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VIJFDE DEEL.

DERDE BOEK.

Devattende het derde tijdperk; van de regeering van den

Keizer konstantyn den Grooten, in het begin der

vierde eeuw , tot de opkomst van mohaimmed , in de

zevende e^uw.

VIERDE HOOFDSTUK.

Korte fchets der Wercldb'jke Gcfchiedenis , van

de dood van Keizer juliünus, tot den on-

dergang van het Westersch Keizerrijk; van

het jaar 363 tot 476. . . . Bladz. i.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Toefland der Geleerdheid , ten tijde van het ver-

val des Romcinfchcn Rijks. . . 135.

ZES-
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INHOUD.

ZESDE HOOFDSTUK.

Inwendige gefteldheid der Christen -Kerk, aan-

zien der Geestelijkheid , gezag der Bisfchop-

pen, Khiizenaars en Monniken. Toeneming

ovan het Bijgeloof. Behandeling der Heilige

Schriften enz, .... 22Ö.
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KERKELIJKE
GESCHIEDENIS.

DERDE BOE K.

KEVATTENDE HET DERDE TYDPERK ; VAN DR

REGEERLXG VAN DEN KEIZER KONSTANTYN

DEN GROOTEN , IN HET BEGIN DER VIERDE

EEUW, TOT DE OPKOMST VAN MOHAM-

MED, IN DE ZEVENDE EEUW.

VIERDE HOOFDSTUK.
Korte fchets der Wereldlijke Gefchiedenis , van de

dood van Keizer Julianus , tot den ondergang

van het Westersch Keizerrijk i van het

jaar 363 tot 476.

l_>e dood van den Keizer julianus bevrijdde de III

Christenen van de vreeze , welke zij , met recht .
®"'^*

voor het behoud van hunnen Godsdienst, uit zijn Hoofdfl.

gedrag hadden opgemaakt , en gaf hun het over- "^ C. G.

wigt over de Heidenen weder, hetwelk zij, onder ,.'gj^'"^-|'

de regering van konstantyn den Grootcn^ en zij

ne Zonen , verkregen hadden. De opvolger toch J'^'^'-'^'^us
X & Keizer 11a

van JULIANUS, joviANus, hoofdman der lijfvvach- de dood

ten, die, terflond na julianus dood, door het le-i
^'^" J'-'^^'

\r -r\ A ANUS,
V. Deel. A ger
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III ger ( **) , tot Keizer werd uitgeroepen , was een

^ly^
ijverig Christen. Zich in het midden van 'svijands

Hoofdft. iiinfï bevindende, en gebrek hebbende aan alles,

na C. G. (5ewiil de fchepcn, die levensmiddelen -hadden kun-

tot 4-0. "^" aanvoeren , op julianus bevel , verbrand wa-
———- ren, en het leger daarenboven dooi' de Perfen van

de rivier den Tigris was afgeftieden , floot jovia-

Nus eenen wel zeer hadeligen, maar in alle opzich-

ten noodzaaklijken vrede met de Perfen^ voor den

tijd van 30 jaren , bij welken hij vijf Provintië4i ,

langs den Tigris , waar onder ook Mefopotami'é ,

en de ftad Nifibis^ die een voormuur van het Ro-

meinfchc gebied in deze oorden was, en meer dan

ééns de Perjifche magt gefliLÜt had, aan de Perfen

moest afflaan. Voorts was zijne regering te kort,

om iet merkwaardigs tot welzijn van het rijk te

-Verrichten. In de agtfte maand zijner regering, in

het 33fl:e jaar van zijnen ouderdom, werd hij, op

zij-

(*) De Christen -Gefchiedfchrij vers, (socrates Hist.

Eccles. IIL 22. sozoMEN. VI. 3.) verhalen ons, dat jo-

viANUs eerst geweigerd hebbe, het Keizerrijk te aanvaar-

den , vóór dat het krijgsvolk beleden had , dat zij Chris-

tenen waren. (Vergelijk ook theodoret. Hlit. Eccles.

IV. I.) Doch, hier van weet ammianüs marcelliisus

Hlst. XXV. 5. niets, die integendeel verhaalt, dat het

leger in twee partijen verdeeld was , en dat joviam's ,

door het onduimig gefchreeuw van eenige weinigen, die

door de overigen blindelings gevolgd Vv-erden, het rijk

verlcregcn hebbe.



GESCHIEDENIS. -3

zijne terugreize naa Konftantimpolen ^ in zeker vlek lir

op de grenzen van Galoti'è^ dood in zijn bed ge- ^^fJ^

vonden, zijnde vvaarfcliijnlijk geftikt, door den damp Hoof'dfl.

van kooien , die men , in zijne kamer , geflookt had. na C. G.

De rieidenfche Schrijver ammianus (*) prijst hcra ,
^^q^^^^ ^|*

als een' zacht en goedjiartig Voorst, niet ontbloot -

van geleerdheid, maar geneigd tot onmatigheid en

welhist, ondeugden, zegt deze Schrijver, welke hij,

uit achting voor zijnen hogen fiand, gewis verbe-

terd zou hebben.

De zachtheid , welke ammianus in dezen Keizer Hij ver-

prijst, ontdekte zich, bijzonder, in ziin gecü-ag om- '^f^*-
''''''?.

trent zijne Heidenfche onderdanen. Volgends den heid van

Heidenfchen Wijsgeer en Redenaar therustius (f}-,
G<3ds-

gaf hij , bij eene uitdruklijke wet , aan alle zijne on-

derdanen volkomene vrijheid, om zoodanigen Gods-

dienst te belijden en te volgen, als zij zouden goed-

vinden; hij bewees ook aan het lijk van julianus

alle eere, en liet hetzelve, in gevolge den wensch

van jüLiAAN, kort vóór zijn overlijden geuit, te

Tarfus in Cilic/e , ftaathjk ter aarde beftellen (§}.

Geduurende zijn verblijf te Antiöchie ^ herriep hij

echter alle wetten , welke door julianus , ten na-

deele van de Christenen , waren uitgegeven ; hij gaf

aan de Kerken , Kerklijken , gewijde Maagden en

Weduwen , alle de voorrechten , vrijheden , en ont-

flag van lasten , weder , welke zij onder konstantyn

ge-

(*) Hist. XXV. 10.

(t) Orat. XII. pt^x- ^77' ^^- P^'^'^'ü et apud so-

CRAT. Hiit, Eccles, III. 25. (f) AajMUK. XXV. 9.

A 2
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III genoten hadden, maar daar zij door julianus van

^^^^ ontzet waren ; ook riep hij de gebannene Bislchoppen

,

HoofdH. uit hunne bïtllmglchap , terug , herflelde ha Labarum ,

na C. G. of ^^^^Y\ (landaard met het teken van het kruis , on-

tot 476' <-^cr KONSTANTYN iugevoerd ; met één woord, hij

— gaf aan het Christendom deszelfs aanzien weder (*).

Het is waar, socrates (f) verhaalt ons, dat ter-

ftond na jovianus verheffing op den troon , alle

Heideniche Tempels gefloten werden , de Afgods-

priesters zich in hoeken en winkels verbergden , en

de Wijsgeeren , om niet bekend te worden , hunne

wljsgeerige mantels aflegden enz. libanius , de

Heidenfche Wijsgeer, klaagt (§), over het verwoes-

ten van Tempels, over het dagen van Heidenfche

Priesters voor de Rechtbanken; over het mishande-

len der Wijsgeeren , en meer dergelijke verdrukkingen

,

doch, het blijkt niet, dat iet van dit alles op Kei-

zerlijk bevel ondernomen zij ; waarfchijnlijk , zijn

dit, hier of daar, bijzondere gevallen geweest, in

plaatzen, waar de Heidenen, onder julianus, de

Christenen verbitterd hadden , die nu, op hunne

beurt, zich niet binnen de palen gehouden hebben.

En daar uit zal men dan themistius (**) verkla-

ren kunnen , daar hij den Keizer prijst , dat deze

de Tempels hebbe laten openen, en de gewone of-

feranden in dezelven verrichten.

Na

' (*) sozoMENus His^. Eccles. VI. 3.

(t) Hi'sf. Eccles. III. 24.

*("

§ ) Orat. parcvtal. in Jvlianuv.i , in FAsnicn Bihl,

Cr^'c. Vel. VII. pag, ^(^9- ft- (**) ^- ^H"'^ CU.
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Na de dood van jovianus, werd valentinia- III

Nus tot Keizer verkozen, die, zijnen Broeder va- ^^^
LENS tot mederijks-beduurer aangenomen hebbende, Hoofdfl..

het rijksbcftuur dus met denzelven deelde, dat va- ^^ C. G.

LENTiNiANus, het Westcn voor zich behoudende ,
'qJ'^ ^^^*

het Oosten aan valens overhct. De toeftand des

rijks vereischte thans eene dubbele zorg en waak- ,^^senng
-' van VA-

zaamheid; uit hoofde van de invallen der aangren- lentiini-

zcnde onbefchaafde volken: De Sarmaten en Qua- ^"^^^^^^^

VALENS.
den ontrustten Panmnië; de Akmannen GaUi'è en

Rhetië; Brïttanni'è werd van de Schotten en Pik-

ten , en Afrika van andere volken verwoest ; ook

had de Perfifche Koning sapor den oorlog ver-

nieuwd, onder voorwendzel, dat hij den laaiden

vrede met jovianus , en niet met het ryk , gefloten

had. valentinianus, die vele goede hoedanig]ie-

dcn bezat, en krijgskundig was, befchermde, ge-
•

holpen door zijnen veldheer theodosius , het Wes-

ten met goed geluk. Men befchuldigt hem alleen-

lijk van buitenfporige drift en toorn , die henï nu

en "dan eene ftrengheid deed oefenen , welke naar

wreedheid zweemde. Deze woeste drift kostte hem ,

ten laatflen, het leven. In eenen oorlog met de

Qjfaden, vertoornde hij zich, tegen de afgezonde-

nen van dit volk, zoo zwaar, en fprak hen, met

zoo vele hevigheid, aan, dat hij, door het berfien

van eene ader, in onmagt gevallen, koit daar op

den geest gaf, in het twaalfde jaar van ziiiie rege-

ring, in het jaar 375, hebbende liij zijnen Zoon
GRATiANus , uog ceu kind zijnde , reeds in het jaar

3^7, tot Jifgfjstus, of Mede-Keizer, laten uitroepen,

A 3 dk
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lïl die hem ook opvolgde (*). Zijn Broeder valens

^^F^" overleefde hem naaiiwlijks twee jaren, alzoo hij, in

Hoofdft. het jaar 378, in eenen veldflag tegen de Gothen^
iin C. G. fneiivelde. De Gothen naamlijk vvai-en door de

tot A.~6
Hunnen , een talrijk en oorlogzuchtig volk , die in

- Afi'è^ aan gene zijde de Wolga en de Don^ woon-

den, en thans naa Europa overkwamen, uit hun

land verdreven, en hadden zich, met toeflemming

van den Keizer valens, in Thracië nedergeflagen

;

doch hier door de Romeinfche Bevelhebbers en

Landvoogden mishandeld en getergd wordende

,

hadden zij de wapens tegen den Keizer zelven op-

gevat, na wiens nederlaag en dood, niet alleen

Thracië , maar ook Illyri'è , Macedonië en Grieken-

land^ voor hunne plunderingen en verwoestingen

blootgefteld waren (f). /

Wetten Zeer verdraagzaam handelden beiden, valentï-
v,in deze nianus en valens , omtrent den Godsdienst. „ Hij
Keizers

, ^ .
, „ ,„:!

omtrent •>•> j'^^'^^t zich , zegt ammianus marcelllnus (§)
de Heide van valentinianus Iprekende, „ door gematigd-
"^"*

,, heid roemwaardig gemaakt , doordien hij tus-

„ fchen de verfcheidenheid der Godsdienften in het

,, midden ftond, en niemand ontrustte, noch be-

„ val, dat dit of dat zou vereerd worden: Ook

„ heeft

(*) AMMIAN. MAKCELL. Hist. XXVI. I. XXX. p. ZO

snvi. Hisf. III. 36. IV.^i- 17. socRAT. Hist. Eccles. IV.

l. fq. Cap. 31. sozoM. Hist. Eccles. VI. 4, 36.

(r) AMMIAN. MARCELL. XXVl. 4, XXYH. 5. XXVIII.

XXXI. i-i6. zosm. IV. 4-24. t-^-'j
'''•.'

(S) Hist. XXX. p.
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„ heeft hij, door geene dreigende wetten, den hals III

,, zijner onderdanen gebogen, tot het gene hij zelf ^'^^^

„ diende." Hij liet de ftandbcelden te Rome blij- [loofdft.

ven , welke der ftad tot fieraad verllrekten (*). Bij na C. G.

eene openbare wet, gaf hij aan elk eenen vrijheid,
^^^ ^,^|

om dien Godsdienst te volgen , welken hij van zij

ne jeugd af aangenomen had (f). Hij verklaarde

in het bijzonder, in het jaar 371, dat hij de waar-

zeggerijen niet verboden wilde hebben, omdat zij

niet onder de toverijen (^Makficia ^^ behoorden,

raids zij , op eene onfchadclijke wijze ,
geoefend

werden (§). Ook liet valentinianus het altaar

der overwinning , in het Raadhuis te Rome , het-

welk JULIANUS herfleld had, ftaan blijven (**).

Bovendien fchonk hij aan de HeiLienfche Priesters

zekere rechten en vi'ijheden (ff), valens insge-

lijks bewees den Heidenen , in zijn gebied , -vele

toegeeflijkheid, waar over de Christenen zelve zich

onvergenoegd betoonden, dat, terwijl deze Keizer

de KathoUjken vervolgde, de Heidenen vrij wie-

rook op hunne Altaren ontflaken, hunnen Afgoden

of-

(*} Men zie een opfchrift hier toe behorende bij

REINESIUS Syntagm. Insf. CL ii. num. i6.

(^ t } Unicinque , qitod animo iiubibisfet , coleudi U-

heva facultas. zijn zijne eigiriie woorden. Cod, TheuJ.

L. IX. /. 16. de Malef. et Mathein. leg. 9. ^

(5) Omtrent gelijk wij van konstantvn den G^eoten

gezien hebben IV. Deel, Bladz. 56, 57.

(**) syMMACH. Libr. X. Epist. 54.

(tt) Cod, Th. Libr. XII. t. j. de decuriornb. leg. 75.

A4
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III offerden, en hunne feesten ter eere van bacchus^t-

^jf/^ jupiTER, en CERES , openlijk vierden (*). Ja liba-

Hoofdll:. NiüS (f) roemt hem, dat hij de Heidenfche Tem-
na C. G. pelen niet alleen in 's vijands land verlchoonde ,

tot ATÖ.'^^^^ °°^ "^ ^y'"* ^'"S^" ^y^^9 dikwijls niet zonder-

eigen gevaar , befchermde. Men fchijnt zelfs den

Heidenen eene wacht vergund te hebben bij hunne

Tempelen , alleen verboden de beide Keizers , daar

toe Christen foldaten te gebruiken (§). Zij lieten

ook wel de offeranden toe , maar verboden , dezelve

gelijk alle Godsdienfiige plegtigheden des nachts te

oefenen (**), waar uit men eene plaats van liba-

Nius (ft) fchijnt te moeten verklaren, waar hij be-

richt , dat deze beide Keizers het offeren verboden

hebben. In eene andere wet, in het jaar 364 (§§}

gegeven,' bevelen zij, dat zekere vaste goederen,

weleer eigendommen van Heidenfche Tempelen

,

door de Christen -Keizers verkocht, en de or julia-

nus aan de Tempels terug gegeven, voor de Kei-

zerlijke fchatkamer zullen aangeflagen worden. In

het jaar 370 of 371 verbood valens alle oefening

van Starrenvvichelarij en andere waarzeggerijen ,

(Ma-

(*) THEODORET. ffisi. Eccks. IV. 24. V. 21.

<^ f ) Orat. pro Tcii:p!is in gothofredi Oper. lurid.

mm.;xLugd. Batav. fui. pag, 487.

(5)^ Lihr. XVI. Cod. Th. t. i. de fide Cathol. Leg, i. .

(**•) Libr. IX. Cod. Theod. t. 16. de Malcf. el Ma-

them. Leg. 7.

(jt) Orat. pro Templh pag. 474.

(55) Libr. X. Qod. Th. t. i. de jure fisci Leg. 8.
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( Mathematiconim Tractatus ^ ) cndcv doodfb'af- \\\

fe (*). In het jaar 374 had eene bloedige vervol- ^^^^

ging der Ilcidc; fche Wijsgeeren onder den Keizer HoofdfT.

VALENS plaats. De oorzaak daar toe gaf eene ont- n:i C. G.
Toni* 'lr\'\

dekte famenzwering tegen den Keizer. Te weten , -^'^j ^_^[

cenige aanzienlijke en geleerde Heidenen hadden,

door tovcrkunften , zoeken te ontdekken, wie de

opvolger van valens zijn zoude, en menende ont-

dekt te hebben, dat de naam van den volgenden

Keizer met de letters- OEOA zou beginnen, hadden

zij, daar zij den aanwas van het Christendom on-

geem zagen (f), faamgefpannen met theodorus,

eenen Keizerlijken Geheimfchrijver , die een Heiden,

maar tevens één der uitmuntendfle mannen van zij-

nen tijd, was. De zaak ontdekt zijnde, het valens

niet alleen dezen theodorus , en zijne mcdepUgti-

gen, maar ook zeer vele anderen, onder welke vele

onfchuldigen , indien (lechts hunne namen met de

letters Theod begonnen, ter dood brengen. Bij $\.t'

ze wraakzucht des Keizers verloren vele Ileidenfche

Wijsgeeren het leven. Onder dezen werd simoni-

DES ten viiure veroordeeld, maximus, de leermees-

ter en vriend van Keizer julianus , onthoofd. Alle

Boeken, welke van toverij handelden, werden ver-

brand, maar onder dit voonvendzel, werden vele

fchriften in het vuur geworjien, die meestal, tot de

vrije kunden, en de rechtsgeleerdheid, behoorden.

Zelfs

C*) Cod. Thcijd. Libr. IX. t. 16. de Malef. et. Ma-
ihem. L:g. 8.

(1} Süzo.viEiM. Hist. Eccles. VI. 35.

As



JO KERKELIJKE
lil

BOF.K

I\^

Hoofdft.

na C. G.

Jaar 363.

tot ^76.

Regering
van GRA-

TIANUS

en vA-

LENTINI-

AJNUSII.

Zelfs verbrandden velen, om alle vervolging te ont-

gaan, hunne eigene Boekverzamclingeu (*}. On-

dertusfchen is het blijkbaar, dat deze vervolging

der Wijsgeeren , eigenlijk , met den Godsdienst niets

gemeen had.

Alzoo VALENS geene kinderen naliet , volgde gra-

TiANUs, de Zoon van valentinianus , die reeds,

na zijns Vaders dood, het Westen befliiurd had,

ook in het Oosten, op, hebbende zijnen Broeder

valentiniaan II, hoewel maar een kind, tot zij-

nen medegenoot in het rijk. Hoe jong gratianus

ook ware, echter gaf hij uitmuntende blijken van

den besten aanleg , om een vooitreflijk Vorst te

worden. Hij was reeds in optogt, om zijnen Oom
VALENS tegen de Gothen te onderdeunen , maar

kwam, wegens deszelfs voorbarigheid, te laat, om
hem te behouden. Daar nu de Gothen^ na het ver-

daan van den gemelden Keizer , hunne inv^allen en

verwoestingen , met alle geweld , voortzetten , nam

GRATIANUS, ten einde hen nadruklijk te ftuiten,

THEODOSius, eenen Zoon van den hier boven ge-

melden THEODOSius , Veldheer van valentinia-

Nus , in het jaar 379 , insgelijks tot jNIedekeizer aan.

THEODOSIUS was een Vorst van zeer goede hoeda-

digheden, en fchoon misfchien de Christen -Schrij-

vers wat al te milddadig zijn in zijnen lof, fchrij-

vcn hem toch ook de Heidenfche Schrijvers ftaat-

kun-

(*) AMMiAN. marci:ll. Hist. XXIX. I, 2. ZOSIM. IV.

13-15. EUNAPius in Fit. Maximi. socuat. Hiit. Eccku

IV. ip. SÜZOM. l. c. .
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kunde, krijgsdapperheid , fomtijds ook grootmoedig- III

heid en een wijze gematigdlieid toe. Terwijl hij,
'^^ek

in het Oosten, het Rijk tegen de Noordfche vol- Hoofdig,

ken befchcrmde , wierp zich maximus , die Land- na C. G.

voogd van Brittanuie was , tot Keizer op , en gra- ^^^ .-^

TiAxus , tegen hem te veld getrokken zijnde , werd •

van zijne eigene foldaten verlaten en vermoord, in

het jaar 382 , in het 24fi;e van zijnen ouderdom , na

15 jaren geregeerd te hebben (*). theodosius

nam den jongen valentiniaan II. , onder zijne

befcherming , en overwon maximus , in het jaar

308 , bij AqvAkja , die zijnen opftand met zijne

dood boeten moest.

THEODOSIUS , na het herflellen van zijnen Neef va- valenti-

LEXTiNiANUs U. , Weder naa het Oosten gekeerd ^^^^ i^*

zijnde, werd valentinianus , in het jaar 392, op moord,

aanftoken van zekeren Graaf arbogastes, éénen ^'' theo-

zijncr Veldheeren , een' Frank van geboorte , in jgg^ Kei-

den ouderdom van 19 jaren, veinioord, en euge- zer.

Nius op den troon gezet, onder wiens naam ar-

bogastes zelf regeerde ; maar de onrechtmatige

Keizer werd door theodosius, in het jaar 394,

in eenen veldflag, bij Jquüeja, volkomen gcflagen,

gevangen , en ter dood veroordeeld , terwijl arbo-

gastes de geweldige handen aan zich zelven floeg.

In-

(*) A.MMl/^N. MARCELL. Hht. XXVII. 6. XXX. lO

XXXI. II. AusoN. Giatiar. actio ad Gratian. zosiM.

H/5/. IV. 12, 19, 24, 34. fq. oRos. Hht. VII. 34.

SüCRAT. Iliit. Eccles. V. 21. sozom. Vil. 13.
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III Indien wij de Christen -Schrijvers (*} geloven,

^?\T^
u-as , op het gebed van tiieodosius , geduurcnd©

Hoofdft. fïczen flag, een hevig onweder en ffcorm ontdaan,

na C. G. die de pijlen der vijiinden tegen hen zelven terug

tot 476 ^'^^^f' ^" '^"" zulke wolken van flof in het gezicht

joeg , dat zij ligtclijk overwonnen werden. De

Dichter claudianus maakt, 18 maanden daar na,

insgelijks van dezen ftorm gewag (f), hetwelk men

hem, als Dichter, niet kwalijk kan duiden. Het be-

richt van zosiMus (§), is ondertusfchen veel na-

tuurlijker, volgends hetwelk theodosius, gebruik

makende van de zorgeloosheid van eugenius , die

,

daags te voren, een aanzienlijk voordeel behaald

had, zijn leger met de morgenfchemering overviel

en verraschre. Hoe het zij, theodosius was nu

alleen Opperheerfcher in het gantfche Romeinfche

Rijk, en wordt met den eernaam van den Grooteit

onderfcheiden , doch hij genoot deze waardigheid

niet langer, dan tot het volgende jaar 395, wanneer

hii

(*) socRAT. Hist. Eccles. V. 12-25. sozoM. HistJ Ec'

des. VII. 13. THEODOR. Hisf. Eccles. V. 5. ambros.

Oraf. in obit. Falenfin, et Theodofii.

(f) r>e Hl. Coufiil. Honorii. vs. 93. fq.

Te propter gelidis Aquilo de monte procellis

Obruit adverfas acies & turbine reppulit hastas,

O nimiura dilecte Deo, cui fiindit ab antris

^olus nrmr.tns hiemes, cui milit;it lethcr.

Et conjnratl veniunt ad clasfica veiui.

(§) Hist. IV. 25-58.
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hij te Milaan ^ in den ouderdom van 50 jaren, na lH

eene regering van 16 jaren, overleed. "^ek

Na de dood van de Keizeren valentinianus en Hoofdfl.

VALENS, vielen groote veranderingen voor , ten op- nn C. G.

zichtc van de Heidenen, die, tot hier toe, met alle j^Ü''^ 5*
tot 470.

verdraagzaamheid, behandeld waren, gratianus ' .

was de laatfte Christen -Keizer, die den titel van Gedrag

„ „ _ . - .. . , ,
van deze

Pontifex Maximus^ ot Opperpriester , voerde , hoe- Keizers

wel hij het kleed van eenen Opperpriester weigerde omtrent

y m\ ^ ^ Tjr de Heide-
te draffcn C )• GRATIANUS ontnam aan de yes- ^^„^„^ ^ •' neii en

taclfche Maagden hare voorrechten en inkomften , het Hei-

waar over SYMMAcrius (f) zich beklaagt; ook " *

Ket hij den Altaar der overwinning wegnemen. De
Heidenfche Raadsheeren zonden wel, in het jaar

382, SYMMACHUS en eenige anderen uit hun mid-

den , aan dtw Keizer , om daar tegen vooiflellén te

doen, doch dezen konden bij hem zelfs geen ge-

hoor

('*) Dit verhaalt zosimü^ Hi%t. IV. 36. die 'er bij-

voegt, dat één der Heidenfche Priesteren, die hem,

naar gewoonte, dit kleed kwamen aanbieden, op de

weigering van gratianus , om hetzelve aan te nemen

,

zou gezegd hebben: „als de Keizer gQ^w Patitifcx Maxi-

„ 7nus wil zijn , zal maximus fpoedig Pontifex wezen."

Het welk als eene voorfpelling werd aangemerkt van

éQw opdaud van imaximus boven gemeld, welke gratia-

m;s het leven kostte. Doch, welke voorfpelling waar-

fchijnlijk uitgevonden is, na den opfland van maximus.

Men vergelijke over den titel van Pontifex Maximus

BOSE Exerc. de Pont;f. Max. Imper. Rom.Opusc. p. 388.

(f) sYMM/vCii. Epiii. X. ói.
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ITI hoor verwerven (*). Gelijk zich symmachus (f)

,

°?^'^ eenige jaren later, deswegens insgelijks te vergeefs

Hoofdfl. aan de Keizers valentiniaan TL, en theodosius
na C. G. veiToegde , terwijl ambrosius , Bisfchop van Mi-
Jaar 363.

o 7 j , r

tot 476. ^'^^^^9 ^^^^ zij'^^ pogingen ten Hove verijdelde (§).
" Meer ftond het Heidendom te duchten van den

ijver van theodosius den Grooten^ in wiens eer-

fte regeringsjaren nog heel veel van den Afgodsdienst

geduld werd (**) , maar die reeds in het jaar 382

eene wet gaf (ff), in welke wel omtrent zekeren

vernaaarden Tempel in het landfchap Osdro'éne wordt

geboden , dat dezelve open zal ftaan , doch alleen

om met zijne prachtige flandbeeldcn tot fieraad te

ftrekken , terwi.jl alle offeren in denzelven volftrekt

verboden wordt. In het jaar 385 verbood deze

Keizer alle offeranden , waar bij wichelarijën gepleegd

werden, uit de ingewanden der offerbeesten, in het

algemeen (§§) , en met eene andere wet, in het

jaar 391 , verbood theodosius te gelijk met va-

LENTiNiANUS II. , dat tc Rowe en in geheel Italië^

geene offeranden meer g-eflacht, geene Tempels be-

zocht ,

(^*) Ibid. Libr. X. £/>. 54, 61.

(f) Ibid. Ep, 61.

(5) AMBROS. Libello de non rcUltuenda ara Victoria

pag. 319. inter Epijlolas Sy.nmachi ed. Jtireti.

(**) Waar over libanius hem prijst Orat. pro Tem»

plis pag. 474.

(tl) Cod. Theodos. l. c. Leg. 8.

(55) Cod. Th. l. c. Leg. 9. Cod. lujlin. Libr. I. ///.

II. de Pagan, Sacrif. et Templ. Leg. 2.
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zocht ,
geene beelden aangebeden zouden worden (); III

alles onder zware geldboeten , naar evenredigheid ^^^^

der perfonen en derzelver waardigheid , die zich aan Hoofdft,

de overtreding dezer wet fchuldig zouden maken. "^ ^' p-

Eene dergelijke wet ging in hetzelfde jaar naa ^ot 476^

Egypte af ( t ) , waar op eindelijk , in het jaar 392 ,

een algemeen verbod, in naam van theodosius en

zijnen Zoon arkadtus, volgde, van den geheelen

Afgodsdienst (^), volgends dezelve wet mogt niemand

den Afgodsbeelden ter eere offeranden flachtcn, of

zelfs zijne huisgoden , in het geheim , op eenige '

wijze, verëeren.

Alhoewel geene der wetten van Keizer theodo- Verwoes-

sius het vcrftoren of vernielen der Heidenfche Tem- ïi"^
^^^

1 empe-
pelen gebood , of daar van zelfs gewaagde , deed len door

echter de te ven-egaande ijver de Christenen , fteu- ^'^ Chris-

nende op des Keizers genegenheid, op eene oproe-

rige en onfluimige wijze, in vele gewesten, bijzon-

der in Syri'è en Egypte^ eene beftonnihg der Hei-

denfche Tempelen ondernemen , waar toe zelfs hun-

ne Leeraars hen opwekten, en de Monniken wak-

ker de hand boden, welke laatfle libanius (**)

befchiijfr, als ,, in het zwait gekleede lieden, die

„ als Olijfanten aten, en dien men geen drank ge-

„ noeg voor hun zingen zenden kon, maar die

„ hunne onmatigheid, door eene gekunftelde bleek-

„ heid

(*) Cod. Theod. l. c. Leg. lo.

( t ) Cod. Theod, l. c. Leg. 1 1

.

(5) Cod. Theod. l. c. Leg. 12.

(**; Orat. pro Templis.
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III „ hcid wisten te verbergen." Ook maakt euna-
Bpr.K pius (*), insgelijks een Ilcidensch Schrijver, de

Hoofdft. aanmerking, dat theofilus, Bisfchop van Jlcxan-

iia C. G. drië^ en andere aanzienlijke Cliristenen , bij deze

tot A76'
verwoesting der Tempelen , zicli wel niet met bloed

. 1_ bevlekt , maar toch met goud beladen , en met den

roof der ftandbceldt^n verrijkt hadden. Bij Hot keur-

de de Keizer alles goed, gebood daar mede voort

te gaan, en oqderlleuiide het door zijne magt. Dus

luiden, hoofdzaaklijk , de berichten der Heidenfchc

Schrijveren (f). De Christen -Schrijvers, alhoewel

zij deze omllandighedcn voorbijgaan , verzwijgen

evenwel de verwoesting van Heidenfche Tempelen

niet, en fpreken zelfs van oproeren, gevechten, en

gewelddadigheden, welke daar bij hebben plaats ge-

had. THEODORETUS (§) Cn SOZOJVIENUS (**) Ic-

veren ons dus een verhaal van biarcellus Bisfchop

van Apamca^ in Syrië ^ die zich, in het verwoes-

ten van Tempels, zeer ijverig kweet, één van wel-

ken de eerstgemelde Schrijver bericht , dat door eenen

zwarten boozen geest vruchteloos befchermd werd,

dien de Bisfchop met wijwater verdreef; maar bij

eenen anderen kostte hem , het verdrijven der Hei-

denen, die toefchoten, om hunnen Tempel te be-

fchermcn, het leven. Op meer andere plaatzen in

Ara-

(*) Excerpt. Legatt. C.ip. 4.

( t ) EUNAPius in ^dcpo pag. 63 libanius Orat. prb

Teiiiplis pag, i^-^i,. zosimus Hist. IV. 33.

(5) Hist. Eccles. V. 22.

(**) Hist. Eccics. VII. 15.
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Arnhiè, Pahefiina en Fenici'é ^ flreden de Heidenen III

ijverig, voor het behoud van hunne heiligdommen. ^^^^

Nergens echter ging het zoo onfiuimig toe , als in Hoofdfl.

Egypte^ alwaar de Bislchop van Akxandri'è ^ theo- "^ C. G.

