c. Maar, dewyl in de laatste Collecten of algemeene Gebeeden, meest altoos
van offerhande gesproken werdt, zal men dezelve nalatende, daar voor eenig ander
Gebed in plaats stellen. In stede van Ite Missa est, zal men zeggen Benedicamus
Domino. Men zal eindigen met de Benedictie die in gebruik is, of met eene andere
uit de Heilige Schristuur gehaalt.’ Hy vermaande, dat men zich met vasten en bidden
tot de Communie bereiden moest: en schoon hy niet geloofde dat de Oorbiecht
noodzakelyk was, noch dat men ze moest afvorderen, echter hieldt hy dezelve voor
nuttig, en wilde ze niet veracht hebben. Hy verwierp de Kanonikale Uuren niet, maar
beval dat men des Zondags tweemaal ter Kerke komen moest; 's morgens om de
Mis, en 's avonds om de Vesper te horen. Ook wilde hy dat men 's morgens het
Evangelie zou verklaren, en 's avonds den Epistel of Brief; dat men het vieren van
alle de H. Dagen zou nalaten, of dat men zulks op de Zondagen doen moest. In dat
+
zelve jaar schreef hy tegen de Gelofte der Nonnen. Wegens die der kuisheit zeide
hy, dat het zo weinig mogelyk was dezelve te volbrengen, als het mogelyk is zich +Aanmerking op zyn
te ontdoen van zyne Sexe. Ongetwyfelt bewoog de onmagt van het volbrengen schryven tegen de
van die gelofte den Saxischen Apostel tot zyn huwelyk met eene van de negen geloften der Nonnen.
Nonnen, welke door eenen zyner Aanhangeren op Goeden Vrydag van dat zelve
jaar uit het Klooster gehaalt wierden. Het ontbrak Luther daar in aan geene navolgers:
(a)
dat verlof tot trouwen, aan de Predikers van zyne Reformatie gegeven, was zekerlyk
een van de krachtigste middelen om zynen aanhang te vermeerderen. Die Predikers,
voor 't meerendeel verlopene Monniken, begaven zich met zulk eenen drift in 't
huwelyk, dat Erasmus zich niet konde onthouden van daar mede te spotten, ‘het
+
schynt, zeide hy, dat de Reformatie moet uitkomen op het verlopen der Monniken,
+
(b)
Erasmus beschimpt het
en op het trouwen der Priesteren .... alles koomt op trouwen uit, even als in de
trouwen
der Priesteren by
Comedien.’ Luther maakte, na zyn tractaat tegen de Gelofte der Monniken, nog
de Reformatie.
(c)
een ander tot wegneminge der Monnik-Ordens en Kloosteren. Hy wilde dat de
inkomsten van de Godsdienstige Gemeenschappen zouden besteed worden tot
onderhoud van de Herderen der Kerke, van Scholen, van oude luiden, van
weeskinderen, van armen en vreemdelingen, enz. Dit zou inderdaat veel beter
voegen aan het Christendom, dan het onderhouden van zo veele luiaarts die geene
de minste nuttigheit aanbrengen, en zelfs menigmaal verderfelyk voor den Staat
zyn.
+
De Secte der Wederdopers nam in dien tyd haren aanvang door Thomas Muncer
+
en Nicolaas Storck. Ik zal 'er voor tegenwoordig niets meer van zeggen. Alleen
Opkomst van de Secte
(d)
der
Wederdopers.
zal ik aanmerken hoe Luther aan die Sectarissen, die uit Wittenberg verdreven
wierden, tegenwierp, ‘dat zy verplicht waren te zeggen, van wien zy last gekregen
hadden om te leeraren, in plaats dat hy ze moest hebben aangenomen met beding
van de waarheit hunner gevoelens uit de Schriftuur te bewyzen. Zeggen zy, deet
'er Luther by, dat God hun het predik-ampt heeft opgelegt, dan moeten zy zulks
door een mirakel bewyzen: want zo maakt zich God openbaar wanneer hy eenige
veranderinge in de form van de Zendinge zyner Dienaren maken wil.
(a)

(b)
(c)
(d)

Zie hoe Bayle in zyne Nouv. lett. sur l'Hist. du Calvinisme. Lettre 13. redeneert om het huwelyk
der eerste Nieuwbekeerden tot de Reformatie te rechtvaerdigen. Hy gebruikt daar toe veele
fyn uitgedachte stellingen, die bekwaam zyn om de zwakke gemoederen te verblinden. Maar
zonder my met de wederlegginge daar van op te houden, wil ik daar in alleen twee bedriegelyke
gronden hebben aangemerkt, te weten de valsche onderstelling en de onvolmaakte opnoeming,
't geen de tweeledige bewysreden, die hy tot rechtvaerdiging van dat huwelyk maakt, gebeel
en al overhoop werpt.
Erasinus spreekt ten naasten by zo, in eenen brief te vinden in de Dictionaire van Bayle, op
het artykel Borre.
Tractatus de Fisco communi.
Met Bossuet in zyne Histoire des Variat. L. I.
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Zwinglius, die even als Luther begonnen hadt, voer van gelyken voort in
(e)
Zwitserland. Van de Conferentien te Zurich zal ik geen verslag doen. Het besluit
daar van was, dat men de Leere en den uiterlyken Dienst der Roomsgezinden zoude
(f)
afschaffen. Alles wierdt verworpen, tot het gebruik der Orgelen toe, doch de Misse
bleef tot in den jare 1526. Het

(e)
(f)

Den 29. Januar. 1523. & den ... Octob. van het zelve jaar.
't Welk echter in 't vervolg te Geneve, en in andere Steden der Calvinisten wederom is
ingevoert.
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+

jaar 1523. was ook merkwaardig door de oprechting der Luthersche Hervorming
+
in Denemarken en Zweden. Voor die openbare verandering was de Leere van
Denemarken en Zweden
nemen Luthers Leere aan.
Luther reets begonnen bekend te worden in die twee Koningryken. Gustavus
Ericson deet de Staten van Zweden vergaderen, om de nieuwe Leere aan te nemen,
en den ouden Godsdienst af te schaffen. Olaus Petri, die de Luthersgezindheit uit
Wittenberg in zyn vaderland hadt overgebragt, gaf hem het Nieuwe Testament in
de Zweedsche taal, volgens de Hoogduitsche Overzettinge van Luther. Het
Lutheranismus sloeg ook over tot in Vrankryk en Vlaanderen. Jean le Clerc, de
eerste Prediker van den nieuwen Godsdienst in Vrankryk, die volgens Beza de
hersteller der Kerken van Metz en van Meaux was, wierdt verbrand omdat hy de
Beelden verbroken hadt. In Polen, daar de Luthersgezindheit even als elders
doorbrak, gaf Sigismundus een zeer streng Edikt uit tegen de nieuwe gevoelens,
met verbod van Luthers Werken te lezen. In Vrankryk wierden dezelve door het
Parlement ten vuure gedoemt, en de Universiteit veroordeelde de schriften van
Melanchton. Maar niettegenstaande die voorzorgen won het Lutheranismus gestadig
meer en meer veld.
Het afschaffen van den ongehuwden staat der Priesteren, in de nieuwen
Godsdienst geleerd en goedgekeurt, begon in 't jaar 1524. te Straatsburg mede
+
ingang te krygen, en aangenaam te worden aan veele Geestelyken van die Stad.
In Duitschland poogde men Clemens VII. te bewegen tot het beroepen van een +De Paus weigert het
vry Concilie op den Ryksdag te Neurenburg: maar de Paus was onverzettelyk in houden van een vry
navolginge van zyne voorzaten. Zyn Legaat maakte echter eenige reglementen, Concilie.
die den Duitschers niet zeer aanstonden, voornamelyk omdat daar door maar eenige
misbruiken van weinig belang, in vergelykinge van 't geen de Lutheranen en zelfs
+
veele oude Catholyken begeerden, wierden weggenomen. By voorbeeld, men
stelde by die reglementen vast, dat 'er geen gastmalen in de herbergen voor de +Eenige Reglementen,
Priesters die de lykstatien bywoonden, zouden worden aangerecht; dat men de door zynen Legaat
gemaakt.
Monniken voortaan niet tot Pastoors zoude aanstellen; dat de Monniken niet
meer zouden gaan bedelen; dat men geen Aflaten zou prediken zonder de
toestemminge der Bisschoppen van elk Sticht; dat men de hoerachtige Priesters
zou kastyden, en dat men de Monniken en de Priesters, die zich in 't huwelyk
begaven, in rechten zou vervolgen; dat men het getal der Feesten of H. Dagen zou
verminderen. Het gewichtigste der artykelen was 't geen den Priesteren beval zich
op het lezen van den Bybel toe te leggen. In Zweden maakte Koning Gustavus zich
meester van de goederen der Geestelyken en van de rykdommen der Kerken: doch
+
het gebouw der Reformatie wierdt daar niet voltooit dan in den jare 1527. Te
+
Wittenberg waren tusschen Luther en Carlostad zulke onlusten gerezen, dat zy
Onlust tusschen Luther
en Carlostad.
onverzoenlyke vyanden wierden. Zelfs wierdt Carlostad genoodzaakt met den
aanvang van dat jaar Wittenberg te verlaten, en te wyken naar Orlemund, daar men
hem tot Prediker verkoor: en dewyl men hem verdagt hieldt van de Herdopers, en
(a)
de boeren die onder het gezag van de leere dier Dweeperen waren opgestaan, te
begunstigen, zondt de Keurvorst Luther naar Orlemund tot bevrediginge van de
onlusten aldaar. Luther zyne reize door Jena nemende, deet daar eene vinnige
predikatie tegen Carlostad. Hy noemde hem juist niet, doch hy maalde hem zo wel
af, dat Carlostad, die 'er tegenwoordig was, zeer gemakkelyk konde bespeuren dat
(b)
het op hem gemunt was. Carlostad beklaagde zich terstond daar over aan hem ,
en, na dat hy hem wegens zynen veranderlyken aart berispt hadt, boodt hy zich
(a)
(b)

Zie Hospin Hist. Sacram. part 2. pag. 50.
Idem ibid. Hospinianus voegt 'er by, dat Hunnius, Lutheraans Leeraar, dat gesprek tusschen
Luther en Carlostad voor een beuzelachtige vertelling wil doen doorgaan: maar hy wederlegt
hem met zeer goede redenen.
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aan om in 't openbaar zyn gezegde te bewyzen. Luther daagde hem daar toe uit:
Carlostad nam de uitdaging aan, ontfangende tot onderpand van den aanstaanden
redenstryd een goudene fransche Kroon, welke Luther uit zyn zak haalde: waarna
zy elkander de hand gaven, en op elkanders gezondheit dronken.
(c)
Desniettegenstaande wilde Luther geen gemeenschap meer houden met Carlostad.
Hy weigerde ronduit hem te zien, en met hem te Orlemund in gesprek te treden.
Kort daarna maakte Luther, dat

(c)

Ga been, Heer Doctor, zeide hy tegen hem, gy zyt by my verdagt, gy zyt myn vyand, ik wil
niet dat gy onze conferentien bywoont. Hospinianus ubi sup. pag. 51.
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Carlostad weggejaagt wierdt. Carlostad week naar Straatsburg, en deet twee boeken
drukken te Bazel. Die werken wierden te Zurich en te Straatsburg verdedigt.
Carlostad hieldt niet alleen staande, dat het Lichaam en het Bloed van J.C. niet in
het Nachtmaal zyn, maar hy beweerde ook dat J.C. met te zeggen, dit is myn
(a)
lichaam, niet het brood hadt willen betekenen, maar zich zelven aan zyne Apostelen
hadt voorgestelt.
+
Oecolampadius verliet de Roomsche Kerk geduurende die onlusten, en wierdt
tot eerste Predikant te Bazel aangestelt, hebbende eenigen tyd Pastoor geweest, +Oecolampadius.
voor dat hy tot de Hervorming overging. Hy beweerde tegen de Lutheranen, dat
de Sacramenteele woorden, dit is myn lichaam, in een symbolischen en figuurlyken
zin moeten opgevat worden.
+
Zwinglius verklaarde zich mede voor dien zin, zeggende dat de woorden, dit is
+
+
Zwinglius.
myn lichaam, beduiden dit betekent of verbeeldt myn lichaam. Men gaf den naam
+
van Sacramentarissen aan die zich voor dat gevoelen verklaarden. Zwinglius
Sacramentarissen.
heeft daar van eene uitlegginge gegeven in zyn Tractaat van den waren en
(b)
valschen Godsdienst, en in een ander dat den tytel voert van Behulp des
(c)
Avondmaals, beide in 't jaar 1526. in licht gegeven. Door een droom wierdt Zwinglius
ontheven van de zwarigheden, die hy in zyne uitlegginge vondt, hebbende daar
+
door wegens de ceremonie van het Paasch-lam in het Boek Moses, Exodus
genaamt, gelukkiglyk eene passage ontdekt, welke volgens hem met die nieuwe +Droom van Zwinglius.
uitlegginge geheel en al overeenstemt.
Van tyd tot tyd kwamen 'er boeken vol van ongemeene, en met de Catholyke
Kerk strydige gevoelens in 't licht. De Paryssche Faculteit veroordeelde een der
+
zelve, makende daar van een uittrekzel van vyf en dertig Voorstellingen die meest
+
Lutheraans waren. In 't jaar 1525. doemde hy ook andere stellingen getrokken
Lutheraansche
(d)
stellingen,
door de
uit Schryvers, die van Luthersgezindheit en van andere gevoelens, met de
Paryssche
Faculteit
vastgestelde leere der Catholyke Kerk strydig, verdagt waren.
veroordeelt.
+
In dat zelve jaar begon men in Straatsburg en Frankfort smaak te krygen in
de Luthersgezindheit. De Souverainen van Saxen, van Hessen, en van Brunswyk +Grote voortgang der
helden mede reets over naar de nieuwe Hervorming: zy vertraagden niet in zich Reformatie in Duitschland.
voor Luthersgezinden te verklaren. Albert, Groot-Meester van de Teutonische Orde,
volgde hun voorbeeld, en begaf zich in 't huwelyk in den jare 1526.
(a)
(b)
(c)

(d)

Hospinianus ubi sup.
Subsidium de Eucharistia.
Zie hier den droom, zo als Hospinianus dien verhaalt, part. 2. Histor. Sacrament. pag. 39.
Zwinglius vondt zich zeer verlegen hoe hy het gevoelen, dat hy omhelst hadt, zou konnen
staande houden, toen een geest, wit of zwart, den Reformateur in den droom verscheen, en
hem uit zyne verlegenheit redde met hem aan te wyzen de plaats uit het XII. Capittel van
Exodus, behelzende het Lam is de Paaschen, dat is, het is het Teken daar van. Daar op
ontwaakt de Reformateur, zeer verblyd over die ontdekkinge, stapt den bedde uit, gaat den
text nazien, en werpt dat bewys tegen aan zyne wederstrevers. Die passage gaf hem stof tot
eene lange redenvoering, welke strekte om de benevelingen zyner toehoorderen te doen
verdwynen. Wyders staat te letten, dat het Latynsch woord Monitor niet beduit spook of
Nachtgezicht, gelyk Bossuet het overzet L. II. de l'Hist. des Variations, noch Geest, maar
raadgever, of liever aankondiger. 't Geen aanleidinge tot die verschillende vertalingen gaf, is
de uitdrukkinge, ater en albus, wit of zwart, waar door andere meenen dat Zwinglius
eenvoudiglyk heeft willen te verstaan geven dat het een onbekende was. Wat 'er van zy, de
Lutheranen hebben de Sacramentarissen met den droom van hunnen Apostel gequelt, niet
denkende dat de andere daar tegen de conferentie van Luther met den Duivel konden
inbrengen. Zie verder Hospinianus ubi sup.
Te weten 14 stellingen van zekeren Mesgret, en 31. van eenen Wolfgang Schut. Zy
veroordeelde mede eenige werken van dezen Autheur, verscheidene propositien van zekeren
Pieter Caroli, als mede verscheidene andere van Pouent en van Saunier.
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+

Eindelyk hadt Luther ook tot zyne echte vrouwe genomen de Nonne Catharina
Borre. Oecolampadius volgde hem na in het volgende jaar 1526., en, om te beter +Luther trouwt met een
Nonne.
de menschlykheit, welke hy zo min als Luther hatede, te wederstaan, trouwde
hy met een jong en schoon meisjen. De Huwlyks bezigheden verhinderden den
Saxischen Leeraar niet in zeer ongematigde uitdrukkingen te schryven tegen
+
Erasmus aangaande den Vryen wille. Hy poogde ook George Hertog van Saxen
+
en Hendrik VIII. Koning van Engeland op zyne zyde te krygen. De Koning
Luthers Reformatie wint
antwoordde hem op een zeer vinnige wyze, waar door hy zich een wederantwoord veld in Engeland, in
weerwil van den Koning.
van Luther, 't welk nog vinniger en te gelyk gantsch niet eerbiedig was, op den
hals haalde: en niettegenstaande de tegenkantingen des Konings van Engeland,
maakte de Luthersgezindheit eenige voortgangen in zyne Staten, 't welk Luther
poogde door te zetten met het Nieuwe Testament in 't Engelsch te doen vertalen,
volgens de overzettinge en de verklaringen die hy daar
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+

van in 't Hoogduitsch hadt uitgegeven. Op den Ryksdag te Spiers in de maand
+
Juny, waar in men voorslagen deet tot het maken van reglementen op de
Ryksdag te Spiers.
verschillen in den Godsdienst, liepen alle de overweegingen vruchteloos af, en
men scheidde verbitterder dan men gekomen was.
+
Terwyl de twee partyen in Duitschland elkander vinniglyk behandelden, voer de
Universiteit van Parys met haare Censuren voort. Zy Censureerde ten twedenmale +Censuren der Universiteit
den gemelden Louis Barquin, die zich eindelyk te Parys liet verbranden in 't jaar van Parys tegen de
nieuwe Leeraars.
1529. Zy veroordeelde ook eenige Werken van Erasmus, en vooral zyne
Zamenspraken, waar in men de buitensporigheden der monachale devotien zeer
levendig vindt afgemaalt, en de schynheiligen, die meer werks van die devotien
maken dan van de ware godvrucht en van de eerbewyzing die men boven alles aan
God verschuldigt is, ten toon gestelt. Eenige propositien, door zekeren Monnik,
Bernardi genaamt, voorgestelt, wierden ook gedoemt. Ik sla hier over de beginselen
van de zaak der Echtscheidinge van Hendrik VIII. die voet gaven tot de Engelsche
Reformatie.
+
De nieuwe Hervorming bestondt toen (in 't jaar 1527.) in twee partyen, in
+
Lutheranen en in Zwinglianen. Zy schreven en disputeerden met kracht tot
Geschillen tusschen de
Lutheranen en
verweeringe van de gevoelens waar over zy oneens waren. Luther verklaarde
zich voor de Ubiquiteit, stellende de menschheit van J.C. overal daar zyne Godheit Zwinglianen.
is, volgens de misselykste redeneering die men zou konnen uitdenken; namelyk
dewyl de menschheit van J.C. vereenigt is met de Godheit, derhalven is de
menschheit overal. Wat aangaat de Zwinglianen, zy meenden dat God zelve het
Lichaam van J.C. niet op verscheidene plaatsen te gelyk kan stellen, en waarlyk
als men met de reden alleen raadpleegt, sluit zulks volgens onze denkbeelden eene
(a)
merkelyke Contradictie in. Jacob Faber zette de Ubiquiteit van Luther sterk door.
+
Om den Lezer eenig denkbeeld van die Lutheraansche Ubiquiteit te geven, moet
men weten dat dezelve is uitgevonden om de wezentlyke Tegenwoordigheit van +De Ubiquiteit van Luther
verklaart.
het Lichaam van J.C., zonder te nietdoening van de substantie des broods, te
verdedigen tegen de Transubstantiatie, welke men hadt voorgenomen te verwerpen;
en dat men, om eene lichamelyke vereeniging tusschen het brood van de Communie
(b)
en het Lichaam vast te stellen, zich van zulke duistere en ongewoone woorden
bedient heeft, dat de Communicant daar door onmogelyk een klaarder begrip van
het innig wezen des Sacraments heeft konnen bekomen. Echter heeft men in 't
(c)
midden dier veranderingen, dier onzekerheden, en dier verdeeltheden, staande
gehouden dat de H. Schrift klaar spreekt, dat men zich noodwendig tot onderzoek
begeven moet, en dat het mogelyk is uit zich zelven de verborgentheeden van den
Godsdienst te begrypen, buiten eenig Concilie, zonder de uitspraak der Kerke, en
zonder eenig ander uitlegger dan het zuiver woord van God.
In dien tyd deet Bern een voorslag tot het houden van een Conferentie over tien
+
puncten die het wezentlykste van de Hervorming uitmaakten. De Conferentie werdt
+
gehouden in den aanvang van 't jaar 1528. De tien stellingen wierden daar
De Roomsche
Godsdienst te Bern
goedgekeurt, en het besluit van die byeenkomst was het afschaffen van den
ouden Godsdienst. De leere van Zwinglius dreef daar in boven. In dat zelve jaar afgeschaft.
hieldt de Kardinaal Duprat, Aartsbisschop van Sens, een Concilie te Parys tegen
de leere van Luther, en tot handhavinge van tucht en zeden. Het Concilie verboodt

(a)
(b)
(c)

Schmidlin.
Panis carnutus, vinum sanguineum. Vleeschelyk brood, bloedige wyn.
‘Het is belagchelyk, zeide Calvinus, dat wy 't zo weinig met elkander eens zyn in den beginne
van onze Hervorming.’ Epist ad Melancht. pag. 245.
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+

twee dingen die zo godloos waren als belagchelyk, waar van het gebruik echter tot
+
schande van den Godsdienst was ingevoert en onderhouden; het een was dat
Een Concilie te Parys.
men kluchtspeelers in de Kerk toeliet, om dartele deunen aldaar te speelen of
oneerlyke liederen te zingen; het ander was het Feest der Zotten. Een ander Concilie,
te Bourges gehouden, volgde het voorbeeld van Sens.
+
De Misse wierdt afgeschaft te Straatsburg in 't jaar 1529. als mede te Bazel. Een
+
nieuw Decreet van den 13. April, uitgegeven by den Ryksdag van Spiers, doch
De Misse afgeschaft.
't welk aan de Duitschers van de nieuwe Religie mishaagde, gaf gelegenheit tot
+
de Protestatie van den 19. der zelve maand, uit kracht van welke de Lutheranen
den naam van Protestanten hebben gekregen, die vervolgens tot de Aanhangers +Oorsprong van den naam
van Protestanten.
van Zwinglius, Calvinus, enz. oversloeg. Onder-
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+

tusschen poogde de Landgraaf van Hessen de Lutheranen met de Zwinglianen
+
te verzoenen, en hunne verschillen, waar van 't voornaamste zekerlyk het
Vergeefsche pogingen
om de Lutheranen met de
Nachtmaal betrof, by te leggen. De beide partyen hielden een byeenkomst te
Marpurg. Maar, schoon die Conferentie bestondt uit de allerbekwaamste mannen Zwinglianen te
van beide de kanten, konden zy 't echter niet eens worden, en men scheidde na vereenigen.
veel twist met wat meerder haat op elkander dan men gekomen was.
Desniettegenstaande verzogten de Zwinglianen aan Luther, dat hy hen voor zyne
broederen wilde houden: maar volgens het verhaal van verscheidene Schryvers
+
van dien tyd, verwierp Luther de broederschap. Het zal niet onrechtmatig zyn hier
aan te merken een zaak, dewelke voor waarachtig moet doorgaan by luiden die +Aanmerking op de
door hunne vooroordeelen niet zyn verblind geworden. Namelyk dat de nieuwe Authoriteit in de Kerk.
Leeraren, den volke voorpredikende dat men de H. Schrift alleen erkennen, en de
decisien der Kerke en der Concilien verwerpen moest, nochtans zelve aan de
volkeren voorschreven alles wat zy geloven moesten: zo waarachtig is het, dat, in
wat Gemeente het zy, de Authoriteit altoos zal wezen het richtsnoer waar langs men
+
het gemeen zal moeten leiden. Ik zal hier met eenen aanmerken twee gevallen die
men niet vergeten moet: het eerste is, dat wanneer de Keizer de Protestantsche +Twee merkwaardige
Vorsten op de plechtigheden van den Sacramentsdag hadt uitgenodigt, de Marquis gevallen.
van Brandenburg uit aller naam ten antwoord gaf, dat zy die ceremonien niet konden
bywonen, omdat men, zeide hy, niet meer dan de helft van het Sacrament in de
Processie omdroeg; dit bewyst, zegt men, dat de Lutheranen toen nog de wezentlyke
tegenwoordigheit buiten het gebruik van de opeeting geloofden. Het ander geval is
dat door de Luthersche Godgeleerden wierdt uitspraak gedaan, dat de Keurvorst
van Saxen, schoon Protestantsch zynde, als Groot Maarschalk van het Duitsche
Ryk de Misse van den H. Geest, tot openinge van de Augsburgsche
Ryksvergadering, daar de Lutheranen hunne Belydenisse inleverden, mogt bywonen.
Die Godgeleerden volmagtigden den Keurvorst door het voorbeeld van Naaman.
+
De vermaarde Augsburgsche Belydenisse, opgestelt door Melanchton, ter
+
Ryksvergadering ingelevert op den 25. Juny des jaars 1530. door de
De Augsburgsche
Belydenis.
Roomsgezinde Godgeleerden wederlegt, en vervolgens in verscheidene artykelen
door de Lutheranen zelve verandert, zal ik hier niet plaatsen. Ik vergenoeg my met
te zeggen, dat daar op veele conferentien gevolgt zyn, strekkende om de partyen
te vereenigen, en om de Luthersgezinden tot den schoot der Catholyke
Gemeenschap te rug te brengen, doch die alle vruchteloos waren, omdat men noch
naar beloften noch naar bedreigingen luisterde. De Sacramentarissen van
+
Straatsburg, Memmingen, Constans, Lindau, enz. gaven hunne Belydenisse ook
+
+
Die der
over, gelyk die door Bucerus, den Reformateur van Straatsburg, was opgestelt.
Sacramentarissen.
Zwinglius deet het zelfde voor het Protestantsche Zwitserland. Eindelyk nam
de

+

De Zwitzersche.

Karel de V het besluit van geweld te gebruiken om de Protestanten te onder
+
te brengen, waar op deze zich te Smalcalde vergaderden tot het maken van een
Verbond, 't welk de verdediging van hunne Reformatie, welke zy de Evangelische +'t Smaldisch Verbond.
Leere noemden, tot zyn voornaamste oogmerk hadt.
+
Hendrik VIII. begon toornig te worden op den Paus, nadat hy hem reets zeer
+
lang hadt aangezogt om zyne echtbreuk met Catharina van Arragon toe te
De Koning van Engeland
op den Paus vertoornt.
stemmen. Dewyl het trotsch en driftig humeur van dien Vorst zich niet konde
schikken naar de wyze waar op het Roomsche Hof een zaak behandelde, waar van
het de gevolgen beter hadt moeten voorzien, tastte hy eerst de Geestelykheit aan:
beide de Huizen van het Parlement namen kennisse van verscheidene misbruiken,
door de Kerkelyken begaan. Op den raad van Cranmer, die daar na Aartsbisschop
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van Cantelberg wierdt, nam de Koning het besluit van de Universiteiten van Europa
over zyne Echtscheidinge te raadplegen, doch die Universiteiten waren hem alle
niet even gunstig. Indien men eenige Schryvers geloven moet, hadden de Angelots
(Engeltjes, zekere goude munt) de geenen die zich voor de Echtscheidinge
verklaarden, omgekogt. Hoe het zy, men maakte groote beweging, men bediende
zich van kuiperyen en looze streeken om de consultatien ten voordeele van Hendrik
sten

den VIII
te doen uitvallen. Men raadpleegde ook met de Protestantsche
Godgeleerden. De Koning eindelyk, by den Paus niets konnende verwerven, deet
een verbod aan zyne onderdanen van geene Expeditie van het Roomsche Hof,
welke met zyn Souverein gezag strydig was, aan te nemen, en besloot de zaak der
Echtscheidinge voor het Parlement en voor de Geestelykheit ter be-
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slissinge te brengen. Het Parlement wierdt beroepen met den aanvang van het jaar
1531. De Koning verklaarde door den mond van zynen Kancelier zyne begeerte om
zyn huwelyk te doen ontbinden, tot geruststellinge van zyn geweten: hy hadt moeten
zeggen, tot vryer voldoeninge van zyne genegenheit voor Anna van Boulen, door
middel van eene plechtelyke toestemminge die haar tot eene wettige vrouw maakte.
Men begon in dat Parlement met naspeuringen tot vernederinge van de
+
Geestelykheit, om ze daar door handelbaarder te maken. De Koning nam daar den
+
tytel aan van Souverein Hoofd der Kerke en der Geestelyken van Engeland.
Neemt den tytel van
Dewyl die stap, gevoegt by de onlusten tusschen den Paus en den Koning, den Souverein Hoofd der
Kerke aan.
moed opwakkerde der geenen die de Luthersgezindheit in Engeland
ste

begunstigden, meende Hendrik de VIII , willende tonen dat hy, schoon hy op 't
punt stond van zich aan de Gemeenschap met den Paus te onttrekken, echter goed
Catholyks bleef, de Wetten tegen de Ketters te moeten vernieuwen, en in gevolge
+
daar van wierden 'er eenige Lutheranen verbrand. Dit verhinderde niet dat het
Parlement voortvoer zich tegen Rome te kanten, en het zelve op de gevoeligste +Het Parlement van
plaats aan te grypen. Men maakte een Wet tot afschaffinge van de Annaten, en Engeland ontneemt den
nam dus eensklaps weg het wezentlykste van die onmetelyke inkomsten welke Paus zyne inkomsten.
Engeland als een cynsbaar Koningryk voor het Pauslyk Hof konden doen aanzien,
of als een Land door de Kerk geconquesteert. Om my in geen breder verslag van
die zo bekende rupture, by zo veele Roomsgezinde en Protestantsche
Historieschryvers aangehaalt, in te laten, zal het genoeg zyn te zeggen dat kort op
(a)
de kroninge van Anna van Boulen eene sententie van Rome tegen de
sten

Echtscheidinge van Henrik den VIII
volgde, en dat die sententie het oppergezag
van den Paus, reets door de voorgaande geschillen zo merkelyk waggelende,
+
volstrekt den bodem insloeg. De Koning van Engeland deet zich verklaren tot Hoofd
+
van zyne Kerke, en bragt door die daat, mogelyk tegen zyn zin, de Reformatie
Gantsch Engeland
hervormt.
van het gantsche Koningryk te weeg.
Nu keere ik weder tot de Revolutien, door de Luthersgezindheit verwekt.
(b)+
Zwinglius sneuvelde in 't jaar 1531. bevindende zich aan het hoofd van een gevecht
+
tusschen de Zwitsersche Protestanten en de Catholyke Cantons.
Zwinglius sterft.
(c)+
Oecolampadius stierf kort daarna. De Protestanten en de Roomsgezinden
+
spreken zeer verschillende van die twee Opperhoofden der Sacramentarissen:
Als mede
Oecolampadius.
doch het is niet alles waar wat van beide de kanten gezegt wordt. Schoon
Zwinglius minder drift dan Luther toonde, was hy niet minder stoutmoedig in zyne
manier van hervormen. Die zyne werken gelezen hebben, erkennen daar in meerder
aaneenschakeling, meer duidelykheit, en meerder eenstemmigheit, dan in die van
den Saxischen Reformateur. Het blykt uit de Geloofsbelydenisse van Zwinglius, dat
hy de zaligheit der Heidenen gelooft heeft, en dat hy de liefde tot den naasten zo
verre uitstrekte, dat hy de Helden en de Wyze mannen van het Heidendom nevens
(a)
(b)

(c)

In de maand Maart van den Jare 1534.
De Catholyken en de Luthersgezinden hebben 't Zwinglius tot een misdaat gerekent, dat hy
met de wapenen in de hand sneuvelde: maar Hospinianus, in zyne Hist. Sacram. p. 2. p. 208.
lochent het stuk, en houdt staande dat hy het gevecht niet anders dan in qualiteit van Prediker
bywoonde. Zwinglius non ut miles, sed ut pastor interfuit praelio. Men zie 't geen die Schryver
verder tot verdediging van den Zurichschen Reformateur bybrengt.
Luther, Cochleus, en andere vyanden van Oecolampadius, gaven voor dat de Duivel hem
verstikt hadt, en dat zyn vrouw hem in zyn bed doot vondt. Zie hier de woorden van Luther
over dat sterfval. Credo equidem, quod Emferus & Oecolampadius aliique horum similes ......
ignitis Satanae telis & hastis confossi subitanea morte perierint &c. Andere hebben uitgestrooit
dat hy zich zelven hadt omhals gebragt. Hospinianus rechtvaerdigt Oecolampadius, en doet
een breed verhaal van zyne ziekte en doot. ubi sup. pag. 210. & 211.
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+

de Patriarchen, de Profeten, en de Apostelen in den Hemel stelde. Dat de Wyze
+
Heidenen, en alle de geenen die, by gebrek van onder het bereik der kennisse
Aanmerking op zeker
gevoelen van Zwinglius.
van J.C. en van de Openbaringe te zyn, de plichten van den natuurlyken
Godsdienst enkel en alleen opvolgen en nauwkeurig waarnemen, zullen bevryd zyn
van de straffen aan de booswichten opgelegt; zulks kan alleen aanstotelyk
voorkomen aan den Joodschen hoogmoed van zekere Christenen: maar die Wyzen
in den rang der Heiligen te plaatsen, doet te veel afbreuk aan de rechten van het
Christendom.
+
Bucerus kreeg bevel van den Landgraaf van Hessen, om tot vereeniginge der
+
Lutheranen met de Zwinglianen te arbeiden.
Bucerus arbeidt aan de
Vereeniging der
Lutheranen met de
Zwinglianen.
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Bucerus deet zulks in zo verre dat hy het gevoelen der Sacramentarissen over het
Nachtmaal verzagtte of bemantelde, en bediende zich ten dien einde vruchteloos
van eenige losse uitdrukkingen, die in den eersten opslag de Luthersgezindheit
scheenen te begunstigen, maar die, naar 't zeggen van Melanchton, niets anders
dan een tegenwoordigheit van kracht des lichaams en des bloeds van J.C.
behelsden, dewyl volgens de Sacramentarissen het lichaam en het bloed nergens
anders dan in den Hemel zyn. Schoon Luther zich met zyne gewoone bitterheit
tegen die uitlegginge van Bucerus verzettede, bleef de onderhandeling echter
eenigen tyd duuren. Men gaf van weerzyden geschriften uit, en men hieldt
byeenkomsten, doch alles te vergeefsch, en het scheelde weinig of de Negotiateur
Bucerus, die reets van de Augsburgsche Belyders gewraakt was, zoude ook van
de Bernsche en Bazelsche Evangelischen zyn afgekeurt geweest. Die Negotiatien
of Onderhandelingen duurden nog in het jaar 1535. Toen hieldt men eene Conferentie
te Cassel in de tegenwoordigheit van den Landgrave. Bucerus verklaarde, dat men
met het Sacrament, waar in het brood en de wyn alleen beduidende tekenen zyn,
te ontfangen, waarlyk en zelfstandiglyk het lichaam en het bloed van J.C. zonder
vermenginge van substantie ontfing. Tot het jaar 1531. brengt men ook de opkomst
van Servetus, en van die der Geneefsche Reformatie. De Paryssche Faculteit voer
in dat zelve jaar voort met het veroordeelen van de propositien die haar als kettersch
waren aangekondigt, maar de nieuwe gevoelens wonnen meer en meer veld in
+
Vrankryk, omdat Margarita de Valois, Koningin van Navarre, alle de aanhangers
+
der zelve opentlyk begunstigde. Die Vorstinne deet de Uuren (zeker
Gedrag van Margarita de
Valois Koningin van
gebeedenboek der Roomsgezinden) vertalen, en met bekortingen door de
Vrankryk.
drukpersse in 't licht geven, die volgens den styl van dien tyd naar den mutzert
rooken. Zy deet ook op hare wyze in 't licht komen le Miroir de l'ame pecheresse of
de Spiegel der zondige ziele, waar in noch van de Heiligen noch van het Vagevuur
wierdt gewag gemaakt. Onder zulk een vermogend gezag groeide 't geen men kort
daar na het Calvinismus noemde, merkelyk aan.
+
't Was in den jare 1533. dat Calvinus, verdagt geworden zynde van de nieuwe
+
gevoelens aan te kleven, uit Parys week, en zich naar Saintonge begaf.
Voortgang der
Geduurende zyn afwezen maakte de nieuwe Leer groote voortgangen, en sloop Reformatie in Vrankryk
onder Calvinus.
zelfs tot binnen het Hof, en tot in de Universiteit van Parys: maar die dezelve
wilden doen standgrypen, verstonden zich zo min als Luther op het belang van
hunne hervorming. In plaats van na te volgen de nedrigheit der Apostelen, en te
doen blyken die zagtmoedigheit welke zo noodzakelyk en zo nut is aan iemant die
zich tot een Opperhoofd, om de menschen hunne oude gevoelens te doen afleggen,
en zyne gronden te doen omhelzen, wil opwerpen, stelden zich de eerste Leeraren
van de Fransche Hervorming zeer verbitterd en twistzuchtig aan, met het maken
van hatelyke toepassingen op den ouden Godsdienst. De uitkomende Boeken
droegen menigmaal beledigende tytelen. Niet zelden deet men daar in zyn best om
de leerstukken en de gebruiken van de Roomschgezinden belagchelyk te maken,
vermengende dezelve met bittere en honende bespottingen. De Catholyken
beschuldigen de nieuwe Leeraren mede, dat zy het verspreiden en aanplakken van
schimpschriften tegen de oude Religie en der zelver leerstukken gedoogden. Dus
wist men zich te bedienen van den aart der Fransche Natie, de welke op
nieuwigheden gezet is, en zich aangenamelyk kittelt met straatdeunen en andere
kleine werkjes van dien aart, die alleen bekwaam zyn om zonder onderwys de
gemoederen in te nemen. Dat gedrag stiet niet alleen de Geestelykheit, maar ook
het Hof en de Groten. Die van het Roomsche Hof afhingen, en doorgaans alle de
Kerkelyken, gedreigt met het verlies van hunne inkomsten door eene zo strenge
hervorming als die van Calvyn was, bekleedden hunne onverdraagzaamheit met
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+

den naam van yver voor den Godsdienst. Men deet een scherp onderzoek naar
+
die zich voor de Hervorming verklaart hadden, en men verbrandde
Groote vervolging tegen
de Gereformeerden.
onbarmhartiglyk alle die men konde ontdekken.
+
Jan Bugenhagen, of Pomeranus, wierdt in 't jaar 1535. de Reformateur van
+
Lubek, Hamburg, enz. Goneve verklaarde zich in dat zelve jaar, onder de
Bugenhagen.
bestiering van twee Predikanten, met name Farel en Viret. Farel predikte den
nieuwen Godsdienst in 't openbaar op den 22. July, zynde St. Magdaleens dag. Hy
+
predikte vervolgens nog verscheidene malen, terwyl het volk zich met het afwerpen
der Beelden en Kruissen bezig hieldt. Het Decreet, waar by de Reformatie wierdt +Predikatien van Farel te
Geneve.
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+

vastgestelt, ging door op den 27. Augusti. In dat zelve jaar zondt Melanchthon, de
+
gematigdste der geenen die aan de Reformatie hebben gearbeid, zyne twaalf
Melanchton zendt 12
Artykelen aan François den eersten, waar door hy de middelen tot verzoeninge Artykelen tot bevrediging
naar Vrankryk.
scheen aan de hand te geven, doch zy kwamen de Faculteit van Parys niet
aannemelyk voor, gelyk uit het antwoord, dat zy daar op gaf, te zien is.
Ondertusschen voer men aan den anderen kant voort met het ontwerp tot vereeninge
+
van de Lutheranen met de Sacramentarissen. In den jare 1536. hieldt men een
vergadering te Bazel, tot het opstellen van eene andere Geloofsbelydenis, waar +Onderhandelingen te
Bazel, tot Vereeniging van
in de Predikanten van die Stad zeiden ‘dat het lichaam en het bloed niet
de Lutheranen met de
natuurlyker wyze vereenigt zyn met het brood en den wyn, maar dat het brood
Sacramentarissen.
en de wyn tekenen zyn, waar door J.C. ons eene ware gemeenschap met zyn
lichaam en zyn bloed geeft, niet om aan den buik te dienen tot een verderfelyk
voedsel, maar om een voedsel te wezen ten eeuwigen leven.’ Luther was met die
uitdrukkingen niet te vreeden. Hy begeerde iet duidelyker. Bucerus beleedt ‘dat het
ware lichaam en het ware bloed van J.C. aanwezig wierden, en gegeven en genomen
met de zichtbare tekenen van brood en wyn; en dat hy ook geloofde dat de Dienaar
het lichaam en het bloed van J.C. overgeeft aan alle die de tekenen ontsangen,
+
enz.’ Eindelyk verbondt zich Luther, dat hy Bucerus met de zynen voor zyne
+
broederen zoude erkennen, mids dat zy de zes artykelen van Eenigheit, door
Luther wil zich met
Bucerus verdragen.
Melanchton opgestelt, goedkeurden. Melanchton, zagtmoedig en vreedzaam
van aart zynde, was altoos tot verzoeninge genegen. Een dier artykelen bragt mede,
‘dat, schoon men de Transubstantiatie met haare gevolgen verwierp, men echter
niet moest nalaten te erkennen dat het brood het lichaam van J.C. is door eene
Sacramenteele vereeniging, waar uit vloeit dat met de aanbiedinge van het brood,
het lichaam van J.C. te gelyk tegenwoordig is en gegeven wordt.’ Straatsburg nam
het formulier van eenigheit aan, maar Zwitserland verwierp het: 't geen Bucerus
evenwel niet afschrikte. Hy hervatte zyne poging in 't jaar 1538. en men beleide
eene Vergadering tot onderzoek der verschillen: maar de Zwitsers wilden tot geen
+
vereeniging verstaan, dan met beding dat zy zouden blyven by de leere van
+
Zwinglius over het Avondmaal.
De Zwitsers blyven by
De Paus (Paulus III.) wilde een algemeen Concilie beroepen te Mantua, tegen hun stuk.
de maand van Mei des jaars 1537. Om eenige zwarigheden door den Hertog van
Mantua geoppert, voor een volstrekte weigering te houden, wierdt het vervolgens
verlegt naar Vicenza, en echter hieldt men het eindelyk te Trente, waartoe de Paus
zyne Bulle van beroepinge uitgaf in de maand Mei des jaars 1542. In 't jaar 1536.
gaf Calvinus zyn Onderwys van den Christelyken Godsdienst in 't licht, en nam in
+
dat zelve jaar zyn woonplaats te Geneve: invoegen dat zedert die inwoning van
+
Calvyn, die Stad altoos is gehouden geworden voor een Protestantsch Rome,
Geneve het Protestansch
Rome genaamt.
of ten minsten voor het middelpunt van 't Calvyndom. Nog wierdt in dat zelve
jaar, of in het volgende, het Lutheraandom door de bezorging van Bugenhagen,
geheel en al de heerschende Religie in Denemarken.
+
De Waldenzen vereenigden zich toen met de Zwinglianen en de Calvinisten.
+
Farel bragt die vereeniging te weeg. Calvyn woelde zeer om de Hervorming te
Calvinus tracht de
Geneve, in Zwitserland, en in Vrankryk kracht by te zetten. Door een kuipery, te Reformatie in Zwitserland
Geneve tegen hem gesmeed, was hy genoodzaakt die Stad te verlaten, nevens en in Vrankryk door te
+
dryven.
Farel die naar Neufsschatel week. Calvyn begaf zich naar Straatsburg, wierdt
+
daar voor Predikant aangenomen, en trouwde daar met de weduwe van een
Zyn vlucht naar
+
StraatsburgWederdoper. Hy keerde wederom naar Geneve in 't jaar 1541. toen zyne party
+
de strekste geworden was.
Hy keert weder naar
Geneve.
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In 't jaar 1539. stelt men de oprechting van de Luthersgezindheit in Misnien en
Thuringen, door de doot van George van Saxen; ook de verandering van Joachim
+
Keurvorst van Brandenburg, naar het voorbeeld zyner nabuuren, of, volgens de
+
Roomsche Schryvers, omdat zyne onderdanen hem de quytscheldinge zyner
Bekeering van den
schulden aanboden, mids dat hy het Pausdom verliet, als mede de Hervorming Keurvorst van
Brandenburg.
van Maagdenburg en Halberstad, door de verwyftheit, zegt men, van den
Kardinaal van Mentz, Oom van dien Keurvorst. In dien tyd zag men een zeer
+
ongemeen verschynzel in den Godsdienst, te weten den Landgraaf van Hessen
+
(a)
De Landgraaf van
met twee vrouwen getrouwt. Hy zondt dien aangaande aan de Reformateurs
Hessen
trouwt twee
zyne
vrouwen.

(a)

Zie dat stuk aan het einde van het 6de Boek van l'Hist des Variat.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

273
verklaringe, opgestelt in half barbaarsch Latyn, en in een gantsch nieuwen en
singulieren styl, waar door hy hun zonder bezwagteling te kennen gaf, dat zyne
(a)
geneigtheit, zyn wille, en zyn temperament vereischten dat hy twee vrouwen hadt,
en dat het derhalven noodzakelyk was een middel te vinden om de Religie met zyne
noodwendigheden overeen te brengen. De Protestantsche Leeraars vergaderden
te Wittenberg, en door eene toegevendheit welke de Hervorming toen voor het
(b)
welzyn der Evangelische zaak oordeelde noodzakelyk te wezen, besloot men
tegen het Evangelie, dat de Vorst een tweede vrouw neemen mogt, doch in 't
heimelyk, om den Lutheranen geen reden tot ergernisse te geven, als zynde het
een daat die met het Christendom streedt.
+
In 't jaar 1540. was 'er een Ryksdag te Worms, waar op de voornaamste
+
Theologanten van weerzyden genodigt wierden, om over de geschillen in den
Ryksdag te Worms.
Godsdienst te handelen. Het ontbrak daar niet gelyk naar gewoonte, aan
krakeelen en uitvluchten: maar de Keizer deet die vergadering scheiden, en de zaak
overbrengen naar Regensburg, alwaar de partyen nog eenigen tyd vruchteloos
twisteden.
+
Van het Concilie van Trente, voor de eerste maal door een Convocatie-Bulle
+
aangezegt tegen de maand van November des jaars 1542. en voor de tweede
Het Concilie van Trente.
maal tegen de maand Maart van 't jaar 1545. doch niet geopent voor December
van het zelve jaar, zal ik niets zeggen. Een verslag daar van te doen zou onnut
+
wezen, dewyl de historie van dat Concilie aan den geringsten Lezer bekent is.
Calvinus, als overwinnaar te Geneve wedergekeert, bediende zich van de achtinge +Calvinus recht te Geneve
die men voor hem hadt, om eene behoorlyke form aan den Godsdienst van zynen de Gereformeerde Kerk
op.
aanhang te geven. Hy was de insteller der Consistorien of Kerkenraden, der
Colloquen of Classikale zamenkomsten, en der Synoden; ook stelde hy Ouderlingen
en Diakonen aan: met één woord, hy bragt de gantsche Discipline der Gereformeerde
Kerken ten naasten by op dien voet als men ze hedendaagsch ziet. Zedert dien tyd
is Geneve de toevlucht en schuilplaats der geenen, die men in Vrankryk en elders
vervolgde, geworden. De Verlopene Monniken en gedebaucheerde Priesters liepen
'er zo wel heenen als andere.
+
In 't jaar 1545. stelt men de oprechting van de eerste Gereformeerde Fransche
Kerk te Parys. De Predikant van die Kerk wierdt la Riviere genaamt. Den tienden +Een Gereformeerde Kerk
in Vrankryk.
January des volgenden jaars werdt de Misse te Heidelberg afgeschaft; en het
Sacrament des Avondmaals in de gemeene taal en onder de beide gedaanten of
tekenen, volgens het gebruik der Protestanten, toegedient. Den geheelen Paltz door
stelde men Predikers aan. Te Regensburg was een Conferentie tusschen de
Roomsgezinde Godgeleerden en de Protestantsche. Onder het houden van die
Conferentie, welke maar omtrent acht of tien dagen duurde, te rekenen van haaren
(a)
(b)

Hy was een Triorchis. Deze hoedanigheit, gevoegt by zyne onmatigheit in eeten en drinken,
hadt hem Hercules krachten bygezet.
Met een Acte in quaad Latyn opgestelt, even als de Instructie welke de Landgraaf aan Bucerus
gaf. Die Acte, zo zeldzaam ten aanzien van het feit, als fingulier en stout met opzicht tot de
Decisie, was ondertekent door Luther en door zeven andere nieuwe Leeraaren. Men vindt
ze in het Vervolg van 't VIde Boek van l'Histoire des Variat. door Bossuet. De redelykste
Protestanten schryven de toestemminge tot de Polygamie van den Landgraaf toe aan de
noodwendigheit des tyds en aan de vreeze dat die Vorst by weigering van party mogt
veranderen. Maar men antwoordt, dat Reformateurs van den Christelyken Godsdienst meerder
kloekmoedigheit moesten doen blyken, en geen acht geven op waereltlyke Staatkunde; en
dat uitzonderingen in een zaak van dat gewicht voet konnen geven tot andere exceptien in
andere gevallen. Die een tegenbeschuldiging hadden willen inbrengen, hadden de schattinge
van de Kancelery tegen de uitspraak van Luther konnen stellen: maar ik zou liever met M.
Basnage, in zyn antwoord aan M. de Meaux (Bossuet,) rond uit belyden, dat Luther die
dispensatie niet hadt behoren te verlenen.
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aanvang op den vyfden February, stierf Luther. De Party der Protestanten leedt
(c)
geen afbreuk door het verlies van dien stoutmoedigen Reformateur, die
(c)

+

Luther sterft.

Ik zal hier eenige zaken, tot deze Verhandeling behorende, byvoegen. Met recht heeft men
in Luther de buitensporigheit zyner driften en vervoeringen berispt: maar al de waerelt weet
niet, dat hy in de voorbaat was, en den Lezer om verschoninge voor zyne gebreken heeft
verzogt. Ante omnia, zegt hy zelv in de voorreden zyner Werken, oro pium lectorem ...... ut
legat cum judicio, imò cum multa miseratione, & sciat me fuisse aliquando Monachum &
Papistam insanissimum &c. 't Is veel dat men zyne fauten erkent, en dat men op zich kan
verkrygen de lezers te waarschouwen zich te wachten van de misslagen die wy door onze
gebreken begaan hebben. Het koomt 'er nu maar op aan, of zulk eene bekentenis ons
rechtvaerdigt als wy telkens wederom tot dezelve misslagen vervallen, en of Luther, als
Reformateur van het Christendom, door die verklaringe geheelt heeft de fauten die hy tegen
de plichten van zyne nieuwe zendinge heeft begaan. Claude heeft hem, in zyne Defense de
la Reformation Tom. II. p. 331. verstandig verdedigt: maar met meer spitsvindigheit dan reden
werpt hy den ongematigden styl van den Hervormer op de omstandigheit des tyds: waar
tegen Bayle, in zyne Dictionaire op het artykel van Luther, zeer wel aanmerkt ‘dat het waar
is dat de quade hoedanigheden der menschen op zekere tyden bekwamer zyn dan hunne
deugden tot het uitvoeren van Gods besluiten, maar dat het zeer qualyk geredeneert zou
wezen, als men de hevigheit des gemoeds en de boze driften voor lofwaardig wilde houden,
onder voorwendzel dat de verdorvenheit der eeuwe eene harde behandeling verdiende.’ Wie
ziet ook niet, dat men veele andere buitensporigheden met diergelyke redenen zou konnen
billyken? Bragt daar en boven de noodwendigheit des tyds mede, dat Luther zich zo hevig
aanstelde tegen de Sacramentarissen, die zo wel als hy Reformateurs, en gezwoorne vyanden
van het Pausdom waren?
Een breedvoerig verslag van 't geen de drift hem tegen de Sacramentarissen heeft doen
schryven en uitvoeren, vindt men in het tweede Deel van Hospinianus Hist. Sacram. gelyk
ook van Luthers waggelende gevoelens over verscheidene pointen der Leere, en van zyne
ongestadigheit wegens het Nachtmaal. Wegens dit Sacrament telt men zes voorname
Veranderingen die Luther daar omtrent gemaakt heeft, begrypende daar onder de Ubiquiteit,
dewelke na Luther met alle bedenkelyke hardnekkigheit door Brentius, Jacob Andreas,
Schmidlin, en anderen gedreven wierdt. Behalven die Veranderingen heeft Hospinianus een
verzameling gemaakt van nog veele andere wegens de mondelyke opeetinge, wegens de
aanbiddinge, wegens de Misse, wegens de brekinge des broods, wegens de Communie der
Godlozen, enz.
P. Alexander verhaalt in zyne Kerkelyke Historie Tom. VIII. pag. 100. dat, toen Luther in het
Klooster van Erfort zyn verblyf hadt, men in hem iet singuliers bespeurde, (fratribus non nibil
singularitatis babere visus) en dat men zulks toeschreef aan zynen omgang met den Duivel,
of aan zyne accessen van de Vallende ziekte. (seu ex occulto cum cacodoemone commercio,
seu ex morbo comitiali.) Hy voegt 'er by, dat, als Luther op zekeren tyd de Misse bywoonde
onder het lezen van die plaats van 't Evangelie, daar gezegt wordt dat J.C. uit het lichaam
van een doof en stom geboren mensch den Duivel uitdreef, men hem eensklaps zag
nedervallen, schreeuwende ik ben het niet, ik ben het niet. Deze is eene van die vertellingen
welke strekken tot bederf van al 't goede dat men voor zyn eigen zaak kan inbrengen. Niets
brengt de waarheit meer nadeel toe, dan dat men ze met leugens wil opsieren. Men kan den
Patriarch der Lutheranen grondiger leren kennen uit het geen hy wegens het huwelyk
geschreven heeft in een Predikatie, welke hy eerst te Wittenberg hadt uitgesproken. Hy zegt
daar duidelyk, dat de onthoudinge inpraktikabel is, omdat de vereeniging van beide de Sexen
een volstrekt natuurlyke zaak is. Het werk des huwelyks, zegt hy, is noodzakelyker dan eeten
en drinken enz. ‘divinum opus ...... magis necessarium quam edere, bibere, purgare, mucum
emungere, somno & excubiis intentum esse. Insita est natura atque indoles, oeque ac membra
quoe eò pertinent. Men kan, boven het geen ik hier verhale, een lange Noot van Bayle op
het Artykel van Luther nalezen, Men zal daar curieuse zaken ontmoeten over die stoffe, waar
in zich de Reformateur zo verre heeft ingedrongen, dat hy zelf de Monogamie of Eenwyfschap
gescheenen heeft uit te sluiten. Lyserus, autheur van het boek dat den tytel van Polygamia
Triumphatrix voert, verzuimde niet zich te bedienen van eenige plaatsen uit de schriften van
Luther, die zyne stellingen tot verdediging van de veelwyvery scheenen te begunstigen. Zie
Thes. 88. §. 2. & 29. §. 6. Polygamioe Triumphatricis. Men vindt daar ook aangetekent dat
een Rechtsgeleerde, Oldendorp genaamt, op het voorbeeld van den Landgraaf zyn Souverein,
een twede hulp voor zyn huishouding nam. By Oldendorp kan men nog voegen eenen
Caracciolus, die naar Geneve geweken zynde, na dat hy Calvynsgezind geworden was,
aldaar eene twede vrouw nam, omdat, zeide hy, de eerste in Italien was gebleven, en hem
niet hadt willen volgen. Voorts, om tot de buitensporige uitdrukkingen van Luther en van
eenigen zyner Aanhangeren tegen de Onthoudinge in den Ongehuwden Staat weder te
keeren, geloof ik dat men dezelve moet vergelyken by de onstuimigheit van een water 't welk
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geduurende den loop der omkeeringen welke hy in den Godsdienst te weeg bragt,
't zich tot een verdienste by God en by de menschen rekende, dat hy geen voetstap
noch voor de Roomsgezinden, noch voor de Zwinglianen wilde wyken.

door een dyk wordt tegengehouden. Wanneer de dyk doorbreekt, stroomt het water doorgaans
met groot geweld uit.
Ik ga tot eene andere buitensporigheit over: te weten tot het uitvaren van Luther tegen de
Universiteiten, 't welk, myns oordeels, gelegenheit gaf tot het verwyt dat men aan Luther deet
van de barbaarsche woestbeit wederom te hebben willen invoeren, door een soort van
dweepery die hem in het hoofd bragt dat een Christen de Heilige Schriftuur alleen bestudeeren
moet. Zo drukt zich P. Simon uit, in het 1. stuk van zyne Bibliotheque Critique. Cap. 31. Laat
zulks waar wezen, Melanchton was echter van gantsch andere gedagten. Ook schreven de
Roomsgezinden de voortgangen van het Lutheraandom aan de studien toe. Habent novum
dogma sed simpliciter insanum, totos hos tumultus exortos ex linguis & bonis litteris. Zo
spreekt Erasmus in eenen zyner brieven. Hoe het ook zy, men kan by Bayle veele laage en
laffe spotteryen van Luther tegen de Universiteiten zyner eeuwe nazien. Ik geloof niet dat
men bottigheden van dien aart in eenig Schryver zou konnen verschonen.
Men vindt by Bayle, in het artykel van Catharina van Borre twee merkwaardige omstandigheden
van Luthers huwelyk. De eerste is, dat hy zyn huwelyk voor een werk van den Hemel uitgaf;
de andere, dat hy zeide getrouwt te zyn, om zyn Papistisch leven, zo veel hem mogelyk was,
af te leggen. Uit die verscheidenheit of tegenstelling blykt genoegzaam, hoe zeer de haat
tegen het Pausdom in al het bedryf van Luther doorstak.
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+

Een der gevolgen van het Smalcaldisch Verbond wat het oorlog der Protestanten
+
in Duitschland, terwyl men het Concilie te Trente volgens de vooroordeelen en
Het Smalcaldisch
den wille van het Roomsche Hof voortzettede: ook zeide men in dien tyd, dat de Verbond van Oorlog
gevolgt.
Courier van Rome den Heiligen Geest aan het Concilie bragt. Hier zy als in 't
voorbygaan gezegt, dat het Concilie van Trente naar Boulogne wierdt overgebragt,
de

en dat de 9

zitting van die Vergadering daar gehouden is in de maand van April
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des jaars 1547. De Keurvorst van Saxen en den Landgraaf, de twee spillen waar
op het oorlogen der Protestanten tegen den Keizer draaide, wierden in den Ryksban
gedaan: de beweegreden van dien oorlog was, volgens die twee Opperhoofden,
het verhinderen van de onderdrukking der Evangelische Leere, en der Duitsche
+
vryheit: 't welk zy ook met toepasselyke devyzen in hunne standaarden te kennen
gaven. Dat des Konings van Denemarken is voor al merkwaardig; uwe verlossers +Standaardevys des
zullen uit het Noorden komen: een devys, volgens het denkbeeld der Protestanten, Konings van Denemarken.
zeer toepasselyk op de landen daar de Reformatie opkwam, en daar zy zulke diepe
wortelen geschoten heeft, dat ook de Roomsgezinden uit dien hoofde daar aan den
naam van Noordsche Kettery gaven. Dat oorlog viel in nadeel der Protestanten uit.
de

Karel de V , de overwinninge behaalt hebbende, wilde hen verplichten zich aan
het Concilie te onderwerpen, en mogelyk zouden de Protestanten daar toe gekomen
zyn, indien het Concilie vry geweest, en de Paus daar in niet voorgezeten hadt. By
deze twee vereischtens moet men voegen eene derde, welke de Protestanten
gestadiglyk bleven afvorderen, namelyk het beslissen der geschillen uit de Schriftuur
en uit de Oudvaders: maar welke Oudvaders? Die der eerste eeuwen. Die drie
artykelen waren de koekoekszang van de Leeraren der Hervorming: zy hadden ze
het volk van hunnen aanhang zo wel ingescherpt, dat het onmooglyk was den zelven
te vergeten.
+
Zodanig was de gesteltenisse der gemoederen van de Duitschers die de
de

+

Het Interim van Keizer
Reformatie aanhingen, toen Karel de V het vermaarde Interim deet opstellen
Karel
de Vde.
door drie voorname Hoogduitsche Theologanten, met name Pflug Bisschop van
Naumburg, Helding titulair van Sidon, en Agricola Lutheraans Prediker des Keurvorsts
van Brandenburg, en het Hoofd van dat soort van dweepers die onder den naam
van Antinomianen bekend zyn, waar van ik in het laatste deel dezer Verzamelinge
(a)
van Godsdienst-Plichten zal gewag maken. Dat Interim wierdt afgekondigt in de
maand Mei des jaars 1548. als een voorschrift waar na men zich wegens de
Leerstukken enz. zou hebben te gedragen, tot dat 'er in een algemeen Concilie
uitspraak gedaan, en het geloof der Christenen zou vastgestelt zyn. Het Interim
wierdt van beide de kanten even zeer gelaakt, en met scheldwoorden overladen.
De Catholyken beschuldigden den Keizer dat hy de Religie wilde veranderen; ook
verfoeiden verscheidene Schryvers der Roomsche Gezindheit, en vooral de
Monniken, dat formulier. Het was inderdaat in veele artykelen niet anders dan een
dekpleister over de Roomsgezinde Gevoelens, zo wel als over die der Protestanten.
(b)
De Lutheranen verfoeiden het niet minder. Calvinus tastte het aan, even als de
anderen, en Bucerus zeide, dat het Interim 't Pausdom weder zoude invoeren.
Desniettegenstaande verdeelde dat formulier de Lutheranen in twee partyen, waar
van de eene het verwierp, en zich stiptelyk by de Leere van Luther en by de
Augsburgsche Belydenis hieldt, terwyl de andere de verzagtende middelen door
het Interim voorgestelt, of liever de onbeslissing van zekere pointen die daar in
(c)
zonder uitlegging wierden bygebragt, aannam. Melanchton was een der geenen
(d)
die door vreeze of anderzins zich voor het Interim verklaarden, doch met eenige
uitzonderingen. In die verdeeltheit van het Lutheranismus deet zich nog een
onderverdeeling op. 1. van Keizersgezinden, die alleen ten opzichte van het huwelyk
der Priesteren en van het Nachtmaalhouden onder de beide Tekenen Lutheranen
(a)
(b)
(c)
(d)

Hospin. Histor. Sacr. p. altera p. 354. & seq.
Zie Hospinianus ubi sup. Het wordt daar geheten ofgryselyk godloos, verfoeilyk enz.
Zie Hospin. ubi sup. die zegt dat men wat toegaf majoris periculi & damni vitandi causâ, inter
quos Philippus (Melanchton) proecipuus fuit.
Abolita tamen omni superstitione &c. Hospin ubi sup.
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waren. 2. van Interimisten, die de Catholyke Leere met de Luthersgezindheit
vermengden.
+
In het zelve jaar begon het Lutheraandom zich in Polen te bevestigen. In de
+
Republyk van Venetien begost die Gezinte ook standt te grypen, of liever het
De Luthersgezindheit in
Socinianismus: maar hoe het zy, de Venetianen hebben den voortgang van die Polen en in Venetien, enz.
+
nieuwe gevoelens gestuit. Beza begon zich te doen kennen, en wierdt welhaast
+
de
Beza.
een tweede Calvyn. In 't jaar 1550. gaf Karel de V een scherp Edikt uit, tegen
alle de geenen die belydenisse deeden van eene andere Religie dan de Catholyke.
Dat Edikt zag voornamelyk op de Nederlanden, daar de Leere der Reformateurs
reets wortel geschoten hadt. Doch dewyl het den koop-
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handel veel nadeel toebragt, verzagtte de Keizer het zelve om der vreemdelingen
+
wille. Het Concilie van Trente wierdt hervat onder Julius III. in de maand Mei des
jaars 1551. Een weinig te voren was Bucerus, een der Hoofden van de Reformatie, +Bucerus.
(a)
in Engeland overleeden. Die Godgeleerde was eerst Lutheraansch, en
vervolgens Zwingliaansch; hy hadt noch de oplopenheit van Luther, noch de
styfzinnigheit van Calvyn. Deze leide te Geneve overhoop met Jeronimus Bolsec,
dien hy voor een Pelagiaan uitscholdt: ook deedt hy hem bannen uit Geneve en uit
geheel Zwitserland.
In 't jaar 1552. deeden de verbondene Protestanten den Keizer het oorlog aan,
terwyl het Concilie van Trente nog gehouden wierdt. Een der voornaamste
beweegreden van dien oorlog was om de onderdrukking van den Protestantschen
+
Godsdienst voor te komen. De Koning van Vrankryk begaf zich in dat verbond. Dus
+
(b)
Vrankryk springt den
deet de Staatkunde hem de Protestanten byspringen om zyne eigene belangen,
Protestanten
uit
terwyl hy in Vrankryk het Calvyndom te vuur en te zwaard vervolgde. De Paus
st

staatkunde by.

schortte het Concilie op, en de opschorting wierdt verklaart op den 28 . van April.
+
Het wierdt niet eerder heropent dan onder Pius II. in de maand January des jaars
+
1562. Het oorlog eindigde door het Tractaat van Passau, waar in men
De Vrede te Passau
overeenkwam, dat men na verloop van zes maanden, te rekenen van den eersten gesloten.
Augusti wanneer het Tractaat in dat zelve jaar gesloten wierdt, eene Ryksvergadering
zou beroepen, bestaande uit geleerde en vredelievende personen, zo Catholyken
als Lutheranen, die volmacht zouden hebben om eenen goeden vrede in den
Godsdienst te sluiten. Omtrent den zelven tyd vergunde Elizabeth, Koninginne van
Hongaryen, de vrye oefening der neiuwe Religie in hare Staten, en die Godsdienst
maakte nieuwe voortgangen in Polen door de geschillen die 'er ontstonden tusschen
den Adel en de Geestelykheit wegens het recht van over zaken van ketterye te
oordeelen, 't geen yder van die twee Standen zich waande te behoren. Het oorlog
+
der Lutheraansche Schryveren tegen de Sacramentarissen ontstak wederom door
+
(c)
Twistschriften tusschen
zeker Luthersgezind Prediker, die boven al met veel bitterheit te werk ging. Men
de
Lutheranen en de
moet echter bekennen, dat hy den Sacramentarissen gantsch geen dienst deet
Sacramentarissen.

(a)

(b)
(c)

In zyn jeugt was hy een Dominicaan geweest. Reformateur geworden zynde, arbeidde hy
vuuriglyk voor het Protestantsch belang, en kantte zich geweldig tegen het Jnterim, buiten
verwachting van de yverigsten, die uit hoofde van zynen zachten en verdraagzamen, om niet
te zeggen, lafhartigen aart, vreesden dat hy zich naar den wille des Keizers zou schikken.
Die vreeze was gegrond op de pogingen die hy tot bevrediging en vereeniging van de
Lutheranen met de Zwinglianen deet: pogingen, waar in hy, volgens het gevoelen der
styfhoofdigsten van beide de kanten, zich menigmaal van uitvluchten, of van losse en
dubbelzinnige uitdrukkingen bediende. Die manier van doen was Bucerus te meer eigen,
dewyl hy zich genoegzaam voor de nuttigheit der pieuse frauden verklaart hadt. Zie dien
aangaande een Noot van Bayle in zyn Dict. Critique op het Artykel van Bucerus.
Om meer geloof te winnen in de gemoederen der Duitsche Protestanten, deet de Koning van
Vrankryk hun dietsmaken, dat hy geene andere dan Dweepers en Wederdopers vervolgde.
Die man was Prediker onder de koppigste Lutheranen. Zeer onbeschoft en zeer oplopend
was hy. Een Protestantsch Godgeleerde, zyn tydgenood, zeide van hem, dat hy bekwamer
was om paarden en muilezels te behandelen, dan om de Sacramenten toe te dienen. Beza
heeft dien Westphalinger verweten, dat hy spottede met alle de Martelaren die niet
Luthersgezind waren geweest, en onder dat verwyt tart hy hem niet onaardig van blotelyk
het einde van zynen vinger te steken in de vlamme der boutstapelen, waar op die Martelaars
waren verbrandt. 't Is niet gantsch ongelofelyk, dat zulke onbeschofte en onverdraagzame
luiden de hitte van het vuur niet zouden konnen verdragen, ten ware de hovaardy of de
hardnekkigheit daar tusschen kwam. Men leze wegens dien westphalinger de Dictionaire van
Bayle: maar vooral moet men by Hospinianus in zyne Hist. Sacrament. p. 2. p. 409. enz.
nalezen de conferentien die hy met de Sacramentarissen gehad heeft. Men ziet daar een
Meesterstuk van bedriegelyke sluitredenen, van ongerymtheden, en van scheldwoorden, by
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(d)

met een Verzameling van hunne duistere stellingen wegens het Nachtmaal uit te
geven. Calvyn nam het voor hen op: hy schreef tegen den Lutheraan, en deze
beantwoordde hem. Waar op Calvyn wederom repliceerde met een geschrift, waar
van de byzondere tytel hier verdient geplaatst te worden, en dus luidde. Laatste
onderrichting van Johannes Calvinus aan Joachim Westphalus, die, indien by daar
aan niet geboorzaamt, voortaan gestelt zal worden ter plaatze, daar de Heilige
+
Paulus beveelt dat men de bardnekkige ketters plaatsen zal. Hoewel die tytel den
+
(e)
Aanmerking op Calvinus.
luttel lydzamen aart van den

(d)
(e)

den Westphalinger gebruikt; en dat hy de Zamenspraak met eene ongehoorde onbeschoftheit
af breekt.
Farrago confusarum opinionum &c.
Calvinus was zeer haastig van aart. Ik hebbe ergens gelezen dat hy zich beklaagde wegens
zyn oplopend humeur: maar is men, schoon men zulk een hoofdgebrek in zich erkent, minder
hatelyk en te veroordeelen als men telkens wederom daar toe vervalt, P. Simon (Saint Jore)
verhaalt op het getuigenis van den Rechtsgeleerden Balduinus, eenige staaltjes van Calvyns
humeur. Bibl. Critiq. Tom. III. Chap. 27. Hy wordt daar beschuldigt van onverdraagzaamheit
en van verwaantheit: ten opzicht van dit laatste zegt men, ‘dat Calvinus zyne huurlingen,
Proecones, hadt om zynen lof uit te breiden...... Wat de onverdraagzaamheit aangaat, het is
onmooglyk Calvyn daar omtrent voor te spreken. Men mag zeggen dat hy de zaak der
Roomsche Kerk verweerde, toen hy na 't strafvonnis aan Servetus uitgevoert, staande hieldt
dat men de ketters met de doot straffen moest. Men vindt Luther van het zelfde gevoelen in
eene zyner Postillen. Magistratus ...... hoereticos ut in verum numen contumeliosos ......
coërcet &c. De Opvolgers en de Leerlingen van Luther, als Westphalus en andere, hebben
dezelve grondstellingen gehadt. Zie Hospin. Hist. Sacram. ubi sup. Dudith heeft mede, in
eenige brieven onder de geschriften der Socinianen, aan de Hervormers zyne tydgenoten
dien geest van onverdraagzaamheit verweten. Waarom schreeuwt men dan zo tegen de
vervolgingen des Pausdoms? Onderstellende dat wy alle in zeker opzicht Ketters zyn, zal de
onverdraagzaamheit misschien minder onbillyk en minder wreed worden. Wyders kan men
door eenige voorbeelden gemakkelyk aantonen, dat de onverdraagzaamheit aan de
Protestantsche Geestelyken gantsch niet onsmakelyk zou wezen. Zonder te reppen van dien
Dathenus, die de stoutheit hadt van Willem den eersten van Godverzaking te beschuldigen,
omdat men den Roomsgezinden de vrye oefening van hunne Religie toeliet; al de waerelt
weet hoe verre de onverdraagzaamheit ging by de opkomst der Arminiaansgezindheit. In de
vorige eeuw wilden de Predikanten der V.... P.... de openbare inwoning ontzegt hebben aan
de Catholyke Priesters, en zelfs dat men in 't toekomende geen nieuwe zoude laten inkomen.
Zie Resolutien ten tyde van de Wit. pag. 431. De Staten, zo roemwaardig wegens hunne
wysheit, als om hunne voorzichtigheit, weigerden hun gezag te verlenen tot eenen yver die
geenzins met de menschlievendheit van het Evangelie overeenkwam. Wil men daarenboven
zien, hoe verre de onverdraagzaamheit der Kerkelyken, in weerwil van de palen die haar in
de Protestantsche Landen gestelt zyn, gaan kan, men leze den brief van Limborch aan Lock,
zynde de XVIde van Tom. II. des Oeuvres diverses van den laatstgemelden; als mede den
XVIIIden brief, ten antwoord op den voorgaanden; gelyk ook den XIXden waar in men eene
merkwaardige citatie wegens de onverdraagzaamheit der Prot ... ontmoet. Men leze ook les
Memoires pour servir a l'Histoire du Consensus, waar in voorbeelden worden aangehaalt van
een gedrag dat vry wel overeenkomt met het geen men aan de Const.... verwyt, ondertekent
maar, en gelooft voorts wat u behaagt.
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Hervormer genoegzaam beantwoordt, moét men nochtans tot zyn verschoning
zeggen, dat die ongemeene tytel niet minder met den smaak zyner eeuwe, als met
+
zyn humeur overeenkwam. Calvinus gaf blyken van zyne onverdraagzaamheit in
+
(a)
Servetus.
het doen verbranden van Servetus, 't welk te Geneve in de maand van October
des jaars 1553. voorviel. De Protestanten hebben getracht die daat te rechtvaerdigen,
en het minste dat zy tot verschoninge van dien Reformateur hebben bygebragt,
bestondt in te zeggen, dat die buitensporige wreedheit een overblyfzel van het
Pausdom was. Hoe het ook zy, de Roomsgezinden bragten dat voorbeeld by, om
hunne mishandeling van de Ketters te wettigen, vooral in Vrankryk, daar de
aanklachten van Ketteryen en de herhaalde censuren der Faculteit de houtstapels
tot vernieling der Protestanten aan 't branden hielpen.
In 't jaar 1555. namen de geschillen over den Godsdienst, waar mede men
+
gestadig op den Ryksdag van Augsburg was bezig geweest, aldaar een einde met
een soort van provisioneele verdraagzaamheit, waar omtrent men overeenkwam +Tolerantie van Augsburg.
tot dat 'er een algemeen of Nationaal Concilie zou gehouden worden. Men stondt
elkander wederzyds toe, dat men vryheit zou hebben tot het oefenen van zynen
Godsdienst en de daar toe behorende gebruikelykheden, zonder dwang tot het
tegendeel; dat elk in zyn eigen land zou vaststellen zulk eene Religie als hy wilde,
en dat alle de Geestelyken, die den ouden Godsdienst wilden verlaten, van hunne
benesicien zouden ontbloot worden zonder verklaringe van eerloosheit. Den
Protestanten werdt ook verlof gegeven tot het behouden der beneficien die zy den
Catholyken hadden ontvreemd, om dezelve op de gebruikelykheden van hunne
Hervorming toe te passen. De Protestantsche Vorsten verkreegen het recht van in
't toekomende Assessoren en Raden van hunnen kant tot de Keizerlyke Kamer te
benoemen, en ten dien einde wierdt het formulier van Eed, 't welk begon met in den
naam van God en der Heiligen, verandert in deezer voegen, in den naam van God
en der H. Evangelien, opdat dus die eed van beide de partyen zou konnen gedaan
+
worden. De Paus (Paulus IV.) schreeuwde geweldig tegen dat Decreet, en het
+
scheelde weinig of hy dreigde den Keizer met den blixem van het Vaticaan. De
Misnoegen van den
Paus.
Protestanten die in Oostenryk en Beyeren verspreid waren, wilden zich op dat
Decreet van Augsburg beroe-

(a)

In de Sorheriana ontmoet men een plaats (niet gedrukt, zegt men) uit een brief van Calvinus,
behelzende deze woorden ‘ik heb vernomen dat Servetus wel haast hier (te Geneve) zal
wezen. Indien het waar is, zal ik maken dat hy 'er niet levendig wederom van daan koomt.’
Ter eere van Calvyn wil ik wel geloven dat het een verdichtzel is.
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pen, maar men wilde aan die van Oostenryk niets anders dan de Communie des
Bekers toestaan. Polen verstoutte zich mede om den Paus te bewegen tot het
inwilligen van zekere verzoeken die hunne geneigtheit voor de nieuwe Leere te
kennen gaven, gelyk het Communiceren onder de beide tekenen, het huwelyk der
Priesteren, de Misse in de Poolsche taal, het afschaffen der Annaten of Jaargelden,
en een Nationaal Concilie. Het schynt dat die verzoeken van geen gevolg zyn
geweest, en dat men zich liet paayen met de belofte van den Paus, zo ten aanzien
van een Concilie als van eene reforme, waar toe hy voorgaf genegen te wezen.
+
Omtrent den jare 1558. groeide het getal der Calvinisten in Vrankryk zo sterk
+
aan, dat de oude Catholyken voor eene gantsche Omkeering van Godsdienst
Aan was der Calvinisten
begonden te vrezen. Veele Groten van het Hof begaven zich aan het hoofd der in Vrankryk.
Calvinisten, en de Koning van Navarre zelfs, 't geen de party veel moeds gaf, tot
zo verre dat men binnen Parys de Psalmen van Clement Marot in 't openbaar opzong.
In Duitschland poogde Keizer Ferdinant den Protestanten te overreden dat zy zich
aan de uitspraak van een algemeen Concilie gedragen zouden: maar zy antwoordden
gelyk te voren, dat het een vry Concilie zyn moest, in Duitschland beroepen, en
zonder den Paus tot voorzitter te hebben: met één woord, zy weigerden 't geen zy
den naam van een Pausselyk Concilie gaven, en verzogten de bevestiging van
hunnen Godsdienst volgens het Tractaat van Passau, en volgens het decreet der
+
Augsburgsche Ryksvergadering waar van ik gemeld hebbe. In de Nederlanden
+
konden het staal en het vuur, 't welk men tegen de aanhangers van de nieuwe
Vergeefsche poging om
de Reformatie in de
gevoelens in 't werk stelde, den aanwas daar van niet verhinderen, omdat die
Nederlanden uit te roejen.
landen het toneel des oorlogs tusschen het Huis van Oostenryk en Vrankryk
geworden zynde, de Zwitsers en andere Protestanten die in de leegers dienst
hadden, het hunne toebragten om de nieuwe Religie in die Provincien te handhaven.
+
Dit was de eerste beweegreden tot het oprechten van de Inquisitie in Vlaanderen
+
en in de andere Provincien der Nederlanden, doch het was eerst na den vrede
Inquisitie in de
Nederlanden opgerecht.
van Kameryk, in 't begin van 't jaar 1559. gesloten, dat Philippus II. Koning van
Spanjen, een Vorst die zo bygelovig als onharmhertig was, met ernst toeleide om
die geduchte Vierschaar onder de Nederlanders te spannen. Om daar in te beter
te slagen, verhief men drie Bisdommen tot Aartsbisdommen, en men rechtte dertien
nieuwe Bisdommen op: onder voorwendzel; zeide men, dat het land van Ketters
ingesloten zynde, men nieuwe Herders nodig hadt om de kudde te bewaren. Hendrik
+
II. Koning van Vrankryk vervolgde van zyn kant de Lutheranen en de Calvinisten
van zyn Koninkryk veel strenger dan te voren. Onder de Calvinisten wierdt Anne +Zware vervolging in
du Bourg, Raadsheer in 't Parlement, ten vuure gedoemt en verbrand, mogelyk Vrankryk.
zo veel omdat hy al te rondborstig in de tegenwoordigheit des Konings by het Vertoog
van het Parlement gesproken hadt, als om de kettery welke men hem te last leide.
Daar wierdt zulk een menigte van executien gedaan, dat de Protestantsche Vorsten
van Duitschland meenden verplicht te zyn om voor de onderdrukten in Vrankryk
tusschen te spreken. Maar die zware vervolging verhinderde de Calvynsche
Religionarissen niet hunne eerste Synode te Parys te houden op den 15. Mei des
Jaars 1559. Francois Morel zat daar in voor. Men regelde in dat Synode de form en
de discipline der Kerken: waar in nochtans in 't vervolg verscheidene veranderingen
gemaakt wierden. Ondertusschen verbitterden de vervolgingen en de dootstraffen
de gemoederen, in plaats van dezelve bevreest te maken. De haat en de woede
van partyschap begost uit te barsten in den jare 1560. door eene zamenzwering
tegen de Guisen. Die haat en die woede duurden een langen tyd van weerkanten,
en veroorzaakten groote ongeregeltheden in het Koningryk.
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+

Ik hebbe gezegt dat de Vaudoizen of Waldenzen zich met de Zwinglianen in
+
gevoelen hadden vereenigt: men vervolgde hen ter zelver tyd, als men hunne
De Waldenzen vatten de
broeders de Calvinisten en Lutheranen in Vrankryk deet. Zy namen de wapenen wapenen op.
op, met toestemminge van maar een gedeelte hunner Barbes of Predikers (alle
hadden dat soort van wederspannigheit niet willen goedkeuren,) en zy behaalden
de overwinninge op de Krygsbenden des Hertogs van Savoyen, die hun in de maand
Juny des jaars 1561. vryheit van geweten gaf, en eenige plaatsen aanwees daar
zy konden prediken en hunne vergaderingen houden. Dit mishaagde den Paus zo
geweldig, dat hy zich niet konde onthouden van tegen den Hertog van Savoyen uit
te varen, te gelyk aan-
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+

tonende dat des Hertogs gedrag gantsch strydig was met dat des Konings van
Spanjen Philippus II. Deze Koning, de Catholyke bygenaamt, door zyne Ministers +Wreedheit des Konings
ontdekt hebbende dat zich een groote menigte van Lutheranen in de gebergtens van Spanjen.
van Napels onthieldt, hadt alle die menschen doen omkomen, dezelve latende
ophangen, of verbranden, of op de galeyen vergaan. Buiten twyfel geloofde hy door
zulke daden voor den besten Christen aan het Roomsche Hof gehouden te worden,
en de aanhangers van den ouden Godsdienst zeer gesticht te hebben. Eenige
maanden voor dat de Waldenzen de gemelde tolerantie van hunnen Souverein
verkregen hadden, hadt de Paus, ten deele tegen zyn zin, voorgenomen het Concilie
van Trente te herroepen, en zyne Nuntiussen aan alle de Protestantsche Vorsten
afgezonden om hen op dat Concilie te nodigen: maar alle de Protestanten weigerden
zyn opbod, verklarende dat zy de Jurisdictie van den Paus niet erkenden, noch zich
wilden onderwerpen aan de magt die hy zich toeschreef tot het beroepen van een
algemeen Concilie.
+
In Vrankryk hieldt men in dat zelve jaar in Augustus een Zamenkomst te Poissi,
op een tyd dat de Protestanten byna de machtigste waren, en in het midden van +Zamenkomst te Poissy.
de openbare klachten door het gantsche Koninkryk tegen de buitensporigheden
van het Roomsche Hof en tegen de onkunde der Geestelykheit. Een Gemagtigde
van den laagsten Stand dursde zich wel verklaren tegen die buitensporigheden, en
in de vergadering verzoeken dat men de inkomsten der Geestelykheit mogt
besnoeyen, nevens andere diergelyke dingen die den Kerkelyken veel meer aan 't
hart raakten dan een verandering in den Godsdienst. Catharina de Medicis stondt
toen uit Staatkunde die nieuwe Religie voor, want in haar hart was zy zo onverschillig
voor de nieuwe als voor de oude. Zy schreef aan den Paus tot voorstand van de
Zamenkomst te Poissi, en verzogt hem in haren brief dat hy eenige verandering
wilde maken in verscheidene pointen, waar door de Calvinisten van Vrankryk met
de Catholyken zouden hebben konnen hereenigt worden, indien het Hof van Rome
dat verzoek hadt ingewilligt. Men heeft gezegt dat die brief geschreven was op
aanrading van Jean de Montluc Bisschop van Valence, die het Calvinismus
begunstigde: maar niettegenstaande die schynschoone gesteltenisse van zaken,
wierdt de Zamenkomst van Poissi afgebroken, zonder dat men van de eene of de
(a)
+
andere zyde iet het minste hadt willen toegeven. Ondertusschen roemde de men
van weerkanten, dat men de argumenten van zyn party geheel en al ontzenuwt +Aanmerking op het
Vruchteloos afbreken dier
hadt. Dit is het lot der disputen, waar in men zekere duistere stoffen onder het
bereik van het menschelyk verstand brengen wil. Indien men van de eene of de zamen komst.
(b)
andere zyde meent Proselyten te hebben aangewonnen, kittelt men zich daar
(a)

(b)

‘Die der Roomsche Kerke beroemden zich dat zy den mond der Predikanten wel degelyk
gesnoert hadden; en onder deeze ..... wanneer 'er van verscheidene kanten gevraagt wierdt
hoe de zaken stonden, was iemant die luidkeels antwoordde dat de Misse zeer ziek was, en
dat zy ze aux boquets of in den hik gelaten hadden onder de handen der Doctoren, verstaande
door dat woord van Hoquets de woorden Hoc est Corpus &c.’ Beza Hist. Eccles. L. IV. pag.
589.
't Is het onderwerp van een fraai Puntdicht van Rousseau.

Un Mandarin de la Societé
A des Chinois prechoit le culte notre,
Un Bonze &c........
...........
Le Moine dit, graces à mon talent,
De ce Chinois j'ai fait un Proselyte.
Beni soit Dieu, dit l'autre en s'en allant,
J'ai converti cet bonnête Jezuite.
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mede, en 't is veel zo men zich dan niet inbeeldt reets een Apostel te wezen. Beza,
de Voorzitter der Gereformeerden, was naar den zin der aanwezende Prelaten niet
rekkelyk genoeg ten opzichte van het Nachtmaal. De Kardinaal van Tournon wilde
reets in de eerste Conferentie de onderhandeling afbreeken met de nieuwe
Evangelisten. De Kardinaal van Lottharingen begeerde inderdaat, dat men by de
uitspraken der Roomsche Kerke, der Concilien, en der Vaderen de Heilige Schrift
zou voegen, maar zo dat die Schrift uitgelegt zy volgens den zin der Kerke. Hy wilde
ook dat de Protestanten zich wegens het Nachtmaal zouden onderwerpen. Claude
Despenses betwistte de Goddelyke Roeping der Predikanten, en Beza deet een
tegenbeschuldiging, gehaalt uit de Simonie welke zich onder de Verordening der
Bisschop-
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pen vermengt. De Jezuit Lainez gebruikte scheldwoorden tegen de Protestanten,
+
noemende hen wolven, aapen, slangen. Ondertusschen verkreegen die zelve
Protestanten, onder de bescherminge der Princen en andere Grote Heeren van +Een Edikt ten voordeele
van de Protestanten in
het Hof, een Edikt in hun voordeel, 't welk met den aanvang des jaars 1562.
uitgegeven wierdt. Die toleratie, hoe onzeker, en hoe blootgestelt aan droevige Vrankryk.
omwentelingen, gelyk men wel haast ondervondt, vermeerderde het getal der
(a)
Protestanten zodanig, dat, volgens Fra Paolo, zy toen twee duizent en vyftig
predikstoelen hadden. De Prins van Condé, een hunner Opperhoofden deet den
Lutheranen een voorstel tot vereeniginge, opdat de Protestanten alle te gelyk mogten
arbeiden tot het bekomen van een vry Concilie, 't welk zoude hervatten, of om beter
te zeggen, zoude omverre werpen al 't geen tot dien tyd toe in het Concilie van
+
Trente verhandelt was. Het is zeker, dat men te Trente een soort van een
Pausselyke Comedie speelde, waar in het voornaamste bedryf, 't welk ten nadeele +Een Pausselyke
van het Roomsche Hof scheen te moeten uitvallen, zich op 't einde van 't spel in Comedie te Trente
deszelfs voordeel ontknopen moest. Behalven de vereeniging verzogt de Prins gespeelt.
van Condé aan de Duitsche Protestanten eenige hulp tot voortzettinge van den
+
oorlog tegen de Catholyken. De slag van Dreux, waar in beide de Opperhoofden,
Condé en de Ryksveldmaarschalk, wederzyds wierden gevangen genomen, en +De Veldslag van Dreux.
de moord des Hertogs van Guise waren de merkwaardigste voorvallen in dien
oorlog: ten ware men, tot schande van beide de partyen, daar by wilde voegen het
vernielen en ontheiligen van gewyde dingen, het vermoorden van Priesteren en
+
Predikanten, de antichristische vervolgingen tegen de Ketters die men met geweld
+
wilde bekeeren, enz. De vrede werdt gemaakt in 't begin van 't jaar 1563. meer
Vrede gemaakt.
ten voordeele der Catholyken, dan der Religionarissen. Desniettegenstaande
waren de Romeinen en andere aanhangers van den Paus misnoegt dat men den
Ketteren vrede verleent hadt.
+
De laatste Zitting van het Concilie van Trente was op den 3. December des jaars
+
1563. Alle hoop tot hereeniginge tusschen de Catholyken en de van hen
Einde van het Concilie
afgescheidene Gemeentens, eindigde met dat Concilie. Zedert dien tyd hebben van Trente.
+
de oorlogen, de buitensporige zintwisten, de vervolgingen en andere
onrechtmatigheden voortkomstig uit dien geest van partyschap die de Scheuringen +Aanmerking daar op.
voedt en onderhoudt, doch bekleed met het schoon voorwendsel van yver voor
de behoudenisse der zielen en voor den bloei van Christus Koninkryk, de hereeniging
ondoenlyk gemaakt. By den wederzydschen haat en andere gemoedsbewegingen
die de verzoeninge der Christenen verhinderen, moet men voegen het belang der
Groten en de staatkunde der eeuwe, welke wil dat de zaken blyven in den staat
waar in zy zyn. Daar is een land in de waerelt, waar in de naam van Papist niet zo
zeer betekent een man van 's Pauzen Godsdienst, als wel zulk eenen die opgevoed
is in maximen al te voordeelig voor de magt der Koningen: en men zou durven
verzekeren, dat de voortgang van het Pausdom aldaar van afgryselyker gevolg
schynt te wezen, dan die van het Deïsmus en van onverschilligheit in den Godsdienst.
Bepalende dit kort historisch verhaal der beginselen van den Protestantschen
+
Godsdienst met den tyd waar op het Concilie van Trente een einde, nam, houde
ik dien tyd voor het ware Begin (Epocha) der vaststellinge van dien Godsdienst. +Vaststellinge van den
Protestantschen
Men kan zeggen dat Europa van toen af heeft begonnen haar te erkennen, en
dat zedert dien Tydwortel de Protestantsche Religie, zo door possessie als door Godsdienst.
tractaten, de wettige heerschersse over veele aanzienelyke Statendommen geworden
zynde, de Roomsche Geestelykheit, hoewel altoos haar ten hoogsten vyandig,
gedwongen is geworden, haar als gewettigt te behandelen, ten minsten voor 't
(a)

Hist. du Conc. de Trente L. VI. Zie ook Hist. Eccl. van Beza L. IV. zo ik het wel hebbe.
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+

uiterlyke. Voorts hebbe ik gemyd my in deze beknopte Verhandeling uit te breiden
over alle de weegen van verzoening, hereeniging, en bevrediging, die zedert de +Ontwerpen van
vereeniging tusschen de
opkomst van Luther tot het eindigen van 't Concilie zyn voorgestelt, om de
afgedwaalde schapen tot de kooye weder te brengen, nochte ook over de luttel Roomsgezinden,
Lutheranen, en
Evangelische geschillen, tusschen de Zwinglianen en de Sacramentarissen
opgerezen, waar van men een uitvoerig verslag by Hospinianus in zyne Historia Calvinisten.
Sacramentaria vinden kan. Wat aangaat de ontwerpen van verzoeninge zedert het
Concilie, het zal genoeg zyn in 't kort
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als met den vinger aan te wyzen dat 'er van tyd tot tyd nog eenige voorslagen van
vereeniginge gedaan zyn, zo door particulieren als door Synoden, tusschen de
verschillende Gezindheden, te weten Catholyken, Lutheranen, en Calvinisten. De
vereeniging der Lutheranen met de Calvinisten is bezogt op het Colloquium van
Montbeliard in 't jaar 1586. als mede op verscheidene Synoden gehouden zo in 't
laatst der zestiende, als in de zevenventiende eeuw. In de zestiende vind ik, dat 'er
in 't jaar 1570. in de maand van April te Sendomir in Polen een algemeen Synode
tusschen de Predikanten der Augsburgsche, Zwitsersche, en Boheemsche
Belydenissen is gehouden, waar in verklaart wierdt dat die drie Belydenissen in de
(a)
hoofdpunten overeenkwamen met de H. Schrift. Ten opzichte van het Avondmaal
drukte men zich uit volgens de Saxische Belydenisse: en wel met deze woorden:
‘wy zyn eenpariglyk overeengekomen te geloven en te belyden, dat J.C. waarlyk
en zelfstandiglyk in de Communie tegenwoordig is ..... De zelfstandige
tegenwoordigheit van J.C. wordt niet alleen betekent door het Nachtmaal, maar
wordt zelfs aanwezig, uitgereikt, en gegeven aan die daar eeten, alzo de tekenen
gevoegt worden by de zaak zelve, en geenzins blote tekenen zyn, volgens den aart
der Sacramenten.’ Ik twyfel niet of een verstandig lezer voelt wel hoe dubbelzinnig
en duister die bewoordingen zyn. Hoe 't ook zy, dat accoord wierdt in 't jaar 1573.
geratificeert op 't Synode van Crakou, in 't jaar 1575. op dat van .... in 't jaar 1583.
op dat van Wratislaw, en eindelyk op dat van Thoorn in den jare 1595. De zelve
vereeniging was het voorwerp van 't Colloquium te Montbeliard. De Luthersche
(b)
Godgeleerden, waar onder de voornaamste waren Jacob Andreas of van André,
en Lucas Osiander, twisteden aldaar over de Geschilpunten met Theodorus Beza,
Musculus en eenige anderen. Na negen dagen brak men de Conferentie af, zonder
iet te hebben uitgewerkt. De Lutheranen weigerden de hand van broederschap aan
Beza, biedende hem de hand alleen aan tot een teken van beleeftheit. Beza weigerde
dat, en verklaarde de hand niet te willen ontfangen van de zulken die weigerden
(c)
hem voor hunnen broeder te erkennen. Het Synode te Vitré gehouden in 't jaar
1583. hadt den Predikant Chandieu, of in zyn plaats de Serres, ook gelast met een
ontwerp van vereeniging met de Kerken van Duitschland. De afgelegenheit der
(d)
+
Lutheranen belettede niet, dat het Synode van Charenton, gehouden in 't jaar
+
1637., de Luthersche Broeders admissibel verklaarde tot de Communie der
Synode van Charenton.
Gereformeerde Kerken zonder afzwering te doen, als mede bekwaam om ware
en wettige Peeten te zyn over de kinderen die zy ten Doop zouden aanbieden.
Paraeus, een Protestantsch Godgeleerde, arbeidde mede tot vereeniging van beide
de partyen omtrent den jare 1614. Omtrent zeventien jaren te voren was te Leipsig
eene Conferentie tusschen de Theologanten der beide Gezintheden. Byna ter zelver
tyd wilde zeker schotsman, Duroeus genaamt, zich ook met die vereeniging
bemoeien, en zelfs wierdt hy in dat groot voornemen ondersteunt door zommige
(a)

(b)

(c)
(d)

Convenimus ut credamus & confiteamur, substantialem proesentiam Christi non significari
duntaxat, sed verè in coena eo vescentibus, reproesentari, distribui & exhiberi Corpus &
Sanguinem Domini, symbolis adjectis ipsi rei minime nudis, secundum Sacramentorum
naturam &c.
Jacob André was bygenaamt Schmidlin, omdat hy een smit of slotemaker van zyn ambacht
was. Die man verhief zich tot een Theologant, en werdt Prediker aan de zyde der Luthersche
Ubiquisten, tot ongeluk voor Duitschland, zegt Hospinianus. Hist. Sacram. part. altera pag.
664. totius Germanioe fato Theologus factus est. Dezelve autheur die my dit kort verslag van
het Colloquium van Montbeliard aan de hand geeft, scheldt hem voor een verschrikkelyk
stout, en onbeschaamdelyk heerschzugtig mensch; homo monstrosissime audax &
impudentissime ambitiosus.
Zie Actes des Synodes Nationaux Tom. I. XII. Synode.
Idem Tom. II. XXVI. Synode.
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Bisschoppen van Engeland. In 't vervolg breidde hy zyn ontwerp verder uit, willende
(e)
alle de Christenen tot eenigheit brengen.
In 't jaar 1651. ondernam men mede eene vereeniging tusschen de Catholyken
en de Lutheranen uit te werken, by gelegenheit dat Ernest Landgraaf van Hessen
+
Roomsgezind geworden was. Ten dien einde was 'er een Conferentie te Rhynfeld
tusschen zeven Godgeleerden, te weten drie van de Augsburgsche, en vier van +Conferentie te Rhynfeld.
de Roomsche Belydenis. Men zegt dat een der laatstgenoemde toestemde, dat
men de opperste jurisdictie van den Paus noch door de Schriftuur, noch door de
besluiten der Kerke konde bewyzen.

(e)

Zie Dict. de Bayle, op de artykelen van Duroeus en Ferry.
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In de Republyk der geleerden van de maand Maart des jaars 1687. wordt gewag
gemaakt van een Werk van zeker Lutheraan, waar in de vereeniging tusschen. de
Augsburgsche Belydenis en de Evangelische Religie wordt voorgestelt in 24
Artykelen, waar van 'er achtien dogmatiek, en zes praktikaal zyn. Het blykt niet dat
de Autheur en zyn ontwerp ooit ingang gehadt hebben. Ik hebbe niets gezegt van
+
het Diallection, of den Verzoener van Mattheus Bochart: maar zie hier iemant dien
+
ik niet vergeeten moest. 't Is M. Jurieu, die mede op de baan kwam. Om de
Mr. Jurieu maakt een
Lutheranen met de Calvinisten, volgens zyn meening, krachtiger te vereenigen, Werk, om de Lutheranen
stelde hy een werk toe, onder den tytel van Consultation amiable sur la paix entre met de Calvinisten te
vereenigen.
les Protestans. Ik hebbe dat boek niet, en ben genoodzaakt my te verlaten op
het uittrekzel dat de Bisschop van Meaux (Bossuet) daar van geeft in zyne Histoire
des Variations &c. Uit dat extract blykt, dat het boek ten voornaamsten bestaat in
recriminatien tegen de Lutheranen, en dat men daar in veele contradictien uit het
opstel over de genade en over de rechtvaerdigmaking, door de Lutheranen verdedigt,
ten toon stelt: contradictien die vermeerdert zyn met af te wyken van de gronden
van Luther. De gebreken der Ubiquiteit worden daar in mede ten toon gestelt. Dit
leerstuk wordt daar lelyk afgemaalt, en men meent het Euthychianismus daar in te
vinden ... Maar zo veele berispingen komen echter uit op eene aanbiedinge tot
onderlinge verdraagzaamheit, door M. Jurieu voorgestelt. 't Is een soort van
Compensatie, zegt de Prelaat: vergeeft ons deze dwaling, wy zullen u eene andere
nog veel buitensporiger, vergeven enz. Het overige van dat uittreksel, waar in de
Prelaat den Prediker niet weinig te keer gaat, late ik daar. Myne verhandeling moet
geen tractaat van Controversen wezen.
Ik moet niet vergeten, dat de laatst overledene Koning van Pruissen mede tot
verzoeninge der Lutheranen met de Calvinisten heeft gearbeid, en dat B. Pictet,
vermaard Prediker te Geneve, tot voorstand dier vereeniging geschreven heeft:
maar tot nog toe zyn deze laatste ontwerpen zo min begunstigt als de eerste.
+
Wat aangaat de ontwerpen van hereeniging tusschen de Roomsgezinden en de
+
Calvinisten, zie hier het merkwaardigste dat ik daar van vinde. Vooraf moet ik
Vruchtelooze pogingen
tot
vereeniging der
gewag maken van de boeken die geschreven zyn tot bematiging der zo genaamde
Protestanten
met de
Christelyke hoofdigheit, welke de betwiste leerstukken voor oogen stelt als zo
Roomsgezinden
veele dwaalsterren die ons van den weg naar den Hemel afleiden. Camus,
Bisschop van Bellay, wordt gehouden voor eenen der eersten die de Gereformeerden
door die matiging getracht hebben te winnen. Ten dien einde gaf hy in 't licht zyn
Avoisinement des Protestans à l'Eglise Romaine of Nabuurschap der Protestanten
(a)
met de Roomsche Kerk. Veron maakte vervolgens zyn boek genaamt la Regle
generale de la Foi Catholique of de algemeene Regel van het Catholyk geloof. De
Bisschop van Meaux (Bossuet) gaf eerst lang daar na uit zyne Exposition de la Foi
Catholique of Voorstellinge van het algemeen Geloof. Maar die boeken konden
alleen dienen om de particulieren tot den schoot der Roomsche Kerke weder te
brengen. George Wicellius werkte byna van den aanvang der Scheuringe, aan eene
(b)
algemeene Vereeniging. Met dat oogmerk stelde hy een klein werkjen op, 't welk
tegenwoordig weinig bekend is, hoewel het zulks wel verdiende om de gematigdheit
die daar in doorstraalt, en om de manier waar op hy zich over de gebreken van
beide de partyen uitliet. George Cassander verscheen eenigen tyd na hem, en gaf
(a)

(b)

Veron, die een Jezuit was geweest, en die, volgens P. Simon Tom. I. Lett. 32. om geene
andere reden de Societeit verliet dan om met meerder vryheit aan de bekeeringe der Caraiten
(Calvinisten) te arbeiden, droeg zyn boek op aan de Geestelykheit in den jare 1645. Vader
Simon pryst dat boekjen zeer, en zegt dat de fraaye grondregelen, waar mede het vervult is,
eerder zyn toe te schryven aan den Kardinaal de Richelieu, dan aan Veron, die niet anders
dan het werktuig was waar van de Kardinaal zich bediende.
Metbodus Concordioe Ecclesiasticoe, gedrukt te Leipsig in 't jaar 1537.
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de zo bekende Consultatie uit, waarop Grotius Noten gemaakt heeft. Hy gaf ook
(c)
een tractaat in 't licht, handelende over den plicht van een eerlyk man in de
oneenigheden over den Godsdienst. Die werken mishaagden aan de beide partyen,
doch meest aan de Catholyken, waar onder de eene hem berispten dat hy den
Protestanten al te veel begunstigde, terwyl andere zeiden dat hy geloofde dat de
Kettery geen hinder aan de zaligheit toebragt, en dat het genoeg is als men gelooft
in J.C.

(c)

De officio pii ac publicoe tranquilitatis vere amantis viri in Religionis dissidio.
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en aan de Leere in het Geloofsformulier vervat Na de Consultatie van Cassander,
die door Keizer Maximiliaan II. was te werk gestelt, is het boek genaamt Methode
du Cardinal de Richelieu, waar tegen de Predikanten een Antwoord opstelden,
zekerlyk het voornaamste van de werken die tot verzoeninge der twee Gezintheden
(a)
zyn in 't licht gekomen. Volgens Vader Simon heeft men Du Laurent, die Predikant
in Languedock geweest was, veel gebezigt tot dat groot werk, en vooral wierdt hy
gelast met een hoop Extracten uit de Oudheit, die tot de vereeniging konden nuttig
(b)
zyn. Echter blykt uit het verhaal van P. Simon, dat men veel meer staat maakte
op de behendigheit en op de zagtmoedigheit, dan op de kracht der bewysredenen.
Wat 'er van zy, zie hier in kort eenige byzonderheden van de manier waar op de
Kardinaal wilde dat men te werk ging om een proef van de verzoening te nemen.
Men moest een Conferentie te Parys beleggen, waar in men alleen zes of zeven
hoofdpunten, die de twee Gezindheden gescheiden hielden, zou betwisten. Men
zou daar in, zegt men, noch Oudvaders, noch Concilien, noch Overlevering hebben
aangeroert. Men hadt voorgenomen zich in die Conferentie alleen van den Bybel,
volgens de Geneefsche Overzetting, te bedienen. Men moest de preliminaria myden,
dewyl zulks gemeenlyk strekt om de toehoorders voor in te nemen, en men was
nogh gedachtig aan den quaden uitslag dien de redenvoering van Beza in het
Colloquium van Poissi hadt te weeg gebragt. De Kardinaal de Richelieu moest,
gewapent met de redenen en argumenten hem aan de hand gegeven door de
geleerden die hy daar toe gebruikt hadt, tegen de Predikanten in 't strydperk treden,
en hun in dat geschil het hoofd bieden. Onderstelt zynde dat men eenige
waarschynelykheit tot hereeniging zag, moest men zekere woorden, bekwaam om
den geest der yverige Calvinisten te verbitteren, hebben gemyd: men hadt by
voorbeeld, in plaats van het woord Transubstantiatie, dat van zakelyke verandering
konnen gebruiken. Men voegt 'er by, dat de doot des Kardinaals de Richelieu het
ontwerp verydelde, en dat de Kardinaal Mazaryn, aan wien men de hervattinge daar
van voorsloeg, antwoordde dat men de zaak tot een gunstiger tydsgelegenheit
verschuiven moest. De Marca Aartsbisschop van Parys, en Goudrin Aartsbisschop
van Sens, stelden zich ook voor om die methode van den Kardinaal de Richelieu
te doen gelukken.
+
Tusschen Cassander en den Kardinaal de Richelieu moet ik plaatsen Jean de
+
Serres een geleerd Prediker, en de autheur van l'Inventaire de l'Histoire de
Serres.
France. Die Predikant gaf in den jare 1597. een werk uit, waar in hy beide de
partyen ondernam te verzoenen, onder den volgenden tytel, de fide Catholica, sive
de principiis Religionis Christianoe communi omnium Christianorum consensu
semper & ubique ratis. Men kan dien tytel wydlopiger vinden in de Bibliotheque des
Historiens de France van P. le Long p. 952. nevens verscheidene byzonderheden
rakende den Schryver en zyn Werk, 't welk aan geen van beide de partyen genoegen
gaf. Men meldt daar ook dat de Serres zich van andere Predikanten gesteken voelde,
omdat hy dat boek hadt laten drukken; als mede dat Beza en de Prediker van
Languedoc hem van dat voornemen niet konden afbrengen. Tot bewys van het
(c)
eerstgemelde haalt men Cayet aan, een Calvinisch Prediker die afgezet wierdt
door het Synode van Saumur, in 't jaar 1596. gehouden. Het volgende Synode, dat
men in den jare 1598. te Montpellier hieldt, veroordeelde twee Werken over de
Hereeniging gemaakt, waar van het een in 't Fransch geschreven was onder den
tytel van Avis pour le paix de l'Eglise & du Royaume de France, het ander in 't Latyn,
(a)
(b)
(c)

Lettre I. du Tome I. des Lettres du P. Simon.
Vader Simon zegt, dat hy 't van du Laurent zelv hadt. Zie Lettr. I. en VI. van Tom. I.
Zie de Dictionaire van Bayle op 't artykel van Cayet, dien men menigmaal verkeerdelyk Cayer
genaamt heeft.
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ten tytel voerende Apparatus ad fidem Catholicam. Verwonderenswaardig is het
(d)
dat dat Synode generlei gewag van de Serres maakt.
+

ste

Onder de Protestanten van Engeland schynt Koning Jacobus de I tot die
vereeniging van partyen genegen te zyn geweest. Ten minsten helde hy
genoegzaam

(d)

+

Character van Jacobus
den Isten Koning van
Engeland.

Ik vind in les Actes des Synodes Nationaux pag. 209. van het eerste Stuk, art. XXI. wegens
het Synode van Saumur, dat de Serres (waarschynelyk Jean de Serres) gelast was om Cayet
te beantwoorden. Men leest by Aubigné, dat de Serres oproerig wierdt, en dat hy een van de
vier Predikers was, die aan Henrik den IVden verzekerden dat men in de Roomsche Religie
konde zalig worden.
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naar de verdraagzaamheit over: maar al hadt hy zelfs getracht verder te gaan, de
natuur hadt hem de vereischte hoedanigheden tot de uitvoeringe van zulk een werk
niet medegedeelt, en hem blotelyk versiert met gaven die beter aan een Regent
+
van een Collegie, dan aan een Souverein van drie Koningryken passen. By dien
+
Vorst voege ik Casaubonus en Grotius, niet zo zeer als bekende Brevredigers,
Casaubonus en Grotius.
maar als twee grote mannen die bekwaam waren om strydige gemoederen te
vereenigen, die den Monarch van drie Ryken in verstand verre te boven gingen, en
die in oprechtheit om den vrede van het Christendom wenschten.
In Zweden schreef een Zweedsch Bisschop, met name Jan Mathias, in 't jaar
1656. eenen brief aan Karel Gustavus, waar in hy dien Vorst krachtig aanmaande
te arbeiden tot de vereeniging der Christenen. Die Bisschop hadt het ongeluk van
door de Staten van Zweden van zyne Waardigheit te worden afgezet in den jare
+
1664. Ik moet den vermaarden Pufsendorf niet voorbygaan, die, na dat hy de
Demonstration Evangelique van Mr. Huet Bisschop van Avranche gelezen hadt, +Oordeel van Puffendorf
van gevoelen was dat de Methode van dien Autheur zou konnen gebruikt worden over de Methode, van Mr.
tot een verzoeninge tusschen de Roomsgezinden en de Protestanten. ‘Hy wilde Huet tot verzoening van
(a)
daar voor, zegt men ons, ten naastenby instaan wegens de Luthersche party..... de Roomsgezinden met
de Protestanten.
Het voorstel werdt gedaan aan M. Huet.... Deze leide het plan en den grondslag
van het werk ... maar behalven de onverschilligheit der Roomsgezinden voor het
ontwerp van hereeniging, en eene volkomene tegenkanting der voornaamste
Protestanten die zich te Parys bevonden ... hadden de voorbereidzelen die men
toen reets maakte tot het herroepen van het Edikt van Nantes, de gemoederen der
Predikanten en der Vergadering te Charenton zo zeer afgeschrikt, dat zy de
vriendelyke nodigingen van M. Huet wantrouwden.
(b)
+
De Predikant d'Huisseau, die omtrent den jare 1670. zyn boek, la Reunion du
Christianisme getytelt, zonder naam des Autheurs noch des drukkers, te Saumur +De Predikant d'Huisseau
geeft een boek uit, dat
in 't licht gaf, verdient een plaats onder de Bevredigers. Dat boek maakte veel
gerucht. Het wierdt in den jare 1671. wederlegt door een ander dat den tytel hadt veel gerucht maakt.
(c)
van Examen du livre de la Reunion &c. Volgens P. Simon ‘volgt d'Huisseau de
(d)
methode van Descartes, en wil dat men zich vooraf van allerlei soort van Religien
ontdoen zal, dewyl 'er in alle het een of het ander gebrek gevonden wordt .... en dat
is, volgens dien Bevrediger, het eenigste middel om eenen Godsdienst vry van
dwaling op te rechten.’ Dezen Godsdienst, dien hy onderstelt van alle vooroordeelen
ontbloot te zullen zyn, wil hy alleen gebouwt hebben op de H. Schriftuur in haaren
een voudigsten zin. Vader Simon meent ook, dat het werk van d'Huisseau
genoegzaam voor den arbeid der gantsche School van Saumur te houden is. Hy
hadt zyn voornemen aan verscheidene Predikanten der Provintie bekend gemaakt,
(e)
en zy hadden het ook goedgekeurt: maar men gaf hem over aan de strengheit
(a)
(b)

(c)

(d)
(e)

De Abt van Tilladet in zyne voorrede der Dissertations sur diverses matieres de Religion &
de Philologie.
Uit de voorrede van dat boek blykt, dat de Autheur ruim sestig jaren oud was toen hy het
uitgaf. Wat 'er de devotarissen ook van zeggen mogen, die Schryver schynt ter goeder trouwe
gehandelt te hebben.
Zie zyne Lettres Tom. I. Lettre VI. Men zegt daar, dat le Fevre de drukproeven van dat boek
nazag, en dat Capel, zoon van Louis Capel, en eenige andere mede kennisse hadden van
dat werk.
Zie de 116de bladzyde van dat boek, ter plaatze die dus aanvangt, ‘apres cela pour bien faire,
il faut se depouiller de tous ces malbeureux prejugés &c. als mede op bladz. 122. Cap. 3.
Volgens den Auteur van l'Examen du livre de la Reunion &c. was d'Huisseau een Deïst en
een leerling van Hobbes: en zulks omdat hy den Christen geleidt tot de eerste waarheden,
zo als die in de H. Schriftuur staan uitgedrukt. Voor 't overige helde hy tot de verdraagzaamheit
over, enz.
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van het Synode, 't welk hem veroordeelde en afzettede in de maand van September
des jaars 1670.
+
Voor hem zag La Milletiere zich genoodzaakt van Religie te veranderen, om den
+
dienst dien hy aan beide de partyen hadt willen doen, zoekende dezelve met
La Milletiere.
elkander te verzoenen. De Godgeleerden van Charenton maakten hem gehaat:
men excommuniceerde hem. Ik hebbe ook in de Apologie van la Reunion du
+
Christianisme gelezen, dat de geleerde Samuel Petit mede een ontwerp om de
+
Religien te vereenigen, hadt gemaakt. De Predikant Alexander d'Yze was
Samuel Petit.
Alexanderd'Yze.
gelukkiger dan d'Huisseau. Dat hy, na in 't jaar 1677. zyn werk genaamt
Propositions & moyens pour parvenir à la reunion des deux Religions en France te
hebben uitgegeven, niet
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wierdt afgezet, haperde alleen hier aan, dat de Synode zulks niet durfde ondernemen.
Men vergenoegde zich met hem eeniger mate en als proforma te suspendeeren.
Voorts behaagde zyn boek aan geen van beide de partyen. De oorzaak hier van,
en den inhoud des werks kan men in de Dictionaire van Bayle vinden.
+
(a)
P. Simon heeft ons uittreksels gegeven van een Synode dat in den jare 1645
+
door de Gereformeerden van Polen is gehouden, waar uit blykt dat zy in
Synode in Polen in 't jaar
verscheidene zaken den Roomsgezinden hebben willen te gemoed komen: gelyk 1645.
by voorbeeld omtrent het Nachtmaal: evenwel is waar dat het gevoelen dier Poolen
wegens dat artykel de Luthersgezindheit even zeer schynt te begunstigen.
+
Ik meen dat ik Forbesius, vermaard Godgeleerde van Schotland, mede in den
+
(b)
Forbesius.
rang der Bevredigers mag plaatsen. Hy is een der geenen die onder de
Protestantsche Theologanten de meeste gematigdheit heeft doen blyken. Hy heeft
niet geschroomt der Roomsgezinden vry te spreken van de afgodery welke men
hun in de adoratie van het Nachtmaal toeschryft, en hy beweert ter goeder trouwe,
dat het meerendeel der geschillen over den Godsdienst eerder in de woorden, dan
in de zaken zelve gelegen is.
+
Men vindt in de Republique des Lettres, voor de maand April 1684., een ontwerp
+
van vereeniging, den Protestanten voorgestelt door Spinola Bisschop van Tina
Gevoelen der
Protestanten over het
in Croatien. Maar de Protestanten twyfelden in 't algemeen aan de oprechtheit
van dat ontwerp, 't welk men geloofde niet anders dan eene staatkundige streek ontwerp van Vereeniging
te zyn. In de Republyk van Bayle kan men vinden eenige reflexien, waar toe het door den Bisschop Spinola
voorgestelt.
+
ontwerp gelegenheit gaf. Zekere Proetorius, een Pruisisch schryver, gaf een
+
jaar daarna een ander ontwerp van vereeniging in 't licht, 't welk, voor zo veel
Proetorius, een Pruisisch
Schryver.
men kan oordeelen uit het extract dat dezelve Bayle daar van geeft, niets
verdienstigs inhadt, dewyl het gezag van Souvereinen daar aan ontbrak, gelykaan
deszelfs Autheur de hoedanigheden die in een bekwaam en verstandig Schryver
vereischt worden.
+
Ik hadt moeten spreken van Baudius, dewyl hy, volgens zyn eigen zeggen, een
+
(c)
Aanmerking op het
diergelyk ontwerp in 't hoofd hadt. Maar zou hy gelukkiger geweest zyn in
Holland, dan de andere Vredemakers in Vrankryk, in Zweden, en elders? Neen voorgenomen ontwerp van
Baudius.
(d)
zeker, zo men mag oordeelen uit de droevige gevolgen van een bevredigings
ontwerp, 't welk door een Prediker der Mennoniten in Holland opgestelt was.
Ik eindige deze korte lyst der geenen die getracht hebben tot een vereeniging
margin
in
den Godsdienst te geraken, met Poiret. Deze Autheur gaf in den jare 1687.
in 't licht la paix des bonnes ames dans tous les partis du Christianisme sur les
matieres de Religion, & particulierement sur l'Eucharistie. De goede zielen (les
bonnes ames) zyn volgens dien Schryver zulke die zich alleen met het wezentlyke
van den Christelyken Godsdienst ophouden, zonder zich over Geschilpunten of
Controversen te bekommeren, die volgens hem eigentlyk tot het Christendom niet
behoren. In het handelen over de Geschillen zouden eenige zich van 't misbruik
konnen wachten, en andere van nuttigheit konnen wezen, volgens het bereik of den
staat van elks geweten. Zelfs is het mogelyk, dat wyze en verlichte mannen daar
van een goed gebruik konnen maken door toegevenheit voor de conscientie van
een ander, volgens het gebod van den Apostel Paulus, van alles te zyn aan allen,
(a)
(b)
(c)
(d)
margin

Lettres Choisies Tom. III. Let. VI. Vader Simon zegt dat dat Synode te Berlyn in 't jaar 1650.
gedrukt was.
Vooral in het Werk dat den tytel voert van Considerationes modestoe & pacificoe
Controversiarum, in den jare 1658. in 't licht gegeven.
Zie de Dictionaire van Bayle, op het artykel van Baudius.
Zie Lett. XVI. van de Oeuvres diverses de Lock Tom. II.
Poiret.
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en volgens den groten grondregel des Christendoms, die wil dat men niemant ergere,
en dat men de zwakheit der geenen die nog kinderen in het geloof zyn, verdrage.
Hy tracht ook de gevoelens der Roomsgezinden, der Lutheranen, en der
Evangelischen of Gereformeerden wegens het Nachtmaal overeen te brengen, of
ten minsten aan te tonen dat zy alle voor hun geloof en voor hun gebruik behoorlyke
+
redenen konnen hebben. Wegens dit laatste artykel ben ik verzekert dat de
verdraagzaamheit plaats zou konnen vinden, indien 't den Godgeleerden der drie +Aanmerking op de
partyen mogt behagen de conscientien niet te dwingen, en indien zy zich wilden verdraagzaamheit.
wachten van dezelve te ontrusten door te zintwisten over 't geen eigentlyk niets ter
zake doet.
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Zie hier myne gedachten. De Roomsgezinde is geen afgodendienaar in zyne
Eerbewyzing aan het Nachtmaal, dewyl hy J.C. daar in aanbidt als de Zoon van
God, en de twede persoon der Drie-eenheit. De Lutheraan gedraagt zich niet
afgodisch, wanneer hy J.C. aanbidt als wezentlyk tegenwoordig by de tekenen van
brood en wyn. De Calvinist kan men niet van afgodery beschuldigen, omdat hy J.C.
aanbidt als in den geest en door zyne Godheit by de tekenen van de Communie
tegenwoordig zynde. Maar ik onderstelle te gelyk, dat de Conscientie overtuigt is:
want zonder dat meen ik dat een Calvinist en een Lutheraan, in een Roomsche
Kerk communicerende, inderdaat afgodendienaars zouden wezen, terwyl een
Roomsgezinde zulks niet zou zyn.
Hoe het ook wezen moge, het ware middel om goede Christenen te maken,
+
bestaat in het Christendom, ten minsten voor zich zelven, tot zyne ware
eenvoudigheit te brengen. Om tot die eenvoudigheit te geraken, moet men zich +Het ware middel om
bepalen tot de plichten die het Evangelie ons voorschryft, zonder zich te veel te goede Christenen te
bekommeren over 't geen gestadig het onderwerp van Theologische Controversen maken.
wezen zal. Laten wy ons dan niet ophouden met zo veele geschillen, en, om onzen
plicht te betrachten, liever beklagen en met eene Christelyke vriendelykheit verdragen
de geenen die in 't stuk van Godsdienst van andere gedachten dan wy zyn. Zy zullen
volgens het licht, dat hun gegeven is, geoordeelt worden: maar de sterkste aankleving
aan de Kerk kan geen zaligheit toebrengen aan een devotaris, die al willens
onkundig, ontrouw, en een wreed vervolger zyns naasten is.
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Tweede verhandeling Over den godsdienst
Der protestanten.
Eerste hoofdstuk.
Behelzende den ouden Oorsprong en de Leerstukken der
Waldenzen.
+

MEn wil doorgaans dat de Vaudoizen of Waldenzen hun naam en hunne Leere
+
ontleent hebben van Jan of Pieter Valdo, Waldo, of Valdio, die in de twaalfde
Oorsprong van den naam
en
de leere der
eeuw geleeft heeft. Maar de Waldenzen meenen dat hunne Leere onvergelykelyk
(a)
Waldenzen.
ouder is dan dien Valdo, die een Koopman te Lions was, en vervolgens het
(b)
Opperhoofd van eene Secte welke zich de armen van Lions noemde. Men vindt
ook gewag gemaakt van eenen anderen Valdo, een tyd-en geloofsgenoot van
Berengarius. Tot dezen Valdo brengen eenige Schryvers den waren oorsprong der
Vaudoizen. Andere vinden in de zevende eeuw zekeren Pieter de Valdis, en geloven
dat hy de Patriarch geweest is der geenen die men vervolgens Valdenses, dat is
Waldensen of Vaudoizen genaamt heeft. Maar de Waldenzen erkennen noch dezen
Pieter de Valdis, noch de twee Valdo 's voor de grondleggers van hunnen godsdienst.
Zy hebben hunnen naam van de Valleyen of Dalen die zy van onheugelyke tyden
af bewonen, en zy houden staande dat die Leeraren, welke men zegt hunne
Opperhoofden geweest te zyn, in tegendeel by hen zyn onderwezen geworden in
de ge-

(a)

(b)

Zie hier den oorsprong der roepinge van Valdo. Zich vrolyk makende met zyne vrienden,
vergat zich iemant van 't gezelschap zo verre, dat hy in zynen drift God vloekte en lasterde,
en teffens doot neerviel. Valdo zeer aangedaan over zulk een schielyk sterven, 't welk hy als
een kastyding van Gods hand aanmerkte, nam van dat oogenblik af een voornemen om van
leven te veranderen en de waerelt te verlaten. Ik zal hier de leere van dien bekeerden koopman
niet aanroeren. Alleenlyk zal ik zeggen dat men in dien tyd onder zyne hooftdwalingen telde
zyn uitvaren tegen de verdorvenheit der Eeuwe, tegen het Roomsche Hof, en tegen de
Geestelyken in 't algemeen. In onze Eeuw vind ik een voorbeeld van eene diergelyke
bekeering, doch dewelke zo verre niet ging. Te weten die van den vermaarden Abt de la
Trape.
Om hunne gewillige armoede. Valdo, hun Opperhoofd, hadt afstand van de waereltsche
goederen gedaan, en de armoede gewillig omhelst. Die armen van Lions kregen den naam
van Ensabatés, om zekere schoenen die zy droegen, van een byzonder maakzel, en boven
op doorsneden, ten teken van hunne armoede welke zy Apostolisch noemden. Andere
schryven dat zy Ensabates (Insebatati) genaamt wierden van een byzonder merk dat de
volmaakste van de Secte dier armen gewoon waren te dragen op hunne schoenen, die men,
volgens de taal van dien tyd, Savates of Sabates (Sabatoe) noemde. Dat merk was een kruis,
volgens zeker Schryver van dien tyd, die van hen zegt. Sotulares cruciant. (Zy dragen een
kruis op hunne schoenen.) Andere zeggen dat de naam van ensabatés of Sabotés aan die
armen gegeven wierdt, omdat zy Sabots of houte klompen droegen. Men heeft derhalven
verkeerdelyk gelooft, dat de naam van ensabates hun gegeven was omdat zy Joodsche
gevoelens hadden. Voorts heeft zeker Autheur, die een tydgenoot dier Secte was, in zyne
eenvoudigheit geschreven, dat de Waldenzen (Valdenses, of liever Vallenses volgens hem)
zich zelve zo genaamt hebben, omdat zy de Valleye der tranen of het Tranendal bewoonden,
(eo quod in Valle lacbrymarum maneant.) Waar op mag hy met dat Tranendal gezinspeelt
hebben? Waarschynelyk op hunnen armoedigen en verachtelyken staat.
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+

(a)

zonde Leere, dewelke zy meenen dat van ouds af onder hun is bewaart gebleven.
+
(b)
Zy roemen op hunne
Uit dien hoofde noemen zy hunne Kerk de Catholyke, of algemeene, en
Apostolische Kerk, die van alle verdorvenheit is bevryd geweest, tot dat met den oudheit.
(c)
aanvang der negende eeuwe, Claude Aartsbisschop van Turyn en van de
Piemontsche Valleyen, die Calvinist was voor Calvyn, zich tegen de ingeslopene
misbruiken aankantede, en door zyne schriften te weegbragt dat de Valleyen zich
aan de Gemeenschap met Romen onttrokken, om een groter verdorvenheit voor te
komen. De Prelaat, die stoutmoedig was, en zich wist te doen gelden, voegde by
zyne schristen dadelykheden, want hy nam uit de Kerken van zyn Bisdom de
kruissen, de beelden, enz. weg. Dus is het, zeggen de Vaudoizen nog tegenwoordig,
dat de Evangelische Waarheit in hun land is staande gebleven, zonder door
menschelyke overleveringen zodanig verandert en bezwalkt te zyn geworden, dat
+
(d)
zy eenige Reformatie nodig hadt. ‘Uit onze Valleyen, dus varen zy voort, ging de
Waarheit over in Provence; in Languedoc, daar die Sectarissen den naam kregen +Verscheide namen der
Waldenzen.
van Albigenzen, naar Alby een Stad dier Provincie; ook wierdt zy aangenomen
van Valdo, het Hoofd der Armen van Lions; gelyk mede in Picardien en het Walsch
(e)
Land, daar zy de Kettery der Picarts genaamt wierd; in Engeland, daar zy gebragt
wierdt door Lollard, en vernieuwt door Wiclef; eindelyk in Bohemen.’ Zelfs was 'er,
volgens Leger, een zeer groot verband tusschen de Bohemers en de Waldenzen.
‘De Valleyen, zegt hy, waren vermaard als de moeder en de Universiteit van alle
de andere Vaudoische Kerken...... zelfs der geenen die zeer verre afgelegen waren.’
(f)
Dezelve Leger brengt het volgende opschrift van eenen brief der Waldenzen aan
Ladislaus Koning van Bohemen by, waar uit blykt dat men ze toen ter tyd voor een
en 't zelfde volk met de Armen van Lions hieldt: Al Serenissimo Prince Rei Ladislaos
&c. lou petit tropel (troupeau of Kudde) de li Christians apella per sals nom paures,
(pauvres of armen) ô Valdés &c.
+
(g)
De Roomsgezinde Schryvers verzetten zich gestadig tegen de duurzaamheit
+
der Orthodoxie of Rechtzinnigheit waar op de Waldenzen zich beroepen, en de
Aanmerkingen daar op.
welke hun wat al te lichtvaerdig zo veele Secten, aan doemwaerdige dwalingen
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

(f)
(g)

Zie by Bossuet in zyne Histoire des Variat. L. XI. de tegenwerpingen welke men daar op
maakt.
Begeert men te weten al 't geen de Waldensen wegens hunne oudheit, en de duurzaamheit
van hun geloof voorgeven, men leze l'Histoire generale des Eglises Vaudoises par Leger.
Ik moet hier doen aanmerken een zeer groven misslag van P. Benoit een Dominikaner Monnik,
die de Schryver is van het boek genaamt Histoire des Albigois & des Vaudois, gedrukt te
Parys in 2. stukjes in 12. in den jare 1691. Die Autheur heeft Claude, Aartsbisschop van Turyn
in de negende Eeuw, genomen voor Claude Seyssel, dien hy Sessel noemt, mede
Aartsbisschop van Turyn in 't begin der zestiende Eeuw. Zie pag. 238. van het II. Deel dier
Historie.
Om dien voortgang hunner Leere te billyken, eigenen de Waldenzen zich eenige Secten toe,
die eenige hunner Leerstukken konnen hebben overgenomen, en hun ook by ruiling eenige
andere gevoelens medegedeelt.
Een oud Fransch Dichter geeft die Kettery den naam van Vaulderie, 't geen myns oordeels
bewyst, dat men die Picarts, en in 't algemeen alle de Secten van dien aart met die der
Waldenzen heeft verwart, eveneens als men nog hedendaagsch in Spanjen en Italien alle
de Ketters onder den naam van Lutheranen, en in Vlaanderen onder dien van Geuzen doet.
Die toen ter tyd naar Bohemen gevlucht waren.
Zie Bossuet in zyne Historie &c. ubi sup. Reinier, die een tydgenoot der eerste Waldenzen
was, spreekt echter van die Secte als toen reets zeer oud zynde. Die Autheur, omtrent den
jare 1250. geleeft hebbende, zegt Inter.... Sectas.... non est perniciosior Ecclesioe quam
Leonistarum (id est Valdensium) quia diuturnior. Aliqui enim dicunt quod duraverit à tempore
Sylvestri, aliqui à tempore Apostolorum. Die plaats is aanmerkelyk, omdat daar uit blykt dat
de Waldenzen zich van hunnen aanvang reets op hunne aloudheit beroepen hebben;
steunende buiten twyfel op dezelve redenen die Luther en Calvyn na hen hebben bygebragt.
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schuldig, doet eigenen, als behorende tot het lichaam dier Apostolische Kerke welke
zy zeggen in hunne Valleyen te zyn bewaart gebleven. ‘Het is wel waar, zegt men
tegen de Vaudoizen, dat die Ketters verscheidene leerstukken, welke gy verworpen
hebt, mede verwerpen; maar hebt gy, met die Ketters voor uwe voorgangeren te
erkennen, wel gelet op de verfoeielyke stellingen welke hun door de Autheuren van
hunnen tyd worden toegeschreven?’ Het is zeker, dat, indien het Manicheensche
gevoelen dier Secten, en alle hunne andere buitensporigheden, duidelyk bewezen
zyn, men het Christendom groot ongelyk doet met zodanige Ketters voor leden van
eene
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Kerk, welke zich de ware Apostolische noemt, te erkennen. Maar, zonder my op te
(a)
houden met eene stoffe die onlangs van een vermaard Protestant grondig
verhandelt is, het blykt klaar genoeg dat de Autheuren die de historie der oudste
Waldenzen hebben opgestelt, zeer zorgvuldig zyn geweest in hen te onderscheiden
van die Secten waarmede Leger en eenige Protestanten de Evangelischgezinden
der Valleyen hebben willen paren. Men kan in allen gevalle geen beter bewyzen
bybrengen dan uit Schryvers van de zelfde Eeuwe: want waar zal men staat op
maken, indien men zulke getuigen wraakt, en indien men weigert geloof te geven
aan Autheuren op welkers verstand de blinde yver van partyschap, noch de onkunde
des tyds magts genoeg gehad hebben om hen onrechtvaerdiglyk de Waldenzen te
doen verwarren met de andere vyanden der Christen-Kerk van dien tyd, gelyk zulks
zo meenigmalen gebeurt is, en nog tegenwoordig, in weerwil onzer verlichtte Eeuw,
onder alle de partyen geschiedt?
Derhalven onderstelt zynde dat het bewezen is, dat de Vaudoizen der Valleyen
niet zyn noch de Picarts, noch de Albigenzen, noch de Petrobrusianen of Navolgers
van Pierre de Bruys, noch zo veele andere Secten die te recht of te onrechte onder
+
den hatelyken naam van Manicheen worden voorgestelt, zie hier de pointen waar
+
om in den beginne een gedeelte der geenen die men wettiglyk onder den
Waarom de Waldenzen
eigentlyken naam van Waldenzen heeft konnen begrypen, zich van de Catholyke zich van de Catholyke
(b)
Kerk hebben afgezondert.
Kerk heeft afgezondert. Behalven het omhelzen der Apostolische Armoede,
welke hen van andere Christenen onderscheidde, verwierpen zy het Priesterdom,
en geloofden (ten minsten schryft men hun die dwepery toe) ‘dat het den Leeken
geoorloft was te prediken, biecht te horen, en de andere Sacramenten te bedienen.’
Zy geloofden mede dat men geen gehoorzaamheit schuldig was aan Prelaten van
een slecht gedrag en een quaad leven; dat het eedzweren ongeoorloft was, om
welke zaak het ook wezen mogte; als mede dat het niet was geoorloft eenig mensch
ter doot te brengen. Men zegt ook dat zy de magt van prediken tot de Vrouwen zelfs
uitstrekten, en dat zy aan de Priesteren weigerden den tytel van navolgeren der
Apostelen te geven, omdat zy goederen in eigendom bezaten: maar men vindt niet
dat die Waldenzen wegens het Nachtmaal eenige zwarigheden gemaakt hebben,
ten minsten blykt niet dat de historischryvers van dien tyd hun iets dien aangaande
(c)
te last leggen. Alleenlyk stelt een der zelve onder de dwalingen der Waldenzen;
dat de Transubstantiatie in de gemeene taal geschieden moest; dat een Priester
niet konde consacreren in dootzonde; dat men uit de hand van een onwaardig
Priester communicerende, de Transubstantiatie niet geschiedde in de hand des
geenen die de Consecratie onwaardiglyk deet, maar in den mond des geenen die
het Nachtmaal waardiglyk ontfing; dat men konde consacreren aan de gemeene
tafel, dat is in de gewoone maaltyden ..... enz. Dat zy de Misse verwierpen, voegt
(d)
'er M. Bossuet by, was om de ceremonien die daar mede verzelt gingen: zy deeden
dezelve alleen bestaan in de woorden van J.C. in de gemeene taal uitgesproken.
De Autheuren die lang na de opkomst dier Secte geschreven hebben, hebben haar
mede geene andere nieuwigheit omtrent het Avondmaal te last gelegt, dan 't geen
reets is aangehaalt, uitgenomen dat zy gewag maken van hare bittere berispingen
(a)
(b)
(c)
(d)

Monsr. de Beausobre in zyne Histoire du Manicheisme, in twee stukken in 4 uitgegeven in 't
jaar 1733.
Die armoede betreft alleen de Navolgers van Valdo.
Zie Bossuet Histoire des Variations L. XI.
P. Alexander drukt zich krachtiger uit, op 't geloof der Autheuren die tegens de oude Waldenzen
geschreven hebben. ‘Zy houden de Misse, zegt hy, voor eene ydele Ceremonie, die geenzins
Apostolisch is, maar om winst en voordeel uitgevonden’ .... Missam inanem ritum esse
(asserunt) ab Apostolis minimé traditum, sed quoestus gratiâ adinventum. Deze woorden zyn
de

te vinden in het VI

Deel van zyne Kerkelyke Historie.
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over het gedrag der Roomsche Kerke en Geestelykheit, tot zo verre dat zy die Kerk
de hoer uit de Openbaringe noemt, den Paus voor den Antichrist en het Opperhoofd
der dwaalgeesten, en de Leeraren voor Schriftgeleerden en Pharizeen uitscheldt.
+
Wat de Vaudoizen der Valleyen aangaat, Claude Seyssel Aartsbisschop van
+
(e)
Welke gevoelens den
Turyn, die in 't begin der zestiende Eeuw geleeft heeft,
Waldenzen te laft gelegt
worden.