FiLÜs, voornaamlijk zijnen ijver betoonde. In de
\^^ \~^,

oproeren, die desvvegens ontllonden, verloren vele

Heidenen, maar ook Christenen, het leven, inzon-

derheid, toen men den heerlijken Tempel van se-

RAPis ondernam te vernielen, theodosius , hier

van verwittigd, noemde in een bevel, naa Alexan-

drië gezonden, de Christenen gelukkig, die, bij

deze gelegenheid, martelaars voor hunnen Godsdienst

waren geworden , doch fchonk den Heidenen genade

,

opdat zij , uit dankbaarheid , te ligter het Christen-

dom zouden aannemen. Te gelijk echter beval hij,

alle Tempelen te Alexandri'é te flopen , omdat zij

aanleiding tot dit oproer gegeven hadden. Terftond

ging de Bisfchop tiieofilus , onderfteund door de

gewapende magt, aan het werk. Van het verbazend

groote ftandbeeld van serapis, hadden de Heidenen

verfpreid, dat, wanneer iemand hetzelve zou dur-

ven naderen, terftond eene aardbeving ontftaan, en

alle aanwezenden daar bij omkomen zouden. Wan-

neer dan de moedige Bisfchop den eerden flag met

de bijl daar in liet doen, verhieven Heidenen en

Christenen een vreeslijk gefchreeuw, maar 'er ge-

beurde niets. Het beeld werd omvergehaald en ver-

brand, terwijl uit deszelfs hoofd een geheele zwerm

ratten te voodichijn Iprong. Dit gebeurde in het jaar

3i>7 (*)• Bij deze gelegenheid, zouden , zegt men

,

ver-

(*) TIIEODORET. Ulii. EcclcS. V. 22. SOZOMH^. lUit.

V. Deel. B * Ec
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III verfcheidene wonderwerken gebeurd zijn, even al?

*°?? of de overmagt der Christenen, door 's Keizers ge-

Iloofdft. zfig en foldntcn gefchraagd, niet genoegzaam ware
na C. G. cTcweest ( * ). Meemialen werden , in plaats der

toe 476. verwoeste Tempelen , Christen - Kerken geflicht , in

' wellce helaas! tot ergernis der Heidenen, niet zel-

den een nieuw Bijgeloof werd ingevoerd ; men bragt

naamlijk in dezelve de beenderen der Martelaren , bij

welke men nederknielde en het gebed deed (f). In

den Tempel van serapis was tot hier toe écN'ylmeter

bewaard geworden, welke nu in eene Christen - Kerk

werd overgebragt. De Heidenen vooripelden, dat

hun God den Nyl voortaan niet meer tot zijne ge-

wone hoogte zou laten wasfen. Doch hunne voor-

zegging mistte. Evenwel, als naderhand de Nyl

niet op zijnen gezetten tijd begon te rijzen , be-

zwaaiden de Heidenen zich, dat zij aan deze rivier

hunne gewone offers niet mogten brengen. De ftad-

houder, voor oproer beducht, gaf hier den Keizer

kennis van. Het andwoord was: al zou de Nyl

nooit rijzen, de offeranden zouden niet geduld wor-

den. Kort daar op klom de overftroming zoo hoog,

dat men te Alexandri'è voor watersnood vreesde.

Dit

Eccles. VII. 15. socRAT. Hist. Ecclcs. V. i5. De ver-

woesting van het Beeld en den Tempel van serapis had

soFROKius , een geleerd Christen , in een afzonderlijk ge-

fchrifc befchreven, waar van niëROiNYMUs gewaagt, df

Firis Ilhijlr. Cap. 134.

(^*) RUFiNus Hisi. Ecclcs. II. 22 27. enz.

(f) RLFiN. Hist. Eccles. II. 26. en de Heiden ev-

NAPius Excerpt. Legai. Cnp. 4.
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Dit geval, zegt sozomenus (*), bewoog vele ni

Egijptenarcii , om het Hcidensch Bijgeloof te ver- ^^^^

laten. Hoofdfl.

Te midden van deze Tcmpelftonniiig (f), onder- na C. G.
Tnnr '^ó'z

nam de Heidenfche Redenaar libanius eene Reden-
^^^ ^^^|

voering voor deTempelen ^ aan den Keizer gericht , op

te (lellen , fchoon ]]ct onzeker is, of dezelve den Kei- I^^^^f"-
' voering

zer ooit onder het oog gekomen is. In deze Re- van liba-

denvoering is het aanmerklijk , dat libanius gelijk- Musvoor

^ . , , ,
". , deTem-

foortige gronden en redenen voor verdraagzaamheid pelen.

en vrijheid van Godsdienst gebruikt, als de Chris-

tenen voorheen tegen de Heidenen aangevoerd had-

den. Deze Redenvoering van libanius deed, ten

voordeele van de Heidenen, geene werking; maar

toen arbogastes , valentinl\an II. vermoord,

en EUGENius tot Keizer aangefleld hebbende, in

de daad de hoogde magt in handen had, grepen de

Heidenen nieuwen moed. eugenilts fchonk aan

hunne Tempelen in hali'è derzelver inkomfLcn weder,

ook liet hij toe, dat de Altaar der Overwinning te

Rome herfteld werd. De Heidenen flachtten hunne

offeranden met nieuwen ijver, zochten in derzelver

ingewanden ds voorbeduidzelen der toekomende ge^

beurenisfen, uit welke zij aan eugenius de over-

winning op THEODOSius voorfpeldcn. Doch, toen

Etr-

C*) Uist. Eccles. VII. 20.

(t) In het jaar 390 te Jntiöchië , gelijk gothofre-

DLS in zijne ranraerkingcn zeer waarfchijnlijk maakt,

die hij bij zijne uitg:^vo derzelve te Gerieve 1641. 4ro.

en in Opp. Jurid, Minorih. pag. 470, gevoegd heefr.

B 1
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III EUGENius en ARBOGASTES , gelijk wij verhïiald

^^^^ hebben , in het jaar 394 , den veldflag en het leven

Hoofdft. verloren, nam ook de hoop der Heidenen ipoedig

Ha C. G. een einde ( * ).

tot '476'. Onder de regering van tiieodosius, werd de

- naam Pagani ^ welken de Christenen reeds te voren
Denaam

^^^^ ^^ Heidenen hadden beginnen te sieven, alse-
Pagani » 5

aan de meen en gewoon. Deze naam ftamt af van Pagus ,

Heidenen (^ge^ dorp,) en betekent dorpelingen, bewoners van
gegeven.

het platte land; hij kan de betekenis hebben van

boersch , onkiuidig^ doch deze betekenis kon met

geenen Ichijn thans nog op de Heidenen toegepast

worden, die nog zoo veel geleerdheid en geleerde

mannen onder zich hadden. Eene andere betekenis

van dezen naam is in de oude Latijnfche taal be-

kend , in welke Paganus , ( een Boer
, ) tegen over

den Soldaht Haat, in dien zin gebruikt het ïer-

TULLIANUS , in zijne fchriften , meermalen van de

Christenen, die van het foldatenleven eenen afkeer

hadden, in welken zin hij zelfs het Christelijk ge-

loof Fldes Pagana noemt. Zoo zegt hij: „ De

,, gelo\ige Paganus is voor Christus even goed

„ een foldaat, als de gelovige foldaat een Paganus

„ is (t)." Doch ook in deze betekenis is het

door de Cliristenen niet van de Heidenen gebruikt

ge-

(*) AMnaos. Epist. 15. rüfin. Hist, Ecclcs. II. 33.

AUGüsxm. de civ., Dei. V. 0.6. so/-o.\i. VII. 22. theo

DORET. Hht. Eccles. V. 24.

(t) T>e Corona Militis Cap. ii. pag. 355. cd. Se:r.-

ler, FoL IV.
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geworden ; maar de eenvoudige reden der benaming IIÏ

is wel, om te betekenen menfchen, die op het platte ^^^
land wonen, en uit de fteden ah verbannen zijn. Hoofdft.

Te weten, wanneer de Keizers den Christelijkcn "^ C. G.

Godsdienst begonnen te belijden, werd de Heiden-
jJq^

^_|*

fclie Godsdienst eerst in de fteden gehinderd, te

KonftantinopoJen werd deze Godsdienst niet toege-

laten, zedert deze ftad de hoofdfbad des Rijks ge-

worden was. Toen vervoJgends de Tempels in de

Heden verwoest, en de openbare Godsdienstoefening

verboden werd, vond deze Godsdienst nog lleeds

eenen toevlucht ten platten lande, bij den landman

en boer, en deze was ecnc zeer natuurlijke aanlei-

ding, om den Hcidenfchen Godsdienst, den Gods-

dienst van den hoer en landman , te noemen. Dit

zeggen ons ook oude Christen - Schrijvers uitdruk-

lijk ( * ) 5 en latere geleerden hebben dit breeder

aangewezen (f).

THEODOSius , wiens dood , in het jaar 395 voor- Regee-

gevallen, reeds een groot verlies voor het Rükvvas, ""S^'^^"

benadeelde het nog meer , door het , bij zijnen ui- en hono-

tcrften wil , tusfchen zijne beide Zoonen arkadius ^^^'*'

en

(*) Dus fielt pRüDENTiüs -Ttz^i 5"«<?>. Hsv-in. X. vs.

396. pago deditiis voor Pagauus en in Syimnach. Libr.

I. VS. 620. pago implicitin. orosius zegt, met even zoo

vele woorden : aliejii de civitate Dei ex locoruiii agres-

tiiim compiiis ei pf.gis, pagsni vocantnr . five getitiles.

(t) Inzonderheid gothofred. ad Cod. Thecd. Libr.

XVI. tit. 10. de Paganis , Sacrificiii "t Teviplis. pag.

275. fqq, ed^ Rin-ER.

B 3
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III en HONORius te verdeden. De eerfle kreeg het
BOFK Oosten, honorius het VV^esten tot zijn deel. We-

Houfdft. gs"s hunne minderjarigheid, zijnde arkadius i8,

na C. G. en honorius nog maar ii jaren oud, had tiieo-

tot Iré.
o^^^^s '"•"" ^Ik ecnen eivaren flaatsdienaar tocge-

——— voegd, aan arkadius rufinus, ttntn Galliër ^ aan

HOxoRius STILICHO, ceueu Wandaal \mï afkomst.

THEODosius had op deze mannen een al te groot

vertrouwen gefield , stilicuo was de grootfle Veld-

heer van zijnen tijd , hij en rufinus hadden den

Keizer gewigtige dienften bewezen, maar de llaats-

en heerschzucht overmeesterde den éénen zoo wel

als den anderen. Elk hunner zoclit zijn eigen be-

lang, en poogde den anderen, met list, of openlijk

geweld , te onderdrukken , en beiden verdeelden dus

het Romeinfche llijk werklijk in twee Rijken , die

,

van dezen tijd af, oqk nooit weder onder den Op-

perhoofd gekompi zijn. Deze verdeeling was te

gevaarlijker, daar de buitenlandfche Germanifche en

Noordfche volken op gelegenheid wachtten, om het

Rijk te Gverflromcn , terwijl de Romeinen , door

Wandalen en Gothen ^ Hunnen^ Alanen enz., in

hunnen krijgsdienst te nemen, hunne veiligheid aan

vreemden toevertrouwden, welke zelfs de aanzien-

lijkfle ambten in (\tw Staat en in het Krljgsvvczen

bekleedden; hoedanige Staatkunde de zwakheid van

het Rijk bewees, en hetzelve verachtlijk maakte.

Invnllen ^^^^ Westerfche Rijk bezweek het eerst. Zoo

der Go ]ang STiLiciio leefde, behield het nogthans ecni-

then en
grootheid. Deze flaatsdienaar vond middel, om

Biirb..ar- eerst zijnen mededinger rufinus , en toen deszelfs

op-
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opvolger EUTROPius, uit den weg te ruimen, ala- III

RUv, Koning der JVestgothen^ door r.ufIx\us aim- ^^^

geliitst, deed eenen inval in het Rijk, maar sti- Hoofdrt,

Licfio noodzaakte hem terug te trekken. Nog ge- '" C. G.
Innr %(>%

lukkiger was hij tegen radagais , die aan het
[^^ ^^^

hoofd van eene verbazende menigte Duitfche vol

ken, in het jaar 405, midden in Italië was door- |^*-'"^ ^^^'

gedrongen; doch hij kon niet verhinderen, dat in

het jaar 406 een. andere zwerm uit Alanen , Wanda^^

Jen , Sneven enz. beftaande , over den Rhyn getrokken ,

in Gallië viel, hetwelk van krijgsvolk ontbloot was,

alwaar de ingezetenen, onderfleund door de weinige

troepen, die zich daar bevonden, zich eenen eiger

nen Keizer verkozen , een' gemeen Ibldaat , die zich

KONSTANTYN uoemde , en zicli een' gernimen tijd

wist te handhaven. Kort daar na werd stilicho,

op last van Keizer honorius, die aan de lasteraars

van dezen Bevelhebber te ligt^aardig gelioor gaf,

vermoord, en met hem viel de eeniglle lleun van

het \Vesterlche Rijk ( * ). Omtrend dezen tijd over-

leed arkadius, Keizer van het Oosten, in het jaar

408, in Ó.QX]. ouderdom van 31 jaren, na 13 jaren

geregeerd te hebben, latende tot zijnen opvolger na

2ij-

(*) Over STILICHO zie men zosim. Hist. L. V. Cap,

1-34. CLAUDlANüs in III, IV, et VI. Confii!r:t. Hovo-

rii ; de bello Getico; de laudib. $tiliconis. LL. III, in

^Kuf.num. LL. II. /;; Entropium OROS. Hit. VII.

36-3??. SOCRAT. fitst. Eccles. VI. 1,6, 23. SOaOMEN.

.Hht. Ec:lcs. VIII. i. IX. i, 4. prosper , idatius et

MARCELLiNüs in Chron. jornandes de reh. Ceiich. C. 29.

B4
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III zijnen onmondigen Zoon , theodosius II. , welken
BOEK

jj[j^ indien wij prokopius (*) geloven mogen, a:in

Iloüfdft. de voogdijfchap van dan Perfrfchen Koning isde-

na C. G. GERD of yasdejird , aanbeval; zoo veel is ten

tot 4-6 ™"i^£" zeker, dat deze zich plegtig tot befchemier

. van den jongen Vorst verklaarde , al ware dan ook

,

het gene prokopius van deze voogtlijfchap ver-

haalt, ongegrond (f). Na de dood van stilicho

cischte ALARiK het geld , hetwelk hem stilicho

had toegcfhian, en waar voor hij, met zijn volk,

in Romeinfchen krijgsdienst zou overgaan; dit werd

hem niet alleen door Keizer honorius geweigerd,

maar de Romeinen hadden de roekeloze wreedheid,

om de vrouwen en kinderen der vreemde foldaten

,

die in Romeinfchen dienst waren, in Italië^ te ver-

moorden, waar op meer dan 30,000 van dezelven

tot ALARIK overgingen, die in het jaar 40S voor

Rome rukte, en de flad, door vrecslijken hongers-

nood, dwong, hem ecne groote fommc gcids op te

brengen, waar voor hij terug trekken, en zich te

vrede zou houden. Ook dit verdrag wilde hono-

rius, die thans zijn Hof naa Ravenna verplaatst

had, om, in geval van nood, naa het Oosten te

kunnen wijken ^ niet bekrachtigen ; en alarik ver-

fchcen , in het jaar 409 , andermaal voor Rome , de

{lad bezettende, en derzelver fladvoogd attalus

t(.!t Keizer verklarende , die hem als Opperbevelheb-

ber

. (*') De bc'.lo Perficn Libr. I. Cap. 2.

(f) /iGATiiiAS dc Li.pc;io Jiiflifiiani Libr. IV. pag.

p6. ed Fcnet.
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bcr van het Rijk erkende; maar dra befpeiirende , ni

dat AïTALUs met de Gotken in geene goede ver- ^^""-^

ftandhouding kon leven, zette alarik hem open- {^Q^f^fj^

lijk af, en belegerde Rome ^ in het jaar 410, voor na C. G,

de derde keer. De ftad werd ingenomen, geplun- •'^^'^^^|*

derd , en gedeeltlijk te vuur en zwaard verwoest.

Evenwel gedroeg alarik, die een Christen was,

hoewel van de Ariaanfche gezindte , zich hier bij

zoo gematigd en menschlievend , dat men hem ge-

wis niet voor eenen Barbaar kon houden. Hij ge-

bood de kerken te verfchonen, en onder het plun-

deren geen bloed te vergieten. Ja , men zag de

Gothen zelve de inwoners in de kerken geleiden

,

om daar veilig te wezen. Kort daar na trok ala-

rik naa liet bcnedendeel van Italië^ om van daar

naa Sicilië , en ven^olgends naa y^frika , over te

Heken, maar, zijne vloot door eenen zwaren ftorm

vernield zijnde, (tierf hij, van verdriet, over deze

teleurfteliing , bij Reggio in Kalabri'é^ in het jaar

410 (*).

alarik's opvolger v\-as zijn Broeder athaulf , Stichting

die, tot het jaar 412, met zijn leger in Kali'è ^^]^}^^^

bleef. Men verhaalt zelfs (f), dat hij het ont- \Vest-^^

werp gefmecd had , om met het Romehifche Rijk Gothen

ook deszelfs naam te vernietigen , en een Gothisch '"^P^"^'^*

Kei-

(*) 7os!Mfs ///5/. V. 35 51. VI. r, 7-13. oros.

Hist. VIL 39, 42. HiëRON. Epitaph. MarcelU. aügüst.

de Civ. Dei. I. 7. III. 29. sozoM. Hist. Ecclcs. IX.

6-10. JORNAND. de reb. Qet. Cap. 30.

(t) OROS. Hiu. VII. 43.

B .^
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III Keizerrijk te IHchten, waar van Iiij de eerde Keizer
BOKK

2ijn zoude , maar , met zijne al te losbandige Gothen

rioofdft. te veel zvvai-igheden ontmoetende, wilde hij liever

na C. G. ^len roemrijken naam van IJerftelIer des Romeinfcheii
Taar 303. „ ...

tot 476. ^^i^^ verwerven, tlacidia , Zuster van Keizer— HONORius , geü'ouwd hebbende , trok hij naa Galli'é
,

alwaar konstantyn zich tot Keizer had opgewor-

pen
, gelijk wij gezegd hebben , doch die , reeds met

zijne beide Zonen, in het jaar 411, het leven ver-

loren had. GalH'é was door de Sueven , Alanen , en

IVandahn , op ecne veifchriklijke wijze verwoest. In

het jaar 409 , waren deze volken in Spanje gevallen

,

welk land zij, na vele verwoestingen aangericht te heb-

ben , onder malkanderen verdeelden. De Sueven ,

onder hunnen Koning hermanrich, en de Wan-

dalen^ onder gunderich, verkregen bij deze verde-

ling een goed aandeel. De laatllen gaven den naam

IVandalitia aan dat landfchap, hetwelk nog Anda-

luft'è heet. De Alanen namen Lufitani'é f of het

tegenwoordig Portugal^ in bezit; in het jaar 411.

Om dezen tijd kwam athaulf, met zijne Gothen

in Galli'è, alwaar hij. ecnen nieuwen opgeworpen

Keizer vond
,
jovianus , welken hij , om honorius

te behagen , aan denzelven overleverde. Desniettegen-

ilaande werd hij door 's Keizers Veldheer konstan-

Tius genoodzaakt, GaUi'è te ruimen, en naa Spanje

te wijken, alwaar hij, in het jaar 415, door zijn

eigen vülk om het leven gebragt werd. segerik

befteeg na hem den Gothifchcn troon , een vijünd van

athaulf, die ook zijne kinderen vermoordde, maar

zelf, na zeven dagen geregeerd te liebben, vermoord

werd»
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werd. VALLIA of WALLIA, wicii de Gothcn ^ ver- III

vt.»lgends, tot Koning verkozen, maukte met Keizer ^^^
HONOUius vrede en een verbond, waar bij hij hem Hoofdft.

zijne Zuster placidia terug zond , en zich ver- n^i C. G.

plichtte , de Wamlakn te beoorlogen. Deze Vorst
J^^ ^^*

ftichtte , in liet jaar 419 , het West-Gothifche——

.

Rijk in Spanje en Ga//iê, hetwelk zich, ter weder-

zijde van het Pyreneïfc/?e gebergte , uitftrektc , bevat-

tende in Frnnkr'^k of GalU'è het landfchap Aqiiita-

nia SecHuda, het hcdcndaagsch Gitienne en Poitou^

ook een gedeelte van GaIJia Narhonnerifis ^ waar

Touloufe gelegen is, hetwelk ook de hoofdftad van

dit nieuwe Rijk werd; in Spanje behoorde tot het-

zelve het tegenwoordir*j Kataloni'è^ of een gedeelte

van het oude Hispania Tarraconcnfis. "wallia

overleed in dat zelfde jaar 419, maar zijn opvolger

THEODERicH of DiEDERiCH , volgde zijuc maatre-

gels, en het Rijk der Wtst-Gothen was het eerde

aanzienlijk Rijk, hetwelk de Germaanfche volken,

op den Romeinfchen grond, ftichtten, welks Vors-

ten zicli toelegden, om in goede verftandhouding

met de ïLomeinen te leven (*}.

Ondcrtusfchen had de bovengemelde \^eldheer of Dood

Graaf koxstantil-s , zich zoo veel aanziens en
"^'^^ "*^*

, _ . ,
NORIUS.

gezags vei\V(jrven, dat Keizer honorïus hem zijne

iiuster PLACIDIA, weduwe van den Gothifchen Ko-

ning

(*) OROs. Riit. VII. 40, 42, 43. oLYAiPionoR. np.

PHOT. Bibliotk. Cod. hXXX. j>ag, iSo. fq. SOZOM. H/st.

EccleS. IX. 12. PHILOSTORG. Hi^t. EcclcS, XII. 3. PROS-

.PER ei fDATius iü.Chon. jornakd.>V rtb. Qet. C. 31 ,3a.
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111 ning ATHAULF, ten luiwlijk gaf, en hem tot Rijks-

^'^l^ deelgenoot aannam. Uit dit luiwlijk werd valen-

Hoofdft. TiNiAAN III geboren; konstantixjs ftierf weinige

na C. G. maanden na zijne verheffing, in het jaar 421. pla-

tot 476. ciDiA, met haren Broeder m onmm geraakt, kreeg

-^

—

'•— last , Ravenna te verlaten , waar op zij , met hare

kinderen, naa Konflantinopolen week, aan het Hof

van THEODOsiu.s, den ^oiii^en. Onder deze om-

llandigheden overleed de Keizer hoxorius , in

het jaar 423 , na eene regering van 29 , en in den

ouderdom van 38 jaren en 11 maanden , zonder

kinderen na te laten. Hij had zich akijd als een

zwak en onbeftendig Vorst gedragen , gereed om
alle voórftcllen en raadgevingen van zijne hovelingen

in te willigen, waar door hij het Rijk zoo veel be-

nadeeld had , als door zijne eigene traagheid en

werkloosheid. Zijn dood zow dus een voordeel

voor den Staat geweest zijn , zo de ran7pen van

zijne regering te verhelpen geweest waren, maar het

was te ver gekomen. De grootc ijver, welken hij,

even als zijn Broeder arkadius , voor den Christe-

lijkcn Godsdienst betoonde, haatte het Rijk eigen-

lijk niets , indien het al integendeel hetzelve niet veel

meer benadeeld heeft (*).

Wetten De ijver der beide Broederen , arkadius en no-
en yeior-

^^^^ ^^^^ Christelijken Godsdienst vcrtoon-
deningen '

van AR- de zich, bijzoncier, in hunne wetten en fchikkin-

KADius
g^j^ ^ welke zij omtrent de Heidenen en derzelver

Gods-

• •(*) PROSPER et inATirs in Chron. olympiodor. apjuL

Phutium l. c. pag. 19Ó. PROCopius de bello FündaL 1. %.
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Godsdienst maakten, en welke niet altijd met den III

veest van het Christendom waren overeen te bren- ^^f^» IV
gen. Reeds in het jaar 395, verboden zij (*), dat iioofdfl.

niemand eenen Tempel bezoeken , of daar ofl'eren "^ C. G.

zou. Zelfs dreigt deze wet de dood aan de onder- ^q[ i^-^]

bedienden , ( officia , ) die hier omtrent oogluiking

zouden gebruiken. In het jaar 396, ontnam arka-
^"J!°^^^

Dius alle voonecjiten aan de Heidenfche Priesters , trent de

en bedienaren van hunnen Godsdienst ( f ). In het _^

'f^'^^"

jaar 399 ,
gaf hij eene wet , dat alle Tempels , die

nog ten platten lande gevonden werden
,
gefloopt eu

vernietigd zouden worden (§). Op gelijke wijze

gaf iioNORius , of wel stilicho , in zijnen naam

,

verfcheidene wetten omtrent de Heidenen , in zijn

gebied; welke echter doorgaans met eenige matiging

gepaard gingen , doch wclke den Heidenen geen

,

voordeel aanbragt. In eene wet, in het jaar 399,

naa Spanje en een gedeelte van Galli'é gezonden (**),

verbiedt homorius de offeranden , maar verbiedt

tevens ook , alle fieraden van openbare gebouwen

en plaatzen, waar onder men ook ftandbeelden van

Afgoden zal moeten verdaan, te fchenden, op eene

boete van twee ponden gonds voor de Overheden,

die dit dulden zouden. In hetzelfde jaar vergunde

hij, in eene wet aan den Proconful van Afrika ge-

richt

(*) Cod. Theod. L. XVI. /. 10. de Pagmüs Leg. 13.

(•{:} Cod. Theod. l. c. Leg. 14.

C§) ^"'^- Theod. l. c. Leg. 16.

(**) ad. Theod. l. c. Leg. 15. Cod. Inlïin. L:b.: I.

tit. II. di' Pagards czt. Leg. 3.
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IfT licht (*), ïinn de Heidenen hunne plegtige famen-
BOKK komden en gemeenfchappelijke vreugdefeesten, ou*

Hoofdft. tier gewoonte, doch zonder ccnige bijgelovige ge-

rn C. G. briiiken, te mogen houden. Misfchicn gaf een ver-

tot 4-6.' ^^''^^ ^^'^ ^'^"^ Kerkvergadering te Karthago , in het

jaar 399, of wat vroeger, gehouden (f), aanlei-

ding tot dQZQ wet. Op dezelve toch was bcfluten,

dat den Heidenen verboden mogt worden , openbare

gastmalen te houden, tot welke zelfs Christenen

gedwongen werden , bijzonder , dat zulks niet op de

verjaardagen der Martelaren mogt gefchieden, noch

op Zondag, of andere Christelijke Feestdagen. Dit

laatfte was reeds door gratianus en tiieodosius,

in het jaar 386, verboden (§). Nog verbood ho-

NORius , in het jaar 399 , in Afrika de Tempelen

• verder omver te halen , maar offeranden zouden niet

geduld , en de Afgodsbeelden , welke men nog

voortging te verëeren , zouden door de gerechts-

bedienden nedergeworpen worden (**). Doch, in

het jaar 408 , bekrachtigde de Keizer niet alleen alle

voorgaande wetten tegen de Heidenen (ff), maar

beval ook, dat in het vervolg alle de inkomften der

Tempelen tot onderhoud van het krijgsvolk beftemd

zou-

(*) Cod. Thcod. /. r. Ug. 17. Cod. hft. l. c. Lcg.^.

(t ': Cod. ciiii. Ecclci. Jfric. CV;/.'. 60. Apud har-

duin Act. Concil. Tom. I. pag. 897.

(5) Cod. T'ieod. Libr. XV. ///. 5. de Spcctac. Leg. 2.

C**) Cod. Tieod. Libr. XVI. tit. 10. dt Pag. Leg. 18.

(ft) Cod. neod. libr. XVI. ///. 5. de IJ.nct.

Lfg- 43.
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ronden wezen (*), d.it alle Afgodsbeelden, waar III

ook te vinden, omgeworpen, alle Tempels, in of ^^^^

buiten de fledcn , tot openbaar gebruik verordend , Hoofdft.

de Altaren verwoest , en gccne gastmalen of andere "^ C. G.

plegtighcden , ter cere der Afgoden gevierd zouden
^^^j_

^_^'

worden. De Bisfchoppen ontvingen hier bij vrij

held , om , ter volvoering van dit alles , zich van de

Kerkelijke niagt ,
QEcclefiastica Manus') (f)? te

bedienen. Op dit alles moesten de Overheden toe-

zicht hebben, op eene boete van twintig ponden

gouds , in gevalle van nalatigheid. Het is zeer

waarfchijnlijk , dat olyiaipiüs, die den Staatsdienaar

STiLiCHO had doen vallen, na deszclfs dood, tot

zoodanige ftrenge wetten geraden heeft , om de

gunst der Christenen te bejagen (§). Hij raad-

pleegde met den Bisfchop augustinus , welken

dienst hij het best aan de Christelijke Kerk zou

kunnen bewijzen (**) ? en è.tz^ vermaande hem,

alle de wetten, onder het vorige Staatsdienaarfchap

tegen de Heidenen en Ketters gegeven, te doen be-

ves-

(*) Leg. 19. de Paganis.

(t) Het is onzeker, wat hier, door deze Kerkelijke

mngt o'i hand^ te \*er(tanD zij. Zijn het foldr.ten, die

men hun ten dien einde bijzette , of zijn het Monniken

,

die zoo ijverig waren in het verwoesten der Tempelen?

(5) zosiMüs ///>•/. V. 32. fchrijft van hem, dat hij

onder den fchijn vrn Christelijke vroomheid alle fnood-

heid vcrbergde.

(**) AUGUST. Ep. 97. T^v}. IT. Opp. png. 198. ed.

Benedictin. Antverp. alih Ep. 129.
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III vestigen, ter gcriistdelling van velen, die waanden,

^^^^ dat de Keizer aan dezelve geen deel had gehad.

Hoofdft. Van hier , dat , in het gemelde jaar 408 , nog meer
na C. G. andere wetten tegen Ketters , Scheurmakers

, Jooden

tot 476.' en Meidenen, afgevaardigd werden (*). In het jaar

415 werd, in eene wet, aan het volk \:m Karthago

gericht (f) , aan het verzoek voldaan , hetwelk

eenigen tijd te voren door een Kerkvergadering te

Karthago gefchied was, dat déns alle overblijfzelen

der Afgoderij vernietigd mogten worden. Hier toe

behoort ook de wet, welke iionorius reeds in het

jaar 408 (§) gegeven heeft , alhoewel sozimus (**)

dezelve later fielt, nadat de ftaatsdienaar olympius in

ongenade gevallen was. Deze wet behelsde , dat geen

Heiden , in het vervolg , eene bediening aan het Hof

zou mogen bekleden , ( intra palatium militare. ) De

bovengemelde Gefchied-Schrijver verhaalt , dat generi-

Dus , Bevelhebber der Dalmatifche troepen , een voor-

treHijk man, maar ftandvastig Heiden, ingevolge van

dit bevel, het geweer nederlegde, en zich van het Hof

verwijderde; en daar de Keizer zijnen dienst on-

gcern miste, denzelven niet eer weder heeft willen

aanvaarden, vóór dat deze wet door den Keizer was

ingetrokken.

Nogee- In het Oostersch Keizerrijk , floot tiieodosius de

>i'

(*) CocL Theod. Lihr. XVI. ///. 5. de ILeretkis

Leg. 43 -47- '

(I) Cod. Theod. IJhr. XVI. t. 10. de Paganis. Leg.

«o. CW. lufl. Libr. I. tit. ii. de Paganh Leg. 5.

( § ) Cod. Theod. l. c. Leg. 42. C^'^*)
Hlst. V. 46,
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jongere, in het jaar 416, insgelijks de Heidenen iri

van alle Hof- en Staats-, ja geheellijk van alle Bur- ^^^^

gerlijkc bedieningen uit (*); ook vervolgde deze Hoofdrt.

Vorst de Heidenen nog door andere wetten. De "^ C. G.

nog overige Heidenen^ zegt hij, in ééne derzelven,
^^^ ^.^]

van het jaar 423 , alhoewel wij geloven , dat Vr

peene meer te vinden zijn , zullen door de oude wet- "'^^^ ^^^'"*

^ -^ ' ten van
ten in den teugel gehouden worden ( f ). Evenwel theodo-

verzachtte hij in dat jaar de doodllrafFe, die op het ^^^^-"^ '^^'^

offeren gefteld was , met verbeurdverklaring der goe- \^^^^

deren en baUingfchap ( § ) , doch in het jaar 426

,

herriep hij deze verzachting weder (**), alhoewel

hij, hl het jaar 423, den Christenen verbood, de

Heidenen, die zich gerust en \Teedzaam gedroegen,

op eenigerleië wijze , onder voorwendzel van étw

Godsdienst , te mishandelen , zullende zij , zich fchul-

dig gemaakt hebbende aan de plundering van hunne

goederen, die dubbel moeten herftellen. Ook be-

dreigt hij flrafte aan de Overheden en Landvoogden

,

die dit toegelaten of niet geftraft hebben (ff)

Uit deze en dergelijke wetten , blijkt ten klaar- Ib'er der

flen, hoe ver een verkeerde ijver de Christenen, ten ,^'

dien tijde, meermalen vervoerd hebbe. Deze ijver de Heide-

deed "^"•

(*) Cod. Th. 1. c. leg. 21. dezc'.vet werd in het jaar

439. herhaald. Novell. Theod. t. 3. de Jud. Satn. har,

ét Pag. leg. i. (t) Cod. Th. l. c. leg. 22.