(e)

Bossuet ubi sup. In het uittrekzel dat Leger van het Tractaat van Claude Seyssel gemaakt
heeft, staat dat zy ook de Aanroepinge der Heiligen lochenden, en de Beelden, de Aflaten,
en de meeste Plechtigheden der Kerke verwierpen. Dezelve Leger geeft ons het uittreksel
van een brief aan Seyssel geschreven door zekeren Claude Coussard of Cassard, die van
de Waldenzen zegt, dat zy geloofden dat het lichaam en het bloed van Christus geen waar
Sacrament is, maar gezegent brood, 't welk het lichaam van Christus genaamt wordt. ‘Maar
men kan geen staat maken op eenen brief die van Leger gedateert wordt op den 27. Feb.
1547. toen Seyssel reets twintig jaren was overleden geweest.
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den Paus en de Prelaten verwerpen als ondeugende menschen, en die geen
Apostolisch leven leiden, hebbende by gevolg geen magt van God bekomen, noch
om te consacreeren, noch om te absolveeren enz. Zy beweerden dat onder hen
alleen de ware Kerk was, omdat zy alleen het Evangelie opvolgden, en dat alle de
aanhangers van den Roomschen stoel de Synagoge van den Antichrist uitmaakten:
maar dewyl hy niets van hunne dwalingen over het Nachtmaal rept, onderstelt men
dat hy dezelve niet kende. Hy zegt blotelyk, dat eenige onder hen daar van spraken
op eene wyze die eerder onbegrypelyk, dan dwaalzuchtig voorkwam. Op eene
andere plaats doet hy een Waldenzer zeggen, ‘dat, dewyl het gebed van een
ondeugend Priester geen de minste kracht inheeft, hy ook niet in staat is om de
tekenen van brood en wyn door zyne woorden te transubstantieeren.’
(a)
By het verhaalde moet men voegen 't geen dezelve Autheur meldt van eene
ondervraging aan een Waldenzer van Piemont gedaan, waar in men de
Transsubstantiatie zonder eenige bewimpeling beweerd vindt, gelyk mede de
penitentie, de biegt, en de absolutie: maar de aanroepinge der Heiligen, het bidden
voor de doden, het Eedzweren, en de Bedieningen der Roomsche Geestelykheit
worden daar in verworpen, om zulke redenen als reets zyn bygebracht. Men bespeurt
in het zelfde geloofs-onderzoek, dat de Waldenzen hunne Leere verborgen hielden,
dat hunne Barbes (zo noemden zy hunne Herders of Voorgangers) hun een verbod
deeden van niet te zeggen dat zy Vaudoizen waren, en eindelyk dat zy ten minsten
eenmaal 's jaars op Paasch-tyd Communiceerden, na behoorlyk te hebben gebiegt.
Ten aanzien van 't geen men hun heeft konnen te last leggen wegens het getal der
Sacramenten, en wegens derzelver verborgenheeden en waarde; men ziet uit het
geen bygebragt is, dat zy het Nachtmaal en de Biegt hebben erkent. Uitgenomen
de Verordeningen die zy verwierpen, blykt ten minsten dat de Waldenzen de vier
andere Sacramenten in hunnen grond hebben goedgekeurt, schoon zy de form en
de ceremonien daar van afkeurden.
+
Maar de Waldenzen brengen van hunnen beschuldigt hen dat zy kant
verscheidene zeer oude Tractaten in hunne taal geschreven voor den dag, waar +De Waldenzen bewyzen
hun geloof uit hunne oude
in, zeggen zy, het geloof hunner voorvaderen vervat is, conform met hunne
hedendaagsche gevoelens volgens Leger, die 'er byvoegt & à ce qui est enseigné Boeken.
& cru à present ès Eglises Reformées of en met het geen tegenwoordig in de
Gereformeerde Kerken geleert en gelooft wordt. Een van de oudste dier boeken
(b)
draagt den tytel van Noble Leyçon. In een uittreksel van dat boek, door Leger
bygebragt, vindt men zeer zware klachten tegen de misbruiken in de Biecht begaan,
en tegen de misdadige gierigheit der Priesteren van dien tyd. De Autheur lochent,
overkomstig met het geen wegens de Leere der Waldenzen gemeld is, dat sedert
Sylvester, (hy meent Sylvester den eersten) geen Paus, geen Kardinaal, geen
Prelaat enz. een dootzonde heeft konnen absolveeren noch vergeven, omdat God
alleen vergiffenisse geven kan, en niemant anders. ‘De Herders, voegt hy 'er by,
moeten prediken voor het volk, gestadig in den gebeede zyn, en den gelovigen
menigmaal met de ware Leere voeden. Zy moeten de zondaren kastyden door de
discipline of den tucht (waarschynelyk verstaat hy daar door de Boete of Penitentie)
en door vermaningen.... De gelovigen moeten zich wachten van den Antichrist, van
zyn voorbeeld, en van zyne Leere. Volgens de H. Schrist zyn 'er reets verscheidene
Antichristen, en alle die de geboden van J.C. schenden, zyn Antichristen.’ In de
overgeblevene brokken van eenige uitbreidingen over het Gebed des Heeren, ziet
men niets dat met het geloof der Roomsche Kerk strydt: doch daar in straalt veel
eenvoudigheit door, daar is weinig netheit van denkbeelden in te vinden, volgens
(a)
(b)

Hist. des Variat. &c. ubi sup.
ondertekent in 't jaar 1100. zegt Leger pag. 26. van zyne Historie.
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den aart dier eeuwe, en men bespeurt daar in eene lichtgelovigheit die aan min
verlichte Schryvers zo gemeen is. By voorbeeld, de autheurs
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(a)

dier uitbreidingen halen en pryzen de Levens der Heiligen aan, zy adopteeren de
(b)
fabuleuze, of ten minsten zeer onzekere historien van het martelaarschap van
(c)
eenige Apostelen. De verklaring der Tien Geboden, getrokken uit het Boek der
Deugden, vervat mede niets 't welk de Roomsch-Catholyken niet toestemmen, al
was het zelfs 't geen tegen de Beelden gezegt wordt: zynde niets waarachtiger, ‘dan
dat het geen Christen past figuuren of Beelden te hebben, om daar aan tegen het
Bevel van God die eere en hoogachting te bewyzen welke alleen aan een eenig
God toekoomt.’ Het zelfde zy gezegt van 't formulier van hunne Belydenisse of
Biecht, door den historischryver der Waldenzen bygebracht.
+
Laat ons overgaan tot hunnen Catechismus. In den Catechismus van Leger
+
aangehaalt als een kort begrip van de Leere der Waldenzen, gegeven in 't jaar
De Catechismus der
1100., wordt de Drie-eenheit vastgestelt, als mede de rechtvaerdigmaking door Waldenzen.
de genade, het levendig geloof, dat is 't welk met goede werken gepaart gaat, en
het aanbidden van God alleen. Zy merken daar de Christen-Kerk aan in twee
opzichten; in haare ware zelfstandigheit, volgens welke de Kerk alleen in
(d)
Uitverkoornen bestaat: dan heeft zy geen geëxcommuniceerden. In haare
bedieninge, en dan bestaat de Kerk uit eene volle vergadering van haare Dienaren
en van het volk. De ware Dienaren worden gekend aan hun vroom leven, aan de
prediking van het Evangelie, en aan eene oprechte en wettige bediening der
Sacramenten. Onder de tekenen waar aan men de boze Dienstknegten kan
(e)
onderkennen, stelt de Waldenzische Catechismus het waarnemen van menschelyke
uitvindingen. Een van de merktekenen der quade leere is het onderwyzen van
Afgodendienst, of de Eere aan eenig schepsel bewezen, indiervoegen dat de
menschen, door die valsche Religie en door de Simonie der Priesteren verleid,
wanen aan God voldaan te hebben, en hem te behagen. Door de onwettige of
onbehoorlyke bedieninge der Sacramenten verstaat de Catechismus zulk eene
waar in de Priester de intentie van J.C. niet kent (of liever niet waarneemt), dat is,
met staande te houden dat de genade en de waarheit in de uiterlyke plechtigheden
vervat zyn, zonder de Christenen te leiden tot het geloof, de hoop, en de liefde, die
de ziel der Sacramenten zyn. Zie hier iet dat nog merkwaardiger is. De Catechismus
stelt twee ministeriale dingen, het woord en twee Saramenten, namelyk den Doop
en het Nachtmaal. Het levendig geloof en de hoop of het vertrouwen op God, verzelt
van eene ware boetvaerdigheit, geleiden ons tot de Genade door J.C. maar 't geen
ons van dat vertrouwen in J.C. afwendt, is het doode geloof, de verleidinge van den
(f)
Antichrist, het vertrouwen op anderen buiten J.C., te weten op de Heiligen en op

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Leger ubi sup. p. 40.
Pag. 39.
Leger &c. p. 51.
Non remaneon proscrits, zegt de Waldenzer ubi sup. pag. 60.
Li atrobament human. p. 61.
In een ander fragment, door den Waldenzer Prediker Leger aangehaalt, en 't welk hy zegt
van het jaar 1120. te wezen, wordt de Eerbewyzing aan de Heiligen een Afgodendienst
genaamt, pag. 73. In een ander, mede getekent 1120., en 't welk ten opschrift heeft de
Aanroepinge der Heiligen, wordt die Aanroepinge verworpen, als verleidende het volk tot
Afgodery, en doende de Heiligen boven God eeren: 't welk blykt uit de offerhanden en de
plechtigheden die den Dienst der Heiligen verzellen. Onnodig is het een langer uittreksel van
dat fragment te maken; dewyl het niets anders dan alle de tegenwerpingen, welke de
Gereformeerden wegens die stoffe maken, behelst.
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(g)

(h)

de magt van den Antichrist enz. Op de Reliquien, als mede op het Vagevuur, 't
welk eene uitvinding, een droom of harssenschim is, en op andere middelen die
recht tegen de waarheit aanlopen, voor de welke men de levende wateren der
Genade laat varen, om zich op te houden met vastendagen, met Offerhanden, met
Bedevaarten aanbiddinge van Schepselen enz. Eindelyk verklaart de Catechismus
wegens de Maagd Maria, dat zy in zich zelve met genade ver-

(g)

(h)

In het fragment of overgebleven stuk dat ik strax aanhaalde, beschryft men de werken van
den Antichrist op eene wyze welke zo wel met de leere der Reformatie overeenstemt, dat het
schynt dat deeze leere uit de boeken der Waldenzen gehaalt is.
Zie in de Historie van Leger p. 83. een fragment dat den tytel voert van het gedroomde
Vagevuur, en 't welk men met het jaar 1126. tekent. Ik ontmoet daar een plaats, waar uit de
domheit dier Waldenzen zo wel als de onkunde der Priesteren blykt: te weten de beschryvinge
van eenige straffen welke de zielen in het Vagevuur ondergaan, en het groot gastmaal dat
men hun op Allerheiligen dag bereidt, wanneer het volk rykelyk voor die zielen geoffert heeft.
Dan zitten zy aan tafel, en eeten, enz.
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(a)

vult is (om de eere die zy genoten heeft van den Zaligmaker der waerelt in haar
ingewand te dragen,) maar niet om die genade aan anderen mede te deelen.
+
(b)
Wegens den Doop, wordt in een ander overgebleven stuk de noodzakelykheit
+
des Doops vastgestelt, omdat die den zelven ontsangt, van allen erkent en
Hun gevoelen wegens
den Doop.
gehouden wordt voor een broeder en Christen, biddende alle de andere voor
hem dat hy een Christen in zyn hart wezen mag, gelyk hy uiterlyk daar voor te boek
staat: hoewel die stoffelyke Doop de gedoopte persoon noch goed noch quaad
maakt. Boven dien worden alle de Ceremonien die de Roomsche Kerk in gebruik
heeft, verworpen als onnut, en bekwaam tot het invoeren van dwaling en bygeloof,
in plaats van tot stichting en ter zaligheit te dienen.
+
(c)
Wegens het Nachtmaal staat in een uittreksel van het Boek over den Antichrist,
+
dat te eeten het brood des Sacraments, is te eeten het lichaam van Christus in
Wegens het Nachtmaal.
verbeelding. Voorts wordt de Misse met alle haare ceremonien, van de Inleiding
af, ten einde toe, geheel en al verworpen. 't Is nochtans merkwaardig dat men in
dat uittreksel van de Consecratie van het Avondmaal spreekt.
+
Een ander overgebleven stuk, genomen uit den Geestelyken Almanak, zegt
+
wegens de Verordeningen niets anders, dan dat men den naam van Ordening
Over de Verordening, het
Vormsel, en het laatste
geeft aan het vermogen dat God den mensch verleent om het woord en de
Oliesel.
Sacramenten in de Kerk wettiglyk te bedienen: maar ter zelver tyd erkent men
die Verordening alleen voor eene instelling der Kerke, zo wel als de plechtigheden
die daar aan vast zyn. Men oordeelt van gelyken over het Vormsel en het laatste
Oliesel. Men voegt 'er wegens het Vormsel by, dat men daar in lastering spreekt
tegen God, en dat het door een duivelsche ingeving is ingevoert.
Zie daar ten naastenby den inhout van het geloof der oude Waldenzen, volgens
de fragmenten of overgeblevene schriftstukken die de Prediker Leger in zyne historie
heeft bygebragt. Onderstellende dat die Uittreksels volkomen geloofwaardig zyn,
+
zal men noodwendig de scheidinge der Waldenzen van de Roomsche Kerk ten
+
minsten in 't begin van de twaalfde eeuw moeten plaatsen; aangezien men, na
Op wat tyd de
een zeer wydlopig verslag der werken van den Antichrist, en van de misbruiken Waldenzen zich van de
(d)
Roomsche Kerke hebben
der Christen-Kerk in die eeuw, formeellyk verklaart, dat men zich zo wel
afgezondert.
inwendig, als uitwendig van dien Antichrist afzondert. De oorzaak onzer
(e)
afzonderinge, vervolgt men, is de wezentlyke waarheit des geloofs. Waarna men
de dwalingen en de onreinigheden van den Antichrist nog wederom ophaalt. Volgens
die onderstelling zal het ook waar zyn dat Valdo een Leerling der Waldenzen geweest
+
is, in plaats dat men hem doorgaans voor hunnen Meester houdt. M. Bossuet schynt
+
(f)
Aanmerking van Bossuet
niet veel acht te slaan op die fragmenten door Leger bygebracht, en hy noemt
op hunne oude
dezen Schryver den stoutsten en onkundigsten aller menschen. Die
geschriften.
overgeblevene stukken worden ook gewraakt om de taal waar in zy zyn
geschreven, als de dewelke al te nieuw schynt te wezen, en te veel overeenkomst
te hebben met het hedendaagsch Provençisch: 't geen waar is. Want wat
waarschynelykheit is 'er, dat 'er in de brabbeltalen van de nabuurschap der
Waldenzen verandering zou zyn gekomen, gelyk zulks blykt uit het geen ons van
de oude boersche spraak van Provence, het Dauphiné, Savoyen enz. nog overig
is, terwyl de Vaudoische spraak geduurende vyf of zes hondert jaren geen de minste
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

En quant à la sua besogna, dus luidt die Parenthesis of Tusschenstelling.
Ubi sup. p. 65.
Ubi sup. p. 66.
Nos facen departiment exteriour & interiour de lui que nos crezen Antechrist. &c. p. 79.
Las errours & las non munditias .... van den Antichrist.
Voor Leger, hadt Perrin een gedeelte van die oude stukken in zyne Histoire des Vaudois &
des Albigeois aangehaalt.
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verandering zou hebben ondergaan? Daarenboven is 'er veel overeenkomst van
styl in alle die onderscheidene fragmenten. Overal steekt een en dezelve geest en
(g)
trant door. Men voege hier by het geen M. Bossuet heeft aangemerkt op het
Milleloquium van S. Augustinus, 't welk in het uittreksel van het Boek over 't
Vagevuur, in de Historie van Leger met het jaar 1126. getekent, onder den naam
van Mille Parlement geciteert wordt, schoon die Verzameling eerst in de dertiende
eeuw gemaakt is. Dat is een merkelyke misslag. De andere tegenwerpingen van
dien Prelaat sla ik over, als mede al 't geen hy

(g)

Bossuet ubi sup.
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aanhaalt om te bewyzen dat de Waldenzen, die men verscheidene eeuwen eerder
dan de Reformatie voor Gereformeerden wil doen doorgaan, den Godsdienst dien
zy tegenwoordig belyden, alleen van Luther en Calvyn hebben ontfangen. Dat alles
kan men lezen in het elfde boek van zyne Historie des Variations: maar hoe het ook
wezen moge met de voorgemelde onderstelling, of met de enkele vervalsching, of
met de volkomene geloofwaardigheit van de stukken die de Waldenzen, of hunne
Historieschryvers voor hen, bybrengen, ik ga nu over tot eenige andere getuigenissen
van hun Geloof, volgens de Belydenissen die daar van ons zyn ter hand gekomen.
+
In eene Geloofsbelydenisse, mede van den jare 1120., worden de Kanonyke
+
Boeken van de H. Schriftuur aangehaalt, eveneens als in den Bybel der
Inhoud van een
Protestanten. De Apocryphe Boeken vindt men daar ook in den zelven rang. Men Geloofsbelydenisse van 't
verwerpt daar het Vagevuur, en alle de Overleveringen; men erkent daar geene jaar 1120.
+
andere Sacramenten dan den Doop en het Avondmaal. De Geloofsbelydenisse
van het jaar 1532., door Leger en anderen bygebragt, koomt genoegzaam overeen +Van 1532.
met de vereeniging die de Waldenzen met de Protestanten aangingen. Men
lochent daar den vryen wille; het eedzweren wordt daar voor geoorlost gehouden;
men erkent daar geene goede werken, dan alleen zulke die God uitdrukkelyk bevolen
heeft. De Oorbiecht wordt daar in verworpen. Volgens die zelve Belydenisse mag
een Christen het ampt van Magistraaten Rechter bekleeden; daar is geen bepaalde
tyd meer tot het onderhouden van Vastendagen: niemant wordt voortaan uitgesloten
van het huwelyk; een Dienaar der Kerke of Prediker mag goederen in eigendom
bezitten; en men erkent geene andere Sacramenten dan Doop en Communie.
De Waldenzen hielden ook voor rechtzinnig eene andere Belydenisse, dewelke
(a)
in de Historie van Leger den tytel voert van Geloofsbelydenisse, den Koning van
+
Bohemen aangeboden door zyne onderdanen de Waldenzen, in 't jaar 1535. (de
+
Waldenzen zyn hier of de afkomelingen der Hussiten, of Waldenzen die tot de
Van 1535.
Hussiten gevlucht waren.) Men vindt dat 'er omtrent dien zelven tyd betuigingen
van vereeniging en broederschap aan de Waldenzen, zo van Provence als van de
Valleyen, gedaan zyn door Melanchton, Bucerus, en Oecolampadius. Zedert is 'er
geen onderscheit meer geweest tusschen de Vaudoizen en de Protestanten van
Zwitserland en Geneve. De Belydenisse welke zy in den jare 1556. tegen de
+
vervolgingen van het Turynsche Hof opstelden, gelyk ook de geene die zy aan den
+
Kardinaal Sadolet overgaven, zyn volstrekt overeenkomstig met het Geloof der
Van 1556.
Protestanten. Men verwerpt daar alle de overleveringen, alle de plechtigheden
van de Mis, van den Doop, van de lykdiensten, en al 't geen de Roomsche Kerk
wegens het Nachtmaal leert, enz. Meerder over deze stoffe te zeggen, zou onnodig
zyn. By Leger kan men nalezen de Belydenisse der Waldenzen van Provence, aan
sten

Francois den I
overgelevert in 't jaar 1544., als mede de verklaring der Waldenzen
+
van eenige Valleyen in 't jaar 1603. gedaan, gelyk ook de Belydenisse van den jare
1655. In alle die Belydenissen en in veele andere door Leger aangehaalt, roemen +Roem der Waldenzen op
hunne oudheit.
de Waldenzen gestadiglyk op de oudheit van de leere hunner Kerken, die zo
Calvinische leere: maar de Bisschop van Meaux betwist hun die oudheit met redenen
waar in zo veel verstand als geleerdheit uitblinkt. Wat zyde zal men hier dan
verkiezen? Myns oordeels deze, dat 'er namelyk, behalven Valdo en de afkomelingen
zyner Secte, lang voor de Reformatie, en zelfs lang voor Valdo, in de valleyen en
in de rotsen van Piemont vluchtelingen uit verscheidene Landen van Europa konnen
geweest zyn, die als vyanden van de Roomsche Kerk waren verdreven en vervolgt,
of om hunne dwalingen en gevoelens met de leere der Kerke strydig, of om hun
(a)

Ferdinand, Luther en Bucerus, van de Bohemers, die Leger hier den naam van Waldenzen
geeft, sprekende, noemen hen Picardische Broeders.
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geschreeuw tegen de Geestelyken, en tegen de misbruiken die zy meenden in den
Christelyken Godsdienst te zyn ingeslopen; dat die van alle kanten allengskens
verzamelde menigte hare verschillende gevoelens heeft onderhouden in het midden
van veel onkunde en domheit; dat uit die onkunde veel ongestadigheit en onzekerheit
kan ontstaan zyn; dat die valleyen altoos zyn gebleven de toevlucht der geenen die
zich van het lichaam der Kerke afzonderden, tot dat de inwoonders der zelve zich
eindelyk met de Protestanten hebben vereenigt.
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Voor dat ik tot de Discipline en 't Kerkgebruik der Waldenzen overga, zal ik iet
aanhalen 't welk zeer merkwaardig is; namelyk dat zy reets ten tyde van Rainier
(a)
den Bybel in de Fransche taal hadden. Die Schryver voegt 'er by, dat verscheidene
Waldenzen het Nieuwe Testament van buiten konden opzeggen, en dat hy een zeer
lompen boer gezien hadt, die het Boek Jobs van woord tot woord reciteerde. Maar,
vervolgt hy, dewyl ze onkundige Leeken zyn, leggen zy de Heilige schrift gantsch
averechts uit. Dit valt my niet moeilyk te geloven. Immers zyn 'er zo veele Leeraars
die het niet beter maken.

Tweede hoofdstuk.
Waar in de Kerkelyke Discipline der oude en nieuwe Waldenzen
beschreven wordt.
+

ZO ras het gemeen met valsche vooroordeelen is ingenomen, begint het te haten
+
al 't geen daar tegen strydt, en de haat geeft doorgaans gehoor aan laster. Ik
Aanmerking op de
vooroordeelen van 't
kenne geenen Godsdienst daar het gemeen van die gebreken vry is. De
Gemeen.
vooringenomene Heidenen hateden en lasterden de eerste Christenen: deze,
de overhand gekregen hebbende, hateden en lasterden de Heidenen op hun beurt.
Het Jodendom hadt het zelfde lot ondergaan, en de Joden hadden, als de gelegenheit
zich daar toe opdeet, niet beter gehandelt met de Religien die men in de nabuurschap
van het Joodsche Land oefende. De gewoone oorzaken van zulk een gedrag zyn
1. de onbekwaamheit om kundig te worden, en 2. de weigering om kenisse van
zaken te bekomen: doch die oorzaken zouden geen quaad aanbrengen, indien in
't een en 't ander geval de menschen stilzwygenheit en liefde betrachteden. Maar
het ongeluk wil dat de menschelyke hoogmoed niet zeer tot zwygen kan besluiten,
(b)
en dat de valsche Godsdienstigheit, dewelke in alle Religien by het gemeen in
zwang gaat, met de liefde tot den naasten niet wel paaren wil. Aan die valsche
Godvrucht, waar van luttel menschen bekwaam zyn zich te bevryden, moet men
toeschryven het valsch vertoog van veele gevoelens, die by een menigte van
Schryveren der voorgaande eeuwen zo hatelyk staan afgemaalt, en de verkeerde
denkbeelden die ons van de zeeden en den aart van zommige Secten, by voorbeeld
van die der oude Waldenzen, by overlevering tot ons zyn gekomen.
(c)+
Valdo en zyne Leerlingen zyn door eenige Monniken beschuldigt van te hebben
ingevoert, dat de vrouwen den mannen in 't gemeen zouden zyn. Men heeft den +Valsche beschuldigingen
tegen de Waldenzen.
Waldenzen ook bezwaart met dezelve misdaden en nacht-ongeregeltheden,
waarmede de Heidenen eertyds de Christenen hebben beschuldigt, en de oude
(d)
(e)
Roomsgezinden die van den nieuwen Godsdienst in Vrankryk. Een van de
vervolgers der Waldenzen heeft de stoutheit van te zeggen, ‘dat zy in den nacht
vergadering hielden, en dat de Barbe of Prediker na de predikatie deze woorden
uitsprak, de eerste die het licht uitbluscht, zal het eeuwig leven daar by gewinnen.’
Deze woorden zouden de leus zyn geweest van de verfoeilyke bedryven die men
in de verzameling ging plegen. Al wat in die vergadering gebeurde, voegt 'er die
onverstandige (om niets ergers van hem te zeggen) Schryver by, wierdt zeer geheim
gehouden, om door dat middel veel volks tot de Secte te lokken, en om de geene
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Audivi & vidi quemdam rusticum idiotam, qui Job recitavit de verbo ad verbum, & plures qui
totum Novum Testamentum perfecté sciverunt. Et quia sunt Laici idiotae, falso & corrupté
scripturam exponunt.
Een valsch denkbeeld van 't geen men aan God schuldig is.
Hist. Ecclesiastique des Eglises Vaudoises par Gilles. pag. 5.
Zie Beza in zyne Histoire der Gereformeerde Kerken in Vrankryk.
Memoires bistoriques touchant l'Heresie des Vaudois aangehaalt by Leger ubi sup. pag. 182.
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die zulke ongeregeltheden niet zouden hebben konnen dulden, geen ergenis te
geven. Maar andere autheuren, die den Waldenzen niet minder vyandig waren dan
den evengemelden, hebben hen van alle die misdaden vrygesproken. Rainier, die
onder de oudsten mag gerekent worden, en die
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(a)

eersteen der Barbes of Predikers der Secte geweest was, doch naderhand
Inquisiteur wierdt, legt den ouden Waldenzen niets diergelyk te last. Onder hunne
nieuwe vyanden kenne ik 'er geen een die zulk een Roman te baat neemt, of die
niet ten minsten zulk eene lasterlyke beschuldiging met een men zegt verzagt; en
(b)
ik zie met vermaak dat P. Benoit, een Dominikaan die met zo veel yver tegen de
Waldenzen was ingenomen, en die geene gelegenheit om hen te mishandelen
verzuimde, een genoegzame gemoedskracht bezeten heeft om zich niets wegens
de gemelde nachtvergaderingen te laten ontvallen. Een ander Schryver, die wel
verre van de Ketters eenigzins te verschonen, alwillens ingebeelde dwalingen by
(c)
de bewezene voegt, zegt eenvoudiglyk van de Waldenzen , ‘dat de Hertog van
Savoyen hen in hunne Religie gedoogt om hunne eenvoudigheit en om hunne
gewilligheit in het opbrengen van de hun opgelegde schattinge.’ Hebben de
Waldenzen heimelyke vergaderingen, zo by nacht als anders, gehouden, het was
(d)
+
om de vervolgingen hunner vyanden te ontgaan. Maar was 'er meerder schyn
+
nodig om hen met de allerschandelykste misdaden te betichten? schynheilige
Aanmerking daar op.
yveraars van den Sleur-Godsdienst ontbreekt het nimmer aan onbehoorlyke
middelen tot vernieling der geenen die zich tegen hen verzetten; en men zou haast
zeggen dat zy hunne looze streken en liefdeloze achterdocht onder het getal hunner
geloofs-artykelen stellen. Toen een vermaard Leeraar der voorgaande eeuw begost
van den gemeenen weg af te wyken, maakte men van hem een Magicus en
Tovenaar, die den tover-sabbath getrouwlyk bywoonde, en den Duivel aldaar
aanbadt: men hieldt hem voor een lid eener gewaande vergadering te Bourg-fontaine,
daar men, volgens het zeggen der schyngodvruchtigen, bezig was met den
Godsdienst te vernietigen: en zulks zonder te letten op de overeenkomst des tyds,
dewyl het zeker is dat de Leeraar nog in zyne kindsche jaren was toen die gewaande
vergadering gehouden werdt.
Men vindt de Waldenzen ook beschuldigt van betovering en waarzeggery: maar
niets is belagchelyker dan 't geen de Roomsgezinden, en zelfs zulke die in de
(e)
nabuurschap der Waldenzen woonden, zich daar van hebben ingebeeld. Zy
+
waanden dat die Waldenzen maar één oog in 't midden van het voorhoofd, even
+
als de Cyclopen, en vier reyen lange en zwarte tanden in den mond, hadden.
De Waldenzen voor een
soort van Cyclopen
Men maakte elkander diets, dat die gedrochtelyke Ketters de kleine kinderen
gantsch gebraden opaten. Het is zeer verwonderenswaardig dat een Hertog van gehouden.
(f)
Savoyen zo lichtgelovig was van gehoor te geven aan die vertellingen, en dat men
hem, om zynen argwaan weg te nemen, eenige kinderen dier Waldenzen vertonen
moest.
Laat ons nu tot iet ernstiger overgaan. De Waldenzen hebben eene Kerkelyke
+
Discipline die zeer eenvoudig is. Hunne Predikers voeren den naam van Barbes,
+
(g)
Hunne Predikers worden
een woord dat in 't Fransch Oom betekent. Van dien naam Barbe is gekomen
Barbes genaamt.
die van Barbet, waar mede de Roomsgezinden den Waldenzen doorgaans
benoemen. 't Is, zegt men, uit een soort van eerbied dat de Waldenzen den naam
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

Andere zeggen de Cathares, zo 't waar is dat die Cathares andere menschen' dan de
Waldenzen zyn geweest. Die Rainier of Reynier hadt zeventien jaren onder de Cathares
verkeert.
De Autheur van l'Histoire des Albigeois &c. ubi sup.
Histoire des Religions par Jovet.
In de Historien der Waldenzen door Gilles en Leger, en in die der Variations des Eglises
Protestantes door Mr. Bossuet vindt men verscheidene getuigenissen van de goede zeden
dier Waldenzen.
Gilles Histoire Eccles. des Eglises &c. pag. 394.
Gilles ubi sup. pag. 27.
Volgens Menage betekent het ook Oudste of Ouderling in de Venetiaansche taal.
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van Oom geven aan hunne Herders, en zelfs aan bejaarde personen die achting
verdienen: een gebruik dat in Provence, in Languedoc, en elders zeer gemeen is.
(h)
Volgens Gilles, was de reden waarom men de Predikers Barbes noemde, dat zy
in hunne qualiteit niet zouden ontdekt worden op gevaarlyke plaatzen en tyden. By
de oude Waldenzen onderweezen de Barbes de jeugt, en hadden de zorge over
de Scholen. Onder de scholieren keurden zy de schrandersten uit, en hielden die
onder hun opzicht, om ze tot den predikdienst bekwaam te maken. De
(i)
Predik-oefening, zegt de hier onder aangehaalde Waldenzische Historie-Schryver
ver-

(h)
(i)

Ubi sup. pag. 11.
Gilles ubi sup. By de Gereformeerden verbiedt het Kerkgebruik aan de Predikers alle andere
Professie buiten den Predikdienst. Zie Discipline des Eglises Reformées de France door
d'Huisseau Ch. I. Art. 19. Maar de noodzakelykheit wettigde het gebruik der Waldenzen.
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hinderde hen niet zich ook toe te leggen op eenig ander handwerk, doch voornamelyk
op de Genees-en Heelkunde, waar in zy zeer bedreven waren..... en zy oefenden
zich daar in eensdeels om eene behulpzame liefdadigheit te konnen bewyzen.....
en ten anderen om daar door gedekt te zyn en aan de kost te komen.... op verre en
gevaarlyke reizen. De Discipline der Waldenzen, gelyk ze by Leger te vinden is,
koomt met het Kerkgebruik der Gereformeerden vrywel overeen. Wegens die der
oude Barbets, moeten wy Gilles nog eens horen. Zy hielden jaarlyks een Synode,
en meest altoos in de maand van September. Men deet daar examen van
Proponenten, die men vervolgens tot Predikanten aanstelde, zo om te gaan reizen,
als om in andere Kerken te prediken. Die tot reizen bekwaam waren, ondergingen
dien last zeer gewillig. Zy gewenden hunne leerlingen aan eene onbepaalde
gehoorzaamheit. Behalven de Synoden, hadden zy ook buitengewoone
vergaderingen. Volgens het verhaal van den Waldenzer Historischryver, bestonden
alle die Vergaderingen uit Gedeputeerden van allen oorden van Europa daar
Waldenzische Kerken gevonden wierden, te weten zulke Kerken die Gedeputeerden
konden afzenden. Zommige onder de Barbes waren getrouwt: echter onthielden
zich de meeste van het Huwelyk; niet uit beschroomtheit van 't geweten, maar om
te vryer hunne Roepingen tot afgelegener Kerken te konnen volgen.
+
De Waldenzen vieren hedendaagsch den Doop en het Nachtmaal op de wyze
+
(b)
De hedendaagsche
der andere Gereformeerden: maar tot den jare 1630. hadden zy, volgens Leger,
Waldenzen
komen met de
altoos de drievoudige besprenging in den Doop, en de drievoudige brekinge in
Gereformeerden
wegens
het Avondmaal, ter eere van de Drie-eenheit, in gebruik gehadt. Zedert het jaar
den
Doop
en
het
1630. heeft men zich volkomelyk geschikt naar de gebruiken van Geneve, en
Nachtmaal overeen.
het communiceren met ouwels, 't welk tot dien tyd in zwang gegaan hadt, ook
afgeschaft. Men houdt het Nachtmaal viermaal 's jaars, even als te Geneve. Voor
dat van Kers-tyd en Paaschen, doen alle de Herders eenen omgang tot optelling
en vermaning van de Ledematen hunner Kerken. Dan geschiedt ook de
Cathechizatie, waar van ik strax melden zal.
Dewyl de taal der Valleyen een mengsel is van Provencisch en verbastert
Italiaansch, moet het prediken in 't Italiaansch geschieden: men predikt echter zo
wel in de eene als in de andere taal: maar de Kerkelyke Acten worden in 't Italiaansch
(a)+
opgestelt. In zommige Valleyen houdt men Colloquium of Classis op den eersten
+
Vrydag van yder maand, in andere doet men zulks op den laatsten Vrydag. Elk
Hunne Classen en
Synoden.
Colloquium bestaat uit alle de Herders van yder Valleye, en uit een of twee
Ouderlingen van yder Kerk. Elke Kerk houdt het Colloquium op haar beurt, en yder
Herder of Leeraar predikt daar insgelyks op zyn beurt. Men verhandelt in die
Colloquien de zaken die men in de Consistorien niet heeft konnen afdoen. Niets
wordt tot de Congregatie of het generale Synode overgebracht, dan 't geen waar
van in de gemelde Colloquia geappelleert wordt. Ook gebeurt het wel, dat men
zekere zaken van gewicht uit de Colloquia of Classen tot de Synode verzendt. Hier
zal ik Leger naschryven. ‘Volgens een reglement dat doorgaans in acht genomen
wordt .... overal daar de Herders en de Consistorien behoorlyk hunnen plicht
betrachten, kastydt men gestrengelyk al wie zyn geding voor Paapsche Rechters
wil bepleiten: want de Discipline verbiedt striktelyk aan wie het ook zy, tot den
waereltlyken rechter toevlucht te nemen tegen zyne Broederen, onder wat
voorwendsel het wezen mogte, zonder vooraf zyne belangen gestelt te hebben in
handen der Ouderlingen van het quartier, die, wanneer zy het geschil niet konnen
beslissen, de partyen verzenden naar de Consistorie; de Consistorie nu, verplicht
(b)
(a)

Colloquia zyn Vergaderingen uit minder leeden bestaande dan de Synoden, en worden in de
Fransche en Hollandsche Kerken-orde der Gereformeerden Classes genaamt.
Ubi sup. pag. 206.
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hen tot het verkiezen van Scheidsmannen, en tot het maken van een Compromis
of verblyfschrift..... waar aan de partyen, onder de daar in begrepene straffen en
boetens, beloven zich onschendbaar te zullen houden ... Indien de Scheidsmannen
de zaak niet eens zyn .... wordt de Praeses of Moderateur over alle de Kerken de
Opper-Scheidsman, of by gebrek van dien de Herder der Kerke waar onder de zaak
is voorgevallen .... Maar zo de geschillen op die wyze niet konnen vereffent worden,
brengt men de zaak voor
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de Colloquien, en eindelyk voor de Congregatien ....’
Eertyds, zegt dezelve Leger, gaf de Moderateur van de Kerken der Valleyen, met
zynen adjunct en een daar toe gedeputeerden Ouderling, eenmaal 's jaars een
bezoek aan alle de Kerken, en hy, of zyn adjunct, deet een predikatie in yder Kerk.
Hy deet onderzoek, en censureerde daar het vereischt wierdt. Vervolgens deet hy
verslag van zyne verrichting aan het Synode. Zedert den jare 1630. is die manier
verandert, of ten minsten wordt de Kerkelyke Tucht zo gestreng niet onderhouden
als te voren.
+
Yder Dorp heeft zynen Ouderling, zommige Dorpen hebben 'er twee of drie.
Men bepaalt een dag tot eene algemeene Cathechizatie, die door den Herder of +Hunne Ouderlingen.
Leeraar in het huis van den Ouderling moet gedaan, en van mannen, vrouwen,
en kinderen, jong en oud, knegts en meiden, bygewoond worden. De Censuren
geschieden op zekere dagen in de Consistorien. Predikanten en Ouderlingen
+
bestraffen daar elkander, en zy zyn by eede verplicht dat de een den ander niet zal
sparen. Twee dingen zyn 'er die daar in acht genomen, of moeten in acht genomen +Wat zy omtrent de
worden; het eene, dat men niet censureren of bestraffen mag dan uit een beginsel Censuren in acht nemen.
van liefde, zonder eenige bitterheit, naaryver, enz. het andere, dat men niets mag
openbaren van de censure, noch van de gebreken die daar van het onderwerp
geweest zyn.
Ik merke in 't algemeen aan, dat al wat den naam van misdaden en grove zonden
draagt, niet alleen de Censure, maar ook de Excommunicatie of Kerkban verdient.
Volgens Leger ontzegt men zulke zondaren het Avondmaal voor een langen tyd,
+
en dan is het hun niet geoorloft een kind ten Doop aan te bieden, noch zelfs als
getuigen dat Sacrament by te wonen. Eindelyk, na een langen tyd verscheidene +Hoe een
geëxcommuniceerde
herhaalde blyken van berouw gegeven te hebben ‘geeft men hun, zegt Leger,
toegang tot den vrede der Kerke, met deze voorafgaande bewyzen van beterschap wederom aangenomen
..... Drie zondagen achtereen moeten de boetvaerdigen zich, in 't gezicht van de wordt.
gantsche Gemeente, voor den predikstoel op een afgezonderde plaats nederzetten
zo lang de predikatie duurt .... Na de Predikatie kondigt de Leeraar, voor het
uitspreken van den zegen, de Gemeente aan, dat N.N. is toegelaten tot het doen
van openbare beteringe.... De boetvaerdige knielt neder, en hoort in dien staat de
vermaningen van den Herder of Leeraar aan, die hem op den eersten Zondag de
afgryselykheit van zyne misdaat moet voorstellen, als mede de oordeelen van God
die hy daar door verdient heeft. Den tweeden Zondag stelt hy hem de
noodzakelykheit en de vrucht van het waarachtig berouw voor, en eindelyk op den
derden Zondag, wanneer de boeteling volhardt in met luider stemme vergiffenisse
aan God en aan de Kerke te verzoeken, met belofte van de Gemeente in 't
toekomende zo veel te meer te zullen stichten, als hy ze door zyn vorig gedrag heest
geërgert, kondigt hem de Leeraar, in den name Gods, de vergevinge zyner zonden,
+
en zyne hereeniging met de Kerk aan, enz.’ Onder de hooftmisdaden, die zulk eene
+
openbare boetvaerdigheit vereisschen, telt men allerlei ontucht: (om enkele
Optelling der misdaden
waar om de
hoerery doet men die boete maar op twee Zondagen, zomtyds maar op eenen
Excommunicatie
zondag, en zelfs menigmaal maar op een werkdag) ook Godslastering, het
geschiedt.
ontheiligen van den Zondag, en het afzweren van zynen Godsdienst, te weten
den Godsdienst der Waldenzen. Die de Roomsche Religie afzweren, doen zulks in
't aanzien der gantsche Gemeente. Het kaartspel, het danssen, en in de kroeg of
herberg te gaan, plaatst men in den rang der hooggaande zonden. De Discipline
der oude Waldenzen noemt het danssen de processie van den Duivel..... Zo veele
passen als de mensch al danssende maakt, zo veele sprongen doet hy naar de
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(a)

helle...... Volgens die zelve discipline, is de dans de praal en de Mis van den Duivel:
dus is ter baal te gaan zo veel als by den Duivel ter Misse te gaan. Zulk een fraai
Character geeft die Kerken-ordening aan de dans-baalen. Men zou het gantsche
artykel dien aangaande moeten uitschryven, om aan te tonen, hoe kluchtig en mal,
omdat men het danssen met geweld wilde tegengaan, het zelve is opgestelt. Het
artykel rakende de herbergen of kroegen, is niet minder merkwaardig. Daar is de
school van den Duivel: hy doet daar mirakelen op zyn manier, strydig met de
mirakelen die Godt doet: want

(a)

La pompa e la Messa del Diavol.
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Godt doet de blinden zien, de stommen spreken, de dooven hooren, de kreupelen
wandelen: maar de Duivel beneemt in de kroegen byna het gezicht en het gehoor,
hy doet de luiden stamelen, en waggelende voortgaan. De herbergiers zelve zyn
dienaars van den Duivel, omdat zy dulden dat men in hun huis quaadspreekt van
(a)
God, van de glorieryke Maagd, van de Heiligen en van de Hemelingen: en dat om
voor een schelling aan wyn te verkopen. Tegenwoordig oefent men die uiterste
gestrengheit niet meer: echter ten tyde toen Leger schreef, stondt men, overtuigt
zynde van met de kaart of eenig ander waagspel te hebben gespeelt, nog bloot voor
de Censure, en voor het doen van boete, meer of min gestreng, naar de
omstandigheden van tyd, plaats, en personen. Als men gedanst hadt, moest men
eene openbare Censure ondergaan: ten allerminsten moest men op de kniën vallen
voor de Consistorie, en zelfs waren de geene die de paapsche danssen gingen
aanschouwen, niet vry van Kerkelyke bestraffing.
+
De Proponenten worden tot den Predikdienst niet toegelaten dan na een zeer
+
scherp onderzoek, en na het doen van verscheidene herhaalde propositien, in
Hoe de Proponenten
worden aangenomen.
't Latyn, in 't Fransch, en in 't Italiaansch binnen den tyd van ten hoogsten
vierentwintig uuren overgebracht. Ik maak hier geen gewag van de oplegginge der
handen, welke op de manier der Gereformeerden geschiedt. Men maakt niemant
Ouderling, dan na een nauwkeurig onderzoek van zyne bekwaamheit, van het licht
dat hy heeft, en van zyne zeeden. Zyne verkiezing wordt door Kerkgeboden aan
de Gemeente bekend gemaakt. De Ouderling behoudt zyne bediening zo lang hy
leeft. Yder Kerk heeft maar eenen Diaken: hy doet geen uitdeeling dan op bevél
van de Consistorie, of op een Mandaat van den Herder of Leeraar.
+
Ten laatsten, alle de Kerken der Valleyen zyn verplicht een zeker getal van wel
geregelde Schoolen, waar in men de jeugt in de gronden van den Gereformeerden +Queekschoolen voor de
Godsdienst onderwyst, te onderhouden. Daar is ook (dit zegge ik na Leger) eene Jeugt.
algemeene School die door alle de Valleyen onderhouden wordt, waar heen men
de schranderste jongelingen zendt, uit dewelke men vervolgens eenigen tot den
predikdienst uitkipt. Maar tegenwoordig gaan de geestigste jongelingen der Valleyen
van Piemont meest alle te Geneve en op de Zwitsersche Academiën studeeren.

Derde hoofdstuk.
Handelende van de Secten die zich onder de oude Waldenzen
vermengt hebben.
VAn den aanvang der Waldenzische Secte, of ten minsten een hondert jaren na
Valdo het Hoofd der Leonisten, anders armen van Lions genaamt, hadt een ander
slag van volk, ketterscher en gevaarlyker dan de Waldenzen, tot die party zyn
(b)
toevlucht genomen. Door die vermenging zyn de Waldenzen in verscheidene
takken verdeelt geworden: in plaats dat men altoos de leere der zuivere Waldenzen
van die der gewaande Waldenzen hadt moeten onderscheiden. Ik zal hier de
merkwaardigste dwalingen dier takken aanhalen.
+(c)
De Runcaires voegden, zegt men, by de leere der Waldenzen een gevoelen,
dat, zo als het door de Schryvers van dien tyd wordt voorgestelt, zeer gedrochtelyk +Runcaires.
is; namelyk dat 'er van het midden des lichaams naar beneden geen dootzonde
begaan wordt, onder voorwendzel dat 'er geschreven staat, dat de hoerery uit het
hart voortkoomt.
(a)
(b)
(c)

Die plaats verdient opmerking.
Men heeft te voren daar van reets gewag gemaakt.
Reinier, aangehaalt in l'Hist. Eccles. van P. Alexander ubi sup.
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+

De Ortlibenses ontkenden dat de Drieëenheit haar bestaan gehad hadt voor de
geboorte van Jezus Christus, die volgens hunnen waan toen eerst de Zoon van +Ortlibenses.
God wierdt. By deze twee Personen der Drieëenheit voegde zich een derde onder
de prediking van Jezus Christus, en die derde was St. Pieter, dien zy voor den H.
Geest erkenden. Zy geloofden dat de waerelt
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van eeuwigheit was, zy lochenden de Opstandinge der lichamen en de onsterfelykheit
der zielen: echter zeiden zy (mogelyk uit spotterny) dat 'er een laatst Oordeel zou
wezen, wanneer de Paus en de Keizer zich tot hunne Secte bekeerden. Zy ontkenden
ook de doot en de opstandinge van Jezus Christus, nevens de andere
verborgenheeden die daar toe betrekkelyk zyn. Het kruis van Jezus Christus was,
volgens die Ketters, de boetvaerdigheit, of liever hun manier van leven, dewelke zy
beweerden vry van dootzonde te zyn. Dat is, zeiden zy, het kruis dat de Zaligmaker
gedragen heeft. Zy hielden ook staande, dat de Doop alleen goed is naar mate van
de verdienste des geenen die doopt, en lochenden dat de Doop den jongen kinderen
nut was. Zy geloofden dat de Joden buiten den Doop konden zalig worden, indien
zy hunne Secte wilden omhelzen. Doe daar by, dat zy het huwelyk verwierpen, wat
het gebruik aanging; dat zy de Transubstantiatie lochenden; en dat zy beweerden
dat zy alleen het mystique Lichaam, dat is de Kerke van J.C., uitmaakten.
+
De Sciscidenses verschilden van de Waldenzen alleen hier in, dat zy het
Nachtmaal ontsingen. Maar zou die plaas uit Rainier niet verminkt zyn? Immers +Scissidenses.
schynt ze onverstaanbaar te wezen. M. Bossuet gelooft dat Rainier wil zeggen,
dat zy geen zwarigheit maakten te Communiceren uit de handen der Roomsgezinde
Priesteren. Doch die uitlegging schynt my niet natuurlyk genoeg toe.
+
Ik zegge niets van de Cathares, zekere Manicheen die door Rainier in nog drie
+
andere Secten, meer of min Manicheensch en Libertynsch, verdeelt worden;
Cathares.
+
noch van de Passagins, die de noodzakelykheit om de Wet van Mozes naar de
+
letter op te volgen, beweerden, en teffens de Drieëenheit lochenden; noch van
Passagins.
+
de Albigenzen, zo vermaard in de Historie der dertiende eeuw. Alle die Secten
+
hadden met de Waldenzen niets gemeen, behalven een onverzoenlyken haat
Albigensen.
tegen de Roomsche Kerk: zynde daar in gelyk aan de Calvinisten en Lutheranen
onzer dagen. Die ongelukkige haat doet ons de partyen buiten ons voor gedrochten
aanzien, en wil dat wy de kudde onzer Schaapskooye alleen voor gelovig zullen
houden. Zy is ook de bron dier verblindheit, waar door men onbescheidelyk behagen
schept in elkander belagchelyk te maken. Dus vermaakt zich een Roomsgezinde
op eene aangename wyze met de bespottelyke afbeeldinge welke men hem van
een Kettersch Calvinist geeft, en deze hoort met het zelfde vermaak alle de kluchtige
avonturen der Monniken en der Nonnen aan.
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Derde Verhandeling Over den godsdienst Der
Protestanten.
Waar in de Leere en de Kerkelyke Discipline der Bohemers of
Boheemsche Broederen beschreven worden.
+

DE Bohemers noemen zich onder malkander de Boheemsche Broeders, of
+
eenvoudiglyk de Broeders. Eertyds droegen zy den naam van Hussiten en
De Boheemsche
Broeders dragen
Calixtinen, omdat zy de leere van Johannes Hus volgden, en de Kelk in de
verscheidene namen.
Communie omdeelden: maar schoon de Bohemers zich op Johannes Hus, als
(a)
op hunnen Reformateur, beroemen, zyn zy echter met den naam van Hussiten
niet vereert, omdat, zeggen zy, wy geen mensch voor onzen meester erkennen: en
(b)
om die zelve reden onderschryven zy hunne Apologien of Verweerschriften nooit
anders dan met den naam van Broeders der Wet van J.C. Wat aangaat den naam
(c)
van Calixtinen of Kelkgezinden, zy verwierpen den zelven, omdat de geenen die
(d)
eigentlyk zo genaamd waren niet verder van de gevoelens der Roomsche Kerke
waren afgeweken, dan dat zy wilden dat men den volke onder beide de Tekenen
zou laten Communiceren. De ware Hussiten zonderden zich van die Calixtinen
geheel en al af in den jare 1457. maar te voren hadt men hen benoemt met den
(e)
naam van Thaboriten van Thabor, een Stad in Bohemen welke de Hussiten een
(f)
langen tyd onder Ziska hun Opperhoofd bezeten hadden, of van het Boheemsch
woord Tabor, 't welk tent of tabernakel betekent, omdat zy zich onder tenten gelegert
hadden na by Praag, op eenen berg dien men uit hoofde van die legerplaats den
naam van Thabor gaf. Men voegt 'er by, dat zy, na de doot van Ziska, ook den naam
van Weeskinderen aannamen.
+
Die Thaboriten waren byna in alles afgeweken van de gevoelens der Catholyke
Kerk, en hadden volgens M. Lenfant genoegzaam alle de Leerstukken, die AEneas +Thaboriten.
(g)
Sylvius den Waldenzen heeft toegeschreven, omhelst. Ik vind ook in eene oude
Verzameling, dewelke zonder jaartal en zonder naam van Stad en Drukker in 't
lichtkwam, een lyst van vier en veertig dwalingen met de wederlegging van elk
artykel, alle aan Wiclef en aan Jan Hus zynen leerling (ejus sequacem)
toegeschreven, onder dewelke inderdaat veele zyn die den Waldenzen mede zyn
te last gelegt: doch ik weet niet of men wel veel

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Reverà genuina Sancti Martyris Hussi propago, zegt Comenius die Bisschop of Antistes der
Boheemsche Kerken was, in zyne Praefat. ad Disciplinam &c.
Comenius ubi sup.
Van Calix, een kelk of beker.
Hist. du Concile de Constance door Lenfant. L. VI. pag. 222. Edit de 1727.
Comenius ubi sup. en anderen.
Lenfant ubi sup. L. VI.
Die verzameling voert blotelyk den tytel van Commentariorum AEneae Sylvii Piccolominei
senensis de Concilio Basileae celebrato libri duo &c. schoon het veele andere stukken, waar
van in een klein advertissement verslag gedaan wordt, behelst.
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(a)

staat moet maken op zulk eene Lyst: zo barbaarsch koomt my de styl der zelve,
en zo elendig de wederlegging daar van voor. Dien aangaande zou men meer staat
+
konnen maken op het verhaal van AEneas Sylvius, die een man van goed begrip
en verlicht verstand was. Men moet zich ook wachten dat men de Boheemsche +Onderscheit tusschen de
Broeders niet verwart met de Waldenzen die zich voor de opkomst dier Broederen Boheemsche Broeders en
in Bohemen verspreid hadden. Echter kan het wezen dat zy in 't vervolg elkander de Waldenzen.
eenige Leerstukken hebben medegedeelt. Wy zullen bevinden dat 'er inderdaat een
aanvang van Broederschap geweest is. Zelfs is 't niet onmogelyk dat deze
broederschap allengskens kragtiger wierdt, dewyl zy alle zich voor gezwoorne
vyanden van den Paus, dien zy den Antichrist noemden, verklaarden; dewyl de
eene zo wel als de andere de zondige en ondeugende Priesters verfoeiden;
gelovende dat het gezag door de zonde te niet gedaan wierdt; omdat zy ook
(b)
eenstemmiglyk aan ydereen vryheit gaven om te prediken; en omdat zy alle
gezamentlyk overeenkwamen omtrent het besnoeien van de inkomsten der
(c)
Geestelyken, der Monniken, enz. M. de Beausobre bevestigt myn zeggen des te
meer, omdat hy de Bohemers in drie partyen verdeelt, 1. in Calixtinen, 2. in zulke
(d)
die eene Reformatie naar de Waldenzische manier begeerden, en met de
Waldenzen de wezentlyke tegenwoordigheit en de aanbiddinge toestonden, en 3.
in Picarts, de ware voorlopers der Sacramentarissen.
De eigentlyke Boheemsche Broeders, 't zy men hun eenvoudiglyk den naam van
(e)
Hussiten, of dien van Thaboriten geve, na dat zy zich van de valsche Hussiten in
't jaar 1457. hadden afgezondert, begosten ter zelver tyd byzondere vergaderingen
in te stellen, en eene geregelde form van Consistorie (dat is van Kerkelyke Discipline)
te maken. Eenigen tyd te voren hadden zy aangeboden zich met zekere Waldenzen,
die in Oostenryk waren gevlucht, te vereenigen: maar die Waldenzen wierden
verstrooit, en hun Hoofd, Barbe, of Bisschop, Steven genaamt, wierdt te Weenen
verbrand voor dat die vereeniging konde geschieden. Men zou met eenige
waarschynelykheit die Waldenzen, by Comenius gemeld, konnen houden voor de
Picarts waar van AEneas Sylvius gewaagt, en die met hunne vrouwen en kinderen
(f)
uit Vrankryk naar Praag overkwamen, indien men 'er niet byvoegde dat Ziska zelv
hen hielp uitroejen; 't geen zekerlyk naar geen voorslag van vereeniging geleek.

(a)

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

By voorbeeld, men kan wel onderstellen dat de autheur aan Johannes Hus toeschryft de leere
van de Roomsche Kerk wegens het Nachtmaal verworpen te hebben; aangezien hy aan het
hoofd van die artykelen Johannes Hus met Wiclef doet gepaart gaan. Maar 't is nochtans
gewisselyk valsch dat Johannes Hus de Transubstantiatie gelochent heeft.
Zie de voorgaande Verhandeling.
Bibl. Germ. Tom. XXXI.
‘De Waldenzen, zegt Mr. de Beausobre, wierden niet gehouden voor verlochenaars van die
Tegenwoordigheit, als blykt uit verscheidene Schryvers die hunne gevoelens aanhalen; ook
maakten zy geen zwarigheit van voor het Sacrament te knielen, 't welk de Picarts niet wilden
doen. Wy laten dat zeggen daar: maar zeker is het dat zy de Transubstantiatie waarlyk niet
geloofden.
A Calixtinis illis pseudo-Hussitis secessione facta. Comen. ubi sup.
Zie wat M. de Beausobre, in het XXI. Deel van de Bibliotheque Germanique, van dat bedryf
van Ziska zegt. Deze Generaal was, volgens hem, van de party der Bohemers die de
wezentlyke Tegenwoordigheit (misschien ook de Transubstantiatie) geloofden: de Picarts in
tegendeel lochenden het een zo wel als 't ander, en hielden het brood en den wyn alleen voor
tekenen van J.C. Lichaam en Bloed. Uit hoofde van die dwaling deet Ziska, die geen minder
liefhebber van branden was dan de Roomsgezinden, die elendige Picarts op dezelve wyze
omkomen. Na de doot van Ziska vonden zy meer heul en trooft, dewyl zy, volgens M. de
Beausobre, zich met de tweede party onder Procopius vereenigden.
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+

Men vindt ook dat 'er in dien tyd Adamiten door gantsch Bohemen verspreid waren,
+
(g)
Adamiten een soort van
die volgens Mr. de Beausobre een soort van Waldenzen waren, en een
overschot van de Geesselbroeders die gantsch Duitschland afliepen, en in eenige Waldenzen.
artykelen het gevoelen der Waldenzen en der Thaboriten zeer na by kwamen. Dit
kort verslag toont genoegzaam, dat men toen reets alle die Secten lichtelyk dan
eens onder dezen, dan wederom onder eenen anderen naam heeft konnen
verwarren. Uit twee zaken kan die verwarringe ontstaan zyn. 1. Uit den zeldzamen
omgang dien men toen hadt met alle die voor Ketters te boek stonden. 2. Uit den
+
haat en de ontrouw. Min verwonderlyk is 't dat die verwarring toen plaats hadt,
+
dewyl men nog hedendaagsch ziet dat onkundige yveraars en gewaande
Aanmerking op de
verwarring der
Godvruchtige een Jansenist met een Calbenamingen.

(g)

Bibliotb. Germ. ubi sup. pag. 119.
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vinist, een Arminiaan met een Sociniaan, een Pietist met een Libertyn, en een
Tolerant met een Deist verwarren. Maar laat ons niet afwyken van 't geen de
Boheemsche Broeders betreft. Zedert zy zich van de Roomsgezinden en van de
Calixtinen of valsche Hussiten hadden afgezondert, begonden zy vergaderingen te
beleggen, gelyk gezegt is, en rechteden Kapellen en Conventiculen op door gantsch
+
Bohemen, ten minsten in zo verre als de vervolgingen hun zulks toelieten. Comenius
verzekert, dat 'er in den jare 1500. reets twee hondert Kerken der Boheemsche +In 't jaar 1500. waren de
Broederen in Bohemen en Moravien wierden gevonden, waar onder veele haar Boheemsche Broeders
onderhoud hadden van Edelluiden die haare party hadden omhelst. De Dienaars zeer vermenigvuldigt.
of Predikers dier Kerken onderhielden zich, even als de Waldenzische, met
ambachten en handwerken, dewyl zy geene andere inkomsten hadden. En alzo zy,
om de vervolgingen en straffen te ontgaan, menigmaal genoodzaakt waren zich
met hunne kleine kudden in holen en rotsen te verbergen, gaven de Roomsgezinde
+
(a)
hun uit verachtinge den naam van Jamniquen, waarschynelyk een Schlavonisch
+
woord, dat een hol of spelonk wil betekenen. Die arme vluchtelingen beriepen
Om wat reden zy
Jamniquen genaamt
hunne Synoden en hunne vergaderingen in die rotsen, daar zy ook hunne
wierden.
reglementen maakten, en zich in godvruchtige oefeningen bezig hielden.
Dat die omdolende en verstrooide luiden, die gemeenlyk noch haart noch plaats
hadden, en gestadig in schrik en vreeze leefden van gevangen, verbrand, of op
eene andere wyze te zullen omhals gebracht worden, zeer onkundig, zeer boersch
en dom, ja mogelyk half wild zullen geweest zyn, tot byna den tyd van Luthers
Reformatie toe, daar aan is nauwlyks te twyfelen. Voor die Reformatie waren hunne
Herders of Leeraars maar zeer geringe menschen, en by gevolg zeer onwetende.
't Zy uit onkunde, 't zy uit haat tegen de Roomsche Gemeente, of 't zy uit eene
sporelooze verwaandheit met hunne onkunde gepaart, zy verhieven hunne Secte
boven alle Christen-Gemeentens der waerelt, en zy herdoopten alle de geenen die
uit andere Kerken tot hen overkwamen; en zulks bleef nog lang na de Reformatie
(b)
+
van Luther in gebruik. Twee merkwaardige zaken vind ik in het gedrag dier
Broederen, na hunne Scheuringe. De eerste is, dat zy op den raad der Edellieden +Gezandschap der
Boheemsche Broederen
die hen beschermden, vier mannen uit hunne gemeente afvaardigden naar
naar vreemde landen.
Griekenland, naar Rusland, en zelfs het gantsche Oosten door, als mede ten
Zuiden, hopende aldaar het Christendom, 't welk in Europa zo zy meenden verloren
was, weder te vinden, en voornemens zich te vereenigen met die hunne
Gedeputeerden aldaar voor ware Christenen zouden erkennen: maar hunne reis
was vruchteloos. Zy brachten hunne Broederen geen ander bescheid, dan een
verhaal van de verdorvenheit des Christendoms in alle de landen die zy gezien
hadden, en van een geloof zeer verschillende van 't geen dat zy hadden omhelst.
In een eenig punct kwamen zy maar overeen, 't welk was dat zy het oppergezag
+
van den Roomschen stoel verwierpen. De andere zaak der Bohemers, dewelke
my niet minder merkwaardig voorkoomt, is het oordeel van Erasmus. De Broeders +Oordeel van Erasmus
over de Discipline der
hadden hunne Apologie aan hem gezonden, met verzoek van zyne gedachten
Bohemers.
daar over te uiten. Erasmus antwoordde, dat hy hun Verweerschrist gelezen
(c)
hebbende, daar in geene dwalingen hadt ontmoet, dat het hem echter niet paste
zyn getuigenis dien aangaande te geven, en dat de Broeders dezelve ook niet nodig
hadden: doch in een geschrift dat hy naderhand tegen zekeren Schlecht opstelde,
vergat hy niet op eene gunstige wyze van de Kerkelyke Discipline der Broederen

(a)
(b)
(c)

Per ludibrium ab bostibus Jamnici, id est speluncales, dicti fuerunt. Comen. ubi sup.
Comenius ubi sup. Bossuet Hist. de Variat. &c. L. XI.
Comen. ubi sup.
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(d)

te spreken. ‘Dat zy zelve, zegt hy, hunne Priesteren (hunne Leeraren) verkiezen,
is zeer overeenkomstig met het gebruik der Ouden .... dat zy de zulke verkiezen die
van een vroom leven, schoon ongeleerd, zyn, is zo verwerpelyk niet, dewyl de goede
zeden de geleertheit genoegzaam konnen opwegen. Dat zy elkander Broeders en
Zusters noemen, kan ik

(d)

Quod sibi Fratres illi Sacerdotes ipsi eligunt, non abborret à consuetudine veterum .... quod
indoctos, tolerabilius esse, si vitoe pietas penset eruditionis inopiam. Quod se invicem fratres
ac sorores appellant, non video cur debeat reprebendi: atque utinam eadem appellatio mutuoe
charitatis perseveraret apud Christianos! quod minus tribuant Doctoribus quam divinis
voluminibus .... rectè sentiunt ..... De festis diebus non multum abest illorum opinio à soeculo
Hieronymi. Nunc in immensum crevit festorum turba.....
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niet zien dat eenige berisping verdient. Och of die betuigingen van onderlinge liefde
nog onder de Christenen mogten in zwang gaan! Met reden hebben zy minder
achting voor de Leeraren, dan voor de Heilige Schriftuur. Hun gevoelen wegens de
Feesten of H. Dagen verschilt niet veel van het gebruik der Kerke in Hieronimus
eeuw. Tegenwoordig is het getal der H. Dagen onmatig aangegroeit.’
+
De Boheemsche Broeders deeden in den jaren 1522. en 1524. bezendingen
+
aan Luther, maar het schynt dat de Reformateur eerst niet veel werks van die
De Boheemsche
(a)
Broeders
trachten zich
Broederen maakte Het zyn, zeide hy, ernstige en gestrenge luiden, straf van
met
Luther
te vereenigen.
wezen, en die zich martelen met de wet en met de werken. Zy hebben geen
blymoedig geweten. De Broeders van hunnen kant vonden Luther niet streng of
nauwgezet genoeg. Dus wierdt de verstandhouding tusschen Luther en de Bohemers
acht jaren lang afgebroken, en niet eerder hervat dan omtrent het jaar 1532. Thans
gaven zy de Apologie hunner leere en ceremonien in 't licht. Luther bezorgde ze in
't volgende jaar ter drukpersse met een voorreden van zyn maaksel. Ik zal hier niet
naschryven de lofspraken die de Reformateurs in 't algemeen aan de Leere en aan
de Discipline der Broederen gaven, noch alle de blyken van Broederschap, die men
in de werken der nieuwe Leeraren ontmoet, aanwyzen. Echter hadden de Broeders
zich niet eensklaps aan de Leere van Luther overgegeven, en het is denkelyk dat
(b)
zy nevens die strafheit van zeden, waar van zy altoos, volgens de strengheit hunner
Discipline, hun werk maakten, nog veel van de Roomsche Kerk behielden ten tyde
van hunne eerste bezending aan Luther. Maar laat ons van Mr. Bossuet horen op
wat wyze de Broeders zich allengskens van die Roomsche gevoelens hebben
(c)+
ontslagen. ‘De Broeders stelden, even als wy, zeven Sacramenten in hunne
+
Belydenis, in den jare 1504. aan Koning Ladislaus overgegeven. Zy bewezen
Hoe zulks geschiedde.
dezelve uit de Schriften..... Het moet wezen dat zy die leere van zeven
Sacramenten ten tyde van Luther nog behielden, dewyl hy hen afwees. Daar na
veranderde men de Geloofsbelydenisse, en men bragt de Sacramenten tot twee,
namelyk den Doop en het Avondmaal, naar het voorschrift van Luther. Men erkende
de absolutie, doch buiten den rang der Sacramenten. In 't jaar 1504. sprak men van
het Belyden der zonden als van een verplichting. Deze verplichting wordt in de
veranderde Belydenis zo duidelyk niet voorgestelt .... Wat de wezentlyke
+
Tegenwoordiheit aangaat ...... eerst schreven zy te Rokizan....... Wy geloven dat
+
men het Lichaam en het Bloed onzes Heeren onder de tekenen van brood en
De ongestadigheit van
wyn ontfangt’ (ingevolge daar van verwierpen zy uitdrukkelyk de nieuwe Leeren hun gevoelen wegens het
wegens het Nachtmaal.) ‘In 't jaar 1504. zeiden zy, dat zo menigmaal een waardig Avondmaal.
Priester met een gelovig volk deze woorden, Dit is myn Lichaam, dit is myn Bloed,
uitspreekt, het aanwezig brood J.C. Lichaam is, dat voor ons ter doot is overgegeven;
en de wyn zyn bloed 't welk voor ons gestort is..... Dat Lichaam en dat Bloed zyn
tegenwoordig onder de tekenen van brood en wyn...... Zy voegen 'er by, dat zy het
zelfde zouden geloven van een steen, indien J.C. gezegt hadt dat het zyn lichaam
was.’ Zy hielden die leere een langen tyd staande, en zelfs met de alleruitdrukkelykste
bewoordingen. Zy weigerden nochtans dat Lichaam van J.C. aan te bidden, omdat
hy zulks niet hadt geboden, en omdat'er, volgens hunne gedachten, een tweederlei
(d)
tegenwoordigheit van J.C. was, te weten eene lichamelyke en tastbare die
aanbiddinge verdient, en eene andere die geestelyk en Sacramenteel is, waar toe
(a)
(b)

(c)
(d)

Luther. in Colloq.
Onder de lofredenen, waar in de Reformateur van Duitschland zich wegens de Discipline der
Bohemers uitlaat, is dit zyn zeggen merkwaardig. Zedert de Apostelen is niemant behalven
de Bohemers de Apostolische Leere en Discipline zo naby gekomen.
Ubi sup. L. XI.
Ambages Lutheranoe & Melanchtonicoe, zeide een Autheur der zestiende eeuwe.
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de aanbiddinge niet behoort. ‘Maar, dus vervolgt Mr. Bossuet, hoewel zy zo spreken,
laten zy echter niet na de zelfstandigheit des lichaams van J.C. in het Sacrament
te erkennen .... en nochtans is ons niet bevolen, zeiden zy, die zelfstandigheit van
J.C. geconsacreert lichaam te eeren, maar wel die zelfstandigheit van J.C. dewelke
aan de rechterhand des Vaders is..... Desniet-
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tegenstaande waanden zy, dat zy eene klare en gewisse betuiging van hun geloof
nalieten: want zy herhaalden zonder ophouden, J.C. is niet in persoon in het
Nachtmaal, dat is, lichamelyk en tastbaar; gebruikende deze uitdrukking in
+
tegenstelling van het op hunne wyze Geestelyk aanwezen, dat zy aan J.C. in het
+
Sacrament toeschreven.’ Een Roomsgezinde, aan de uitspraken der Kerke
Aanmerking daar op.
onderworpen, bevindt dat 'er niets dan verlies te doen is met zo veele
hairkloveryen in het naspeuren van waarheden die boven ons verstand gaan: maar
aan een Protestant zou het zeer hard voorkomen te moeten geloven 't geen hy niet
verstaat.
Dus kwamen de Broeders van langzamer hand en als ongevoeliglyk nader aan
+
Luther, doch altoos met uitdrukkingen die moeilyk om te verstaan waren.
Ondertusschen brachten zy door hunne uitdrukkingen, door hun omzichtig gedrag, +Zy worden 't eindelyk met
en door het verzachten hunner stellingen te weeg, dat hunne Belydenisse eindelyk Luther eens.
van den Saxischen Leeraar goedgekeurt wierdt. Ik zal geen gewag maken van de
nieuwe vervolgingen welke zy zedert hunne verbintenisse met Luther ondergingen:
want of zy zulks verdienden of niet, en of zy altoos het gedult en de nedrigheit, welke
zy geloofden het wezentlyke van het Christendom te zyn, behouden hebben, dan
of in tegendeel de geest van bitterheit en partyschap hen zomwylen in die vereeniging
heeft bevangen, gelyk zo veele andere in de Reformatie daar van zyn bevangen
geweest; zulks raakt myn onderwerp niet. Door de vervolgingen wierden de
Bohemers verstrooit: zy vluchteden voor een groot gedeelte naar Polen. Daar
vereenigden zy in den jare 1570., op het Synode van Sendomir, met de Lutheranen
en de Zwinglianen. Men leeze in het Werk van Mr. Bossuet de aanmerkingen die
hy op die vereeniging maakt. 't Is eene der plaatzen van zyn boek waar in men de
meeste scherpzinnigheit bespeurt.
+
De Boheemsche Broeders hielden hunnen Godsdienst in stand tot den jare 1621.
Thans wierden zy door de Staatsomkeering des Koningryks genoodzaakt geheel +Ondergang der
en al onder het jok der heerschende Religie te buigen. In 't jaar 1624. vernielde Boheemsche Broederen.
men hunne Kerken, men bande hunnen Adel, hunne Predikers, en hunne Leeraren.
Alle oefening van hunnen Godsdienst, zo in 't geheim als in 't openbaar, werdt hun
verboden. Men sloot alle hunne Scholen toe, en men verbrandde alle boeken wier
inhoud niet met de Roomsche Leerstukken overeenkwam. Door de vervolgingen
geraakte het grootste gedeelte der Broederen omhals, terwyl de andere hier en
daar in vreemde landen verstrooit wierden. Eenige weinige, die moeds genoeg
hadden om in zulk een land te blyven, hielden zich verborgen in afgelegene plaatzen,
om zich voor de uitroeiende Engelen te beveiligen. Zodanig was de staat der
Broederen in Bohemen en in Moravien, toen Comenius, die zelv een der
vluchtelingen was, de penne hadt opgevat om over de Discipline zyner Kerke te
(a)
schryven. Ik zou hier konnen aanmerken, wat al misslagen Jovet en eenige andere
Roomsgezinden, in het beschryven der Religien die van de Roomsche Kerk afwyken,
begaan hebben: maar ik zal my bekorten. Dit is zeker, dat de stukken waar uit zy
hunne werken hebben opgemaakt, onecht en erbarmelyk slecht zyn.
De Discipline of Kerken-ordening dier Bohemers zal ik hier in 't kort plaatsen. Het
eerste dat zy verbied, is het invoeren van nieuwe gevoelens en nieuwe leerstukken,
als mede het maken van nieuwe en onbekende ceremonien, en het uitgeven van
(b)
boeken zonder de goedkeuring en toestemming der Eenheit of Eenigheit: waar

(a)
(b)

De Schryver van een boek getytelt Histoire des Religions du Monde, te voren aangehaalt.
Zo noemen de Broeders hunne Kerk.
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+

over de goede Comenius zich dus uitlaat. ‘Dat God gave dat die ordre overal wierdt
opgevolgt! en dat het aan geene particulieren mogt geoorloft zyn veranderingen +Comenius aangehaalt
wegens zyn schryven
te maken naar hunne inbeelding en zonder de toestemming van de gantsche
tegen het invoeren van
Kerk! Omdat men dien regel niet heeft in acht genomen by de nieuwe
Hervormingen, ziet men dat 'er geen eensgezindheit in de Kerken is, en daarom nieuwe gevoelens.
moet men zich niet verwonderen dat men wegens onverschillige zaken elkander zo
hevig bestryd.’ Zie daar hoe Comenius sprak, zonder misschien te denken op de
gevolgen die men billyk uit zulk eene redeneering trekken kan. Maar die het trekken
dier gevolgen niet gelegen koomt, wraken dien Moraviër als een man van weinig
oordeel, en houden hem verdagt als iemant die met zyne harssenschimmen voordeel
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zogt, en daar door de beurzen der goede luiden wist te ledigen; met een woord, zy
houden hem voor een Dweper, en voor een invoerder van het Duizentjarig Ryk.
De vergaderingen der gelovigen van de Eenheit bestaan uit Dienaaren en
+
Herders, en uit toehoorders. Deze zyn verdeelt in classen, te weten in
eerstbeginnende of Catechumenen, (zo kinderen als bejaarden) in gevorderde, +De Boheemsche
Gemeente verdeelt in drie
die deel mogen hebben aan de mysterien der Kerke, en in volmaakte, die tot
voorbeelden aan andere gelovigen konnen strekken, en hen tot de volmaaktheit Classen.
+
geleiden. Eenige Schryvers stellen een vierde Classe, waar in zy de boetvaerdigen
+
plaatsen. Hoe het ook zy, uit die Volmaakten verkiest de Eenheit drie
Drie soorten van
(a)
(b)
Kerkelyke
Dienaren.
onderscheidene soorten van Ministers of Dienaren der Kerke; te weten
Priesters, (waar onder de Herders ook moeten gerekent worden) Aalmoesseniers,
en AEdilen of Kerkmeesters. Men beelde zich niet in, dat die Priesters eenige
overeenkomst met die der Roomsgezinden hebben. Het zyn, om eigentlyk te spreken,
Ouderlingen of Oudsten, even als die waar van men in het Oude Testament, als
mede by verscheidene aloude Volkeren, vindt gewag gemaakt; ook zyn zy
eenigermate gelyk met de Ouderlingen der Gereformeerden. Het zyn raadsluiden
en rechters in de vergaderingen der Broederen, kerkelyke tuchtmeesters, en, nevens
+
de Herders of Leeraars, bewaarders en handhavers der Kerkelyke Discipline.
+
Behalven die Oudsten hadden de Broeders hunne Matronen, dat is bejaarde
Boheemsche Matronen.
vrouwen, dewelke door haare deugt een goede zeeden zich by de jongere
achtbaar maakten. In de eerstbeginnende Kerk wierden 'er zulke godvruchtige
vrouwen aangestelt. Comenius vraagt, waarom die instellinge is afgeschaft. ‘Was
'er misbruik in gekomen? De Matronen van de Eenheit hebben zich immers behoorlyk
gedragen: men moet, voegt hy 'er by, wederom invoeren al 't geen tot stichting
bekwaam is.’ Ik twyfel zeer of de Matronen hedendaagsch wel veel stichting aan
de gelovigen der Hervorming toebrengen. De Aalmoesseniers, die by de
+
Gereformeerden Diakenen zouden genaamt worden, zyn de uitdeelers der
liefdegiften, welke de Eenheit doet. Tot hunne bedieninge behoort ook de zorge +Ampt der
Aalmoesseniers een soort
voor de weduwen, voor de weeskinderen, voor de zieken, en voor de geenen
van Diakenen.
die om de belydenisse van het Evangelie (te weten de Leere der Broederen)
vervolgt of verdreven worden. De Kerkmeesters hebben het bestier over al 't geen
de Kerken, en de huisvesting der Herderen betrest. Zy ontfangen het gelt van de
Collecten die viermaal 's jaars moeten gedaan worden, zo tot onderhoud der
behoeftige gelovigen, als tot verbetering van Kerken, Scholen, enz.
De Leeraars, of liever de Herders, prediken het woord van God, en bedienen de
+
Sacramenten. Zy hebben ook de magt der Sleutelen. Hun Overste draagt den naam
+
van Antistes, 't welk eigentlyk eerste Priester betekent. 't Is de Superintendent
Antistes.
der Lutheranen. Men kan den Antistes voor een soort van Bisschop houden. De
+
Leeraars hebben Acolythen en Diakenen onder zich. Die Acolythen zyn jongelingen
+
die onder de oogen, en gemeenlyk ten huize van Leeraren worden opgevoed.
Acolythen.
Behalven hunne huisselyke verrichtingen, bestaande in zich te oefenen in het
lezen van den Bybel en in de studie van den Godsdienst, is 't hun werk het gebed
te gaan doen, den jongen kinderen in de Catechismus te onderwyzen, voor te lezen
in de Kerken, en zelfs kleine predikatien te doen, indien zy daar toe bekwaam zyn.
Eindelyk verzellen zy de Leeraars op reis. Hun geringer werk bestaat in het luiden
(a)

(b)

Het woord Minister wordt hier in een ruimer zin genomen, en betekent niet enkel een Prediker,
gelyk by de Gereformeerden en Lutheranen, die den zelven doorgaans herder of Leeraar
noemen.
Presbyteri, Eleemosynarii, AEdiles. Ik behoude het woord AEdilen, omdat het ampt dier
mannen eenige overeenkomst heeft met dat der Romeinsche AEdilen of Wykmeesteren, en,
myns oordeels, zich verder uitstrekt dan dat van Koster of Kerkmeester.
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van de klok waarmede men de gemeente ter Kerke roept, in het openen en sluiten
der kerkdeuren, en in het ontsteeken van de kaarssen die men by den Dienst nodig
+
heeft. De Diakens zyn gemeenlyk bejaarder dan de Acolythen, en ook verder
gevordert in waardigheit. Men kan ze Proponenten noemen, voor zo verre zy de +Boheemsche Diakenen.
medehelpers der Leeraren zyn: doch dewyl zy de Sacramenten mogen bedienen,
moet men ze ook voor stedehouders dier Herderen aanzien. Wanneer de Diakens
het Avondmaal uitdeelen, spreekt de Leeraar de woorden van de Instellinge, of de
Sacramenteele woorden uit, en hy geeft de
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absolutie aan het volk, als zynde alleen met het gezag der Sleutelen bekleed.
De Antistes, gelyk ik reets zeide, is de Overste, of liever het Opperhoofd van den
+
Kerkenraad, in de Hervorming onder den naam van Consistorie bekend. Tot Antistes
verkiest men, of moet men ten minsten verkiezen, een man die door zyne jaren +De waardigheit der
Antistites.
en verdiensten eerwaardig is, met een groote kracht van geest begaaft, en
voorzien van zulk een beleid als nodig is om yder Kerkelyk persoon in zyn plicht te
houden, en de geregeltheit der Kerke te handhaven. Dat ampt, zegt de Discipline,
moet men niet bejagen uit inzicht van eere, noch van inkomsten. Het onderscheidt
zich alleen door den ongemeenen arbeid en zorg die daar aan vast is. Die Antistes
of Bisschop wordt plechtiglyk met eenpaarigheit van stemmen door alle de
Kerkdienaren gekoren. Hy bekleedt zyn ampt zo lang hy leeft. Eertyds, zegt
Comenius, waren 'er twee Antistites in Bohemen, twee in Moravien, en een, of ook
zomtyds twee in Polen. Het is de plicht der Antistites te waken voor de
Rechtzinnigheit der Leere, en voor het onderhouden der Kerken-orde; de
bekwaamste onder de jonge leerlingen ten dienste van de Kerk uit te kippen; de
Acolythen, de Diakenen, de Ouderlingen, en de Predikers aan te stellen; alles te
beschikken tot welzyn der kudde; alle jaren hun bisdom te bezoeken, en, zo veel
mogelyk is, de vervolgingen en andere gevaren, waarmede het gedreigt wordt, voor
te komen; eindelyk te bestraffen en te eensureeren als 't nodig is: doch dat alles
byna altoos na overleg en berading met zyne Medegenoten, en niet op zyn gezag
alleen. Men kan van de uitspraak der Antistites niet appelleeren dan voor een
algemeen Synode.
+
Daar is een Voorzitter of President boven de Antistites. Indien de Antistites
+
eenigzins gelyken naar Bisschoppen, kan men zich den President als-een
De President der
Aartsbisschop verbeelden. Edoch hy is door zyn Voorzitterschap echter maar de Antistites.
eerste onder de Geestelyken der Eenheit, niet de Superieur of Opperste: want hy
kan geen Kerkenraad beleggen dan met kennisse en goedvinden der andere
Antistites. Hy is het die de besluiten en vonnissen der Synoden doet ter uitvoering
brengen. Hy opent de Vergaderingen met vermaningen en gebeeden. Hy doet ook
opening van 't geen te overwegen en te verhandelen staat, hy neemt de stemmen
op, enz. Eindelyk is het ook zyn werk het houden der Synoden te laten aanzeggen.
Ik melde niets van den Kerkelyken Beamptschryver, wiens bediening genoegzaam
(a)
bekend is, noch van het ampt der geenen die in de Kerken-orde eenen naam
dragen, waar door men, by vertalinge, Medehelpers der Oudsten of Ouderlingen
zou konnen verstaan. Die Medehelpers gelyken eenigzins naar de Veld-Bisschoppen
der oude Christenen.
+
Ik ga over tot de Synoden, en tot de Inwydingen van de Geestelyken der
Boheemsche Eenheit. In de Discipline of Kerken-ordening wordt van twee soorten +De Synoden der
Boheemsche Broederen.
van Synoden gewag gemaakt; van algemeene, die men zelden eerder dan om
de drie of vier jaren beriep, en wel om redenen van groot gewicht, gelyk het afzetten
van quade Leeraren, of het gebrek en verzuim van Tucht in de eene of de andere
Kerk; van byzondere, die men wegens zaken van minder belang beriep, of ook
menigmaal wegens schielyk overkomende voorvallen, welke niet toelieten het
algemeen Synode af te wachten. Voorts is 'er niet veel byzonders op die Synoden
aan te merken, dan dat men de Vergadering in de eene of de andere Kerk opende
tegens den avond, na het luiden van de klok; dat alle de leeden te zamen broederlyk
spysden; dat 'er geduurende de zittinge van het Synode, alle dagen 's morgens
gepredikt, en 's namiddags en 's avonds een gebed gedaan wierdt; dat 'er voor de
aangezegde verkiezingen tot het vervullen der openstaande plaatzen van de
Consistorie, een vasten, met gebeeden verzelt, voorafging; en dat men op eene
(a)

Conseniores.
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plechtelyke wyze in de Synode, waarschynelyk by het openen dier vergaderinge,
een algemeen Nachtmaal hieldt. De Synode eindigde met zulke krachtige
vermaningen, dat daar uit genoegzaam blykt hoe gestreng de Kerken-orde der
(b)
Bohemers was. Ik zal 'er maar één bewys van by brengen. De Herders of Leeraars
wierden aangemaant om al 't geen zy boven twee hondert Daalders aan inkomsten
in geld bezaten, aan den armen te geven, of het zelve tot werken van godvruchtig-

(b)

Commenius in notis ad Discipl. Cap. 2.
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heit aan te leggen. Men verboodt ook iemant, 't zy door aanrading of anderzins, te
bewegen tot het maken van eenig testament of uiterste wille.
+
Wat de Inwydingen aangaat: By de aanstellingen der Acolythen en Diakenen is
+
niets anders aan te merken, dan het voorafgaande examen, het voorlezen van
De Inwydingen der
+
Boheemsche
hunnen plicht, en de belofte die zy doen van zich daar van te zullen quyten; waar
na de aangenomene en de geene die hem aannemen, elkander de rechter hand Geestelyken.
+
1. Die der Acolythen en
geven, 't geen de Hand van Maatschappy geven genaamt wordt. Daar op volgt
Diakenen.
+
het uitspreken van den Zegen over den nieuwen Diaken of Acolyth. De verkiezing,
+
aanstelling, of inwyding der Leeraren of Herderen is mede zeer eenvoudig.
2. Die der Leeraren.
Getuigschriften van een vroom leven (men noemt ze Attestatien by de
Hervormers), een drievoudig examen in de Synode, als mede zeer levendige en
menigmaal herhaalde vertoogen over de plichten, den moeilyken arbeid, en de
gevaaren die het Predikampt verzellen, moeten die Inwyding of Bevestiging voorgaan.
Indien de postulant, na het aanhoren dier vertoogen, niet aarzelt, 't geen nooit
gebeurt, laat men hem knielen, en hy doet zyn gebed met de vergadering der
gelovigen. Vervolgens leest men hem de plichten der herderlyke bediening voor,
en hy doet een eed van getrouwigheit aan God en aan de Kerk. Daar op bevestigt
de Antistes hem in het Predik-ampt, met de handen op zyn hoofd te leggen, en in
die gestalte voor hem te bidden. Na die oplegginge der handen, zingt de gantsche
Gemeente het Veni Spiritus Sancte. Eindelyk biedt men hem de Hand van
Maatschappy aan. Maar, schoon hy reets als Leeraar is aangenomen, verricht hy
het werk zyner bedieninge nog niet: hy moet eerst in zyne Kerk geintroduceert
worden. By deeze introductie doet de geen die hem inleidt, nog een vermaning aan
den Herder en aan zyne kudde; de Herder wordt vermaant wegens de plicht van
zyn ampt, de kudde wegens haare onderwerping en eerbied aan hem. Daar op
geeft de nieuwe Leeraar wederom blyken van zyne nedrigheit, en zich aan de
gebeeden van zyne Kerk beveelende, valt hy op zyne knlen en bidt met haar. De
gebeeden gedaan zynde, neemt de Inleider den Prediker by de hand, en geleidt
(a)
hem naar den Altaar (of de tafel des Heeren), stelt hem het Rituaal of
Kerkgewoontenboek in handen, en beveelt hem het oefenen van de magt der
Sleutenen aan te vangen met de bedieninge der Sacramenten. Dan is het, zegt de
Discipline, dat de Aanschouwers gemeenlyk tranen storten. Die ceremonien, wordt
'er by gevoegt, zyn alleen in gebruik gebleven om eenig denkbeeld van de
waardigheit dier Kerkelyke Bediening te geven, en om het ontzag der gelovigen
voor de Huishoudinge van Christus op te wekken, maar niet om hen te overreeden
dat die plechtigheeden noodwendig tot den Godsdienst behoren. Wie is 'er die aan
het eerste oogmerk twyfelt? Ondertusschen zyn 't de Ceremonien alleen die de
zinnen aandoen, en daar uit ontstaan de tranen die de gemeente stort. Doorgaans
is de nieuwe Prediker in den beginne maar de adjunct van eenen anderen die meer
jaren en meerder ondervinding heeft: en zulks geduurende de twee eerste jaren
van zyne bediening, opdat hy ervarendheit verkryge, en door het voorbeeld en de
behandeling van den oudsten leere, op wat wyze hy de conscientien van zyne kudde
bestieren, en het welwezen der zelve bevorderen moet.
+
De verkiezing van den Antistes gaat met wat meerder plechtigheit toe. Na het
+
overlyden van zulk eenen Bisschop moet 'er een generaal Synode beroepen
3. Die van den Antistes.
(a)

Die Rituaalen, zegt Commenius, vindt men nooit achter de Catechismen en gebeedeboeken,
opdat men ze niet te veel bloot stelle aan de nieuwsgierigheit van het gemeen. Zy blyven
altoos in handen der Kerkbedienden: en waarom dat, voegt hy 'er by? Het antwoord is gereet:
't is niet quaad dat de Bestierders van den Godsdienst iets geheims voor zich zelven houden.
De gemeente veracht het geen haar al te bekent is. De Godsdienst beeft gaarne een sluier
om. De Roomsgezinde konnen die redeneering geheel in hun voordeel opvatten.
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worden, of ook wel maar een particulier, indien 'er kort te voren een generale
Vergadering geweest is. Men begint met een vast-en beedendag. Men doet een
Predikatie over de plichten der Bisschoppen of Antistites. Na de preek treedt men
tot de verkiezing met het overgeeven van kleine briefjes, en dus wordt de
openstaande plaats by meerderheit van stemmen vervult. Den dag daarna kondigt
men de Gemeente aan, dat de verkiezing geschied is, en dat God heeft aangewezen
hoe de bresse, in zyne Kerk gemaakt, moet herstelt worden. Kort daar op vermaant
de Antistes, die dan het bewind heeft, den geenen op wien de
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meerderheit der stemmen gevallen is, zich voor het gezicht der kudde te komen
vertonen. Teffens wordt hy van een anderen Antistes daar toe geroepen. Thans
biedt hy zich aan. Men vraagt hem, of hy de gedaane beroeping waarlyk voor eene
goddelyke beroeping erkent? en of hy belooft de verplichtingen, die daar aan vast
zyn, te zullen volbrengen? Na een behoorlyk antwoord, leest men het formulier enz.
gelyk by de aanstelling of bevestiging van eenen Prediker.
+
Van de Kerkelyke Personen kan men gevoeglyk overgaan tot de order op de
+
godsdienstplegingen, tot de manier van de Sacramenten te bedienen, enz. De
De Boheemsche
gelovigen vergaderen 's Winters alle zondagen viermaal, en des Zomers vyfmaal, Kerkdienst.
met den Paaschtyd beginnende. Die vyfde maal is voor de jeugt en voor de
dienstboden: men verklaart hun den Catechismus, en men onderzoekt hoe verre
zy in de Leere gevordert zyn. In de vier andere vergaderingen doet men uitleggingen
over het Oude en over het Nieuwe Testament. De vergadering wordt geopent met
het zingen van een lofzang, of van een Gezang van dankzegging (cantique) aan
God. Daar op volgt het gebed; en voorts de Predikatie. Na de Predikatie doet men
een ander gebed, vervolgens wordt 'er wederom gezongen, en eindelyk besluit de
Leeraar die godvruchtige oefening met den zegen dien hy over zyne toehoorderen
uitspreekt. Na de Predikatien moeten de aankomende jongens en meisjes in de
Kerk blyven, om geëxamineert en onderwezen te worden, de jongens van den
Prediker nevens eenige Ouderlingen, de meisjes van de Matronen waar van wy
+
gemeld hebben. Volgens de Kerk-Ordening moeten die Predikatien zeer eenvoudig
zyn, niet opgetooit met bloemen van welsprekenheit, maar enkel uit schriftuurlyke +De Predikatien moeten
zeer eenvoudig zyn.
bewoordingen en texten zamengestelt.
+
Daar is een onderscheit tusschen den Doop der Broederen en dien der
Gereformeerden (of Calvinisten), waar heen ik den Lezer wyze. Het Avondmaal, +Byzondere omstandigheit
wegens de voorbereidinge
't welk in 't algemeen by de eene zo wel als by de andere eveneens toegaat,
tot het Nachtmaal.
heeft echter by de Bohemers deze byzonde omstandigheit, namelyk dat de
Leeraars, voor de Communie, aan hun Consistorie moeten vragen naar den staat
der kudde, en of 'er niet eenige ergernis of eenig quaad gedrag schuile, waar om
men het Nachtmaal zou moeten uitstellen. Volgens den Tuchtregel of Discipline
moet een Huisvader in die omstandigheit verslag doen van den staat van zyn
huisgezin, wegens 't geen de conscientie raakt; hy moet voor den Herder staande
zich zelven onderzoeken of beproeven, en zyn hart, om zo te spreken, voor hem
openleggen. Met één woord, hier geschiedt een soort van Biecht, na dewelke men
een vermaning of berisping ondergaat, of ook wel voor dien tyd van het Avondmaal
wordt afgehouden, zo men zulks verdient, of zo men niet een zeeroprecht
leedweezen en berouw toont. Het schynt uit de Discipline, dat men by de Broederen
(a)
ook de kinderen ten Avondmaal toelaat of toeliet, ten minsten de zulke die de
jongelingschap naast by bekwamen. Die Broeders ontsingen het Nachtmaal geknielt
(b)
leggende, gelyk zulks te Zurich zedert de Reformatie in gebruik was: maar in 't
jaar 1494., zegt men ons, werdt de gewoonte van overend staande te communiceren
(c)
ingevoert. De vervolging, uit die gewoonte ontstaan, deet dezelve afschaffen.
+
(d)
Ik moest niet overslaan 't geen in de Kerden-ordening den naam draagt van de
+
manier van de aanneming der Nieuwelingen, zynde dit een gebruik 't welk vry
Boheemsche aanneming
tot het Avondmaal.
wel met het Vormsel der Latynen overeenkoomt. Men ondervraagt de geenen
die tot de jaaren van onderscheit gekomen zyn, waar in hun geloof bestaat, en op
welke gronden zy zich onder den standaar der Eenheit hebben begeven? Indien
(a)
(b)
(c)
(d)

Primò viri, tum adolescentes, tandem pueri accedant.
Hospinian. in Hist. Sacram.
Excitata ob id atrociore persecutione, desistere fuerunt coacti,
Forma Novitios recipiendi.

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

men bevindt dat zy wel onderwezen, en van goed gedrag en zeeden zyn, dan neemt
men ze aan: maar zo niet, zendt men ze wederom heen tot op een ander tyd; en
zulks geschiedt doorgaans binnen de Consistorie, zelden in 't openbaar. Onder het
aannemen der Nieuwelingen als bevestigde Christenen, stelt men hun den staat
en de plichten van een Christen voor, als mede de vertroostingen aan den eenen
kant, en de wederwaardigheeden, de vervolgingen, en de versmaadheit aan de
andere zyde;
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gelyk ook de nedrigheit die God van een Christen vordert, en de onderwerping aan
vermaningen en bestraffingen naar tyds gelegenheit, enz. Eindelyk vallen de
aangenomene op hunne kniën, en de Dienaar bidt met hen dat God hun de zonden
hunner jeugt vergeven wil, enz.
+
Het Huwelyk heeft by de Bohemers geene byzonderheeden, nochte ook het
+
bezoeken der kranken, uitgenomen dat men den zieken, indien zy 't begeeren,
Toediening van het
het Avondmaal toedient, doch in de tegenwoordigheit van eenige getuigen, om Nachtmaal aan de zieken.
+
dus als een kleine vergadering van gelovigen uit te maken. In de Lykplichten, zegt
de Kerken-Ordening, heeft men het godvruchtig gebruik van eenige andere landen +Lykdienst.
behouden, te weten dat een Herder of Leeraar aan het hoofd van een hoop jonge
studenten, den doden onder gezang naar het kerkhof geleidt. Daar gekomen zynde,
doet de Leeraar een soort van Lykreden, waar in iets wegens het levensgedrag des
overledenen gemeld wordt.
Behalven den Zondag, die, volgens den inhoud der Discipline, zeer godsdienstig
+
moet geviert worden, hadt de Eenheit nog verscheidene plechtige Feestdagen in
gebruik, zelfs van Apostelen en Martelaren; ook hadt men vastendagen viermaal +Feestdagen.
's jaars. Ik doe hier geen verslag van de manier waar op de Leeraars de jeugt,
die aan hunne zorge is toebetrouwt, oefenen, noch van de ongemeene geregeltheit
welke zy verplicht zyn, zo in 't openbaar als in hun huisselyk bedryf, waar te nemen,
noch van het zedelyk en geschikt gedrag dat de Kerken-orde van de gelovigen der
kudde vordert. Tot beter onderhouding van een goed gedrag en van de zuiverheit
in Leer en zeeden, doet de Antistes jaarlyksch huisbezoeking in zyn Bisdom.
Daar is niets merkwaardig in de verkiezing der Ouderlingen; wat de bejaarde
Opziensters, boven onder den naam van Matronen gemeldt, belangt, men merke
aan dat zy door haare Mede-amptenaressen gekoren worden. De inwyding der
+
Kerken, toen de Broederen nog vryheit hadden om dezelve op te rechten, ging
+
zeer eenvoudig toe. Men verzamelde de kudde, en men deet haar een vertoog
Inwyding van nieuwe
van het oogmerk dat men zich met dien nieuwen Tempel voorstelde. Men zong, Kerken.
men viel op de kniën om te bidden, de Herder deet eene toepasselyke predikatie,
en sprak eindelyk den zegen over de gelovigen uit.
+
Ik eindig met de boete en met de excommunicatie. De Discipline of Kerkenorde
+
is zo gestreng en zo nauwkeurig in dat stuk als in alle de andere. Op bekomen
Boete en
Excommunicatie.
kennis van eenige zonde door een Broeder begaan, volgden eerst eenige
broederlyke vermaningen en berispingen van andere Broederen, of van Herderen.
Zulks geschiedde altoos heimelyk, en wierdt bervat tot zo lang dat men begost te
bemerken, dat die zagte behandeling geen vrucht deet. Dan nam de Consistorie
kennisse van de zaak, en bediende zich van de magt der Sleutelen, verbiedende
den wederspannigen het Nachtmaal voor een zekeren tyd, tot dat hy een waarachtig
berouw toonde. Maar indien de zondaar by zyne verhardinge bleef, en daarenboven
de gegevene ergernis zeer groot was, wierdt zyne Excommunicatie van den
predikstoel afgekondigt, en men hieldt hem by de Broeders der Eenheit voor eenen
Heiden en Tollenaar, volgens het bevel van Jezus Christus, tot dat hy door eene
boetvaerdigheit, overeenkomstig met zyne misdaat, wederom in den schoot der
Enheit gebragt wierdt.
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Vierde verhandeling Over den godsdienst Der
protestanten.
Beschryvende het Geloof en de
Godsdienstplichten der Lutheranen.
Eerste hoofdstuk.
Vervattende een kort Verhaal van het Colloquium te Mulbrun, van het
Torgausche Formulier van Eendracht, en van het eigentlyk gevoelen
der Luthersgezinden.
+

IK hebbe in de eerste dezer Verhandelingen een algemeen denkbeeld van de
+
Luthersgezindheit en van haren oorsprong gegeven. Ik hebbe eenige
Oneydigheit door den
veranderingen, op die beginselen gevolgt, aangewezen; en zonder onbescheidelyk Schryver betracht.
de Roomsgezinden, als verdedigers van het volstrekt Oppergezag der Kerke,
onveranderlyk in haare Leere en in haare besluiten, en van de magt van hun
zichtbaar Opperhoofd, te pryzen of te laken; noch ten voordeelen of ten nadeele
van de nieuwe Religionarissen, die hunne afzonderinge rechtvaerdigen door de
(a)
onmydelyke noodwendigheit van Onderzoek, 't welk veranderingen en
vermenigvuldiging van Secten en partyschappen onderhevig is, te spreeken; hebbe
ik als een Historieschryver den voortgang der Reformatie nagespeurt tot op het
Concilie van Trente, latende altoos den Lezer de vryheit van zyne toestemminge te
geven aan zulk eene party als hem meest behaagt. Een Autheur, die belydenisse
doet van een Christen te zyn, en J.C. voor zynen Meester te erkennen, moet op
geene andere wyze schryven: verdoolt hy niettemin in zyne vooroordeelen, men
moet zulks voor een gebrek der menschlykheit aanzien. Nochtans ben ik van
gevoelen, dat het zeer te wenschen ware dat 'er geen verdeeltheit in de Kerk
gekomen was, en dat men elkander in de Schaapkooye van den groten Herder met
zo veel liefde hadt verdragen, als men verplicht is te doen in een Waereldsch
Koninkryk, daar alle zich voor onderdanen van een eenigen Meester erkennen.
Maar dewyl het zodanig met de zaken gelegen is, dat de Catholyken of
Roomsgezinden den Protestanten onmoogelyk kon-

(a)

Daar is een noodzakelyk onderzoek in den Godsdienst, en zonder 't welke het geloof blind
is. Ik hebbe elders daar van gesproken. 't Is het onderzoek van de Beweegredenen die tot
de geloofbaarbeit leiden. Ik hebbe ter zelver tyd een plaats aangehaalt uit den Evangelist
Johannes, waar in die beweegredenen vervat zyn. ‘'t Is nu niet meer op uw zeggen, dat wy
in hem (Jezus Christus) geloven, want wy zelve hebben hem nu gehoort, en wy weten dat
hy waarlyk de Zaligmaker der waerelt is.’ Die plaats behelst een redeneering en onderzoek,
in tegenstelling van een blind geloof. Alle Christenen zyn tot dat onderzoek even zo bekwaam,
als zy bekwaam zyn om de Tien Geboden te onderhouden.
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nen toegeven zonder van het voorgewend volstrekt Oppergezag af te stappen, en
de Protestanten ter andere zyde onmogelyk het Onderzoek, tot verdediging van
hunne Reformatie, konnen laten varen, moet het my geoorloft zyn aan J.C. alleen
over te laten de beslissing wegens de zaligheit van de eene en de andere, en
ondertusschen te verklaren, dat een Lutheraan of een Calvinist, die een eerlyk en
zeer deugtzaam man is, veel aannemelyker by God moet gehouden worden, dan
een ondeugend Roomsgezinde, die zich bedekt met den schild van een geloof dat
hy niet verstaat, en zich beroemt te haten alle de geenen die den naam van Catholyk,
den welken by onteert, niet voeren. Met die zelve vryheit zal ik voortvaren het goede
en het quade der partyen aan te halen: de Godsdienst, door J.C. ingevoert, verliest
niets by het gebruik der zuivere waarheit die eenvoudiglyk het goed en het quaad
voor oogen stelt: maar zo wordt het by de menschen niet opgevat. Hoe meer zy
zich inbeelden de bewaarders der Goddelyke rechten te zyn, zo veel te meer
mishandelen zy die waarheit: en daarom is het dat zy schroomt af te malen de
gebreeken die onder het Hoofdsieraad der Koningen, onder den
drievoudig-gekroonden Muts der Pauzen, en onder den Myter der Prelaten verborgen
zyn.
In die zelve Verhandeling hebbe ik verscheidene ontwerpen van vereeniging
tusschen de partyen aangehaalt, en doorgaans de merkwaardigste daar van uitgekipt.
Zekerlyk zou ik nog veele andere hebben konnen aanroeren, en mogelyk zulke die
door eene of de andere aanmerkelyke omstandigheit bekent staan. Ik konde ook
een historisch verslag doen van Conferentien, Gesprekken, en
geschilverhandelingen, die weegen van vereeniging hadden konnen worden, indien
eene der twee partyen hadt willen wyken, of indien men van beide de kanten in dien
stryd van Godsdienst zo veel goede trouw, edelmoedigheit, en waren heldenmoed,
als 'er in krygsluiden, een geschil met de wapenen man tegen man beslechtende,
vereischt wordt, hadt doen blyken. Maar behalven dat zulk een verslag niet zeer tot
dit Werk behoort, meen ik dat ik den Lezer niets van veel aangelegenheit zou melden,
met hem by voorbeeld te zeggen, dat zekere Jacob Andreas Schmidlin, een zeer
+
oplopend en woelachtig Theologant, dien het beter zou gepast hebben op de winkel
+
van zynen vader te blyven, dan voor te zitten op Conferentien wegens den
Aart van Jacob Andreas
Schmidlin.
Godsdienst, al zyn leven getracht heeft zo wel de Gereformeerden als de
Roomsgezinden onder het gewicht van die vervolgende. Authoriteit, waar mede de
(a)
Lutheranen den stoel van Rome beschuldigden, te doen zuchten; dat 'er in den
jare 1564. te Mulbrun een Colloquium of Gesprek, onder het gezag van den Keurvorst
van de Palts en des Hertogs van Wirtemberg, tusschen de twee partyen, Lutheranen
en Gereformeerden, gehouden wierdt, om te zien of men wegens het Avondmaal,
dien steen des aanstoots waar over alle de aanhangers des Christendoms reets zo
+
lang gestruikelt hebben, een vergelyk zou konnen treffen: maar dat de gemelde
Schmidlin, tot verdediging van een gevoelen 't welk niet minder onbegrypelyk is +Zyn gedrag op het
dan 't geen men den Roomsgezinden te last legt, zich van de allerongerymdste Colloquium van Mulbrun.
drogredenen bediende, en stoutelyk allerlei vreemde en onbewysbare stellingen
voor den dag bragt; en dat 'er eindelyk op dat Gesprek een groote menigte van
hatelyke geschriften volgde, die niets anders uitwerkten dan dat de gemoederen
nog meer verbittert wierden, en ten allerklaarsten te kennen gaven de
buitensporigheit van dien Theologischen geest, die, in plaats van iets toe te geven,
zich telkens met de allerhardste uitdrukkingen, om niets ergers te zeggen, als op
nieuw wapent. Laat ons hier van een voorbeeld bybrengen. Zekere Marbachius een

(a)

Zie Hospin. Hist. Sacram. part. ult. pag. 554. &c.
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(b)

+

yverig Lutheraan tegen een Sacramentaris schryvende, drukt zich dus uit. ‘ Wy
+
geloven niet alleen dat Jezus Christus, na dat hy in zyne menschelyke natuur
Vreemde uitdrukkingen
ten Hemel gevaren, en aldaar aan de rechterhand zyns Vaders gezeten is, zich van Marbachius.
personelyk (dat is in die mensheit) by het brood en den wyn (des Avondmaals)
bevindt: maar zelfs geloven wy dat hy met zyne mensheit in de helle is, en van
(c)
gelyken in elk glas bier, enz.’ In een ander boek zeide hy nog, dat de Duivelen in
den zelven Hemel zyn, waar

(b)

(c)

Nos Lutherani credimus, quod Christus, postquam humanitate sua in coelum adscendit & ad
dexteram patris sedit, non tantum cum pane & vino, sed etiam in inferno, & unoquoque
cantharo cerevisiario personaliter proesens sit &c. ex Hospin. ubi sup. p. 629.
In illo coelo in quod ascendit Christus etiam Diabolos esse. Hospinian. ibid.
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heen J.C. is opgevaren: woorden waar mede hy inderdaat niets anders voorhadt,
dan om op eene vergrotende wyze de Ubiquiteit of Alomtegenwoordigheit van J.C.
Mensheit te staven, hoewel de uitdrukking daarom niet minder ergerlyk was, en niet
minder bekwaam om opschuddinge in eenvoudige zielen te verwekken. Zo men
dien Lutheraan gevraagt hadt, of hy verstondt het geen hy zeide, hy zou het wel
hebben durven bevestigen: maar hadt men hem daar na gesproken wegens de
Transubstantiatie, zo zoude hy niet geschroomt hebben tegen de ongerymdheit van
dat leerstuk uit te varen, en de Papisten te schelden voor luiden die hunne
conscientie verraden, die in hun hart spotten met een leerstuk 't welk zy met den
mond verdedigen, die niet zouden durven zeggen dat zy zich zelve verstaan, en
die van de verborgenheit des Sacraments een werkstuk van Tovery maken.
Ik hebbe ook onnodig geoordeelt eene historische beschryving te doen van het
Formulier en het Boek der Eendracht. Dat behoort tot de Kerkelyke Historie: Ik zal
my vergenoegen met alleenlyk een algemeen denkbeeld te geven van het Formulier
't welk in den jare 1574. de vrucht was van een Vergadering van vyftien yverige
Lutheranen, te Torgau by een gekomen. Dat formulier vervat tien bevestigende
(a)
artykelen, en twintig ontkennende tegen de Roomsgezinden en tegen de
Sacramentarissen. De tien bevestigende behelzen het gevoelen der Lutheranen
(b)
aangaande de reële tegenwoordigheit (de ware en wezentlyke) van het lichaam
en het bloed van J.C. in het Avondmaal. In de twintig ontkennende worden de
tegenstrydige leerstukken verworpen: maar men verwachte niet dat men Apostolische
+
spreekwyzen en gevoelens van liefde daar in ontmoeten zal. 't Is waar dat men
+
zulks hadt mogen verwachten van Evangelische Godgeleerden, die nauwlyks
Het behelst liefdeloze
uitdrukkingen.
vyftig jaren geleden zich van Rome hadden afgezondert, en die de Roomsche
Kerk voor eene vervolgster en vyandinne der liefde hadden uitgescholden. Maar
geenzins: het formulier drukt zich uit met zulk eenen drift als men zou konnen
onderstellen in menschen die over de Conscientien van anderen willen heerschen.
Het gevoelen van Carlostad staat daar te boek voor een gril of klucht, dat van
Zwinglius voor zotheit, en insgelyks maalt men de gevoelens van anderen af. Deze
noemt men krankzinnige, geene heet men dweepers. Calvinus, Beza en Bullingerus
hebben, met hunne gevoelens te verspreiden, overal Godslasteringen uitgestrooit.
Het laatste ontkennende artykel, 't welk twaalf of vyftien vry krachtige tegenwerpingen
tegen de wezentlyke tegenwoordigheit der mensheit van J.C. aanhaalt, behelst
teffens een geweldig uitvaren tegen de Sacramentarissen en tegen de Misse. Maar
alles wel overwogen zynde, zullen de Roomsgezinden altoos beweeren, dat het
(c)
dryven der Transubstantiatie hun niet hoger koomt te staan, dan den Lutheranen
het verdedigen van hun leerstuk der wezentlyke Tegenwoordigheit. Voorts worden
die Theologanten niet bezwaart wanneer men hen vervolgers noemt; nademaal het
formulier vervolgens besluit met bannissementen en gevangenissen tegen de geenen
die het zelve niet wilden ondertekenen. Men hieldt het voor een zamenzwering tegen
den Staat, met de Sacramentarissen gemeenschap te houden, hunne boeken te
(a)

(b)
(c)

't Is echter merkwaardig, dat Luther hun geliefde vader, (noster dilectus pater) gelyk hy in
een der artykelen van het formulier van Eendracht genaamt wordt, zich in het begin op zulk
eene onzekere en twyfelachtige wyze gedroeg, dat hy verlof gaf om zo wel de
Transubstantiatie, als de Consubstantiatie, dat is het gevoelen 't welke het lichaam van J.C.
met het brood der Communie vereenigt, te geloven. ‘Ik veroordeel, zeide hy, het ander
gevoelen (der Transubstantiatie) niet, ik zegge alleen dat het geen artykel des geloofs is.....
Ik stem het een en het ander gevoelen toe, ik neem de beschroomtheit alleen weg.’
Zo staat 'er in het Formulier. Zie Hospin. in Concord. Discord. p. 39.
Zie Bossuet Hist. des Variat. L. 2. en Hospin. Hist. Sacram. part. 2. p. 76. ter plaatze die dus
begint, vicit ergo Transubstantiatio Romana.
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(d)

verspreiden, en te schryven tot verdediging van hun gevoelen. Peucerus, door
zyne schriften vermaard, en eenige anderen van dien tyd liepen gevaar van de
slachtoffers dier geweldenarye te worden, en ik moet hier vooral aanhalen de drie
voornaamste beschuldigingen, eenige maanden na het opstellen van het Formulier
te Torgau tegen dien Peucerus ingebracht. 1. Beschuldigde men dien
+
Antiubiquistischen Geneesheer van te hebben zaamgezworen tegen den Staat, en
men sommeerde hem, onder bedreiging met de pynbank, tot het ontdekken van +Beschuldigingen tegen
den Geneesheer
zyne complicen of medeplichtigen. 2. Men wilde
Peucerus.

(d)

Zie by Hospinianus in Hist. Concord. hoe hy in Saxen vervolgd wierdt.
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hem ook dwingen, dat hy de Godgeleerden en de Raadsheeren van het Saxische
Hof, waar mede hy ten nadeele van het Lutheraansch gevoelen in onderhandeling
geweest was, zoude noemen. Ten 3. beschuldigde men hem indirectelyk van
ontrouwigheit tegen zynen Vorst, of men wilde ten minsten aan Peucerus opstryden,
dat hy hem niet getrouw konde wezen, omdat hy wegens het Nachtmaal van andere
gedachten was. Hoe paste het aan zulke luiden zich zo hevig tegens de Roomsche
Kerke aan te kanten!
Men maakte in den jare 1576. te Torgau een tweede formulier van Eendracht,
waar door men het Canoniseeren (zo drukt zich Hospinianus uit) der zo geliefde
Ubiquiteit volbracht. Maar in 't jaar 1577. leiden zes andere Theologanten, in het
Klooster van Bergen by Maagdenburg vergadert, de laatste hand aan die Eendracht,
+
en 't is dat Bergsche formulier 't welk men tegenwoordig het boek der Eendracht
+
noemt, waar omtrent eenige Protestantsche Magten te onvrede waren dat men
Het Boek der Eendracht.
alle ander gevoelen buiten de Ubiquiteit veroordeelde, gelyk in het werk van den
(a)
hier onder aangehaalden Autheur te zien is. Ook verzende ik tot dat Werk de
geenen die grondig willen onderrecht worden van de historie dier Eendracht, en der
geschillen die daar over in Duitschland en elders ontstaan zyn. Nu gaa ik over tot
het wezentlykste dezer Verhandeling: namelyk tot de beschryving van den
Lutherschen Godsdienst.
+(b)
Om het geloof der Lutheranen wel te beschryven, moet men een uittreksel
maken uit hunne Symbolische Boeken, waar onder de Augsburgsche Belydenisse +Uit de Symbolische
den voorrang heeft: maar vooraf is het nodig dat de lezer eenige kennisse hebbe Boeken moet het geloof
van de Symbolische Geschriften, die zedert de Reformatie, door Luther begonnen, ontdekt worden.
van tyd tot tyd zyn in 't licht gekomen. De Augsburgsche Confessie werdt in 't jaar
den

1530. aan Karel den V overgelevert; zy was door Melanchton met bewilliging en
hulp van Luther opgestelt, en kort daar na maakte dezelve Melanchton eene Apologie
voor die Belydenis. De Artykelen van Smalcalde kwamen vervolgens te voorschyn.
Ik zal my niet ophouden met al 't geen de historien ons zeggen wegens de
beweegredenen die Luther aanspoorden om op 't einde van den jare 1536. die
Artykelen, door het gantsch Protestantsch Duitschland onder den naam van
Smalcaldische Artykelen bekend, op te stellen: ik zegge alleenlyk dat ze met den
aanvang des jaars 1537. aan de Smalcaldische Vergadering wierden overgegeven,
en door dezelve goedgekeurt. De Apologie en de Artykelen dienden tot
(c)
rechtvaerdiging en uitlegging van het geloof der Lutheranen, doch de Artykelen
moesten aan het algemeen Concilie worden aangeboden. Melanchton ondertekende

(a)
(b)

(c)

Hospinianus ubi sup.
In de algemeene Voorrede van dit Werk hebbe ik gezegt, dat de Heer Maichel my eene
Verhandeling over den Lutherschen Godsdienst en deszelfs plechtigheden zou mededeelen.
Maar die Verhandeling hebbe ik niet ontfangen, dewyl die geleerde man, ongetwyfelt door
andere studien van meerder gewicht verhindert, my niet meer dan vier bladen, behelzende
alleenlyk het onderscheit der gevoelens over de Predestinatie tusschen de Lutheranen en
Calvinisten heeft konnen leveren, als mede de Noot wegens de Wezentlyke Tegenwoordigheit,
welke men strax ontmoeten zal.
onder dezen tytel; Articuli Christianoe Doctrinoe, qui Concilio Mantuoe vel alibi congregando
exbibendi sunt, indicantes quid recipere, vel concedere possimus & quid non: scripti a D.
Martino Luthero Anno 1537. Echter wierden die Artykelen overgelevert in de maand van
December 1536. De Heer Psaffius, die my deze kleine noot aan de hand geeft, haalt die
Artykelen in 't Latyn aan volgens de overzettinge van zekeren Petrus Goneranus. Zie de
Verzameling welke hy in 't licht gaf onder den tytel van Ecclesioe Evangelicoe Libri Symbolici
p. 383.
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+

(d)

dezelve met deze merkwaardige uitzondering, ‘namelyk dat, indien de Paus het
+
Evangelie, (dat is de Luthersche Leere) aanneemt, men hem ter liefde van den
Uitdrukking van
vrede, en om de rust des Christendoms en der Christenen die hem onderworpen Melanchton by het
ondertekenen der
zyn, den voorrang boven de Bisschoppen zal konnen toestaan, dewyl hy dien
Smalcaldische Artykelen.
voorrang reets by menschelyk recht verkregen heeft.’ De Catholyken vinden in
die drie Geschriften de ongestadigheit der eerste Hervormers. Men leeze Mr.
(e)
Bossuet die hunne verandering van gevoelens nauwkeurig beschryft.

(d)

(e)

De Pontifice autem statuo, si Evangelium admitteret, posse ei, propter pacem & communem
tranquillitatem Christianorum, qui jam sub ipso sunt & inposterum sub ipso erunt, superioritatem
in Episcopos, quam alioqui babet jure humano, etiam à nobis permitti. Van dat gevoelen was
die Godgeleerde, die in 't algemeen zich gematigder dan Luther gedroeg, en waarschynelyk
de gemoederen zou hebben konnen vereenigen, indien hy zo veel behendigheit als geleerdheit
en zagtmoedigheit gehadt hadt. Maar de Heer Pfaff meent dat het voorstel onnut was, dewyl
de voorwaarde onmogelyk stand grypen konde. Hy voegt 'er ook by, doch zonder bewys, dat
Melanchton in 't vervolg die clausul van zyne ondertekening introk. Zie Psaff ubi sup. p. 425.
In zyne Histoire des Variations.
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+

Ik moet hier niet vergeten te gewagen van twee Autentique stukken der Luthersche
Leere, begrepen in den groten en kleinen Catechismus van Luther. Hoewel men +De grote en de kleine
(a)
niet zeker weet op wat tyd hy die twee Catechismen heeft opgestelt, plaatse ik Catechismus van Luther.
dezelve echter achter de Confessie van Augsburg, omdat het zeer waarschynelyk
is dat de Saxische Leeraar niet eerder aan een volkomen Opstel zyner Leere gedacht
heeft, dan na het maken van alle de veranderingen die hy voor zyne Reformatie
nodig oordeelde.
+
De Saxische Belydenis is van 't jaar 1551. gelyk ook die van Wittenberg. De
eerste was opgestelt door Melanchton, en de andere door Brentius. Melanchton +Saxische en
noemde zyne Confessie een herhaling van die van Augsburg: men verzekert dat Wittenbergsche
Belydenissen.
Wittenberg den zelven naam aan de haare gaf. Nochtans was 'er eenig
onderscheit in, en indien men de Roomsche Schryvers en eenige Sacramentarissen
geloven zal, waren die Confessien niet vry van wankelbare en strydige stellingen.
By die Belydenissen zou men konnen voegen den Wittenbergschen Catechismus
+
van den jare 1571. het Consensus van Dresden, getekent met de maand October
+
des zelven jaars, en den Grondfest of 't Fondament, mede van het jaar 1571.
De Grondfest en het
Consensus van Dresden.
waar van het Consensus van Dresden een kort begrip is. Dit Consensus heeft
de gedaante van een Geloofsbelydenisse. Edoch die geschriften hebben geen
opzicht tot het gantsche lichaam der Luthersgezindheit. Vervolgens vind ik niets
anders dan het formulier van Endracht, reets gemeld, nevens verscheidene
vergaderingen die op de afkondiging van dat formulier gevolgt zyn, in eene van
(b)
welke byeenkomsten het formulier, zo men zegt, door meer dan acht duizent
Predikers getekent wierdt.
Uit die Geschriften moet men het particulier geloof der Lutheranen opmaken, zo
ten aanzien van hun verschil met de Roomsgezinden, als van 't geen hun van de
Gereformeerden afzondert: zynde het onnodig aan te roeren de geloofs-artykelen
(c)
die zy met de eene en de andere gemeen hebben. Zy erkennen niet meer dan
+
vier Algemeene Concilien, te weten dat van Nicea gehouden in den jare 325., dat
+
van Constantinopolen van 't jaar 381., dat van Ephezen van 431., en dat van
De Lutheranen erkennen
Chalcedonien van 451. Zy verwerpen volstrektelyk de verdienste der werken ter maar vier algemeene
(d)
zaligheit, zelfs tot zo verre dat zy de deugden der verstandigste Heidenen voor Concilien.
ondeugden of zonden houden. Maar het is nodig dat wy de gevoelens der Lutheranen
wegens deze netelige stoffe wat uitvoeriger aanhalen. Zy geloven in 't algemeen,

(a)

(b)
(c)
(d)

De Heer Pfaff zegt in zyne Verhandeling over de Symbolische Boeken, dat Luther die twee
Catechismen in 't Hoogduitsch uitgaf in den jare 1529. na dat hy in 't jaar 1528. alle de Saxische
Kerken bezogt hadt. De kleine Cathechismus behelsde eerst maar vyf Artykelen: vervolgens
kwam 'er een zesde by, nevens nog andere byvoegselen. De grote Cathechismus was tot
gebruik der Pastoren opgestelt.
Zo zegt de Heer Pfaff ubi sup.
Daar in komen zy met de Gereformeerden overeen.
Hier moet onderscheit gemaakt worden. Zy zyn niet alle in dit stuk van een en 't zelfde
gevoelen. Veele Lutheranen, en mogelyk het meerendeel der zelve, denken zodanig van de
Heidenen, en wel op dezen grond dat 'er buiten het geloof in J.C. noch genade noch zaligheit
is. Want, zegt men, zonder het geloof en zonder de genade hebben de goede werken en de
deugt geen ander fondament dan hoogmoed en eigenliefde. Andere Luthersgezinden, meerder
liefde tot den naasten hebbende, schorten ten minsten hun oordeel op. Maar de
verdraagzaamste onder hen geloven dat Heidenen, die volgens het licht van den natuurlyken
Godsdienst vroom en eerlyk leven, konnen zalig worden. De Heer Pfaff heeft zich in eene
Verhandeling over deze stoffe voor dat gevoelen verklaart. Wy moeten tot roem van dezen
geleerden man zeggen, dat niemant bekwamer zou wezen om de gemoederen te vereenigen,
en weder te brengen tot de gronden van het ware Christendom.
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+

dat J.C. voor alle menschen, in Adam zondaars zynde, gestorven is, doch dat alleen
+
zulke die in J.C. geloven, en in hun geloof volharden, zalig zullen worden. Het
Hun gevoelen wegens de
Predestinatie.
vooruitzicht dat God van alle eeuwigheit van hun geloof gehadt heeft, is de
(e)
grondslag van de verkiezinge of predestinatie der gelovigen: Dus stemmen zymet
de Gereformeerden niet toe, dat 'er een onwrikbaar Besluit of eene volstrekte
predestinatie is, omdat zy niet geloven gelyk de Gereformeerden doen, dat de
predestinatie een enkel gewrocht van den wille Gods is: even of God volstrektelyk
van alle eeuwigheit maar een zeker getal van personen hadt uitgekoren, om dezelve
tot voorwerpen van zyne genade en van zyne barmhertigheit te maken; en zulks
zonder eenig opzicht tot hun geloof. Zy beschouwen de verkiezing op dezelve wyze
als de rechtvaerdigmaking. Indien het geloof de werkende oorzaak van de
rechtvaerdigmaking is, zo is het

(e)

Het is onnodig hier aan te wyzen het verschil tusschen de Lutheranen en de Roomsgezinden,
zo Jansenisten als Molinisten, wegens de Genade en wegens de Predestinatie. Het blykt
klaar genoeg.
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vooruitgezicht, 't welk God van dat geloof der gelovigen heeft, de werkende oorzaak
van hunne verkiezing. Wat aangaat den Vryen Wille, de Luthersgezindheit lochent
de kracht daar van voor de bekeeringe des zondaars, en houdt staande dat de
mensch niet bekeerd wordt dan door de hulp van de Genade alleen. Nochtans,
voegt men 'er by, is die Genade niet onwederstaanbaar. De onderscheiding tusschen
de uitwerkende Genade en de genoegzame Genade voldoet hun niet. Zy beweeren
dat alle Goddelyke Genade uitwerkende of krachtdadig is, maar dat, wanneer het
uitwerkzel daar niet op volgt, zulks de schuld des Zondaars is. De redelykste
Lutheranen erkennen dat die stelling vol zwarigheeden is. Wy mogen ook wel zeggen
+
dat zy vol is van contradictien, en om ons hart regt uit te spreken, mogen wy 'er wel
+
byvoegen, dat alle de Godgeleerden van het Christendom ons hadden moeten
Aanmerking op de
laten de vryheit van onze zaligheit te zoeken, zonder hun duister en onnut gesnap duistere bewoordingen der
Godgeleerden.
over het Besluit der Verkiezing, over de uitwerkende, de byzondere, de
algemeene, de onwederstaanbare, de verliesbare, de onverliesbare, en de
genoegzame Genade, over het toekomend vermogen, enz. De Luthersgezinden
erkennen maar twee Sacramenten; namelyk den Doop en het Nachtmaal. Zy
verwerpen de Transsubstantiatie, de Misse, de opheffing en de aanbidding van het
Sacrament, de plechtigheeden en al het uiterlyke van den Dienst der Roomsche
(a)
Kerke met opzicht tot het lichaam en het bloed van J.C.: maar zy geloven de
wezentlyke tegen woordigheit van de mens(a)

‘Wat het Nachtmaal betreft, (het zyn de eigene woorden van den Heer Maichel in zyn geschrift
waarvan ik gemeld hebbe) de Lutheranen verdedigen, gelyk een iegelyk bekend is, de
wezentlyke tegen woordigheit, dat is, dat yder Communicant met de tekenen van brood en
wyn het eigen en waar Lichaam en Bloed van J.C. ontfangt. Dus maken zy die wezentlyke
Tegenwoordigheit niet alleen betrekkelyk tot de ware deelgenoten: maar zelfs tot de
onwaardige.’ Vervolgens beklaagt hy zich over een hedendaagsch autheur, die het geloof
der Lutheranen niet wel genoeg beschryft, daar hy zegt, dat zy met de Oudvaders van gevoelen
zyn dat de booswichten het vleesch van J.C. niet eeten, noch zyn bloed drinken, schoon zy
het Sacrament tot hunne verdoemenis ontfangen. ‘Maar, dus vervolgt Maichel, het schynt
dat die geleerde man het geloof der Lutheranen niet beschryft gelyk het is, maar gelyk hy
wilde dat het was. Om het tegendeel van zyn zeggen klaar te zien, moet men raadplegen
met de Symbolische boeken, gelyk ook met die door particuliere Leeraars dienaangaande
zyn uitgegeven Ook hebben de Gereformeerden in hunne Godgeleerde Zamenstelstels dat
gevoelen menigmaal in de Lutheranen berispt; invoegen het buiten twyfel is, dat de Lutheranen
zo geloven als gezegt is. Staat nochtans te letten, dat die wezentlyke Tegenwoordigheit zich
niet verder uitstrekt dan tot het gebruik van dat Sacrament, en dat, wat aangaat de wyze hoe,
de Lutheranen beweeren dat het geene natuurlyke, noch plaatselyke, noch vleeschelyke
tegen woordigheit van het Lichaam van J.C. is: maar eene Sacramenteele en onbegrypelyke,
waar van geen wedergade in de natuur gevonden wordt. Zy gronden zich op de woorden der
Instellinge, dit is myn Lichaam. Andere hebben de Ubiquiteit van J.C. Lichaam mede in gebruik
gebracht, dezelve houdende voor een gevolg van de hypostatische vereeniging van beide
de Natuuren in J.C.’ Zodanig zyn de Luthersche gevoelens volgens den Heer Maichel. Nu
laat ik aan den Lezer de vryheit van het aangehaalde te vergelyken en overeen te brengen
met al 't geen ik te voren gezegt hebbe, en vervolgens te oordeelen, of eene wezentlyke
Tegenwoordigheit door welke yder communicant het eigen en waar Lichaam en Bloed van
J.C. ontfangt, tegenwoordigheit die echter noch natuurlyk, noch plaatselyk, noch vleeschelykis,
maar Sacramenteel en onbegrypelyk, waar van geen wedergade in de Natuur gevonden
wordt, of, zegge ik, zulk eene Tegenwoordigheit veel verstaanbaarder, beter gegrond, en den
Christelyken Godsdienst waardiger zy dan de Transubstantiatie, van de welke ook, by
tusschenstelling, kan gezegt worden dat zy onbegrypelyk is, en haar 's gelyk in de Natuur
niet heeft. Wy mogen op alle die stellingen wel toepassen 't geen wy over de Genade en over
de Rechtvaerdigmaking gezegt hebben. Indien de Geestelyken ons vryheit van denken en
spreken gaven, zouden wy de volgende woorden, die Maichel alleen gebruikt tot vereeniging
van de Lutheranen met de Gereformeerden, veel verder konnen uitbreiden. ‘Het schynt, dat,
indien men elkander recht wilde verstaan, en de dubbelzinnige spreekwyzen, waar mede dat
geschil omzwachtelt is, ontwinden, men in dat opzicht de gevoelens der Lutheranen en der
Gereformeerden gemakkelyk zou konnen overeenbrengen; gelyk reets is aangetoont.’ Zie
hier ook wat Maichel 'er byvoegt wegens het goed verstand tusschen de Lutheranen en
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+

heit van J.C. met, in, en onder het brood en den wyn der Communie, en zy zeggen
+
(a)
De Consubstantiatie der
tot verdediging van hunne Ubiquiteit, dat alle de volmaaktheden der Godheit
Luthersgezinden.
van J.C. aan zyne mensheit zyn medegedeelt. Zy verwerpen den eerbied voor
de Heiligen en voor de Reliquien. Wy moeten, zeggen zy, de Heiligen navolgen en
tot onze voorbeelden nemen, maar wy moeten ze niet aanroepen, noch eenige
kracht van hunne Overblyfselen verwachten, enz. Zy veroordeelen de menschelyke
boetstraffen en voldoeningen: gelyk zyn de gelosten, de bedevaarten, de
negendaagsche gebeeden, de zelfskastydingen, de overtollige werken, dat is de
goede werken die men doet boven 't geen men verplicht is, enz. Zy verwerpen het
onderscheit van spyzen en de Vasten, de Kloostergeloften en de Kloosters, den
ongehuwden staat der Geestelyken, het verrichten van den Dienst in een taal die
het gemeen niet verstaat, en voorts alle de ceremonien die de Roomsche Kerk in

(a)

Gereformeerden tegen de Roomsgezinden wegens den Godsdienstigen Eerbied voor het
Nachtmaal: ‘merkwaardig is het, dat de Lutheranen, schoon zy de wezentlyke
Tegenwoordigheit van J.C. Lichaam erkennen, echter zo wel als de Gereformeerden alle de
Godsdienstige Eere, welke de Roomsche Kerk aan het Sacrament bewyst, verwerpen: 't geen
ongetwyfelt eene der voornaamste oorzaken geweest is, waarom de Gereformeerden in een
Synode van Charenton uitdrukkelyk vastgestelt hebben, dat men den Lutheranen als zodanige
(waarschynelyk wil hy zeggen als Gereformeerden) toegang zou mogen geven tot hunne
Communie, ziende dat de wezentlyke Tegenwoordigheit geen gevaarlyk gevolg na zich sleept
in den Dienst, die in den Christelyken Godsdienst het voornaamste is, en waar op men
nauwkeurig letten moet, als men over het gewicht der Leerstukken en Controversen oordeelt.’
Maar een Roomsgezinde zal konnen antwoorden, dat de Lutheraan geen eerbied genoeg
aan J.C. bewyst, wanneer hy zyne Mensheit, die door de wezentlyke Tegenwoordigheit en
de Ubiquiteit aan de eigenschappen der Godheit deel gekregen heeft, niet wil aanbidden.
Wegens de andere tegenwerpingen verzende ik den Lezer naar 't geen reets te voren gezegt
is. Wat aangaat de toegevenheit der Gereformeerden voor de Lutheranen, behalven dat deze
dezelve hebben veracht, de Roomsgezinden willen dat de staatkunde daar in veel deel hadt,
en dat die toegevenheit alleen strekte om zich des te krachtiger tegen Rome, den gemeenen
vyand, te vereenigen. Wyders wel gelezen en herlezen hebbende wat 'er voor en tegen die
gevoelens geschreven is, zal men, dunkt my, niet konnen lochenen dat Luther de wezentlyke
Tegenwoordigheit omhelst heeft om de uitdrukkelyke kracht dezer woorden, Dit is myn
Lichaam: maar in 't vervolg heeft men gezegt, dat J.C. niet in het Nachtmaal was dan door
het gebruik, dat is door de Communie; om te myden, zo ik meen, de contradictien die uit de
Leere van Luther konden ontstaan. Behalven dat men door dat gevoelen te beter bevryd
wordt van de aanbiddinge, van de opheffinge, enz. De zichtbare Hoofdstoffen, zegt Pfaffius,
schoon geconsacreert, zyn het Sacrament des Nachtmaals niet, dan wanneer men het brood
eet en den wyn drinkt, enz.
Zie hier wat Maichel zegt ‘over de mededeeling der Idiomata of Eigenschappen, een ander
gewichtig leerstuk, 't welk verdeeltheit tusschen de Lutheranen en Gereformeerden maakt.
De Lutheranen beweeren, dat de Goddelyke Natuur uit kracht der Hypostatische Vereeniging
waarlyk en wezentlyk hare eigenschappen en volm aaktheden aan de Menschelyke Natuur
heeft medegedeelt, zo dat deze ook alom-tegenwoordig, almachtig enz. is. Wat aangaat
zekere eigenschappen, die op de Men schelyke Natuur niet toepasselyk zyn, gelyk, by
voorbeeld, de onmetelykheit, de oneindigheit, de eeuwigheit, de Lutheranen zeggen dat die
eigenschappen niet anders dan middelyk en indirect tot de Menschelyke Natuur behoren;
indiervoegen dat, hoewel men niet zeggen kan, het Lichaam van J.C. is onmetelyk, oneindig
en eeuwig, echter de volgende stelling zeer waarachtig is, namelyk, het bloed van J.C. is van
eene oneindige waarde, de verdienste van dien goddelyken middelaar is van eene onmetelyke
en eeuwige waardye; en zulks uit hoofde van de Hypostatische Vereeniging, waar door 'er
niet meer dan een eenig persoon in J.C. is. Deze laatste waarheit wordt hun door de
Gereformeerden niet betwist, schoon zy om dezelve reden de mededeeling der Idiomata of
Eigenschappen in den eersten zin niet willen erkennen: waar tegen de Lutheranen inbrengen,
dat de alomtegenwoordigheit en de andere eigenschappen niets behelzen 't welk niet inderdaat
op de Menschelyke Natuur toepasselyk is, omdat de uitgebreidheit volgens hunne meening
niets anders zynde dan eene enkele affectie of natuurlyke eigenschap des Lichaams, de
alomtegenwoordigheit by gevolg aan de Menschelyke Natuur kan medegedeelt worden,
zonder dat zulks het wezen en de waarheit der Menschelyke Natuur in J.C. vernietigt.’ Hier
legt iets ten voordeele van de Transubstantiatie in.
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gebruik heeft. Zie daar ten voornaamsten het onderscheit tusschen den Godsdienst
der Lutheranen en dien der Roomschgezinden. Laat ons nu tot hunne
gebruikelykheden en Kerken-ordening overgaan.