- CS) Cod. Theod. l. c. leg. 23.

(**) Cc'd. Theod. /. c. leg, 25,

(t{) Cod. Theod. l. c. leg. 24. Cod. Jujïin, Libr, I.

tit. II. de Pagan, leg. 6.

V. Deel. C
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Ut deed de Christenen , die daarenboven door hunne

°°^^ Leeraaren werden lumgefpoord , waar zij konden, de

Hoofdft. handen (laan, om de Tempels, Afgodsbeelden, hei-

na C. G. lige bosfchen en bomen der Heidenen , om te wer-

tó't 4-6 P*^"* ^°^^ ontbrak het niet aan verhalen van vvon-

deren , welke ter begunlliging van de Christenen bij

zoodanige gelegenheden zouden gefchied zijn. On-

der deze ijveraars was één der voornaamden mar-

TiNus , of RiAARTEN , Bisfchop vau Tows , van.

wien ons zijn levensbefchrijver sulpicius seve-

Rus (*) het volgende voorbeeld verhaalt. Eenen

Heidenfchen Tempel ten platten lande omvergewor-

pen hebbende, wilde deze Bisfchop eenen daar bij

ftaande heiligen Pijnboom laten ombouwen. Hier

tegen verzetten zich de Heidenfche landUeden. IVa

cenige over- en wederfpraak, boden deze, op voor-

ftel van eenen uit den hoop , aan : Zij wilden zel-

ve • den boom omhouwtn , mids de ijverige marti-

Nus aan die zijde ging ftaan, waarheen de omge-

houweii boom vallen moest. Indien zijn God hem

bijllrond , zoude hij het gevaar ligtelijk ontkomen. De

Bisfchop nam de voorwaarde aan, en wat gebeuit?

Zoo als de boom , door de boeren omgehouwen

,

omvalt, en op zijn hoofd dreigt te ftortcn, maakt

de heilige man het teken des kruis , en de boom

,

ajs . door een' wervelwind gedreven, valt plotsling

over den anderen kant. De Monniken weenden van

vreugd , de Heidenen fchreeuwden luidkeels van

ontzetting, en namen over het geheel het Christcn-

ge-

(*) /;/. .S". Mart. Cap, 13.
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5;cloof nan. Van dien dag af werd het Christen- III

dom, daar te lande, recht voortgeplant, want de ^^ek

Bisfchop droeg zorg, dat hij overal, waar hij Tem- Hoofdd.

pelen omwierp , Kerken en Kloosters ftichtte. chry- "s C. G.

sosTO.^ius, die te Kotiftantinopolen ^ onder arka- j^j." ^_g*

Dius , Bisfchop was , zond een aantal ijverige Mon
niken naa Fenici'è , aan wellce hij eene Keizerlijke vol-

raagt bezorgde , om de Tempelen in dat land te

venvoesten (*). Dus hebben wij ook voorbeelden,

dat in Afrika , zonder , ja tegen den last en bevel

der Keizeren , Tempelen gefloopt zijn geworden (f).

Men begrijpt ligtelijk , dat zoodanige handelwijze , De ga-

geflcrkt door fcherpe wetten, en het gezag van den "-'^^/^"S^"
ö r 5 ö ö bekering
wereldlijken arm, de Heidenen, dikwijls bij gehefele van vele

menigten, tot het aannemen van het Christendom Heide-

overhaalde (^5)? doch zoodanige bekeeringen, door
^g^ ^^„gj,

dwang, of vrees, en mishandelingen gewerkt, wa- deafval-

ren niet duurzaam. Bij de geringde aanleiding vie-
^^^"*

len deze nieuwbekeerden het Christendom weder af,

welke afval aanleiding gaf tot verfcheidene wetten,

tusfchen de jaren 381 tot 426 gegeven (**), den

afvalligen werd het recht benomen, om bij eenen

uiterflen wil omtrent hunne goederen beflelling te

maken, zij werden van alle burgerlijke rechten en

voor-

(*) THEonoPvET. Hiit. Eccles. V. 29.

(t) AUGUSTiN. de Civit. Dei XVIII. 54. prosper de

Pro7m:fionib. Libr. III. Cap. 38. fq.

(5) sozoMEN. Libr. VIII. Cap. i. fchrijft deze beke-

ringtoe aan de kracht van het voorbeeld der Keizeren.

(**) Te vinden in den Cod. Th. L. XVI. /. 7. de Apofl,

C 2
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III voorrechten beroofd, en zelfs bij eene andere wet
BOEK yQQj. eei-iQos verldaard (*); eene wet van het jaar

Hoofdft. 4-Ö, van valentiniaan IlI, verbood hun zelfs,

na C. G. hunne goederen bij hun leven weg te fchenken ,

tot 4-6. K^o^^'^-i^o ^'^^^'* yivos^j of die te verkopen, zoodat

- hunne bezittingen noodzaaklijk aan hunne naaste

Christelijke erfgenamen moesten komen (f).

Oproeren Niet zelden gebeurde het, onder zulke omftandig-

dene t
^^^^"9 ^^^ ^^ verbitterde Heidenen in gewelddadig-

gen de heden tegen de Christenen uitberstten. Te Gaza
Christe- gebeurde zulk een oploop in het jaar 398. Waar

op de Bisfchop dier plaats , porfyr.ius , zijnen

Diakon marcus ten Hove zond, die terug kwam,

met een Keizerlijk bevel, dat de Afgodsbeelden in

deze ftad omgeworpen moesten worden. Maar de

Heidenen wisten de uitvoering van dit bevel, door

geld, te verhinderen. Doch in het jaar 401, ver-

kreeg PORFYRius , in pirfoon naa Konflantinopolen

gereisd, een nieuw bevel, uit kracht van hetwelk

hij alle de Tempels te Gaza vernielde (§). Een

verhaal , dat de Heidenen te Sufibus , of Sufe-

tula , in het Ajrikaanfche iandfchap Byzacena ,

60

(*) Cod. Thcod. L c. leg. 4. Cod. lujïitu Lïhr. I. tit.

7. de Apoitat. leg. 3.

(t) Cod. Th. l. c. leg. 7. Cod. Iiijliri. l. c. leg. 4.

(5) Men heeft vnn dit geval een verhaal in het La-

tijn , hetwelk nnn geinelden marcus wordt toegefchreven

,

bij HEUSCHEN ac/-. SS. a. d. 26 Febr. en daar van een uit-

irekzel in b.mion. annal. ad ann. 35^8. n. pS. ad aniu

401. n. 17. fqq.
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60 Cliristenen om het leven gebragt hebben, omdat III

zij een beeld van herkules nedergeworpen had- ^^^^

den, zou geloofwaardiger zijn, indien een Brief van Hoofdft.

AUGUSTiNUS aan de inwoners dezer plaats, waar in na C. G.

van het geval gewaagd wordt , echt ware ( * ). On-
J^^ ^_^*

der andere voorbeelden van den onbezomien ijver

van fommige Christenen, verdient de daad van ze-

keren Monnik telemachus aangetekend te wor-

den, die, in het jaar 404 , te Rome, in den Schouw-

burg , ( Amphitheater , ) midden onder de kamp-

vechters liep, om hen te fcheiden;. waar voor de

aanfchouwers,wier vermaak geftoord werd, hem dood

ftenigden. Keizer honorius verklaarde hem, om deze

daad, voor eenen Martelaar, te gelijk deze bloedige

kampfpelen voor altijd affchaffende, hetwelk konstan-

TYN de Groote reeds vergeefs ondernomen had (f).

Ondertusfchen fcheen de omftandigheid , in welke De Hei-

het Romeinfche Riik zich thans bevond, veeleer, "^"
' koesteren

tot gematigdheid te raaden , alzoo hetzelve eene hoop van

menigte vreemde volken, Gothen , Hunnen enz., in h-ii'tel.

krijgsdienst had, velen van welken Heidenen wa-

ren , en te gelijk geduurig door talrijke zwer-

men van Noordfche volken, insgelijks, ten groeten

de:le. Heidenen, gedreigd en aangevallen werd. De-

ze omftandigheden deden ook, in de daad, de Hei-

denen fomtijds moed vatten , in de hoop , dat hun

aloude Godsdienst eerlang herfteld zou worden. Vol-

gends

(*) AUGUST. Epist. 50. nJ. 268. pag. 87. T. U. Gfp.

(t) THEODORET. Ilisf. Eccles. Libf. V. C?/>. c6.

C ".



33 K E R K E L IJ K E

III gends AUGUSTiNus (*) troostten zij malkanderen

^°^'^ met eene voorgewende Godfpraak, welke vooifpeld

Hoofdft. zou hebben, dat het Christendom, van de dood
na C. G. yan deszelfs (lichter af, niet langer dan 369 jaren
Toot* o/C"?

tot <-6 ^^"*^ ^^^^ houden. In gevolge deze berekening

moest hetzelve dan in het jaar 398 een einde ne-

men. Toen de Gothifche Koning alarik, in het

ja^r 395 ï
geheel Griekenland verwoestte , maar

:Atheenen alleen verfchoond bleef, flrooiden de Hei-

denen uit, dat deze Vorst, bij zijnen aantogt, mi-

NERVA , hare Schutsgodin , tot hare verdediging ge-

wapend op de muuren , en achilles , met een

grimmig gelaad , voor de poorten had zien ftaan

,

hetwelk hem de grootfte ontfteltenis had veroor-

zaakt (f). Ondertusfchen was alarik een Chris-

ten, van de gezindte der Avianen. Maar, toen de

'Heidenfche Koning radagaisus, met een onzaeh-

lijk leger vm Diihfchers en andere volken , in Italië

gevallen was , riepen de Heidenen openlijk uit : „ De-

,«-^ ze Vorst offert aan de Goden, hetwelk v/ij niet

,^ doen mogen ; wij zullen gewis van hem ovcr-

,, wonnen worden (S)«" Toen alarik, in het

jaar 408 , Rome met zijn leger naderde , ontftonden

'er nieuwe bewegingen. De Senaat liet serena
,

weduwe van stiliciio, op vermoeden, dat zij ver-

ftand

(*) De Civitat. D,^i Lihr. XVIII. Oip, 53. ƒ/.

(t) zosiu. lïist. V. 5, 6.

(5) AUüüST. Senn. loö. C. 10. T. V. Oj^p. p. 381.

Civii. Dei L. V. C. 23. Verg. cros.///;/. L. Vil. C. 37.
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ftnnd met dezen Koning hield, ftreng ftrafFen; dit, III

zeiden de Heidenen ( * ) , was haar door eene Fes- ^{*^*

taalfche Maagd reeds te voren voorzegd , als eene Hoofdfl,

ftrafFe , dat zij het halsfieraad van het beeld van "^ ^' G.

RHEA laten wegnemen, en zelve om den hals had
jjj^/ ^.,

J*;

gedragen. Wanneer nui^ö;;;^, door alarik^ in

den niterflen hongersnood gebragt werd, oordeelden,

de leden van den Senaat^ die nog Heidenen waren
^'

het niet alleen noodzakelijk , dat men den Goden

openlijk en plegtig zou oiferen en verzoenen, maar

ontboden ook eenige Thusci'ên uit het tegenwoor-

dige Toskanen , die voorwendden , het leger der Bar-

baren, door blikfem en donder, te kunnen verdrij-

ven. Doch deze voorflag vond geenen ingang, eh

de Romeinen kwamen met den gemekien Koning tot

een verdrag. Dus verhaalt sozomenus (f); maar

zosiMUS (§) voegt 'er nog deze bijzonderheid bij,

dat POMPEJANUS , de ftadhoudeif van Rome ^ met

den toenmaligen Bisfchop dier flad iïvnocentius ,

over dit voorftcl geraadpleegd, en dat deze zijne

vergunning tot hetzelve gegeven zou hebben , allêeFi«^

onder dé bepaling, dat de plegtigheid, in het g^
heim, moest gefchieden. Doch de Thusciërs verze-

kerd hebbende , dat 'er de ftad geen voordeel van-

zou hebben, ten zij alles openlijk werd verricht,

moest men hen wegzenden, en mee -Alarik eene

onderhandeling aanvangen, baroniüs (**) verklaart

dit

(*) zosiM. Hief. V. 38.

(t) Ht:t. Eceles. IX. 26. (§) H/sf. V. 41.

(**} u-ïnn. Eccles. ad ann. 409. n. 6. fq.

C 4
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'

ÏII dit verhaal regelrecht voor eene lastering van zosi-

"?^" MUS. Evenwel heeft hetzelve niets ongerijmds in

Hoofdft. zich, trouwens, waarom zou een Bisfchop van

^^C.G.Jlome, bij de toenmalige omftandigheden , niet heb-
Tnnr '^6^

tot 476 ^^" ^^^^" gefchieden , het gene hij toch niet beletten

— kon? Genoeg, dat hij verhinderde , dat zulks in het

openbaar gebeurde. attalus , wien alarik tot

Keizer benoemde , was een Ariaansch Christen
;

evenwel voorzegden de Heidenfche Waarzeggers hem

alle geluk tegen honorius (*), omdat zijne vorige

genegenheid voor de Heidenen hen deed hopen , dat

hij het Heidendom in zijnen ouden luister zou her-

ftellen (f); hij benoemde ook tertullus , eenen

Heiden, tot Conful ^ die zich openlijk liet verlui-

den, dat hij hoop had op de hedlelling van dezen

Godsdienst ( % ). Over het algemeen , legden de

Christenen , zoo wel als de Heidenen , de rampen

,

welke het rijk, ten dezen tijde, troffen, ten voor-

deele van hunnen Godsdienst uit; inzonderheid toen

alarik, in het jaar 410, voor de derde keer voor

Rome verfcheen, die Had veroverde, en verwoestte.

De Christenen verhaalden (**), dat alarik door

eenen iMonnik vermaand was , Rome te Iparen ; maar

hij had daar op geantwoord, dat hij de ihid niet

vrijwillig aantastte, maar dat hij door iemand tot

' deze onderneming aangedreven werd. liovendien

merk-

•(*) ZOSIM. Hiit. VI. 7. (f) SOZOMEN. IX. p.

(5) zo?iM. /. c. oRos. Hiit. VII. 42.

(**) socRATES ///iY. Eccles. VIL IC. en sozomp^nus

Libr. IX. Cap. 6.



GESCHIEDENIS. 41

merkten de Christen- Schrijvers (*) de wijze en III

goede Voorzienigheid van God daar in op, dat ^^^^

niet RADAGAis, een Heiden, maar alarik, een Hoofdft.

Christen, Rotne hemagtigd had, daar deze laatfte "" C. G.
Tnnr 303»

den Christclijken Godsdienst, bij de verovering der
^qj ^-,5^

ftad, geëerbiedigd, en de Kerken tot vrijplaatzen •

voor de burgers van alle Godsdienften aangewezen

had; hetwelk men van den Heidenfchen radagais

niet zou hebhen kunnen verwachten.

De Heidenen, integendeel , -maakten hier uitDelIei-

ecne tegenwerping tceen het Christendom , hetwelk ^l*:"!" ^^ ^ '^ ^ ichrijvcn

zij , als de bron en oorzaak der rampen , befchouw- ^^q xnm-

dcn, welke thans voornaamlijk het Romeinfché Rijk ^^^" ^?"

troffen, en hetzelve geheel ten val bragten , vvaar
^^„^j^gj

van men de fpooren reeds in de fchriften van sytni- Christen-

MACiJus en LiBAMus ontmoet. Zij gaven voor ,
* ""^ ^'^^'

dat hunne Goden vertoornd waren, om de verach-

ting en affchaffing van hunnen ceredienst door de

Christenen; maar tevens beweerden zij , dat het

Christendom , door zijne lecrftellingen , daar heen

ftrekte, om de magt van het rijk te verzwakken,

als zijnde onbeftaanbaar met de goede inrichting der

Burgermaatfchappij; eindelijk hadden de Heidenfche

Schrijvers het zeer geladen op de Christen - Keizers

,

die zij op allerhande wijzen zwart maakten , en wier

misfiagen en gebreken zij zich bemoeiden , hi het

fterkfte dagliclït te ftellen.

Niets kon voor de Christenen gemaklijker zijn , We.ler-

dan deze tegenw^roing op te loslen. Immers , wat ''^&f'",S

vriii ueze
liet

(;) AUG. d:' Cv. Dei I. 7. V. 23. oRos. //. VH. 3?, 39-

C 5
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III het cerfle gedeelte derzelve betreft, hoe geneigd de
BOhK menfchen, in het algemeen, ook zijn mogen, om

Hoofdlh tïs oorzaken van het verval van Rijken en vStaten

na C. G. te zoeken , in de voor ons zoo vaak verborgene

tot 4.76'. oogmerken der Godheid , zoodra men de Godhe-

den, die de Heidenen gewoon Vv^aren te vereeren,
befcinil-

j^^gj. ^jgjj eenigen waaren God , den Schepper en Be-

door AU- ftuurer van alles , wien de Christenen , volgends

cusTiNus Rede en Openbaring , belijden , vergelijla , is niets
en oRo- ,11 in'
sivs, zekerer, dan dat men van de ccrlten even min te

vrezen, als te hopen hebbe. Voorts heeft de Chris-

ten-Godsdienst, zoo als die door jesus en zijne

Apostelen verkondigd en geleerd is geworden , vol-

ftrekt niets in zich , hetwelk het welzijn en de fierk-

te van eene Burger - Maatfchappij , uit zijnen aart,

zou kunnen benadeelen, of men moest menen, dat

de deugden van matigheid, menschlievendheid, eer-

lijkheid en dergelijkcn, welke het Christendom ten

fterkften aanprijst, tegen den vvelvaait der Maat-

fchappij llrljdig zouden zijn. Dit echter kan niet

geloochend worden, dat de Christenen, door cene

zedenléere in te voeren , Itrenger dan jesus en zijne

eerde leerhngcn liadden voorgefchrevcn , door hun-

nen afkeer van den krijgsdienst, en van het waarne-

men van biu-gerlijke bedieningen en ambten, afvroeg

een fchijnbaar voorwendzcl aan de hand gegeven heb-

ben , om hen van lediggang en werkloosheid te befchulr

digen; welk voorwendzel niet weinig verllerkt werd

door de levenswijze der Monniken , die fpoedig bij

duizenden vermenigvuldigden , en voor den Staat

geheel nutloos waren , als ook , doordien zeer velen

zich
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zich oikicr de Geestelijken, (Ckn'ci\') lieten in- III

fchrijveH, ten einde van derzelver voorrechten en ^^!^

\Tijheden , welke hun door de Christen - Keizers ge- Hoofdfl. •

fchonken werden, gebruik te maken. Evenwel kan 'ia C. G.

men daar aan alleen niet toefchrijven , dat men het
-^qJ'

^_^*

Rijk niet langer met eigene burgers , maar met ge

huurde foldaten uit de onbefchaafde volken van

Duitschland en het Noorden , verdedigde , dewijl dit

reeds veel vroeger had plaats gehad, en door de

weelde en rijkdommen der eigene onderdanen ver-

oorzaakt was. Ook verdient dit aangemerkt te

worden, dat de Christenen, nadat de vcivolgingen

een einde genomen hadden , niet langer zwarigheden

maakten, om krijgs- en burger -bedieningen waar

te nemen, en zich in zaken van (laat en regering
.

in te laten. Wat eindelijk de gebreken der Chris-

ten - Keizeren , na koxstamtvn den Grootcn , be-

treft, zij waren, met dezelve, toch verre weg be-

ter dan zoo vele dwingelanden en monsters, als ze-

dert AUGUSTUS den troon beklommen en het Rijk

verzwakt hadden. Dat zij zwak van geest waren,

zich dikwijls meer met Kerkelijke gefchillen, dan

met het regeringsbcftuur, bezig hielden, was toch

niet aan den Godsdienst , welken zij beleden , toe te

fchrijven ; en hoe weinig ftaatknndig hunne onderdruk-

king van het Heidendom ook ware, dezelve ge-

fchiedde nogthans allengs en bij trappen , en bragt

ook geene zoodanige beroerten voort, door welka

de ondergang van het Rijk verhaast kon worden.

De Christenen vonden, inmiddels, deze tegenwer-

ping der Heidenen zoo gcwigtig, dat zij oordeel-

den.
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ITI den, dezelve breedvoerig te moeten wederleggen,

^°^'^ fchoon TERTULLIANUS, lecds vroeger, dezelve vrij

Hoofdfl. bondig beantwoord had (*).
nrr C. G. augustinus , één der aanzienliikfle en ffeleerdde
Jaar 363. .

^ o

tot 476. Leerii^ren van dezen tijd , ondernam deze wederlegging
,—;— opzctlijk, in zijn uitgebreid werk ov&v de fiad Gods

,

?ol"^^!-^ (deCivitate Dei Lihri XXII,) hetwelk hij , in het iaar
van AO- ^ ly .1 -) 1

GusTi- 412, begon, maar eerstin het jaar 426, of het vol-

Nuswerk
gende , voltooide. In de eerfle rijfBoeken ^ beftrljdt hij

iateDei,^'^^ genen (f), welke beweerden, dat het Veelgo-

te^en de (^endom voKlrekt noodzaaklijk zij , indien de nien-
Heide-

nen. fchen gelukkig zullen wezen, en dat de algemeene

rampen aan deszelfs vernietiging te wijten waren.

De v'tjf volgende Boeken zijn tegen zulke Heidenen

gericht, die wel toegaven, dat 'er altijd dergelijke

landplagen geweest zijn, en zijn zullen; maartevens

aandrongen, dat de dienst der Goden nuttig zij,

met betrekking tot het toekomend leven. De

Bisfchop, gelijk hij zich zelf verklaart, niet alleen

uitwendige vijanden wederleggen , maar ook het

Christendom zelf willende ontvouwen , bcfchrijft

vervolgends , in de overige twaalf Boeken , den oor-

Iprong der Stad Gods ^ en die der Wereld^ derzel-

ver voortgang, en einde. Dit werk van augusti-

nus , van de Stad Gods , verwierf zich , in de Chris-

telijke Kerk , voornaamlijk in het AV^estcn , eene on-

gemeene achting, gelijk het ook, reeds in de XVde

eeuw, en vervolgends, meermalen afzonderlijk indruk

is

(*) AfyiJogct. Cnp. 40. fq.

(j) Zie zijne Rctractt. Lihr, tl. Cap. ^3.
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h uitgegeven , zclfe met de breedvoerige uitlegging van III

JOANNES LUDOVICUS VIVES , als OOk Van LEONHARD ^^^
coQUiEus , een Augustiner- Monnik in Frankryk; Hoofdw-

onder anderen te Frankfort aan den Blain 1661 , nn C. G.

in 4to. Van deze uitlegging vindt ' men een goed
J^j;

^_^*

uittrekzel in het Vilde Deel der Werken van au

GUSTiNUS, naar de uitgave der Benedktinen, In

de daad, gelijk augustinus zelf hef bijzonder op

prijs Helde ^ zoo is dit v^^erk één der nuttigden, om

den toeftand van het Christendom, en de denkwijze

der Christen -Leeraaren , in de Latijnfche Kerk,

niet alleen van die eeuw, maar zelfs ook van eeni-

ge volgende , te leeren kennen , als welke laatfte veel

uit dit werk hebben overgenomen. Indien de Kerk-

vader zich bij zijn hoofd -oogmerk bepaald had, om

de hier voor gemelde tegenwerping der Heidenen te

wederleggen, zou men zijne geleerdheid, zijne ken-

nis aan de oude Heidenfche Schrijvers, en zijn ver-

nuft en oordeel, niet hebben kunnen miskennen,

en zijn werk zou de helft korter , maar ook

naar evenredigheid bondiger hebben kunnen wezen.

Thans, daar de Kerkvader in hetzelve ook alle zij-

ne Godgeleerde kundigheden heeft willen aanbren-

gen, vervak hij niet alleen tot wijdlopigheid, maar

ontdekt , ook ten dezen aanzien , menige zwakke zij-

de. Het ontbreekt hem aan genoegzame kennis

der oorfprorigiijke talen , in welke de Heilige Schrif-

ten der Christenen geichreven zijn , en aan de no-

dige hulpmiddelen van eene goede en gezonde Uit-

legkunde, om deze Schriften te verklaren , terwijl

zijne Uitleggingen doorgaanjis enkel op eene Latijn-

fche
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III fche Overzetting gegrond zijn; hier door geeft hij'

BOKK 2ich toe aan fpelingcn van zijn vernuft, en aan ge-

Hoofdft. heirazinnige uitleggingen, waar hij den letterlijken

na C. G. 2in niet wist op te fporen. En wat kon men wel an-

tot A-é ^^"^^ verwachten van iemand , die deze flelling bc-

— weert ( * ) , dat de duillerheid , welke in de Heilige

Schrift gevonden wordt , daar toe nuttig is , dat van

de ónderfcheidene Uitleggers ook meer waarheden

in dezelve ontdekt worden? Over de Zedenleere

zegt hij , op vele plaatzen , veel goeds en fraais ,

maar ook elders veel, dat onzeker is, en naar de

bnitenfporigheid eener dweepachtige Monniken-God-

zaligheid fmaakt. Hij is onuitputlijk in fpitsvinnigc

,

nutteloze, ja ongerijmde vragen, welke hij met cmst

behandelt , als waren zij van het uiterst gevvigt.

Eindelijk , toont hij zich ligtgelovig genoeg , om-

trent wonderwerken, welke in zijnen tijd, en zelfs

in zijne tegenwoordigheid , zullen gebeurd zijn , en

1 van welken hij 'er meer dan twintig bijbrengt, hoe-

wel hij tevens erkent , dat van deze wonderen , ter

naauwernood de geheele Had, in welke zij zullen

gebeurd zijn, iet weet, dikwijls in groote fi:eden,

maar zeer weinige menfcfien, en als zij verder aan

anderen verhaald worden, is, zegt hij, het aanzien

en geloofwaardigheid van hun , die ze verhalen ,

niet zoo groot, dat men hun zonder alle twijfeling

geloven' kan.

oRosïus AUGUSTINUS vergeuocgde zich niet, zelf óczz

weder- tegenwerping der Heidenen dus wijdlopig bciint-
ïegt uis- ,

.^ ^ ^
,

woord

• (*) Lih: XI. C^p, 19.
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woord te hebben , ma^r fpoorde ook zijnen leerling III

en vriend orosius aan, om hetzelve te doen. De- ^^^^

ze PAULUS OROsius , van wiens werk wij reeds in fioofdft.

de Inleiding tot deze Kerkelijke Gefchiedenis , het "^ C. G,

één en ander gezegd hebben (*), was een Ou- ^^^ J^^

derling of Priester, Q Presbijter ^') te Tarragona^ .

in Spanje, in het begin der vijfde eeuw. Toen de selijks

invallen der Barbaarfche volken Spanje ontrust- genwer-

ten , en de aanhang der PriscilUanisten onder de P'"S«

Christenen bewegingen veroorzaakte , reisde hij,

omtrent het jaar 415, naa augustinus te Uippo ^

om deszelfs raad in te nemen, augustinus zond

hem naa PaUflina, om daar uit den mond van

mëRONYMus, die zich aldaar bevond, deszelfs ge-

voelen te verdaan , nopens den oorfprong der

menschlijkc ziel, waaromtrent orosius het oordeel

van augustinus gevraagd had, die hem dus be-

fcheiden aan mëRONYJNius wees , met eenen Brief,

in welken hij orosius aanprijst, als een' man van

een heller verftand , vloeijende befpraaktheid , en

vol ijver, om nuttig te wezen voor het huis des

Heeren (f). Bij dezen Brief had augustinus

eene vrij uitvoerige verhandeling gevoegd, over de-

ze vraag zelve , in welke hij eerst vooraf laat gaan

,

wat hij met zekerheid van de ziel gelooft. Zij is

in zekere mate onfterflijk , zegt hij, hoewel de Hei-

lige Schrift ock van eene dood der ziel fpreekt.

Zij

(*) Zie I Deel, Bladz. LUI. tot LV.

(t) AUGUSTiN. Epht. 166. p^S' 443' Tom. II. Opp,

EJ. BcnciUct. Aniv,
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III Zij is geen gedeelte der Godheid, ook is zij on-

^^^^ ligciiaamlijiv , in de eigenlijke betekenis van dit

Hoüfdft. woord; echter zou men haar een ligchaam kunnen

"^ ^•^- noemen , voor zoo ver, het geen ecnigermate op

tot 470.' ^^^^^ ^^^^ beftaat , als ook alles wat niet volllrekt

" onveranderlijk , en overal geheel is , ligchaamlijk ge-

noemd kan worden. Zij heeft hare eigene natuur,

en kan alleen door het veriland bevat, en door het

leven ondervonden worden. Ook is de ziel niet

door Gods fchuld , toelating en wil, maar door

haren eigenen vrijen wil zelven , in de zonde geval-

len , waar uit zij niet anders kan verlost worden

,

dan door de genade Gods in jesus Christus. El-

ke ziel , die , zonder deze genade en de heilige

hulp , ( Sacrame7ïtum , ) des Middelaars , het lig-

chaam , in welken ouderdom het ook zij, verlaat,

zal eens met hetzelve geftraft worden. Maar nu,

vervolgt AUGUSTiNUS, ontftaat de vraag: van waar

hebben de zielen die ichuld, welke haar, zelfs in

kinderen, de verdoemenis aanbrengt, indien de ge-

nade van CHRISTUS hun , door den doop
, geene

verlosfing aanbiedt? Daar zijn vier gewone gevoe-

lens nopens den oorfprong der ziel; het eerfle, dat

de zielen uit die ééne ziel worden voortgeplant , welke

aan den eerften mensch gegeven is; het tweede,

dat elk nieuw geboren mensch ook eene nieuwge-

fchapenc ziel ontvangt; het derde en vierde,* dat

zij te vooren reeds bellaan hebbende, eerst van God

in het ligchaam gezonden worden , of vriJAvillig in

hetzelve nederkomen. Het tVi^eede van deze gevoe-

lens had iiiëRONYMUS aangenomen, doch hier te-

scn
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gen had augustinus, behalven andere, voornaam- III

lijk deze bedenking , dat hij zich , bij dit gevoelen , ^°^^

verlegen vond , hoe de kinderen , als ook in adam Hoofdfl.

gezondigd hebbende, niet alleen na dit leven, indien ^'^^- ^'

zij ongedoopt fteiven, maar zelfs in dit leven, zon- tot Ijói

der eenige daadlijke zonde begaan te hebben, aan

ilrafien onderhevig kunnen zijn. Het is ondertus-

li;hen merkwaardig, dat hiüronymus te vooren zelf

MARCELLiNus , over die zelfde vraag, aan augus-

tinus gewezen had ( * ) , over welke deze thans

OROSius aan HiëRONYMUs zond. hicronymus prees

,

in zijn antwoord , augustinus verhandeling ten

hoogllen , maar ontfchuldigde zich , dat hij aan zij-

ne begeerte niet kon voldoen, door gebrek aan tijd.

augustinus hier nog fteeds op hopende
, gaf zijne

verhandeling, eerst na HiëRONYMUs dood, in het

licht , ten einde , gelijk hij ons zelf zegt (f), den Lezer

te waarfcluiwen , om of geheel niet te vragen , hoe

de ziel aan den nieuwgeboren mensch wordt me-

degedeeld? of ten minflen, in deze duistere zaak

alleen die oplosfing aan te nemen, wclke niet met

de duidelijke leere des geloofs flrijtlt, te weten, dat

de kinderen, indien zij in christus niet wederge-

boren worden, buiten twijfel verdoemd zijn. Doch,

wij zullen omtrent dit onderwerp meer zeggen moe-

ten, wanneer wij de verfchillen met pelagius ver-

halen zullen, in welken augustinus eene voorname

roile gefpeeld heeft. Hoe het zij, orosius bragt,

bij

(^*y Epist. 82. pag. 213. Tom. II. Opp. Ed. Francof,

(t) Rctractt. Libr. II. Cap. 45.