Tweede hoofdstuk.
Waar in de Kerkelyke Plechtigheden der Lutheranen beschreven
worden.
+

IK maak een begin met de inwyding der Kerken, gelyk die in Saxen geschiedt.
Herders en gelovigen vergaderen te zamen in het huis van den Curé of Pastoor, +De Inwyding der Kerken.
of wel dicht by de Kerk die ingewyd moet worden, en vervolgens schikt men zich
twee aan twee, om eens en zomwyl driemaal de ronde of Processie daar om te
doen, onder het zingen van lofzangen en geestelyke liederen. Na die voorafgaande
devotie treedt men in de Kerk, en men zingt daar wederom; vervolgens hoort men
voorlezen over heilige zaken, en daar na eene predikatie naar de plechtigheit van
(b)
den dag geschikt. Indien de inkomsten der Kerke het toelaten, of zo de gelovigen
ryk genoeg zyn, verzoekt men den Superintendent van de Hoofdstad de ceremonie
by te wonen, de Kerk te zegenen, en dezelve door een plechtig gebed van zyn
maaksel in te wyden: waar voor men hem een behoorlyk geschenk doet, en een
(c)
gastmaal geeft. Myn Autheur doet vervolgens een verhaal van de inwydinge eener

(b)
(c)

Kirchen AErarium.
Histoire des Ceremonies Ecclesiastiques de Saxe, gedrukt in den jare 1732.
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Kerke in de voorstad van Dresden, Frederikstad genaamt, dewelke in 't jaar 1730.
geschiedde. De processie begon ter plaatse daar men voorheen den Lutherschen
Dienst verricht hadt. De Studenten en Scholieren gingen al zingende voor uit. Achter
den geenen dien de Lutheranen den Superintendent noemen, en die den Bybel
draagt, volgde de gewoone Pastoor met de kelk en den schotel, en daar na twee
Diakenen, waar van de een de armbusse, en de ander het boek der Kerken-ordening
droeg. Een groote menigte van Lutheraansche gelovigen van allerlei bejaartheit en
van beide de Sexen maakte voorts de gantsche Processie uit. Dus begaf men zich
in de Kerk, men zong daar Lofzangen onder het geluit van Speeltuigen; waar na de
Superintendent eene predikatie over de plechtigheit der ceremonie deet: en opdat
de zinnen mede hun deel aan den feestdag hebben zouden, besloot men het werk
met een gastmaal, daar zeer wel opgedischt wierdt. Maar nochtans, zo wy onzen
Schryver geloven zullen, ging alles daar in de vreeze des Heeren toe. Hy beschryft
nog eene andere inwyding, namelyk die eener Kerke van Pilnitz, dewelke volgens
hem zeer merkwaardig is, en wel waardig om tot de nakomelingschap over te gaan.
Maar de wyl ik den Lezer met onnutte herhalingen niet wil lastig vallen, zal het
genoeg zyn te zeggen dat die inwyding van Pilnits met een talryker processie vereert
was; en dat na de predikatie, de Communie gegeven wierdt aan de voornaamste
personen van de Processie door den gewoonen Herder der plaatze, die daar in
door eenen anderen Herder ondersteunt wierdt, zynde vooraf het Te Deum in muzyk
opgezongen. Laat ons overgaan tot een zaak die meer oplettenheit verdient, waar
toe het jaarlyksch vieren van de grondlegging eener Kerke gelegenheit geeft. 't Is,
zegt men, byna in gantsch Duitschland gebruikelyk dat men die jaarfeesten viert in
den Herfst, onder den naam van Kirchweie (Kerk-inwyding), en daar van zyn de
(a)
feesten in Duitschland onder den naam van Kirch-misse bekend, afkomstig. Zy
beginnen eerst met het plegen van eenige devotien, doch het wezentlyke bestaat
+
altoos in byeenkomsten tusschen bloedvrienden en goede bekenden, om een
+
gastmaal met elkander te houden. De Beschryver der kerkelyke Ceremonien in
De oorsprong der
Kerkmissen of Kermissen.
Saxen, verhaalt dat die feesten meer in den Herfst dan in een ander Saizoen
geviert worden, omdat gemeenlyk de nieuwe Kerken in den Herfst zyn voltooit
geworden. Hoe het zy, die Kirch-missen hebben haaren naam gegeven aan de
jaarmarkten of kermissen, dewyl de byeenkomst der bloedvrienden en andere, en
ongetwyfelt ook de devotien, waar mede men het jaarfeest opende, ongevoeliglyk
veele vreemdelingen daar heen gelokt heeft, en men derhalven van gedachten is
geworden dat die tyd zeer bekwaam was om koophandel te dryven, enz. Hier mag
men byvoegen eenige andere omstandigheden, die veel voet gaven tot het oprechten
van de jaarmarkten onder het gezag van die jaarlyksche Kerkwydingen. Te weten
de Heeren der plaatsen gaven op zulk een tyd gastmaalen aan het gemeen; men
maakte vreugtbedryven ter eere van de Heiligen waar aan de Kerken waren
toegewyd, en men deet plechtelyke omgangen. De Geestelykheit eindelyk, onder
het schoon voorwendsel van God te dienen en de godvrucht des volks op te wekken,
stelde toen aan het zelve, benevens de Reliquien en andere voorwerpen van devotie,
ten toon alle hare rykdommen en de prachtige sieraden der Kerken, vooral op
plaatzen daar de Prelaten waereltlyke Heeren geworden waren. Die oorsprong sluit
niet uit, dat die Feesten niet in zekere opzichten overeen komen met de Feriae en
(a)

In 't Latyn, of liever in 't Grieksch, Encoenioe, renovationes. De Schryver van de fraaje
verzameling der Dischplechtigheden, merkt nevens verscheidene andere Autheuren aan, dat
dat woord is zaamgestelt uit twee andere die Kerk en Misse betekenen, omdat men by het
inwyden eener Kerke, de eerste Misse daar in celebreerde, welke vervolgens alle jaren
herhaalt wierdt. Daar van daan is dat jaarlyksch feest Kirchmis genaamt, beduidende in 't
Hollandsch Kermis.
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Nundinae der Romeinen, die even als wy hunne vermakelykheeden, hunne
voorrechten, hunne vrydommen van zekere rechten, enz. hadden.
Ik wil hier noch de rechten en privilegien der Kerken, noch hunne inkomsten
aanroeren. De Kerken hebben het meerendeel dier voordeelen zedert de Reformatie
+
verloren. Hoewel eenige goedaardige zielen onder de Reformatie het weldoen aan
+
de Kerken en aan hunne Dienaren voor eene godvruchtige daat houden, is het
Aanmerking op de
Donatien en Legaten aan
haar echter nooit geoorloft haare familien berooit te maken, en onrechtmatige
de Kerk, enz.
donatien te doen om de Herderen te verryken, om nieuwe
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Kerken te bouwen, of om andere diergelyke beweegredenen, die menigmaal minder
gegrond zyn op de vroomheit van een stervenden, als op de vreeze voor 't
toekomende, of op de zwakheit van geest. Mogelyk strekt de Hervorming haare
gestrengheit in dat stuk te verre uit, maar ook tot welk eene buitensporigheit vervalt
men niet zomwyl by de Catholyken? Ik kan niet nalaten hier omtrent eene
buitensporigheit aan te merken, welke in Vrankryk veel quaads heeft verwekt.
Voorheen wierdt iemant die by zyn testament niets aan de Kerk gemaakt hadt,
berooft van de eere der begrafenisse; en zo men zonder testament stierf, vervulde
een Priester, daar toe door den Paus geauthorizeert, dat gebrek, stellende een
testament op, waar in hy aan de Kerk zulk een legaat maakte als hy goedvondt. De
Kerk was in al te goede handen, om te vreezen dat die portie te gering zoude zyn.
Het Parlement schafte eindelyk dat verderfelyk gebruik af, 't welk ongetwyfelt
voortkomstig was uit de geheime maxime der meeste Geestelyken, medebrengende
dat de Republyk is in de Kerk, in plaats dat volgens de natuurlyke orde der
(a)
regeering de Kerk in de Republyk is.
+
(b)
De Kerken hebben Administrateurs over haare inkomsten, en opdat alles
geregelt toegaa, zyn zy verplicht rekening van hunne administratie en van hunnen +Kerkelyke
(c)
ontfangst aan de Magistraat te doen. Men moet, zegt een Hoogduitsch Autheur, Administrasteur.
de Kerken houden voor pupillen, en die administrateurs voor derzelver voogden en
curateurs, wier plicht is de goederen die zy onder zich hebben, te bewaren en zelfs
te vermeerderen, zich daarvan te bedienen daar 't nodig is, en dezelve aan te leggen
tot behoorlyke verbetering en versiering hunner pupillen of Kerken. Nu gaan wy
over tot de Kerkdienaren of Predikers.
+
Wy hebben hier niets te doen met hun levensgedrag, noch met hunne studien.
+
Zulks behoort tot het onderzoek dat zy moeten ondergaan, wanneer zy zich als
Candidaten tot den
Candidaten aanbieden, om tot den Predikdienst toegelaten te worden. Gemeenlyk Lutherschen Predikdienst.
geeft men aan twee Godgeleerden de commissie tot onderzoek van den Candidaat.
Behalven de verdienste en de gaven des lichaams, by voorbeeld de kracht en
fraaiheit van de stem, de gezonde gestalte, enz. onderzoekt men hem wegens zyne
ervarenheit in de talen en in de zo beledigende als verweerende controversen;
vooral speurt men na, wat bekwaamheit de Candidaat heeft tot de Controversie
welke men de galachtige zou mogen noemen, namelyk den twist tegen de Papisten,
die overal moeten aanhouden, en overal zonder eenige verschoning worden
aangegrepen. Men doet ook onderzoek naar de leere van den Candidaat: daar is
veel aangelegen en 't is billyk dat dezelve rechtzinnig zy, dat is dat zy overeenkome
met den Godsdienst waar in hy onderwyzen moet, met de Kerk welke hy bedienen
zal, en met den tyd waar in hy zyn Predik-ampt zal oefenen. Die drie omstandigheden
zyn volstrekt noodzakelyk om eene juiste definitie van de Rechtzinnigheit te geven.
Na dat alles legt men den Candidaat een text voor, om daar over te prediken voor
(d)
zyne Examinateurs. Zedert eenige jaren, zegt de Saxische Historieschryver, doet
men den Candidaat twee of driemaal prediken in 't aanhoren van de rechters die
men hem uit de Godgeleerden van de Consistorie heeft toegevoegt, en die yder op
hun beurt hun oordeel over de gedane Predikatie vellen. De Candidaat bekwaam
bevonden zynde, mag men hem tot Prediker in de eene of de andere Kerk aanstellen:
echter wil de Saxische Kerken-orde, dat men hem, voor dat hy tot Kerkdienaar van
deze of geene plaats verklaart wordt, eerst eenige reizen aldaar doe prediken, en
vervolgens aan de kudde welke men hem toeschikt, afvraagt of zy hem voor haren
(a)
(b)
(c)
(d)

Respublica non est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica.
Men noemt hen in Saxen Kirchvaters of Kerkvaders, in Holland Kerkmeesters.
Carpzovius in Jurisprudentia Ecclesiastica.
Histoire des Ceremonies &c.
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Herder wil aannemen. Men moet dit zo strikt niet verstaan, even als of men daar
omtrent nooit heimelyke streeken, noch kuiperyen, noch verkloekingen gebruikte;
maar 't geen ik niet vergeten moest, is dat de nieuwe Prediker in persoon, en nooit
(e)
by procuratie, het Formulier van Eendracht ondertekenen moet.
+
In de voorgaande eeuw was 'er in Saxen en in andere Protestantsche landen
+
een gantsch byzonder soort van Predikers. DeWandelende Candidaten
of Predikers.

(e)

Carpzovius ubi sup.
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ze waren oude Candidaten van veertig of vyftig jaar, voor 't meerendeel Boheemsche
en Moravische vluchtelingen, die des Zondags van plaats tot plaats gingen prediken,
en voornamelyk ten platten lande. Zy vingen met prediken aan na dat de gewoone
devotie op den Zondag geëindigt was, en daar toe verzogten zy alleen een tafel en
een stoel, de tafel om den bybel daar op te leggen, en den stoel om daar op te zitten:
waarna zy voor de vuist en zonder hunnen text te voren bestudeert te hebben, een
zeer lange redenvoering deeden, in 't midden van toehoorderen die meest alle in
gemeen volk bestonden. De yver en de drift dier predikers, zegt men, was zeer
verwonderlyk. Zy donderden tegen de zonden, zy spraken de oordeeleen Gods
over de booswichten uit, enz. en dat alles mogelyk met eene eenvoudigheit des
harten welke Gode oneindig aangenamer is dan de beschaaftheit van een
schroomachtig rechtzinnigen die in het midden van een Hof tegen de overtredingen
uitvaart. Die wandelende Predikers bezogten meest de dorpen die van geen Kerk
voorzien waren. Men vondt daar eene grote menigte van toehoorderen, en eene
hartelyke devotie. Na de Predikatie brachten de toehoorders den Prediker brood,
vleesch, en eenigen anderen voorraat, waar mede hy voor zyne moeite genoegzaam
beloond wierdt.
+
Om tot de Verordening der Luthersche Kerkdienaren te komen, zal ik maar met
+
twee woorden gewag maken van het zo vermaarde geschil over de wettigheit
Geschil over de
wettigheit der
der Protestantsche Verordeningen. In onze dagen heeft de Anglicaansche
Verordening groote debatten voor en tegen verwekt, en eindelyk de vlucht of den Protestantsche
(a)
Verordeningen.
ban des geleerden mans die daar voor pleitede, te weeg gebracht. De
Roomsgezinden werpen den Lutheranen ten naastenby het zelfde tegen, 't welk zy
den Anglicanen tegenwerpen. Uwe Predikers, zeggen zy tegen de Lutheranen,
hebben geen wettige roeping, omdat zy niet door Bisschoppen zyn geordent
geworden. De Lutheranen antwoorden onder anderen, dat de ordening door een
Bisschop niet volstrekt noodzakelyk is, dat het recht van verkiezen en ordenen aan
de gantsche vergadering der gelovigen toebehoort, en dat, gelyk die geloven het
recht hebben van te verlaten den Herder die zich in een wolf verandert, zy van
gelyken het recht hebben van eenen anderen Herder in plaats van dien wolf te
verkiezen. Ook strekt tot een bewys, zeggen zy, dat het niet noodzakelyk is dat een
minder Herder door zynen meerder gekoren werde, het geen men dagelyks ziet, te
weten dat de Bisschoppen den Patriarch verkiezen en ordenen, en dat de Paus
door de Kardinalen gekoren wordt. Ik laat den Lezer oordeelen over de bondigheit
(b)
van die antwoorden, waar door de zwarigheit eerder schynt verschoven, dan
(a)
(b)

P. le Couraier. Hy woont nog in Engeland, daar hy in achting is by alle de geenen die aan
deugt en ware verdienste rechtdoen.
M. Claude verdedigt in zyne Def. de la Reform. Tom. II. pag. 358. veel beter de wettigheit
van den Predikdienst der Gereformeerden, dan de Saxische Autheur die der Luthersche
Verordening. ‘De roeping, zegt hy, is eigentlyk eene betrekking die onstaat uit de
zamenstemming van driederlei willen, te weten de wille Gods, die der Kerke, en die van den
geroepenen persoon. Die drievoudige toestemming maakt het wezen van de roeping uit: de
andere zaken die men daar by voegen kan, gelyk het onderzoek, de verkiezing, de verordening,
zyn of voorafgaande voorwaarden of uiterlyke tekenen en plechtigheden, die meer zien op
de manier van de beroeping, dan op de beroeping zelve .... Men kan in eene roeping maar
drie belangenstellen,.... namelyk het belang van God, dewyl de geroepene moet spreken en
handelen in zynen naam; dat van de Kerk, die onderwezen, gedient, en bestiert moet worden;
en dat van den geroepenen, die de plichten van zyn ampt moet volbrengen ...... waar uit volgt
dat de beroepinge volledig is, wanneeer God, de Kerk, en de geroepene persoon eenstemmig
zyn .... de wil van den beroepenen is onbetwistbaar .... wat die der Kerke aangaat men kan
niet .... ontkennen, dat het dezelve is met die van het gantsche lichaam, en niet enkel die der
Herderen, die daar tusschen komen moet ... Wat den wille Gods betreft, wy komen alle hier
in overeen, dat dezelve thans niet uitdrukkelyk en onmiddelyk aan de menschen bekend
gemaakt wordt, enz.’ Men kan de plaats in haar geheel nazien.
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+

opgelost te worden. Den dag tot de Verordening beraamt zynde, begeeft zich de
Candidaat naar de Kerk, alwaar hy geordent moet worden in de tegenwoordigheit +Plechtigheit der
der Kerkdienaren, der Kerkelyke Rechters, en der gantsche gelovige gemeente. Verordening van een
Candidaat.
Hy begint met te biechten voor of onder de Predikatie. In het gebed na de
predikatie wordt uitdrukkelyk van dien Candidaat gewag gemaakt, en men bidt voor
hem in dezer voegen: Dewyl N.N. tot Prediker moet aangenomen en geordent
worden met oplegginge der handen volgens het Apostolisch gebruik, laaten wy alle
voor hem bidden, dat God zynen Heiligen Geest aan hem geven wil, en
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hem overladen met zyne gaven, enz. De Prediker van den stoel geklommen zynde,
heft men het veni spiritus sancte op, en onder dat gezang begeeft zich de
Superintendent, die de opperste onder de Lutheraansche Geestelykheit is, naar
den Altaar, verzeld zynde van zes Collegaas (dus worden ze van den Hoogduitschen
Autheur genaamt) en gevolgt van den Candidaat, die voor hem op de knien valt.
Aan den Altaar gekomen zynde, doet de Superintendent eene aanspraak aan zyne
zes Amptgenoten, waar in hy, na hun de begeerte van den postulant te hebben
bekend gemaakt, hen nodigt om hunne gebeeden by de zyne te voegen. Vervolgens
leest hy het formulier der verkiezing, waar op een ander gebed volgt, waar na hy
de gemelde zes Herderen wederom aanspreekt in dezer voegen: ‘Myne lieve
Broeders in J.C.! ik vermane u uwe handen te leggen op dezen postulant, die zich
hier aanbiedt om als een Dienaar van Gods Kerke te worden aangenomen volgens
het oud Apostolisch gebruik, en ik verzoek u my hem te helpen bekleeden met die
heilige Bedieninge.’ Onder het uitspreken van deze laatste woorden, gaat hy zyne
amptgenoten voor in het leggen van zyne handen op het hoofd van den Postulant,
zeggende tot hem, sis maneasque consecratus Deo, dat is letterlyk, zy en blyf aan
God gewyd. De zes Collega's herhalen na den Superintendent de plechtigheit van
de oplegging der handen met dezelve woorden, waarna de Superintendent den
nieuwen Herder op de volgende wyze aanspreekt. ‘Hier vergadert zynde met behulp
van den H. Geest, hebben wy voor u onze gebeden tot God gericht, en wy hopen
dat hy onze gebeeden verhoort heeft. Hierom is het dat ik u verordene, dat ik u
bevestige, en dat ik u, in den naam van God, aanstelle tot Herder en geleider der
zielen die tot de Kerk van .... behoren. Bestier die Kerke in de vreeze des Heeren,
zyt waakzaam over dezelve als een getrouw Herder, enz.’ Deze woorden maken
eigentlyk het wezen van de Verordening uit. Onder het uitspreken der zelve, treedt
de Superintendent van den Altaar af, en de gewoone prediker treedt toe in zyn
Misgewaad, om de Instellinge van het Avondmaal voor te lezen, en het brood en
den wyn te Consacreren, waar mede hy de Communie aan den nieuwen Dienaar
geeft, die dezelve geknielt leggende ontfangt. De Ceremonie wordt besloten met
(a)
het aanheffen van eenige Lofzangen, en met het uitspreken van den gewoonlyken
zegen. Daarna begeven zich alle die Herderen in de Sacristie. Daar doet men in 't
Latyn de gelukwenschingen aan den nieuwen Herder over zyn beroep: en de
Superintendent doet hem op nieuw eenige vertoogen over de plichten van zyn
+
herderlyk ampt. Zie hier eenige verplichtingen van die bediening, zo als ik ze in
+
eenige Luthersche boeken gevonden hebbe. Een Luthersch Herder moet zich
Verplichtingen, op een
aanstellen als de vader van zyne kudde, hy moet niet afwyken van de H. Schrift, Luthers Herder of Leeraar
noch den gebaanden weg der rechtzinnigheit verlaten, om nieuwe stellingen van leggende.
Godgeleertheit te volgen, noch nieuwe weegen uitvinden en inslaan, onder
voorwendzel van nader aan de waarheit te komen. Hy moet zyne Kerk niet
verwaarlozen, noch dezelve lichtvaerdiglyk verlaten om tot eene andere over te
gaan. Hy moet zich met de Landsregeering, noch met Staats-zaken bemoeien, noch
zich inwikkelen in 't geen particuliere Huisgezinnen raakt, ten ware zulks geschiedde
om de rust van eenig huishouden te bevorderen, en de gemoederen te bevredigen.
Het oefenen van eenig handwerk, het dryven van eenig soort van koophandel, en
zelfs eenig belang daar in te hebben, moet hem ongeoorloft zyn. Maar waarlyk,
indien hy wyngaarden, of tuinen, of landeryen in zyn bezit heeft, is het immers billyk
dat hy de inkomsten daar van geniet. Ten laatsten, om hier van af te scheiden, en
te eindigen met een artykel 't welk men het kruis der Kerkelyken wel noemen mag,
is hy verplicht met zyne Amptgenoten in vrede te leven, en dezelve in liefde te
(a)

Den Kerkelyken Zegen, waar mede de vergadering der gelovigen door den Prediker vaar wel
gezegt wordt.
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verdragen; ook is het aan allen verboden elkander om een qualyk opgevat woord
van kettery te beschuldigen, en zich van kuiperyen in de Consistorien en in de
Synoden te bedienen.
(b)
De verordende Dienaar wordt in-

(b)

De hier bygevoegde afbeeldingen vertonen de Oplegginge der handen en de Huldiging van
een Luthers Prediker van Augsburg. Het gantsche onderscheit bestaat in 't getal der
Amptgenoten die de Oplegginge der handen bywonen.
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t.o. 320

L'IMPOSITION des mains faite à un CANDIDAT Lutherien reçu MINISTRE dans l'Eglise de
te

S. ANNE à AUGSBOURG, en presence de 14. MINISTRES, et des MAGISTRATS qui ont
la juridiction Episcopale.

t

RECEPTION d'un nouveau MINISTRE Lutherien dans L'EGLISE de S . JAQUES à
AUGSBOURG.
Le CATECHISME des ENFANS dans L'EGLISE des MINORITES, à AUGSBOURG.

Caterine Sperling del.
La CONFESSION.
L'ABSOLUTION.
te

dans le Choeur de L'EGLISE de S . ANNE à AUGSBOURG.
B. Picart sculp. dir. 1732.
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+

gehuldigt, dat is, in de bezittinge van zyne kudde gestelt, indien men zich zo zou
+
mogen uitdrukken: De Superintendent doet hem die inhuldiging in de
Deszelfs inhuldiging.
tegenwoordigheit van de gantsche kudde, waar over hy tot Herder wordt
aangesteld. Ik moet hier als in 't voorby gaan gewag maken van een voorrecht dat
(a)
die Herders in Saxen genieten; te weten den vryen dronk.
+
De Superintendenten, waar van ik reets verscheidene reizen gewaagt hebbe,
+
(b)
Luthersche Bisschoppen.
zyn als Bisschoppen onder de Lutheranen. Zy hebben een Bisdom onder hun
bestier, daar de gemeentens en de Herders verplicht zyn hun gezag te erkennen,
en in zeer netelige of gewichtige zaken toevlucht tot hen te neemen. Ik zegge niets
van andere Kerkelyke graden of bedieningen, gelyk het ampt der Diakenen,
Aartsdiakenen, enz. Dienaangaande verzende ik den Lezer tot de Kerken-Ordening
der Boheemsche Broederen, dewyl het onderscheid tusschen deze en de Lutheranen
+
in dat stuk van weinig belang is. Laat ons wegens de Consistorie iet melden. Daar
is het dat de gewone kerkelyke zaken verhandelt worden, doch zo, dat indien 'er +Hoe verre de Waereltlyke
eenige gewichtige zwarigheden opkomen, de waereltlyke Magt daar van kennisse macht zich in het
neemt, zonder nochtans te benadeelen het Kerkelyk vermogen in 't geen eigentlyk Geestelyke uitstrekt.
tot de herderlyke roeping behoort, namelyk de prediking, de bediening der
Sacramenten, het onderzoek en de verordening der Candidaten tot de Bediening,
en de magt der Sleutelen. Die rechten blyven aan de Luthersche Kerk gehecht. Wy
mogen ze derhalven de inwendige magt noemen. Het recht van nieuwe Constitutien
in de Kerk op te rechten, zekere gebruiken te veranderen of te verbeteren, en
Synoden te beleggen, wordt mede niet aan de Kerk betwist, doch het moet
geschieden met goedvinding van de burgerlyke Regeering: dit nu is de uitwendige
magt, die alle Kerken, van de Roomsche afgescheiden, verplicht zyn te erkennen.
Het koomt die uitwendige Macht ook toe met de inwendige zaam te spannen tot de
voortplantinge des geloofs, tot de verdediging van den Evangelischen Godsdienst,
en tot de noodwendigheden van deszelfs Herderen. Alle de Gereformeerde Secten
hebben zonder eenige achterhouding omhelst de decisie die Constantyn tegen de
Bisschoppen van zynen tyd uitsprak: Gy lieden zyt Bisschoppen in de Kerk, en ik
ben het buiten de Kerk. Eertyds waren 'er vier Consistorien in Saxen, namelyk
Wittenberg, Leipsig, Misna, en Swiekow. In 't vervolg heeft men de twee laatste
afgeschaft, en Dresden by de twee eerste gevoegt. Te Dresden is tegenwoordig de
opperste Consistorie, waar in is ingelyft het geen men Kirchen Rath of Kerken-Raad
noemt, bestaande uit een Voorzitter die de waereltlyke Macht verbeeldt, en eenige
(a)
(b)

Freye tische drunk.
Die Superintendenten worden in Sweden en Denemarken Bisschoppen genaamt. Zomwyl
geeft men hun den tytel van Praepositus, 't welk ik overzette, Hoofd of Overste. In Denemarken
stelt de Koning de Bisschoppen aan, en benoemtze. De Superintendent van Zeeland, die
ook Bisschop van Koppenhagen geheten wordt, wydt de anderen in. De plechtigheit dezer
inwyding geschiedt in de St. Maria Kerk van Koppenhagen, in de tegenwoordigheit van den
Aarts-Priester der plaats, en van vyf of zes Pastoren. De Superintendent van Zeeland wordt
gewyd door den nabuurigsten Bisschop. Die Superintendenten bevinden zich tweemaal 's
jaars in de vergadering van hunne Geestelykheit. Deze Vergadering bestaat uit den
Superintendent en uit de Aarts-Priesteren of Intendenten van het Bisdom. De gemeene
Pastoren maken de lagere Geestelykheit uit. De Gouverneur der Provincie zit in die
Vergaderingen voor, uit naam van den Koning. De Aarts-Priesteren, waar aan men zomtyds
ook den naam van praepositi geeft, en die, als Bisschoppen over de mindere Geestelykheit
zyn aangestelt, hebben het opzicht over de Kerken en over de Scholen. Zy worden gekoren
door de Pastoors van de Landstreek, onder het gezag van den Superintendent. Zy moeten
ten minsten eenmaal 's jaars alle de Parochien van hun District bezoeken. Zy hebben ook
het recht van de Herderen te censureren, hun de tienden te doen betalen, enz. Andere
gebruiken van minder belang sla ik over. In Zweden wordt de Kerk bestiert door eenen
Aartsbisschop en tien Bisschoppen .... over elk tiental van Kerken is tot opziener aangestelt
een Prévoost of Veld-Diaken.
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Raden, aan de welke men ook den tytel van Consistoriaale Heeren geeft. De
President of Voorzitter ondertekent de Besluiten in den naam van den Vorst. Men
kan van de Consistorie aan den Souverein appelleeren, maar de Kerkelyke Senaat
oordeelt zonder appél, hoewel men van de zaken, in die twee vergaderingen
geweezen, ookrevisie aan de Opperste Consistorie kan verzoeken.
(c)
+
De Onder-Dienaren van de Luthersche Kerk worden doorgaans begrepen onder
den naam van Klerken. Onder deze behoorde men zonder tegenspraak voor de +Aanmerking op de
(d)
Onderwyzers van de
voornaamste te houden de zulken die
Jeugt.

(c)
(d)

Nomine Clericorum veniunt, & sub minimo Clericorum ordine comprehenduntur Carpz. ubi
sup.
Men noemt ze in 't Hoogduitsch Schuldieners of Schooldienaren. In Denemarken staan de
Scholen ook onder het Kerkelyk Gezag. De Superintendenten of de Intendenten stellen de
Schoolmeesters in hun ampt, nadat zy ze geëxamineert hebben.
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ter onderwyzinge van de jeugt worden aangestelt, en met eene wedde beloont. Dit
is een noodzakelyk en moeilyk ampt, waar toe doorslepene luiden, bekwaam om
tot in de innigste schuilhoeken van het hart door te dringen, behoorden verkoren te
worden, in plaats dat het zelve gemeenlyk door personen zonder opvoeding en
zonder wetenschap wordt bekleed. Men behoorde met ernst te overwegen, dat de
scholen zyn de Queekplaatsen, waar in de grond gelegt wordt van de opvoedinge
van Vorsten en onderdanen, van edelen en handwerksluiden, van wysgeeren en
kunstenaren, van geleerden en legerhoofden, van overwinnaren en uitvinders van
wetenschappen, eindelyk van eerlyke luiden en schelmen, van rechters en
(a)
misdadigers. Dit zyn de gedachten van een verstandig Duitscher, wiens oordeel
ik geloof dat niemant wraken zal. De andere minder Bedienden zyn de
Kerkbewaarders, de Kosters, de Zangers en de Organisten, enz. Het staat aan de
Herderen, om het gedrag en de bekwaamheit dier Beampten te onderzoeken: en
dat onderzoek geschiedt in de volle Consistorie.
+
Van de Bestierders der Luthersche Kerk gaan wy over tot de Gemeente. In de
Kerk komende, moet de gelovige Lutheraan zyn hart naar God opheffen: en gelyk +De devotien der
zich altoos eenige plechtigheit vermengt met zaken die zulks het minst vorderen, Luthersche Gemeente.
zie hier de uiterlyke gedaante van die voorafgaande devotie. De Luthersgezinde
mannen doen een schietgebedeken, terwyl zy den hoed voor hun aanzicht houden;
van gelyken doen de Luthersche vrouwen achter haaren waayer of mof. Eveneens
doet men, als men uit de Kerk zal gaan. Het gewoon gebed dier gelovigen is, volgens
mynen Saxischen Autheur, het Onze Vader enz: maar dewyl het den Lutheranen,
zo wel als aan de Gelovigen van andere Gezindheden, maar al te veel gebeurt dat
zy te ruw over die devotie heenlopen, heeft hy zelv, in het Hoofdstuk dat over de
Collecten handelt, eene omschryving over de drie eerste beeden van het Gebed
des Heeren, voor de Godvruchtigen in zynen Godsdienst gemaakt. Een ander
Hoogduitsch Schryver heeft de manier van achter den hoed te bidden zo gewichtig
(b)
gevonden, dat hy daar van een byzonder Hoofdstuk in zyn Kerkelyk Rituaal
gemaakt heeft. De evengenoemde Collecten worden gezongen: niemant is onbewust
dat het gebeeden zyn, geschikt naar zekere omstandigheeden van het jaar, en
toepasselyk op de Feesten van den Almanak der Lutheranen. De gelovige Lutheraan,
in de Kerk zynde, moet zich quyten van alle de devotien die tot zyne Gezindheit
behoren. Ik ga ze volgens haren rang beschryven. Vooreerst moet men aanmerken,
dat hier zo als elders veel staat gemaakt wordt op het opus operatum, dat is op de
innige verdienste van godvruchtige oefeningen waar aan regelmatig voldaan wordt,
even als een rekening wordt betaalt door een schuldenaar die wel met eere zou
willen insolvent blyven. Het opus operatum onderstelt, dat alle daat van devotie van
kracht is, en dat de geen die aan die godsdienstige schuld voldoet, zonder iet van
het zyne toe te brengen, echter niet nalaat zich van zynen plicht jegens God te
+
quyten. Het krielt in alle Religien van zulk slag van Godvruchtigen, omdat 'er geen
eene is waar in de noodzakelykheit om God te dienen niet bevolen of onderstelt +Aanmerking daar op.
wordt: ten welken opzichte de mensch zich aan de eene zyde door zyne
hartstochten, en aan de andere door zyne zwakheden bestreden vindt. Laat ons
aan die ongelukkige gesteltenis toeschryven de ongodsdienstigheit welke onze
vrome Historieschryver in die van zyne Gezinte berispt; eene ongodsdienstigheit
die bestaat in te laat ter Kerke te komen, in na de predikatie daar uit te lopen, zonder
(a)
(b)

Namelyk Carpzovius in zyne Jurisprud. Consi stor. ubi sup.
Zie Hist. des Ceremonies Ecclesiastiques de Saxe. De naam van den Autheur van dat fraaye
Hoofdstuk is Calver. Door zyne schranderheit heeft hy gelukkiglyk het zelfde gebruik van
devotie ontdekt in de manier waar op Mozes zyn aanzicht verbergde voor den Braambosch,
enz.
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te wachten tot 'er gebeeden en gezongen is; in te lagchen, in elkander toe te lonken,
in een praatjen te houden in plaats van zich in zyn binnenste te bespiegelen, eindelyk
in zich te haasten om uit de Kerk te komen, om zich vervolgens op eene
ongeoorloofde wyze te gaan vermaken. Ik ben van gedachten, dat 'er geene
Gezindheit is die recht heeft om aan eene andere wegens alle die artykelen iets te
+
verwyten. Wanneer de gelovigen by een gekomen zyn tot het oefenen van hunnen
Godsdienst, 't zy 'er een predikatie gedaan, of alleen voorgeleezen en gebeeden +Luthersche Predikatien
en Gebedestonden.
zal worden, begint men met het zingen van Psalmen en Geestelyke Liederen.
By de Lutheranen doet men veele open-

Bernard Picart, Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren
der waereldt. Deel 5

323
bare gebeeden, en hunne predikatien zyn menigvuldig; vooral te Dresden en te
Leipsig. Alle dagen wordt daar gepredikt en gebed gedaan: waar over de
(a)
Godvruchtige Gerber uitroept, gelukkig is hy die in een stad woont waar in men
God alle dagen bidt! Ik weet niet of 'er te Dresden en te Leipsig meer eerlyke luiden
dan elders gevonden worden; die eenige zaken in die twee Steeden te verrichten
hebben, mogen daar van oordeelen: maar 't zy zo 't zy, in alle de steeden van Saxen
wordt doorgaans twee of driemaal 's weeks predikatie, en meest alle dagen gebed
gedaan. Voor het doen van 't gebed zingt men een Lofzang, en daar worden eenige
Kapittelen uit den Bybel door den Dienaar voorgelezen: de Gemeente bidt knielende.
Voorts wordt 'er een andere Lofzang gezongen, waar na de Dienaar een Collecte
leest, en de vergadering doet scheiden door het geven van den gewonen zegen.
+
Ik zegge niets van het zo menigmaal herhalen van het Gebed des Heeren, 't
welk zelfs op rym gestelt is by de Lutheranen, en in de openbare en particuliere +Luthersche Gezangen.
oefeningen van Godvrucht opgezongen wordt; noch van het lezen van deze of
geene Kapittelen uit de Evangelien en uit de Zendbrieven, naar de verscheidenheit
des tyds en der Feestdagen van het jaar. Men neeme alleen in aanmerkinge, dat
de Dienaar dikwils de Evangelien en de Brieven opzingt, in plaats van ze voor te
lezen. Ook zal ik ten deele als een gebruik en ten deele als een godsdienstige daat
aanmerken, dat de Gelovigen onder het lezen van het Evangelie en van de Brieven,
voor de Predikatie, overendstaan, gelyk ook wanneer het voorlezen van het
(b)
Evangelie op den Predikstoel geschiedt, als mede wanneer de Prediker of Dienaar
den zegen geeft. Het zelfde gebruik van uit devotie overend te staan, wordt op
verscheidene plaatsen mede waargenomen wanneer de Dienaar met het geven
van de Communie aan de Gelovigen bezig is.
Op Hoogtyden predikt men des Zondags ten minsten tweemaal; te weten voor
en na middag. Alle Zondagen wordt 'er ook een predikatie gedaan over den
+
Catechismus, en even daarna wordt de jeugt over de Leerstukken ondervraagt.
Menigmaal worden de begrafenissen tot den Zondag uitgestelt, om de lykreden, +Lykredenen.
die by de Lutheranen over alle dooden, zonder onderscheit van jaren of rang,
gedaan wordt. De Texten, waar over men predikt, worden zelden genomen uit de
boeken die by de Lutherschen en by de Gereformeerden den naam van Apocryphe
dragen. Het laatste gebruik dat ik hier wegens het prediken zal aanhalen, is dat van
+
de Circulaire Predikatien. De Lutheranen noemen dus de predikatien die de Herders
+
op zekere tyden in de Hoofdkerk verplicht zyn te doen, in de tegenwoordigheit
Circulaire Predikatien en
haar
oogmerk.
van den Superintendent, opdat hy dus door zich zelven van hunne methode en
van hunne vorderingen in de Bediening zou konnen oordeelen, en dus onderzoek
doen van hunne leere, verhinderende te gelyk dat zy niet afwyken van de
rechtzinnigheit, enz.
+
Na de predikatie worden de smekingen der particulieren aan God voorgedragen,
als mede hunne dankzeggingen; ook worden dan de afkondigingen gedaan. Door +Voorbeeden en
het eerste beveelt men aan God de zieken, de vrouwen die in de kraam leggen dankzeggingen, enz.
of in barensnood zyn, de reizigers, de bedroefden, enz. In Denemarken draagt men
de geenen die hun huwelyk staan te voltreken, ook in den gebeede aan God voor.
Dit is niet quaad, en om meer dan eene reden, 't zy op de natuurkunde of op de
zedekunde gegrond, behoorden alle de Christen-Kerken dat gebruik in acht te
nemen. Men mogt ook wel een ander, 't welk nog nergens plaats heeft, en echter
niet minder dienstig wezen zou, invoeren, te weten God te bidden om de verzoeninge
(a)
(b)

De Schryver van den gemelde Histoire des Ceremonies &c.
De Saxische Autheur zegt, dat men de Evangelien en de Brieven gemeenlyk ad pulpitum,
dat is op den Lessenaar leest. Men spreekt daar ook de Collecten en den zegen, ubi sup.
pag. 406.
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der Geestelyken en Godgeleerden, hem smekende dat hy hun een geest van vrede,
van liefde, enz. wilde inboezemen. Door de dankzeggingen doen de particulieren
God danken voor weldaden die zy van hem ontfangen hebben. De afkondigingen
dienen tot bekendmakinge van zaken die opzicht tot de Kerk hebben, gelyk
buitengewone devotien, en andere diergelyke dingen. Op eenige plaatzen kondigt
men de beveelen van de Magistraat van den predikstoel af. In het Holsteinsche
heeft men de quade gewoonte van een begane misdaat bekend te maken, en de
vervloeking van den schuldigen daar by te voegen. Die men te onrecht beschuldigt
heeft, bedienen zich aldaar van het
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zelfde middel om zich voor de Gemeente van de beschuldiging te zuiveren; het
formulier van die ontschuldiging luidt ten naasten by aldus. ‘N.N. reden hebbende
om zich te beklagen wegens de quade geruchten die men tegen hem verspreidt
heeft, even als of hy een dief was, en niet konnende ontdekken de oorzaak van zulk
eenen onrechtmatigen laster, neemt, om zyne eere te herstellen, zyn toevlucht tot
de gebeeden der Kerke, en verzoekt de Gelovigen nevens hem God te willen bidden,
dat hy den lasteraar straffe met verlies van zyne eer, van zyn leven, en van zyne
goederen, dat hy hem voor eeuwig van de welgelukzaligen afzondere, enz.
+
Ik hebbe doen aanmerken dat de Luthersche Kerk het gebruik van den Altaar
+
tot de Communie behouden heeft: zy heeft ook bewaart het gebruik van 't
Overblyfselen van het
aansteken van waschkaarssen in de tempelen, van den wierook, van het crucifix Pausdom by de
op den Altaar, van het kruis-teken, van de beelden, enz. Verscheidene Luthersche Luthersgezinden.
Leeraars bekennen dat die dingen den dienst Majesteit byzetten, en zelfs den
aandacht van het volk gevestigt houden. Andere klagen dat het gemeen te veel
werk daar van maakt, en niet te vreden zynde met die zaken boven verdienste te
waardeeren, noch daarenboven dezelve voor wezentlyke gedeeltens van den
Godsdienst houdt; dat zelfs luiden, die door hunne opvoedinge of geboorte boven
de denkbeelden des gemeenen volks behoorden te zyn gesteegen, zo veel eerbied
voor die gebruikelykheeden hebben, dat zy vermaak scheppen, volgens het zeggen
van den Saxischen Autheur, in het stichten van eenen Altaar, uit een beginsel van
een qualykbegrepene devotie, of ten minsten om een gedenkteken van hunne
godvruchtigheit na te laten, in plaatse van die onkosten ten behoeve van arme
menschen te sparen. ‘Men kleest, vaart hy voort, die uiterlykheeden maar al te veel
aan: hoe weinige zyn 'er die zich met hunne gedachten tot aan het Sacrament des
Altaars verheffen: of die een crucifix ziende opgerecht, denken op 't geen zy aan
den gekruisigden schuldig zyn.
Eindelyk staat aan te merken, dat de Luthersche Hervorming het zingen van een
gedeelte der Litanien in de Kerk behouden heeft, doch alleen zulke die aan God of
aan J.C. worden toegeëigent. Volgens de Kerken-orde moeten deze Litanien 's
woensdags en vrydags na de predikatie worden opgezongen. Eenige jonge leerlingen
heffen dezelve op in het Koor, even als Koor-kinderen, en de gemeente zingt ze te
gelyk met hen. Op verscheidene plaatsen daar de Luthersgezindheit de overhand
heeft, wordt nog voor een gedeelte in 't Latyn gezongen. By voorbeeld, men zingt
op de meeste groote Feestdagen de Voorreden in 't Latyn; op Kersdag zingt men
het Lied 't welk begint Puer natus in Betlehem; op Paaschdag, Surrexit Christus
hodie; op Pinxter, Spiritus Sancti gratia; en aan den Altaar na de Communie zingt
men Gloria in excelsis.
De volgende gewoontens behoren zo wezentlyk tot den Godsdienst niet: maar
echter zyn zy in 't algemeen van nut, en zelfs noodzakelyk. In de Luthersche
+
Heerschappyen luidt men de klokken niet voor de Vespers nog voor de Vroegmetten,
+
maar om de Gelovigen te verzamelen, en te nodigen om by de predikatie of by
Het luiden der klokken.
het gebed te verschynen. Op den middag wordt 'er geluid, niet uit kracht van de
+
instelling van Paus Calixtus III. dewyl de Lutheranen dien oorsprong niet willen
+
erkennen: maar volgens eene gewoonte, oorspronkelyk uit het gegeven bevel
Orgelen en ander Muzyk.
des Keizers in den jare 1529. toen de Turken de Stad Weenen belegert hadden,
om een iegelyk aan te sporen tot het doen van gebeeden, zo in 't openbaar als in
't byzonder, om den goddelyken bystand te verkrygen. Men luidt ook de klokken ter
eere van de doden, en by de begrafenissen. Men bedient zich van orgelen in de
Kerken, niet alleen om den fraaien klank, en indien men zo spreken moet, om den
zang der gelovigen verhevenheit by te zetten, maar ook om derzelver stemmen te
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leiden en te ondersteunen. Op de plechtige feestdagen van het jaar hoort men in
de Hoofd-en zelfs in verscheidene andere Kerken van groote Steeden, behalven
de orgelen, maatgezang en concert van stemmen en speeltuigen. De Beschryver
der Saxische Ceremonien verhaalt, dat toen het Lyden voor de eerstemaal met een
concert van twaalf fioolen en verscheidene andere instrumenten in een groote Stad
van dat Keurvorstendom wierdt opgezongen, veele gelovigen geërgert waren over
die nieuwigheit, als beter passende aan de Feesten van Isis of van Cybele in een
Opera, dan aan de geheimenissen van het Christendom.
+
Eer ik verder gaa, moet ik niet vergeten dat 'er by de Luthersgezinden een
+

De Lutherschen hebben
een soort van Kloosters.
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overblyssel is van afgezonderde woningen voor vrouwen en vrysters, waar aan men
den naam van Klooster niet geven mag, schoon zy 'er eenige overeenkomst mede
hebben. Zonder hier gewag te maken van de Abdye van Quedlinburg zeer bekend
in de Hoogduitsche Historie, zy geweten dat men zulke Godsdienstige huizen in de
Staten des Konings van Pruissen, in Saxen, en elders vindt. Zie hier wat een
(a)
Reiziger van die hy in Denemarken gezien heeft, verhaalt. ‘Men vindt (te Roschild)
een Convent van Luthersche Nonnen, maar zy doen geen geloften voor al haar
leven .... Het bestaat in 't geheel uit eene Abdisse en zes Nonnen, die twee aan
twee slaapen in zeer zindelyke kamers. Elke Nonne heeft haar afzonderlyk vertrekjen,
daar zy bezig is met eenig handwerk, met het lezen van godvruchtige boeken, of
met bidden, volgens haar goeddunkken. Zy hebben eene Kapelle ... waar in des
Zondags en Vrydags gepredikt wordt .... hun Priester bedient zich van een soort
van Stool van carmozyn fluweel, met een crucifix met zilver geboord op zyn borst,
wanneer hy voor den Altaar staande de gebeeden leest... maar als hy op den kansel
treedt, heeft hy alleen een Koorkleed of wit hembd over zyne klederen aan .... Het
gewaad dier Nonnen verschilt niet van dat der andere Deensche vrouwen ... en zy
hebben vryheit om dat soort van Klooster te verlaten, wanneer zy zich in 't Huwelyk
willen begeven...’
Ik vindt niets diergelyk in de landen die zich aan de Hervorming van Calvyn
+
houden, uitgenomen zekere kleine Gemeenschappen, die in den aanvang van het
+
vluchten der Protestantsche Calvinisten van Vrankryk, onder den naam van
Godvruchtige Societeiten
Societeiten in Holland wierden opgerecht. Deze Societeiten bestonden uit vrysters in Holland.
en vrouwen die meest alle godvruchtig en hoogbejaard waren, onder de bestiering
van eenige Dames, ook vluchtelingen als de andere, doch van zulk een aanzien en
rang dat zy geacht wierden als Abdissen van die Gemeenschappen, te weten voor
zo verre de Gezindheit der Gereformeerden zulks lyden kan. Men badt God en men
las den Bybel en andere godvruchtige boeken aldaar in 't gemeen: doch men deet
'er geene predikatien, noch uitdeelinge van het Nachtmaal. In die afgezonderde
plaatsen moesten die godvruchtige Refugiées zich ontdoen van alle
quaadsprekendheit en waereldsche nieuwsgierigheit, en zich wachten van alle
gewoel en beslommeringen dezer eeuwe, enz. Eenige dier Societeiten zyn nog in
wezen. Ik moest ook niet overslaan eenige andere gemeenschappen, die reets over
lang in Duitschland en Holland zyn opgerecht, en eeniger mate naar de afzonderinge
der Kloosteren gelyken. Het zyn huizen waar in zich oude en zwakke luiden begeven,
of wel de zulke die te weinig goederen bezitten om van derzelver inkomsten te
konnen bestaan, en die moeds noch bekwaamheits genoeg hebben om hun geld
tot voordeel aan te leggen, en zich met het werk hunner handen te geneeren. Die
personen kopen hun kost, dat is, begeven zich in de gemelde huizen voor het overige
van hun leven, mids betalende een zekere somme aan de kasse van de
Gemeenschap. Die somme is evenredig met hunne jaren, en staat aan te merken,
dat hunne overige goederen na hun doot aan het Huis vervallen; ten ware zy dezelve
by testament hadden vermaakt, voor dat zy zich daar in begeven hadden.
+
De Lutheranen hebben na hunne Hervorming nog veele Feestdagen behouden.
Zeer waarschynelyk is het, dat dat gebruik in weerwil van den Reformateur is in +Feestdagen der
wezen gebleven, en dat hy geen kans ziende om het geheel weg te nemen, uit Lutheranen.
vreeze van door te veel eisschens het volk gaande te maken, gemeent heeft dat
(b)
het beter was iet toe te geven aan de zwakheit der geringe zielen. Gave God, zegt
hy ergens, dat 'er geen anderen Feestdag buiten den Zondag by de Christenen in
(a)
(b)

Relation d'un voyage en Dannemarc à la suite de l'Envoyé d'Angleterre, gedrukt te Rotterdam.
1707.
Uit de Werken van Luther aangehaalt in l'Histoire des Ceremonies. ubi sup.
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gebruik was, en dat alle de gedachtenisvieringen enz. tot dien plechtigen dag
verzonden wierden! dan zouden de luiden door de bezigheden der werkdagen
verhindert worden quaat te doen, en het land zou minder verarmen. Die redeneering,
in een zekeren zin opgevat, is zeer billyk. Ondertusschen is het noodzakelyk, dat
'er ten minsten eenige plechtelyke Feestdagen zyn, niet voor zekere zielen van een
hogen vlucht, die, om zo te spreken, alle dagen zich met God vereenigen, en wel
zo als het haar behaagt: maar voor zielen van een grover aart, welke men als
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dwingen moet om op haar plicht te denken, met haar onder het juk van gewoonte
en plechtigheit te houden. Met één woord, ik geloof niet dat eenig Statendom zich
veel beter bevonden heeft met jaarlyks een douzyn dagen op den Almanak te
winnen: daarenboven is my geen land in de waerelt bekend, daar de menschen
geen vryheit nemen om zo veel tyd als hun behaagt, tot uitspanningen buiten hunne
plichten af te zonderen. De opperste Wetgever heeft den Joden eenige Feestdagen
toegestaan, als tot eene uitspanninge van hunne plichten. De Christen-Kerk heeft
de Feesten voorgeschreven tot de heiligmaking van hare gelovigen, maar echter
heeft zy wel begrepen dat de Gelovigen onder het gemeen uitspanning nodig hadden
even als de Joden. Wy mogen dan besluiten, dat de Feestdagen niet volstrekt onnut
zyn, voor zo verre zy door buitensporigheit geen nadeel aan de zamenleving
toebrengen. Laat ons nu tot de plechtige Dagen der Lutheranen overgaan. Zy vieren
+
(a)
drie Feestdagen op den Kers-tyd. In eenige Luthersche landen gaat een iegelyk
+
op Kers-nacht naar de Kerk, met een brandende kaars, 't zy van smeer of van
Het vieren van Kersmis.
wasch, in de hand. De gelovigen, in de Kerk vergadert zynde, brengen den nacht
door met zingen en God te bidden, by het licht van hunne kaarssen. Menigmaal
zelfs brandt men daar zo veel wierook, dat de damp daar van als een draaikring
maakt waar in die devotarissen schynen opgesloten. 't Is ook een gebruik in
Duitschland, dat men zyne kinderen en goede vrienden op Kersdag een gastmaal
geeft, en eenige geschenken doet; voornamelyk aan de kinderen, die men dan ook
(b)
zeer belagchelyke denkbeelden inboezemt, met tot hen te zeggen dat J.C. op
Kersnacht met allerlei poppegoed uit den Hemel nederdaalt. Een ruim zo zotte daat
is het, dat men een jong kind in de luuren gaat bakeren, en in een wieg sussen, om
de kindsheit van Onzen Zaligmaker daar door te verbeelden. Nog een ander gebruik
niet minder buitensporig is 'er, namelyk dat men zich daags voor Kersmis gaat
(c)
vermommen en verkleden op allerleye wyzen, die zo belagchelyk als onbetamelyk,
en zelfs dikwils gevaarlyk zyn. Wy moesten niet vergeten het zingen van
Kers-Liederen langs de straten door zekere gewaande devotarissen, die den naam
van bedelaaren beter zouden verdienen. Menigmaal zingen zy die Liederen op,
onder het doen van belagchelyke sprongen, en het maken van buitensporige
gebaarden. In Holland ziet men het gemeene volk eenigen tyd voor Kersmis byna
+
eene volkomene mascarade aanrechten. De zangers verkiezen drie der
+
welgemaaktste van hunne bende, om de drie Koningen op een rei gaande te
Drie-Koningen.
verbeelden. De middelste stapt statelyk voort met een groote sterre van wit papier,
die aan het opperste einde van een lange stok is vastgemaakt: binnen de sterre
branden een of twee kaarssen. Die dezelve draagt, doet ze omdraajen terwyl hy
zingt. De drie Koningen hebben witte hembden aan, en zy zyn als gekroond met
een soort van een windsel om het hoofd, dat met klatergoud versiert is. Een van de
drie heeft een zwart momaangezicht voor, of zyn aangezicht is maar bestreken met
zeker zwart smeersel; ook ziet men zomwyl dat zy alle drie zwart gemaakt zyn; Dat
(a)

(b)
(c)

De Hoogduitsche naam van dat Feest betekent eigentlyk Nacht van Consecratie of van
Reinigmaking, Weychnachte. Andere meenen dat dit woord Wyn-nacht beduidt, steunende
op een zekere Overlevering onder het gemeene volk, dewelke wil dat met de geboorte van
J.C. alle de fonteinen den smaak van wyn gekregen hebben. Zelfs is die Overlevering zo
ingewortelt in het verstand van het gemeen in Duischland, dat het zich voor goed inbeeldt,
dat 's middernachts wanneer de Kerstyd begint, het water overal in wyn verandert wordt. Ik
verhaal dit op het geloof van den Autheur der Verhandelinge over de Kersmis-mommeryen
(de Larvis Natalitüs), en ik voeg'er by, dat men dat gevoelen van 't gemeene volkjen zou
konnen vergelyken met dat van de fonteinen door Bacchus in wyn verandert.
Met diergelyke zottigheden vermaken de Hollanders hunne kinderen op St. Nicolaas avond.
Zie het verslag van die vermommingen in een boek, genaamt Drechlers de Larvis Natalitüs,
gedrukt te Leipsig in 't jaar 1684.
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spel begint doorgaans half November, en eindigt met Driekoningen. Maar laten wy
ons niet langer met die zottigheeden van het gepeupel ophouden.
+
Op Paasch-en Pinxter-tyd heeft men ook drie Feestdagen, even als op Kersmis.
+
Die dagen hebben niets byzonder ten aanzien van de plechtigheden, maar ten
Paaschen
Pinxter-Feesten.
opzichte van het bygeloof koomt in aanmerkinge het Paasch-water, 't welk tot
geneezinge van oogqualen, en het herstellen van gebrokene leden gebruikt wordt.
Het Paaschwater is niets anders dan gemeen water, op Paaschdag voor den opgang
der Zonne uit de rivier geschept. Men voedt het zelfde bygeloof omtrent de paarden:
want men beeldt zich in, dat wanneer men de
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COUTUME observée à SCHERMERHORN à la PENTECÔTE.

B. Picart invenit. et del. 1732.COUTUME de la PENTECÔTE, à la HAYE.
l'ETOILE des ROIS promenée dans AMSTERDAM.
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paarden op Paaschdag voor Zonnen opgang in de eene of de andere rivier doet
zwemmen, die dieren daar door bevryd zyn van kreupel of lam te worden, enz.
+
Te Dresden, zegt onze Saxische Schryver, en meest door gantsch Saxen plagt
men op Hemelvaartsdag in alle de Kerken Meibomen te planten. Op Pinxterdag +Meibomen op
Hemelvaartsdag.
plantte men wederom andere, die men niet wegnam dan op den dag der H.
Drievuldigheit. De Koning van Polen schafte die gewoonte af in 't jaar 1715. omdat
de bosschen daar door wierden geschonden, en omdat 'er veele ongeregeltheden
omgingen onder die Meibomen, waartoe men doorgaans de zwaarste en hoogste
Berken uit het Woud nam; invoegen dat de Kerken, even als in de eerste tyden, in
+
't midden van bosschen scheenen te staan. De andere Feesten der Lutheranen
+
(a)
Andere Feestdagen.
zyn Nieuwjaarsdag of het Feest der Besnydenisse, 't welk veel jonger is dan
(b)
de vier voorgaande; het Feest van Driekoningen Epiphania geheten; de Reiniging
der H. Maagd of Vrouwlichtmis dag, en Maria-Boodschap. Op deze twee laatste
Feesten doet men de Maagd geenerlei eerbewys aan, noch men ziet geene
Processien of andere plechtigheden, die by de Roomsgezinden in gebruik zyn. Het
Feest der Drievuldigheit viert men des Zondags na Pinxter, dat van Johannes den
Doper den 24. Juny, en dat van Maria Visitatie den 2. Julii, even als by de
Roomsgezinden. Eindelyk viert men ook het Feest van den Aarts-Engel Michael,
of men zegge liever dat de Luthersche devotien op St. Michiels dag maar een gevolg
zyn van het oud gebruik, 't welk by hen is overgebleven, doch ik weet niet hoe, dewyl
hunne Gezindheit den Engelen geenerlei eere bewyst. Zie daar de voornaamste
Feestdagen der Lutheranen. Ik moet hier aanmerken, dat het gemeene volk op
+
zommige plaatzen tusschen Paaschen en Pinxter een gebruik heeft, 't welk alzo
+
belagchelyk is als de bygelovigheden omtrent den Kers-tyd. Jonge meisjes
Pinxterbloemen.
volgens haar vermogen opgetooit, en met allerlei soort van bloemen volgens het
saizoen bekranst, gaan al zingende langs de straten bedelen, mogelyk zo veel ter
eere van 't saizoen, als van het feest: want ik houde my verzekert dat dat gebruik
een overblyfsel is van het Heidendom, en dat de Pinxter maar een voorwendzel is
van de geringe devotie welke in die gewoonte schynt opgesloten. In eenige Steeden
van Nederland is dat gebruik ook overgebleven. In Noordholland dragen vier meisjes
een vyfde overendstaande op een burretje. Die gedragen wordt, is naar 's lands
wyze opgeschikt met verscheidene kettingen van barnsteen en rood koraal, met
beugeltassen, met middelriemen, en boven dat alles met tien of twaalf zilvere bellen.
Om, zo ik meen, den opschik te grootscher te vertonen, heeft zy in haar rechter
hand een zilver kommetjen, en in haar linker een klein fluitjen van het zelve metaal,
waar op zy fluit wanneer men den ontfangst naziet. Een Hollandsch Schryver
verzekert dat die wonderlyke ceremonie te Amsterdam, te Enkhuizen, en op andere
plaatzen in de jaren 1612. 1635. en 1646. verboden wierdt, uit hoofde van zekere
misbruiken die zich daar onder vermengden. Men ziet die plechtigheit op twee
verscheidene wyzen in de hier by gevoegde plaat afgebeeld.
+
Ik zegge niets van de Feesten, die de Secte nog heeft behouden na Luthers tyd,
+
(c)
Afgeschafte Feesten.
en die men allengskens heeft afgeschaft: gelyk zyn de Kruis-vinding, het Feest
(a)
(b)

(c)

Het is, volgens eenige Schryvers, eerst opgekomen in de dertiende eeuw.
De Wyzen uit het Oosten, die ik weet niet by wat autheuren genaamt worden Aror, Sater, en
Peratoras, of Apellius, Amelius, en Damascus, of Magalach, Galgolath, en Saracin, of eindelyk
Gaspar, Melchior, en Balthasar. Den eenen schryft men het Koningryk van Persien toe, den
ander dat van Nubien, en den derden dat van Ethiopien of Arabien. Alle die zich bemoeit
hebben met het schryven van die fabelen, hebben zich ongetwyfelt ten kosten van de
lichtgelovigheit van het gemeen willen vermaken.
Het feest Allerheiligen is in zyn eigentlyken zin in Denemarken afgeschaft, doch het wordt
daar geviert om God te danken voor het zuiveren van de Kerk, door de bezorging van Luther.
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(d)

aller Heiligen, dat der Overledenen, en veele andere Feestdagen van Heiligen,
enz. Maar zie hier nog andere Feesten, die van meerder gewicht zyn by de
Luthersgezinden.
+
Zy hebben tot heden toe het Jubilé of hondertjarig Feest van hunne Hervorming
+
geviert. Hier is het dat de fraaye vernufte der Luthersgezindheit hun brein
Luthersche Jubiléen.
verstandiglyk slypen tot het uitvinden van Tyd-

(d)

De bygelovigheden van het gemeen by gelegenheit der Kersdagen aangehaalt, verplichten
my hier gewag te maken vna eene andere belagchelyke opinie, die nog niet uitgerooit is. Op
eenige plaatsen in Duitschland zetten de kinderen op St. Maartens nacht potten of vaten vol
water in de lucht, zich inbeeldende dat het zelve altoos in wyn verandert, omdat zy inderdaat
's anderendaags wyn in plaats van water vinden.
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schriften ten Tydgedichten, enz. ter eere van Luther en van zyne werken. Voorts is
'er geen vaste regel op het vieren van die Feesten. Zy bestaan in openbare
vreugtbedryven met devotien vermengt: elk Gebied doet daar omtrent meer of min,
naar men zulk goedvindt, even als men doorgaans in het vreugdevieren over
behaalde overwinningen op den vyand gewoon is. Om den geestelyken triomf en
de nederlaag van het Pausdom in een aanzienelyk gedeelte van Duitschland en
van het Noorden door de overwinnende wapenen van den Tegenpaus Luther uit te
(a)+
beelden, openen zomwyl de Lutheranen den groten Feestdag van het Jubilé met
+
de vergadering der voornaamste Heeren van de Stad of van den Staat, met
Plechtigheit van het
Jubilé te Dresden.
zwarte mantels omhangen; en die vergadering geschiedt op het Stadhuis, van
waar men 's morgens vroeg als in processie voortgaat naar de Hoofdkerk, daar de
Geestelyken en die der Collegien zich ook verzamelt hebben, dewelke van gelyken
als in Processie de Regenten te gemoed treden. Vervolgens neemt elk zyn plaats
in de Kerk, om deel te hebben aan de devotie van het Feest, welke bestaat in het
zingen van Psalmen en Lofzangen, onder het geluid van speeltuigen en stemmen
die zich laten horen uit het Koor; als mede in gebeeden tot God, en in het aanhoren
van een predikatie, die met opzet op de gelegenheit des tyds toepasselyk gemaakt
is. De Kerken zyn dan versiert met bloemfestonnen, enz. Ook houdt men veeltyds
Nachtmaal onder het vieren van dat Jubilé. Men viert die Feesten overal niet even
lang. In 't jaar 1730. hielden de Augsburgsche Lutheranen dat van hunne Confessie
veertien dagen achtereen.
Het eerste Jubilé der Lutheranen was dat van 1617. Dus heeft men het reets
tweemaal geviert. De dagen, tot dat Feest geschikt, waren de 31. van October en
de twee eerste dagen in November, ter gedachtenisse van den aanvang der
Reformatie, twee hondert jaren te voren (te weten volgens het Jubel-feest van deze
eeuw) door Luther begonnen. Dit Jubilé der Hervorming wordt in 't algemeen
onderhouden overal daar Luthersgezinden zyn. Men voege hier by het Jubelfeest
van de Augsburgsche Confessie, 't welk zo algemeen niet geviert wordt; als mede
de particuliere Jubel-feesten der Statendommen die de Leere van Luther hebben
aangenomen, dewelke gehouden worden in elk honderste jaar na hunne Reformatie.
+
Zodanig was het Feest dat men in den jare 1693. in Zweden hieldt, wanneer de
+
eerste hondert jaren na het Concilie van Upsal, waar in men de oprechting der
Het Luthersch Jubilé in
Zweden.
Luthersgezindheit door gantsch Zweden, en het verbannen van den ouden
Godsdienst volbracht hadt, waren verlopen. De opening van dat Jubilé geschiedde
den 26. February onder het luiden der klokken. 's Morgens vroeg haasteden zich
alle de gelovigen om in de Kerken te komen tot het aanhoren van de predikatien
op dien dag, dewelke gevolgt wierden van een gebed van Dankzeggingen, 't welk
de

Koning Karel de XI hadt doen opstellen om na die predikatien te worden
voorgelezen of opgezegt. Na het gebed volgde terstond het gezang der gelovigen;
en terwyl de keteltrommen en allerlei speeltuigen zich onder de stemmen der Kerke
vermengden, balderde het kanon op de wallen van Stokholm, even of Luther
wederom was opgestaan om den Paus te bestormen. 's Avonds en 's nachts zag
men overal illuminatien en vreugdevuuren ontstoken. Op de volgende dagen bedreeft
men ook veel blydschap en vrolykheit.
+
Toen in 't jaar 1617. de Stad Ulm het groot Jubilé vierde, deet men een plechtig
+
gebed op dat Feest toepasselyk, de school-jeugt der gantsche Stad wierdt met
In de Stad Ulm.
ceremonien naar de Kerk geleid, en na de predikatie voor de gantsche Gemeente
gecatechizeert. Vorvolgens badt men God om den voortgang van den Lutherschen
Godsdienst tot aan de latere Nakomelingschap. In de week na het Feest wierdt elk
(a)

Op die wyze is het Jubilé te Dresden geviert. Zie de Beschryving der Saxische Ceremonien,
in 't Hoogduitsch.
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scholier met een gedenkpenning en met een exemplaar van het Jubilé-gebed
beschonken. Deze gebruiken hebben meer of min stand gegrepen by de
Jubel-feesten, die men in de Luthersche Heerschappyen geviert heeft. Men voege
by die drie soorten van Jubiléen die der Universiteiten, en dat van het formulier van
Eendracht.
Voor dat ik kome tot de Communie, zal het goed zyn dat ik my wat uitbreide over
(b)
de Luthersche Lithurgien. Ik hebbe reets iet gezegt wegens zekere veranderin-

(b)

Ubi sup. pag. 111.
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gen door Luther gemaakt. Uit het geen hier volgt, zal de Lezer beter konnen
+
onderricht worden. In 't jaar 1523. gaf Luther een formulier van Misse en Communie
+
aan de Kerk van Wittenberg. In de voorreden van dat formulier noemt by de
Een Misformulier, door
Misse en de Communie des broods en des wyns een Kerkgebruik 't welk op eene Luther uitgegeven.
goddelyke wyze door J.C. is ingestelt, maar hy vaart geweldig uit tegen den Altaar
van den godlozen Achaz, dien verfoeilyken Canon, dien modderpoel van allerlei
stopwoorden enz. Zie daar hoe hy den Canon van de Mis afmaalt: en vervolgens
ontkennende dat zy een offerhande is, wil hy dat men 'er niets anders van zal
(a)
behouden dan het geen hier volgt. ‘Men zal, zegt hy, behouden de inleidingen
voor de Zondagen, en voor de Feesten van Kersmis, van Paaschen, van Pinxter,
enz...... Men zal in de Predikatien op Zondagen gewag maken van de Werken der
Heiligen die de gedachtenisse der Kerke zullen verdienen. Behalven de feestdagen
(b)
van Kersmis enz. zal men ook onder de Feesten van J.C. stellen de Besnydenis,
Driekoningendag, enz. Men zal behouden het Kyrie éleison met de verscheidene
gezangen naar tyds gelegenheit, het Gloria in excelsis, de Collecte of het algemeen
gebed, voor zo verre het overeenkomt met de godvrucht, gelyk de meeste Collecten
van den Zondag. Opdat Gebed zal volgen het voorlezen van den Brief.’ (Men
beschryft als in het voorbygaan den autheur van de Orde der Brieven, te zyn geweest
(c)
een grote weet-niet, en een bygelovig hoogachter der werken. Het zou veel beter
geweest zyn, zegt men, dat men de plaatsen uit de Brieven, die het geloof in Christus
leeren, hadt bevolen voor te lezen. Hier ziet men eene der buitensporigheden die
+
uit de Theologische disputen ontstaan zyn, en die voet geven tot Contradictien. 't
+
Zy men het geloof omhelst met verwaarlozing van goede werken, of de goede
Aanmerking op het
werken met verwaarlozing van het geloof, die twee uitersten zyn even gevaarlyk, geloof en de oefening van
en uit die twee beginselen kan evenveel zonde ontstaan. Het een kan ons dienen goede Werken.
tot die godvruchtige onkunde, dewelke zekere luiden onder den naam van Orthodoxie
of Rechtzinnigheit gecanonizeert hebben: het ander kan ons onderworpen maken
aan die fraaye en prachtige bygelovigheit, waar door veele Christenen onder den
naam van Godsdienst misleid worden. Maar laat ons niet dogmatizeren over die
stoffe, en liever, terwyl onze leermeesters maar al te veel tot vergelykinge van hunne
contradictien met elkander overhoopleggen, standvastig aankleven aan de ware
deugt waar van het beginzel in God alleen te vinden is, en welkers verdienste alleen
+
bestaat in de navolging van het Opperwezen.) Luther beveelt vervolgens ‘het zingen
+
van den Trapzang bestaande uit twee verzen van het Halleluja, of maar uit één
Vervolg van Luthers Mis
formulier.
vers, naar 't believen van den Superintendent; hy keurt alleen goed het kort
Kers-gezang, beginnende Grates nunc omnes: daar zyn byna geene geestelyke
liederen dan dat van den H. Geest, en het veni spiritus sancte, nevens nog eenige
weinige .... Het Symbolum of geloofsformulier van Nicea mishaagt hem niet; en wat
het sermoen in de gemeene taal betreft 't is onverschillig of men het voor het
Symbolum doet, dan of het voor de Inleiding van de Mis gedaan wordt... Hy verwerpt
het Offerdeel der Misse, noemende het zelve verfoeilyk. Ik sluite uit, vaart hy voort,
al 't geen naar de offerhande met den Canon gelykt. Wy behouden alleen 't geen
zuiver en heilig is, en dus beginnen wy onze Misse..... Wat de Communie aangaat,
ik ben daar voor dat men zuiveren wyn neeme zonder inmenging van water, omdat,
(d)
volgens de berisping van Jezaias aan de Joden, het water my niets goeds schynt
te betekenen. De zuivere wyn betekent zeer wel de zuiverheit der Evangelische
Leere, enz. Het brood en den wyn gereet gemaakt zynde, zal men zeggen Dominus
(a)
(b)
(c)
(d)

Ex Hospiniano Hist. Sacram. p. 2. pag. 27. & seq.
Zie het voorgaande.
Insigniter indoctus & superstitiosus operum ponderator.
Jezaias Cap. I. Uw drank is met water gemengd.
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vobiscum. Rs. et cum Spiritu tuo; sursum corda, Rs. habemus ad Dominum &c.
nevens de woorden van J.C. Ik wensche dat die woorden mogen volgen op de
Voorreden na een korten stilstand, en dat zy opgezegt worden met eene
stemverheffing als die waarmede men het Gebed des Heeren in den Canon opzingt.
Na den Zegen zal het
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Koor 't Sanctus en 't Benedictus zingen, en na het eindigen van 't Benedictus, zal
(a)
men het brood en de kelk opheffen... daar na zal men het Gebed des Heeren
uitspreken .... men zal de Hostie niet breken, noch men zal ze niet mengen in den
beker. Straks na het Gebed des Heeren zal men zeggen Pax Domini, 't welk eene
openbare absolutie van de zonden der Communicanten is..... Vervolgens zal de
Celebrant zelv Communiceren, en de Communie aan het volk geven. Onder de
Communie zal men zingen Agnus Dei &c.... Men zal, zo men wil, de Communie
(b)
mogen opzingen, maar in plaats van de laatste Collecte, Complenda genaamt,
dewelke eenigzins naar Offerhande gelykt, zal men op den zelfden toon voortlezen,
quod ore sumpsimus, Domine: men zal ook mogen zeggen, corpus tuum, Domine,
quod sumpsimus &c. voegende het eenvoud by het meervoud, Dominus vobiscum
&c. In plaats van Ite Missa est, zal men zeggen Benedicamus Domino nevens het
Haleluja in Muzyk, 't welk men, zo men wil, nemen kan uit het Benedicamus van de
Vespers. Men zal den gewoonen zegen geven, of wel den geenen dien God zelve
de

heeft voorgeschreven in het 6 Capittel van het Boek Numeri, dus luidende, de
Heere zegene ons, en hy behoede ons, enz.’ (By de Gereformeerden is het
uitspreken van dien Zegen over de gelovige Gemeente, na de openbare oefeningen
van hunnen Godsdienst, mede in gebruik.) Luther geeft voortsaan ydereen vryheit
in het dragen van gewaad of kleederen, mids dat men daar in geen pracht noch
+
overdaat pleege. Wyders overgaande tot de private Missen, veroordeelt hy dezelve
als volstrekt onnut, van weinig stichting, en gantsch strydig met de Instelling van +Luther veroordeelt de
J.C., die de geheele vergaring der Gelovigen ten Avondmaal roept. In de private Private Missen.
Missen bereidt zich de Altaar-Bediende een plechtig gastmaal, 't welk niet aan hem
alleen, maar aan de gantsche Kerk toekoomt: 't is eene weltoegerichte tafel, maar
men ziet 'er geene genodigden. Hy wil ook dat men de geenen die zich ter Communie
aanbieden, zorgvuldig zal onderzoeken, en dat men zo wel die door hunne onkunde,
als door hunne quade zeeden de Communie onwaardig zyn, daarvan moet uitsluiten.
+
Over de private Biecht voor de Communie, laat hy zich dus uit, ‘Zy is niet
noodzakelyk en men moet ze niemant afvorderen; echter heeft zy hare nuttigheit +Zyn gevoelen over de
Private Biecht voor de
in, en men moet ze niet verachten ... Ik wenschte ook wel, zegt hy verder, dat
het volk Lofzangen in de gemeene taal, op het einde van de Mis, aanhief.... De Communie.
Bisschop zou het zodanig konnen schikken, dat men dezelve terstond na het
Latynsch gezang begost aan te heffen, of dat men ze den eenen dag in 't Latyn, en
den anderen in de gewoone taal opzong, zo lang tot dat de gantsche Misse zal
gelezen worden in een taal die alle de gelovigen verstaan.’
Zodanig was het formulier 't welk de Saxische Reformateur ten dienste van de
Wittenbergsche Kerk hadt opgestelt, en waar aan het scheen dat alle de Kerken
der Luthersgezindheit zich volkomen hadden moeten gedragen. Nochtans is zulks
+
zo niet geschiedt. Niet alleen hebben alle Luthersche Landen niet het zelfde
Kerkgebruik, maar zelfs verschillen zy van elkander in hunne Lithurgien, schoon +Onderscheit van Liturgie
in verscheidene
de Leere in den grond eene en dezelve blyft. Men ziet dat onderscheit klaar in
de Deensche Lithurgie, opgestelt door Bugenhagen, Pomeranus bygenaamt, en Luthersche Kerken.
(c)
goedgekeurt door Luther; doch naderhand, te weten in den jare 1542., met
verscheidene artykelen vermeerdert, vervolgens wederom verandert, en eindelyk
den.