V. Deel. D
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ril bij zijne tvederkomst, misfchien een mondelijk ant-

BorR woord van hicronymus mede , maar bijzonder

Hoofdfl. dacht hij zijn vaderland, met eenige overblijfzelen

na C. G. van den Heiligen stefanus, den eerllen Martelaar,

tot 1-6. ^^ verrijken , welke men , juist ten dezen tijde ,

voorwendde, in Pahcflina ontdekt te hebben, heb-

bende de Priester of Ouderling lucianus , nabij

^erufalem^ door eene Godlijke Openbaring, verno-

men, waar zijne beenderen verborgen lagen (*).

Daar is nog een verhaal van deze ontdekking, het-

welk in eenen Griekfchen Zendbrief aan de geheele

Christelijke Kerk vervat was, in eene Latijnfche

Overzetting voorhanden (f), van den Spaanlchen

Priester abundius avitus , die een gedeelte dezer

overblijfzelen , met dit verhaal , en eenen Brief, door

OROsius , aan den Bisfchop en de gemeente van

Braccara^ in Spanje overzond, orosius met de-

zen buit, en het voornemen, hem door augusti-

Nus opgedragen, om het Christendom tegen de Hei-

denen , uit de Gefchiedenis , te verdedigen , in Spanje

tcmggekeerd , . bragt het laatfte, in het jaar 417,

tot (land, door zijn werk, hetwelk, in vele Hand-

fchriften d&n titel heeft , Hormesta of Ormesta mtiti'

di\^ of Adverfm Paganos Hhtoriarum Libri Sep~

tem. Dat is, het eerde woord, volgends eciie

waarfchijnlijke gisfing , gelezen wordende, Orofti.

moesta miiudi : De rampen der Wereld^ of zeven

Boeken der Gefchiedenis[en tegen de Heidenen^ in:

welk

(*) GENNADius (h Vir. Illufl. Cap. 39, 45. etc.

(t) Zie BAROiN. Ann. Eccles, a, 415.
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welk werk hij, clc Gefchiedenisfen van de Schep- III

ping der Wereld af verhalende, zich vooral be- ^°^

paalt tot de rampen , welke het menschdom en de Hoofdft.

volken zijn overgekomen , ten einde dus aan te to- '^a C- G.

nen, dat de tegenwoordige onheilen, welke het Ro-
Jq^ ^_^[

meinfche llijk troffen, niet aan het Christendom,

noch aan de Christenen , te last gelegd kunnen

worden. Dit werk van orosius , hoewel hij vQor

het overige niet meer dan een middelmatig Schrijver

is, die verfcheidene onzekere maren en vertellingen

als waarheden overneemt, en omü'ent de Tijdreke-

ning vrij onachtzaam is , heeft nogthans zijne waarde ,

nlzoo het verfcheidene merkwaardigheden behelst,

voornaamlijk uit die tijden , welke het naast aan

des Schrijvers leeftijd komen. Het is, om deze re-

den , ook meermalen in de XVde en XMde eeuw in

druk uitgegeven, de laatfte uitgave is die van. sige-

bert iiAVERKAöiP , te Leyden 1738 in 410 (*). Ach-

ter deze laatfte uitgave is nog een opftel van oro-

sius, tegen de Pelagianen gevoegd. De Brieven,

welke TRiTHEMius (t) aan orosius toefchrijfir,

zijn niet meer voorhanden , ten zij trithemius

hier eenen misflag begaan hebbe.

Doch , het is tijd , om tot de Gefchiedenis van Geheel

het Romeinfche Rijk weder te keeren. Na de dood ^'^'^^^^
' van het

van Keizer hoxorius , wieip zich één van zijne Romein-

ftaats-

(•) Bij de Schrijvers, in het I Deel van deze Ge-

fchiedenis, met betrekking tot orosius aangehaald, voe-

ge men nog bayle Dict. Hht. dit. V. orosius.

(t) Z>^ SS. Ecdes. Cap. 121.

D 2
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III (laatsdienaren , joannes , tot Keizer op. Maar de

°9^'^ Oosterfche Keizer theodosius de jongere ^ wilde

Hoofdft. hem niet erkennen, maar zond zijnen Veldheer ar-

na C. G. DABüRius, met een leger naa Italië^ die joannes,

tot 4-6 ^" ^^^^
J'^'^'' 4--^' overviel en ter dood bracht. Than.s

- benoemde theodosius zijnen Neef valentiniaan
fche Rijk

jjj ^-qj Keizer van het W'esten , onder vooediifchap

Westen , van zijne moeder placidia , Zuster van Keizer ho-

ondervA- norius , die eerst met den Gothifchen Koning
LENTINI-

, , ,

AAN III.
ATHAULF, en naderhand met konstantius, was

getrouwd geweest, dien honoril's , in het jaar 421,

tot zijnen rijksgenoot had benoemd, en die weinige

maanden daar na overleden was; bij hem had pla-

cidia haren Zoon valentiniaan III. De verwar-

ringen namen, onder deze regering, meer en meer

toe, zijnde de Keizerin niet in ftaat, om den naar-

ijver en heerschzacht der rijksgrooten te beteugelen.

AëTius en bonifacius waren thans de dapperfte en

gelukkigfle Veldhccren, die het \'\^esterfche Rijk had.

De laatfte, die Landvoogd van Afrika was, door

AëTius verraderlijk befchuldigd zijnde , riep de Wan-

dalen uit Spanje te hulp , wier Koning genseriic ,

of geiserik 5 in het jaar 429 , met het grootfle ge-

deelte van zijn volk , waar bij zicli ook Gothen ,

A-anen^ en andere Dultfchers voegden, naa Afrika

ovcrllak, en hetzelve grootcndeels bemagtigde (*):

Op

(*) OLYMPioD. Op. pnoT. BibUoth. Cod. LXXX. pag»

196. socRAT. /-Ji'sr. Ecc/es.VU. 23, 24. FILOSTORG. 7//:>7.

ECC/CS. XII. 12, 13. PROSPER f/ IDATIUS ifl CJiroil. PRO-

COP. de bel'.Q Vandal, I. 3. jornand. de rcb. Cct. C. 3,3.
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Op dergelijke wijze hadden zich, omtrent het jaar III

A^.o^ reeds verfcheidene Duitfche volken, tegen wil ^°^^

en dank der Romeinen , in het Westersch Rijk ge- iioofdft.

vestiffd. De Burgundiërs ^ Alemnnnen ^ Friezen en "^ ^* G*

Saxen , deden geduurigc invallen en richtten zware
[^^ ^_^]

verwoestingen aan , de Franken vestigden zich aan ——

—

de Maas en den Rkyn , in het land, bij de Ro-

meinen Germania Secunda genoemd ; Brittanni'è

was door den Keizer honorius reeds in het jaar

410 , aan zich zelve overgelaten , en in liet jaar

426, werden de Romeinfche troepen, niet in (laat

zijnde, hetzelve tegen de Pieten en Scoten ^ die het

Noordelijk gedeelte dezes Eilands bewoonden, lan-

ger te befchermen , geheel uit hetzelve getrokken (*).

De Keizerin placidia , Moeder van valenti- Invallen

NiAAK III , bleef het Rijk , als voogdesfe van haren "^^ ^'^^"

„ , rL 1 . r-v , woestin-
Zoon , beltuuren , tot het jaar 450. Omtrent wel- o-en door

ken tijd een nieuwe ramp het Westersch Rijk dreig- attila

de. De Hunnen , onder het gebied van twee Broe- ^v}£^'

ders, r.LEDA en attila, in het Oostcrsch Keizer-

rijk gevallen, waren door Keizer theodosils, ter

naauwernood , met geld en gefchenken , afgeweerd

;

waar na zij, hunne wapenen naa het Oosten wen-

dende, in Tartaryë^ tot dicht bij China ^ waren

doorgedrongen. In Europa wedergekeerd, dreigden

zij het Rijk op nieuw, en theodosius zag zich,

in het jaar 443, op nieuw genoodzaakt, den vrede,

voor

(*) GiLDAS de Excid. Britt. Cap, 12. fq, bp.da Hist.

Eccles. Gentis Auglor. I. 12.
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IIT voor eene jaarlijkfche fomme gelds, van hen te koo-

^^?\T^
pen. ATïiLA , twee jaren daar na zijnen Broeder

Hoofdfl. BLEDA ter dood gebracht liebbende , en nu alleen

na C. G. Qy^^r de Hunnen regerende , drong met een leger

tot ±76. ^'^'^ tenminflen 500,000 man, over den/i^j^, 'mGaï-

^ li'é^ in het jaar 451 , alwaar hij overal de ijslijkfte ver-

woestingen aanrichtte, zich zelven den geesfel Gods

noemende, honoria , de Zuster van valentiniaan

lU, door dezen, om hare ongeregeldheden, van het

Hof verwijderd , had hem uitgenodigd , en hem

zelfs eenen ring gezonden, ten onderpand van haar

befluit, om hem te trouwen, en hem tevens hare

eisfchen op het Rijk af te ftaan. Ook deed gen-

SERiK, Koning der Wandalen^ hem groote aanbie-

dingen, indien hij GaUré veroverde. Hij werd, ech-

ter , in dat zelfde jaar , door den Romeinfchen Veld-

heer AëTius, met wien zich theodorik. Koning

der Gothen ^ bieroveus. Koning der Franken^ de

Burgondi'érs en anderen, in een gemeen verbond

tegen attila, verëenigd hadden, in de vlakte van

Catalaunum , ( Chalons aan de Marne
, ) met eene

groote nederlage, geflagen. Doch, zijn leger op

nieuw verfberkt hebbende , rukte hij , in het faar

452, in Zfö//è", alwaar hij vcrfclieidene fteden innam

en verwoestte, latende de inwoners nederüibelen.

Bij deze gelegenheid namen vele menfchen de wijk

naa de Eilanden in de Adriatifche zee, alwaar zij

de flad Venctïé ^ op deze eilanden, gedicht, of ten

.minden aanzienlijk vergroot hebben. Reeds ging

ATTILA op Rome los, toen de Bisfchop dier ftad

hem.
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hem , met twee ftaatsdienaars van den Keizer III

te gemoet gereisd zijnde , hem bevveegde terug ^^^^

te trekken , onder voorwaarde , dat de Romeineji Hoofdft.

hem eene jaai-liikfche fchatting betalen , en dat men na C. G.

, ir • ^ j Ta3r363.
hem HOXORiA, s Keizers Zuster, zou toezenden, ^q^ ._g^

Gelukkig voor de Romeinen, dat deze Vorst kort '

—

daar na, in het jaar 453 of 454, overleed. Zijn

Rijk werd, door de onderlinge verichillen van zijne

Zonen, verdeeld, en de overgeblevene Hunnen be-

gaven zich weder naa de Zwarte zee, en de greu'

zen van Jifié^ terwijl de door hen veroverde landen

' door Duitfche en andere volken in bezit genomen

werden (*).

VALENTiNiAAN IE , van de vrees voor de Hun- Dood van

nen verlost, leefde in eene domme vadzidieid, en
^'^''^^"'

kende geen ander vermaak, dan ongebondenheden. m.
De vi'ouw van eenen maxdius , eenen man van aan-

zien, onteerd hebbende, bracht deze, op wraak be-

dacht, eerst den Veldheer Aëxius, den fteun des

Rijks, bij den Keizer in een kwaad vermoeden, en

deze had de dwaasheid, van dien dapperen man, in

het jaar 454, met eigene hand te doorfteken, maar

de Keizer zelf werd, in het volgende jaar, door

toedoen van maxi.aius, van de lijfwacht van actius

omgebracht, na eene regering van ruim 30 jaren,

heb-

(*) pRisci Excerpta de Legatt. pag. 27, 30. pros

PER in C'iron. in c.\Msn Lectt. ant. Tom. I. p,:g. 309.

VICTOR Tununenf. Chron. pag. i. ap. sc.^liger. in Tha.

- te!32p. CASSiODOR. /« Chroti. pag, 367. Tom. I. Opp. JOR-

NANDEs de reb. Get. Cap. 35-42. 49 , 50.
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III hebbende 36 jaren geleefd ; hij liet flechts twee

®°?^ dochters na, en geene zoonen (*).

Hoofdfl. MAXIMUS liet zich terflond tot Keizer uitroepen.

na C. G. Ook noodzaakte hij eudoxia , de weduwe van Kei-

tot 476.
^^^' VALENTINIAAN IlT, om zijnc geoiaahn te wor-

" den; die over dezen dwang, en den moord van ha-

Korte
j.gj^ gemaal, verbitterd, den Wandaalfchen Koning

regering o 7 7 j &

van MAXI GENSERiK naa Italië ontbood, die ook, geheel

MUS. Afrika aan de Romeinen ontrukt hebbende, op de-
GENSERIK . j. . . . • ^r -1

plundert ^^ uitnodiging, met eene magtige vloot uit Afrika

Rome. in Italië aanlandde, en op Rome aantrok, maxi-

mus, hier van de tijding bekomen hebbende , vertrok

uit Rome^ hetwelk van zijne meeste inwoncren ver-

laten werd. Maar het volk, te hoop gelopen, ver-

volgde den Keizer met fteenen, en een foldaat, die

zich onder den hoop bevond , doodde hem , nadat hii

naauwlijks eenige maanden geregeerd had. Drie dagen

daar na trok genserik in Rome ^ zonder eenigen te^

genweer, en de ftad van moord en brand, op voor-

fpraak van den Bisfchop leo, verfchonende, liet hij

dezelve nogthans 14 dagen lang plunderen, voerende

eenen onmctelijken fchat , en de fchoonfte gedenkftuk-

ken , waar onder ook de kostbaarheden vaii den Tempel

\:m yerufalem ^ die titus naa' 7? öWé» gebracht had,

met zich naa Afrika^ bcne\'ens de Keizerin ecdoxia,

en hare twee Dochters (f). Van

(*) ID.AT. Chron. Libf. III. Cap. 5. Tom. II. Leett.

CANis. pag. 186. EVAGR. Hist. Ecch's, II. 7. en de an-

deve Schrijvers hier voor gemeld.

(I) siDoN. APOLLiN. Epist. Llhr. II, Ep. 13. en de

Schrijvers boven aangehaald.
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Van toen af fpoedde zich het Romeinfche Rijk UI

tot zljrten ondergang; eenige Grooten, die het ge- ^°^*^

weid in handen hadden , fielden den éénen Keizer Hoofdff.

na den anderen , \^^llekeu^g aan , dien zij even wil- na C. G.

lekeiirig weder onttroonden. Op de tijding van de
^^^ ^^'

dood van maxi:mus , nam avitus , deszelfs afge

zant bij den Gothifchen Koning theodorik te To- r-^^tlte

•
, ,

^
Keizers

iofa^ op deszelis aanraden, in het jaar 455, het jn het

rijkspurper aan. Maar in het volgende jaar 456, Westen

nam riciimer , een Sneef ^ maar Bevelhebber in^yg^^,_

Romeinfchen dienst, eene overwinning op gense- lus, met

RIK behaald hebbende, avitus, in naam van «i*^"
J-'|!j'" !„

Romeinfchen Senaat
, gevangen , en hem den troon einde

onwaardig verklarende , deed hij hem tot Bisfchop t^^^ni^

van Placentia^ (^Plaifance ^^ inwijden. Een mid-

del, waar van men zich thans begon te bedienen,

om afgezette Vorften buiten ftaat te ftellen, om het

gebied te hernemen, dat men hen Geestelijken of

Monniken maakte, of in een klooster zond (*).

RiciMER , het Rijk tien maanden zonder Opperhoofd

gelaten hebbende, befchikte, in het jaar 457, over

hetzelve , met toeftemming van leg , die thans in

Konftantinopohn regeerde, ten behoeve van mato-

RiANus , die onder aütius gediend had , een' man

van moed, en in flaat, om zelf te regeren, en den

val van het Rijk te verhoeden. Doch deze goede

hoedanigheden den ijverzucht van riclmer gewekt

heb-

(*) SIDON. APOLT.IN. Carw.. VI r. feu Paneoyrkns

Avito dictus pag. 714. idat. et viCT. Tunun. th cc. gre-

#DR. Turon, Hist. Franc9f. Lihi\ II, Cap. 11,
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III hebbende, zette deze, in het jaar 461 , den Keizer

*iv'^
af, en bragt hem ter dood (*), ftellende in zijne

Hoofdft. plaats zekeren severus tot Keizer aan, die minder

na C. G. bekwaamheden had , doch ook dezen ruimde rici-

tot 4-6. ^"^^^
' "^ "^^ i^^^ 4^5 ' ^"^ 'i*^" ^v^g 9

^v^^^* "a hij

- anderhalf jaar de opperde magt uitoefende, zonder

^ aan iemand den naam van Keizer te geven, of dien

zelf aan te nemen. EindeUjk, verzocht de Raad

van Rome ^ ten einde van riciinier onrifhanglijk te

worden, den Oosterfchen Keizer leo,^ om hun den

Patricius anthemiüs, als Keizer, toe te zenden.

LEO zoiid dezen, in het jaar 467, met een leger,

en den titel van Augustus , naa Italië, ricimer

maakte nu den fchijn van onderwerping, en anthe-

miüs, ten einde hem geheel te winnen, gaf hem

zijne dochter ^en huwlijk. Maar ricimer's hecrsch-

zucht duldde niemand boven zich, hi} verliet, in

het jaar 469, R.ome ^ misnoegd, en fchoon hij door

de tusfchenkomst van aanzienlijke mannen, bijzon-

der van EPiFANius, Bisfchop van Ticimim ^ thans

Pav'ta^ weder met d^Q.\\ Keizer verzoende, duurde

deze vrede niet langer dan tot het jaar 472, wan-

neer ricimer, met een leger, naa Rome trok, de

ftad, door uithongering, vermeesterde , en anthe-

miüs van het leven beroofde. W'cinige dagen daar

na overleed deze Keizermaker aan eene ziekte, heb-

bende nog vooraf OLYBRius , die placidia, doch-

ter van den Keizer valentiniaan llï, ten huwlijk

liad,

(*) SI DON. Cnrnn. V. feri Panegijn'cus Majoriano

dkttis. PROcuP. de bello Vandal, I. 7. n
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had, tot Keizer doen uitroepen (*). olybrils re- III

geerde nog geene drie nituindeii , wanneer eene ziek- '^^^^

te hem uit het leven nam. I'hans nam glyceril'S lloofdfl.

het pui-per aan. liet hof van Konfia7itinopolen de- "^ C. G.

zen weigerende te erkennen, zond julius nepos ,
jqj'^ ^_|*

met een leger, die hem in het jaar 474 noodzaakte,

van het Rijk af te Itaan , en zich te vergenoegen ,
•

om Bisfchop van Sahuen in Dnlwati'é te worden.

juLiüS NEPOS werd , in het volgende jaar 475 , door

ORESTES, dien hij, met een leger, naa Galli'è ge-

zonden had, op zijne beurt, onttroond, en ge-

dwongen, naa Saloiien de wijk te nemen, alwaar

hij, 5 jaren daar na, overleden is. Thans benoéhi-

de ORESTES zijnen Zoon romulus aug'ustülus

tot Keizer, nemende in deszelfs naam de regering

op zicli. Deze was de laatfte Keizer van het Wes-

tersch Rijk, hetwelk met romulus augustulus

een einde nam , gelijk de ftad Rome door romulus ,

en het Rijk door augustus gefbicht was. Te we-

ten, de Duitfche en andere vreemde foldaten, in

dienst des Rijks, in het jaar 476, tot beloning van

hunne dienden, het derde gedeelte der landerijen

van Itüli'é eifchende, en zulks hun door orestes

geweigerd wordende, wilden zich dezen eisch met

geweld verkrijgen , en verkozen eenen odoacer,

eenen Rugiër, tot hun Opperhoofd, die orestes

in Pavië overviel, en ter doud deed brengen, en

den

('*) siDON. Cann. II. feu Panegijricus Anthemio die-

tus. Ei\A"OD. Hta B. Epiphaaii en de Sclnijvers bovea

aangehaald.
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III den Jongen augustulus afgezet hebbende , op een

BOEK kasteel in Campani'è verzond. Rome zich aan odoa-

Hoofdd. CER onderworpen ^ hebbende , werd hij , in het

ira C. G. jjiar 476, als Koning der Duitfchers in Italië^ uit-

tot 4-6.* omroepen , onder welken tijtel hij 13 jaren geregeerd

- heeft. Op deze wijze nam het Romeinfche Rijk,

in het Westen, zelfs tot den naam toe, een ein-

de (*).

Regering Onder dit alles had het Keizerrijk in het Oosten,
van THE-

j^Qg 2eer inwendig door tweedragt meermalen ge-
ODOSIUS ^ 00
11. in het fchokt, en niet min hevig dan het Westen, van de

Oosten, onbcfchaafde volken aangevallen , en dus buiten

ftaat, om het Westersch Rijk te hulp te fchieten,

of in de pogingen daar toe ongelukkig , zich nog-

thans ftaande gehouden en gehandhaafd. De gun-

ftige ligging der hoofdflad Konftantinopohn , een en

ander prijswaardig Keizer en Staatsdienaar, of dap-

per Veldheer, als ook dat de Duitfche en Noordfche

volken zich meer naa het Westen wendden , een veer-

tigjarige vrede met de Perfen, de zeemagt, welke dit

Rijk op de been hield , en andere hulpmiddelen

,

hadden bijna meer , dan men verwachten kon , tot

deszelfs behoud en veiligheid medegewerkt, tiieo-

Dosius II, of de Jongere, Zoon van arkadius,

had , zedert het jaar 408 , den troon in het Oosten

bekleed; gcduurende zijne raindeijarigheid , zijnde

hij

,

(*) MARCELLIN. in CJiron. ap. SCALIG. /. c, p. •^i.fq.

CASSIOD. ;/; Chron. p. 368. ennod. in Vita S.Epiphanii,

PRocop. de bello Goth. 1. i. jornand. de reb, Qet. L e.

Cap. 45, 46. pag, 678. fq.
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hij , bij zijns Vaders overlijden , naaiiwlijks agt ja- Iir

ren oud, handhaafde de bekwame en zorgvuldige ^^^
Staatsdienaar anthemius, en vervolgends 's Kei- Hoofdft.

zers Zuster pulcheria, de goede orde en nist. "^ C. G,

Meerderjarig geworden , aanvaardde hij zelf de rege- Iq\ ^J^l

ring, maar een zwak Vorst zijnde, bleef hij (leeds

van den invloed van- anderen afhanglijk; en de ge-

fnedenen , die men aan het Hof te Konflantiuopokn ,

naar Oösterfchen praal, had, en uit welke gewoon-

lijk de Opperkamerheeren , (^Prcepofiti Sacri Cubï-

ciili , ) genomen werden , deeden , in zijnen naam

,

wat zij wilden, terwijl zij hem met vermaken en

Godsdicnftige oefeningen bezig hielden. Zoo achte-

loos was hij, omtrent regeringszaken, dat hij, zon-

der het te lezen , alles ondertekende , wat hem werd

voorgelegd. Vergeefs zocht hem zijne Zuster, pul-

cheria, de onvoorzichtigheid van zoodanige han-

delwijze onder het oog te brengen, door hem een

gcfchrift te doen ondertekenen, waar bij hij zijne

gcmaalin atiienais , Dochter van den Wijsgeer

LEÖNTius , eene fchoone en verdandige Vorstin,

aan haar afftond, om hare flavin te wezen. Alhoe-

wel hij niet ongeleerd, en zelfs in eenige befchaafde

kunden vrij wel ervaren was , nogthans verlaagde

hem eene verkeerd gepLivatfle Godsdienffigheid , tot

eene foort van Monniken -Godzaligheid en toteenen

kruipenden eerbied voor de Geestelijkheid. Zijn Pa-

leis geleek naar een Klooster, hij vastte menigma-

len , inzonderheid op den vierden en zesden dag

der week, vereerde de Christelijke Leeraren in zoo

hüoge mate, dat hij zelfs eens eenen morsCgen man-

tel
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lil tel van eenen overledenen Bisfchop omhing, tert

'

®^"^ einde daar door aan 's mans heiligheid deel te kr^'-

Hoofdft. gen (*). tiieodoretus (f) brengt onder ande-

na C. G. ren een voorbeeld bij, „ hoe zeer," gelijk hij zich

tot
4-6.' uitdrukt, ,, theodosiüs de Godlijke wetten gehoor-

•

' „ zaamd hebbe." Zekere Monnik, wien de Kei-

zer eene gunst, om welke hij verzocht, geweigerd

had, had de üoutheid van hem te zeggen, dat hij

hem uit de Kerkelijke Gemeenfchap uitfloot. De-

Keizer was hier over zoo ontfteld , dat hij weigerde zij-

ne gewone Ipijze te gebruiken, tot dat die ban door.

denzelfden perfoon wais opgeheven , die denzelveir

ritgefproken had. Vergeefs verzekerde hem de Bis-

fchop der flad, dat deze ban volflrekt geene kracht

had; de Monnik moest met vele moeite opgezocht

worden, opdat hij den Keizer weder in de gemeen-

fchap der kerk aannam. Zoodanige trekken tonen

duidelijk, hoewel 'er ook voorbeelden zijn van ede-

ler gezindheden van dezen Vorst , dat zijne denk*

beelden omtrent den Godsdienst zeer beneveld wa-

ren , en hier in was' zijne Zuster , die bijna als

eene Non leefde , hem ten voorbeeld. Wie verwondert

zich dan , dat , bij zulke gezindheden der Vorflien

,

de geestelijken dra een al te verregaand gezag en in-

vloed verkregen hebben (§)? Zijne regering was

voor

(*) socRATEs liht. Eccles. VII. 22.

(t) Hist. Eccles. V. 36.

(5) Excerpt, ex prisci Hiu'or. pag. 40. fq. ed. Fe-

net. sozoMEN. Hht. Eccles, IX. i. bialala Chronogr,

Part. II. pag. 19. Feuet. 1733. /0/.
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voor het overige niet zeer voorfpoedig te noemen. III

Zijne Veldheeren voerden wel eenén oorlog tegen de ^'^^

Per/en niet ongelukkig, en door de verdeeldheden Hoofdd.

onder de Zoonen van den Koning van /Armenië ,
na C. G.

kwam in het jaar 441 , omtrent de heltt van dat
[^^ ^ ^^

Rijk onder zijne heerfchappij , terwijl het overige ge

deelte zich aan de Perfen onderwierp. Maar zijne

ondernemingen tegen de Wandalen vielen over het

geheel ongelukkig uit, en voor de Hunnen whs hij

in zijne Hoofdfiad zelve naaiiwlijks veilig, zoodat

hij, gelijk wij gezien hebben, zich moest verbinl

den , om aan hunne Koningen bleda en attila ,

een jaargeld van 700 ponden gouds te betalen. Ja,

toen zij, in het jaar 447, juist wanneer Konftanti-

vopolen en andere oorden des Rijks veel geleden

hadden, door eene zware aardbeving, andermaal in

het Rijk waren gevallen , kon hij geenen vrede ver-

werven, dan op deze fchandelijke voorwaarden, dat

hij ATTILA terdond 6000 ponden gouds betaalde,

en zich tot eene jaarlijkfche fchatting van 1000 of

cooo ponden verbond. Door deze vernedering ver-

gat THEODOSius zich zclvcn zoo zeer, dat hij zijne

toeflemniing gaf tot eene üimenzwering , om attila

te vermoorden , welke ontdekt zijnde , kostte het

den Keizer nieuwe laagheden, om dien veroveraar

te vrede te ftellen. Niet lang daar na overleed

THEODOSIUS, in het jaar 450, na eene regering

van 43 jaren (*).

De-

(*) PROSPER Qh-on. MARCELLIN. ChroH. PRISC. in Ex'

cerpt, p. 23, 33, 48. socRAT. Hist. Eccles. VII. 18,

20.
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III Deze Keizer heeft bijzonder zijnen naam bekend

BOEK gemaakt, door het wetboek, hetwelk naar hem Co-

Hoofdfl. ^^^ Theodojlanus heet. Tot zijnen tijd toe ont-

na C. G. brak eene verzameling van de wetten der voorgaan-

tot^ irö
^^ Keizeren in het Roomfche Rijk. Twee rechts-

geleerden gregorius of gregorianus en hermo-
Wetboek Qgjyj^p^Tus , die onder konstantyn den Grooten

,

van THE- ^ . „ , -,, ,11 , 1

ODosius. ^'f ^Ü"^ Zoonen, leerden, hadden wel twee zooda-

nige • verzamelingen ondernomen , van welke nog

overblijfzelen voorhanden zijn (*), doch behalven

dat dit flechts het werk van ambteloze lieden was,

flrekten zich deze verzamelingen enkel uit van ha-

DR.IANUS tot KONSTANTYN dcu Grootett. OndcT-

tusfchen was , door dezen Keizer , eene geheel nieu-

we inrichting aan het Rijksbeftuur , en aan de vorm

van rechtspleging gegeven , ook had de invoering

van het Christendom hier op eenen zeer grooten

invloed gehad. 'Er waren zeer vele wetten voor-

handen, die tegen malkanderen inliepen, en het ge-

tal der fchriften van oude rechtsgeleerden, welke

men moest raadplegen, was bijkans ontelbaar. Om
deze verwarring in de rechtsgeleerdheid te verhel-

pen , had Keizer valentiniaan III reeds in het

jaar 426 bepaald, welke fchriften van oude rechts-

geleerden behoorlijk kracht en gezag bij de lecht-

ban-

20. THEODOR. V. 37 , 39. PROCOP. dc bcllo Peff. I. 2.

dc Mdiflciii lujliniani III. i. etc.

(*) Men vindt dezelve in anton. sciiulting. Jurh-

prttd. vetits Ante - Jujiinianca pag, 680. [qq» Lvgd,

Bat. 17 17. 4.
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banken hebben zouden (*). Doch, opdat men III

ook van de wetten van konstantyn en zijne op- ^^^
volgers beter gebruik zou kunnen hebben , liet theo- Hoofdf^.

Dosius , door agt Rechtsgeleerden , onder welken "^ C. G.

ANTiocHus , een aanzienlijk Staatsman, die ^''^- tot t-ó]

fectus Pr£torio Orientis en Conful geweest was

,

de voomaamfte was, de nuttigde en noodzaaklijkfte

wetten , door deze Keizers , benevens zijne eigene en

die van zijnen Neef valextinianus III , gegeven

,

gedeeltelijk verkort , onder zekere titels , of opfchrif-

ten, en clasfcn verzamelen, en deze verzameling,

(Cöö?^x,) voerde hij in het jaar 43S , in zijn Rijk

in (t), gelijk valentiniaan zulks, kort daar na,

in zijn Rijk deed. In het vervolg werd zij ook

door de Oostgothen in Italië^ de Wandalen 'm Afri-

ka ^ en de JVestgothen 'm Gallië en Spanje^ aange-

nomen. Een uittrekzel uit dezeh^e, op last van

ALARiK, eenen Koning der Westgoihen ^ in het be-

gin der zesde eeuw gemaakt, is oorzaak geweest,

dat deze Codex ^ welke bovendien in het Oostersch

Keizerrijk, na verloop eener eeuw, zijn gezag ver-

loor, niet volledig tot ons gekomen is. De over-

blijfzelen van denzelven zijn door jac. gothofre-

Dus verzameld, en met eene voortreflijke verklaring

( Commentarius , ) opgehelderd , zijnde na zijne

dood

(*) Cod. Taeodos. Libr. I. /;/. 4. de Respons. Pru-

dent, l. unica.

(t) Novella I. Theodos. II. pag. i. in Cod. Theodos.

Tom. VI. P. II. edit. ritteri.

V. Deel. E
11
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III dood in het licht gegeven (*). Deze verzameling

^S*Ji^ van wetten is voor de Kerkelijke Gefchiedenis van
ÏV .

Hoofdft. ^^2e tijden zeei: belangrijk, niet alleen omdat, in

na C. G. liet gemeen , daar in verfcheidene wetten , de gees-

tot 1-6 f^'iii^f^cid , ( Clerus
, ) betreffende , voorkomen , maar

— n . ook het geheele laatfte Boek enkel wetten bevat , wel-

ke het Kerkelijke betreffen' , onder de tijtcls : v^/n het

KathoUjk geloofd van de Bhfchoppen ^ Kerken en

Geestelijken , van de Ketters , tegen den herhaalden

Doop^ van de Afvalligen, van de jfoden, Hemel-

vereerers en Samaritanen , van de Heidenen, Of-

feranden en Tenipelen enz.

Redering pulcheria , de Zuster van theodosius , dié

van MAR-
^g^ tiitel van Augusta, of Keizerin, voerde, en

CIAMUS. ^
.