nog eens vermeerdert en verbeetert onder de Regeering van Christiaan den V
(a)
(b)
(c)

Die opheffinge, zegt hy, moet nog in gebruik blyven, om geen ergenis te geven aan al te
zwakke gemoederen, die zulk eene schielyke verandering te zeer verbazen zou.
Quia ferè sacrificium sonat.
Men gaf die Liturgie in 't Lat yn uit in 't jaar 1537. en in 't Deensch 1539. Zy werdt in Ysland
ingevoert in den jare 1551.
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Men vindt van gelyken onderscheit in de Liturgien van Zweden, en zo zou men het
(d)
ook bevinden in die van andere Heerschappyen, indien men de moeite wilde
nemen van nauwkeurig onderzoek daar omtrent te doen. In meer dan eene
Gemeente waant men die ongestadigheit te konnen goedmaken, en

(d)

Schultingius heeft aangetoont de weinige overeenkomst, of liever de strydigheit tusschen de
Agendoe (boeken die de Discipline behelzen) van Saxen, van Leipsig, van Wittenberg, van
Neurenburg, van Maagdenburg, van Lunenburg, enz. Deze aanmerking is gehaalt by P. le
Brun ubi sup. pag. 189.
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vooral meenen de Lutheranen in dat stuk veel voor hunne zaak te konnen inbrengen.
Hoe het ook zy, het koomt hier niet te pas een beschryving van alle die
verscheidenheeden te doen. Ik zal my vergenoegen met het wezentlyke der
Zweedsche Liturgien in 't kort aan te halen, en voorts den Lezer van de waarheit
der zake laten oordeelen.
Het is aan niemant onbewust, dat de Reformatie van Zweden kort op die van
Saxen gevolgt is; en dat de Luthersgezindheit in dat Koningryk wierdt overgebracht
(a)
door Laurentius en Olaus Petri; als mede dat Gustavus Koning van Zweden al zyn
(b)
macht gebruikte om die Reformatie te staven; maar dat Koning Jan, zyn Zoon en
opvolger, den voortgang daar van poogde te stuiten zo veel hem mogelyk was, en
+
zo veel de Luthersche factie hem zulks toeliet. Om de Lutherschen te doen
+
wederkeeren, en om te gelyk aan de Roomschgezinden genoegen te geven,
In Zweden werdt een
stelde men een Liturgie op, die aan beide de partyen byna evenzeer mishaagde: nieuwe Liturgie opgestelt,
om aan beide de partyen,
den Lutheranen, dewyl men daar in hadt behouden dingen die zy als
Roomsgezinden en
misbruikenverwierpen: den Catholyken, dewyl daar uit gelaten waren eenige
Lutheranen, genoegen te
zaken die volgens hunne meening wezentlyk tot het Christendom behoorden.
geven.
Wanneer nieuwe gevoelens begonnen hebben verandering te maken in den
Godsdienst van het een of het ander Land, en wanneer het gemeen met de
verdiensten der nieuwe Leeraren zeer is ingenomen, gebeurt het meest altoos, dat
de behendigheit en loosheit die men in 't werk stelt om den ouden Godsdienst te
herstellen, terwyl men te gelyk veel ontzag toont voor die den nieuwen hebben
aangenomen, aan dezen kracht byzetten en den ondergang des anderen verhaasten.
Dit is by het omkeeren van den Godsdienst in Engeland en in Zweden gebleken.
Dewyl de Luthersche party onder de Regeering van Gustavus merkelyk was
aangegroeit, durfde men onder het Bestier van Jan geene gantsch Roomsgezinde
(c)
Lithurgie voorstellen. ‘Vader Herbert, Laurens Nicolai, Fettenuis, en eenige andere
stonden af van de Aanroepinge der Heiligen, van de gebeeden voor de doden, van
's Pauzen gedachtenis, van het woord Offerhande, en van de Kruis-tekenen. Men
+
stelde aan het hoofd (der nieuwe Lithurgie) gebeeden ter voorbereidinge, en andere
+
die men moest opzeggen terwyl men zich kleedde. Na die gebeeden vindt men
Korte inhoud dier
de Inleiding, de Misse der Catechumenen, een langen Canon nevens een ander Liturgie.
die korter is, Voorredenen en gebeeden naar tyds gelegenheit, en dan het overige
van de Mis, alles zodanig verschikt en verandert, opdat men de Liturgie der
Roomsche Kerke daar in niet zou konnen ontdekken. De opstellers dier Liturgie
voegden daar by eenige Scholiën of verklaringen, bestaande voor het meerendeel
in texten van Oudvaderen, waar uit genoegzaam bleek welke artykelen men niet
wilde, ofniet durfde voorstellen .... Echter doet men in die Liturgie zien, dat het den
Priesteren past ongehuwt te blyven, en dat zy zich alleen met den dienst van God
moeten bezighouden, zonder zich met waereldsche zaken te bemoeien.... Men
noemde dat Werk Liturgie der Kerke van Zweden, conform aan de Catholyke en
Rechtzinnige Kerk. Zy wierdt gedrukt in 't Latyn en in 't Zweedsch, opdat men de
Mis zou konnen lezen in die twee talen ..... (met zulk een oogmerk nochtans) dat
wanneer men daar aan gewoon zou zyn geworden, men zich enkel zoude bedienen
van de Latynsche Taal .... De Geestelyken (versta Lutheraansche) van Stokholm
censureerden die Liturgie door den mond van Abraham, den Bestierder der Scholen
.... De Koning, daar over vertoornt zynde, ontnam hun de oefening hunner
bedieningen..... Waar van zy appelleerden aan de algemeene vergadering der Kerke
(a)
(b)
(c)

Gustavus Ericson die overleedt in 't jaar 1560.
Na dat hy zynen oudsten Broeder Erik van den troon gestoten hadt.
Dit is getrokken uit Tom. IV. der Liturgien van P. Le Brun.
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+

van Zweden.’ Om kort te gaan, de Liturgie ontmoette zo veel tegenspraak van den
+
kant der Lutheranen en van hunne begunstigers, dat de Koning genoodzaakt
Gevolg dier Liturgie.
was veele der zelve van hunne Beneficien te ontbloten, en zelfs hen te bannen.
Men bracht het zo verre dat de Waereltlyke Standen des Koningryks die Liturgie
ondertekenden, maar dit verhinderde niet dat dezelve gestadig zo by monde, als
by geschrift veroordeelt wierdt. Van de zyde der Roomsgezinden beklaagde men
zich over het ontzag, en
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de toegevenheit die men in dat nieuw formulier, half Luthersch en half Catholyk,
voor de Ketters toonde te hebben. De Paus begeerde ook dat de Koning zich
opentlyk verklaren zoude. Eindelyk, dewyl de Liturgie van beide de kanten meer en
meer wierdt afgekeurt, hadt de Aartsbisschop van Upsal (Laurens) die van den
Koning was overgehaalt, berouw van dezelve ondertekent en beschermt te hebben:
en de Catholyken, die steets alle hunne krachten inspanden om zich te handhaven
onder het gezag van een Koning die hun toegedaan was, wierden ten laatsten, na
+
de doot van dien Vorst, verplicht geheel en al voor de Lntherschen te wyken. De
meergemelde Liturgie werdt te Stokholm gedrukt en in gebruik gebracht in 't jaar +De Lithurgie kwam door
1570., omtrent acht jaren na de komst van Koning Jan tot de Zweedsche kroon. de drukpersse tot
(a)
Men herdrukte ze in den jare 1588. ten blyk dat men zich toen ten tyd daar van tweemaal toe in 't licht.
nog bediende. Zy heeft een voorreden Wat de voorreden daar van behelst. waar in
men te kennen geeft, hoe het te vrezen zy dat men met het bygeloof te willen
verbannen, de kudde heeft overgelevert aan ongodsdienstigheit, een monster veel
wreeder dan het bygeloof zelf. Men klaagt daar ook over de vrygeesterye der
Lutheranen. Men bemint meer het opvolgen zyner hartstochten, dan het aanhoren
van billyke vertogen. Vermaant men de luiden tot de Biecht, zy schreeuwen dat men
niemant dwingen moet, enz. De Apostelen en hunne Leerlingen hadden de vasten
en de gebeeden op zekere dagen en op zekere uuren aanbevolen; waarom
verwerpen wy dan die oude regelen welke de Kerk zo aangeprezen heeft? Men
antwoordt, God wil eene vrye Godvrucht .... maar indien men van de regelen der
Kerkelyke Tucht afwykt, wie zal zich konnen vleyen de menschen te houden in de
plichten van den Godsdienst? In die voorreden beweert men ook de noodzakelykheit
der ceremonien, de menschen hebben geen aandoening genoeg van eenvoudige
geboden ..... de Godvrucht maakt zich openbaar door het uiterlyke .... indien men
geene uiterlyke blyken ziet, hoe zal men overtuigt zyn dat 'er godvrucht in het hart
is? Opdat de Geestelykheit dat uiterlyke, wiens afschaffing de devotie voor het
grootste gedeelte vernietigt heeft, wederom zoude herstellen, geven wy haar de
Liturgie in een gevoeglyker gedaante, voornamelyk ten opzichte der bedieninge van
het Avondmaal des Heeren; daar af latende het geen te verre schynt af te wyken
van de ware manier der Nachtmaalhouding enz. De beweegreden onzer
vermaningen, dus vaart men voort, is dat wy willen wederstand bieden aan de
ontheiliging ... welke van de Sacramentarissen in verscheidene landen is
doorgedrongen, en beletten dat zy niet overslaa tot de Gotten en de Zweeden...
Daar na tracht men voor te komen de onrechtmatigheit der geenen die zich tegen
die Liturgie zullen aankanten, en dezelve beknibbelen met te zeggen dat zy noch
Catholyk, noch Apostolisch is. Wy zyn altoos gereet, voegt men 'er by, om antwoord
te geven aan die ons redenen van ons doen zullen afvorderen, hebbende ten dien
einde in dit werk veele aanmerkingen ingelascht, die strekken zullen tot onderrichting
van onkundigen en twyfelmoedigen ..... Hier worden geene nieuwe Constitutien,
door Roomsche Pauzen uitgevonden, voorgestelt. Het zyn gebruikelykheden die
van de rechtzinnige Kerk en van de wyze Oudheit altoos standvastig waargenomen
zyn ..... Uit zulke beweegredenen is het dat wy alle eerlyke luiden aanmanen tot
onderwerping, en tot verheuging over dat de Zweedsche Kerk, in het midden van
zo veele oneenigheden, zich zo veel het (tegenwoordig) mogelyk is, overeenkomstig
bevinden zal met de oude Catholyke en Rechtzinnige Kerk..... Men kan die Liturgie
in haar geheel nazien in de Verzameling der Liturgien van Vader Le Brun. Een der

(a)

Die Liturgie, zegt P. le Brun Tom. IV. p. 123. heeft men zestien of zeventien jaren in Zweden
gebruikt.
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+

(b)

merkwaardigste plaatsen van dat formulier vindt men in het gebed van den Canon,
+
daar de Celebrant, met God om den zegen over het brood en den wyn der
Merkwaardige plaatsen
(c)
van die Lithurgie
Communie te vragen, de Transubstantiatie schynt te ontwyken, en zich naar het
aangehaalt.
(d)
gevoelen der Lutheranen te schikken met deze woorden ‘Zegent, Heere, en
heiligt door de kracht des Heiligen Geestes, het brood en den wyn tot het heilig
gebruik (der Communie) geschikt, opdat zy door dat heilig gebruik voor ons worden
het lichaam en het bloed enz.’ By deze

(b)
(c)
(d)

Zie de aanmerkinge van Vader le Brun Tom. IV. &c. over die plaats, pag. 170. 172. en 186.
't Welk de wezentlyke tegenwoordigheit alleen in het gebruik stelt.
Benedic & sanctifica spiritus sancti tui virtute proposita & sacroe usui destinata, panem &
vinum, ut in vero usu nobis sint corpus & sanguis &c.
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aanmerkinge voege men nog eenige andere die geen minder oplettendheit verdienen:
(a)
hier toe hale ik P. le Brun wederom aan. ‘Men heeft, zegt hy, de kruis-tekenen
achterweeg gelaten .... men heeft in de Liturgie geen gebed voor de doden geplaatst,
omdat de Zweedsche Standen, in den jare 1529. vergadert, verboden hadden voor
dezelve te bidden..... Die Liturgie zet de Communie der gelovigen voor die des
Priesters, 't welk strydt met het gebruik aller Kerken, zo Latynsche, als Grieksche
en Oostersche enz..... In plaats dat men, met te willen verberen, behoorde, zo veel
mogelyk was, toe te leggen tot het herstellen der oude gebruiken, en het weeren
van nieuwe, geest men in tegendeel gezag aan verscheidene nieuwe gewoontens,
(b)
(gelyk deze) dat namelyk de Celebrant zich zelven mag beantwoorden, en dus te
gelyk handelen als Priester en Klerk enz.....’
+
Nu kome ik tot de Communie, welkers manier van celebreren ik voornamelyk
+
(c)
De Communie der
volgens het Saxisch Kerkgebruik beschryven zal. Myn Autheur begint dus het
Lutherschen.
Hoofdstuk 't welk dat Sacrament verhandelt. ‘Onze jonge kinderen zelve weeten
wel, dat wy in het Heilig Nachtmaal zekerlyk het waar lichaam en het waar bloed
van Onzen Heere J.C. ontfangen; en schoon die verborgenheit zo verre boven het
bereik van ons verstand is, dat wy dezelve geenzins konnen bevatten, geloven wy
echter met vertrouwen aan de waarheit dezer woorden van onzen Zaligmaker:
neemt, eetet, dit is myn lichaam enz. Hy die met een weinig brood veele duizenden
van menschen heeft konnen verzadigen, die op zee heeft gewandelt, enz. kan ook
in het Avondmaal zeer wel volbrengen het geen hy gesproken heeft’ (toen hy by
zyne Apostelen was.) Gewisselyk zal een Roomsgezinde zich op dezelve wyze
uitdrukken, om de Transubstantiatie te verdedigen. ‘Zedert eenige jaren, zegt de
Saxische Historieschryver vervolgens, is 'er in den Kerkelyken Raad vastgestelt,
dat alle de geenen die toegang tot de Communie zouden begeeren, voor af moesten
(d)
geëxamineert worden door een Herder of door een Biechtvader, over den
Godsdienst, over den staat van hun geweten, en over den aart, de verdienste, en
de kracht van het Sacrament des Avondmaals enz. En dewyl dat alles niet
gemakkelyk (noch zelfs gevoegelyk genoeg) konde geschieden by de Biecht, zo
wegens de andere boetelingen, als omdat men lichtelyk zou hebben konnen
bespeuren dat 'er tusschen den Biechtvader en den boeteling iet meer dan een
eenvoudige Biecht omging; wierdt 'er besloten, dat alwie deel in het Nachtmaal
nemen wilde, zich eenige dagen voor de Communie by den Biechtvader of Directeur
zou moeten aangeven.’ Ondertusschen wordt 'er niettegenstaande dat reglement
nog veel misbruik en verzuim gepleegt, zo van den kant der geenen die de
Communie begeeren, als van die het examen of onderzoek is aanbevolen: maar
de waakzame Herders verkiezen tot dat werk gemeenlyk den Woensdag of den
Vrydag van de week die de Communie voorgaat, dewyl die dagen bededagen zyn,
en bygevolg zeer bekwaam tot zulk eene verrichting. Des Zondags als de Communie
+
geschieden zal, richt de Dienaar, nadat hy de predikatie gedaan heeft, zyn gebed
tot God voor alle die gaan Communiceren: maar van dat gebed heeft men geen +Ceremonien: der zelve.
formulier, en het staat den Dienaar vry zich zodanig uit te drukken, als hy by die
gelegenheit nodig en behoorlyk oordeelt. Na de predikatie zingt men ook een of
meer Lofzangen, op de voorhanden zynde devotie toepasselyk. Onder het gezang
begeven zich de communicanten tot voor den Altaar, daar zy op de kniën vallen, te
weeten voor zo verre de ruimte van de plaats zulks toelaat, want volgens onzen
(a)
(b)
(c)
(d)

Ubi sup. pag. 187. &c.
Ministri adstantes respondent, ipse solus, si Ministri non adfuerint, prosequatur omnia.
Hist. des Ceremonies Ecclesiastiques de Saxe, Chap. 27.
Seelsorger. In 't Hoogduitsch zegt dit woord eigentlyk een Directeur of Bestierder van 't
geweten.
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Saxischen Schryver, ‘blyven die niet knielen konnen, nog wat zitten (tot dat de vorige
gecommuniceert hebben: dit onderstelle ik, dewyl hy 't niet zegt.)’ Na het eindigen
van den Lofzang, spreekt de Dienaar laat ons bidden: voorts zingt hy het Gebed
des Heeren op, en wanneer de vergadering daar op Amen gezegt heeft, zingt hy
de woorden van de instellinge des Nachtmaals. Op eenige plaatsen zingt de
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gantsche Gemeente nevens den Dienaar het Gebed en de Instelling op; 't geen
zekerlyk een misbruik is, dewyl de stem der vergadering doorgaans die van den
dienstdoenden Herder verdooft. Een ander gebruik, doch 't welk niet volstrekt
wezentlyk is, bestaat in het maken van een Kruis-teken over de Hostie, onder het
uitspreken dezer woorden, dit is myn licbaam, en van nog een ander over de kelk,
onder het zeggen van dit is myn bloed enz. Deze gedenktekenen van het Kruis van
J.C. doen eigentlyk niets ter zake: maar echter, gelyk de Duitsche Historieschryver
zeer wel aanmerkt, ‘indien de Dienaar die tekenen vergat te maken, zouden zommige
de zwakheit hebben, van zich over die vergetelheit te ergeren, en te wanen dat het
Sacrament daar door krachteloos wierdt.’ Niet alleen let het gemeen op het
Kruis-teken, 't welk over het Avondmaal gemaakt wordt, als op een wezentlyke zaak:
maar zelfs zou het geen brood willen aannemen, waar op niet te voren met een mes
het teken van het Kruis gemaakt was.
+
Op verscheidene plaatsen in Saxen, en zelfs in groote Steeden, doet men, terwyl
+
de Dienaar de Tekenen des Nachtmaals Consacreert, tot tweemaal toe een
Het luiden van een
klokjen onder de
klokjen zeer hard luiden. Dat gebruik is zeer onnut voor menschen die de
geconsacreerde Tekenen niet aanbidden, en die zelfs zulk een afschrik van die Consecratie des
aanbiddinge hebben, dat zy op het horen van dat sein door dat klokjen in de Mis Nachtmaals.
gegeven, aan 't beven slaan en zo verbaast worden als iemant die van den donder
of van een kanonschoot verschrikt. De Saxische Schryver, die zelv een Herder of
Dienaar was, en by gevolg in dat geval te meerder schrik onderhevig, schoon hy
mogelyk anders zeer kloekmoedig was in het doen van den eenen of den anderen
Theologischen Krygstocht, of in het verrichten van een onbarmhertigen
Controversie-storm; die Historieschryver, zegge ik, verklaart zeer openhartig ‘dat
toen hy te Leipsig voor de eerste reize het Nachtmaal bediende, het geluid van dat
klokjen hem zodanig ontroerde, en zyne devotie zo zeer verhinderde, dat hy het
voornaamste werk, te weeten de doot van Christus en de deelneeming aan zyn
Lichaam en aan zyn Bloed daar door vergat.’ Ook betuigden hem veele gelovigen
van zyne Gezindheit, dat het geluid van dat klokjen hun gemeenlyk een diergelyken
schrik en hindernis veroorzaakte, schoon zy daar aan reets behoorden gewoon te
+
zyn geworden. Een ander gebruik 't welk die Autheur voor een misbruik houdt, is
het veranderen van kleeding of van Misgewaad, dat hy een overblyssel van het +Verandering van
Misgewaad.
Pausdom noemt. In de meeste Luthersche Kerken trekt de Herder of Pastoor,
voor het geven van de Communie, het Koorkleed of wit hembd aan, en over dat
hembd een zeker gewaad waar op men eenige Kruissen gemaakt ziet, maar 't welk
(a)
men echter niet moet vergelyken met den Stool dien de Roomsche Priesters
dragen, dewyl het daar geenzins naar gelykt. Op zommige plaatsen neemt de
Herder, na het lezen van het Evangelie voor den Altaar, het gemelde gewaad van
zyn hoofd af, en legt het op den Altaar. Na het zingen van 't Credo, klimt hy op den
kansel, en predikt in zyn koorkleed. Gepredikt hebbende, keert hy naar den Altaar
te rug, en doet het afgelegd gewaad weder aan. Evenwel ziet men het zelden eerder
aandoen dan in het oogenblik als het Avondmaal begint, en deze manier, zegt ons
de Prediker dien ik hier naschryve, is de gevoeglykste ten opzichte van eene
+
Ceremonie, dewelke nevens verscheidene andere door de Autheuren der Reformatie
om geene andere reden is in gebruik gehouden, dan om geen ergenis te geven +Reden waarom zommige
aan zwakke gemoederen, en vooral aan het gemeene volk, 't welk zodanig gezet Ceremonien in gebruik
is op 't geen de zintuigen van het gezicht aandoet, dat het byna hopeloos is het blyven.
zelve daar omtrent tot andere gedachten te brengen. Veele godvruchtige luiden,
zegt hy ons nog, wanen een uitmuntend werk verricht te hebben, wanneer zy den
(a)

Zie de voorgaande figuur. In 't Hoogduitsch wordt dat gewaad Mesgewand genaamt, 't geen
zo veel is als kledy voor de Mis.
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Altaar of den Predikstoel eenig sieraad hebben bygezet, of wanneer zy den
Altaarbedienden met een kostelyk ceremonie-gewaad hebben beschonken. Zomtyds
vindt men in die Luthersche Kerken tot tien of twaalf verscheidene klederen, waar
van de Herders zich by verwisseling konnen bedienen.
+
Van het gebruik van waschkaarssen op de Altaaren hebbe ik reets gewag
gemaakt. Men ontsteekt ze op verscheidene plaatsen, als men Avondmaal houden +Waschkaarssen op den
Altaar, enz.
zal, en onder anderen te Wartburg, ‘'t welk inder-
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daat zeer onnut is: want kan 'er iets ongerymder wezen, zegt myn Autheur, dan op
klaren dag licht aan te steken in de Kerken? hoewel, voegt hy 'er by, die op den
Altaar brandende kaarssen konnen dienen om den gelovigen te binnen te brengen,
dat de Zaligmaker het Avondmaal hieldt en instelde met den aanvang van den nacht,
wanneer men het kaarslicht ontsteekt.’ Maar zekerlyk hebben de Lutheranen dat
gebruik van de Roomsgezinden overgenomen, gelyk deze het van andere
Godsdiensten hadden overgeërft; en dit is al 't geen men redelyker wyze
dienaangaande zeggen kan, zonder toevlucht te nemen tot zinnebeelden of tot
geheimenissen. Te Wittenberg, en in alle de Kerken aan de Consistorie van die
Stad onderworpen, ontsteekt men geen waschkaarssen by het Nachtmaal; waar in
men waarschynelyk zich naar het reglement van Luther gedraagt: maar op plaatsen
daar dat gebruik in wezen gebleven is, heeft men onder het gemeen het zelfde
bygeloof zien insluipen 't welk men omtrent andere plechtigheden heeft aangemerkt,
en zelfs heeft men, zegt onze Saxische Schryver, luiden ontmoet die dwaas genoeg
waren om zich in te beelden, dat de waschkaarssen een wezentlyk gedeelte van
de Communie uitmaakten. By de Communie der zieken verzuimen bygelovige leeken
nooit twee kaarssen, 't zy van smeer of van wasch, op de tafel te plaatzen.
+
Laat ons onder het getal der overgeblevene gebruiken mede stellen dat van met
+
Hostien in plaats van met brood te communiceren. Op die Hostien ziet men de
Gebruik der Hostien by
gedaante van een Crucifix. Myn Autheur zegt, dat het zomtyds gebeurt dat men de Luthersgezinden.
te veel Hostien heeft, en ook zomtyds te weinig: waar over hy dus redeneert. ‘'t Is
beter dat men 'er te veel, dan te weinig heeft. Zyn 'er te veel, men kan aan de laatste
Communicanten twee Hostien in plaats van een geven, om dus te verbruiken al 't
(a)
geen 'er zou konnen overblyven, indien men de overgeschotene niet liever bewaren
wilde voor het volgende Nachtmaal.’ Onder het uitdeelen van het Sacrament, spreekt
de Dienaar de woorden van de Instellinge op de volgende wyze: Met het overgeven
van de Hostie, te gelyk een Kruis-teken makende over de persoon die ze aanneemt,
zegt hy ‘neem, eet, dit is het ware lichaam van J.C. die voor alle uwe zonden
gestorven is. Hy versterke en voede uwe ziel en uw lichaam in het ware geloof ten
eeuwigen leven.’ Met het toereiken van den Wyn wordt 'er gezegt ‘neemt en drinkt,
dit is het ware bloed van J.C. 't welk gestort is enz. even als by het geven van de
(b)
Hostie.’ De Diaken maakt geen kruis-teken als hy den wyn aanbiedt, omdat hy de
+
Kelk met zyn rechter hand moet overgeven. Ter gelegenheit van de aangehaalde
woorden der Instellinge, stelt de Saxische Prediker een zonderlinge vraag voor, +Belagchelyke vrage
wegens de aanspraak van
welke hier niet qualyk voegen zal, om aan te tonen dat zommige luiden van
den Prediker aan den
geboorte of van opvoeding in zekere landen het punct van eere zomwylen tot
aan de Altaaren uitstrekken, en dat men menigmaal in een bedryf van Godsdienst, Communicant, by het
waar by de nedrigheit het wezentlyke van de zaak is, hoogmoeds genoeg behoudt, geven van de Communie.
om zich te willen gelyk stellen met den God-Mensch of Immanuel, die door den
Priester of den Dienaar onder het geven van de Communie aan de gelovigen
verbeeld wordt. Zie hier wat hy zegt. ‘Hoewel die woorden, neemt, eetet, enz. niet
moeten worden aangezien als een formulir van Ceremonie, maar dat men ze in
tegendeel eenigermate voor een wezentlyk gedeelte (van het Avondmaal) houden
moet, dewyl onze Heere J.C. zich daar van (om het Sacrament in te stellen) bedient
(a)

(b)

Hy verhaalt, dat zeker Luthers Pastoor by gebrek van een genoegzaam getal Hostien, te rade
wierdt om aan twee personen die nog moesten communiceren, elk de helft van eene Hostie
te geven, om zich de moeite van een nieuwe Consecratie te sparen.
Doorgaans geeft de Dienaar de Hostie, en de Diaken de Kelk. Zie ubi sup. p. 473. Ch. 27.
Doch zomtyds doet de Dienaar het een zo wel als 't ander. Indien het getal der Communicanten
al te groot is, bieden twee Herders het ware lichaam (zo drukt zich de Hoogduitsche Schryver
uit) den gelovigen aan, en de kelk wordt dan door twee andere Herders, of door twee Diakenen
overhandigt.
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heeft, ontstaat 'er echter eene vrage, of men aan personen van rang zeggen moet,
(c)
nemet, eetet, enz. dan of men dezelve dus moet aanspreken Myn

(c)

De woorden er nehme hin, sie nehme hin kan men niet wel anders vertalen. Uit eerbiedigheit
is het dat de Duitschers de wenschende wyze (optativus modus) gebruiken. Verre van door
onze overzetting de uitdrukking te krachtig gemaakt te hebben, zy geweten dat men het zelfs
dus zou konnen vertolken, Myn Heer of Mevrouw, ik bidde u te nemen, te eeten, enz. De
zaak is zo belagchelyk, dat het te verwonderen is hoe zy in het verstand van een redelyk
mensch vallen kan.
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Heer, of Mevrouw neeme, eete, enz. Ik hebbe dienaangaande een langen tyd horen
redentwisten: maar om myne gedachten deswegen te zeggen, ik geloof dat men
niemant lastig vallen moet ..... Wanneer men een aanzienelyk persoon (in de
bedieninge van het Nachtmaal) aanspreekt, zou men wel mogen zeggen, dat Myn
Heer of Mevrouw neme en eete enz.: want gelyk men altoos gebiedender wyze
spreekt tot luiden van een lagen stand, schynt het gantsch ongevoegelyk dezelve
spreekmanier (in de uitdeelinge van het Nachtmaal) te gebruiken omtrent Koningen
en andere Vorstelyke Personen.’ By gevolg zou men dan moeten zeggen, Uwe
Majesteit neme, eete, enz. Zie daar hoe de zotheit der menschen middel vindt om
ongerymdheit te stellen in het gewichtigste van den Godsdienst, en om iet
belagchelyks te vermengen met dingen die zy meenen wezentlyk tot hunne zaligheit
te behoren.
+
Die het Nachtmaal ontfangen heeft, knielt neder voor den Altaar, om God voor
zyne genade te danken: op veele plaatsen heeft men de gewoonte van elkander +Dankzegging na het
ontfangen van het
na de Communie geluk te wenschen. Men schryft de Luthersche Leeken geen
wet voor hoe menigmaal 's jaars zy Communiceren moeten. De menigvuldigheit Avondmaal.
of zeldzaamheit van dat Godsdienstig bedryf is volstrekt willekeurig. Men mag zelfs
alle zondagen Communiceren. Ik moet hier ook aanmerken zekere voorzorge, waar
uit, gelyk dezelve een bewys is van den eerbied der Lutheranen voor die daat van
Godsdienst zo wezentlyk aan het Christendom, teffens schynt te blyken dat hun het
gebrek van hun gevoelen over het Nachtmaal niet onbewust is. Twee Klerken of
twee Koor-Kinderen, by den Altaar staande, houden gemeenlyk een linnen doek
op (Men zou het een Corporaal of Altaar-doek konnen heeten) voor de
Communicanten, opdat door de achteloosheit van den Herder die de Communie
(a)
bedient, of van den gelovigen die dezelve ontfangt, de Hostie niet ter aarde valle,
nochte iet van den wyn gestort werde. De Communie gedaan zynde, zingt de Herder
of Dienaar een vers van een Psalm nevens een Hallelujach, 't welk door het Choor
met een ander gezang beantwoordt wordt. De Herder gaat vervolgens over tot de
Dankzegginge, waar op het volk, zyne stem by die van het Choor voegende, Amen
uitroept.
Niemant der Dienaren mag zich zelven de Communie geven, en zulks is
uitdrukkelyk in de Saxische Kerken-Orde verboden. Nochtans ontmoet men daar
omtrent, gelyk voorheen, ook nog onmydelyke uitzonderingen: een dezer
uitzonderingen heeft plaats, wanneer 'er geen ander Herder is om den dienstdoenden
+
Herder het Nachtmaal te geven. Tot afhandeling van 't geen deze devotie betreft,
+
moet ik nog aanmerken, dat niet alleen de Biecht, waar van ik strax nog eens
Biecht en en
Voorbereiding ten
melden zal, het Avondmaal of de Communie voorgaat, maar dat 'er ook daags
voor die devotie een predikatie tot voorbereiding gedaan wordt, waar by alle de Avondmaal.
(b)
Communicanten moeten tegenwoordig zyn: de afwezige zyn de Kerkelyke Censure
onderhevig. Wat de manier van Communiceren aangaat, men heeft gezien dat men
in Saxen knielende het Nachtmaal ontfangt: dit nu geschiedt van gelyken op veele
(c)
andere plaatsen. In het Wirtenbergsche communiceert men overendstaande, en
zo ook te Augsburg. Men ziet hier eene dier Luthersche Avondmaalhoudingen van
Augsburg naar het leven afgemaalt.
De Lutheranen gebruiken tot hunne Communie roden of witten wyn, zonder
onderscheit. Aan de Kinderen geven zy het Nachtmaal niet: maar zy brengen het

(a)
(b)
(c)

Of misschien ook opdat 'er geen brokjen of kruimpjen van de Hostie op den grond valle.
Volgens Maichelius in zyn MS. boven aangehaalt.
Dezelve Autheur ubi sup.
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+

aan kranke en op sterven leggende menschen, met zulk een ceremonie als terstond
zal gezegt worden. Eerst moet ik den Lezer doen aanmerken, dat die Communie, +De Lutherschen brengen
welke men aan de zieken brengt, alle mogelyke overeenkomst (de aanbiddindinge het Nachtmaal aan zieke
en stervende menschen.
nochtans uitgezondert) met het Viaticum der Roomsgezinden heeft, en dat zy
(d)
dien naam ook wel zou mogen dragen, dewyl zy den stervenden als een voorraat
op zyne reize, indien men zich zo uitdrukken mag, wordt medegegeven. De naam,
(e)
dien de Duitschers aan het

(d)
(e)

Viaticum betekent in 't Latyn Reisgeld of Reisvoorraat.
Zebrpfennig of Reisepfennig. Men mag hier aanmerken, dat het woord Viaticum, gebruikt om
te betekenen het Nachtmaal dat men aan de zieken geeft, reets lang voor den leeftyd van
Charlemagne is in zwang geweest, en dat men het zelve by een Autheur, Dudon geheten,
die geschreven heeft toen de Latynsche taal was in verval geraakt, Stips dat is aalmoes
genaamt vindt.
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+

Viaticum geven, drukt het zelfde denkbeeld uit, en doet my gedenken aan het
Naulum, of passage-geld voor Charon, 't welk bestondt in een Obolus, dat is een +Het Naulum voor Charon.
stukjen gelds van omtrent zes penningen, 't welk men den doden in den mond
stak, opdat hy het recht van doorlating naar de Helle aan Charon zou konnen betalen:
(a)
waar by Apuleus een koek voegt, om dat gebruik naar de mode van zynen tyd te
schikken. Ik weet niet of het woord Viaticum den Lutheranen al te bygelovig of al te
papistisch heeft toegeschenen; maar 't zy hoe 't zy, men heeft goedgevonden het
+
zelve af te schaffen, en dat Nachtmaal der zieken en stervenden liever Private
Communie willen noemen. Wat de plechtigheit daar van aangaat, het koomt op +Private, Communie met
deze drie zaken uit: 1. op de Biecht van den kranken, voorgegaan van een gebed, de plechtigheden daar
en gevolgt van de absolutie welke de Biechtvader aan den zieken geeft in Gods van.
naam en van Gods wegen, 2. in het Nachtmaal zelfs 't welk den lyder gegeven
wordt, nadat 'er een voorbereidend gebed gedaan is, en op de Communie volgt het
sten

den

zingen van een Psalm, namelyk den 23 . of den 103 . volgens het Psalmboek
der Lutheranen en andere Protestanten, als mede een Collecte of ander gebed op
de Communie toepasselyk, 3. in het spreken van den zegen, waarmede de
Ceremonie besloten wordt. Myn Autheur Verhaalt, dat men op eenige plaatsen een
klein Altaar maakt van de tafel die in de kamer van den zieken gevonden wordt, dat
is, dat men op een tapyt of ander tafelkleed twee kaarssen, 't zy van smeer of van
wasch, nederzet, en daar tusschen een Crucifix nevens den schotel en de kelk, of
iet diergelyks plaatst. Hy voegt 'er by, dat hy die private Communien heeft zien
verrichten, zonder dat 'er eenige andere getuigen dan de vrouw of de man van de
zieke persoon tegenwoordig waren. Nochtans vereischt de Kerken-Orde, dat zulks
geschiede in het byzyn van de bloedvrienden, en zelfs van de huisgenoten van den
zieken; doch zo men geen nabestaande vrienden noch huisgenoten heeft, moet
men daar twee of drie buuren als getuigen by roepen. Ook is het aan de bloedmagen
en andere vrienden van den kranken geoorloft nevens hem te communiceeren,
waar toe zy eenen dag of ten minsten eenige uuren te voren moeten gewaarschouwt
worden, om zich tot dat Godsdienstig bedryf te konnen bereiden. Niet alleen brengt
men de Communie aan de zieken en aan die op hun dootbedde leggen, maar zelfs
hebben de Lutheranen in gebruik de zelve te brengen aan personen die door hogen
ouderdom onbek waam zyn geworden om in de Kerk met hunne Broederen te komen
Communiceren. De Dienaar of Prediker, die zulks verricht, doet dan aan die
hoogbejaarde luiden een vermaning, dewelke men een Huis-predikatie zou mogen
noemen, met opzicht tot de huisselyke of private Communie.
+
Nu moet ik spreken van de Biecht, daar ik te voren reets iet van zeide. De Biecht
wordt by alle Luthersgezinden voor zeer noodzakelyk geacht. Wy mogen 'er wel +Van de Biecht.
byvoegen, dat zy zeer voordeelig is aan het Kerkelyk gezag. Gelyk zy de angsten
der ziele stilt en de conscientien vertroost, zo verwekt zy ook vreeze, eerbied, en
(b)
ontzag voor de Herderen, die door middel van de Biecht de bestierders en
geneesmeesters der zwakke zielen worden. Zy geneezen ze in den name des
Heeren, maar in dien zelfden naam zeggen zy die zielen ook de doot aan, indien
zy de voorgeschrevene geestelyke hulpmiddelen verzuimen te gebruiken. Maar hoe
grooten eerbied en ontzag de Luthersche zielzorgers zich door de Biecht weten te
verkrygen, konnen zy echter daar in de Roomsche Biechtvaders op verre na niet
(c)
evenaren. Onze Autheur houdt de middelmaat in het doen gelden van de verdienste
(a)
(b)
(c)

L. VI. Metamorph.... non vacua debebis incedere, sed offas..ambabus gestare manibus, ac
in ipso ore duas ferre stipes.
Seelsorger betekent in 't Hoogduitsch Bestierder der ziele.
Chap. 29. de l'Hist des Ceremon. &c.
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en de noodzakelykheit van de Biecht, zo als dezelve in zyne Kerk in gebruik is. ‘Het
is, zegt hy op het getuigenis van een Godgeleerden zyner gezindheit dien hy
aanhaalt, de plicht der Geestelyken dat zy de Biecht horen en de Absolutie geven,
overeenkomstig met de magt der Sleutelen, enz. Die magt zou onnut wezen, indien
men zyne zonden niet aan een Herder der Kerke belyden moest, om (vervolgens)
de absolutie (van dien Herder of Dienaar) te verkrygen. Dus, in 't algemeen
gesproken, zyn de particuliere of private Biecht en de absolutie (wel) ..... van een
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goddelyke instelling: (nochtans) wat de byzonderheit aangaat, de manier hoe, en
de tyd wanneer men biechten moet, zyn zaken omtrent welke de Kerk (de
Luthersche) recht heeft om de eene of de andere bepaling te maken.’ Het gevolg 't
welk uit dat zeggen moet getrokken worden, bestaat dan hier in dat die zaken
willekeurig zyn, en dat zy verandering konnen lyden, naar het goeddunken van deze
of geene byzondere Kerk. Ook is het inderdaat daar mede zo gelegen. De Heer
Maichelius ver haalt het geen hier volgt wegens de Biecht die de Communie
(a)+
voorgaat. ‘Voor de Communie, begeeft men zich tot de Biecht voor den Herder
+
of Dienaar, die, volgens het woord van God, aan de ware boetvaerdigen de
Biecht voor de
Communie.
vergeving der zonden verkondigt. Die Biecht is geen Oorbiecht, maar een
algemeene Biecht: echter geschiedt zy by alle Lutheranen niet op eene en dezelve
wyze. Op zommige plaatsen verschynen veele boetvaerdigen alle te gelyk voor den
Biechthorenden Prediker. Een uit den hoop leest een algemeene Belydenis van
zonden op, waar na de Biechtvader vraagt of alle de andere ook zo gevoelen? Daar
op ja geantwoord zynde, doet de Biechtvader een vermaning aan hun alle, langer
of korter volgens zyn goedvinden, en dan volgt de absolutie om een einde van dat
werk te maken. Men houdt zich in groote Steeden aan die gewoonte, dewyl het daar
onmogelyk zou wezen de Biecht van yder lidmaat in 't byzonder aan te horen. Op
zekere plaatsen stelt de Dienaar, die het bestel over de Biecht heeft, de drie volgende
vragen voor, dewelke moeten gehouden worden als voor zo veele voorwaarden,
om tot de Communie te worden toegelaten vereischt. Namelyk 1. Of men een oprecht
berouw heeft van de zonden waar aan men zich in zyn geweten schuldig bevindt?
2. Of men gelooft en belydt dat het lichaam en het bloed van J.C. waarlyk en
wezentlyk tegenwoordig zyn onder de tekenen van brood en wyn? 3. Of men belooft
altoos in den Lutherschen Godsdienst te willen blyven volharden.’ (Deze laatste
vrage sluit een beginsel van onverdraagzaamheit in: ook is het bekend genoeg dat
de Lutheranen in 't algemeen daartoe overhellen, niet alleen ten opzichte van de
(b)
Roomsgezinden, maar ook ten aanzien van de Calvinisten, die hun zo
edelmoediglyk de hand van broederschap hebben aangeboden.) ‘De oplegginge
+
der handen is te Hamburg, in Saxen, en elders mede in gebruik, wanneer de Herder
zich schikt tot het uitspreeken van de absolutie en met de vergeving der zonden +Oplegging der handen by
begint.’ Die hand-oplegging geschiedt op de volgende wyze. De biechthorende de Biecht.
Herder of Dienaar legt zyn hand tot drie reizen toe op het hoofd des geenen die
gebiecht heeft, noemende by elke reize een der personen van de Goddelyke
Drie-eenheit: waarna hy den boetvaerdigen deze woorden toevoegt, gaa heen in
vrede, de genade van onzen Heere J.C. zy met u! makende te gelyk een Kruis-teken
over hem.
+
Myn Saxische Autheur verhaalt het volgende wegens de Biecht. De boeteling
+
leest zittende, staande, of knielende, met een woord, zegt hy, gelyk het hem
Biecht in Saxen.
behaagt, het formulier van Biecht of Zonden-belydenis, 't welk in de Luthersche
(c)
Cathechismus, of in de Avondmaalboeken gevonden wordt. Het gemeene volk
reciteert doorgaans de Kerkelyke Belydenis, die alle Zondagen na de Predikatie
voorgelezen wordt. Veele gebruiken al hun leven niet anders dan het formulier dat
zy in de kinderscholen geleert hebben: en dat alles geschiedt menigmaal met zo
(a)
(b)

(c)

In 't Manuscript over de Luthersche Leerstukken en Plechtigh. boven aangehaalt.
Chemnicius wil dat men de Calvinisten zal uitdryven. Hy zegt dat het niet dan te beter gaan
zou, indien men ze verjoeg uit alle de plaatsen daar de Luthersgezindheit heerscht. Zie
Carpzov. in Jurispr. &c. ubi sup. Deze Autheur voegt 'er by, dat de Lutheranen geenzins de
Calvinisten voor hunne broederen willen erkennen, hoewel de laatste zeer om die gewaande
broederschap aanhouden.
Men noemt ze ook boeken van voorbereiding tot het Nachtmaal of de Communie.
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veel achteloosheit, dat de Luthersche Schryver niet nalaat daar van te spreken. De
Luthersgezindheit heeft Automata even als alle andere Religien.
+
(d)
Het zy daar mede zo 't wil, in den kleinen Lutherschen Catechismus vindt men
+
eenige Biecht-formulieren voor die niet genoeg in staat zyn om door zich zelve
Biecht-Formulieren.
hunne zonden te overwegen en te bepeinzen. Zo heeft men, by voorbeeld,
Opstellen van Confessie voor de hoofden der huisgezinnen, en wederom andere
voor de bedienden of huisgenoten. Aan

(d)

Vide Catech. minorem inter Libros Symbolicos à Pfaffio collectos.
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het hoofd dier formulieren leest men de volgende woorden, zynde het begin van de
onderhandeling tusschen den boetvaerdigen en den Herder die hem de biecht zal
(a)
afnemen. Eerwaardig en geliefd Heer, ik bidde u myne Belydenis te willen aanhoren,
en my om de liefde Gods de vergevinge myner zonden aan te zeggen. Indien de
boetvaerdige zich niet met zulke zonden als in de formulieren staan aangetekent,
(b)
beladen vindt, dan noeme hy maar eenige zonden die hem te binnen komen.
Indien hy zich geen zonde bewust is, een onmogelyke zaak nochtans, behoeft hy,
(c)
volgens den Catechismus, geen zonde in 't byzonder te noemen, en hy mag
(gerustelyk) de vergevinge zyner zonden ontfangen, nadat hy de algemeene Biecht
gedaan heeft. Dezelve Catechismus zegt, dat de Biechtvader de volgende vrage
aan zynen boeteling doet, (waarschynelyk tusschen de Biecht en de absolutie):
Gelooft gy niet, dat de vergiffenisse die ik u doe, de vergiffenisse Gods zy? waar
op de boeteling ja geantwoord hebbende, de Herder besluit met te zeggen het zy
zo.
Ik doe geen verslag van de Gebeeden, van de Lofzangen, en van de
Boet-Psalmen, waar mede men de voorbereiding tot de Biecht maakt, nochte ook
van de Predikatie die een of twee dagen te voren gedaan wordt, om de boetvaerdigen
te vermanen dat zy zich Christelyk omtrent dat godvruchtig werk gedragen moeten.
(d)
Men zie de Afbeeldinge van de manier waar op men te Augsburg de Biecht
oefent; als mede hoe men de absolutie geeft. In Saxen doet men tennaastenby op
+
dezelve wyze. Men zou de eene en de andere manier van biechten voor een
+
Oorbiecht konnen aanzien. Echter geschiedt 'er geen volkomen Oorbiecht, ten
De Lutherschen schynen
de Oorbiecht in gebruik te
minsten naar het zeggen der Hoogduitsche Lutheranen, aan wier oordeel men
(e)
zich in dit stuk alleen gedragen moet. Een bekwaam Reiziger beschryft ons de hebben.
Biecht welke hy te Stokholm heeft bygewoont. ‘De Priester, zegt hy, die gelaarst en
gespoort, en in zyn gewoon gewaad was, gaf de absolutie aan twaalf mannen en
vrouwen, welke aan hem gebiecht hadden. Zy lagen rondom hem op de kniën.’ Na
het doen eener vrage, byna eveneens als reets gezegt is, sprak hy de vergiffenis
uit, en omhelsde ze. Van gelyken omhelsden de Boetelingen elkander. ‘Van daar,
vaart de Reiziger voort, ging ik in een Hoogduitsche Kerk, daar ik bemerkte dat de
boetvaerdige hunne Biecht aan het oor van den Dienaar deeden.’ Een zaak die
meerder opmerking verdient, en by nauwgezette luiden voor een soort van Simonie
+
gehouden wordt, is de geldige erkentenis dewelke men den Biechtvader, na het
verrichten van de Biecht, in de hand stopt. Men heeft verscheidene misbruiken, +Het geven van geld voor
door die gewoonte ingeslopen, opgemerkt, namelyk dat aan arme menschen de de Biecht.
Communie wordt onthouden, omdat zy den Biechtvader geen geschenk konnen
doen, en dat door zulk een gebruik de gierigheit der Biechtvaderen gewettigt wordt,
enz. Eenige geleerde Lutheranen hebben die Biechtvaders getracht te verschonen,
met te zeggen dat het geld 't welk zy in de Biecht ontfangen, een gedeelte van hun
dienstloon uitmaakt.

(a)
(b)
(c)

(d)
(e)

Reverende & dilecte Domine, rogo te ut confessionem meam audias, & mihi propter Deum
remissionem annunties.
Unum atque alterum peccatum sibi notum recitet.
Si verò plane nullius tibi conscius es, quod impossibile est, nullum etiam in specie recites,
sed accipias remissionem &c. Behalven de Pharizeen, is 'er niemant die zich van zonden vry
kent.
In de Plaat op bladzyde 320.
Vidimus sacerdotem in habitu vesteque vulgari cum ocreis & calcaribus, duodecim aut amplius
tam viris quam faeminis absolutionem impertientem ..... in Ecclesia Germanica observavimus
singulos in aurem Ministri confiteri &c. Ogerius, in Itin. Suecico &c. pag. 157.
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+

Van de Biecht en van de Absolutie gesproken hebbende, moet ik niet vergeten
te zeggen, dat de Luthersche Hervorming buitengewoone dagen van boete, die +Luthersche Vasten
men doorbrengt met vasten en met God te bidden in de Kerken, heeft ingestelt. Bededagen.
Eertyds vierde men in Saxen maar tweemaal 's jaars zulk eenen plechtigen dag.
Zedert den jare 1707. heeft men 'er een derden bygevoegt, als een jaarlykschen
gedenkdag van het vertrek der Zweeden uit het Saxisch Keurvorstendom. De andere
Luthersche Ryks-Staten hebben mede diergelyke Dank-vast-en bededagen. Daags
te vooren worden die plechtige dagen, even als de Feesten, met het luiden der
klokken aangekondigt; veeltyds wordt 'er daags te voren een predikatie van
voorbereiding gedaan, en de Superintendent, of de Hof-Prediker geeft aan de andere
Predikers de texten op, en zelfs wel de Predikatien in 't geheel gedrukt, om dezelve
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op die buitengewoone dagen te prediken. Men zou die gedrukte predikatien konnen
vergelyken met de korte uitbreidingen die men den Leerlingen in de Redeneerkunde
aan de hand geeft. Nevens die predik-formulieren wordt 'er ook bevel gegeven
wegens de orde welke op die vastendagen moet worden waargenomen, en wegens
de manier om dezelve behoorlyk te vieren. 't Is onnodig te zeggen dat op die dagen
allerlei koophandel opgeschort en verboden is, dat de winkels gesloten zyn, enz.
Nodiger is het aan te merken, dat men dan buitengewoone aalmoessen geeft, en
dat 'er dan veel meer yver in de devotie dan naar gewoonte is, of ten minsten wezen
moet.
+
Nu ga ik over tot de Excommunicatie of den Kerk-ban. In Denemarken en Zweden
+
(a)
Luthersche
volgt daar op eene zeer gestrenge boete. Het Deensch Kerkgewoonteboek
Excommunicatie.
zegt ons, dat een geëxcommuniceerde, die zich in de Kerk vertoont, daar uit
gejaagt wordt door een Klerk van de Parochie in het gezicht van de gantsche gelovige
Gemeente. Wanneer evenwel de Excommunicatie eenigen tyd geduurt heeft,
verhindert men hem niet langer in de Kerk te komen, om de Predikatien aan te
horen, en nevens andere ledematen aan alle de devotien deel te neemen: maar
echter zondert men hem af van de andere gelovigen, en als de Prediker van den
kansel aftreedt, wordt hy door den Klerk, die hem in de Kerk ingeleid heeft, wederom
(b)
daar uit geleid. In Zweden is men niet minder gestreng in dat stuk. Een Reiziger
verhaalt dat hy te Lincoping een meisjen dat eenige ongeregeltheit begaan, en by
gevolg de Excommunicatie verdient hadt, van 's morgens vroeg tot 's middags toe
aan den ingang der Kerke zag geknielt leggende ten toon gestelt in een soort van
een kooy met houte tralien, die als ophing. Het zou konnen zyn, dat zulks een
burgerlyke straf, en niet zo zeer eene kerkelyke boetdoening geweest is. Men straft
in 's Graven Hage byna op dezelve wyze alle vrouwluiden die zich niet schamen
haar werk van hoerery te maken: derhalven kan men uit het gemelde voorbeeld
geen oordeel vellen over de gestrengheit van de Luthersche Discipline in Zweden.
Want schoon de Kerkelyke Tucht daar zeer straf is, dult zy echter zo min als de
Discipline in andere Staten, die belydenis van de Luthersche Leere doen, niets dat
eenigen schyn van burgelyke straffe heeft: gemerkt, volgens de Leere die aan alle
Lutheranen gemeen is, de Opzieners der Kerke nimmer de Kerkelyke
straf-oefeningen, dat is de uitsluitinge buiten de vergadering der gelovigen en het
ontzeggen van de Communie, moeten vermengen met de burgerlyke straffen, welke
(c)
op te leggen alleen aan de waereltlyke Overigheit toebehoort Met een woord, de
(d)
Lutheranen houden zich enkel aan de mindere Excommunicatie, welke zy de ware
en Christelyke noemen. Men gelove niet dat de Zweedsche Kerk de palen van die
(e)
Excommunicatie te buiten gaat, uit hoofde van zekere strenge wet die beveelt, dat
iemant die langer dan een jaar geëxcommuniceert blyft, een maand lang te water
en te brood gevangen moet zitten: want zy geven voor, dat die Excommunicatie en
de daarop volgende straf het werk is van de Magistraat en van de vierscharen des
Ryks. Maar, zal men vragen, waarom matigt zich de Burgerlyke Macht het recht
aan van met de Excommunicatie te straffen? Ik laat de beantwoording van die
tegenwerping aan anderen over.
+
Luther heeft een Doop-Formulier in de gemeene taal ingevoert, opdat de gelovige
+
Gemeente de woorden van de Liturgie, die tot een voorafspraak van den
Luthers Doop-Formulier.
Kinderdoop dienen, zou konnen verstaan, als mede de woorden die men onder
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Terpager Rituale Daniae Cap. 7.
Ogerius in Itiner. Suecico, Danico, &c p. 133. Paris 1656.
Zie de Smalcaldische Artykelen inter Libros Symbolicos à Pfaffio collectos.
Vera & Christiana, Ibid.
Zie den Staat van Zweden door Mylord Robinson.
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het dopen gebruikt, gelyk ook de verplichtingen waar aan zich de doopheffers en
doophefsters by die inlyving van het kind in het Christendom verbinden. Zie daar in
weinig woorden de redenen die de Reformateur voor die verandering bybrengt in
(f)
de voorreden van zyn formulier. Hy heeft daar omtrent ook verscheidene
ceremonien der Roomsgezinden afgeschaft, gelyk het blazen over het kind, het
(a)
steken van zout in deszelfs mond, enz. ‘omdat,

(f)
(a)

Vide Libr. Symbol. à Pfaffio collectos.
Nec sunt res illae potissimum quas Diabolus abhorret aut fugit, nam his longé majora fastidit.
Necesse est hic Seriò rem geri. Ibid.
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Le BAPTÊME des LUTHERIENS d' AUGSBOURG.
Le MARIAGE des LUTHERIENS d' AUGSBOURG.

Catherine Sperling del.
Les FUNERAILLES des LUTHERIENS d' AUGSBOURG.
B. Picart sculp. direxit 1732.
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zegt hy, die dingen geenzins wezentlyk tot den Doop behoren. De Duivel is niet
bevreest voor zulke ceremonien: men moet hem met meerder ernst te keer gaan.
't Geen hem verschrikken zal, moet van vry wat meerder gewicht zyn.’ Even wel
heeft hy de Bezwering en het maken van kruis-tekenen in gebruik gehouden.
+
(b)
De Heer MAICHELIUS zegt het geen hier volgt wegens den Doop zyner
Gezindheit, 't welk byzonderlyk het Wirtembergsche, zyn Vaderland, betreft. ‘De +Manier van dopen in het
Wirtembergsche.
Lutherschen dopen hunne kinderen den eersten of tweeden dag na hunne
geboorte. In gevalle het kind te zwak zy om naar de Kerk gedragen te worden, doen
zy het in huis dopen. Zy hebben een of twee peeten. De Bezwering of Duivelbanning
is in eenige landen nog in gebruik. Onlangs is in het Wirtembergsche een nieuwe
ceremonie ingevoert op den wyzen raad van den Heer Osiander, die als Envoyé
des Hertogs een reize naar Engeland gedaan hebbende, het Vormen der Kinderen,
't welk men aldaar eenigen tyd na hunnen Doop in 't werk stelt, zo goed bevonden
heeft, dat hy aanriedt dat Vormsel in de Kerken dezer landen mede in te voeren.’
Voordat ik my wederom tot onzen Saxischen Autheur begeve, moeten wy eerst de
+
gebruiken van eenige andere plaatsen wegens den Doop beschouwen. In een
+
oogenschynelyk dootsgevaar mag de Doop door een Leek en een vroedvrouw
Een Leek of vroedvrouw
verricht den Doop.
aan het kind verricht worden. Volgens het Kerkelyk recht in Saxen, is het aan
geen vroedvrouw geoorloft een stervend kind te dopen, dan wanneer men daar toe
+
geen man heeft konnen vinden. Ik weet niet of dat gebruik in 't algemeen doorgaat.
+
(c)
Onderscheit in het dopen
In Denemarken doopt men de onechte kinderen niet te gelyk met die uit een
van echte en onechte
echt huwelyk geteelt zyn. By den Doop der bastaarden of aterlingen offert men
kinderen.
niets op den Altaar. Wat de vondelingen aangaat, dewyl hunne geboorte
twyfelachtig is, doopt men ze in de Kerk even als wettige kinderen: en schoon zelfs
een briefjen by die kinderen gevonden wierdt, tot bericht dat zy gedoopt waren, zou
men echter niet nalaten hun den Doop te geven, dewyl een getuigenis van dien aart
voor twyfelachtig gehouden wordt. In dootsgevaar doopt men geen kind voor dat
de moeder daar van volkomelyk verlost is. Eindelyk, men doopt geen bejaarde
menschen die onzinnig of dol zyn, maar wel als zy hun gezond verstand wederom
bekomen hebben, of in staat zyn om in de gronden van het Christendom te worden
(d)
onderwezen. In Zweden woont de Vader den Doop van zyn kind niet by, of ten
minsten geschiedt zulks niet altoos. Men doopt daar de echte kinderen voor dat de
Godsdienst-oefening begint, en de aterlingen na het eindigen der zelve.
De Beschryver der Kerkelyke Plechtigheden van Saxen verhaalt, dat zyne
+
landsgenoten voorheen zo nalatig waren in het stuk van den Doop, dat men
+
menigmaal de kinderen niet eerder doopte dan nadat zy reets twaalf of vyftien
Nalatigheit omtrent den
Doop.
dagen ter waerelt waren geweest, en men deet dat, vaart hy voort, om tyd te
hebben tot het bereiden van gastmalen, waar mede men den Doop-dag onder het
bedryven van gantsch heidensche vrolykheden vierde. Die zelve misbruiken gaan
mede in zwang in verscheidene andere landen daar de Luthersgezindheit heerscht,
en in de andere Hervorming wordt geen minder onverschilligheit omtrent den Doop
gevonden. Volgens den vastgestelden regel in de Saxische Kerken, moet men zo
veel mogelyk is op Zondag dopen, omdat de vergadering der gelovigen dan talrykst
is: maar het is onmogelyk dat reglement nauwkeurig op te volgen, dewyl daar in
veele verhinderingen konnen voorvallen. In een Rituaal van dat Land staat bevolen,
dat de klok moet geluid worden om de Gemeente ter Kerke te roepen, in gevalle de
Doop op een werkdag geschieden moet.
(b)
(c)
(d)

In zyn Manuscript. ubi sup.
Terpager Rituale Daniae.
Men heeft de zelfde gewoonte op andere plaatsen.
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In zommige Luthersche Kerken heeft men Doopvonten, maar niet in alle. In veele
Kerken van Saxen ziet men een Engel, die een Doop-bekken vasthoudt, boven van
het gewelf door middel van een katrol of eenig ander werktuig nederdalen, en het
bekken aanbieden aan den Dienaar of Prediker die den Doop verrichten moet.
Elders brengt men een tafel uit de Sacris-
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tie, zettende dezelve voor den Altaar, en men plaatst vervolgens het Doop-bekken
daar op. Te Augsburg geschiedt dit byna op dezelve wyze, gelyk in de hier by
gevoegde Figuur te zien is.
(a)
Na de voorafgaande ondervragingen, die aan al de waerelt bekend zyn, doet
+
de Dienaar een redenvoering op de wyze van een vermaning, waar na hy den Duivel
+
(b)
Duivelbezweering.
bezweert met deze woorden, vertrek van hier, onreine Geest! en maak plaats
voor den Heiligen Geest. Voorts maakt de Herder of Dienaar het kruis-teken over
het kind, zeggende te gelyk, ontfang het teken des kruices enz. en vervolgens de
hand op het kind leggende, leest hy de gebeeden, en herhaalt de Bezweering of
(c)
Duivelbanning. (Ten minsten doet men deze herhaling in Zweden en op
verscheidene andere plaatsen.) In het oogenblik des Doops vraagt de dopende
Leeraar aan de peeten in plaats van aan het kind, of het den Duivel en zyne werken
afzweert, of het gelooft in God den Vader, den Zoon, en den H. Geest enz. Voorts
doopt hy 't kind met een drievoudige besprenging ter eere van de Drie-eenheit. De
gantsche ceremonie eindigt met een dankzegging, met het spreeken van den zegen
over het kind, en met een vermaning aan de peeten of doopheffers.
Na den Doop doen de Peeten aan het kind een vereering, die in Saxen en andere
+
Luthersche Landen Pathen-geld genaamt wordt. Men zou het misschien een
Godspenning of onderpand konnen noemen: omdat ik geloof dat dat geld in den +Pathen-geld.
beginne door de peeten gegeven wierdt als tot een verbintenis, dat zy het kind
by aflyvigheit zyner ouderen zouden opvoeden en verzorgen. Ik zal hier herhalen
't geen ik elders zeide, dat namelyk zommige godsdienstige gebruiken, zelfs zulke
die van een Goddelyke instelling zyn, maar al te dikwyls eerlyke middelen zyn
geworden om geschenken te bekomen. Ten bewyze dat de menschen al wat mogelyk
is in 't werk stellen om aan hunne gierigheit te voldoen, zelfs met een schyn van
Godsdienst, zal ik hier twee gebruiken aanhalen die gantsch niet godsdienstig zyn.
In eenige plaatsen van Duitschland oefenen de Ambachtsgezellen een soort van
Doop aan de jongelingen die ten einde van hunne Leerjaren zyn gekomen. Deze
geven geld voor dien doop, waarmede de andere zich vrolyk maken. De zeeluiden
hebben de gewoonte van hunne makkers, die zekere streeken van de zee nooit
hebben bevaren, te verplichten om voor geld af te kopen zekere Ceremonie, waar
aan zy ook den naam van Doop geven, bestaande in water te gieten over het lyf
des geenen die onwillig is, of niets heeft om te betalen.
+
Laat ons iet zeggen van het Vormsel der Lutheranen. Het verschilt byna geheel
+
en al van dat der Roomsgezinden. 1. De Lutherschen gebruiken daar toe geen
Het Vormsel.
zalf-olie. 2. Een gemeene Dienaar of Prediker mag vormen. 3. Het kind dat het
Vormsel ontfangt, moet behoorlyke reden van zyn geloof geven.
Myn Autheur spreekt dus het van het Vormsel der Lutheranen van zyn land. Een
+
kind van twaalf of veertien jaren (de meisjes behoren tot het eerste getal, en de
jongens tot het tweede) wordt in staat geoordeelt om te communiceren, te weten +Aanneming ten
Avondmaal.
als zy daar toe genoeg verstand en reden doen blyken. De eerste Communie
dier kinderen wordt vastgestelt op Paaschen of op St. Michiels dag. Men leest hunne
namen drie weeken te voren van den Predikstoel af, en geduurende dien tyd
onderwyst en ondervraagt men hen tweemaal 's weeks. Men stelt hun ook voor,
(a)
(b)

(c)

Te weten, aan wien het kind toebehoort? of het niet in huis is gedoopt geweest? en wat naam
men het geven zal?
Pfaffius en veele andere Luthersche Godgeleerden zouden wel willen, dat men de Bezweering
van den Doop afliet. Ex Ecclesia Romana, zegt hy, in Ecclesias quasdam Protestantes transiit
&c.
Volgens een handboekjen over de Liturgie in de Zweedsche taal gedrukt, te Gottenburg in 't
jaar 1689.
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wat verplichting op de Communicanten legt, en van wat waardye de Communie is,
enz. Eindelyk neemt men hun de Biecht af op den tweden Paaschdag, en den
volgenden dag, zynde Dingsdag, geeft men hun het Nachtmaal, zomtyds in het
particulier, en menigmaal ook te gelyk met de andere gelovigen. Die jonge
communicanten schikken zich als in een halve maan voor den Altaar, te weten zo
als zy een voor een de Communie uit handen van den Dienaar ontfangen hebben.
Na die godvruchtige daat, doet dezelve Dienaar of Herder een gebed, en zich
vervolgens tot de vergadering der gelovigen wendende, kondigt hy haar aan, dat
die kinderen terstond goede redenen van hun geloof zullen geven, enz. Daarop
ondervraagt hy hen over verschei-
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dene leerstukken van den Godsdienst, waarna hy hun een zeer uitgebreide
vermaning doet, en voorts zingt de Gemeente een Lofzang, die gevolgt wordt van
een Collecte of algemeen gebed, en van het uitspreken van den zegen. Zie daar
het geen ik den Lezer moest doen aanmerken wegens het Vormsel der Luthersche
+
aankomelingen in Saxen. Indien ik 'er byvoege, dat de jeugt aldaar zeer regulier
+
(a)
Catechizatien voor de
in 't openbaar gecatechizeert wordt, zegge ik juist niet dat zulks daar iet
Jeugt.
byzonders, en en van meer verdienste is dan elders: maar men behoort alles,
zo veel mogelyk is, op te halen, wanneer men een beschryving van dezen of geenen
Godsdienst doet; en zelfs verschaffen beuzelingen, wanneer zy op haar plaats
worden bygebracht, menigmaal vermaak aan den Lezer. Laat ons een einde van
+
deze stoffe maken met eenige vragen, die eene klare oplossinge, van
onwederleggelyke bewyzen verzeld, vereisschen. Waar koomt het van daan dat +Vragen wegens de
menigvuldigheit der
men dagelyks in alle de Gemeentens nieuwe Catechismen opstelt? Heeft die
methode tot hier toe den Godsdienst klaarder en gemeenzamer gemaakt? Heeft Cateshismen.
die menigte van Catechismen het getal der onkundigen in den Godsdienst
vermindert? Zyn de geene die de Catechismen opstellen, doorgaans de bekwaamste
luiden? Hebben zy de vereischte nettigheit van verstand daar toe? Hebben zy zelve,
door inwendige overtuiging en door dadelyke oefening van ware godvrucht, wel
kennis genoeg van den Godsdienst en van de plichten die daar aan vast zyn? Zyn
eindelyk zo veele Catechismen, die men zo stoutelyk voor volledig en voor wel
beredeneert uitgeeft, inderdaat altoos en overal op bondige redenen gegrond?
+
De Luthersche Kerken-Orde is ten opzichte van het Huwelyk zich zelve overal
+
vry gelyk. Luther heeft in den aanvang der Reformatie een Huwlyks-formulier
Het Huwelyks formulieur
van Luther.
opgestelt, waar van men in 't vervolg niet is afgeweeken. Men begint daar met
de geboden of Kerkelyke voorstellingen, om op de wyze der Protestanten te
spreeken. Geen verhindering in het voorgenomen huwelyk gekomen zynde, begeeft
men zich naar de Kerk en men stelt zich aan den Leeraar of Herder voor; deze
vraagt aan de Gelieven, of zy onderling tot het aanstaande huwelyk bewilligen, 't
geen zy beantwoorden met elkander de rechter hand te geven, en met het
verwisselen van de ringen. Daar op uit zich de Herder ten naastenby in deze
bewoordingen: Dewyl....zich aan elkander door het Huwelyk willen verbinden in de
tegenwoordigheit van de gantsche Gemeente, verklare ik dat zy gehuwt zyn in den
name des Vaders enz. Vervolgens leest of reciteert hy by den Altaar verscheidene
texten uit de Heilige Schriftuur, die aan de getrouwden als tot zo veele vermaningen
verstrekken, en die plechtigheit eindigt men een gebed dat hy voor de nieuwe
Echtgenoten doet. Zie daar het voorschrift van Luther, waar aan men zich nog
hedendaagsch omtrent de Kerkelyke Huwlyks-ceremonie gedraagt.
+
Ik voeg daar by, dat de Luthersche Kerk geen huwelyk inzegent op een Vast-en
bededag, nog op een dag van voorbereiding ten Avondmaal: en zelfs houdt men +Dagen waar op men niet
trouwen mag.
zich op verscheidene plaatsen daar de Luthersgezindheit heerscht, aan den
Canon of Stokregel van een oud Concilie, verbiedende te trouwen op een Zondag.
(b)
De Heer Maichelius, zegt ‘dat luiden van een middelmatigen rang, 't zy door
geboorte of door goederen, doorgaans in de Kerk trouwen, maar dat personen van
groot aanzien zich des avonds of 's nachts in hun eigen huis in 't Huwelyk laten
verbinden ... en dan is die plechtigheit, even als in de Kerk, met een lange vermaning
en met toepasselyke gebeeden verzeld.’ Men ziet hier afgebeeld de manier hoe
men te Augsburg getrouwt wordt.
(a)
(b)

In de Plaat, by bladz. 320. ingelascht, kan men de manier hoe men te Augsburg in 't openbaar
catechizeert, afgebeeld vinden.
In zyn Manuscript boven aangehaalt.
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Myn Saxische Autheur haalt, voor het beschryven der Kerkelyke
+
Huwlyks-plechtigheden, veele woorden overhoop, om die tot trouwen genegen zyn,
te vermanen dat zy voor daar toe te besluiten de vreeze Gods voor oogen moeten +Vermaning voor die tot
trouwen genegen zyn.
hebben, en met alle mogelyke voorzorge en alle bedenkelyke voorzigtigheit
overwegen wat het Huwelyk inheeft. Wie twyfelt daar aan? Maar wie gebruikt doch
alle die voorzorgen? Immers in Saxen niet meer dan elders. De goede Prediker
meent dat hy een krachtiger indruk zal geven van de droevige gevolgen die uit een
ongelukkig en qualyk gepaart huwelyk ontstaan, met het gebruiken van een
straat-spreekwoord zyns lands, waar van de zin is, dat men groot onderscheit moet
maken tusschen het
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+

verzoeken van een vryster ten huwelyk, en het kopen van paard. Die gelykenis
mag haar fraaiheit hebben in het land haarer geboorte, maar wat ons betreft, die +Aanmerking op de
de welvoegelykheit en beschaaftheit in acht nemen, zelfs omtrent zaken waar
gelykenis van een Saxisch
van wy de meeste afkeerigheit hebben, wy zullen dezelve altoos ruw en
Autheur.
aanstotelyk vinden. De Luthersche Leeraar zegt ons vervolgens, dat op eenige
plaatsen van zyn land de geenen die met elkander denken te trouwen, zich nevens
hunne nabestaande en andere vrienden by den prediker van hunne parochie
begeven, om zich daar aan elkander te verloven. Het overige van dat Hoofdstuk
heeft niets byzonders in.
Schoon de Kerkelyke plechtigheden van den Echten Staat overal ten naastenby
eveneens zyn, is het echter met de burgerlyke ceremonien daar van zo niet gelegen.
+
In Saxen en ook elders, gaan de Ambachtsluiden en al het ander burgervolkje in
+
de Kerk trouwen, onder het geleide van speelnoten en muzikanten. In andere
Burgerlyke
landen maakt men meer of min omslag, en overal vermengt men veel grilligheit Huwelyks-Ceremonien.
en veeltyds buitensporigheit onder de huwelyksverbintenissen, en onder alle de
voorbereidselen daar toe. Ik zal deswegen eenige gewoontens in aanmerking
neemen. In zommige Provincien van het Noorden, biedt de Vader zyne dochter,
nadat men genoegzaam vernomen heeft naar den staat en het gedrag des geenen
die haar ten huwelyk verzoekt, op eene deftige wyze aan haren vryer of galant aan,
en zegt tot hem, ‘Ik geve u myne dochter om u eere aan te doen, om u tot een vrouw
te verstrekken, om by u te slapen, om den sleutel van uw deur te hebben, en om
het derde gedeelte van uw geld en van uwe goederen te genieten.’ In veele Staten
van Duitschland is het een gebruik, dat, schoon de ouders der gelieven gemeenlyk
de kosten van de bruiloft op zich nemen, alle de bruiloftsgasten vereeringen en
(a)
geschenken aan de bruid moeten doen, ‘ de geschenken die de genodigde by die
gelegenheit aanbrengen, zyn menigmaal zo groot, dat, in plaats van by de gedaane
onkosten te verliezen, zy (namelyk de vader en moeder van de Bruid) een merkelyke
winst doen.’ Ik beeld my in, dat dat gebruik is ingevoert tot vervulling van de
+
afgeschafte Morgengab, dat is Morgengaaf of Morgengeschenk. Die Morgengab
was een vereering of geschenk van den nieuwgetrouwden man aan zyne vrouw, +Morgengab.
als om haar te bedanken of liever te belonen voor den maagdom dien hy den
voorgaanden nacht van haar genoten hadt. By die van Lombardyen bedroeg die
Morgengaaf het vierde gedeelte van 's mans goederen: maar laat ons den geleerden
(b)
Du Cange, by wien men verscheidene andere zaken wegens dat geschenk vindt
aangetekent, niet verder uitschryven, en ons vergenoegen met te zeggen, dat het
zeer wel zou konnen wezen, dat de manier van aan zyne bruid by het
huwlyks-contract een somme gelds die menigmaal zeer groot is, en zomtyds zelfs
acht of tien maal de waarde van 's Bruids huwlyksgoed te boven gaat, toe te leggen,
gelyk boven al in eenige Provincien van Vrankryk, in Holland enz. in gebruik is, in
(c)
plaats van die Morgengab of Morgengaaf gekomen is. By de aangehaalde
gewoontens moet gevoegt worden het gebruik van bloemen te strooyen over den
weg waar langs men bruid en bruidegom naar de Kerk geleidt, 't welk op eenige
(d)
plaatsen van Swaben in zwang gaat, en 't geen my de gewoonte eener vermaarde
Stad in Holland te binnen brengt. By deze gelegenheit zal ik hier inlasschen alle de
byzonderheden der Huwelyks Ceremonien welke die Stad in gebruik heeft.
(a)
(b)
(c)
(d)

Volgens het Handschrift van Maichelius ubi sup.
Zie Du Cange in zyn Glossar. ad Scriptores mediae & infimae Latinitatis. Artykel Morganigaba.
De Grieken hadden ook hunne διαπαρθένια. Het waren, even als by de Duitschers, geschenken
die aan de jonge vrouw gegeven wierden voor het verlies van haren maagdom.
Te Amsterdam.
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+

Men weet dat de gewoonte der Gereformeerden is hunne huwelyken door drie
+
geboden of voorstellingen te laten bekend maken. Die men Voorlezer of
Huwelyks Ceremonien te
Amsterdam in gebruik.
Voorzanger noemt, leest de namen van bruid en bruidegom overluid aan de
Gemeente voor, te weten 's morgens voor de Predikatie, op drie achtereenvolgende
Zondagen. Twee of drie dagen voor de eerste Voorstelling, laaten de Gelieven zich
aantekenen op het Stadhuis: en dan wordt 'er doorgaans een gastmaal aangerecht
om de verloving of ondertrouw te vieren; men maakt dan ook het Huwlyks-contract,
enz. Op den Zondag van het eerste gebod, of
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t.o. 344

A. Le Fiancé, et la Fiancée sous un Miroir.
B. La Mere, et les Parentes de la Fiancée.
C. La Mere et les Parentes du Fiancé.
D. Paranimphes quivont au devant des Dames, et les presentent aux Fiancés.
FELICITATION telle qu'on la fait, aux FIANCÉS a Amsterdam.
E. Celles qui apres avoir fait leur Compliment se plaçent aux deux cotez de la Chambre.
F. Apartement, ou les Hommes vontféliciter les Parens apres avoir Complimenté les Fiancés.
G. Consitures que l'on presente de tems en tems aux Dames.
H. Homme destiné dans les Ceremonies. Nuptiales pour servir les Consitures, le Vin, et
l'Hipocras.