,

altijd veel aandeel aan de regermg, bij het leven

van haren Broeder, had gehad, trouwde na zijne

dood , in het jaar 450 , met marcianus , een krijgs-

kundig man, en een' beminnaar van het recht. On--

der zijne regering genoot het Keizerrijk van het

Oosten rust. Als attila van hem het gewoon

jaarlijksch gefchenk, of fchatting, vorderde, gaf

deze Keizer hem tot befcheid: Indien hij zich flil

hield , zou hij gefchenken ontvangen , maar indien

hij dreigde, zou men hem weten te ontvangen; op

wèl-

(*) Door ANT. MARViLLE tc L-^oH i568 In 6 Deelen

in Folio, naderhand verbeterd door joh. dan. ritter te

Leipzïg 1736 enz., in VII Deelen. Men vergelijke hei-

NECCius Hist, Juris Ronu I. 5. §. 378. pag. 476. ed»

RiTTERi etc.
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welke verklaring attila zich naa het Westen keer- m
de , en het Oosten met vrede liet. De regering van ^^^^

MARCiANUS was. Ongelukkig voor het Rijk, kort ^joQfyfl^

van duur ; na 6 en een half jaar geregeerd te heb- "^ C. G.
Toot* '^^ o

ben , overleed hij , in het jaar 457 , eenen zoo goe- ^^'^ ^^]
den naam van deugd en ijver voor het rechtzinnig "

geloof nalatende, dat hem de Griekfche Kerk onder

het getal van hare Heiligen geplaatst heeft (*).

De opvolger van marcianus was leo , dien men Regering

den bijnaam van den Grooten gegeven heeft. Hij \'^" ^^^

was de eerde Keizer, die zich liet kroonen, door Grooten.

anatolius, toenmaligen Patriarch van Konfianti-

nopoïen. Hij was een wakker Vorst , doch die zich

te veel in de Kerkelijke verfchillen mengde , welke

de Christenen, in zijnen tijd, beroerden. In het

jaar 468, rustte hij eene zeer groote oorlogs -vloot

uit , welke hij , met een magtig leger , tegen de Wan-
dalen in Afrika zond, doch, alhoewel het eiland

Sardinië^ en een groote ftreek lands van Afrika^

reeds bemagtigd was, leed deze aanzienlijke magt

groot nadeel , door de verraderij van den vlootvoogd

BASiLiscus, waar op, in het volgende jaar, de vre-
'

de met de Wandalen gefloten werd. Met de Hun-

ven oorloogde hij voorfpoediger , maar inwendige

bewegingen, door de heerschzucht van fommige

Grooten verwekt, ontrustten zijne regering. In het

jaar 471, was hij genoodzaakt aspar, eenen Alaan ^

zij-

(*) PREscus in Excerpt, pag. 27. ed. Fenet. evagr.

Hist. Eccles. Libr. II. Cap. i. et 48. Excerpt, ^xtiieo-

DORO Lect. pag. 509. theopka.nes Chron. pag. 89.

E a
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III zijnen Veldheer, door wiens toedoen hij het Rijk

BOEK verkregen had , maar die zich allengs alle magt

Hoofdfl. aanmatigde, te doen ombrengen, waar na hij des-

na C. G. zelfs aanhang, met behulp van zeno, beteugelde,

tot A-ó*
^^''' ^^'^^" '^y '^'^^^^^ Dochter, in het jaar 458, ten

huwlijk had gegeven. Kort daar na overleed leo,

na eene regering van 17 Jaren, in het jaar 474,

hebbende , kort vóór zijne dood , zijnen Kleinzoon

LEO II, geboren uit zijne Dochter arivADIA , bij

ZENG , tot Ccefar of Rijksöpvolgcr , verklaard , die

hem ook opvolgde, doch, na verloop van 10 maan-

den, overleed, en het Rijk aan zijnen Vader zeno

overliet, onder wiens regering het Keizerrijk van

het Westen een einde nam, gelijk wij gezien heb-

ben (*).

Wetten H*^^ zwak ook de regering der laatfle Keizeren

tesende van het Westersch Rijk ware, zij ijverden echter,

jjg'jj'

^"
naar vermogen, tegen de Heidenen, die nog (leeds

in groten getale overig Avaren, en zelfs aanzienlijke

en geleerde mannen onder zich hadden, valenti-

NiAAN lil en marcianus verboden, bij eene wet,

in het Jaar 451 , dat niemand de voor lang gefloten

Afgodstempelen zou beitaan te openen , derzelver

deuren met kransfcn te verfiercn, vuur op de Alta-

ren te ontftcken, daar wierook op te branden, of-

fers te flachten enz. Wie dit zou ondernemen ,

zou bij den Richter aangebracht, en daar van over-

tuigd

(*) MARCELLIN. Chroti. pag. 31.CASS10D0R. in Chron,

pag. 368. PROCOP. de bello Fandal. I. 6. evagr. Hht.

Ecdes. II. 8-17. THEOPHANES /, c. pag, 94. fq»



GESCHIEDENIS. 69

tiiigd zijnde , met verbeurdverklaring zijner goede- III

ren , ter dood gebracht worden ; dezelfde flrafFe werd ^^^^

ook bepaald voor de genen , die van deze misdaad Hoofdft.

kennis gedragen, of bij de Afgods - offeren dienst fin C. G.
Tipt* "^ o 5

gedaan hadden. Indien de Landvoogd van een ge- jl^^ r^_^*

west verzuimen mogt, deze ftraffe aan den fchuldi-

gen te voltrekken , zal hij 50 ponden gouds aan de

Keizerlijke fchatkist betalen, en zijne onderbeümb-

ten even zoo veel (*). Tusfchen de jaren 467 en

472, verordenden ook de Keizers leo en anthe-

Mius , dat , indien iemand op eens anders land-

goed , of huis , met voorkennis van den bewoner

of eigenaar, den Afgodsdienst zou oefenen, niet al-

leen die landhoeve of huis verbeurd verklaard , maar

ook de eigenaar van zijne waai'digheden en ambten

ontzet , of zo hij van geringer ftand ware , aan

den lijve geftraft en tot deu arbeid in de Mijnen

verwezen , of voor zijn leven gebannen zou wor-

den (t).

Prijslijker evenwel , en meer overëenkomftig met salvia-

den geest van het Christendom, was het, wanneer -7^'^..

geleerde mannen de pen opvatten, om de Heidenen, tegen de

door redenen , te overtuigen. Zulks deed salvianus ,
Heide-

een geboren Galliër^ een Ouderling of Priester te
"^"'

Masfilia , (^Marfeiïle ^^ doch dien gennadiüs (§),

eenen Leeraar der Bhfchoppen noemt , opzetlijl: door

een werk tot verdediging van het Christendom , en

bij-

(*) Cod. Tuftin. Lihr. I. tit, u. de Paganis , (2f Sa-

crificiis et Tcmplis. leg. 7. (f) Ibid. leg. S.

Cfi) Z)e Firii niuftrib. Cap. 67.

E 3
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III bijzonder van het voorname leerftuk der GodJijke-

BOEK Voorzienigheid ^ aan hetwelk, ten dezen tijde, velen

Hoofdfl. niet alleen Heidenen, maar ook Christenen, begon-

na C. G. nen te twijfelen, uit hoofde van de menigvuldige

tot 476 rampen , welke het Romeinfche Rijk , bij aanhou-

" denheid , troffen , en waar van zij de oorzaken poog-

den na te fporen, gelijk wij reeds gezien hebben.

GENNADius, die, omtrent het jaar 430 , Priester

werd, was in zijne vroeger jaren getrouwd geweest,

maar door overdrevene godsvi'ucht, vervolgends met

zijne vrouw overeengekomen, om in onthouding te

leven , waaromtrent hij zich in eenen Brief aan zijne

Behuwd - ouderen verfchoont (*) , behalvcn deze

zijn 'er nog agt Brieven van hem overig, in welken

hij ook ophelderingen mededeelt over zijne fchriftcn.

Deze fchriften zijn op twee na verloren, dit, waar

van wij thans fpreken, de Guhernatione Dei ^ et de

justo Dei prafentique judicio Lihri VIII. (Vm
Boeken over het Godshejiuur ^ en zijn rechtvaardig

en tegenwoordig oordeel,} en één tegen de geldgie-

righeid , eigenlijk over het verrijken van den Chris-

telijken Leeraarslland , ( adverfus avaritiam Lihri

IV.) Zijn ftijl is vrij duidelijk, vlocjend , befpraakt,

en niet zonder bevalligheid; doch zeer wijdlopig,

dikwijls misvormd door de gebreken van zijnen leef-

tijd. Zijn hoofddoel in dit werk is aan te tonen

,

dat, wegens de ondeugden en zonden, ook onder

de Christenen in zv/ang gaande, waar van hij een

vrij zwart tafereel op^iangt, deze rampen, als oor-

dee-

C*} J^'piit. W.pag. 172-179. ed. Brem.



GESCHIEDENIS. 71

dcelen van God rechtvaardig zijn. Dit werk, het- III

wdk in het jaar 440 , of wel
,

gelijk anderen wil- ^^^^

len, in het jaar 455, door hem gelchreven is, is Hoofdd.

door PETR. PITHOEUS het eerst uitgegeven, en na- "^ C. G.

derhand , door conr. rittershusius en steph.
j^j ^^^

BALuzius en anderen (*).

Dat , door deze en dergelijke middelen , het Hei- Bekee-

dendom , in het Romeinfche Rijk , van tijd tot tijd u"^7^"

afnam , en vele Heidenen het Christendom omhels- fche vol-

den , blijkt genoegzaam uit den aart der zaak , doch ^^^*

behalven dit, hadden de Heidenen in het Roomlche

Rijk gelegenheid , om te onderzoeken , en eene ver-

gelijking tusfchen hun oud Biigcloof en den Chris-

tclijken Godsdienst te maken, maar dat die barbaar-

fche volken , welke , zoo krijgszuchtig , als woest

van aart en zeden , het Romeinfche Rijk overflroom-

den , en hetzolve eindelijk vernietigden , zoo fpoe-

dig, het Christendom omhelsden, is eene bijzonder

merkwaardige gebeiutenis, waar in wij niet kunnen

nalaten, in het algemeen, de fpooren van Godlijke

wijsheid en goedheid op te merken; de Christelijke

Godsdienst, hoe zeer thands reeds verbasterd, en

met veifcheidene bijgelovigheden befmet, was te

edel en voor het menschdom te heilzaam, dan dat

hij , in den ondergang van het Romeinfche Rijk ,

ook zijnen ondergang zou gevonden hebben, eene

aanmerking, reeds door orosius (f), in dien tijd

gemaakt: „ Al zouden de Barbaren eiiictl daarom

„ in

(*)Men vergeiijke schröck Kirch Gtfch. XVI.

TheiL S. 216. (f) Hisf. Lih\ Vil. Cap. 41.

E4



7a K E R K E L IJ K E

III „ in het Romeinfche Rijk gezonden zijn , opdat de

^iv'
" Christelijke gemeenten in het Oosten en Westen j

Hoofdft. 55 i^^t Hunnen en Sneven , Fandalen en Burgtin-

^ C. G. ,, diers , met zoo veifchillende en ontelbare volken

tot A-ó' " souden worden aangevuld , zou men reeds daar

— ,, in de Godlijke barmhaitigheid moeten loven en

5, prijzen; dewijl toch zoo vele volken, alhoewel

„ met onze verzwakking, tot de kennis der vvaar-

„ heid geraakten, die zij, zeker, niet anders dan

„ bij deze gelegenheid, zouden hebben kunnen ver-

„ krijgen. " De Gefchiedenis , het is waar , laat

ons meestal verlegen, wanneer wij haar raadplegen,

omtrent de wijze dezer bekeeringen, en de midde-

len, daar toe aangewend. Waar zij ons daar van

bericht doet, hebben wij dikwijls reden, deze mid-

delen verdacht te houden , gelijk wanneer zij ons

van zoo menigvuldige wonderwerkea verhaalt, die

deze bekeringen zouden veroorzaakt hebben , of wij

befpeuren verkeerde middelen , niet ftrokende met

den geest van het Christendom, gelijk wanneer de

Koningen of Vorften van eenig volk, door beloften

of door roemzucht , of dergelijken , werden overge-

haald, om zich te laten doopen, waar bij zij van

het grootfte gedeelte hunner onderdanen gevolgd

werden. Ook kunn?n wij niet ontkennen , dat door

de zendelingen zelve meer op de zinlijkheid dezer

volken werd gewerkt, dan op hun verlland, daar

zij een Christendom , reeds opgefmukt door vele uit-

wendige en niet zelden bijgelovige plcgdgheden , aan

hun voordroegen. Doch , met dit alles moeten wij
,

'

aan den anderen kont , den moed en ijver dezer zen-

de-
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delingen bewonderen, en de kraclit van dan Chris- III

tdiilicn Godsdienst ftraalt ons hier en elders duid- ^^^--^

lijk in het oog , wanneer wij deze ongemanierde Hoofdft.

volken hunne woeste zeden zien afleggen, en de "^ C. G.
Tooi* o^'ï

zachtere befchaafdheid der door hen overwonnen
j'^^ ^„^^

Romeinen aannemen , maar ook voorbeelden ont

moeten van hun vlijtig onderzoek in de Heilige

Schriften, en toenemen in kunde, niettegenfcaande

alle die beletzelen, welke hunne eigene onkunde en

het verval van geleerdheid in deze eeuw hun in

den weg legden. Doch, laat ons eenige bijzonder-

heden zien.

De Goihen , bijzonder de West - Gothen , waren Bekee-

het eerfte Duitfche volk, welk het Christendom ""S'^^J"

1 .. 1 , -, . Gothen.
reeds ten tijde van den keizer gallienus en van

KONSTANïYN den Grooten leerde kennen , en met

hunnen Koning fritigern omhelsde (*) , wel,

zoo als fommigen zeggen , om daar door te eer den

bijftand van den Keizer konstantyn den Grooten

tegen hunne vijanden te verwerven , maar tevens zoo,

dat ULFILAS , tot hunnen Bisfchop ingewijd , tevens

zijne uirerfte pogingen aanwendde, om hen te on-

derwijzen, waar toe hij zelfs letters voor hunne

fpraak uitvond, en den Bijbel in hunne moedertaal

overbracht. Zelfs waren zij fpoedig zoo ijverige

Christenen, dat zij ook voor de voortplanting van

dezen Godsdienst, onderde met hen vermaagdfchap-

te Oitro - Gothen en Gepiden zorgden ( f ). Welke

uit-

(*) Zie ons IV Deel^ Bladz. 268. volgg.

(j) JORMAND. de nb. Cet. Cap. 47.

E 5
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III uitwerking het Christendom op de zeden van dit

*^^ volk gehad hebbe, mag men opmaken, uit het ge-

Hoofdfl. diag van hunnen Koning alarik, bij het bemagti-
na C. G. geri en plunderen der Had Rome C * ) » en kan ons
Jaar 363.

v • 7

tot 4-6. verder blijken , uit het getuigenis van salvia-
• Nus (t): „De Barbaren," fclirijft hij, „ergeren

„ zich aan onze onreinheden. Onder de Gothen

„ mag geen geboren Goth een hoereerer zijn; on-

5, rein te zijn, wordt bij hen alleen aan de Romei-

„ nen veroorloofd , omdat derzelver volk en naam dit

„ nu ééns vooral medebrengt." (^Prajudicio Na-
twm's ac Nominis.') „ Alhoewel zij," zegt hij el-

ders (§), ,, van fnode Leeraaren ," (zij waren

Ari'ónen , salvianus een rechtzinnige,) „ onder-

„ wezen zijn, echter bidden zij God, geheel an-

„ ders dan wij, in gevaar, om hulp, en zien hun

„ geluk als een gefchenk van God aan." ,, Wij

„ verwijten hun," zegt hij (**), „ dat zij Ketters

, „ zijn , maar wij zelve leven naar Ketterfche fnood-

„ heid."

Vervol- Al ras moesten deze iiieuwbekeerden onder de
ging der

q^^Jj^jj ^ene harde vervoliiing door hunne Heiden-
Chris te- ^ ^

nen on- fche landgenoten vcrduurcii , toen omtrent het jaar

der de „70 , athanarik de reü;ering aanvaard had , tegen
Gothen. ^'.

, „ .

"
..

wien de Keizer valens aan zijnen voorzaat friti-

GERN hulp verleend had (ft); en velen hunner on-

der-

(*) Zie boven in dit Deel, Bkidz. 25.

(f) In zijn hiervoor gewaagd werk: de Cubcnwt.

Dei Lihr. ^W, pag. 137- ^^- T^^rem. (%) Png. 140.

(**) Pag. 142. (i t) Vergel. ons IV Deel, BI, 272.
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dergingen zelfs de dood, met voorbeeldig geduld IH

en lijdzaamheid (). basilius de Groote roemt in- ^^^

zonderheid ascholius , Bislchop van Thesfalonica ^ MoofdlT.

die hem eene befchrijving van deze vervolging had "^ C. G,

toegezonden , dat hij de Gofhen tot ftandvastigheid
i^^ ^-,^]

in het belijden van Christus ijverig hcbbe aange

fpoord. Eén der vermaardftcn onder deze Gothifche

Bloedgetuigen is nicetas, vvien de laater Grieken^

inzonderheid niceforüs (f), onder de voorname

Martelaren tellen. Ook is 'er nog van het lijden en

de dood van sabas , die in het jaar 372, in het

water zal verfmoord zijn, een uitvoerig oud ver-

haal in eenen Griekfchen Brief vervat , welke de

Gothifche gemeente aan de gemeente in Kappadocië

zal gcfchreven hebben , toen zij het lijk van dezen

heiligen man aan dezelve ten gefchenk overzond, en

van welken ruixart gist , dat bovengemelde
|

ASCHOLIUS de opfteller zal geweest zijn (§}.

Hoe

(*) Dnt onder deze Mnrtelnren zoo wel Ariancn nis

rechtzinnige Christenen geweest zijn , is op het getuige-

nis vnn socRATEs geloofbanr, hoewel onder anderen rui-

NART Act. Mart. pag. 525. ed. Feron. zulks in twijfel

heeft getrokken ; omdat basilius de Groote Epist. 336,

339, en al'gust. de Civit. Dei XVIII. 52. beide tijdge-

noten , enkel van Rechtzinnigcn fpreken. Doch , men

weet, hoe de ijver der Kat holijken of Rechtzinnigen

van dien tijd de eere der IMarteiaarfchap aan de Ketters

gewoon was te ontzeggen. (f) Hist. Eccl. XI. 48.

(f) IMen vindt dezen Brief in de Acta SS. M,
Apriii, en bij rüinart in het Latijn /. c.
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III Hoe het ook gefield moge geweest zijn , ten op-

BOEic zichte van de wijze, op welke het Christendom bij

Hoofdft. ^^ Gothen werd iiigev^oerd , en welke de beweeg-

nn C. G. gronden daar voor bij dit volk waren , ja hoe zeer

r^^\J< ook al vroeg het Monniken en Klooster - leven on-

——— der hen ftand greep (*), het blijkt nogthans, dat

Voor-
jjg Gothen zich hebben beijverd, om de Heilige

beeld vnn j
> &

onder- Schriften van het Christendom te lezen, ten welken

zoeklust einde ulfilas voor hen de fchrijftekens uitvond,

then.
° ^" ^^"^^ fchriften in hunne taal overzette, gelijk wij

gezien hebben; ja wij hebben bij HiëRONYMUs eene

merkwaardige bijzonderheid , ten blijke, hoe aan-

merklijk de lust , tot onderzoek der fchriften , bij

de Gothen geweest zij. Twee van hunne geestlij-

ken , suNiA en FRETiLA ( f ) , begeerden , door eenen

Brief, van den Kerkvader hicronymus opheldering

op de vraag: Waar en wanneer de Griekfche Ver-

taling der Pfaïmen afweek van de Latijnfche? en

welke van deze beide Vertalingen het naast bij het

Hebreeuwsch kome ? hicronymus beantwoordde

hunnen Briefin eene uitvoerige Verhandeling (§),
in welke hij het ondeifcheid aanwijst tusfchen de

toen

(*) Men zie ons IV. Deel, Bladz. 382.

(f) Sommigen hebben deze voor nnmen van vrou-

wen aangezien, doch zijn vvederlegd door martianay

//; Ecl. Opp. Hieronijmi Tom. II. pag. 665. Hij zelf

gelooft daar, dat zij twee geleerde foldacen in Dtiitsch-

land of Scythië geweest zijn , doch herroept dit in een

ander werk. Fie de St. jferême pag. 469. J'q.

(5j) //; Opp. HiëiioN. Tum. II. pag. 624.
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t<^cn in gebruik zijnde affchriftcn der Alexandryn- III

fche Overzetting, gevende de voorkeuze aau die, ^^^

welke in de Hexapla gevonden werd, vervolgends Hoofdft.

doorloopt de geleerde Kerkvader een groot getal "^ C. G.

plaatzen in de Pfalmen^ tot welke de gemelde vraag
^^^ ,_|'

betrekking had. Indien de woorden van pruden- -

Tius (*) : „ Door de nadruklijke (tem van het

„ Euangelie fmolt de fneeuw van Scythië^ en de

,, winter van Hyrkani'é ontdooide; zoodat de Hc-

„ brus nu zachter, niet meer met ijs beladen, van

„ het Kaukaftsch gebergte Rhodope afftroomt. De

„ Gcten zijn befchaafd, en de bloedige woestheid

„ van den Geloner vult dorftend den ontbloedigcn

„ beker met zuivere melk, terwijl zij een' heiligen

„ drank van het bloed van Christus offeren wil;"

naar de letter moesten genomen worden , zouden

de Gothen het Christendom verder onder de Noor-

derlijke volken verfpreid hebben, maar elk gevoelt

met ons de Dichterlijke grootfpraak.

De Wandalen^ die met de West -Gothen in P^«- Bekering

mni'è gewoond hadden , waren grootendeels reeds j^'^ ^^'^

^1 . / / 1 •• 1 ^ T
dalen.

Christenen, voor dat zij over den Rhyn in Galll'è

vielen ; en ook dezen volgden de gevoelens der

Arianen. idatius (f) verhaalt, dat hun Koning

GENSERiCH , of GEisERiCH , die in het jaar 428 be-

gon te regeren, van de rechtzinnige leere is afge-

vallen. Doch zij kunnen het Ari'damch gevoelen

al vroeger van de Gothen hebben aangenomen. Hoe

het

(*) Apotheoi. VS. 494. fiiq.

(f) Chron. ad ann. IV. Falentin.
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III het zij, SALviANus (*), prijst ook dit volk, \ve-

^^^^^ gens zijne eerbare zeden. „ Spanfe," fchrijft hij,

Iloofdft. « is door even zoo groote en niisfchien nog groo-
na C. G.

^^ ter ondeugden, dan Gallie , te grond ffesaan.

tot ±76. " ^'^^ ^^ daarom voornaamlijk aan de Fandalen
,

'
5, dat is aan kuifche Barbaren, overgelaten , opdat

„ openbaar zou worden , dat dit land wegens zijne

„ onkuischheid veroordeeld was. Zo ik mij niet

„ bedrieg, zijn alle andere Barbaren dapperer, dan

„ de Vandalen-, maar de zwakfte vijanden hebben,

„ voornaamlijk , om hunne kuischheid , de overhand

„ behouden."

Bekering Andere Duitfche volken, bij voorbeeld, de Su:-

"
j. ••

' ven , Alemannen , en meer anderen , zijn waarfchijn-

lijk , eerst na hunnen inval in het Romeinfche ge*

bied, tot het Christendom bekeerd. De Burgttn-

diërs, die met de overige Duitfchers medegefpan-

nen hadden, tot de verwoesting van Gallië (f),
vestigden zich in dat landfchap, onder hunnen Ko-

ning GUNDiiCAR , na met de Romeinen vrede en

verbond gefloten te hebben, gelijk zij zich van ouds

af reeds beroemd hadden , met de Romeinen deri

zelfden oorfprong te hebben (§). Misfchien heb-

ben zij toen tevens den Godsdienst der Romeinen

,

het Christendom , aangenomen. Ten minflen zij wa-

ren reeds Christenen, in het jaar 417, toen gro-

si-

(*) Be Ouhernai. Bei Libr. VII. pag. 137.

(t) HiëRONYM. Epist. ad ylgertichiam Tom. IV. Pa7t,

II. Opp. pag. 748. OROS. Hist. VII. 40.

(§) AM.vIIAN. MARCF.LL. XXVIII. 5»
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sius zijne gefchiedenisfen fchreef ; deze Schrijver Ilt

toch noemt hen (*), ,,een zeer magtig en fcha- ^^^

„ delijk volk , hetwelk van zijne Burgfen of Kas- Hoofdff.

„ telen den naam voerde; maar hetwelk, door de "^ C. G.

„ fchikldng der Godlijke Voorzienigheid , gelieel het
(q^ ^_g'

,, vvaare Christlijk geloof had aangenomen, de on- '

„ der hen ontvangene Leeraaren van dit geloof ge-

,, hoorzaamde, en nu zoo lieftalig, zachtzinnig en

„ fchuldeloos leefde, dat men wel kon zien, dat

„ zij de Galliërs^ niet als overwonnenen , maar als

„ Christelijke Broeders , aanmerkten. " socrates

deelt ons nog nadere bijzonderheden van de bekee-

ring der Burgundi'érs mede (f). Volgends hem

zullen zij, in de engte gebracht zijnde, door eenen

amv^al der Hunnen^ zich tot doxi God der Romei-

nen , van wiens magt zij gehoord hadden , den toe-

vlucht genomen, en ten dien einde van eenen Bis-

ichop in Galli'é verzocht hebben, gedoopt te wor-

den. Deze, na hen zeven dagen te hebben doen

vasten, en hen in het geloof onderwezen hebben-

de , doopte hen op den agtften dag , en liet hen

hier mede gaan. Thans trokken zij, met een* on-

gemeen vertrouwen , tegen de Hunnen op , wier

Koning optar onvoorziens ffierf, waar door de

Hunnen , nu zonder hoofd zijnde , door de Burgun-

di'érs , flechts 3,000 man fterk zijnde , zoo ge-

flagen werden, dat 'er 7,000 op de plaats bleven.

Doch, SOCRATES heeft hier twee openbare misfla-

gen begaan. Vooreerst fielt hij deze bekering der

BUT'

(*) Llhr. VII. Cijp. 32. (t) Hiit. Eccl. VII. 3c.
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III Burgimdi'érs eerst in het jaar 430, daar wij gezien

BOEK hebben, dat zij te vooren reeds Christenen waren.

HoofdO. Bovendien verhaalt prosper (*), die ten dezen

na C. G.
tijJe in Galli'é leefde, dat de Burgundiêrs ^ met

Topt» qK^o

tot 476* ^1"""^" Koning , in eenen bloedigen veldflag over--

wonnen zijn geworden, (f). Voorts is dit zeker,

dat de Burgimdi'érs , eerst in het laatfte gedeelte

der Vde Eeuw, de Ari'danfche gevoelens hebben

omhelsd.

Bekering Van de bekering der overige Duitfche volken

,

derMr.r-
j;,e]-,|-,ej-i yyij gcene bijzondere berichten. Alleen vcr-

koman- • ^ -^

. . , t^ 7

nen. h^^lt paulinus (§), van eene Ivonmgm der Marko-

mannen^ fritigil of fridigild , dat zij, door

eenige Christenen uit Italië^ kennis van A^n Chris-

telijken Godsdienst gekregen hebbende, gefchenkcn

aan de Kerk van Milaan gezonden , en den Bis-

fchop AMBROsius om een Ichriftelijk onderwijs in

den Godsdienst verzocht hebbe, die haar hetzelve,

'm den vorm van eenen Katechismus , toegezonden

zal hebben, met bijgevoegde vermaning, dat zij ha-

ren gemaal tot den vrede met de Romeinen zou aan-

fporen. Ook zal zij het zoo ver gebracht hebben

,

dat hij zich met zijne onderdanen aan de Romeinen

onderwierp. Vervolgends in perfoon naa Milaan

gereisd, om ambrosius zelven te ipreken, vond de

Vorstin dezen vvaardigcn Bisfchop overleden, wiens

dood invalt in het jaar 398. Het is waar, men

vindt

(*) In Chron, ad anti. 435.

(f) PAGi Crit. in ann. Baronii ad 413. ri. 13. 7^.

(S) Vit, Ambvoi. Cap, 3^.

1
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vindt van deze onderwerping der Markomannen ^ III

die thans nog het tegenwoordig Bohemen en Mora- ^'^^

vië bewoonden, niets bij ecncn anderen Schrijver, Hoofdf!,

evenwel kan iet dergelijks met een gedeelte of ftam "" ^- ^*

van dit volk gebeurd zijn ,
gelijk wij van de Mar- \^^'^ ]^_^]

comanni Honorian'i lezen, die konstans, in het - •

jaar 407, uit GalU'é naa Spanje overbragt ().

Wij moeten , bij deze «ïelegenheid , de volgende C'^ristc-
'

liJKCjie-

aanmerking maken. In dat gedeelte van Duitsch- meen-

land^ en de aangrenzende landen , welke aan de ten in

Romeinfche Heerfchappij onderworpen waren, had
j^^^^'

het Christendom zich reeds vóór lang gevestigd;

in het Belgisch GaUi'ê , vond men , in de fte-

den , thans Trier , Keulen , Tongeren , Mentz^

fVormSt Spiers en Straatsburg ^ aanzienlijke gemeen-

ten , verfcheidene Bisfchoppen van Trier hebbeft

zich, in de Ariaanfche twisten, bekend gemaakt.

Dus waren 'er ook Christelijke Gemeenten in No-

ricum , of een gedeelte van den tegenwoordigen

Oostenrykfchen Kreits; insgelijks in Findelicië^ thans

een gedeelte van den Zwahifchen en Beyerfchen

Kreits. Van dezen hebben de volken, die dieper

in Duitschland woonden, kennis van den Christe-

lijken Godsdienst kunnen bekomen , evenwel kan

men niet befpcuren, dat dezelve onder dezen veel

opgang heeft gemaakt vóór de volksverhuizingen,

welke ten dezen tijde plaats hadden. Ondertusfchen

vallen de berichten nopens de bovengemelde Chris-

ten-

(*) MAscov. Gefchickte der Deutfchen I. Th. VIII.

B. S. 351. anm. 5. S. 372. aimi. 2.

V. Deel. F



Si K E R K E L IJ K E

in • ten -Gemeenten zeer fchraal; en zijn weinig bclang-

^^^ rijk. De Martelaar cassianus, wien de Dichter

Iloofdft. PRUDENTius, in eenen niet onbevalligen Hijumus

,

na C. G. bezongen heeft , wordt voor den eefften Bisfchop
Tnnr 36*^

tot 470] ^'^^ Sabiona , misfchien Sehen in T-jrol^ gehouden.

Eene uitvoerige Gefchiedenis is 'er van de bekering en

den Marteldood van de Heilige hilaria, met hare

Dochters , en de Heilige afra en andere vrouwen

,

die , door den Spaanfchen Bisfchop narcissus ,

wien men voor den eerflen Apostel van Aiigshiirg ,

(^Aiigusta VincleUcorum ^^ uitgeeft, tot het Christen-

dom gebracht zijnde, aldaar, onder diocleïianus ,

het leven verloren hebben (*). Doch, dit weten

wij, met zekerheid, uit mëRONYMUs (f), dat alle

deze Christelijke gemeenten langs den Rhyn ^ door

den inval der Vandalen , Sueven enz. , zedert het jaar

407, verbazend veel geleden hebben, en bijna geheel

uitgeroeid zijn geworden. Niet echter zoo zeer uit

eenen haat tegen den Christelijken Godsdienst, als

wel door de woede en plunderzucht van deze nog

half wilde volken. Dus werd Mentz geheel ver-

woest, en vele duizenden menfchen in de Kerken

aldaar vermoord; Worms werd, na eene langduu-

rigc belegering, geheel uitgeplunderd; het aanzien-

lijke Wieims , ( Rhemi , ) Amicns , Arras , Door-

nik , Spier

s

, Straatsburg
, ( Ambiani , Atrebates 4

Tornacum , Nemet<e , Argentoratum , ) van hare in*

vvoners beroofd, die naa Diiitschland werden ge-

voerd ;

. (^*) Bij M. VKLSÈR Rcr. Boicar. Libr.lll. p. /^2)7' hl'

(t) El'iit. 9. Tonu II. Opp. pag. 74S, et!. Baialict, m.
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voerd; en deze ftcdon bleven in dezen toefland, tot III

dat de Fransen in deze gewesten zich nederfloe- ^^^
gen, wanneer zij weder opgebouwd en bevolkt zijn iioofdft.

geworden , en ook het Christendom zich daar in "^ C. G.

, 1 ,111 ï^ar^ós.
weder hcrllelde.

iot ^-^^

In het begin der vijfde eeuw , breidde het Chris

tendom zich uit tot liet afgelegene Ierland. Terwijl
l^ekenng

Erittanni'è van de Romeinen de befchaafdheid , en ook i^nd door

al vroeg de kennis van het Christen geloof gekre- patri-
""

CIUS.
gen had, had Ierland^ bij de Ouden Hihernia^

jfuvernia , jFerne , genoemd , wel zijne vrijheid

,

maar tevens zijne onbcfchaafde wildheid , en onkun-

de behouden. Volgends oude Monniken - verha-

len, van later eeuwen (*), zullen wel, reeds om-

trent het einde der vierde eeuw, vcrfclicidene Ieren

het Christendom omhelsd, en hetzelve onder hunne

landgenoten gepredikt hebben. Onder dezen wor-

den genoemd ailbeus , declanus , ibarus , en

KiARANUS, die als Bisfchoppen, door den Room-

fchen Bisfchop ingewijd, verfcheidene gemeenten in

Ierland gefticht, en den Roomfchen Kerkdienst bij

dezelven ingevoerd zullen hebben. Ondertusfchen

is hunne Gefchiedenis vol wonderbare en ongeloof-

lijke verhalen, en krielt van ftrijdigheden , bijzonder

tegen de tijdrekening, hebbende alle merktekenen,

van, indien al de zaak op zichzelve waar zij, in

later tijd , door Monniken opgefierd te zijn , ten

einde de gemeenten van Ierland te vaster aan den

ftoel van Rome te verbinden. Geloofvvaardiger is

een

(*) USHCR Brit. Eccles. /lutiqq. p. 408. Loud. ïS'èj.fol.

F a
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III een verhaal van prosper van Aquitani'é (*), al3

"^v"
tijtlgenoot , aangaande de voortplanting van het

Hoüfdft. Christendom in Ierland ^ hij verhaalt, dat ileRoom-

na C. G. felle Bisfchop coelestinus , in het jaar 431 , pal-
TnJir 'x(>'x

tot 475 LADius tot eerllen Bisfchop der bekeerde Ieren ^ die

hij Schotten noemt , welke naam hun meermalen ge-

geven wordt , omdat de Ieren van Schotfchen oor-

fprong geacht worden te zijn , heeft afgezonden.

Deze PALLADius, een geboren Brit ^ gelijk fchijnt,

en niet te verwarren, met den Griekfchen palla-

Dius, Levensbefchrijver van chrysostomus , was

een Diakon der Kerk van Rome ^ hij keerde fpoedig

uit Ierland terug, zonder veel veiTicht te heb-

ben (f). Doch des te voorfpoediger was, korten

tijd daar na, patrick of patricius, dien men den

Apostel der Ieren noemt; zijn eigenlijke naam was

succath, en hij geboren in e^n dorp genaamd Bo-

navem of Banava , tusfchen het Kasteel Ditmhrii-

ton en de ftad Glasgoiv in Schotland^ welk dorp

tlians naar hem den naam Kirk - Patrick ^ of Kil-

Pa-

(*) ChroJU Part. \\. pag. 309. in canis. Lect. Ant.

Tom. I. ed. Basnag. In een ^twistfchrift ( Libro advcvf.

Collatorem Cap. 21. pag. 132. in Append. ad Tom. X.

Opp. August, ed. Antverp.') en in een gedicht vnn den-

zelfden inhoud {Carm. de ingratis Cap. 15. vs. 330. fij.

pag. 15. in Aiigustln. Opp. Tom. XII.) drukt deze Schrij-

ver zich algemecner uit, en zegt, dat de Roomfche

Bisfchop COELESTINUS het Barbaarfche Eiland Ierland

Christelijk gemnak: heef:.

(f) usHER. Brilt, Eccles, Aiitiq. pag. 418. /<ff.
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Patrick draagt; zijn \"adcr was een Diakon., en III

zijn Grootvader Ouderling , of Priester
,

geweest. ^'^

7A)n geboortejaar wordt verfcliillend opgegeven , Hoofdft.

ibmmigen geven daar toe het jaar 377 op , anderen "^ ^- G*

laten hem tiisfchen de jaren 395 en 415 geboren
[^^ ^-^\

worden. Omtrent zestien jaren oud zijnde , werd —

hij , met zijne twee Zusters , en eene groote menigte

van zijne hmdslieden, door lerfche zeerovers gevan-

gen naa hun eiland overgevoerd. Hier werd hij aan

eenen Heer verkocht, wiens vee hij, zes jaren lang,

hoedde, geduurende welken hij meer en vuuriger

dan ooit tot God bad. Op eene wonderbare wijze

verlost zijnde, geraakte hij, vele jaren daar na, an-

dermaal in (lavernij. Ver\''olgends laten hem zijne

Levensbefchrijvers lange reizen doen naa Galliè en

Italië., vennaarde Heiligen bezoeken, en het Mon-

nikenleven omhelzen , tot hij eindelijk , in het jaar

431, door den Roomfchen Bisfchop coelestixus,

die hem ook den naam patricius gaf, tot Bis-

fchop werd ingewijd , met last , om het Christen-

dom in Ierland te prediken en voort te planten.

Van dit alles weet echter de Levensbefchrijving , die

onder zijnen naam voorhanden is, niets, uit welke

TiLLEMON'T (*) vecl meer befluit, dat patricius

in zijn eigen vaderland, tot Diakon^ en vervol-

gends tot Bisfchop zal ingewijd zijn. Volgends zij-

ne eigene belijdenis., indien zij echt is, werd hij

door hcmelfche gezichten van God opgewekt , om

,

als een Leeraar van het Christendom , tot die zelf-

de

(*) Memoires Tom. XVI. pn^. 458.

Fa
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III de Heidenfche Ieren over te fleken, van welke hij

®^^' reeds zoo veel geleden had. Vergeefs wendden zij-

Hoofdft. ne vrienden en bekenden alles aan, om hem van
na C. G. dit voornemen af te trekken , zelfs onderging hij
laar "6'^

o o
j

tot 1-^6 deswcgens eene foort van vervolging ; doch hij

overwon, ten laatllen, alle zwarigheden, en kwam

in Ierland , in het jaar 432 , of kort daar na.

De bekeringen en de voorfjpoed, welke hem hier

verzelden , waren ongemeen groot en talrijk ; hij

overwon , door aanhoudende wonderen , indien

wij zijne Levensbefchrijveren geloven willen , en

door (IrafFen, op zijn gebed door God toegezon-

den, de wildheid der Heidenen, den tegenftand der

Vorflen , en de boosheid der Toveraren , Druïden,

Hij zelf fchrijft, in de gemelde Belijdenis^ dat hij,

onder geftadig levensgevaar, het geheele Eiland door-

getrokken, vele duizenden gedoopt, eene menigte

Geestelijken gewijd, en een niet minder aantal Mon-

niken en Nonnen aangewonnen, en in plaats van

gefchenken aan te nemen , die hem , inzonderheid

,

van de laatstgemclden werden aangeboden , veel

meer aan anderen , zelfs aan Koningen of kleine

Vorften ,
gefchenken gedaan heeft. Dit is , het gene

men, met zekerheid, van zijne verrichtingen, ten

dienfte van het Christendom , in Ierland 7.tggQ.\\

kan. Ook noemt men eene geheele menigte Heilige

Leerlingen , zoo mannen als vrouwen , welke hij

daar zal hebben aangewonnen , onder welke de Ilei-

Jige BRiGiDA, of BRiGiTTA (*), iu de gehécIe

Wes-

(*) Wier leven, door zekeren cogitüsus. een onbe-

kend
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Westerfche Kerk zoo vermaard geworden, en lan- III

gen tijd de vooniaamfte befcliermheilige van dit Ei- ^^fj

land, naast de Maagd maria, p-eweest is. Hij zal fioofdft.

meer dan 300 Bisfchoppen gewijd , en bijzonder het "^ C* ^*

Aardsbisdom van jirmngh gedicht, en daar zelfj^j ^-^^

zijnen zetel, als Hoofd der lerfche Kerk, gehad

hebben. Men maakt ook gewag van Kerkvergade-

ringen , door hem gehouden , en men heeft nog

Kerkelijke wetten, welke hij zal hebben opgefteld,

die in de verzameling van zijne fchriften ftaan, te-

gen welker echtheid nogthans gewigtige bedenldngeu

zijn ingebracht. Hoe lang patricius geleefd heb-

be , is niet min onzeker , dan vele andere bijzon-

derheden van zijne Gefchiedenis. Volgends de oude

verhalen , heeft hij eenen ouderdom bereikt van meer

dan ICO jaren, usher ftclt zijne dood in het jaar

493, of één der naastvolgende , baronius en pe-

TAvius in het jaar 460, tillemont in het jaar

455. Zoo veel mag men befluiten, dat hij eenen

hoogen ouderdom beleefd, en het Christendom in

Ierland eenen vasten grond gegeven heeft. Zelf

ontbloot van kunften en wetenfchappen , braclït hij

die gewis niet met zich, hoev»^el hij het letteifchrift

op dit Eiland in gebruik gebracht kan hebben. Des

te ijveriger boezemde hij zijnen bekeerhngen eene ge-

negenheid in voor het Monniksleven. Uit hoofde

van de menigte van Kloosters voor mannen en vi'ou-

wen, kreeg Ierland den ^ eernaam zelfs van het Ei-'

land

kend Schrijver, gevonden wordt in cams. Lectt. Am,
Vol. I. pag, 416.

F4
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III land der IleiUgen ^ t\\ ^ \\\ de daad, deze lerfche

^'^^'^ Monniken hebben, in de volgende eeuw, als Zen-

Hoofdrt. delingen en Predikers van het Euiingelie, in andere

na C. G. landen van Europa , zelfs de verstgelegene , het

tot 47Ó. Christendom goede dienden gedaan , en deszelfs uit-

breiding bevorderd. Verfcheidene fchriftelijke opfliel-

len worden , gelijk wij reeds gezien hebben, aan

PATRicius toegefchreven , fommigcn van welken in

eene afzonderlijke vcrzanieling zijn in het licht ge-

geven , door den lerfchen Ridder jacob war/eus ,

te Londen 1656 in Octavo; de beide eerfte, die 'm

deze verzameling voorkomen , eene belijdenis of

verhaal van zijn leven ^ (^Confesjio S. Patricii de

Vita fua , ) en een Brief aan zeker klein Koningjen

in Wallis
, ( Epistola ad Coroticum , ) worden door-

gaands voor echt gehouden. In dezelve komt ons

PATRICIUS voor als een goedaartig, dweepachtig,

vroom, eenvoudig, en ligtgclovig man , maar buiten-

gemeen ijverend voor zijnen Godsdienst , die zelf

erkent, dat hij zeer bocrsch, (^nisticisfimus ^^ on-

kundig, en in het fchrijven geheel ongeoefend zij,

en daarom befchroomd, om als Schrijver te voor-

fchijn te treden. Schoon men in zijne Belijdenis

gcene eigenlijke wonderen verhaald vindt, waar mede

zijne Levcnsbefchrijving-en door anderen zijn opge-

vuld, evenwel gewaagt hij van Godlijke verfchijnin-

gen en gezichten , die hem gebeurd zijn : Zoo ver-

zekert hij, dat hij, als 't ware, binnen in zijn ge-

moed iemand met zuchten had hoorcn bidden, die

zich eindelijk voor den geest verklaarde, ^^ voor
'

de meufdicn tot God bidt. Dus was hij voor zich

zei-
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zelven vast overtuigd, dat hij, onmidlijk, door open- III

baringen , welke hij in zijne droomen had , van ^^^
God geroepen was, om het Euangelie in Icr/atid Hoofdtt,

te verkondigen; welken weg hij ook eerlijk bewan- "^ C- 5^*
*

1131* ^n^
deldc, wordende door de menigte en getrouwheid ^^^ ^_^]

zijner leerlingen in deze hoogc verbeelding zoo wel -

als in de bereitlvaardigheid , om alles voor het ge-

loof te lijden , verderkt. Zijn Latijnfche ftijl in dit

opftel zoo wel als in den gemelden Brief aan co-

PvOTiK , is ellendig flecht , en bijna barbaarsch.

Deze Brief is eigenlijk niet aan dezen Vorst ,

die bij eencn inval in Ierland vele nieuwgedoop-

te Christenen omgebracht , of in flavernij weg-

gevoerd, en op eenen Brief van patricius fpottend

geantwoord had, maar aan alle nabuurige Christe-

nen gefchreven, met verklaring, dat patricius, en

CHRISTUS, zijn God, wiens gezant hij zij , met

die vader- en broeder- moorderen , den dwingeland

coROTiK en zijne foldaten. volürekt geene gemeen-

fchap hehbe , welige ook alle Christenen met hen

afbreken , niet met hen eten , en hunne aalmoesfen

niet aannemen moeten , vóórdat zij met heete tra-

nen boete gedaan , en de gevangenen in vrijheid

gefield hebben. Behalven de Kerkelijke wetten , waar

van wij boven fpraken, worden hem voorts nog

andere toegekend, onder welke dcne, waar bij hij

alle twisten in Ierland tot den Apostolifchen floei

verwijst. Doch derzelver echtheid is onzeker, gelijk

ook van de fpreuken , die aan hem wortlj^u toege-

fchreven , maar weinig te beduiden hebben. Twee

andere fchriftcn, van de drie woningen of rerblijf-

F 5 plaat-
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III plaatzen , (de tribus habitaciil'n ^ ) te weten, he-

*^!)'^ nicl , aarde , en hel ; als ook van de misbruiken der

Hool"dft. wereld , ( de abufumibus feculi , ) waar van 'er

na C. G. twaalf worden opgeteld , hebben eenen te soedeii
Jaar 363.

^ • o

tot 476. Latijnfchen ftijl, dan dat zij van patricius kunnen

^ wezen, even min als een andere Brief, (Charta ^^

van hem afkomltig is , dewijl die de jaarrekening

naar de geboorte van Christus volgt. Behalven

door anderen, is het leven van patricius befchre-

ven door eenen Engelfchen Cistercienfer Monnik

jocELiN of joscELiN, op hct einde der Xllde

eeuw, doch, welke meer naar eenen Gcestlijken

Roman ^ dan naar eene Lcvensbelchrijving gelijkt,

uit hoofde van de menigvuldige laffe en belagchlijke

vertelzeltjens , waar mede zij is opgevuld. In de-

zelve wisfelen Openbaringen, Wonderwerken, Voor-

zeggingen, Engelen, die een fpecerijgeur nalaten,

en Duivelen , een ftipt vervuld bevel aan de zee

,

om, met zijnen vloed, eene hut, die hem in den

weg ftond , zorgvuldig te mijden , een aanhoudend

fchijnen der zon, gediiurende twaalf nachten, een

Heilige, die tot rtraf, omdat hij aan het lang leven

der Aardsvaderen twijfelt, 300 jaren leeft, bergen,

die in vlakten veranderen, en meer dergelijke zeld-

zaamheden, met malkanderen af, waar uit men dcr-

zelver geloofwaardigheid genoeg beöordeelen kan (*),

Veel

(*) Belmlven het werkjen van war.tius boven ge-

meld, zie men v.nn patricius en züne fchriften den Je-

fuit BOLLAND de S. Patricio , Episcopo , /Ipostolo et Pri-

mate Hiberuia Comment. Pr^ev. in Act. SS. MartiL

Tom.
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Vcrl heeft men, in voorgaande eeuwen, ^vcten te III

verhalen, van het zoogenoemde Fageninr van den "?^''

Heiligen patricius. Op een klein Eiland van het iioofdft.

meir Derg^ in het Graaflchap Fermanagh^ vvas,"^C. G,

behalven een Klooster met eene Kapel , een van [^^ ^_^*

fleen opgebouwd hul, met aarde en gras bedekt,

omtrent 16 voeten lang en twee voeten breed, zeer y^"^^^|^'

laag en bijkans geheel duider , dit noemde men het den H.

hol van het vagevuur : naast hetzelve waren eenii^e p-^tri-

CIUS«
zoogenoemde bedden , of zeer naauwe bemetzelde

vertrekken, voor boetdoenenden ,• te koit, dan dat

zij 'er in konden liggen ( * ). Nu verfpreidde zich

allengs een gerucht, dat patricius, ten einde de

ongelovige Ieren van de Ibaffe der zondaren in de

toekomende wereld te overtuigen, van God verkre-

gen hcbbe , dat in dit hol daadlijk die flraffen van

elk werden aanfchouwd , die zich in hetzelve begaf,

doch zoo, dat alleen boetvaardigen en gelovigen,

van hunne zonden gereinigd, uit het hol terugkwa-

men , maar ligtvaardige lieden 'er in omkwamen.

Nu is het wel op zich zelf niet onmogelijk , dat

PATRICIUS zich van eene list bediend kan hebben,

om eene onbefchaafde en zinlijke Natie , door zinlijke

verfchijningen , van de waarheid zijner bedreigingen

te overtuigen , evenwel is ook dit aan te merken

,

dat

T. II. />. 519. f^. Ed. Aiitverp. i568. folio, ahvnnr men

ook de Levensbefchrijving van joscelin uitgegeven vindt.

(*) Men heeft 'er eene koperen plnat van bij wa-

RACS de Hibernia et Antiqq. ejus Disqtiifitiones png.

ipi. Lond. 1ÓJ4. 8vo.
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III dat mcnêróór de Xllde eeiuv gcene fponr van dit

BOKK
vertelfcl ontmoet; zelfs veifchilt de Monnik josce-

Iloofdfl. LLV, die in zijn leven van den H. patricius hier

na C. G.
iej- yjiii meldt, tocli zeer in de bijzonderheden ,

Jaar 363.
tot 4-6. "^'^^ '^'^'^ S'^"^ "^^^ naderhand vertelde. Verhaald

• hebbende, dat deze Heilige niet alleen alle vergiftige

dieren , van welken dit eiland zeer geplaagd werd ,

maar ook de ontallijke menigte booze geesten, welke

hetzelve, onder velerleië zichtbare gedaanten , vervul-

den , en die hem zelven , terwijl hij zijn veertigdaag-

fche vasten en bidden op ecnen hogen berg oefende

,

als een heir van zwarte
,
groote en lelijke vogelen,

zochten te ontrusten , alle over zee weggejaagd

heeft, vervolgt hij: Op dezen berg zijn nog velen

gewoon te vasten en te waken, in de mening, dat

zij, na deze Godvruchtige oefening, nooit in de

hel zullen komen, dewijl God dit aan patricius

vergund had; fommigen verhaalden bok, dat zij,

daar vernachtende, de hardde pijnigingen hadden

doorgeftaan , door welke zij geloofden , nu van hun-

ne zonden gezuiverd te zijn ; waarom velen deze

plaats hef F^igevuur van den Heiligen patricius

noemden. De Engelfche Benedictiner Monnik mat-

THEUS van Parys (*) , omtrent het midden der

XÏIIde eeuw, is de eerfte, die ons, op het gezag

der overlevering verhaalt, dat patricius de geheel

onbefchaafde inwoners van Ierland niet anders vol-

komen tot het Christengeloof heeft kunnen bekee-

ren , dan door hen
,

gelijk zij van hem verlangden

,

de

(*) MATTii. 9h^i%.liiit.Major.jy.Z-j.Lond. \6\o.foL
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^.c fh'nfFcn der helle en de vreugde des hemels daad- III

lijk te doen zien. Op zijn gebed, had de Zoon
^v''

van God hem daar toe een hol aangewezen , waar iioofdfl.

dit , in het vervols; , gclchieden , maar ook elk boet- "^' C. G.
Taar ^6^,

vaardige, op éénen dag, van alle zijne zonde ge- tot 4-5!

reinigd zou worden. Dit gebeurde, vervolgt hij,

ten tijde van patricius, aan velen; bijzonder ver-

haalt hij, breedvoerig, het geval van cenen foldaat,

die, omtrent het jaar 1153, in dit hol de vvonder-

baarile verfchijningcn van allcrlcië foort zal gehad

hebben. Het gerucht en de vercering van dit hol

bleef zedert voortduuren, tot dat Paus alexander

\T, veiTiemende, dat men hetzelve misbruikte, om

den ligtgelo\igen geld af te knevelen, fchoon zij,

die 'er ingingen , niets bijzonders vernamen , dit

hol, in het jaar 1497, liet vernietigen, hi de vol-

gende eeuw nogthans, verrees het weder uit zijne

puinhopen, en de Bedevaarden der\vaards begonnen

van voren af, het werd in gefchriften aangeprezen,

en in de gcbedeboeken der Roomfche Kerk gewaagd.

Een naauwkeuriger onderzoek, door den. fladhouder

van Ierland aangefield , ontdekte de bedriegerijen

der Monniken, welke daar bij gepleegd werden, en

gaf aanleiding, dat zij allen, tusfchen de jaren 1620

en 1630, het eiland moesten verlaten, en dat het

gezegde hol met den grond gelijk gemaakt werd (*).

Ter-

(*) Men zie behalven de acta SS. boven aangehaald

,

P. LE ERi'N Dhfertntion fisr Ie Purgatoire de S. Patri-

ce , in zijne Histoire Critiqtie des Pratiques SuperjUtieu-

fes Tom. lY. pag. 34-44. Amfterd. 1736. 8vo.
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III Terwijl dus het Christendom zich, in het Wes-

^^^^ ten, onder de Heidenfche volken, uitbreidde, werd

Iloofdft. het ook, in het Oosten, verder voortgeplant. De
^^ ^- ^' Hunnen hadden zich, na hunnen inval in Europa^
Tfisr^ó''.

lot 470!
i" '^^'^ J^^'* 37Ö, gevestigd van de Zwarte zee af

tot het tegenwoordig Himgari'é toe ; zij leverden

,

1 o'"^'
even als de Gothen , Franken , en andere . Duitfche

terfche volken, al vroeg luilpbenden in bezolding der Ro-
Heidc- meinfche Kcizeren ,. en kregen , even daar door , ken-
nen; van

^ c 7

Hunnen, nis aan den Christelijken Godsdienst, socrates (*)

evenwel noemt ons nog eene bijzondere aanlei-

ding, waar door deze Godsdienst bij hen eerwaar-

dig werd. Onder de regering van tiieodosius den

Grooten , leefde theotimus , Bisfchop van Tonn ,

en van geheel Scythi'è, (dat is, de landen aan de

Zwarte zee,) die in de Wijsbegeerte (f), zeer

geoefend, en van de Barbaarfche Hunnen^ die aan

den Donau woonden , zoo geacht was , dat zij hem

den God der Romeinen noemden; alzoo zij God-

lijkc door hem verrichte werken vernomen hadden.

Men verhaalt van hem, dat hij ééns op de grenzen

van het land der Barbaren reizende , eenigen van

dezen ontmoette, die naa Tomi gingen. Zijne reis-

genoten bejammerden reeds hunnen ramp, maar de

Bisfchop, van het paard geflegen, deed zijn gebed.

En nu gingen de Barbaren voorbij, zonder hem,

of zijn gezelfchap , of paard , te zien. Door zacht-

heid ,

(*) Hist. Eccics. VII. 2(j.

(t) Misfchien GodzrJighcid , zoo wordt (piXOTQ^i»^

^tKocQi^Ziv in fchriften van dien tijd genomen.
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htïil , minzaamheid en gcfclienken , wist bij hunne III

zeden te lenigen, doch één dezer barbaren, hier ^^^^

door in den waan gekomen , dat de Bisfchop zeer Hoofdfl,

rijk moest zijn , zocht zich van hem meester te "^ C. G,

maken. Reeds wilde hij , met den Bisfcliop fpre-
^Ylt'^^^^'

kende , dien emen llrik om den hals werpen , maar .

zijne ten dien einde opgehevene hand verwijfde

oogenbliklijk , en hij kon dezelve niet tot zijn ge-

bruik bewegen , vóórdat theotimus God voor hem

gebeden had. Wat 'er ook zij van deze verhalen,

op dergelijke wijze kunnen evenwel de onbefchaafde

Hunnen, door dezen Bisfchop, tot eerbied voor

het Christendom gcbraclit zijn geworden.

Onder de Saracenen was het Christelijk geloof Bekering

reeds vroeger gekomen. De Saracenen , dus genoemd "^'' '^^'^^'

cenen.
naar dat gedeelte van Arahi'è, hetwelk zij bewoon^

den (*}, of van een Arabisch woord. Oosterlin-

gen (t)? waren een Arahifche ftam, wiens naam

naderhand algemeen geworden is aan alle de Ara-

bieren , welke ftam, door ammianus riarcelli-

Nus (§) befchreven wordt, als zoo wreed en woest,

dat zij zelfs voor de Gothen ten fchrik verftrekten.

De eerfte fporen van de bekeering van een gedeelte

der Saracenen vindt men in het leven van hila-

RiON, dien grooten voorftander van het Monniken-

leven in Palcefiina , van wien wij in het voorgaan-

de IVde Deel (**) gefproken hebben. Deze ging

eens

(*) STEPHAN. Bijzant. de urbib. h. v.

(t) POCOCK Not. ad fpec. hht. Arab. />. 33. fq,

(§) Hht. Libr. XXXI. Cap. \6. (**) Bladz, 103;
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ITI eens (*) met eene ontelbare menigte Monniken ïii

"?^ de Wocltijn Kades ^ om zijne leerlingen te bezoeken.

Hoofdft. Onder weg kwam hij in de ftad Elufa^ alwaar de

na C. G. inwoners een jaarlijks feest in den Tempel van ve-

tot 470! ^^'^ vierden. Alzoo nu iiilarion vele bezetenen

" -« onder hen genezen had, kwam, op de tijding zijner

aankomst , een groot aantal Saracenen met hunne

vrouwen en kinderen hem te gemoet, die hem om zij-

nen zegen fmeekten. hilarion ontving hen vriendelijk

,

maar vermaande hen tevens , liever God dan de dar-

ren, (vENUS was bij hen de avondftar,) te aan-

bidden, en beloofde hun, met tranen, dat hij hen

meermalen wilde bezoeken, indien zij in Christus

geloofden. En zie hier een wonder der Godlijke

genade ! roept iiiëRONVMUs uit , zij lieten hem niet

vertrekken , vóórdat liij een ontwerp tot eene Chris-

ten - Kerk bij hen gemaakt had , ja hun Priester zelf,

zoo als hij daar gekransd, naar het Heidcnsch ge-

bruik, gereed Hond, om te oflèren, werd met het

teken van christus getekend, dat is, waarfchljn-

lijk, hij werd, door het teken des kruis, tot eenen

Christelijken Leeraar ingewijd. Van de gevolgen

van eene zoo fpoedige bekering fpreekt HiëRONVMUs

verder niets. Maar, bij rufinus (f), socra-

TES (§), SOZOMENUS (**) , CU TIIEODORETUS (ff),

vindt men een bericht, hetwelk, tot wat later tijd,

om-

(*) Dus luide het verhnal bij hiüronvmus in Vita

lUlarionii inter Epistolas. (j) lüst. Eccles, II. 6.

(5) Hist. Eccles. IV. 36. V. i. (**) VI. 38.

(tt) Hist. Euies. IV. 23.
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©mtrent het jaar 472 behoort, en dus luidt: ma- IïI

RiA , ecne Koningin der Saracenen
, (theodore- ^^^

Tus noemt hen hma'éüten
, ) had , in eenen oorlog [loofdft.

met de Romeinen , Païceftina en de naburige lan- "^ ^' ^'

den zoo verwoest, dat men haar voorllellen van ^^j ...g'

vrede liet doen. Op hare verklaring van dezelve

niet te willen aannemen , ten zij zekere Monnik ,

MOSES genoemd, die zich, in de Woeftijn tiisfchen

Egypte en Palafiina , in de Godzaligheid oe-

fende, (<p<Aö(ro^wv,) en die niet alleen door zijn

heilig leven , maar ook door wonderwerken , ver-

maard was, tot Bisfchop over haar volk werd aan-

gefteld, werd, op last van Keizer valens, deze

Monnik gehaald , en ie Alexandriê tot Bisfchop in-

gewijd. Zedert bracht deze moses dit volk, door

onderwijs en wonderwerken, tot het Christendom

over. Nog andere bijzonderheden heeft sozome-

Nus , .waar mede deze bekering der Saracenen worde

opgefchikt. Het hoofd van eenen Saraceenfcken ftam

zocoMus, had geene kinderen, waar over hij zich

bij eenen vermaarden Monnik beklaagde. De Mon-
nik beloofde hem eenen zoon , indien hij in Chris-

tus geloofde. Toen dit nu werklijk gebeurde ,

werd de Vorst niet alleen zelf een Christen, maar

maakte ook , dat zijne onderdanen hem daar in volg-

den. Deze ffcam werd vervolgends zoo gelukkig en

talrijk, dat hij voor de Perfen en de overige Sa-

racenen geducht werd.

Bij het bovenftaande verhaal van de bekering de- A^inmer-

zer onbefchaafde volken tot het Christendom, zal '5'"^°^^'^

zekerlijk de menigte van wonderwerken eiken ver- kering."""

V. Deeu. G ftan-
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III llandigen Lezer in het oog vallen. Zoo vele zende*

"^^J' Hngen, zoo vele wonderdoeners. Bij deze vergele-

Hor.fdft. ken, zijn de tijden van christus en de Apostelen

nn C. G. ^Ym , ten minllen fpaarzaam , in wonderen. Even-
"foor O/)"?

tot 1~6. ^^'-''^ ^^^ ^'y ^^^ wonderwerken van dezen tijd in ge-

loofwaardighcid met die van jesus en de Apostelen

in geeneu decle vergelijken. De menigte zelve maakt

ze reeds twijfelachtig. De gefteldheid der tijden, in

welken allen wonderen verwachtten, allen wonderen

geloofden , zonder dat iemand twijfelde of onder*

zocht; het eenzaam Kluizenaars- en Monniken -le-

ven, waar bij dweperij en geestdrijverij Godzalig-

heid heette , en het ftrcnge vasten en kwellen van

het ligchaam de verbeelding verhitte , vermenigvul-

digde het aantal van verfchijningen , en gewaande

wonderen, welke ter ecre van den Godsdienst ge-»

acht werden te ftrekken. Elk Monnik of Kluize-

naar, die den roem van heiligheid had, d«cd op

zijne Avijze wonderen , en had gezichten en verfchij-

ningen, en elk, die ze verhaalde of voorwendde,

kon zeker zijn, geloof te zullen vinden. Men be-

loofde aan de onbefchaafde volken de overvvinnmj

en tijdelijken welvaart , aan hunne Vorften erfgena-

men, men voegde daar bij ecne vertoning van meer

dan menschlijke heiligheid , terwijl men anderen dooc

gaven en aalmoesfen bekoorde; op deze wijze kre-

gen' de zendelingen invloed bij deze ruwe en zinlijke

volken, die hen voor hoogcr wezens aanzagen, en^

ligtlijk alles, wat hun vreemd en zonderling voor-

kwam, voor wonderwerken van dczQ heilige matt^

iien hielden.

In-
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Indien , toch , zoo vele wonderen , tot uitbrei- III

ding van het Christendom, onder de ruwe volken ^^^
van het Noorden, in de daad , en waarlijk, gefchied Hoofdfl.

zijn, moet het ons bevreemden, dat wij, bij de he- "^ ^- G.

vige vervolging, welke de Christenen , in het begin
^q^ ^_|'

der vijfde eeuw , in Per/të hebben ondergaan , niets '•

van wondenverken lezen, tot bemoediging of ver- X^r^o'"
° ° ging der

losfing der Chnstenen; hoewel het geval, hetwelk christe-

aanleiding gaf tot deze vervolging , ftrekte ook den "C" ^^

Christenen niet zeer tot eere, gelijk uit de Gefchie-

denis blijken zal. Na de vervolging, welke de

Christenen , ten tijde van den Keizer konstantius ,

onder den Per/tfchen Koning sapor geleden had-

den ( * ) , fchijnen zij tot in het begin der vijfde

eeuw rust genoten , en hunnen Godsdienst onge-

ftoord in Per/fë uitgeoefend te hebben. Hun getal

wies van dag tot dag aan, en zij hadden vele Ker-

ken en Leeraars. Tot deze rust en voorfpoed bracht

ook veel toe de vrede en goede verftandhouding

,

geduurende dit tijdsverloop , tusfchen de Romeifjen

en Perfen (f), isdegerd of yasdejird , die zé-

deit het jaar 399 in Per/ië regeerde, ftond zelf op

het punt , om een Christen te worden , indien men

socRATES geloof mag geven (§).

Tot deze goede gezindheid van isdegerd jegens Bijzon-

de Christenen , bracht iniaruthas , Bisfchop van t^erheden

Ta-

(*) Zie het IV Deel, BJadz. 273.