B. Picart invenit et fecit 1732.
CEREMONIE appellée chez les Hollandois PALMKNOOPEN.
Qui consiste à nouër et assortir des fleurs, et des feuïlles de trainasse qu'on jette aux MARIÉS
le jour de leurs NOCES, De jeunes gens de l'un et de l'autre Sexe et invités à cette
Ceremonie, font cet assortiment deux jours avant le mariage. On y mêle des feuïlles d'or &
d'argent, et l'on en applique aussi sur les feuïlles de la trainasse.
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t.o. 345

A. le Fiancé, et la Fiancée.
B. la servante qui leur jette des fleurs &c.
C. le slée, ou Traineau, où les Fiancez vont entrer.
FIANCEZ qui vont à L'EGLISE pour se MARIER.
D. Carosse pour les Paranimphes, et Amis qui les acompagnent à l'Eglise.
E. Celui qui jette des Dragées au Peuple.
F.F. Sergens qui acompagnent le traineau pour écarter la foule.

B. Picart del. et fecit1730.
CEREMONIE du MARIAGE chez les REFORMEZ, à Amsterdam.
A. le Marié, et la Mariée. B. les Paranimphes, et Amis. C. le Ministre. D. le Diacre avec la
bourse, pour recevoir les Aumones des Mariez.
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op een van de dagen der volgende week, ontfangen Bruid en Bruidegom, doorgaans
onder een groten spiegel geplaatst, en ter rechter en linker zyde van hunne ouderen
en bloedverwanten verzelt, het ceremonieele bezoek of de gelukwenschingen, niet
alleen van hunne vrienden, dat zou te gering zyn, maar menigmaal zelfs van de
voornaamste inwoonders der Stad, en van veele vreemdelingen, die uit
nieuwsgierigheit, uit begeerte van zich te vermaken, of uit andere diergelyke
beweegredenen daar heen gelokt worden. Hoe meer aanzienelyke luiden zich daar
vergaderen tot het aanschouwen van twee personen, die zeer kostbaar zyn
uitgedoscht, en, om zo te spreken, ten toon staan om van het hoofd tot de voeten
bekeeken te worden, die ook meest altoos een destige houding maken in het midden
van een groten kring van andere personen die mede een destig gelaat vertonen,
zo veel te meer blydschap ontstaat 'er in Bruid en Bruidegom, die zich nevens de
Bloedverwanten verheugen over het genieten van zo veel eere: ook wordt ten dien
einde het aanstaande huwelyk op eene plechtige wyze aan de voornaamste
inwoonders van de Stad bekend gemaakt, en men gebruikt daar toe zekere
aangestelde Kerken-Knegts, Aansprekers genaamt, wier gewoon werk is de doot
der overledenen aan te kondigen, en de begrafenissen te bezorgen. Het overige
van die eerste ceremonie sla ik over: men kan het een en 't ander door de plaatsnee
veel beter afgebeeld vinden, dan ik in staat ben om door woorden uit te drukken.
Alleen zal ik aanmerken, dat de manspersonen, na het afleggen van hunne
gelukwenschingen, terstond uit de kamer van bruid en bruidegom vertrekken. Zy
vergaderen in een andere kamer, daar men niets byzonders ontwaar wordt behalven
een groot gedruis, en zomwyl eene onbesuisde vrolykheit die door de omstandigheit
van den dag geoorloft is, en niet weinig door den wyn onder een geduurigen
tabaksrook wordt aangezet. Vrydags of twee dagen voor de voltrekking van het
Huwelyk houdt men eene andere ceremonie, dewelke al te wel in de bygevoegde
figuur is uitgebeeld, dan dat ik my met de beschryvinge daar van zoude ophouden.
Den trouwdag, waar toe men zeer dikwyls den Zondag verkiest, verschenen zynde,
begeest de Bruidegom zich uit zyn huis naar dat van de Bruid: maar ik moest
voorafzeggen, dat men wel zorgdraagt van eerst den ingang van zyn huis, als mede
de stoep en zelfs de straat, te bestroojen met loveren en vergulde maagdepalm,
buiten twyfel om aan de voorbygangers te verkondigen dat hy zich op dien dag zal
in den Echt begeven. Uit zyn huis tredende, werpt een jonge dochter hem loveren
en palm blaadjes in het aanzicht, waar na hy in een zeker rytuig stapt, getrokken
van één paard 't welk een mooye quispel of kuif opheeft, met een fraai paardekleed
overdekt, en veeltyds met kostbare striklinten en bloemen is opgeschikt. In zulk een
rytuig worden de Gelieven ook naar de Kerk gevoert: dat rytuig, waar aan men den
naam van Slee geeft, moet altoos op eenigen afstand van het Bruids huis blyven
staan, opdat de toekomende Echtgenoten van alle de buuren en van een menigte
volks, 't welk van alle kanten op dat huis aandringt, in hun vollen praal zouden
konnen gezien worden, terwyl een jonge dienstmaagt, of ook wel een jonge juffer,
hen in het aangezicht en over het hoofd bestrooit met vergulde loveren en bladeren
van maagdepalm, uit een kleine benne met bloemen en linten geboord: maar als
'er een weduwenaar of weduwe trouwt, geschiedt deze stroojing niet. In de Kerk
gekomen zynde, worden zy door een Predikant in den Huwelyken Staat ingezegent,
waar van men de manier en de plechtigheit in de hier bygevoegde plaat beschouwen
kan.
+
Wanneer de getrouwden het geluk hebben van het vyfentwintigste jaar na hunnen
trouwdag te bereiken, vernieuwen zy (ten minsten uiterlyk) hunne eerste bruiloft, +Zilvere en goudene
Bruiloft.
en die plechtigheit draagt den naam van zilvere bruiloft. Brengen zy hun
huwlyksvereeniging tot vyftig jaren, dan houden zy de goudene bruiloft. By het vieren
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van beide die Feesten bootst men de vreugt en het vermaak der ware bruiloften na:
maar de eerste liefde wil niet wederkeeren op zulk een afgesleten weg, en die
herhaalde bruiloften dienen op zyn best tot het opwarmen van de vriendschap, en
tot versterking van de gemeenzame bywoning, die in een langduurig huwelyk
doorgaans zo veel doet als de liefde zelve. De ryke luiden deelen dan zilvere of
goudene gedenkpenningen uit, ter eere en ter gedachtenisse van die goudene en
zilvere bruiloften, en de Poëten des lands maken dan bruiloftsgedichten, die veeltyds
ruim zo koud zyn als de getrouwde luiden wier lof zy opzingen: maar die gedichten
konnen ten minsten dienen tot
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grafschriften voor de verouderde minneplegingen.
Zekere Gaya, die een verwarde en oordeellooze verzameling van veele
+
Huwlyksplechtigheden gemaakt heeft, zegt dat by de Vlamingen en by de bewoners
+
der andere nabuurige Provincien, voor zeer onbetamelyk gehouden wordt, dat
Aanmerking op ongelyke
Huwelyken.
een jongman met een oude vryster of vrouw trouwt, of dat een oud man met een
jong meisjen in 't huwelyk treedt. Zie daar een zeer zeldzame aanmerkinge! Zulke
huwelyken zyn immers overal in verachting, en echter geschieden ze in alle landen
der waerelt. Hy voegt 'er by ‘dat men (by de Vlamingen en hunne nabuuren) nooit
ziet, gelyk in Vrankryk, dat een heer of meester trouwt met zyne dienstmaagd, of
een vrouw of juffer met haar knecht.’ Die aanmerking is ruim zo ongegrond als de
voorgaande: want die huwelyken zyn veel gemeener en minder schandelyk by de
Vlamingen en in de Vereenigde Provincien dan in Vrankryk.
+
Te Dantsig zyn de Bruiloften nog merkwaardiger, volgens het verhaal dat ik daar
+
(a)
Huwlyksplechtigheden,
van vind in de Reisbeschryving van Charles Ogier. Een aanzienelyk getal
te
Dantsig in gebruik.
Juffers, zegt hy, ‘vergadert zich 's middags ten huize daar de bruiloft zal gehouden
worden; de heeren geleiden den Bruidegom tot in het voorhuis, en om die statelyke
ceremonie wel te verrichten, moet 'er een soort van processie geschieden, want zy
gaan twee aan twee voort. Met de Bruid gaat het van gelyken toe, zy verschynt ook
met een gantschen sleep van jonge Juffers: doch zo, dat zy tusschen het achterste
paar, waar toe men de bejaardste Juffers van den hoop neemt, koomt aantreden.
De Bruid is in 't zwart gekleed: de andere Juffers hebben gecouleurde klederen aan.
De Prediker die den Trouw verrichten moet, plaatst zich tegen over een bank welke
men in 't midden van het voorhuis tusschen hem en de aanstaande Echtgenoten
nederzet. Daar leest hy hun het Luthersche Huwlyksformulier voor, waar na hy aan
die jonggetrouwden een vermaning doet, en voorts de ceremonie eindigt met het
uitspreken van den zegen, die terstond gevolgt wordt van gezang en het geluid van
speeltuigen, behalven nog andere gewoone tekenen van vrolykheit. Na den
Huwlyks-zegen geleidt men de Bruid tot dicht aan de deur, en hier is het dat alle de
bruiloftsgasten haar komen gelukwenschen, en hunne geschenken aanbieden. (Dit
gebruik is niet nieuw by de Duitschers, doch men verzekert dat het allengskens
wordt afgeschaft.) Op het Bruiloftsmaal, 't welk onze Reiziger bywoonde, dienden
de speelnooten de gasten .... De muzyk en de dronkenschap gingen hand aan hand
(b)
op dat feest. Het water (zegt onze Franschman) is zo gehaat in dat land, dat men
'er geen bouillons, noch vleeschsoppen met groente kent. Onder de dampen van
den wyn hoorde men van alle kanten een gedruis van gelukwenschingen en
instellingen van gezondheeden, vermengt met eene uitgelatene Bacchus-vrolykheit,
en in 't midden van die blyde verrukkingen deet men een algemeene uitdeeling van
+
Huwlykszangen en Bruilofts-liederen.’ (De Duitschers en doorgaans alle de
+
Noordsche Natien hebben altoos een overvloed van diergelyke gedichten in
Aanmerking op de
Bruilofts-gedichten, enz.
voorraat. Het rym valt hun zo gemakkelyk als het onrym. Een Dichter die het
geluk heeft van onder dat climaat geboren te zyn, brengt in minder dan een dag
tyds zonder moeite twee of driehondert vaerzen te voorschyn, waar uit naar de
omstandigheit van voorvallende zaken, Bruiloftsgedichten, Lierzangen, Grafschriften,
en Minneklachten konnen gesmeed worden.) ‘In die Dicht-stukken, zegt verder onze
Reiziger, zyn de Bruiden altoos Venussen en Helenaas, en de Bruidegoms zyn
geestryker dan Apollo, schranderder dan Mercurius, voorzichtiger en wyzer dan
Socrates.’ Maar laat ons de Duitsche Natie in dit stuk niet beschimpen: onze
(a)
(b)

Iter &c. ubi sup. pag. 421.
De vreemdelingen zelve konnen zich van de besmettinge des Lands niet bevryden: M..... L....
schoon een Franschman van geboorte, is een van de volmaakste Hydrophobi of Watervreezers
van Europa geworden.
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(Fransche) Poëten en onze fraaye vernuften, zyn, even als haare Dichters, voorzien
van een bron van loftuitingen, van verhevene spreekwyze, en grootsche
vergelykingen, dewelke zy zonder onderscheit op een Vorst of groot Heer, op een
Magistraatspersoon, en op
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een Pachter of iemant van een gemeenen rang toepassen. Uit dat alles zaamgeflanst
koomt op zekere tyden een fraaye Opdracht-Brief te voorschyn, en wederom by
eene andere gelegenheit eene Academische Redenvoering; ook gebeurt het wel,
indien een Poëtische luim het fraai vernuft verzellen wil, dat 'er een Heldendicht, of
ten minsten een Lierzang uit geboren wordt.
+
Ik eindig deze stoffe met wegens de Luthersche Huwelyken in het Noorden aan
te merken, dat men in Denemarken geen huwelyk kan aangaan, zonder, behalven +Gewoontens met opzicht
de toestemminge van de vryster, ook die van haare ouders of voogden te hebben; tot het Huwelyk in
de voogden hebben het recht van de goederen eener jonge dochter onder zich Denemarken en Zweden.
te houden, en zelfs de inkomsten daar van te genieten zo lang zy in leven is, indien
zy zich buiten derzelver toestemming in den Echt begeeft: maar zo ook een voogd
willens verzuimt zyne pupille uit te trouwen, na dat zy volkomen achtien jaren bereikt
heeft, mogen haare nabestaande vrienden daar over klagen aan de Souvereine
macht, om vryheit tot trouwen te bekomen. Ook is 'er in Zweden en Denemarken
een wet, dat vrouwen en vrysters haare goederen niet mogen verkopen noch
vervreemden op eigen gezag, en dat zelfs de weduwen wederom onder voogdy
geraken, en de handlichting verliezen welke zy door het huwelyk vrekregen hadden.
In Zweden trouwt men zeer laat, vooral onder personen van rang, en zelden begeeft
men zich voor zyn dertigste jaar in het huwelyk, niet alleen omdat de liefde het hart
der noordsche volkeren zo licht niet bevangt, maar ook omdat de vaders en moeders
van weerkanten doorgaans een zeer gering huwlyksgoed medegeven, zo dat de
kinderen genoodzaakt zyn de doot hunner ouderen af te wachten om fatsoenelyk
te konnen bestaan. Eindelyk voegt men 'er by, dat de huiskrakeelen, de
echtscheidingen, en de vrouwelyke trouwloosheit daar zeer zeldzaam zyn. Het een
wordt voorgekomen door het gezag der mannen en de gehoorzaamheit der vrouwen,
en misschien verhindert de koude van het climaat, by die gehoorzaamheit gevoegt,
het ander. Zeker Schryver zegt ons echter, ‘dat 'er Zweedsche vrouwen gevonden
worden die den naam hebben van zich voor haar trouwen kuisscher te gedragen,
dan daar na.’ Voor my, ik geloof daarvan even als ik altoos gelooft hebbe, wegens
al 't geen den naam van zeeden en gebruiken draagt; dat men overal exceptien
ontmoet.
Eertyds hadt men in Vriesland een zeer vermakelyke gewoonte, bestaande in
+
aan de jonggetrouwde vrouw den ingang in het huis van haren man te beletten.
+
Wanneer zy gereed stondt om binnen te treden, hieldt een der naastbestaande
Afgeschafte gewoontens
in Vriesland.
vrienden van den man den ingang gesloten met een langen stok of bezem; de
jonge vrouw, over dien stok heen gestapt zynde, vondt een ander persoon die haar
ook den doorgang betwistede met een bloten degen in de hand, en dit laatste beletsel
kon de arme vrouw niet overwinnen dan met het doen van het een of het ander
geschenk. Die gewoonte wierdt op veerlerleye wyzen goefent. Op zommige plaatsen
spande men een touw dwars over de straat, en om door te komen moest de jonge
vrouw een vereering geven aan die het touw gespannen hadden. Die gewoontens
(a)
zyn door verscheidene plakkaten afgeschaft, dewelke in zeker Boek , hier onder
aangehaalt, te vinden zyn.
(b)
Nog eene andere merkwaardige gewoonte der oude Friesen moest ik niet
overslaan. Zy trouwden hunne dochters uit in een weduw-gewaad, om haar te doen
gedenken dat de banden des huwelyks onverbrekelyk zyn, en dat de doot alleen
de scheidinge maken moet.

(a)
(b)

Nederlandsche Displechtigheden. Hoofdst. 43. Bladz. 534. enz.
Zie Alkemade over de Begrafenissen.
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+

Na zulk eene lange beschryving van verscheidene Huwlyks-plechtigheeden, zal
het niet ongevoeglyk zyn van het kramen te gewagen. By de Hervormden volgens +Gebeeden en
Calvinus vind ik dat de kraamvrouwen gantsch eenvoudig aan de gebeeden der dankzeggingen voor de
Kerke worden aanbevolen, gelyk ook dat 'er een dankzegging gedaan wordt voor kraamvrouwen.
die haren eersten kerkgang na haar geliggen doen. By de Luthersgezinden, ten
minsten in zommige landen, by voorbeeld in Denemarken, vind ik formulieren van
gebeeden die uitdrukkelyk voor de kraamvrouwen zyn opgestelt; Ik vind ook, dat
zy na haar bedlegering op eene ceremonieele wyze wederom in de Kerk worden
ingeleid, als mede dat men dan een stuk gelds aan den Leeraar of Pastoor, die de
introductie doet, voor zyne moeite ver-
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eert. Maar onder de burgelyke gebruikelykheden met opzicht tot de kraamvrouwen,
+
(a)
valt 'er iet byzonders aan te merken in Holland: namelyk de Van-Beeker, dat is
een groot glas of een bokaal vol Rynschen wyn met veel broodzuiker vermengd, +Het schenken van den
Van-Beker.
en met een kaneel-stok voorzien, dien men de Vrouwen welke de kraamvrouw
en haar kindjen komen bezoeken, aanbiedt. Dat glas gaat in 't rond, en de ceremonie
wordt herhaalt zo menigmaal als de kraamvrouw bezoek ontfangt. Ik verbeeld my,
dat de Hollanders die gewoonte uit het Heidendom hebben overgehouden; dat het
woord Van-Beeker zou konnen betekent hebben den Beker van Fan, dat is des
Heeren, en dat die wyn gedronken wierdt ter eere van Fan, een Veld-God zo geacht
(b)
by het volk des lands, omdat zyn naam zo veel te kennen gaf als Heer by
uitnemendheit.
+
Voor dat ik de laatste ceremonien, die in alle Religien altoos met meer of minder
+
toestel het gelukkig of ongelukkig lot des menschen bepalen, aanroere, zal het
Behandeling der genen
die op sterven leggen.
niet ondienstig zyn hem, in de Luthersgezindheit, op zyn ziek-en sterfbedde te
beschouwen. Hier vindt men geen laatste Oliesel, noch applicatie van H.
Overblyfselen of van gewyde lapjes onder 't hembd, noch vertroosting in het
godvruchtig omhelzen van een Crucifix, noch hoop tot aantrekking van veele
godsdienstige deugden door het omdoen van een Monniksgewaaad, noch
verzekering van na zyn doot door veele zielmissen te zullen vertroost worden. By
de Lutherschen bestaat alles in het doen van godvruchtige vertogen en van
herderlyke vermaningen, in geheel geestelyke vertroostingen, in het voorlezen van
godsdienstige zaken, en in gebeeden. In eenige Gereformeerde Landen heeft men
Ziekentroosters, die doorgaans Leeken zyn van een zeer middelmatige bekwaamheit,
doch anders eerlyke luiden. Deze houden zich gestadig bezig met het lezen der
Heilige Schriftuur, en verkrygen daar door zo veel wetenschap in de Godgeleertheit,
ten voordeele van de zieken, als een gemeen Geneesmeester door het geduurig
lezen van een Compleet Artzenyboekjen of van een Verzameling van Huismiddelen.
Echter moet men deze vergelyking niet al te nauwkeurig opvatten; want daar is een
merkelyk onderscheit in, en schoon de redenvoering van een Ziekentrooster geen
vrucht doen mogt, kan zy nochtans de ziel nimmer beschadigen noch doden. Voorts
zyn die krankenbezoekers niet altoos Leeken: men vindt 'er ook onder die het
Predik-ampt reets waargenomen hebbende, vervolgens wegens gebrek der
vereischte gaven, niet in staat zyn om een Gereformeerde Kerk te voldoen. Maar
laat ons tot de Lutheranen wederkeeren: wanneer de zieke zieltoogt, verdubbelen
zy hunnen yver jegens hem, gelyk in alle Christen-Gemeentens geschiedt, en
gewisselyk is die yver, beoogende niets anders dan de ziel des stervenden, wel
ernstig en geen daat van ceremonie: 't is nochtans waarschynelyk dat zy zich wyzigt
naar de gebruiken en den Godsdienst des Lands, als mede dat zy van gedaante
en manier verandert volgens de bejaardheit en het temperament der geenen die
hunnen yver doen blyken. Hoe het ook zy, deze aanmerkingen strekken om aan te
tonen dat 'er overal een regel en een methode valt waar te nemen, zo wel met
opzicht tot de doot, als ten aanzien van het leven: en de menschen zyn zodanig
geäart, dat zy maar al te dikwyls over het lot des overledenen oordeelen uit de
regelmatigheit waar mede de godsdienstige gebruiken by zyne zieltoging zyn
waargenomen. Veele Lutherschen geven den zegen aan een stervenden met hem
by het hoofd te vatten, of met hem het voorhoofd alleen aan te raken, makende te
gelyk het teken van 't kruis over hem.
(a)

(b)

Of Beker der Luurbakering, van fannen betekenende fasciae of doekwindselen: want fanden
wil in de Gottische taal zo veel zeggen als een kind bakeren of in de luuren winden. Mogelyk
is dit de natuurlykste oorsprong daar van. Zie Displechtigheden. II. D. XV. Hoofdst.
Zie Keisteri Anti Septentr.
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+

In de bygevoegde figuur ziet men de gewoonste manier van het begraven der
+
dooden te Augsburg: maar dit zou den Lezer geen voldoening genoeg geven.
Lykplichten.
Laat ons daar van een breeder verslag doen, beginnende met het geen de Heer
(c)
Maichelius ons wegens die stoffe aan de hand geeft. ‘De Lykplichten zyn altoos
verzelt van veel devotie en godvrucht, en zomtyds ook van veel pracht. Boven dat
+
heeft men het gebruik van een lykreden over den doden te doen, hoe hoog van
+
staat, of hoe laag van geLykredenen.

(c)

In het meergemelde Manuscript.
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boorte hy wezen moge.’ (Men doet ook zulke redenvoeringen over kinderen die in
de wieg sterven. Wat kan men over zodanige onderwerpen zeggen? Men haalt
vertroostingen aan, die uit de Heilige Schriftuur zyn getrokken, men doet vermaningen
aan de levenden. Indien men niets van de overledenen weet te zeggen, of indien
men 'er meer quaads dan goeds van te verhalen heeft, koomt de Heilige Schriftuur
echter te baat, en levert stoffe genoeg om voedzel aan de godvrucht der verzamelde
Gemeente te verschaffen. Dus drukt zich myn Saxische Schryver uit. Het ware wel
te wenschen dat alle de opstellers van Lyk-en Lofredenen zich aan die methode
hielden, in plaats van zo menigmaal en zo stoutelyk geblankette zonden onder den
naam van Christelyke Deugden te verwarren.) ‘Na het eindigen van de Predikatie,
leest men nog in 't openbaar een kort begrip van het leven des overledenen, men
roemt de genen die zich zulks door hunne vroomheit hebben waardig gemaakt; en
van die een quaad leven hebben geleid, laat men niet na mede gewag te maken,
+
tot verbetering van die nog in 't leven zyn. Men heeft ook de gewoonte van
+
rouw-processien te doen, om het lyk des overledenen ten grave te leiden. Men
Lyk-statien.
zingt dan Liederen welke op die plechtigheit toepasselyk zyn. Op eenige plaatsen
nodigt men de voornaamste van de Stad tot die Lykstatien, ten minsten als de
gestorvene een persoon van aanzien geweest is; en die de statie bywonen, genieten
eene vergelding, elk naar zynen staat en rang. De Lykstatien van ryke luiden zyn
zeer voordeelig aan de Leeraren en andere diergelyke personen, en maken om zo
te spreken een gedeelte hunner inkomsten uit.’
Op den dag der begrafenisse, zegt de Beschryver der Saxische Ceremonien,
verzamelen zich de bloedverwanten, de buuren, en de vrienden in het huis van den
overledenen; een of meer Luthersche Predikers verschynen daar ook met een meer
of min talryken stoet van jonge scholieren, die van hunne Schoolmeesters worden
geleid. Die bende van Schooljongens zingt eerst voor de deur van het sterfhuis twee
of drie Lykzangen of Liederen, en als de Lykstatie begint, stappen zy voor uit,
hebbende een groot Crucifix voor zich, of ook wel maar een gemeen kruis. Een
kleine Klerk, of een ander jong scholier, gaat naast het lyk met een klein kruis, 't
welk men vervolgens stelt op die plaats van het kerkhof daar de overledene begraven
is. De nabestaande en andere vrienden volgen het lyk, eerst de mannen, en dan
de vrouwen; onder het voortgaan van de statie worden gemeenlyk de klokken geluid,
't geen enkel ter eere van den doden geschiedt; men zingt ook Lofzangen en
Treur-Liederen. Volgens gebruik, zegt men ons, opent men de kist by het graf, om
het lyk nog eens te beschouwen, waarna men ze wederom toesluit onder het
aanheffen van een toepasselyk lied. Vervolgens spreekt de Dienaar of Prediker
eene Collecte of algemeen gebed, en voorts den zegen. De Lykstatie begeeft zich
naar de Kerk wanneer daar een Predikatie ter eere of volgens de meening des
overledenen moet gedaan worden.
+
Alle die gebruiken, zegt men, zyn te Hamburg en op andere plaatsen van
Duitschland ontaard in buitensporigheden, en in eene belagchelyke overbodigheit, +Belagchelyke
welke zelfs menigmaal zeer lastig valt aan de familien. Volgens het verhaal van buitensporigheden omtrent
(a)
den uitvaart der doden.
eenige Hamburgsche Schryvers , zyn de uitvaarten der inwoonderen van die
Stad verzeld van beuzelachtige omstandigheeden, waar aan men zich zo ernstig
verbindt als of het een werk van Godsdienst ware, en die door den ydelen waan
dier Koopluiden als wezentlyk aan hunne Lykstatien geworden zyn. Het schynt ook
dat men zeer nauwkeurig is in by testamentaire clausulen het stipt waarnemen van
die omstandigheeden aan te beveelen. Daar moet, het kost wat het kost, een lofreden
over den doden gedaan worden, en zelfs een zeer omstandige lofreden, waar in
(a)

o

Die een boek in drie deelen in 8 . hebben uitgegeven, de Patriot genaamt.
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men, om zo te spreken, wel degelyk zorg draagt dat al 't geen aan den luister zyner
geboorte, en aan den roem van zyn leven ontbreekt, met opgesierde uitbreidingen
vervult werde. De gemeenste burgerman moet een wapen op zyn dootkist hebben.
(b)
Hy legt daar in ten toon voor de aanschouwers, met een fraaye paruik op het hoofd,
en met ceremonie-klederen om het lyf, verlicht

(b)

In andere Staten van Duitschland heeft men het zelfde gebruik.
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door eenige waschkaarssen, en bewaart van vrouwen, die, volgens het zeggen dier
Hoogduitsche Schryveren, weeten hoe men met de doden leven moet, en zich op
voorzeggingen verstaan. De dootkist beantwoordt de pracht van al den anderen
toestel. Men maakt dezelve altoos zo kostbaar en zo sierlyk als 't mogelyk is. Ik
geloof wel dat de praal van die plechtigheit in staat is om veele voorname gebreeken
des gestorvenen in den geest der toekykeren uit te wisschen, en zelfs menigmaal
de verdienste van zyne deugt voor de menschen te verzekeren. Die hovaardy
(a)
vertoont zich op dezelve wyze by het sluiten van de kist, en by de versnapering
(b)
die men dan opdischt; ook met opzicht tot het loon der dragers die men gebruikt
om het lyk ter aarde te bestellen, en zelfs in het geeven van aalmoessen der geenen
die den rouw aannemen.
Laat ons tot verscheidene andere gebruiken overgaan: ik weet niet of dit
+
(c)
naastvolgende den Deenen in 't byzonder eigen is. Wanneer het lyk ten grave
gedaalt is, werpt de Pastoor tot driemaal toe een hoop aarde daar overheen: by +Het werpen van aarde
over de doden.
de eerste inwerping zegt hy, gy zyt uit de aarde voortgekomen, by de tweede,
gy zult wederom aarde worden, en by de derde, gy zult weder uit de aarde worden
opgewekt. Daarna volvoeren de geene die het lyk gedragen hebben, de opvulling
van het graf. De Lykreden volgt op de begrafenis, indien de bloedverwanten het
betalen willen, of indien de overledene ten dien einde eenig geld heeft aangewezen.
Wanneer men verscheidene doden te gelyk begraaft, kan men die alle in een eenige
(d)+
lykreden laten begrypen. Te Dantsig zag een Reiziger, die zich in het gevolg van
+
den Graaf d'Avaux bevondt, een begrafenis, waar van de ceremonie was als
Lyk statie te Dantsig.
volgt. ‘De scholieren gingen vooruit met hunnen Meester, alle in hun gewoon
gewaad gekleed. De voornaamste schooljongens waren de eerste in rang, en de
mindere de laatste. Zy zongen alle op de Luthersche wyze. Daar na volgde het lyk,
op een baar gedragen door acht mannen, alle brave burgerluiden, hebbende elk
een soort van een bouquet, uit goud-en zilverdraat gemaakt, in de hand. Achter het
lyk volgden vier zonen van de overledene vrouw; de twee oudste gingen voor, en
de twee jongste maakten het tweede paar; zy hadden alle lange rouwmantels aan,
en hunne hoeden over de oogen hangen. De man of weduwenaar, die achter zyne
zonen ging, was eveneens gekleed, en overdekte zyn aangezicht met zynen mantel.
Hy wierdt verzelt en gevolgt van de naaste bloedverwanten, waar achter de
voornaamste van de Stad nevens de Magistraatspersonen onmiddelyk volgde: en
voor de vrouwen eenige tusschenruimte opengelaten zynde, kwamen dezelve
vervolgens aan. De dochters der overledene gingen vooruit, bedekkende haar
aanzicht met een neusdoek, en leunende onder het voortgaan op de schouderen
van eenige dienstmaagden. De andere vrouwen kwamen vervolgens, alle in het
zwart gekleed, met een deftig gelaat paar aan paar aantreden. Na de begrafenis,
ging die lykstatie in de Kerk. Men zong daar, en men badt daar, enz.’
+
Het bekende gebruik der Oudheit van het bekranssen der doden is nog
+
overgebleven in Vriesland, ten opzichte van jonge meisjes en jongelingen; ten
Bloem kranssen der
doden.
minsten op eenige plaatsen. Verscheidene Duitschers hebben ook nog die
gewoonte, doch voornamelyk omtrent kleine kinderen. Eertyds versierden de
(a)

(b)

(c)
(d)

Volgens de Beschryving van den gemelden Patriot ‘discht men een schotel met tweebak of
biscuit op, omringt van een krans van candy-suiker, of een bouquet of piramide van wasch
met Massepain omringt, waar op men in letters van suiker den naam des overledenen leest,
als mede het jaar van zyn overlyden.
Men heeft 'er twaalf: het zyn de deurwaarders of gerechtsdienaars van de Stad, zegt de
Patriot. Zy worden geleid van vier andere deurwaarders, die hunne staafjes of bevel-stokjes
in de hand hebben.
Terpager Rituale Eccles. Daniae.
Ogerii Ephemerides, sive Iter. Dan. &c.
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(e)

Hollanders en de Friesen hunne dootkisten met drie kranssen: en dewyl zulks aan
allerleye overledenen zonder onderscheit geschiedde, zag men welhaast verandering
in de koleuren, de schikkinge, en verderen toestel van die kranssen, volgens den
staat of rang des gestorvenen. Men ziet in die Provincie, als mede in andere der
Vereenigde Nederlanden, nog onderscheit maken omtrent de lyken van jonge vryers
en vrysters. By voorbeeld, op zommige plaatsen geeft men

(e)

Zie de Inleiding tot het Ceremonieel der begrafenissen, door Alkemade, pag. 16. en 17.
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CEREMONIES FUNÉBRES comme on les fait a AMSTERDAM & en plussieurs villes de la
HOLLANDE.

B. Picart invenit 1732.
CEREMONIES FUNÉBRES comme on les fait à la HAYE, et en quelques autres villes de
la HOLLANDE.
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DEUÏL de ZURICH.
DEUÏL d' AUGSBOURG.

B. Picart sculp. dir. 1733
DEUÏL des FRISONES.
DEUÏL de SARDAM.
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bloemruikers aan de Dragers, men strooit bloemen over de kist, en het lyklaken of
dootkleed is met linten versiert. Menigmaal ziet men het lyk van een jongman of
jonge dochter door vryers gedragen. In de volgende beschryving gaa ik het grootste
+
gedeelte van hunne andere Lykplichten verhandelen. Men ziet de deuren en
vensters der huizen, waar in iemant gestorven is, gesloten. Nadat het lyk gekist +Nederlandsche
Lyk-Ceremonien.
is, zet men de kist op twee schragen in het voorhuis of in de zykamer, welke
vertrekken doorgaans met zwarte baay behangen worden, als mede de kamer waar
in de bloedverwanten van den overledenen overendstaande, en in rouw gewaad
gekleed, op de allerstatelykste wyze het bezoek afwachten van hunne vrienden, en
menigmaal ook van een groot getal andere luiden die geen ander tydverdryf hebben,
en meest altoos toeleggen om hunne ydele nieuwsgierigheit te voldoen. De
Aansprekers, die de doot der gestorvenen komen bekend maken, worden te gelyk
gelast den dag en het uur van dat bezoek tot rouwbeklag aan te zeggen, 't welk
beide doorgaans met het overleveren van gedrukte briefjes geschiedt. De dag van
rouwbeklag gaat voor, of volgt op de begrafenis, volgens het goedvinden van die
den overledenen naast in den bloede bestaan. Wat aangaat de Statie van den
uitvaart, op zommige plaatsen moeten die het lyk volgen, vierentwintig in getal zyn,
alle in 't zwart gekleed; het zyn de bloedverwanten, de gemeenzaamste vrienden,
of goede bekenden van den gestorvenen. Indien de begrafenis by avond of in den
nacht geschiedt, wordt de Statie verlicht met zo veel lantaarnen, als 'er paaren zyn.
In yder lantaarn staan twee of drie kaarssen, en men huurt luiden om dezelve ter
zyden de paaren te dragen. In den Haag en in eenige andere Steeden wordt de
overledene in een lykkoets, om den rouw te verbeelden met zwart geverst en gedekt,
naar de Kerk of het kerkhof gevoert, en achter die koets volgen menigmaal veele
andere karossen, waar in de naastbestaande en andere vrienden gezeten zyn. Ik
moet ook aanmerken dat in die Republyk het rouwgewaad zich doorgaans treuriger
vertoont, en langer gedragen wordt dan in Vrankryk. Behalven de rouwklederen en
den zwarten mantel, dragen de mans een langen tyd een zeer breden lamper of
rouwband om den hoed, die tot op het midden van den rug afhangt, en de vrouwen,
voornamelyk de weduwen, hebben rouwkuiven op, met zwarte kappen daar over
heen, die haar het aanzicht eenige maanden achtereen overdekken. Men heeft ook
(a)
de gewoonte van een zeker getal vrienden te nodigen tot het bywonen van de
(b)
begrafenis, die alle in den diepen rouw wezen moeten, te weten met lange
afhangende lampers om den hoed, en met rouwmantels die langs den grond sleepen.
Eertyds woonden de vrouwen des Lands de begrafenissen ook by, maar
tegenwoordig ziet men dat gebruik alleen onder de huisluiden of boeren, als mede
op eenige plaatsen in Vriesland.
(a)
(b)

In de bygevoegde Plaat ziet men de begrafenissen van Amsterdam en van 's Gravenhage
afgemaalt, als mede eenige merkwaardige rouwdrachten der Duitschers en der Vriesen.
De Hollandsche Autheur van de Inleiding tot het Ceremonieel der begrafenissen meent dat
het gebruik van hangende lampers of rouwbanden eerst ingevoert is toen men ophieldt met
het dragen van die grote viltehoeden met neergeslagene boorden, welk men in verscheidene
oude prenten ziet afgebeeld. Luiden van rang, zegt hy, hadden alleen het recht van die
boorden hunner hoeden op te tomen, en daarna ook andere die uit hoofde van hunne ampten,
of om eenige andere reden dat recht verkreegen. Wanneer men in den rouw was, liet men
de breede boorden van die hoeden nederhangen: maar schoon die grote hoeden uit de mode
geraakten, bleef echter het gebruik duuren van in den zwaren rouw met neergeslagene hoeden
te verschynen, tot dat de hangende lampers in gebruik kwamen. Hy merkt ook aan, dat men
eertyds de mouwen en het lyf der rouwklederen zeer wyd pleeg te maken. Van dit gebruik is
nog iet overig in de rouwmantels: in plaats van lange mouwen, worden in den diepen rouw
der aanzienelyke luiden de opslagen der mouwen met stroken van wit linnen, pleureuzen
genaamt, bekleed.
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+

Ik zegge niets van de dootmaalen, als dewelke meest afgeschaft zyn, uitgenomen
+
dat men daar van nog eenige overblyfselen vindt in Duitschland, als mede in
De dootmaalen
afgeschaft.
Holland, te weten het schenken van wyn aan de geenen die den overledenen
ten grave geleid hebben, hoewel ook deze gewoonte dagelyks meer en meer wordt
afgeschaft.
Laat ons deze Verhandeling eindigen met zekere laatste plichten die men by de
(c)
Lutheranen, gelyk ook in andere Religien, aan de doden bewyst, niet tot vertroosting
(d)
van hunne zielen, volgens het gebruik der Roomsgezinden, noch om hen beter te
doen ontfangen worden in

(c)
(d)

Door middel van het Vagevuur.
De Russen geven hunne dooden paspoorten mede.
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+

den Hemel, volgens het gevoelen der Russen, maar om ten minsten hunne
gedachtenis onder de menschen te vereeuwigen. Dit geschiedt door grafschriften, +Gedenktekenen voor de
door prachtige grafzerken, door het oprichten van standbeelden, en door wapens doden.
die in de Kerken worden opgehangen. De Lyklofredenen der Duitschers blyven zo
lang niet in het geheugen: want schoon men die stukken door de drukpersse van
de vergetelheit poogt te bevryden, is het echter bekend genoeg dat zy welhaast
wederom daar in vervallen door de kleinachting die het gemeen voor die lofspraken
heeft. Daar moet dan iet bestendigers wezen, en men poogt de kortheit van een
leven, 't welk in moeite en zorgen versleten wordt, te vergoeden door middel van
zekere dingen die veel duurzamer dan wy zyn, en bekwaam om de aandoeningen
van een onnoemelyk getal voorwerpen, die ons vernielen, te wederstaan. Hoe valsch
en bedriegelyk de denkbeelden, welke die manier van zich onsterfelyk te maken in
ons verwekt, ook wezen mogen, nochtans trachten wy ons op die wyze te vertroosten
over dat het werk van een God korter van duur is dan dat der menschen, om de
(a)
taal eener Fransche Poëtesse te spreken. Schoon men de meeste menschen van
dat begrip vindt, dewyl veele ontbloot zyn van de middelen om uit zich zelven een
groten naam na te laten, ontmoet men echter ook zulke die van edeler en verhevener
(b)
gedachten zyn. Deze willen geen rouwstatie, noch grafschriften, noch
gedenktekenen, noch praalryke graftomben na hun doot. Zy zyn aan zich zelve
bewust: zy zyn verzekert dat hunne verdiensten hun gedachtenis zal vereeuwigen.
Hier mede troosten zich de meeste groote mannen en de fraaiste vernuften. Hier
aan moet men ook toeschryven hunne uiterlyke kleinachting voor de waereltsche
zaken in 't algemeen, en dat zy zo weinig werks maken van al 't geen den naam
van heldendeugt noch van verhevenheit van geest niet dragen kan. Alle deugden
zyn hun byna natuurlyk, maar geen eene is 'er waar mede zy ooit pronken, gelyk
(c)
M. de Retz van den Maarschalk de Turenne zeide. Gaat men eindelyk nog verder,
men vindt luiden van een ten uiterst geloutert geloof, die de gantsche ydelheit der
twee gemelde manieren om een onsterfelyken naam te bekomen kennende, zich
vergenoegen met voor God te verschynen in de grootste eenvoudigheit.

(a)
(b)
(c)

Mad. des Houlieres.
Nemo me lachrymis decoret, neque funera fletu Faxit. Cur? volito Vivu' per ora virum: Ennius.
Memoires du Cardinal de Retz. Tom. I. pag. 217. Edit. de 1731.
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Vyfde verhandeling Over den godsdienst Der
protestanten.
Waar in de Religie en de gewoontens der Gereformeerden of
Calvinisten beschreven worden.
HEt Calvyndom heeft alles wat Luther uit den Roomschen Godsdienst behouden
hadt, en hem als verdragelyk voorkwam, ten nauwsten overwogen en gezift. Ik zou
+
die twee Reformatien byna durven vergelyken by twee waanwyze vrouwen. De
+
eene heeft alle soorten van optooisels afgelegt, zelfs zulke die zy met alle
De Reformatien van
Luther en Calvinus by
gevoegelykheit hadt konnen behouden; de andere haar vorigen opschik niet
geheel en al konnende vergeeten, dewyl zy toelegt om te behagen, draagt nog twee waanwyze vrouwen
vergeleken.
in haare Hervorming blinkende versiersels genoeg, om te doen kennen wie zy
te voren was. Eene andere zaak is 'er waar door die twee Reformatien vry wel naar
zekere neuswyze Vrouwen gelyken, namelyk de vryheit welke zy nemen van alles
te onderzoeken, en op een strenge wyze te beslissen ten voordeele van hunne
afzondering, waar van daan zy alle andere Godsdiensten voor zo veele manzieke
pronksters aanzien. Mogelyk zal iemant zich inbeelden, met die vergelyking al te
sterk aan te dringen, dat de geaartheit van het Calvyndom vlak tegen de
verdraagzaamheit moet aanlopen, omdat waanwyze vrouwen zich zelve alleen
beminnen en achting toedragen: maar men brenge zich hier te binnen, dat de
vergelykingen nooit in allen deele zo net als 't behoort op de onderwerpen konnen
gepast worden. Zie hier dan het onderscheit. Het Calvinismus een Godsdienst zynde
+
dewelke op onderzoek en geestelyke bespiegeling gegrond is, moet daar uit
+
noodwendig eene onbepaalde verdraagzaamheit en een buitensporige vryheit
Gevolgen van het
van gevoelens ontstaan: want, zal men zeggen, indien myn geweten en het licht Onderzoek in den
dat ik hebbe, my andere gevoelens doen omhelzen dan die reets aangenomen Godsdienst.
zyn, en dat ik volgens myn gemoed verplicht ben aan die in dwalingen steken, myn
licht mede te deelen, waarom zal men my daar in niet verdragen? Waarom zal men
my weigeren de vryheit van myne gevoelens voort te leeren? Ik ben niet van Stelling
of van Godsdienst verandert, dan na behoorlyk onderzoek; een beweging van liefde
spoort my aan om anderen te overtuigen, en al was ik door myn licht niet geraakt
daar ik weezen moest, echter ben ik verschonelyk omdat ik aan myne conscientie
hebbe gehoorzaamt. Men kan die uitwerkingen van het onderzoek niet weeren.
Staat men het zelve aan alle menschen zonder onderscheit toe, het zal ook billyk
zyn dat men alle hunne nieuwigheden verdrage, wanneer zy ons met een schynbare
eenvoudigheit overtuigen dat zy hun geweten gehoorzamen. Die onmatige vryheit
zou zeer verre konnen gaan: nochtans wil het Calvyndom niet geloven dat zy
gevaarlyk is. Dewyl het door onderzoek zynen aanvang heeft genomen en opgerecht
(a)
is, vaart het voort in die zelve vryheit, en spot stoutelyk met die vreesachtige
Papisten, die zich vergenoegen met te bee-

(a)

De Roomsgezinde Lezers moeten zich niet stoten aan die uitdrukkingen. Men gebruikt ze
alleen ter plaatze daar men ze noodwendig van de Gereformeerden ontleenen moet.
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(a)

ven op het gezicht van de dieptens des Christendoms, zonder gebruik van hunne
reden te durven maken.
De verdraagzaamheit en de vryheit van gevoelens zyn niet minder onafscheidelyk
van de geestelyke bespiegeling der Calvinisten: uit de beschryving van die geestelyke
+
bespiegeling alleen zal de Lezer daar van konnen overtuigd worden. Ik noem hier
Geestelyke bespiegeling die reductie van den godsdienst, waar door men dezelve +De eenvoudigheit van
den Gereformeerden
alleen doet bestaan in de meditatie, in het gebed, en in de prediking, zonder
Godsdienst.
eenige uitwendigheit, eenige plechtigheit, noch eenigen praal, waar door de
aandacht van 't gemeen gevestigt wordt, toe te laten. Vergadert zynde tusschen de
(b)
vier muuren van een tempel, daar niets de zinnen aandoet behalven een Leeraar
op een predikstoel, meenen zy alle even bekwaam te zyn om God in den geest aan
+
te bidden, en zonder eenig uiterlyk behulp hunne meditatie te vestigen op het
Opperwezen: maar hebben de Gereformeerden niet al te groote gedachten van +Aanmerking daar op.
de bekwaamheit hunner gelovigen in 't algemeen? en worden door die grote
ruimte der Geestelyke bespiegeling niet op eene aangename wyze gekittelt de
(c)
geene die niets lastigs in den Godsdienst beminnen, of die wanen door hun verstand
alle hunne medechristenen te overtreffen? Laat 'er ons byvoegen, dat de menschen
al te zeer blootstaan voor den invloed der voorwerpen die hen omringen, al te zeer
gehecht zyn aan hunne zinnen, en al te zeer vervoert worden door een menigte van
gedachten die aangenamer voorkomen dan het werk van den Godsdienst, om niet
ongevoeliglyk den aandacht te verliezen, en tot achteloosheit te vervallen. Die sterke
inspanning der ziele, welke haar boven de zinnen verheft, is zeer zeldzaam in den
loop van het burgerlyk leven: zou zy zulks minder zyn in den Godsdienst?
(d)
By het geen ik reets wegens de beginselen der Reformatie van Calvinus verhaalt
+
hebbe, zal ik niets toedoen: maar wegens de geaartheit van dien Hervormer zal ik
'er byvoegen, dat hy, niettegenstaande die styfhoofdige heerschzucht met bitterheit +Calvinus in zynen aart
beschreven.
en drift vermengt, welke men altoos van het begin tot den einde toe in hem
bespeurt heeft, en dewelke hy met Luther gemeen hadt, echter bestendiger in zyn
doen geweest is, en minder onderworpen aan die veranderlykheit waar mede men
den Saxischen Reformateur beschuldigt; en dat hy, niettegenstaande de bittere
galle welke hy op zyne tegenstrevers, zo Roomsgezinden als Lutheranen, in schoon
Latyn heeft uitgeworpen, zich nochtans nooit heest beholpen met die onedele
scheldwoorden en met die laffe spotternyen welke men in Luther berispt. Zelfs moet
men aan Calvinus dit recht doen, dat hy door zyn manier van leven en door de
zedigheit van zyn gedrag beantwoord heeft aan den dorren en schralen Kerkelyken
Dienst dien hy aan zyne Navolgers heeft nagelaten: die eenvoudigheit in het oefenen
van den Godsdienst mag men ook zeggen dat zeer wel overeenkwam met den aart
en het temperament van Calvinus, die altoos een afkeer van uiterlyke praal hadt.
+
Ik zal niet ondernemen hier voor ogen te stellen de artykelen van alle de
Geloofs-Belydenissen, die zedert den aanvang der Calvinische Reformatie gedient +Calvinische
hebben om de Leere der Gereformeerde Kerke te rechtvaerdigen, te verklaren, Geloofsbelydenissen.
en vast te stellen: nog minder zal ik ondernemen in die Belydenissen na te gaan de
(a)
(b)
(c)

(d)

Sanctius ipsis ac reverentius visum de actis Deorum credere quam scire, Tacit. in Germania.
Men zou op de Gereformeerden konnen toepassen 't geen Tacitus van den Tempel der Joden
zegt, Vacua sedes & inania arcana, Hist. L.V.
‘Schoon de Godsdienst, dien hy (Calvinus) invoerde, aan zommigen al te naakt voortkwam,
was zy echter des te aangenamer aan de fraaye vernuften, die zich daar door poogden te
verheffen boven het bereik der zinnen, en zich van het gemeen te onderscheiden, enz.’
Bossuet Hist. des Var Liv. 9. Men meent bespeurt te hebben, dat de Reformatie van Calvinus
meer fraaye verstanden en sterke geesten dan die van Luther tot zich gelokt heeft.
Zie de Eerste Verhandeling over den Godsdienst der Protestanten.
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onzekere en dubbelzinnige stellingen, dewelke een vermaard Prelaat daar aan
(e)
toeschryft in een Werk, 't welk mag gehouden worden voor een der best
aaneengeschakelde, en verstandigste die men in de geheele voorgaande eeuw
(f)
heeft zien in 't licht komen. Ik zal dan maar eenvoudiglyk veele van die Confessien
met een Noot aanwyzen, en hier
(e)
(f)

L'Histoire des Variations des Eglises Protestantes.
Eerst vinden wy de Belydenis van Straatsburg nevens die van drie andere Steeden van
Duitschland. Zie de eerste Verhandeling over den Godsdienst der Protestanten. Blaldz. 266.
In het zelve jaar ontmoet men die van Zwinglius. De Confessie der Gereformeerden van Bazel
is van 't jaar 1534. Zy gaven die uit om zich te verontschuldigen wegens het verwyt dat men
hun in Duitschland deet, dat zy een Avondmaal zonder Christus hadden. Die der Boheemsche
Broederen is van 't jaar 1533. Zy schynt te gelyk Luthersch en Calvynsch te wezen in het
uittreksel dat Hospinianus daar van geeft, Hist. Sacram. pag. 2. 219. 220. In den jare 1536.
hadden Bullingerus, Myconius, Grynaeus, Leon de Juda, en Megander de commissie van de
Belydenis der Zwitsersche Kerken in geschrift te stellen, om in het algemeen Concilie te
worden ingelevert. Deze was dezelve Confessie waar van Luther zeide, toen ze hem te
Wittenberg werdt overgelevert, dat by ze voor rechtzinnig erkende, schoon daar in voorkwamen
eenige bewoordingen die zwarigheit in zwakke gemoederen zouden konnen verwekken. Zie
Hospin. ubi sup. p. 252. De eerste Geloofs-Belydenis van Calvyn, Farel, en Viret, in den naam
der Fransche Kerken, is van 't jaar 1538. Wegens het Nachtmaal vindt men daar in deze
woorden. ‘Het geestelyk leven .... bestaat niet alleen in dat J.C. ons levendig maakt door
zynen geest, maar ook hier in, dat hy door de kracht van dien zelven geest ons doet deel
hebben aan zyn vleesch ..... 't welk ons tot voedzel verstrekt ten eeuwigen leven .... dus
communiceren de Gelovigen niet minder met het vleesch en het bloed dan met den geest,
en bezitten dus J.C. volkomen.’ Men kan de plaats nazien by Hospinianus ubi sup. pag. 299.
Bucerus verklaarde zich niet verstaanbaarder in de Belydenis welke hy uitgaf in 't jaar 1544.
Men vindt die Confessie by Hospinianus ubi sup. 331. enz. Zie ook wat M. Bossuet daar over
aantekent in zyne Hist. des Variat. &c. L. VI. Die van Zurig gaven in 't jaar 1545. hunne
Belydenis uit, als tot een verweerschrift tegen de korte Confessie welke Luther in 't vorige
jaar hadt in 't licht gegeven. Zy ontzagen zich niet by die apologetische Belydenis een
voorreden te voegen, waar in Luther, die Vader der geheele Reformatie, gantsch niet
zachtzinnig behandelt wordt. Zie Hospin. ubi sup. pag. 344. Maar Luther bleef hun niet schuldig
in een brief dien hy aan den Superintendent van Bremen schreef: daar in past de gestoorde
Reformateur het begin van den eersten Psalm op die van Zurich en de overige
Sacramentarissen toe. Lasco, een Poolsch Edelman, en eerste Prediker (Praepositus of
Superintendent) van de Kerke der vreemde Protestanten te Londen, gaf in den jare 1552.
ook een Geloofs-Belydenisse in 't licht. Lang daarna zag men die van Frederik III. Paltsgraaf
en Keurvorst des Ryks, te voorschyn komen. De Confessie welke Beza en Farel aan de
Lutheranen, te Worms vergadert, overgaven, is van 't jaar 1557. Zy is geheel Luthersch: want
men zegt daar in ‘dat het lichaam van J.C. waarlyk en zekerlyk tegenwoordig is by de Symbola,
dewelke geen eenvoudige tekenen zyn, enz.’ Zie Hospin. ubi sup. p. 431. enz. Ik weet niet
of die Belydenis veel verschilt van die de Gereformeerden van Vrankryk opstelden in 't jaar
den

1559. en dewelke zy in 't jaar 1561. op 't Colloquium van Poissy aan Karel den IX
overgaven. In 't vervolg maakte men daar in eenige veranderingen, en zelfs eenige
ste

byvoegselen, doch van weinig belang: men kan daar over nazien het VIII Nationale Synode
in de Actes des Synodes &c. T. I. p. 113. & suiv. De Boekverkopers, die nimmer nalaten
hunne uitgaven op te schikken, hadden de stoutheit gehadt van op den tytel der Belydenisse
te zetten overzien enz. De Synode van Montpellier, gehouden in 't jaar 1598. verdedigde
dezelve, en men kan de redenen daar van genoeg bevroeden. Waarschynelyk heeft men
toen reets voor beschuldiging van veranderlykheit gevreest, of ten minsten ter liefde van
zwakke gemoederen in de voorbaat geweest, dewyl zeker Predikant, Salvar genaamt, een
harmonie of overeenstemming der Belydenissen in 't Latyn ondernam op te stellen. De Synode
van Vitré noemt het een uitmuntend werk. Goulart vertaalde het in 't Fransch, met byvoeging
van zyne aanmerkingen. Ik vind zeer aanmerkelyk, dat men, onder de oogen der Koningen
van Vrankryk die alle Roomsgezind waren, in die Confessie heeft durven laten invloeyen, dat
de Paus is de Antichrist en de zoon des verderfs. Het Synode van Gap gehouden in 't jaar
ste

1603. namelyk onder een bekeerd Koning, beval dat dat artykel het 31 der
Geloofs-Belydenisse wezen zoude: maar in 't vervolg wierden die buitensporige manieren
van spreeken uit 's Konings naam verboden door het Nationaal Synode van Alençon in 't jaar
1637. Het zelve Synode van Gap verklaarde ook, dat de roepinge der eerste Reformateurs
was een buitengewoone roeping, waar toe God hen inwendiglyk hadt aangedreven. Zie Actes
des Synodes &c. pag. 259. T. I. De Zwitschers stelden in 't jaar 1566. een andere Confessie
op, om zich te dekken tegen de beschuldigingen van Westphalus en eenige andere Lutheranen,
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een kort verslag doen van het Geloof dat den Gereformeerden in 't byzonder eigen
+
is, en vervolgens tot hunne godsdienstige gebruiken overgaan. Zy verwerpen de
+
Apocryphe boeken, dat is die niet tot den Hebreuwschen Canon van den Bybel
Korte inhoud van het
geloof der
behoren; terwyl de Roomsgezinde in tegendeel die boeken voor een gedeelte
van de Heilige Schriftuur houden. De Gereformeerden erkennen de Heilige Schrift Gereformeerden.
voor den eenigsten regel des Geloofs, en voor den eenigsten rechter over geschillen

die hun verweeten dat zy byna over alle de Leerstukken van den Godsdienst meer of min
kettersche gevoelens hadden: doch die van Bazel vonden niet goed in de maatregelen der
andere Zwitschers te treeden, omdat het opstellen van een nieuwe Geloofs-Belydenis hun
niet noodzakelyk toescheen. De Kerken der nederlanden stelden 'er ook eene op, in het zelve
den

jaar 1566. om aan Keizer Maximiliaan den II
te worden overgegeven. Zy werdt in 't jaar
1579. door een Synode bevestigt en geratificeert. Die zelve Confessie werdt overzien in den
jare 1619. door bevél van het Synode van Dordrecht. Dewyl het voornaam oogmerk der
Gereformeerden, en vooral van die van Vrankryk, altoos geweest is zich met de Lutheranen
te vereenigen, om daar door de Reformatie algemeener te maken, en te meer in staat te zyn
om den Roomsgezinden het hoofd te konnen bieden, zal men zich ongetwyfelt minder
verwonderen over de staatkundige toegevenheit dier Gereformeerden, welke men in
verscheidene Geloofs-Belydenissen met opzicht tot de Lutheranen ontmoet: maar die
staatkunde bevorderde hunne zaken niet. De Lutheranen, verre van zich met hen te verzoenen,
hielden de Calvinisten gestadig voor een ongeregelden hoop, waar in elke Kerk haare
byzondere Belydenis hadt. Het was tendeele om zich van dat verwyt te zuiveren, dat de
Calvinisten zich in den jare 1577. te Frankfort vergaderen, om overeen te komen wegens een
Geloofs-Belydenis welke men zou konnen stellen tegen die van Augsburg. De Synode van
Sainte Foi, gehouden in 't jaar 1578. keurde dat oogmerk om een formulier van
Geloofs-Belydenis, dewelke aan alle de Kerken gemeen zou zyn, op te stellen goed, en stelde
door een zeer wyduitgestrekte macht het Geloof van alle haare gelovigen in handen van vier
Gedeputerden die zy tot het volbrengen van die zaak benoemde. Indien zulks tot genoegen
van beide de partyen ware uitgevallen, zou gewisselyk de laatste Confessie alle de andere
hebben vernietigt. Het Nationaal Synode, in 't jaar 1614. te Tonneins gehouden, herv atte het
ontwerp tot een algemeene Confessie onder de verschillende partyen, gesmeed uit de
onderscheidene Belydenissen der Gereformeerde Kerken. Zie Actes des Synod. Tom. II.
pag. 57.
Ik heb hier niet gesproken van de Geloofs-Belydenissen der Gereformeerden (Calvinisten en
Zwinglianen) van Polen. In 't jaar 1570. wierdt 'er eene opgestelt te Czenger, waarby men de
Vereenigings Acte van Sendomir tusschen de Lutheranen, de Bohemers, en de Zwinglianen
voegen kan. Ik eindig met het ontwerp van Du Moulin, waar in ik eenige overeenkomst met
de denkbeelden van d'Huisseau en van Poiret vinde. Zie Bladzyde 284. enz. Hy wilde eene
algemeene Geloofs-Belydenis, uit alle de andere getrokken, opgestelt hebben, waar in men,
volgens hem, veele dingen, waar aan de zaligheit niet gehecht is, moest onaangeroert laten.
Zulk eene toegevenheit zou geen ingang vinden by het maken Tractaten van vrede onder
Souvereine Vorsten, maar de Princen handelen alleen over zichtbare en tastelyke dingen. In
het Christendom lopen de geschillen van Godsdienst meest over zaken die geheel buiten het
bereik van de reden zyn, en die steets duisterder worden naar mate men dezelve poogt op
te helderen. Boven hebbe ik gezegt dat het scheen dat de Gereformeerden vreesden
beschuldigt te worden van veranderlykheit in hunne Belydenis: maar het schynt ook dat het
Synode van Dordtrecht over dat verwyt niet verlegen was, dewyl het verklaarde dat de
Confessien op nieuw mogten onderzogt worden. Laat ons hier byvoegen, dat de vermaarde
Additie van twee artykelen door die van Geneve gemaakt in de jaren 1649. en 1675. over de
toereekening van Adams zonde voor de verdorvenheit, en over de zending van J.C. na het
Besluit der Verkiezing, eeniger mate tot een verwyt van onachtzaamheit verstrekt voor de
geenen die de Belydenis hadden opgestelt. Maar het ware voorwendsel van die Additie of
Byvoeging was, dat men de Godgeleerden te vaster aan de Orthodoxie of Rechtzinnigheit
verbinden moest.
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+

in den Godsdienst. Volgens hen wordt tot de zaligheit alleen vereischt de
+
rechtvaerdigmaking door het geloof, zonder eenige verdienste, of, om beter te
Korte inhoud van het
Geloof der
zeggen, zonder eenigen zamenloop van goede werken. De gestrengste
(a)
Gereformeerden.
Calvinisten gaan nog verder, want zy stellen die straffe Predestinatie en dat
(b)
eeuwig besluit van God vast, volgens 't welk de menschen of zalig of verdoemt
zyn. Deze Leere, die zo volstrekt de vryheit omverrewerpt, en Gods goedheit onteert,
heeft een onnoemelyk getal van Tractaten en twistschriften, zo voor als tegen, te
weeg gebracht. Zy is ook zo onbegrypelyk, en zo moeilyk om te konnen staande
gehouden worden, dat hare verdedigers zomwyl genoodzaakt zyn zich zelve tegen
(c)
te spreken. Zie hier hoe zy zich verklaren in eene hunner Belydenissen. ‘Het is
onmogelyk dat dat heilig geloof niet werkzaam zy in den mensch ... Wy spreken
van dat geloof 't welk de Schriftuur noemt een geloof werkzaam door de liefde,
dewelke den mensch aanzet tot het oefenen der Werken die God in zyn woord
bevolen heeft, welke Werken voortkomende uit den goeden wortel des geloofs,
goed zyn en aanneemelyk by God, voor zo verre zy door zyne genade gantsch
geheiligt zyn geworden. Echter komen zy niet in rekening enz...... Wy doen goede
werken, niet om daar door te verdienen, maar in tegendeel zyn wy aan God verplicht
voor de goede werken die wy doen..... hy is het die in ons het willen en het
volbrengen legt..... Wy willen echter niet ontkenen dat God een belooner van goede
werken is, maar 't is door zyne genade dat hy zyne gaven bekroont .... Wy konnen
geen goed werk verrichten dat niet besmet is door ons vleesch, en derhalven
strafwaardig.’ Het geloof is niet ledig in den mensch, by gevolg loopt 's menschen
bedryf met het geloof te samen: het geloof spoort den mensch aan tot het oefenen
van goede werken, die by God worden aangenomen, omdat hy ze door zyne Genade
geheiligt heeft: by gevolg werkt de Genade mede met den mensch, die inderdaat
al te zwak is om het werk alleen te doen. Maar evenwel werkt hy, en hy is geen
(d)
Wezen dat geschapen is om als een machine aan zynen Schepper te gehoorzamen,
by voorbeeld als een horologie of uurwerk dat door zynen maker opgewonden en
in beweging gebracht is. Wyders, even of men vreesde te veel gezegt te hebben,
ontneemt men den mensch nog eens de macht om vrywillig te werken: Wy zyn alles
verschuldigt aan God, enz. Hy is het die ons het willen en het volbrengen geeft.
Vervolgens stelt men hem wederom in vryheit: God beloont de goede werken ....
door zyne Genade, doch het zyn zyne eigene gaven die hy be-