(f) Hoe ver deze goede verftandhouding gegaan zij,

zie men in dit Deel, Bladz. 24.

CS) Ent. Eccles. VII. 8.

G 2
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III Tagtit in MefopotamVè ^ welke (lad de Syriëfs ook
BOEK Maiferkin of Maiferkat ^ ook wel Medinat - Sohde

Hoofdft. of de Stad der Martelaren noemen, veel toe (*).

na C. G, Deze had , reeds onder de regering van den Keizer

tot A.7S
ARKADius , ecne reize naa Konftantinopolen onder-

ii nomen , om het Hof ahJaar te bewegen , tot eene

van MA- voorfpraak voor de Christenen , die toen in Perfi'è
RUTHAS

^ j

Bisfchop in verdrukking leefden , maar de Hoofdfiad vol on-

van Ta- rust en partijfchap vindende , tegen den toenmaligen

Mefopo- I^isfchop derzelve, chrysostomus, keerde hij, on-

tamië. verrichter zake, terug (f). Naderhand echter werd

Jiij, door Keizer theodosius den jongeren , aan den

Perfifchen Koning isdegerd gezonden , om dien van

het vervolgen der Christenen af te manen. Volgends

socRATEvS (§), werd hij van den Koning, met alle

achting ontvangen. De Magen , of Priesters der Per»

fen^ vrezende, dat de Bisfchop den Koning mogt

bewegen, een Christen te worden, te meer, dewijl

hij , door zijn gebed , den Vorst van eene langduu-

rige hoofdpijn, die zij niet hadden kunnen genezen,

verlost had , fielden verfcheidene kunftenarijën te

werk, welke echter door den Bisfchop ontdekt wer-

den,

(*) De Griekfche Schrijvers der Kerk- Gefclnedenis

socRATEs Hist, Eccles. VII. 8. sozomen. VIII. \6. enz.

hebben van dezen vermaarden mnn eenige weinige bijzon-

derheden , mnar assemanni Biblioth. Oriënt. Clement.

Vatican, Tom. I. pag. 174-179. heeft des te meer uit

Syrifche Schrijvers van hem verzameld.
.

(j) Verg. socrat. VI. 15. sozomen. VIII. 16.

(S) Libr. VII. Cap. 8.
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den , wicn de Koning daar op vergunde , zoo vele III

Christelijke Kerken te ftichtcn, als hij wilde. Niet ^^^^

lang daarna keerde de Bisfchop naa Konflantinopo- Hoofdft.

len terug, doch kwam, vervolgends, op nieuw, "^ C. G.

als gezant van den Keizer, in PcrfiL Thans ver- J^j ^.,^*

richtte hij , te gelijk met abdas , eencn Bisfchop in ——

—

Perfi'é^ aan des Konings Zoon een wonderwerk,

door het uitdrijven van eenen duivel, van welken

hij bezeten was. Het één en ander nam isdegerd

zoo in , ten voordeele van het Christendom , dat

hij hetzelve omhelsd zou hebben , zegt socrates ,

indien hij langer geleefd had , maar hij overleed te

vroeg , en werd door zijnen Zoon varanes , ( of

baharam den V,) opgevolgd. Deze biizonderhe-

den fteunen wel enkel op het verhaal van socra-

tes , nogthans blijkt zoo veel uit de Oosterfche

Schrijvers , dat de (laat der Christenen , in Perfi'é ,

thands voorfpoedig was. maruthas bediende zich

van deze rust, om met den Primas^ (Primaat) of

Catholicus , dat is , den Opperbislchop in Perfi'é ,

die zijnen zetel te Ctefifon in Seleticië had, eenige

Kerkvergaderingen te houden, op welke het geloof

der Nice'ifche Kerkvergadering voor dit land beves-

tigd werd. Na zijn overlijden werd het lijk van

MARUTHAS, als van eencn heiligen en wonderdoener,

naa AlexandrVè in Egypte gevoerd, en aldaar in

een Klooster der Maagd maria bewaard en den

volke vertoond. Hij heeft veifcheidene fclniften, in

de Syrifche taal, nagelaten, waar van gedeeltelijk

uittrelvzels bij assemanni gelezen worden. Een

Kerkboek^ omtrent den openbaren Godsdienst, heeft

G 3 men
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III men van hem, onder den titel van f.502i|-J-Lf

^"^'^ lietwelk het Griekfche 'Avx:pofoi is , gedeeklijk in het

Moofdft. oorfpronglijk (*), gedeeklijk in het Latijn bij re-

na C. G. NAUDOT, met deszelfs aanmerkingen (f). Uit zij-

tot lyó' "^ f^ef'klaring van het EuangeJie , haalt asseiman-

NI eene plaats aan, ten bewijze, dat maruthas

geloofd hebbe, dat de Christenen, in het Heilig

Avondmaal, het ligchaam van CHRISTUS ontvangen,

vleesch van zijn vleesch, en heen van zijne heenen ^

gelijk gefchreven J}aat. Deze Bisfchop heeft ook

eene Gefchiedenis der Martelaren in de Perfifche

vervolgingen der vierde en vijfde eeuw, als ook

Lofzangen en Liederen op dezelven ,
gefchreven ; van

de eerde vervolging onder sapor heeft assemanni

een verkort uittrekzcl , maar zijn Neef stef. evod.

ASSEMANNI liet geheele verhaal uitgegeven , doch van

zijne Gefchiedenis der tweede vervolging, ontmoet

men bij assemanni enkel twee plaatzen over twee

Martelaren. Eindelijk worden nog aan jniaruthas

16 Kerkelijke JVetten toegefchreven , die hij op de

Kerkvergadering te Seleuci'é en Ctejifon, met den

Aardsbisfchop dier flad, isaSk, zal opgefteld heb-

ben , betreffende de Kerkelijke tucht , en eene ge-

fchiedenis der Kerkvergadering van Nice'é , bene-

vens de 73 wetten, aan dezelve toegefchreven, door

hem in het Syrisch vertaald. Doch deze laatfte ar-

beid is verloren gegaan.

Aanlei- De vervolging der Christenen in Perfië nam reeds

eenen

(^*') In Misfali Maronitanini a. 1594. cd. pag. 172.

^1) Liturg. Oriëntt, Tom, \\, pag. 261./^.
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eenen aanvang, bij het leven van isdegehd (*), III

maar woedde voornaamlijk onder zijnen Zoon vara- ^^^
NES. ABDAS, Bisfchop in de Koninglijke Hoofdftad Hoofdft.

Sufa , een man anders van vele prijslijke cigenfchap- "a C. G.

pen, verfioutte zich, in zijnen ijver, eenen Per/i-
[^^^ ^^^J

fchen vuurtempel, (n-u^stav,) te flopen. De Koning -

ISDEGERD , wien de Map't hier over klaat^den, den "'"?^'
'^

,
voort-

Bisichop, vvicn hij anders achtmg toedroeg, voorgpngen

zich ontboden hebbende, gaf hem deswegens eene einde der

zaclite bedrafling , en gebood hem , dezen Tempel vervol-

wedcr te laten opbouwen. De Bisfchop dit vol- ging.

flrekt weigerende, dreigde de Koning hem, alle de

Christelijke Kerken, door zijn geheele Rijk, te zul-

len laten nedervverpen; hetwelk ook daadlijk volgde,

nadat de Vorst den Bisfchop , om zijne halftamg-

heid, vooraf ter dood had laten brengen. Dit was

het begin eener vervolging der Christenen in Per-

fië, welke dertig jaren daania, toen theodoretus

in het jaar 450 , zijne Gefchiedenis fchreef , nog

niet geheel bedaard was. Het gedrag van den Bis-

fchop ABDAS wordt reeds door theodorj^tus be-

fchouwd , als een verkeerde en ontijdige ijver. „ De

„ Godlijke Apostel ," zegt hij , „ vond geheel y^thee-

„ nen

(*) Volgends socRATEs (Hts^. Ecc/es. VII. 18.) \v:s

ISDEGERD , tot zljne dood toe , een vriend der Christe-

nen, maar volgends theodoretus (H/sr. Eccles. V. 39.)

die in S^jri'é leefde, en de wa?.re p.anleidende oorzr.p.k

tot deze vervolging opgeeft, ja ook, volgends marutjias

verhaal zelf, blijkt het, dat wel deegiijk het begin der.

vervolging nog tot het leven van isdegerd behoort.

G4
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ITI „ tien overgegeven aan de Afgoderij; maar wierp

^lY^ „ geen enkelen Altaar der Afgoden om; alleen be-

Hoofdfl. „ ftreed hij hunne onkunde met woorden , en
na C. G. bracht hen, door overtuiging, tot erkentenis der

tot ±76, '» vvaarheid;" alhoewel hij den Bisfchop nogthans

- daar in prijst, dat hij liever de dood verkoos, dan

naar het bevel des Konings den Tempel weder op te

bouwen. Doch , omtrent het één en ander heeft bay-

LE (*), verfcheidene ^goede aanmerkingen gemaakt,

en aangetoond , dat abdas naauwlijks den naam van

Martelaar voeren kan , waar in ook barbeyrac

met hem overëenflcmt (f). Naar het bericht der

Oosterfche Schrijvers fchijnt isdegerd zich, met

het ftraffen van abdas , en het omverwerpen der

Christelijke Kerken , vergenoegd te hebben , maar zijn

Zoon varanes, door de 3Iagi aangcflookt, zette

de vervolging, met alle hevigheid, voort; waar bij

nieuwe foorten van pijnigingen uitgevonden , en

vele Christenen ter dood gebracht werden. Sommi-

gen werd de huid van het hoofd, den rug, of han-

den afgevild ; anderen gebonden in kuilen , welke

men dicht floot en met muizen vulde , geworpen

,

zoodat zij door deze dieren eene langzame dood

fter-

(*) Dicton. Hist. et dit. V. Jbdas.

( f ) In zijne Fourredcn op de Fnïnfche Vertaling van

PUFFENDORF Jus Nat. et Gent. De Franfche Bencdicti-

ner Monnik p. ceillier dnar tegen verdedigde abdas in

zijne Apologie de la Morale des Pcres Se r Eglife pag,

444. hier op heeft barbevrac breedvoerig geantwoord

Traite de la Morale des Peres de l" Eglife f. Z'^i, fq.
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llciven moesten. De Christenen verdroegen alle lij- III

<.kn, met hunne gewone ftandvastigheid , en gin- ^^!^

gen ,
gcfterkt door de hoop der onfleiflijkheid , vrij- iioofdft.

vvillii? ter dood. hormisdas, een man van edel '^^ C. G.

bloed, weigerende JEsus te verloochenen, werd ver- J^^ ^3[
wezen , om , bijna naakt , een kameeldrijver te wor- —

—

den. Na eenigen tijd wilde de Koning, medelijden

met hem hebbende, hem een linnen kleed geven ,

zeggende: Laat eens eindelijk uwe hardnekkigheid

varen, en verlochen den Zoon des Timmermans!

Maar hormisdas verfcheurde het kleed, en wiei"p

het voor 's Konings voeten , met deze woorden

:

Houd uw kleed , met uwe Godloosheid , voor u zgl-

venl Waar op hij van alles beroofd, en het Rijk

uitgezet werd. Eenen Diiikon, benjamin genoemd

,

trof een erger lot. Op voorfpraak van eenen Ro-

meinichen gezant, had hij zijne vrijheid weder ge-

kregen , onder voorwaarde , dat hij aan geeneu

Magtis het Christendom zou voorhouden , deze

voorwaarde weigerende, werd de Koning zoo ver-

bitterd , dat hij hem , onder ijslijke pijnigingen , het

leven liet benemen (*).

Daar de voorige vervolgingen der Christenen , in Oorlog

Perfi'é , ontdaan waren , bij gelegenheid van eenen oor- j^'^'n

log tusfchen de beide volken , dewijl de Perfen de meinen

Christenen verdacht hielden , van met de Romeinen ^'^
^*^^"

„ feil.

laam

(^*) AssEMANNi {Bibl. Oitent. l. c. pag. 181.) heefc

niet meer dnn twee voorbeelden vsn Martelnren , in de-

ze vervolging, uit de Oosterfche Schrijvcren kunnen bij-

brengen.

G5
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III faam te fpanncn, bracht integendeel de tegenwoor-

^?v'
digc eenen oorlog te weeg. Te weten , ecnige

Hoofdft. Christenen uit Perji'é^ naa het Romeinfche Gebied

na C. G. gevlucht, fmeekten om voorfpraak en hulp; atti-

tot 47Ó ^^^ ' Bisfchop van KonflantinopGkn , „deze vluchte-

-' lingen vriendelijk ontvangende , drong den Keizer

THEODOSius den 'Jongeren , om zich hunner aan

te trekken ; deze Keizer , bovendien redenen van

misnoegen tegen de Perfen hebbende , die de Ro-

meinfche Mijnwerkers, door hen in dienst geno-

men , weigerden te ontflaan , en die ook eenige

kooplieden hadden beroofd, nam de vluchtelingen

in zijne befcherming , en weigerde hen , op den

eisch van varanes , over te leveren. De oorlog nam

hier op, in het jaar 421, een begin, en werd door

de Romeinen vrij voorfpoedig gevoerd; geen won-

der, indien het waar is, het gene socrates (*)

bericht ^ dat zij door eenen onmidlijken bijftand van

God geholpen werden. Te weten , als theodo-

sius zijn vertrouwen geheel op God ftelde , ver-

fchenen aan ecnige burgers van Konftantinopolen ^

die zich in Bithynië bevonden. Engelen, die hun

belastten, aan hunne wegens dezen oorlog bekom-

merde medeburgeren te boodfchappen , dat zij goe-

den moed konden hebben , en op God vertrouwen

zouden, dat de Romeinen de overwinning zouden

behalen, alzoo zij. Engelen, daar toe van God ge-

zonden waren , om toezicht te houden over dezen

krijg. Van deze befchcmiing haalt hij het volgende

voor-

(*) Hist. Eccles. VII. 18.
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voorbeeld aan, dat een leger Saracenen ^ ten dien- III

fle der Perfen opgetrokken , onverziens met een' "5*^^

iidelen fchrik gedagen werd, zoodat meer dan 100,000 fioofdft,

van dezelven zich in den Eufraat wierpen en ver- "^ C- G«
Tr.ar 363.

fnioordcn. Evenwel belijdt hij, onmidlijk daar opj^^j .^5^

dat de Romeinen, op hunne beuit, daar zij een

Pcrfisch leger in de rtad Nifibis belegerden, door

foortgelijken ichrik gedreven, de belegering, zonder

reden , hebben opgebroken, theodoretus weet

ons insgelijks een voorbeeld te verhalen van de

bijzondere hulp van God (*). varanes had de

ftad TheodofopoUs belegerd, en zette de belegering

met zoo veel kracht voort, dat de flad eerlang

fcheen te moeten buigen. Maar de Bisfchop der

flad, EUNOiNiius, flelde alle de aanvallen der Per/ea

te leur. Als eenmaal één der Vorften van het Per-

fisch leger God lasterde, en deszelfs Tempel dreig-

de te zullen verbranden , liet de Bisfchop eene Ba-

lista of Bleij met eenen zwaaren (leen laden , en

denzelven in den naam van God , die gelasterd

was, affchieten. De fteen trof en verbrijzelde het

hoofd van den Perfifchen Vorst , de belegering werd

opgebroken, en de vrede met de Romeinen gefloten.

De handelwijze van eenen anderen Bisfchop, waar

in geene onmidlijke wonderen voorkomen , doch

welke insgelijks veel tot den vrede zal hebben toe-

gebracht , verllrckt evenwel den Christenen tot groo-

ter en wezenlijker eer. Zij wordt ons door socra-

TES (t), op de volgende wijze verhaald. Bijeenen

in-

(*) Hht. Eccles. V. 37- Ct) Hisl. Eccles. VII. 21.
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III inval in het Perftsch Rijk , hadden de Romeinen

^^^^ omtrent 7,000 gevangenen medegevoerd , welke zij

Hoofdfl. niet terug geven wilden, en te gelijk, tot groot ver-

na C. G, ^^^^ y-ifj (|j>n Ferfifchen Koning, van honger bijna

tot 470 ! ^^*^^'-'" omkomen, akacius , Bisfchop van Amida^
- met medelijden over deze ellendigen getroffen , liet

zijne gcestlijkheid bijeenkomen , welke hij voorliield

:

5, Hoe God geene kannen , bekers noch fchotels

„ behoefde; daar nu hunne Kerk, door de mildda-

„ digheid der gemeente, vele gouden en zilveren

„ vaten bezat, was het wclvoeglijk , met dezelve

,, deze gevangenen van de foldatcn vrij te kopen,

,, en hen te fpijzigen. " De Geestlijkheid hare toe-

(lemming gegeven hebbende , liet hij deze vaten ver-

fmelten, betaalde aan de foldaten daaraiede het los-

geld, onderhield de gevangenen nog eenigen tijd,

waar na hij hen , met reisgeld voorzien , naa hun-

nen Koning terug zond. varanes hier over ver-

baasd, dat de Romeinen hunne vijanden ook door

weldaaden zochten te overwinnen , betoonde een

verlangen , om akacius nader te leeren kennen

,

die, zegt men, met verlof des Keizers, hem een

bezoek gaf. Hier op volgde reeds in het jaar 422

de vrede, met welken de vervolging, volgends so-

crates, een einde nam, fchoon theodoretus de-

zelve tot aan zijnen tijd , in het jaar 450 , dus 30 jaren

lang , laat duuren , hetwelk men op deze wijze kan veref-

fenen , dat de vervolging nog van tijd tot tijd vernieuwd

is, zonder echter algemeen of zeer wreed te wezen,

Toeftnnd De Jooden , die door de dood van • Keizer juli-

dp^Joo- ^j^ eenen magtigen befchermer verloren hadden ,
den. ° °

(ton-
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(londen zedcrt van tijd tot tijd bloot voor de enge- III

regeldheden van cenen verkeerden ijver van fommige ^^V^

Cliristenen , die hen, al ware het met geweld, tot HoofdlT.

het geloof in te sus wilden brengen, terwijl de Joo- ^^ C. G.
*

Tr?r 363.
den zelve zich daar tegen te meer verhardden , even-

^^^ ^^^

wel genoten zij bij de Keizers dikmaal befcherming

en gunst , gelijk blijkt uit de menigvuldige wetten

,

omtrent hen , door julianus opvolgeren tot op

THEODOSius def2 jongeren, gegeven.

VALENTiNL\AN I , die aan alle gezindheden vrije Wetten

Godsdienst- oefening vergunde, verbood, bij een be-
^"^""^"^

=» =•
' -^ henvan

vel, omtrent het jaar 368 in GaUië gegeven (*), Keizer

den foldaten , hun verblijf cf inkwartiering in de valen-

^ 1^ , o- TT- 1 •• •
TIiMAAN

Joodfche Synagogen te nemen. Hier bij gist baro-
j^

Nius (t)^ niet ongegrond, dat, gelijk de Jooden

zich onder julianus, met de Heidenen verëcnigd

hadden , om den Christenen verdriet aan te doen

,

dus thans de Christenen , op hunne beurt , hen

,

ter vergelding, verdrukten , en dat dit aanleiding tot

dit verbod gegeven hebbe.

Dewijl 'er fleeds voorbeelden gevonden werden VanvA-

van Christenen , die tot de fooden overdnaien , zon-
lentini-

AAN CCll

der dat wij nopens de bijzonderheden en aanleiding Jonge-

tot zoodanigen afval behoorlijk onderricht zijn, gaf '"en*

de jongere valentixl\nus , in het jaar 382 , eene

wet, dat de uiterfle wil van zoodanige afvalligen

krach-

(*) Ccï/. Theod. Libr. VH. tit, 8. de Metatis leg.

2. Cod. Iu(l. Libr. I. tit. 9. de Jud^cis et Coelic. /eg. 4.

(f) y^üfj. Ecclés. a. 565. n. 45,
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III krachteloos zou wezen ('O- Dezelfde Keizc-r ont-

^^y^ nam, in het jaar 383, den Joodfchen Leeriiaren,

Hoofdft. den vrijdom , van openbare bedieningen
, ( Curia-

na C. C.
jiiijj^ munerum immunitas ^^ welke zij tot hier toe,

tot ±76. zedert de vergunning van konstantyn den Groo^

ten (f), genoten hadden (§).

Van THE- Ten einde het gevaar van verleiding tot den Jood-
oDosius

fci^eii Godsdienst te beter voor te komen, verbood
den

Grooten. THEODosius de Groote^ 'm het jaar 388 (**), zoo

als KONSTANTius reeds gcdeeltlijk gedaan had, dat

geene Joodfche vróüvv ,- of man , eenen Christen of

Christinne trouwen mogt , zullende de overtreder

ïils een overfpeler of overfpeleresfe aangemerkt, en

als zoodanig geftrafr worden. Anders was deze

Vorst jegens de Jooden niet onbillijlc. In het jaar

390 , verbood hij , dat men niet alle Jooden en Sa-

maritanen , zonder ondcrfcheid , onder de verpligting

zou betrekken, om zich als Schippers in den dienst

van den Staat te laten gebmiken (ff). Op de tdag-

teii

(
* ) Cod. Thcod. Libr. XVI. ///. 7. de Apost. leg. 3.

Cüd. htjïin. Libr. l. Ut, 7. de /Ipostat, leg. 2.

(t) Cod. Tiu:od. L. XVI. ///. 8. de Jiidceis etc. leg. 4.

(5) Men vindt de wet vnn valentiniaan II. Cod.

'Tneod. Libr. XII. tit, l. de Deciirionib. leg, pp. Co^.

'iuft, Libr. I. tit, p. de Judais leg. 5.

(**) Cod. Theod. Libr. III. tit. 7. de Nuptiis leg. a.

Libr, IX. tit. 7. ad l. Ji:L de adiilterii leg. 5.' Cod. lu-

Jiin. Libr. I. tit. p. de Jud^eis leg. 6.

(ft) Cod. Thcod. L, XIII. ///. 5. de Nai'iculariii l. 18.
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ten derjooden, dat zulkcn, die, door hen, uit hun- ut

ne gemeente gebannen waren, hun, tegen wil en ^^oek

dank van de opzieners van hunnen Godsdienst , Hoofdft.

{Legis fuds Primates ,^ door de Christelijke Over- na C. G.

heden, met geweld, weder werden opgedrongen , J^J"^
J^|*

verbood de Keizer , in het jaar 392 , deze geweld

dadigheid, zelfs uit kracht van eenige verkregene

Keizerlijke vergunning, verder in het werk te ftel- \

len. Zoodanige opzieners, zeide hij, moesten ook

bij dwaalenden, (/« ea Stiperjïitione^^ hun aanzien

behouden ( * ). In het volgende jaar verklaarde deze

Keizer , met groot misnoegen vernomen te hebben

,

dat men den gooden , wier gezindie , evenwel, gelijk

hekend is , door geene wet verboden was , hier en

daar belette, hunne Godsdienftige bijëenkomftcn te

houden , hij gelastte derhalven den Opperveldheer

van het Oosten , den onmatigen ijver , ( niwietas
, )

van zulken , die , onder voorwendzel van den Chris-

telijken Godsdienst, beftonden, Sijnagogen te ver-

branden en te plunderen, met behoorlijke flrengheid

te beteugelen (f).

Zijne Zoonen waren insgelijks billijk in hunne Van ar-

wetten , de Jooden betreffende. In het jaar 396 , "^^^oiusp

gaf ARKADIU3 hun eene fchriftlijke verzekering, dat

de prijs van die dingen, welke zij openlijk verkoch-

ten , niet door Christlijke toezieners , maar door hun-

ne eigene opzieners bepaald zou worden (§). Waar-

fchijn-

() Cod. Theod. L. XVI. /. 8. de Jud^is eet. /. 8.

(t) Ib:d. leg. 9.

(5) Cod, Theod. Lihr. XVI. tit, 8. de Judais leg. 10.

Cod.
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III fchljnlijk werden zij door de Christelijke toezieners

®°^^ dikwijls genoodzaakt, hunne waaren voor den min-

Hoofdft. ftt-'n pi'lis te geven. In het zelfde jaar gebood ar-

m C. G. KADius aan claudianus , Cöww ,( Graaf
, ) van

tori-6 ^^^^ Oosten , te zorgen, dat geen Joodsch Patriarch,

in het openbaar, befchimpt of gehoond worde (*),

en in het jaar 397 , aan den Prafectus Pratorio van

Illyricum , dat 'er geen geweld gepleegd werd , aan

de Jooden, voornaamlijk aan hunne Sijnagogen (f).

In dat jaar beval hij, dat de Jooden, van eenige

misdaad befchuldigd , of door hunne fchuldëifchers

vervolgd, en daarom in eene Kerk vluchtende, en

zich houdende, als of zij Christenen wilden wor-

den, niet eer zullen aangenomen worden, vóórdat

zij hunne fchulden betaald , of zich omtrent de be-

fchuldiging gezuiverd hebben (§). Verders bepaal-

de hij, in het jaar 398, dat de Jooden, als onder-

danen des Rijks , hunne twistzaken, die hunnen

Godsdienst niet betroffen , voor de gewone ge-

rechtshoven zouden brengen, evenwel zal het hun

geoorloofd zijn, met wederzijdfche bewilliging van

partijen, dezelve ter beflisfing van Jooden, of zelfs

van himne Patriarchen , als verkozene fcheidslieden
,

of goede mannen , te brengen , wier uitfpraak gelden

,

en van de overigheid ten uitvoer zal gebracht wor-

den

Cod. lujl. Lihr. I. tit. 9. de Judais leg. 9.

(*) Cod. Thcod. l. c. kg. 11. ( t ) ^. c. kg. 12.

(5) Cod. Theod. Libr. IX. ///. 45. de his , qui ad

Eccles. corifugiunt, l. c. Cod. hifi. Libr. I. tit. 12. de

kis^ qui cct. leg. i. .
-
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den (*). Omtrent deii vrijdom der Joodfche op- UI

zieners van het waarnemen der burgerlijke posten, *oek

had hij wel , in het jaar 397 , de oude wetten be- Hoofdft.

Vestigd, doch, in het jaar 399, verordende hij, dat n^i C. G.

de Jooden, in het gemeen, als zij tot eene ^^^^^^ ^ {qI^ ^-l'

of wijk , behoorden , ook de posten derzelve moes- '

ten waarnemen (f). Daar tegen bevestigde hij, in

het jaar 404 , alle de voorrechten , welke tot hier toe

aan de Joodfche Patriarchen , en aan de Opzieners

van hunnen Godsdienst, gefchonken waren (§)»

HON'ORiL's , Broeder van arkadius, met zijnen Van no-

Broeder voor een' tijd oneens , behandelde de Joo-
^ORius.

den eenigzins ftrenger, gebiedende, in het jaar 398,

dat de Jooden, alhoewel door arkadius daar van

verfchoond , leden zijnde van eenige wijk , of gild

,

verpligt zouden zijn, om de lastposten van hetzelve

waar te nemen (**}. Onverwacht was ook zijne

wet van het jaar 399 (ff), waar bij hij de zooge-

uoemde Apostelfchatting^ ( /^postolattis ^^ geheel af-

fchafte. De Keizer vond het onvoegzaam , dat deze

belasting uit zijn rijk, naa het Oosterlche, alwaar

de Patriarchen der Jooden woonden , overgezonden

werd,

(*} Cod. Thcocl. Libr. II. ///. i. de Jurhdict. eet. /.

lo. Cod. lufliti. Libr. I. ///. 9. de Jiidceis l. 8.

(t) Cod. Theod. Libr. XII. ///. i. de Decurionik. /.

165. Cod. Iiiftin. de Judceii l. 10.

(5) Cod. Theod. l. 15. de Jud.

(**) Cod. Theod. Libr. XII. tit. i. de Deciirian. leg.

157 > 158. Cod. lufl. Libr. X. /. 31. de Decurim. l. 49.

(Xt) Cod. Theod. de Juditis l. 14.

V. D££L. H
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III werd. Hy verbood daarom, dat de laatfle bijcien-

^?^j^ gebrachte geldfommcii van deze belasting in de Kei-

Iloofdft. zerlijke fchatkist gedort, en voortiian niets meer aan

na C. G. ^Q Patriarchen betaald zou worden. Doch , in het

tot 476 i^^'' ^-^'l- ^^^'^ HONORius deze wet weder in , en gaf

i' ' den Jooden op niemv verlof, om deze belasting in

te vorderen (*). In het jaar 404, verklaarde Kei-

zer HONORIUS , dat de yocclcn , noch Samaritanen ,

in het vervolg, geene Keizerlijke gelastigden, Com-

misfarisfen , of Zaakwaarnemers van het Hof

,

(^Agentes in Rebus ^^ zouden mogen wezen (f).

Doch , hier op volgden weder gimftiger bevelen. In

het jaar 409, en andermaal in het jaar 412, ver-

bood deze Keizer , dat men de Joödcn , op den

Sahhath , of andere Feestdagen , lastig zou val-

len met perfoonlijke dienften of gerichtshandelin-

gen.

(*) Cod. Theod. l. i-j. de Judceis cct. Wij hebben

reeds in het voorgaande IVde Deel, Bladz. /^6o gewag

gevonden van deze belasting. Zij was eigenlijk inge-

voerd , in plaats van de gewone jaarlijkfche heffing , dien

de Jooden voor dezen aan den Tempel te Jcrvfalem

overzonden, en werd thans aan hunnen Patriarch be-

taald. Zij wordt ook Aunr.n Coronarium genoemd, om-

dat men ze vergeleek met die gefchenken, welke onder

dezen naam aan de Keizers gedaan werden. {^Cod. Theod.

Libr. XII. tit. 12. de Auro Coronar.) gothofredus
I

heeft de gefchiedenis van deze belasting zeer goed opge-

helderd. {^Comment. ad L 14. Cod. Theod. de Judieis.')

(1) Cod. Theodos. leg. 16. de Judais Coelicol. et

Samarit>
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gen (*), en in cene undcrc wet van liet jaar III

412 (f), voegt hij 'er bij, dat zich ooli niemand ^^^^

aan de Joodfchc Sijnagogen vcrgrijpe, of zich van noofdfl.

dezelve meester malvC, dewijl zij de hun gefchon- na C. G.

kene vrijheden gerust behoorden te genieten. Deze
^J^^j. ^-^[

Keizer vergunde zelfs, in het jaar 415, den Joo- .

den, niettcgenftaande de wet van konstantiüs ten

tegendeele , dat zij Christen flaven mogtcn kopen

,

alleen onder voorwaarde, dat zij hen niet hinderen

zullen in de oefening van himnen Godsdienst (§}.

Het blijkt zelfs uit deze wet, dat de Jooden, ten

dien tijd, een groot aantal Christen flaven en lijfei-

genen moeten gehad hebben; waar op misfchien de

uitroeping van den Dichter rutilil's , die ten dezen

tijde leefde, doelen kan (**), ten zij die Dichter,

de yooden noemende, tevciis de Christenen bedoeld

hebbe, gelijk velen vermoeden. In eene andere wet,

in het jaar 41 ö, gericht aan zekeren Leeraar han-

^'AS, en eenige oudflen der Jooden, {Annati Di-

das-

(*) Cod. Theod. Lihr. II. ///. 3. de Feriis leg. 3.

Libr. VIII. ///. 8. de Exfecutor. et Exaction. leg. 8«

Cod. luflin. leg. \%. de Judceis.

(f) Cod. Theod. leg. 20. de Jiid.

( § ) Cod. Theod. Libr. XVI. ///. 9. ne Chritt. Mancipi

Jud.eus habeat leg. 3.

(**) liin. Libr. l. vs. 395.