(a)
(b)

(c)
(d)

Nudo Dei arbitrio homines in oeternam mortem proedestinantur. Zie Calvinus in zyne Institut.
Christian. De verdorvene mensch zondigt vrywillig, maar nochtans noodzakelyk.
Zie hier het X Vde Artykel der Nederlandsche Geloofs-Belydenis. ‘Wy geloven dat alle de
nakomelingen van Adam tot de verdorvenheit vervallen zynde, ... God zich vertoont heeft
gelyk hy is, te weten barmhertig en rechtvaerdig. Barmhertig, met uit dat verderf te redden
de geenen die hy, volgens zynen eeuwigen en onveranderlyken Raad, uit enkele goedheit
in J.C. onzen Zaligmaker heeft uitverkoren, zonder eenig aanzien van hunne werken:
rechtvaerdig, met alle de overige te laten in den val en het verderf waar in zy zich hebben
gestort.’
Zie het XXIV. Artykel der Belydenisse ubi sup.
Ut satius multò jam sit parere quietum. Lucret. L.V.
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kroont, 't welk zo veel is als nog eens te herhalen, dat de Genade van God de werken
(a)
van den mensch verzelt. In de Geloofs-Belydenisse der Kerken van Vrankryk vindt
men dezelve denkbeelden, en ten naastenby dezelve uitdrukkingen. Maar het zy
genoeg die Leere te hebben voorgestelt, latende het oordeel daar van aan den
Lezer over.
+
(b)
De Gereformeerden verwerpen ook alle ceremonien, ‘omdat de schaduwen
+
zynde opgehouden, het gebruik der plechtigheden onder de Christenen ook
Reden van het
verwerpen der
ophouden moet.’ Zy verwerpen de ondergeschiktheit of subordinatie in de
(c)
Ceremonien.
Kerkelyke Bedieningen, verklarende, dat alle ware Herders, op wat plaatsen
zy zich bevinden, evenveel gezag en macht hebben onder een eenig Opperhoofd,
+
namelyk .... J.C. Wegens het Sacrament des Avondsmaals drukt zich de Belydenis
+
uit als volgt ‘tot onderhoudinge van het geestelyk leven, dat in de gelovigen is,
Hoe de Gereformeerde
Belydenis zich wegens het
heeft God hun toegezonden een levendig brood 't welk van den Hemel is
nedergedaalt, te weten J.C., waar door het geestelyk leven der gelovigen gevoed Nachmaal uitdrukt.
en onderhouden wordt, gegeeten zynde, dat is, toegepast en ontfangen door den
gelove in den geest. Om ons dat geestelyk en hemelsch brood uit te beelden, heeft
Christus het aardsch en zichtbaar brood tot een Teken en Zegel van zyn lichaam,
en den wyn tot een Teken en Zegel van zyn bloed ingestelt. Om ons te verzekeren,
dat zo waarlyk als wy het Sacrament in onze handen nemen en houden, en het
zelve met den monde eeten, zo dat daar door ons natuurlyk leven onderhouden
wordt; wy ook zo waarlyk door het geloof ('t welk de hand en de mond onzer ziele
is) ontfangen het ware lichaam en het ware bloed van Christus .... in onze zielen,
(d)
tot voedsel van ons geestelyk leven enz.’ .... Vervolgens voegt men 'er by ‘wy
dwalen niet als wy zeggen dat het geen gegeten wordt, het eigen en natuurlyk
lichaam van Christus is, en dat het geen gedronken wordt, zyn eigen bloed is, want
dat eeten en drinken geschiedt niet met den mond, maar met den geest door het
geloof .... Behalven dat, hoewel de Tekenen gevoegt worden by de betekende zaak,
worden zy echter niet van alle menschen in die beide opzichten ontfangen. De
godlooze neemt wel het Sacrament tot zyne verdoemenisse, maar hy ontfangt de
waarheit of de betekende zaak van het Sacrament niet...’ Ik spreek hier niet van 't
geen de Gereformeerden met de Lutheranen gemeen hebben, en waar in zy met
elkander overeenkomen tot wederstreving tegen de leerstukken en den dienst der
(a)

Artykel IX. De mensch is door zyn eigen schuld vervallen van de genade welke hy hadt
ontfangen ... en schoon hy nog eenig onderscheit tusschen goed en quaad weet, zeggen wy
echter dat zyn licht in duisternis verkeert daar het aankoomt op het zoeken van God,
indiervoegen dat hy door zyn verstand en door zyne reden geenzins in staat is om God te
naderen. Hoewel hy een wille heeft, waar door hy wordt aangezet om dit of dat te doen ...
nochtans heeft hy geen macht om het goede te doen, buiten die hem God geeft. Dus stelt
men eerst den vryen wille vast, met te zeggen: de mensch is door zyn eigen schuld gevallen,
hy weet eenig onderscheit van goed en quaad: maar daarna geeft men te verstaan dat hy
niets doen kan zonder de genade, en eindelyk verklaart men dat hy met zynen wille, die
aangezet wordt om dit of dat te doen, niet de minste vryheit of macht heeft dan die God hem
verleent. In het XII. Artykel verklaart men zich wegens de verkiezing en de verwerping even
de

(b)
(c)
(d)

als in het XV Artykel der Nederlandsche Belydenis. In het XIII. Artykel zegt men dat al 't
geen ter zaligheit nodig is, ons in J.C. is aangeboden en bekend gemaakt. Maar 't geen
aangeboden wordt, onderstelt, dunkt my, eene keuze, en geen keuze kan zonder vryheit van
wille bestaan.
Zie de Confessie ubi sup. Artykel 25.
't Zyn de woorden van het XXX. Artykel van de Confessie der Gereformeerde Kerken van
Vrankryk.
Zie ibidem Artykel XXXVI. daar gezegt wordt ‘wy geloven, dat hy (J.C.) ons door de verborgene
en onbegrypelyke kracht van zynen geest, voedt en levendig maakt met de zelfstandigheit
van zyn lichaam en van zyn bloed.’ In 't XXXVII. Artykel staat ‘zo in het Avondmaal als in den
Doop schenkt ons God wezentlyk en inderdaat het geen hy ons daar in afbeeldt, enz.
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+

Roomsche Kerke: maar alleen zy als in 't voorbygaan gezegt, dat Calvinns en alle
+
die zyne leere zorgvuldiglyk aankleven, verder dan Luther gegaan zynde in het
De Gereformeerden
leerstuk over de Genade, zich daar door in zeer gevaarlyke zwarigheden hebben hebben zich wegens hun
Leerstuk over de Genade
ingewikkelt: al de gunst die men hun bewyzen kan, is te zeggen dat zy de
in grote zwarigheden
gevolgen, welke men uit hunne leere kan trekken, niet wel hebben begreepen,
gewikkelt.
of dat zy die gevolgen lochenen. Men heeft gezien, dat zy de eeuwige
Predestinatie vaststellen: de onverliesbaarheit der rechtvaerdigheit, dat is de
onmogelykheit van de Genade te konnen verliezen, en de zekerheit der zaligheit
moeten noodwendig met die eeuwige Predestinatie gepaart gaan. In gevolge van
die leerstukken werpt men den Calvinisten te-
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gen, dat de Doop niets uitwerkt, dat hy alleen het zegel des Christendoms is, en
zelfs dat, dewyl de Genade voor den Doop gaat, dezelve niet volstrekt ter zaligheit
nodig is. De Gereformeerde Liturgie des Doops schynt die leere niet te wederstreven,
en daar aan schryft men ook toe dat de Gereformeerden den Doop lichtelyk uitstellen.
+
Uit alle die zwarigheden is de volgende redeneering tegen de Leere van Calvinus
+
(a)
Tegenwerping wegens
ontstaan. Indien de kinderen der gelovigen voor den Doop in het Verbond zyn,
het
Leerstuk over de
en by gevolg in de Genade, moet noodzakelyk de gantsche afkomelingschap
Genade,
met opzicht tot
van een gelovigen gepredestineert wezen; omdat hy die de genade ontfangen
den
Doop.
heeft, daar uit niet konnende vervallen, en dezelve op zyne kinderen
overbrengende dewyl zy in het Verbond geboren worden, dus een duurzaamheit
van zaligheit in zyne familie te weeg brengt, enz. Indien men de verwerping in de
plaats van de genade stelt, recht hy in tegendeel een duurzaamheit van
verdoemenisse op. Men kan nazien wat de Synode van Dordrecht heeft vastgestelt
wegens het eeuwig Besluit, de genadige verkiezing, en de zaligheit van de kinderen
der gelovigen, dat is der uitverkorenen, door middel van het Verbond der Genade,
waar in zy met hunne vaders en moeders begrepen zyn: men kan, zegge ik, dat
(b)
alles nazien in het uittreksel dier Synode, getytelt Oordeel van het Synode
(c)
Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618. en 1619. aangaande de vyf
Artykelen, enz. Dat Oordeel is gedrukt te vinden in een kleine Verzameling, in 't jaar
+
1726. uitgekomen; en alle Predikanten in de Vereenigde Nederlanden zyn verplicht
+
het zelve te ondertekenen voor het aanvaarden van het Predik-ampt. Ook zyn
Ondertekening van de
(d)
Synode van Dordrecht
zy verplicht de gantsche Synode van Dordrecht met de Belydenis en den
Catechismus der Nederlanden voor rechtzinning te erkennen, en als zodanig te door alle Predikanten.
ondertekenen. Het Synode stelde zelve het formulier daar toe op, gebruikende daar
in alle mogelyke voorzorge, om voor te komen, zegt men, alle de uitvluchten van
zommigen, waar door zy de Kerken gemeenlyk bedriegen. Den korten inhoud van
(e)
dat formulier hebbe ik hier onder geplaatst. By een artykel van die Synode werdt
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Bossuet Hist. des Variat. &c. L. IX. Hy verwyt daar aan Calvinus zyne wispeltuurigheit en
Contradictien wegens die leere.
De Geloofsbelydenisse der Nederlandsche Gereformeerde Kerken enz.
De vyf Artykelen der Remonstranten over de Genade enz.
ste

Volgens de 164 zitting van dat Synode.
‘Wy ondergeschrevene Predikanten .... verklaren in conscientie voor God, .... dat wy vastelyk
geloven.. dat alle de Artykelen .... begrepen in de Belydenis en in den Catechismus enz. als
mede de verklaringen over eenige puncten der gemelde leere, zo als die gedaan zyn door
de Nationale Synode te Dordrecht beroepen .... volkomelyk overeenstemmen met het Woord
van God. Belovende dat wy de gemelde leere zullen voortplanten .... en dezelve getrouwelyk
verdedigen, zonder iet te schryven of te leeraren (om zich beter van de conscientie van een
deel ondertekenaren te verzekeren, hadt men 'er moeten byvoegen en zonder iet te denken)
in 't openbaar of in 't byzonder, direct of indirect, 't welk daar tegen strydt: gelyk ook, dat wy
niet alleen verwerpen alle dwalingen die daar tegen aanlopen, en met name de zulke die door
de Synode veroordeelt zyn: maar zelfs dat wy ze zullen wederstaan, wederleggen, en helpen
te keer gaan. En in gevalle het gebeuren mogt dat wy hier na eenige zwarigheit mogten
opvatten, of een gevoelen krygen met de gemelde leere in eenige opzichten strydig ... beloven
wy het zelve niet in 't openbaar noch in 't geheim te zullen voorstellen, noch daar over prediken
noch schryven, maar dat wy het eerst voor de Consistorie, voor de Classis, en voor de Synode
zullen openleggen om onderzogt te worden.’ (Maar men zou van een moedigheit, boven alle
menschelyke staatkunde gestegen, moeten voorzien zyn, om zo opentlyk zyne twyfelingen
en opgevatte zwarigheden te durven openbaren; en de ondervinding heeft al te wel geleert,
dat zwarigheeden te opperen in Theologische zaken, zo veel is als reets een ketter te zyn.
Men noemt dat de Rechtzinnigheit te doen wankelen. Wanneer men zo verre gekomen is, is
het niet langer mogelyk uit te wisschen den indruk daar door gegeven aan de rechtzinnigen,
die gewoon zyn de kettery te vervolgen tot in de zin-stippen en streepjes (puncta & commata.)
‘Wy zullen (dus vaart het formulier voort) gereet zyn om ons altoos gewilliglyk aan het oordeel
van de Synode te onderwerpen, op straffe van het tegendeel doende, dadelyk van ons
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+

ook vastgestelt, dat alle de Professoren des Lands, tot betuiginge van hunne
rechtzinnigheit, zouden ondertekenen de Leere door het Synode opgerecht. Van
ge-

+

Door alle Professoren.

Predik-ampt te zullen gesuspendeert zyn. En ingevalle ten eenigen tyde de Consistorie, de
Classis, of de Synode, om gewichtige redenen van achterdocht, mogt goedvinden, tot
onderhoudinge van de eenigheit en zuiverheit der Leere, van ons te vorderen ons gevoelen
nader open te leggen en te verklaren wegens het een of 't ander Artykel van de gemelde
Confessie, Catechismus, of eenig besluit van de Dordrechtsche Synode, beloven wy hier
mede insgelyks, dat wy altoos gereet en vaerdig zullen zyn om zulks te doen, op straffe als
boven. enz. Het Synode heeft de voorzichtigheit gehadt van dit laatste Artykel nader te
verklaren, zeggende dat zulks niet insluit, dat elk zich naar zyn genoegen zou mogen uiten,
maar dat het alleen te doen is om zich te beter te verzekeren van iemant die verdacht
gehouden wordt. Ik twyfel niet of een oplettend Lezer zal wel eenige aanmerkingen over dat
formulier by zich zelven maken.
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+

lyken moesten doen alle School-Rectors, Ziekentrosters, gemeene Schoolmeesters,
enz. Het formulier dat deze ondertekenen moesten, was beknopter dan dat voor +Ook door School-Rectors
de Predikanten, doch de verbintenis daar van niet lichter. Een ander merkwaardig enz.
+
Artykel van die vermaarde Vergadering was 't geen aan de Professoren in de
Godgeleertheit verboodt eenige nieuwe gevoelens, met de aangenomene leere +Verbod aan de
der Kerke strydig, voor den dag te brengen: waar by men ook wilde dat het zelfs Professoren.
niet geoorloft zou wezen eenige zwarigheden ..... tegen de aangenomene leere als
+
van ter zyden aan te roeren. Wie hadt zich konnen inbeelden dat na het nemen
van zo veele voorzorgen, het onkruid ooit zou hebben konnen groeien onder het +Aanmerking.
goede koorn? Nochtans is zulks gebeurt in weerwil van voorzorgen die door de
burgerlyke macht worden ondersteunt, en in weerwil van de achtbaarheit welke het
Synode tot op dezen tyd toe behouden heest; achtbaarheit die zo verre gaat, dat
men daar aan eene eere bewyst welke de oude Oecumenische of Algemeene
Concilien nooit genoten hebben. Te weten dat men alle jaren de Acten der Synode
op eene plechtige wyze gaat bezichtigen, zo als strax zal gezegt worden.
Nu kome ik tot de Discipline of Kerken-Ordening, en andere gebruiken van de
Calvinische Reformatie.
+
De Gereformeerde Kerken worden bestiert door Consistorien: men geeft den
naam van Consistorie aan het gantsche lighaam van Herderen, Ouderlingen, en +De Discipline of
(a)
Kerken-Ordening der
Diakenen eener Kerke, hoewel de Synoden in Vrankryk besloten hebben dat
de Predikers en de Ouderlingen de Consistorie uitmaken. De Consistorie is dan Gereformeerden.
eigentlyk de Kerken-Raad, waar aan de zorge tot het onderhouden van de Kerkelyke
(b)
+
Discipline enz. is aanbevolen. De Predikanten (Ministres) hebben den voorrang
in de Consistorien. Hun werk is te prediken en te onderwyzen in den Godsdienst, +Het werk der
Predikanten.
de Sacramenten te bedienen, te censureren, de oneenigheeden in de
huisgezinnen te bevredigen, de zieken te bezoeken, enz. Dat ampt bekleedt men
al zyn leven, en geen Predikant wordt afgezet dan na het begaan van grove
misdaden, en zulke die al te zeer in 't oog lopen om te konnen verschoont worden.
(c)
De Discipline van de Kerken in Vrankryk beval aan de Leeraren voorzichtig en
ingetogen te zyn in hunne manier van prediken, de eenvoudigheit der H. Schriftuur
in hunne predikatien te betrachten, zich te onthouden van al te grote digressien en
uitbreidingen, te myden de onnutte opstapeling van texten uit den Bybel, als mede
zich te wachten voor die ydele praal van geleerdheit bestaande in het aanhalen van
een groote menigte van verschillende uitleggingen. De Discipline der Nederlanden
(d)
houdt zich voor een gedeelte aan die zelve regelen, maar voor al dringt zy aan op
het verklaren der gronden van den Christelyken Godsdienst, dat is, op de
vastgestelde Leerstukken. Voorts wil zy, dat de Zedekunde haare bewyzen en
drangredenen uit die leerstukken trekke; waar uit, myns oordeels, een dorre en luttel
overtuigende Zedekunde voortspruit, welke ook bekwamer is tot bespiegeling dan
tot oefening, en waar door de aandacht der toehoorderen maar middelmatiglyk
wordt opgewekt. Men kan, 't is waar, dit gebrek verbeteren door zich te wapenen
met de sterkste figuuren of leenspreuken tegen de gevoelens die met de
(a)
(b)

(c)
(d)

Zie Discipline des Eglises &c. Ch. V.
De Leeraars, die by de Nederlandsche Gereformeerden den naam van Predikanten dragen,
worden by de Franschen Ministres genaamt. Men schryft den oorsprong daar van toe aan
zekeren Bonbomme, een van de drie Apostelen die van Calvinus wierden uitgekoren om de
Reformatie te verspreiden. Die Bonhomme, die te voren een Leeraar der Rechtsgeleertheit
geweest was in het Auditorium van Poitiers, 't welk den naam van Ministrerie droeg, wierdt
uit dien hoofde doorgaans de Minister bygenaamt, en dus gewende men zich allengskens
zyne medegenoten en opvolgers met dien naam te benoemen.
Ubi sup. Ch. I. p. 16.
Reglemens &c. Ch. V.
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rechtzinnigheit stryden, waar by men een dondere stem met beslissende en
meesterlyk voorgebrachte uitdrukkingen voegen kan. Dit alles kan den aandacht
levendig houden.
+
Eertyds hieldt men in Vrankryk Nationale Synoden en Provinciale Synoden.
Onder de Provinciale stonden de Classen, die men ook Colloquia of Gesprekken +Synoden en Classen
beschreven.
noemde. Die Classen waren vergaderingen van eenige Kerken der Provincie,
dewelke men tweemaal 's jaars hieldt, en zelfs wel viermaal, naar eisch van zaken.
Op die Classen of Colloquiën bevonden zich een of twee Predikanten van yder Kerk
nevens een Ouderling: die vergaderingen wierden beleid tot het afdoen of re-
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gelen van al zulke zaken als in de Consistorie niet konden afgedaan worden: maar
't geen de Classis zelve niet middelen konde, wierdt vervolgens tot de Provinciale
Synode overgebracht, of ook wel tot de Nationale, indien de zaak van zeer groot
(a)
gewicht was. Uit dat kort verslag blykt, dat het gezag van die Colloquia of Classes
altoos was onderworpen aan de Synoden, even als dat der Consistorien aan de
Classen. Deeze eindigden met een Kerkelyke Censure, dat is met een broederlyke
vermaning ten opzichte van de misbruiken die in de particuliere Kerken waren
ingeslopen, en van het wanbedryf waaraan de leeden der vergaderinge mogten
schuldig zyn: dat alles geleek vry wel naar de Mercurialen of Vertogen van
bestraffing, in de Fransche Parlementen gebruikelyk. De Reglementen der
Vereenigde Nederlanden aangaande de Classen verschillen een weinig van die der
+
Kerken van Vrankryk. Zy brengen mede, dat de Classen moeten gehouden worden
over zaken die de Kerken-Raad niet heeft konnen afdoen, of over verschillen die +Reglement op de
tusschen twee Kerken-Raaden ontstaan. Zodanig is, by voorbeeld, de beroeping Classen in Nederland.
van een Proponent tot het Predik-ampt. De Synode heeft alleen het recht van de
Classen te beleggen, ten ware zich eenige zaken opdeeden die zulk eenen spoed
vereischten dat men de beveelen der Synode niet zou konnen afwachten. In dit
geval is het geoorloft aan de Synodale Kerk, dat is, die het recht heeft van
(b)
Gedeputeerden op de Synode te zenden, circulaire brieven te schryven aan vyf
of zes Kerken, voornamelyk aan die naastby zyn, om by meerderheit van stemmen
verlof te bekomen tot het beroepen van een Classis. Men moet de brieven aan die
Kerken afzenden vyftien dagen voor de beroeping van de Classis, en yder Kerk
moet een Herder en een Ouderling zenden, en wel zo het mogelyk is, dezelve die
tot de laatste Synode zyn gedeputeert geweest. Larroque, Autheur van Conformité
(c)
de la Discipline Ecclesiastique des Protestans de France vergelykt de Classen of
Colloquiën by de oude Bisschoppelyke Synoden.
+
Voor dat ik tot de Synoden overga, moet ik spreken van de Caetus. Dit soort van
vergadering heeft iet byzonders in, en is alleen in de Gereformeerde Provincien +Beschryving van zekere
(d)
der Nederlanden bekent. Alle drie jaren, zo men ons zegt, wordt die Vergadering Vergadering Caetus
in 's Gravenhage in de maand van Mei gehouden, bestaande uit Predikanten die genaamt.
uit alle de zeven Provincien worden afgezonden. Men geeft daar aan den naam van
Caetus, een Latynsch woord, 't welk waarschynelyk door een loosheit, zo eigen aan
die zich door misterieuse denkbeelden of door raadselachtige bewoordingen pogen
te onderscheiden, gekoren is voor een woord dat aan het gemeen te bekend zou
geweest zyn. Die Caetus dan vergadert onder het gezag van den Staat, om na te
zien de Acten van het Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618.
en 1619. die in den Haag bewaart worden. Die zelve Caetus gaat vervolgens nazien
de Orgineelen der Nederduitsche Overzetting van den Bybel, zo als dezelve op
bevel van de gemelde Synode vertolkt is. Die Origineelen worden te Leiden
zorgvuldiglyk als een schat bewaart.
+
De Synoden zyn of Nationaal of Provinciaal. In Vrankryk moest men die
+
Vergaderingen tweemaal 's jaars, of ten minsten eenmaal in 't jaar houden. Die
Reglement op de
der Vereenigde Provincien worden regelmatig tweemaal 's jaars, te weten omtrent Synoden.
de maand van Mei, en omtrent de maand van September, gehouden. Yder
gedeputeert Leeraar brengt een of twee Ouderlingen met zich. Uit Kerken daar
verscheidene Predikanten zyn, wordt elk op zyn beurt gedeputeert, en zulks
(a)
(b)
(c)
(d)

Zie Discip. des Eglis. &c. door d'Huisseau, Ch. VII.
De Reglementen der Walsche Synoden Cap. XI. Art. 2. willen dat men die circulaire brieven
zal schryven aan alle de Kerken.
Conformité &c. Chap. VII. pag. 163.
Reglemens &c. ubi sup.
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geschiedt ten koste van de Kerk: een kleine Kerk kan volstaan met haren Prediker
(e)
als Gedeputeerden maar eenmaal 's jaars af te zenden, mids dat zy een brief van
onderwerping of verschoning schryve aan de Synode daar zy geen bezending aan
doet. Ik hebbe reets aangemerkt, dat in Vrankryk de Provinciale Synoden aan de
Nationale waren onderworpen. De Nationale moesten jaarlyks gehouden worden,
den

den

maar onder de Regeringen van Lodewyk den XIII en van Lodewyk den XIV
ging zulks zeer ongeregelt toe, en zelfs wierdt het verlof van die Vergaderingen te
beleggen, ingetrokken na het

(e)

Reglemens &c. ubi sup. Chap. II. Art. 4.
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t.o. 361

SYNODE tenu dans le Choeur de L'EGLISE NEUVE, à AMSTERDAM, en 1730.
A. Le President du Synode.
B. l'Acesseur. C. le Secretaire.
D. le Commissaire Politique.
E. le Député des Magistrats d'Amsterdam.
F. Deux Députez des Synodes.
Les Deputez des Classes, Savoir.
G. Ceux d'Alkmaar. H. Haarlem.
I. Amsterdam. K. Hoorn.
L. Enkhuyzen. M. Edam.
Les Correspondans des Synodes, Savoir.
1. Ceux de Gueldres.
2. de Sud Hollande.
3. Utrecht. 4. Frise.
5. Overissel.
6. Groningue
7. diferens Pasteurs, et Anciens.

B. Picart del. et fecit 1732.
L'IMPOSITION des mains faite à un PROPOSANT reçu MINISTRE dans une EGLISE
WALLONE et FRANÇOISE de HOLLANDE.
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(a)

houden van de Synode te Loudun in den jare 1659. dewelke de laatste was van
de negenentwintig waar toe de Gereformeerden privilegie hadden. In 't begin hadden
die Synoden vryheits genoeg, maar in vervolg van tyd zag men die Vergaderingen
bywonen van een Commissaris uit naam van den Koning. Men opende dezelve met
(b)
het voorlezen van de Belydenisse des Geloofs en van de Kerken-Ordening, gelyk
zulks ook in de groote Concilien der aloude Kerk in gebruik was.
+
Yder Synode heeft een President of Moderateur, en een of twee Secretarissen.
+
(c)
De Moderator der
‘Het ampt des Moderateurs, zegt de Kerken-Ordening, bestaat in het beschikken
en bestieren van alle de handelingen; in het laten aankondigen van de plaatsen, Synode.
van de dagen, en van de uuren op dewelke men tot de Zittingen van het Synode
zal vergaderen; in het voorstellen en opening doen van de zaken die in overweging
moeten genomen worden, in het opnemen van de stemmen van yder lid in 't byzonder
.... in te letten dat elk op zyn beurt spreke, en dat 'er geen verwarring ontstaa ... in
het doen van vertoogen, in het voorzitten by de Censuren, enz.’ Het ampt van
+
Moderator en dat van Secretaris houdt op met het scheiden van de Synode. Nog
+
is 'er een ampt, waar van de bekleeder Actuarius genaamt wordt. Dus heeten
De Actuarius.
die van de Walsche Gemeente den geenen onder wien de Acten berusten. De
Actuarius moet op elke Synode verschynen met het koffer waar in de Archiven
bewaart worden. Dat ampt van Actuarius wordt voor drie jaren verleent, waar na
het tot eene andere Kerk overgaat. ‘De Actuarius doet aan het Synodezelve, en niet
aan zynen opvolger, rekening van de stukken die hem geduurende zyn Actuariaat
zyn ter hand gestelt.’
De Synode begint en eindigt met den gebeede: maar laat ons die Vergadering
waar van men hier een fraaye afbeelding ziet, welke nochtans geen genoegzaam
denkbeeld daar van zou konnen geven, wat nader beschryven. Ik zal myne
(d)
beschryving uit een zeer authentyk stuk trekken. Vooreerst vind ik in de voorreden
(e)
van dat stuk, dat de eerste Synode der Nederlanden wierdt gehouden te Teur in
't jaar 1563. dat is omtrent vyf jaren na de eerste Gereformeerde Synode van
Vrankryk; dat in die Synode reglementen gemaakt wierden welke nog ten grondslag
dienen van die hedendaagsch gehouden worden; dat de volgende Synoden van
die eerste tyden der Reformatie, waar in men hevige vervolgingen aanrechtte tegen
die zich voor Gereformeerden verklaarden, in 't heimelyk vergaderden; en dat de
Gereformeerde Kerken, door de Roomsche Landen verspreid, zich verschuilden
+
onder de geleende namen van de Roos, de Palmboom, de Wyngaart, de Olyfboom
+
enz. Deze laatste naam is nog in wezen, en men geeft den naam van Ministre
Geleende namen der
de l'Olive of Predikant van den Olyf aan zulke die door de Gereformeerde Synoden Gereformeerde Kerken in
worden aangestelt om het Evangelie te gaan prediken aan hunne broederen die Vrankryk en elders.
in Picardien, in Artois, en in de Roomsche Nederlanden verspreid zyn. Ik vind ook
+
in die voorreden, ‘dat het recht van een afzonderlyk Synode te houden aan de
+
Walsche gemeente wierdt toegestaan in het jaar 1618. 't geen echter niet
Afzonderlyke Synode der
Walsche Kerken.
verhindert dat zy altoos een broederlyke correspondentie onderhouden met de
Nederduitsche Kerken, zonder daar van af te hangen.’ Uit hoofde van die
Correspondentie, en als medeleeden van den Staat, hebben de Walsche Synoden
het recht van haare Gedeputeerden af te zenden tot de Nationale Synode, tot de
gemelde Caetus, enz. Zelfs hebben zy een gantsch byzonder voorrecht, hier in
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

De Gereformeerden hielden hun eerste Synode Nationaal te Parys, den 15. Mei 1559. en het
laatste den 10. Novemb. 1659.
Zie Conformité &c. ubi sup. Ch. IX. pag. 188.
Discipline des Eglises &c. door d'Huisseau, Ch. VIII.
Reglemens &c. ubi sup. Ch. II.
Dit raakt de Walsche Kerken in 't byzonder.
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bestaande dat zy in hunne deliberatien niet belemmert worden door de
tegenwoordigheit van een Commissaris politicq, die wegens den Staat de
Hollandsche Synoden bywoont, overeenkomstig met het geen eertyds onder de
(f)
Christen-Keizers in gebruik was. De Walsche Synode bestaat uit vyftig Kerken,
die alle Synodaal zyn, dat is, die het voorrecht hebben van Gedeputeerden op de
Synoden te zenden, ‘onder welke Kerken, zegt de Autheur van de Voorreden,
negenentwintig of

(f)

Te weten in 't jaar 1726. toen die Reglementen gedrukt wierden.
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dertig gevonden worden die sterk genoeg zyn om de Synoden in haaren boezem
te doen vergaderen.’ Hy voegt daar by ‘dat die Kerken standvastig zyn in het
beminnen en onderhouden van den vrede en de eensgezindheit, van de
rechtzinnigheit en van de waarheit .... en dat zy in alle zaken de Christelyke liefde
ten hoogsten aanbeveelen.’ Eindelyk pryst hy haar ‘dat zy zich zorgvuldiglyk tegen
alle veranderingen en nieuwigheden aankanten.’ Wyders kan men zich nauwlyks
+
onthouden van aan te merken, dat die Synoden door haare besluiten genoegzaam
te kennen geven dat het voeren van gezag van eene onmydelyke noodzakelykheit +Aanmerking op de
noodzaaklykheit van
is, ook blykt zulks genoeg uit al 't geen in die Vergaderingen voorvalt. De
minstgebondene Gezindheden zyn gedwongen hunne gelovigen eene onbepaalde Gezag in de Kerk.
onderwerping af te vorderen: twyfelt men hier aan, men leeze maar den inhout der
Geloofs-formulieren.
+
Laat ons nu de Ordre en schikking dier Vergaderingen naspeuren. De eerste
+
zittinge van het Synode begint 's morgens ten acht uuren: de Predikant van de
Order in het houden der
plaats daar de vergadering geschiedt, doet het gebed, of anders de Moderateur Synoden.
van het voorgaande Synode. Die het gebed gedaan heeft, ontfangt de geloofsbrieven
der andere Kerken, waar na men tot de verkiezing van een Moderator en van een
Secretaris overgaat. Op die verkiezing volgt een ander gebed voor de Synode, en
daar na wordt 'er een Intree-Predikatie gedaan, welke echter maar den naam draagt
van een Propositie. Die de Predikatie doet, is daar toe door het vorige Synode reets
benoemt. De Vergadering overweegt en oordeelt de Leerreden van den Prediker,
zo hy den ouderdom van sestig jaren nog niet bereikt heeft. De Synode den Predikant
tot het doen van die Intree-reden benoemt hebbende, geeft hem den text op: en
dewyl het kan gebeuren, dat die zou moeten prediken, buiten staat geraakte om
zynen last te volbrengen, benoemt men twee Predikanten, waar van de eerste
verplicht is over den opgegeven text te prediken, terwyl het den anderen vrystaat
+
eene predikstoffe naar zyn goedvinden te verkiezen. De Censure volgt onmiddelyk
+
op de Predikatie, en ten zelven dage stelt de Synode Commissarissen aan tot
Examen van Studenten
het examineren van Studenten en Proponenten. Tot Commissarissen neemt men en Proponenten.
doorgaans drie Herders of Leeraars en twee Ouderlingen. Men doet tweederlei
+
examen: het een noemt men Préparatoir, en betreft de Studenten die hunne namen
+
aan het voorgaande Synode hebben ingelevert om tot Proponenten te worden
Preparatoir Examen.
aangenomen. De Commissarissen verrichten het Examen op het bevél en in den
naam van de Synode. De Studenten dan, behoorlyke blyken van hunne bekwaamheit
gegeven hebbende, worden tot Proponenten aangenomen. Maar zy moeten vooraf
de Belydenisse des Geloofs en de Synode van Dordrecht ondertekenen. Zommige
+
dwarsdryvers zouden hier konnen tegenwerpen, dat jonge luiden, zo versch van
de Academie gekomen, nog niet verlicht genoeg zyn tot het ondertekenen eener +Tegenwerping op het
Leere waar toe langduurige studien en de allerschranderste naspeuring vereischt ondertekenen van de
Dordrechtsche Synode.
worden. Daar op konnen de Gereformeerden antwoorden het geen de Synode
daar van denkt, schoon zy het niet zegt; namelyk dat de jonge luiden nimmer konnen
dwalen in het navolgen eener Vergaderinge waar van alle de Leeden volleerde
personen zyn, die al hun leven in die Studien hebben doorgebracht, en zedert de
eerste Reformateurs de Gereformeerde Leere van tyd tot tyd hebben nagespeurt
en overwogen. Hier uit volgt noodzakelyk, dat de Proponenten hun werk beginnen
met zich te onderwerpen aan de Kerkelyke Authoriteit, en dat zy zich voor orthodox
of rechtzinnig verklaren eer zy in staat zyn om te konnen twyfelen. Het ander
Examen, Peremptoir genaamt, wordt ondergaan van Proponenten die een Beroep
gekregen hebben. De Tafel benoemt de Predikanten die den Predikdienst moeten
waarnemen des Zondags na de opening van de Synode. Door de Tafel verstaat
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+

men in de Walsche Gemeente den Moderateur, de Secretarissen enz. die in de
+
Synode gezeten zyn aan een tafel waarop alle de Synodale papieren ten toon
Tafel der Sy node.
leggen. Op den tweden dag van de Synode koomt men 's morgens ten negen
uuren byeen, en 's namiddags ten drie uuren; en zo vervolgens tot het scheiden
van de Synode toe. Elke zitting begint en eindigt met een gebed. Men beveelt aan
+
de Leeden van die Vergadering de geheimhouding ten hoogsten aan, en opdat de
+
raadslagen en de besluiten der Synoden niet mochten openbaar worden, moet
Geheimhouding van 't
geen op de Synoden
yder Kerk zorg dragen dat de Synodale papieren, die onder dezen of geenen
verhandelt wordt.
Predikant berusten, ten
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spoedigsten na zyn overlyden worden opgehaalt.
+
Het Peremptoir Examen hebbe ik maar even aangeroert. 't Is het onderzoek dat
+
de Proponenten moeten ondergaan voor dat zy tot Predikanten worden
Premptoir Examen.
aangenomen. Ik moest niet vergeten, dat behalven het Examen, de Studenten
en de Proponenten verplicht zyn een Predikatie of Leer-reden voor de Synode te
doen. De eerste hebben vyftien dagen tyd om zich tot het prediken over den
opgegeven text te bereiden, maar den Proponenten wordt daar toe niet meer dan
acht dagen verleent. Na die Predikatie en het onderzoek, waar by nog andere
formaliteiten gevoegt worden, gelyk zyn het bewaarheden van de brieven waar in
het beroep van den nieuwen Prediker vervat is, het op nieuw ondertekenen der
Besluiten van Dordrecht tegen de 5 Artykelen der Remonstranten, als mede het
+
tekenen van de Geloofs-Belydenis enz. wordt hy vervolgens met de Oplegginge
der handen in zynen Dienst bevestigt. Deze ceremonie wordt voorgegegaan van +Bevestiging met
drie proclamatien op drie achtereenvolgende Zondagen, in de Kerk daar de jonge Oplegging der handen.
Prediker zyn standplaats hebben zal, en geschiedt op de volgende wyze in de
Consistorie van die Kerk, of in de Synode. Men begint met een Predikatie op de
omstandigheit des tyds toepasselyk, waar na de Bevestiger of Verordener (ik vraag
verlof om my hier van dit woord te bedienen) het formulier der Handoplegginge aan
den nieuwen Herder, die geknielt legt, voorleest. Dat formulier behelst eene
breedvoerige vermaning wegens alle de plichten van het Predik-ampt, nevens een
gebed dat de Verordener uitspreekt onder het leggen van zyne handen op het hoofd
van den nieuwen Leeraar. Het gebed geëindigt zynde, geeft de Bevestiger de hand
van medegenootschap aan den nieuwen Herder, waarna alle de leeden van de
(a)
Consistorie van gelyken doen. Na den middag, wanneer de Handoplegging op
een Zondag geschiedt, doet de ingezegende Prediker een Leerreden die men de
Intree-Predikatie noemt.
+
Het zal niet ongevoeglyk zyn hier aan te merken, dat de Protestanten gedwongen
+
zyn hun toevlucht te nemen tot zekere distinctie die zy zo menigmaal in de
Aanmerking.
Roomsgezinden berispt hebben. ‘Laat de Herders booswichten of ongodvruchtige
(b)
en godloze menschen zyn, zulks schaadt alleen aan hunne personen, zegt M.
Claude, maar het doet geen schade aan hunne functien, omdat hunne functien niet
behooren aan hunne personen, maar aan de Kerk.’ Te voren hadt hy gezegt. ‘Al
wat de Herders doen (in 't geen den Godsdienst betreft) doen zy in den naam van
de Kerk, en by gevolg in den naam van J.C.’ Die distinctie is merkwaardig, en men
kan 'er ook byvoegen dat zy rechtmatig is. Laat ons die onderscheiding den
Protestanten toegeven, zullen mogelyk eenige verdraagzame Roomsgezinden
zeggen, maar dan moeten zy ons ook in vrede laten gebruiken de distinctie welke
wy tusschen den Apostolischen Stoel en den Paus maken.
+
Ik zegge niets van de Scholen, dan dat zy volgens de Discipline der
+
Gereformeerde Kerken van Vrankryk, aan het onderzoek en het gezag der
Scholen der
Consistorien onderworpen waren. Maar ik moet hier een zeer prysselyke gewoonte Gereformeerden.
(c)
van de Academie der Stad Die aantekenen. Te weten dat zy pryzen uitdeelde aan
(a)

(b)
(c)

In de figuur, waar mede de Oplegging der handen wordt afgebeeld, verrichten twee Predikanten
die plechtigheit. Men ziet dat die het formulier leest, maar eene hand op het hoofd van den
Proponent legt, omdat hy genoodzaakt is met zyne andere hand het boek vast te houden.
Defense de la Reformation &c. Tom. II. p. 368.
Zie de Synode van Loudun in de Discipline &c. door d'Huisseau, p. 57. Evenwel staat 'er in
het Artykel van die Synode, te vinden p. 796. van Tom. II. des Actes des Synodes Nationaux,
niet uitdrukkelyk dat de Academie die pryzen uitdeelde. ‘Die gewoonte, zegt de Synode, ...
van het oog te houden op de zeeden der Scholieren om hen op te brengen in den waren
Godsdienst; van te onderzoeken wat voortgangen zy in de beschavende wetenschappen
maakten, en van pryzen aan hun uit te deelen in het openbaar, werdt gogelyk geroemt, enz.
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de Scholieren, om hen door dien eereprikkel aan te moedigen tot het maken van
goede voortgangen in de Godvrucht.
+
De Consistorie heeft alleen het recht van Ouderlingen en Diakonen te verkiezen.
+
(d)
Verkiezing en
Na dat zy gekoren zyn, worden zy by name drie zondagen achtereen aan de
Bevestiging
van
Gemeente voorgehouden, opdat dezelve haare toestemminge daar toe geve.
Ouderlingen
en Diakonen.
Den derden zondag worden zy in de tegenwoordigheit van de gantsche Gemeente
bevestigt, indien 'er niets tegen hunne verkiezing is ingebracht. Het formulier van
hunne bevestiging bestaat in eenige vraag-

(d)

Discipline &c. ubi sup. Ch. III.
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+

puncten en in een vermaning, dewelke aan hun gedaan wordt, gelyk ook aan de
+
gantsche Gemeente. ‘Het ampt der Ouderlingen, zegt de Kerkelyke Discipline
Het ampt der
der Fransche Gereformeerden, bestaat in nevens de Herders te waken over de Ouderlingen.
Kudde, in toe te zien dat het volk naerstig ter Kerke kome en de heilige vergaderingen
bywone, in het aanbrengen van gegevene ergernissen .... en in daar van kennisse
te nemen te gelyk met de Herders enz.’ De Discipline der Nederlanden voegt 'er
(a)
by, ‘dat zy moeten waken over de Herders .... en over de Diakenen, .... dat zy
(herderlyke) huisbezoeking moeten doen, zo voor als na het houden van het
Nachtmaal, om de ledematen der Kerke te vertroosten en te onderwyzen.’ Ook
moeten zy verhinderen dat de Sacramenten niet ontheiligt worden, en toeleggen
op de onderhouding van de Orthodoxie of Rechtzinnigheit in de Kerk. Ten minsten
schynt het dat men zo verklaren moet deze woorden. ‘Voor alle dingen moeten zy
letten op de Leere,’ en by gevolg zou men wel mogen besluiten dat het ampt van
+
die Ouderlingen, of Kerkelyke Dienaren uit de Leeken gekoren, zeer moeilyk te
+
volbrengen is. Ondertusschen wordt het doorgaans bekleed van personen die
Aanmerking.
met waereltlyke bezigheden als overladen zyn, en die het grootste gedeelte van
hun leven met geheel andere zaken, dan met het toeleggen op die hoge studie van
+
de verborgentheden der Christelyke Godgeleerdheit, hebben doorgebracht. Het
+
ampt der Diakonen bestaat in het uitdeelen der liefdegaven aan den armen, in
Het ampt der Diakonen.
dezelve te gaan bezoeken en zorg voor hen te dragen, in het wel aanleggen van
de geldsommen en andere middelen die tot onderhoudinge der armen geschikt zyn,
als mede in te letten dat de aalmoessen niet worden misbruikt. Eertyds was 'er een
gebruik, dat de Diakonen, elk verzelt van een Ouderling, zich ten huize van de
gelovigen begaven om hun het Avondmaal aan te kondigen, doch die gewoonte
was niet algemeen, gelyk ook niet deze, dat zy van huis tot huis kleine stukjes loot,
gemeenlyk Lootjes genaamt, gingen omdeelen aan alle gelovigen die in staat waren
om te Communiceren. Men verkiest en bevestigt de Diakonen op dezelve wyze als
de Ouderlingen. Die twee Bedieningen worden maar voor eenigen tyd bekleed. In
de Vereenigde Provincien duurt het ministerie, of volgens den Walschen styl, de
dienst der Ouderlingen en Diakonen twee jaren, waar na zy uit den dienst gaan, en
andere in hun plaats komen. De Discipline der Gereformeerde Kerken beval de al
te menigvuldige verandering van Ouderlingen en Diakonen te myden, omdat zulks
nadeelig aan de Kerk was.
Larroque, die een geleerd Prediker in de Gereformeerde Kerk van Rouaan was,
(b)
+
rekent den oorsprong der Ouderlingen van zyne Kerk byna van de tyden der
+
Apostelen af, ten minsten zo de Apostelen zelve de Instellers van het
Oorsprong van de
Ouderlingschap niet zyn, zegt hy vervolgens. Hy meent dat die Instelling gegrond Instelling der Ouderlingen.
is op het voorbeeld der Oudsten of Ouderlingen onder de Joden, die deel aan het
bestier der Synagoge hadden. Zelfs haalt hy een plaats aan uit de Schriften van
Hilarius den Diaken, die in de vierde eeuw gewaagt van Ouderlingen der Kerke,
zonder welkers raad niets Kerkelyks verricht wierdt, en die 'er byvoegt, dat men in
zyn tyd die Instelling hadt afgeschaft, door het verzuim, of liever door de hovaardy
der Leeraren. Hy brengt veele andere plaatsen by, waar uit schynt te blyken dat het
Ouderlings ampt, zo als het by de Gereformeerden stand grypt, reets in de
eerstbeginnende Christen-Kerk zyn bestaan gehadt heeft. By voorbeeld, hy haalt
een plaats aan, daar de Ouderlingen worden onderscheiden van de Bisschoppen
en van de Priesters; uit eene andere toont hy, dat de Ouderlingen Kerkelyke mannen
genaamt worden; nog een ander bewys dat hy bybrengt, is een opschrift van een
Brief aan de Geestelykheit en aan de Ouderlingen. Maar dat alles heeft zyn
(a)
(b)

Art. XXIII. p. 70. en 136.
Conformité de la Discip. &c. p. 103.
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wederzeggen, behalven dat 'er tegen die in schyn zo klare en uitdrukkelyke plaatsen
andere worden ingebracht, waar door de zaak in onzekerheit gelaten wordt.
+
(c)
Ik zal hier aanmerken, dat het uit de Synode van Gap blykt, dat de eerste
Gereformeerden de Oplegginge der handen by de bevestiging hunner Ouderlingen +Voorrechten der
in gebruik hadden, dewyl daar gesproken wordt van die gewoonte afteschaffen. Ouderlingen afgeschaft.
De Synoden van Rochelle en van Tonneins verwierpen nog een ander gebruik, 't
welk

(c)

Actes des Synodes &c. Tom. pr. p. 261.
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(a)

was dat in zommige Kerken de Ouderlingen hunne opvolgers benoemden. Volgens
de Kerkelyke Discipline der Vereenigde Provincien, moeten die Kerkelyke Dienaren
of Opzieners alle weeken vergaderen, om te zitten over de zaken die tot hun ampt
behoren. Ik eindig deze stoffe met eene andere aanmerking uit dezelve Discipline
gehaalt, dewelke ten antwoord dient op de tegenwerpingen die de Vreemdelingen
zouden konnen maken over de verdeeling der Gereformeerden van de Vereenigde
+
Provincien in twee Lichamen, te weten de Nederduitsche en de Walsche
+
(b)
Reden van de
Gemeente. ‘Dewyl het zodanig gelegen is, zegt de Discipline, dat men in deze
onderscheiding
der
Nederlanden twee talen .... de Nederduitsche en de Walsche, in gebruik heeft,
Gereformeerden
in een
is goed gevonden dat de Kerken, zo van de eene als van de andere taal, hunne
Nederduische
en
Walsche
Consistorien, Classen, en Synoden afzonderlyk zouden houden.... Niettemin ....
Gemeente.
zullen in de Steeden, daar Kerken voor beide de talen zyn opgerecht, eenige
Predikanten en Ouderlingen van yder Consistorie jaarlyks eene vergadering en
onderlinge byeenkomst beleggen, tot onderhouding van goed verstand en
correspondentie....’ In gevolge van dat besluit verrichten de Nederduitschen hunne
Censuren, hunne vermaningen, en hunne Predikatien in 't Nederduitsch, en de
andere in 't Walsch.
+
Het zal goed zyn dat wy hier aanhalen eenige pointen van de Kerken-Ordening,
die een merkelyken invloed hebben op het gantsche lichaam der Gereformeerde +Kerken-Ordening.
Kerk, strekkende tot onderhouding van de onderlinge banden van vereeniging
tusschen de leeden die dezelve uitmaken. Ik begin met de evengelykheit, de
eensgezindheit, en de broederlyke verstandhouding der Kerken. De Discipline der
(c)
Gereformeerde Kerken van Vrankryk beveelt die drie zaken uitdrukkelyk aan. Zy
is niet minder oplettend op de volgende. De Kerkelyke vermaningen en Censuren
pleegen eertyds in Vrankryk, gelyk ook nog in Holland, te geschieden in de
Consistorien, daar ook van gelyken de wederaanneming en herstelling geschiedt.
+
Aan die in hunne zonden blyven volharden, moet het Avondmaal ontzegt worden,
+
en vervolgens moeten zy, geen beterschap tonende, geheel en al worden
Suspensie en
Excommunicatie.
geëxcommuniceert. Ik zal hier niet uitschryven het ontzagchelyk formulier van
(d)
Excommunicatie, 't welk de Fransche Discipline eertyds tegen de onboetvaerdigen
(e)
gebruikte, en 't welk gedient heeft om den Predikant Ferrier te excommuniceren,
op de Synode van Privas gehouden in 't jaar 1612. Maar ik zal alleen zeggen, dat,
wanneer de suspensie den zondaar niet deet te rugge keeren, na verscheidene
malen herhaalde waarschouwingen, die Discipline beval tegen den onboetvaerdigen
in 't openbaar van den Predikstoel te procedeeren, door een algemeene aankondiging
der zake aan de Gemeente, en wel op drie achtereenvolgende Zondagen. Zelfs
was het geoorloft zynen naam te noemen, om hem te meer schande aan te doen,
zegt de Kerken-Ordening. De Discipline der Nederlanden houdt zich ten naastenby
(a)
(b)

Actes &c. ubi sup. p. 305.
Discipline Eccles. des Pais-Bas, in het Hoofdstuk 't welk handelt over de Kerkelyke
Vergaderingen Art. 51. en 52. in het Recuiel getytelt Confession de Foi &c. gedrukt in 't jaar
1726.

(c)

Zie het VI Hoofdst. van die Discipline. In de Synode van Charenton, gehouden in den jare
1644. staat een zeer nadrukkelyk artykel ter gelegenheit van de Vereeniging der Kerken tegen
de Independenten van Engeland. Actes &c. Tom. II. p. 678. en 679. Men leeze dat Artykel
met de aanmerking daar op.
Discipline &c. ubi sup. Ch. V.
Zie Actes des Synodes &c. Tom. I. Het formulier van Excommunicatie der Synoden van Alais,
't welk men vindt op pag. 181. van het twede deel dier Acten, verschilt weinig van dat der
Discipline. Daar is veel meer bescheidenheit in het formulier, 't welk tot de Excommunicatie
van La Milletiere in de Synode van Charenton gedient heeft, te vinden op pag. 686. van die
zelve Acten Tom. II. Het houdt den middelweg tusschen de twee andere.

(d)
(e)

de
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(f)

aan dezelve gebruikelykheden. Het formulier 't welk zy gebruikt, is niet minder
verschrikkelyk dan dat der oude Kerken van Vrankryk. Achter het zelve vindt men
+
de manier hoe een geëxcommuniceert zondaar zich met de Kerk kan verzoenen.
+
Een Predikant doet vooraf een aanspraak aan de Vergadering der
Verzoening van een
boetvaerdigen zondaar
met de Kerk.

(f)

ste

Het 77 Artykel van het Hoofdstuk 't welk over de Censuren handelt, wordt in de volgende
bewoordingen uitgedrukt. ‘Voor de Excommunicatie zal men aan de Gemeente in 't openbaar
de hardnekkigheit van den zondaar te kennen geven ..... De Kerk zal aangespoort worden
om hem te bestraffen en voor hem te bidden, en men zal de bekendmakingen tot drie
verscheidene reizen herhalen. De eerste maal zal de zondaar niet genoemt worden, om hem
eenigzins te sparen. De twede reize zal zyn naam worden gemeld volgens advys van de
Classis. De derdemaal zal men voor de Gemeente verklaren, dat hy van de Communie der
Kerke zal worden uitgesloten, indien hy zich niet bekeert, opdat, indien hy hardnekkig blyft,
zyne Excommunicatie door de toestemming van de gantsche Kerk geschiede. De tusschentyd
tusschen elke afkondiging zal aan de bescheidenheit van de Consistorie worden overgelaten.’
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gelovigen, om verzekert te zyn dat geen verhindering zich tegen die verzoening zal
opdoen. Vervolgens verzoent hy den boetvaerdigen met de Kerk, doende wederom
een aanspraak aan de Gemeente, gelyk ook aan den boeteling, om te weten of zyn
berouw oprecht zy: waarna de Predikant aan den boetvaerdigen verklaart, dat hy
van de Excommunicatie ontheven is. Die verzoening eindigt met een gebed. Wyders
(a)
zy aangemerkt, dat de Consistorien der Vereenigde Provincien veel bescheidenheit
gebruiken in de proceduuren die de bekendmaking der ergernissen, om welke men
de excommunicatie oefent, voorgaan.
+
Ik melde niets van de Stichting en de opdracht der Kerken, dewyl ten aanzien
van die twee zaken, welke by de Roomsgezinden met zo veel omslag geschieden +Inwyding van nieuwe
en van zo veele misterieuze plechtigheden verzelt worden, by de Gereformeerden Kerken.
niets anders te doen is dan het uitspreken van eenige gebeeden voor en na een
Predikatie van inwyding, welke met opzet daartoe is zaamgestelt, en bygevolg
doorzaait met leenspreuken en zinspeelingen, en zelfs met schaduwen en
voorbeelden uit het Oude Testament, om dus schranderlyk het woord van God
(b)
overeen te brengen met de omstandigheit waar over men predikt. Wat de Erectie
(c)
of de oprechting van een nieuwe Kerk aangaat, de Synode zendt twee
Gedeputeerden, te weten een Herder en een Ouderling uit een nabuurige Kerk, die
tot het formeeren van een Consistorie enz. gelast zyn.
Laat ons hier kortelyk gewagen van twee Instellingen die buiten Holland weinig
+
bekend zyn, doch opmerking verdienen. De eene is de Beurs der Studenten, en
+
(d)
De Beurs der Studenten.
door de andere versta ik de Examinerende Kerken. De (Walsche) Synoden
hebben twee fondsen, waar van het een eigentlyk is 't geen men de Beurs der
Studenten noemt, en bestaat in Obligatien en Contracten die onder de bewaring
der Kerken van Amsterdam en Middelburg zyn. Uit deeze Beurs worden de arme
Studenten, die zich tot het Predik-Ampt willen bekwaam maken, onderhouden. Het
ander fonds, 't welk buiten de Synode niet anders bekend is dan onder den zelven
naam van de Beurs der Studenten, is eigentlyk de Beurs van Mouche, en bestaat
in een Kapitaal, 't welk zeker man Mouche genaamt, die een ryk Hollander of Waal
(e)
was, geschikt hadt ‘om het Evangelie aan de Ongelovigen of Wilden van Amerika
in hunne eigene landtaal te doen prediken; en met beding dat het ongeoorloft zou
zyn de inkomsten daar van tot eenig ander gebruik te besteden, noch iet van het
zelve uit te leenen. Maar gelyk 'er tot nog toe (in 't jaar 1726.) niemant gevonden is
dien men naar Amerika heeft konnen zenden, zo is de Synode reets in den jare
1716. door ... de Staten geauthorizeert geweest om die inkomsten te besteden tot
onderhouding van behoeftige Studenten die zich op het Predik-Ampt toeleggen.’
De Synode verdient lof om haare openhartigheit in dat stuk: maar wie zou konnen
geloven dat een Republyk als Holland buiten staat zou zyn om Missionarissen naar
Amerika uit te leveren? Hoe het ook zy, de Beurs van Mouche is onder de bewaring
der Amsterdamsche Kerk.
(f)
+
(g)
Men geeft den naam van Examineerende Kerken aan die door de Synoden
+
by beurten benoemt worden tot het examineren van Werken die over den
Examinerende Kerken.
Godsdienst, of over stoffen daar toe behorende, geschreven zyn, en door de
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Zie Reglemens du Synode &c. Ch. 22. Art. 1. 2. 7. 8. en 10.
Door dat woord verstaat de Walsche Synode de oprechting van een Vergadering der Gelovigen
op de eene of de andere plaats, met een Consistorie, enz.
Reglem. &c. ubi sup. Ch. 13. Art. 6. en 7.
Reglem. &c. ubi sup. Ch. 14.
Getrokken uit de Reglem. ubi sup. Art. 3.
Reglemens &c. ubi sup. Ch. 17.
Ibid. Art. 1.
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drukpersse staan in 't licht te komen. In de Reglementen wordt met een Artykel
bevolen, dat die Werken, zo als ze met de hand zyn geschreven, aan de
examinerende Kerken zullen toegezonden worden; en een ander Artykel beveelt,
‘dat geen Lid der (Gereformeerde) Kerken eenig boek over zaken van Godsdienst
zal mogen doen drukken, zonder het te laten nazien door de examinerende Kerken
der Provincie, en der zelver goedkeuring te hebben bekomen.’ Dit Artykel koomt
(h)
vry wel overeen met het geen de Discipline der Gereformeerde Kerken van Vrankryk
dienaangaande zegt. Als men het naar den letter opvat, mag geen Leek direct noch
indirect over de Religie schryven, zonder de approbatie van die examinerende

(h)

Discipline &c. ubi sup. Ch. I. Art. XV. & Ch. XXIV. Art. XVI.
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Le BAPTÊME des REFORMÉS.

B. Picart invenit et del. 1732.
La COMMUNION des REFORMÉS.
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(a)

Kerken: gelyk zulks nog duidelyker in de Kerkelyke Discipline der Vereenigde
Nederlanden wordt te kennen gegeven. Uit dat Reglement blykt, welk een valsch
denkbeeld de vreemdelingen van de verdraagzaamheit der Nederlanders hebben,
houdende hunne tolerantie voor een ware vrygeestery. In andere Landen gelooft
men doorgaans, dat noch de Opzieners der Kerken, noch de Overheden zorg dragen
voor de behoudenis van den vastgestelden Godsdienst, maar men bedriegt zich in
dat stuk zeer grovelyk. Men zou voorbeelden konnen aanhaalen, om te bewyzen
dat de Kerkelyke Tucht in Holland meer dan eens door de magt van den waereltlyken
arm is ondersteunt geworden.
De eenvoudigheit der plechtigheden, welke met de twee Sacramenten, die door
de Gereformeerden erkent worden, gepaart gaan, levert geen stoffe tot een lange
beschryving. De twee afbeeldingen, die men in de hier bygevoegde Plaat ziet,
spreken genoegzaam aan de oogen, en zeggen dus meerder dan men met een
+
redenvoering zou konnen doen. Ik zal derhalven maar het wezentlykste van de
zaak aanroeren. Voor het dopen van een kind wordt 'er een Formulier des Doops +De Doop der
voorgelezen, en een gebed gedaan, waarna de Predikant door eenigen vragen, Gereformeerden.
die hy aan de Doopheffers en Doophefsters, of Vader en getuigen, doet, hunne
toestemminge afvordert aan 't geen de waardigheit van het Sacrament in een
Christen vereischt, en 't welk by ongeluk in alle Gezindheden maar enkel in
ceremonie bestaat. Volgens de (Calvinische) Gereformeerden, moet de Doop altoos
in 't openbaar geschieden, dat is, volgens den inhoud van de Discipline der Fransche
(b)
Gereformeerde Kerken ‘voor de Kerkelyke Gemeente, in een in 't openbaar
opgerechte Kerk by een vergadert enz.’ Daar omtrent heeft geen uitzondering plaats,
ten ware men zich onder ongelovige Natien bevondt, of wanneer de vrees voor
vervolging het formeeren van een Kerk verhinderde, of in een ander diergelyk geval.
Die regel gaat by de Hervorming in 't algemeen door. In den Doop der bejaarden,
't zy Mennisten (onderstelt zynde dat zy nog niet gedoopt zyn) 't zy Joden,
Mahometanen, of Heidenen, richt de Predikant die hen Dopen moet, zyne aanspraak
direct tot hen, en doet hen door verscheidene vragen afzweren de dwalingen, de
Bygelovigheden, of de Afgoderyen waar in zy zyn opgevoed.
+
Het Avondmaal, 't welk door de bygevoegde figuur wordt afgebeeld, is zodanig
+
als het onder de Gereformeerden der Vereenigde Provincien gehouden wordt,
Hun Nachtmaal.
en koomt byna in alles met de manier der Gereformeerden van Vrankryk overeen.
Eenige Diakenen en Ouderlingen bevinden zich gestadig by de tafel waar aan men
Communiceert. De Ouderlingen, tot het doen onderhouden van de goede order en
de eerbiedigheit, dewelke by die mysterieuze plechtigheit vereischt worden; en de
Diakenen, om het brood in lange reepen te snyden, welke de Predikant vervolgens
in kleine brokjes breekt en aan de Communicanten uitdeelt, en om de beekers te
vullen, welke ook door den Predikant aan de Ledematen worden overhandigt. In
andere Landen, gelyk te Geneve en in Zwitserland, zitten de Communicanten niet
rondom een tafel; 't welk men meent dat de eerste Gereformeerden hebben willen
doen in navolging van het Nachtmaal dat J.C. met zyne Apostelen bieldt. De
Communicanten verschynen daar een voor een voor twee Predikanten, waar van
de een het mystique en verbeeldende stukjen brood uitdeelt, en de ander den beker,
of een gemeen glas met wyn gevult. Indien de Communicant een onverwinnelyken
afkeer van den wyn heeft, is het volgens de Discipline der Gereformeerde Kerken
(a)

(b)

‘Niemant van de Gereformeerde Religie zal mogen doen drukken, noch uitgeven ... eenig
boek noch geschrift over den Godsdienst, 't zy door hem of door een ander opgestelt of uit
eene andere taal overgezet, zonder het eerst te laten examineren enz.
Discipline &c. Ch. II. Art. VI.
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(c)

van Vrankryk geoorloft hem de Communie met het teken des broods alleen te
geven. Eer men ten Avondmaal toegelaten wordt, moet men de jaren van onderscheit
hebben bereikt. In eenige Landen roept men die jonge Catechumenen in 't openbaar
af. Voor dat zy de eerste reize ten Nachtmaal gaan, worden zy aldaar voor 't minst
in de Consistorie geëxamineert. De Communie heeft haar Lithurgisch Formulier,
beginnende met een redeneering over de Instelling en den aart van het Nachtmaal,
als mede over de plichten der Avondmaalgangers. Daarna begeven zich de
Communicanten ter plaatse daar zy het Nachtmaal ontfangen moeten; eerst de
mannen, en dan de vrouwen: en zo lang het Avond-

(c)

Discipline &c. ubi sup. Ch. XII. Art. VII.
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maal duurt, is de Voorlezer, die te gelyk voorzanger is, gestadig bezig met het lezen
van verscheidene kapittelen uit den Bybel en het opzingen van verscheidene
Psalmen, beurtsgewyze. Die Voorlezer is een Leek, ook menigmaal een arbeidsman,
of ten hoogsten een schoolmeester. Te Geneve en op verscheidene andere plaatsen
daar de Gereformeerde Godsdienst heerscht, worden die lezingen door Proponenten
gedaan. De gantsche Communie eindigt met een gebed en met een vermaning,
korter of langer naar het goedvinden van den Predikant: waar by men tot besluit het
zingen van den Lofzang Simeons voegt.
+
De plechtigheit der Zondagen bestaat in drie Predikatien, welke door drie
onderscheidene Predikanten (te weten in de Steden) elk op zyn beurt regelmatig +De Zondagsche
Predikatien der
gedaan worden. Voor de Predikatie leest de gemelde Voorlezer eenige
Hoofdstukken uit den Bybel, en hy doet de Gemeente hem twee of drie Psalmen Gereformeerden.
nazingen. Vervolgens doet hy nog een anderen Psalm aanheffen, volgens bevel
van den Predikant, die onder dat gezang den Predikstoel beklimt, of, gelyk op
zommige plaatsen, voor het gezang, wanneer hy zelv den Psalm beveelt te zingen.
Na het gezang doet de Prediker het voorgebed, volgens zeker formulier, of, gelyk
meest geschiedt, volgens het opstel dat hy daar van by zich zelven gemaakt heeft.
Onmiddelyk na het gebed, opent hy den Bybel, en leest den text voor, dien hy
verklaren of ophelderen moet. Na de Predikatie, waar mede een uur, en zomwyl
veel langer tyd doorgebracht wordt, doet dezelfde Predikant een twede gebed, of
het nagebed, beveelende vooraf aan de gelovigen te bidden voor de zieken,
bedrukten, enz. Het gebed gedaan zynde, zingt men wederom een anderen Psalm,
waar na de Prediker zyne Gemeente vaarwel zegt met het uitspreken van den zegen.
Indien my iemant myne gedachten over die oefening van devotie vroeg, zou ik hem
zeggen dat dezelve gebreeken, die men elders bespeurt, zich daar mede insgelyks
vermengen.
+
Wat aangaat de verdere plechtige oefeningen van Godsdienst, zy bestaan in
+
een of twee jaarlyksche Vast-en Bededagen, en in vier Hoogtyden of Feesten,
Andere plechtige dagen
van Godsdienst.
te weten Kersmis, Paaschen, Pinxter, en Hemelvaartsdag, waar by men zou
konnen voegen den eersten dag van 't jaar, of Nieuwjaarsdag, die in verscheidene
Gereformeerde Landen meer of min plechtig geviert wordt.
Ik eindig deze korte Verhandeling met een aanmerking, waar door ik poog recht
te doen aan de Kerken-Ordening der Gereformeerden, tegen zommige menschen
van andere Gezindheden, die door onkunde de Gereformeerde Kerk van veel
sloffigheit in het stuk van Tucht-oefening beschuldigen. Hunne Discipline is zeer
wysselyk opgestelt, en zelfs streng in verscheidene opzichten. Om daar van overtuigt
te worden, leeze men in die der Fransche Gereformeerde Kerken, de Hoofdstukken
welke over de Predikers, over de Consistorien, en over het Huwelyk handelen. Zy
pryst genoegzaam overal de Evangelische gematigdheit aan, en om daar van een
ste

voorbeeld te geven, lust het my aan te halen het 23 Artykel van het laatste
Hoofdstuk, waar in de byzondere Reglementen vervat worden. Men drukt zich daar
+
uit indezervoegen: ‘Alle hevigheden en scheldwoorden tegen die der Roomsche
Kerke, zelfs tegen de Priesters en Monniken, zullen niet alleen verhindert, maar +Gematigheit der
ook zoo veel mogelyk is beteugelt worden.’ Hebben dan die oplopende Predikers, Gereformeerde Discipline.
(a)
dewelke in alle hunne predikatien op eene beledigende en galachtige wyze de
Papisten te keer gaan, niet vergeten de gematigdheit welke hun in hunne Discipline
is aanbevolen? Ongetwyfelt; of liever wanen zy daar door de ongerechtigheit van
de tegenparty te verzwaren, en aan hunne broederen voor oogen te stellen de
(a)

Dat woord is zo gemeen in den mond der Gereformeerden, als dat van Huguenot eertyds in
den mond der Roomsgezinden bestorven was.
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waardy en de voordeelen van de party die zy hebben omhelst: waarna zy vrymoedig
den weg ten Hemel openstellen voor de Gelovigen die hen aanhoren. Ondertusschen
behoede God ons daar voor, dat wy dat gebrek den Gereformeerden alleen zouden
te last leggen. Met zulks te doen zou men tonen weinig kennis te hebben van den
aart der menschen in 't algemeen.
Hier eindig ik dit Deel deezer Verhandelingen, met verzoek van verschoning aan
de Lezers voor de misslagen die zy daar in zullen ontmoeten. Die na ons komen,
mogen het beter maken.
B.D.M.E.A.A.
Einde van het vyfde Deel.
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