Atque utinnra nunquam Judsa fubacta fuisfet

Pompeji bellis, imperloque Titi,

Latiiis excifa; pestis contagia ferpunt,

Viccoresque fuos nntio victa premiS/

n 3



ii6 K E Pv K E L IJ K E

III dascalo ^ et Majorihiis Judaorum^') vergunt hij

^^^ zulke Jooden , die zich , om fiirafFe te ontgatiu , of

lïoofdft. om andere redenen, gehouden hadden, als wilden

na C. G. 2ij Christenen worden , tot hunnen Godsdienst we-

tot 1-6.'^^^^ ^'^ keeren. Want, zegt de Keizer, dit is een

groot voordeel voor het Christendom (*). Einde-

lijk, verordende hij, in het jaar 418 (f), dat de

Jooden, die reeds Keizerlijke gelastigden, (Commis-

farisfen,) of tot Hofdienften verpligt waren, (^inter

Pnlatinos militidc facramenta fortiti\ ) hunne pos-

ten zullen blijven waarnemen, maar dat geencn van

die natie dezelve in het vervolg zullen bekomen;

doch de Jooden, welke zich in krijgsdienst bevon-

den, QArmata miJitia^^ zw]hn dcnzelven terflond

verlaten , zonder aanmerking van hunne vorige dien-

{l'en. Indien echter Jooden verkiezen, zich op de

Wetenfchappen toe te leggen, zullen zij. Advocaten

mogen worden enz,

Viin VA- Ook zijn 'er eenige wetten , de Jooden betreflen-

LENTiNi- ^^ voor handen, van de Keizeren valentiniaan

eiViiiiio' ^•^^9 en THEODOsius II. Van den cerstgcmelden

Dosius echter, is 'er flechts déne, welke hier toe behoort,

f'^m-pii

^"'
'^^'^ ^^^^ i'^^^' 4-*^ ( S ) 9 ^vaar bij bepaald wordt , dat

wanneer een kind of kinderen van eenen Jood of

Samaritaan , het Christen - geloof omhelzen , dezelve

niet mogen onterfd of in den uitei-ften wil der ou-

deren geheel voorbijgegaan worden; zelfs al hadden

zij jegens hunne ouderen of grootouderen zulke eu-

vcl-

(*) Cod. Theod. l. 23. de Jud. (j) L. c. leg.. 24.

C§) Cod. Theod. leg. 28. de Judxh.

geren.
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veldaaden bedreven, om welke zij verdiend hadden III

onterfd te worden , zal hun het pligtmatig deel , ^^^^

( Legitima
Portio , ) der crfenisfe niet mogen ont- Hoofdfl.

houden worden, „ opdat zij," zegt de wet, „ ten "^ C.G.

„ minden deze betonnig voor het verkiezen van
{^^ ^^^^^

„ dezen Godsdienst ontvangen." Een grond, wei •

nig ftrokende met den waaren geest van het Chris-

tendom ! De Jonge tiieodosius heeft vericheidene

wetten omtrent de Jooden afgevaardigd ; dan om

hen te beveiligen , maar fomtijds ook , om hen in

te korten. In het jaar 408 , liet hij hun door de

Stadhouders der Provintiën verbieden , dat zij , op

hun Purim - Feest , niet meer het beeld van haman ,

en het kruis, waar aan hetzelve opgehangen was,

tot befchimping van den Christen -Godsdienst, ver-

branden, noch over het geheel hunne Godsdienst-

plegtigheden tot hoon van dezen Godsdienst inrichten

zouden (*)• gothofredus meent, dat het volgende

geval, bij socrates (f) verhaald, aanleiding tot

deze wet gegeven hebbe : De Jooden in Syrië,

zich met allerhande fpel vermakende, begonnen, in

hunne dronkenfchap , de Christenen, en christus

zelven, te befpotten. Zij hadden vervolgends een

Christen kind aan een kruis gebonden, dat eerst

befpot en befchimpt, en eindelijk woedend gewor-

den, zoo lang geflagen, tot het den geest gaf. Hier

over was het tusfchen hen en de Christenen tot een

gevecht gekomen, en de aanleggers van deze daad

on-

r*) Cod. Theod. de Jiid.ns leg. 18. Cod. Iiiflin, eed.

iit. leg. II. (f) I-Iisf. Eccles. VII. 16.

H 3
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III onder de Jooden waren op Keizerlijk bevel geftraft g€-

^^^^ worden. Anderen (*) hebben echter aangemerkt, «at

ïloofdrt. de inhoud der bovengemelde wet met dit geval niets

na C. G. gemeen heeft. Eene andere wet van theodosius ,
Taar^ö*?. ... , , . i • i -, , , ,.

tot 476.^'^ "^'- J^^^^ 4^- ^'^^ verbiedt, dat geen Jood, die

"- onfchuldig is, enkel om zijnen Godsdienst mishan-

deld of befchimpt: worde; even min zullen hunne

Synagogen of woningen verbrand worden , terwijl

,

in allen gevalle , indien iemand eene misdaad begaat

,

het gezag der Gericlitslioven daar is , opdat nie-

mand zich zelven wreke. JNIaar, aan den anderen

kant, zullen de Jooden deze veiligheid niet misbrui-

ken, om den ecibied, aan het Christendom ver-

ichuldigd, te na te komen. De Patriarch der Joo-

den , GAMALiëL , had verfchcidene zoodanige misilap-

pen begaan. Om die reden gebood theodosius,

in het Jaar 415 (§), dat men hem de volmagt,

waarbij hij tot ccnen aanzienlijken Romcinfchen ecrc-

post, ( Prafectiira Honoraria, ) was aangclteld
,

ontnemen zou. Ook mogt hij geene Synagogen

meer ftichten, en die in eenzame oorden gevonden

werden , zouden , indien het zonder oproer gefchie-

den kon, worden omvergehaald. Hij zou zicli niet

meer als Pvichter over Christenen gedragen; maar dat

de twistgedingen tusfchen deze en de Jooden, afge-

daan moeten worden, voor de overigheid in elk ge-

west, Als hij beltaan zou , eenen Christen , of een

lid

( *) 13ASNAGE Hist, des Jtiifi Tom. Vll\. pag. 194.

(t) Cod. Thcod. dejirdceisl.21. Cod. Iiift. eod. tit. 1. 14.

( % ) Cod. Theod. de Jud. l. 22. coll. Cod. jfiifl. de Jud. 1. 1 5,
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iid van eenige andere Godsdienst - gezindte , het zij m
vrijen of lijfeigenen , met liet Joodfclie kenmerl; , "^'-'^

(der befnijdenis
, ) te bevlekken; zou hij, of elk an- pjoofdfj.

der daar aan deelachtige Jood , ten Itrengften gefh'aft "a C. G
worden; en de Christen - flaven , die hij achter hield, J^j.

^_^

zouden aan de Kerk ten eigendom gegeven worden.

Dit laatfte maakte de Keizer, in de jaaren 417 en

423, tot algemeenc verordeningen (*). Dit laatst-

gemelde jaar 423 was, over het geheel, vruchtbaar

in wetten van theodosius, omtrent de yooden,

wier Godsdienst -oefening, thans meer dan ooit, van

de Christenen, met geweld, gefloord werd. Hij

verbood dus den Christenen , onder voorwendzcl

van hunnen Godsdienst, geenen Jood te beledigen,

noch hunne goederen te plunderen (f). In eene

andere wet (§)•> verbood hij, in het vervolg, den

Jooden hunne Sijnagogen niet te ontnemen, of die

te verbranden enz. De Keizer vernieuwde deze wet,

in het zelfde jaar, op een Idaagfchrift der Jooden,

maar daar tegen zouden zij ook van hunne bezit-

tingen ontzet, en voor altijd gebannen worden, in-

dien zij eenen Christen befneden , of lieten befnij-

den (**); ook bekrachrigde hij deze wet nog één-

maal in het gemelde jaar (ff). Uit eene wet, van

het

(*) Cod, Theod. Libf. XVI. tit. 9. 71e Chrht. Man-

cip. Jnd. hab. leg. 4. 5. Cod. Iiijl. Libr. I. t. 10. l. i,

(f) Cod. Theod. Libr. XVI. tit. 10. de Pag. eet, leg.

24. Cod. Iiifl. Libr. I. tit. 11. de Pag. leg. 6.

(5) Cod. Theod. de Judceis leg. 25.

(**) Cod. Theod. l. 26, de -Jnd. (ff) L. c. leg. er.

H4
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ni het jaar 429, Wijkt, dat het befliiur der Jooden

"^^^ eene groote verandering ondergaan had. De Keizer

Hoofdft. THEODOsius beveelt in dezelve, dat de Opzieners^

^^ ^'^' (Pri;;wtes ,') van hunne vergaderingen, (Synedria^^

tot 476* ^^^^ fchattinggeid voortaan op hunne verantwoording

•-' zouden inzamelen, hetwelk aan de voormalige Pa^

tri'drchen gebracht pleegt te worden (*). Einde^

lijk verbood deze Keizer , in het laatstgemelde

jaar (f), dat geen Jood eenigen eerepost, bijzonder

geen overheids-ambt , in eene (lad bekleden zou,

cpdat zij gcene magt zouden hebben , om tegen

Christenen , en derzelver Leeriiaren , als het ware

,

ter befchimping van het ChristUik geloof , eenig

ftreng vonnis te vellen. Ook mogten geene nieuwe

Synagogen gebouwd, maar alleen de oude verbeterd

en onderhouden worden. Wie eene nieuwe Syna-

goge bouwde , zou niet alleen 50 ponden gouds

betalen , maar ook zijne goederen verbeuren , ja
,

|iem wordt zelfs de doodftraffe gedreigd.

IVTishan- Uit de bovenflaande wetten is ligt te befluitcn,

hngen
^^^ ^^^^ verkeerde ijver der Christenen , en hun

ócn Joo-
, cv 7

den aan- Godsdienftigc haat tegen de jooden ^ hen tegen de-

gedaan. 2£iye verfcheidene mishandelingen deed plegen , waar

tegen de Keizers dit ongelukkig volk naauwlijks door

hunne wetten beveiligden , terwijl ook , aan den an-

deren kant, uit dezelfde wetten blijkt, hoe ver de

haat der Jooden ging, om, waar zij mogten, de

Christenen te hooneu en te beledigen. Zij hadden

de.

(*) Cod. Theod. de Jud. leg. 29. Cod. Iiifi. eod. f. /. 17,

( [) Cod. hlft. L. I. tit. 10, de Judceii et Coelic. l. 10,
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èezm haat onder de regering van Keizer juliaan , III

den vollen teugel gevierd, en dci| Heidenen, ver- ^'^^^

fcheidene koeren, de behulpzame hand geboden, in Hoofdd.

het verbranden van Christen -Kerken (*); thans "^ C. G.

fchijnen de Christenen gedacht te hebben , dat het ^^^ ^^^\

nu hun tijd was, om dit den Jooden te vergelden,—

Het treurigst was, dat zoodanige gewelddaadig- IJver van

lieden , niet alleen van het dom gemeen gepleegd , Jj^jJ^^gJ^.

maar van de voornaamfle Leeriiaren der Christenen fchopvaa

zelve goedgekeurd en verdedigd werden. In het '^^'^^"j

jaar 393, of wat VToeger, hadden de Christenen , jooden.

te CaUiniciim^ een klein plaatsjen in Mefopotami'è y

in een' oploop, eene Synagoge der Jooden, en een

bosch der Valentinianen^ met eene Kerk in hetzel-

ve, in brand geftoken, omdat de gooden en Valen-

tini'dncn eenige Christen -Monniken befchimpt had-

den. Keizer theodosius, hier van bericht ontvan^

gen hebbende, gaf den Bisfchop dezer plaats, die

de Christenen aangehitst had, bevel, om de Syna-

goge , op zijne kosten , weder op te bouwen , ge-

lastende, dat de overige handdaadigen zouden ge-

ftraft Ivorden, Dit vonnis des Keizers mishaagde

aan aimbrosius, Bisfchop van Milaan^ en bracht

Jiem in eene ongelooflijke drift. Hij fchreef aan den

Keizer, onmidlijk, eenen langen hevigen Brief (f),
ten einde den Vorst te bewegen, om dit gebod in

te

(*) AMBRosius verwijt hun dit, eene geheele lijst v3n

Kerken, bij name, opnoemende. Epht. Libr. II. Epnt^

'/• P^S- 213- Tom, V. Opp. cd. Paris, 1642. fol.

(t) f-pist. 17. /. c. png. OU. %,
H5



i22 K E R K E L rj I{ E

III te trekken. Deze Brief is een ftaaltjen van verkeer-

^'J!?^
den ijver , die ^ich verbeeldt , de zonk van God

Hoofdft. voor te (laan. Onder anderen zegt de Bisfchop

:

na C. G. Waarom wilt gij over eenen afvvezenden vonnis-
janr 363.
tot 47Ö. ?9 l't^"^ Hi<^ï' hebt gij iemand tegenwoordig, die

'
5, zich fchuldig belijdt! Ik zeg hier mede overluid

^

5, dat ik de Synagoge aangefloken , dat ik hun ge-

„ boden heb ,
geene plaats meer te laten ftaan ,

„ waar Christus verloochend wordt l'''' En hij

fluit zijnen Brief, met den Keizer te verzekeren,

dat hij hem, fchriftelijk , hier over had willen on-

derhouden , eershalven , opdat de Keizer hem in

zijn Paleis hooren mogt, en opdat het niet nodig

zou zijn, hem in de Kerk te hooren. Dewijl de

Brief de bedoelde uitwerking miste, gebeurde even-

wel dit kort daarna. Te weten , ambrosius , te Mi-

laan voor den Keizer predikende, verweet hem

openlijk, met eene verregaande koenheid, dat hij bij

zijn bed uit bleef volharden. Na den Keizer flrcng

tloorgehaald te hebben, bleef ambrosius zoo lang

ftaan, tot de Keizer, op zijnen herhaalden aan-

drang, beloofd had, dat de befchuldigde Christe-

nen volftrekt niets te vrezen hadden. Toen ging de

Bisfchop eerst naa het Altaar, om het gewoone ge-

bed, en de overige deelen van den dienst, te ver-

vullen ( * ). De Levensbefchrijver van ainibro-

siüs (t), voegt 'er nog bij, dat de Keizer, toen

de

(*) Men weet dit uit den Brief vnn ambrosius zel-

ven, ajin zijne Zuster Epht. 18. pag. 216. fqq.

(f) PAULiN. Vit, Ambroi. p. 82. T, I. Opp. Ambros.
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tk Bisfcliop van den kanzcl kwam, tegen hem zc'i- UI

ik : M Gij hebt van daag tegen ons gepredikt
!

" - ^^^^

,, Niet tegen u," antwoordde ambrosius, „ maar Hoofdft.

„ voorul" Ook zeidc hij tevens tegen de bevel- "'«i C. G,

hebbers, die 'er op aanhielden, dat ten minden de
j^J^ |^^*

Monniken behoorden geflxaft te worden, „ dat hij 1-

„ thans met den Keizer, en geheel niets met hen

,, te doen had!" Elk onbevooroordeelde zal zich hier

over de zwakheid van den Keizer minder verwonderen ,

wanneer hij deszelfs karakter , hier voor door ons be-

fchreven , in aanmerking neemt , dan over het onver-

ichoonlijk gedrag van den Bislchop , die , onder voor-

vvendzel van de zaak va;i God voor te itaan , den loop

der gerechtigheid , op eene oproerige wijze , ftremde , en

ftrafloosheid torderde voor rusrverftoordcrs , en het-

welk geheel tegen den aart van den Christen - Gods-

dienst ftrijdt, voor openbare vervolgers; en deze

daad is evenwel naderhand als eene heldendaad van

eenen man , die wegens zijne godzaligheid en ge-

leerdheid beroemd was, van velen geprezen, en tot

verfchoning van rampzalige bnitenfporighcden mis-

bruikt geworden (*)!

Behalven asibrosius, waren 'er nog meer Christ- cvrtllus

lijke Leeraars van dezen tijd, tegen de Jooden on- '^^'^''^'"i^^

gemeen werkzaam, cyrillüs , Bisfchop van J/ex- den uit'

andn'ë, dreef hen, in het jaar 415, uit deze hoofd- Alexan-

ilad van Egypte, hoewel de Jooden zelve 'er, vol-
^'^^'^*

gends

(*) I\Ien leze het oordeel van bavle Commem. Phi-

los. P. II. Cap. 5. pag. 2,79' e" b.\rbeyrac Traite de la

vwalc dcircvci de f Egl. pag. 325, fq.
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lïl gends SOCRATES (*), vrij wat reden toe gaven.

^^^^ De Jooden te Akxamlrië waren , even als de ove-

Hoofdfl. rige ingezetenen dezer ftad, zeer gereed tot onrust

m C. G. en baldaadigheden , welke dikwijls in bloedftorting

tot 476! £i"<^isclen. Ten dezen tijde was , over den

fchouwburg en de dansfers in denzelven , een

twist ontdaan, en de burgers van Akxandri'é wa-

ren daar over in twee partijen verdeeld. Als de

Jooden op eenen Sabbath , in plaats van hunnen

Godsdienst waar te nemen, daar als aanfchouwers

gekomen, zich voor de ééne partij verklaarden, nam

de verwarring onder de groote menigte der overige

toekijkers een begin. De Stadhouder orestes be-

teugelde dezen oploop wel, maar de beide partijen

bleven op malkandereii verbitterd. Kort daar na

maakte orestes in den Schouwburg eenige fchik-

kingen, in naam der regering. Hier bevonden zich

ook de aanhangers van cyrillus, om te vernemen,

wat de Stadhouder bevelen zou; onder anderen ze-

ker fchoolmeester hicrax, (tiw der ijverigde toehoo-

rers van cyrillus , en gewoon hem , onder zijn

preeken, boven anderen, toe te juichen. Zoo dra

de Jooden dezen in den Schouwburg zagen , begon-

nen zij te fchreeuwen, dat hij enkel daar gekomen

was, om het volk tot oproer aan te hitzen. ores-

tes, vvien de heerschzucht der Bisfchoppen reeds

lang tegen de borst ftiet, omdat zij de magt dei'

Keizerlijke Bevelhebberen te zeer bepaalden , en dien

het verdroot, dat cyrillus zijn doen dus befpie-

den

(*) Hiu. Eccles. VII. 13,
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den wilde, liet iiiëRAX vatten, en daar in den lll

Schouwburg pijnigen, cyrillus , dit vernomen ^"^

Jiebbende, ontbood de voomaamften der Jooden bij noofdft.

zich , welke hij eene fcherpc bedreiging deed , in- "^ C. G.

dien zij niet aflieten , opftand tegen de Christenen
^'^^ ^^J

te verwekken. Dan deze bedreigingen verbitterden *
hetjoodfche gemeen nog meer , zoodat zij , op aller-

leië wijzen , bedacht waren , om de Christenen te be-

nadeelen. Onder anderen , liepen zij , op zekeren

nacht, door de ftad, roepende, dat 'er in eene

Christen - Kerk brand was ontdaan, en toen de

Christenen kwamen toefchieten , om den brand te

blusfchen, werd eene menigte van him door de

Jooden overvallen en veraioord. Deze fnoodheid

den volgenden morgen ontdekt zijnde, begaf cy-

rillus zich , met eenen hoop volks , naa de

Joodfche Sijnagoge ^ welke hij den Jooden met ge-

weld ontnam, hen de flad uitjoeg, en hunne goe-

deren liet plunderen. Onder deze Jooden^ welke

thans Alexandri'ê verlieten , bevond zich zekere

ADAJNiANTius, een Leeraar in de Geneeskunde, die

tot den Bisfchop van Konflantinopolen week, cu

vervolgends den Christelijken Godsdienst aangeno-

men hebbende, naa Alexnndrlé terug keerde. De
Stadhouder orestes, onvergenoegd , dat, op deze

wijze, Alexandriè van een zoo groot aantal inwo-

neren beroofd werd , zond een bericht van het voor-

gevallene aan den Keizer over , doch , alzoo cyril-

lus een tegenbericht overzond, opgevuld met klag-

ten over liet gedrag der Jooden , bleef hun lot on-

ver-



126 K E R K E L [J K E

III veranderd, baronius (*) heeft wel dit verhaai

BOKK
yjjjj socRATEs, omdat het den Bisfchop in een on-

Hoofdft. g""ftig daglicht plaatst, in twijfel pogen te trekken,

na C. G. onder voorvvendzel , dat socrates een Novatiaan ,
Taar 363. , .,

,

toe 4-6 ^" "'^''^
''^S^^'^

cvRiLLus vooringenomen zal geweest

zijn, doch vergeefs: dewijl het verhaal, het gedrag

der Jooden en des Bisfchops onpartijdig aiVchilderen-

dc , dus zijne geloofwaardigheid genoegzaam Itaaft.

Verhaal J3ij zoodanige gezindheden en gedrag, waar toe

^'^ . een verblinde Godsdienst - ijver de Jooden en Chris-

vaneen tenen van weerskanten vervoerde, behoeft men zich

aantal j-jj^j- {^ bevreemden, dat men, ten dezen tijde, zoo

op Mi- weinig leest, van Jooden, die tot het Christelijk

norka. geloof bekeerd zijn geworden. De enkele voorbeel-

den, die men daar van ontmoet, zijn ook, even

als die der Heidenen, opgevuld met wonderbare

verhalen , welke enkel op de verzekering van cénen of

anderen Bisfchop, of van eene ligtgelovige menigte

llemien, zonder dat de omftandighedcn en oorzaken

behoorlijk worden opgegeven. Dus heeft men een

verhaal van de bekeering van 5 of 600 Jooden, op

het eiland Minorka^ in het jaar 418, in eenen Brief

van den Bisfchop van gemelde eiland severus (f).

VoL

(*) /Inn. Eccles. a. 415. ??• 40«

(j-) BARONIUS avn. Eccles. a. 418. n. 45. heeft den-

zelven uit een Ilandfclirift der Vaticaanfche Boekerij in

het licht gegeven. Hij ftant ook in de Benedictiner uit-

gave der werken van augustinüs Api^end. ad Tom. VIL

•pag, 12. fq. ed. Antvevp.
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Volgends dit verhaal waren 'er toen, op het eiland III

Minorka, twee lieden Jammona oï yamono- , en ^^^
Magona of Mago , beide door de Karthaginenfcn Hoofdft.

aangelegd : de eerstgenoemde van deze fteden bezat '^^ ^' ^»

volgends de overlevering het vooiTecht, dat geen
[^^ ^^^]

Jood aldaar wonen kon, zonder gevaar van eene

onmidlijke dood; onze Bisfchop wil dit des te lig-

ter geloven , omdat 'er ook op dit eiland geene

wolven of andere fchadelijke dieren gevonden wor-

den, en de (langen en fcorpioenen derzelver vergif-

tige krachten verliezen. Maar in de flad Magona

woonden daar tegen meer Jooden dan Christenen,

welke onderling in vrede en vriendfchap leefden;

doch , toen om dezen tijd de overblijfzelen van den

zaligen stefanus, door eenen heiligen Priester (*)

iiaa Spanje gebracht, en ongetwijfeld door ingeving

van dezen Martelaar, in de Kerk der gemelde ftad

waren nedergezet, brak men alle verkeering met de

Jooden af; de fchadelijke ingewortelde liefde veran-

derde in eenen tijdlijken haat ; doch uit liefde voor

hunne eeuwige Zaligheid. Op de ftraten en in alle

huizen werden gevechten des geloofs tegen de Jooden

geleverd; tervviil de Jooden hunne Sijnagoge met

Iteenen en allerhande wapenen vulden. Bij hen

,

zoo wel als bij de Christenen, hadden verfcheidene

lieden Godlijke droomen, die hun meldden, wat

'er ftond te gebeuren. De Bisfchop zelf te Mago
gekomen , trok , met eenen hoop Christenen , op

de Sijnagoge los. Thans wierpen eenige Joodfche

wij-

(*) oRosius. Zie boven Liadz. 50.
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III wijven eene hagelbui van fleencn op de Christe*

^^F^ nen , maar zonder iemand te raken , en als de Chris-

Hoofdft. tenen, tegen de vermaning van severus aan, dit

m C. G. insgelijks met het werpen van ftcenen beantwoord-

cot lr6 '^'^" '
^^^^'"^ ^^^^ S^'^" J'^^'^ getroffen. Vervolgends

ftak men de Sijnagoge in brand, maar men pkm-

derde niet ; de Jooden ftonden verbaasd , zonder we*

derftand te doen, en de Christenen begaven zich

naa hunne Kerk, om God voor deze overwinning

te danken. Bij deze gelegenheid, omhelsden vele

Jooden het Christelijk geloof, niet zonder tusfchen-

komende wonderen. Eenige Jooden, die zich naa

het land begeven hadden , om de Christenen en

hunne bekeerde volksgenoten te ontwijken
, geraak-

ten in doornboschjens verdwaald, en konden den

rechten weg niet vinden , vóórdat zij den naam van

CHRISTUS hadden aangeroepen. Jooden en Cliriste-

nen zagen eenen grooten ongemeen helleren licht-

klomp, in de groote van een"" mensch; dit was,

zegt SEVERUS, of een Engel, of de Heilige ste-

TANUS zelf. 'Er viel een kleine hagel, die een*

fmaak had, als honig, en het water van eenen vij-

ver werd, op dezelfde wijze, veriinderd. Zie daar

een verhaal van eenen man, die Bisfchop, en zelf

mede werkzaam was ! welk verhaal ons genoeg

ieeit , dat de bekeering dezer Jooden een begin

nam, met hen te mishandelen, en hunne Sijnagoge

in brand te (teeken, terwijl de kracl\^ der overblijf-

zelen van den H. stefanus, en de bovengemelde

wonderen, te pas gebracht fchijnen, om dón verkeer-

den ijver daar mede te bedekken en te cmflnijeren.

Duch ,



GESCHIEDENIS. 129

Doch, het geen ons den geest dezer eeuw, ge- III

neigd tot wonderen, nog meer leert kennen, de ^'^^^

wonderen gebeurden niet alleen , om de bekeering Hoofdd.

der Toodcn te begiinfligen , maar ook , om zulke be- '" C- G,

driegcrs , wier bekeering Hechts voorgewend was , ^q[ 'l^

A'

te ontdekken, waar van socrates (*) het volgen-

de bijna belagchliik voorbeeld verhaalt. Zeker Jood, Vnifche

bekee-
voorwendende een Christen te willen worden , het

i.j,-,g y^u

zich voor en na bij alle gezindten van Christenen , eenen

die thans vrij menigvuldig waren , dopen , door '^^^

welk bedrog hij veel gelds verzamelde. Door de wonde-

^rianen en Macedonianen dus gedoopt zijnde ,
^^'j'

°"^"

kwam hij, eindelijk, bij de Novatianen ^ wier Bis-

fchop, PAULUS, hij zijn verzoek voorftelde. Deze

beloofde hem den doop , mids hij zich vooraf in de

beginfelen van den Christelijken Godsdienst liet on-

derwijzen, en eenige dagen vastte. Dit ftond den

bedrieger flecht aan, die zijn groot verlangen naar

den doop betuigde, op welken ijver de Bisfchop

fchikkingen maakte, om zijne begeerte te voldoen,

kopende voor hem het gewoone witte kleed, het-

welk de dopelingen aantrokken, ook werd de doop-

vonte, waar in hij gedoopt zou worden, in de

doopkapel, ( /SötTr]*^*;^<ov
,
) met water gevuld. Doch,

op eens verdween al het water, (door de onzicht-

bare magt van God, zegt onze Gefchiedfchrijver,

die zelf een Novati'dan was,) uit de vonte; alzoo

men zich verbeeldde , dat de vonte lek was

,

vulde men die nogmaal aan met water. Maar het

vva-

(*) Hht. Eccles. VII. 17.

V. Deel. I
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III water verdween op niciivv; en nu zeidc de Bisfchop

^^"^ tegen den Jood: Gij bedriegt ons, of gij hebt

Hoofdd. reeds, zonder het te weten, den doop ontvangen

l

na C. G. ^]s 'er eene groote menigte menfchen toeliep , om

tot 476. ^^^^ wonder te zien , waren 'er lommigen , die den

' Jood herkenden, dat hij reeds door den Bisichop

van Konftantinopokn gedoopt was. Met zull^e grol-

len verbeeldden de onderfcheidene gezindten , dat zij

hunne voortreflijkheid boven de andere konden hand-

haven.

Preeken De Cliristen Leeraars lieten zich , over het al-

1^'^^j!'^ gemeen, zeer fchcrp tegen de Joodcn uit, in hunne

leerredenen en fchriften, waar door de onderlinge

afkeer, tusfchen de Jooden en Christenen, te meer

aangevuurd , en de pogingen , welke zij , nu

en dan, tot derzelver bekering wilden in het werk

flellen , verijdeld werden. Wij hebben daar van in

AMBROSius reeds een voorbeeld gezien. In ée'ne

der Predikatiën van gregorius van Nysfa (*),

waar in hij toch zijn verlangen te kennen geeft, om

de Jooden tot de gemeenlchap der Kerk te brengen,

komen plaatzen voor, in welke hij tegen de Jooden

uitvaart, als moordenaars des Heeren ^ Profeeten-

moorders ^ vijanden van God ^ haters van God ^ voor'

fpraken des Duivels^ eene vergadering van Duive-

len enz. Uitdrukkingen , meer gefchikt, om het

Christen gemeen aan te hitzen, dan om écnenjood

tot het Christendom over te halen. Wij hebben van

den door zijne wcllprekendheid beroemden joannes

CHRY-

(*) Orat. V. in Refmr. Christi p, 439. T. III. Oj>p.
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CHRYSOSTOMUS , Bisfcliop van Konflantinopok^ , III

nog agt Preeken of Leerredenen tegen de 'Joode,r , ^^^J^

in de Jaren 386 en 387, door hem gehouden (*),Hoofdft.

toen hij nog Ouderling te Antïóchïè was; in deze na C. G,

Leerredenen is zijne Hoofdbedoeling, zijne gemeente
\q^ ^-5*

te vvaarfchuwen , om in de feesten en gebruiken der — -

Jooden geen deel te nemen , gelijk verfcheidene

Christenen fchijnen gedaan te hebben , voornaamlijk

,

om zich te wachten van bijgelovige genees- of be-

hoedmiddelen , ( amuleten , ) en dergelijke. Tot zoo

ver mag de Kerkvader het recht op zijne zijde heb-

ben , maar niemand zal ligtlijk die harde verwijtingen

en beledigingen kunnen goedkeuren, waar mede hij

de Joodfche Natie overlaadt, en haar zelfs alle bur-

gerlijke rechten en voorrechten wil ontnemen. Hoe

veel nader zou hem zijne welfprekendheid , gedreven

door den zachtmoedigen geest van het Euangelie,

iian zijn doel gebracht hebben!

In zoodanigen toedand, waren de Jooden, die De Joo-

naar de vervulling der beloften , aan hmi volk ge- ip^j"^^'*"

daan, verlangend uitzagen, ligtlijk blootgefteld, om door ee-

door bedriegers misleid te worden , die zich voor "*:" ^^^"

den MESSIAS uitgaven , van wien dit volk zoo hooge messias.

verbeeldingen vormde. Dus wiei-p zich, volgends

socRATES Cf), omtrent het jaar 431, onder de

Jooden , op het eiland Kreta , een bedrieger op , die

zich

(*) Zij ftaan , door montfaucon, in eene betere

fchikking gcbragt, dan zij te voren waren uitgegeven, iq

de Opp. CHRïSüST. Tom. l. p. 587. EcL Paris. 1718. /J,

(t) Hist. Eccles. VII. 38.

I a
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ni zif'h voor hunnen Wetgever moses uitgaf, en he*
BOEK loofde , dat hij zijne landgenoten door de zee droog-

Hoüfdft. voets naa het Beloofde Land zou leiden. Velejoo-

na C. G, den gaven den bedrieger geloof, en vervoegden zich ,

tot 4-0" '^"'- vrouwen en kinderen, met verlating van alle

" hunne bezittingen, aan den oever der zee, in welke

velen zich, onzinnig genoeg, van een voorgebergte,

nederwierpen , en omkwamen , terwijl eenigen nog

ter naauwer nood van eenige visfchers en kooplie-

den , die zich daar dicht bij bevonden, gered

werden. Ziende, dat zij bedrogen waren, zochten

de Jooden den gewaanden moses, maar vergeefs;

alzoo de bedrieger zich , in tijds , had zoek ge-

' maakt. Het gevolg van dit geval was , dat vele

Jooden, op het eiland Kreta ^ het Christendom aan-

namen.

Pntriar- Beide in de Keizerlijke wetten , betreffende de
chen der jooden , door ons boven bijgebracht , en in de Leer-

redenen van CHRYSOSTOMUS , ontmoeten wij veel-

malen gewag van de Patriarchen der Jooden. Van

dezen fpreekt de Kerkvader, gelijk van de geheele

Joodfche Natie, met verachting, hun laage handte-

ringen en kostwinningen toefchrijvende , en hen als

lieden vol ondeugden voorflellende ( * ) , terwijl in-

tegendeel de Keizers deze Hoofden des Joodichen

volks, met alle achting, behandelen, en htm de ti-

tels geven, welke aan de aanzienlijkde lieden van

het Rijk gegeven werden. ( Viri illuftres , fpectnhl-

les , clarisftmi enz. ) , Behalven óczq hadden de Joo-

den

(*) Orat. Yl. pag. 656.
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den nog andere hoofden, welke hunne zaken be- m
(limrden, en die onder den naam van Primates , ^°?*

Hierei^ Archifijnagogi ^ Preshijteri ^ enz. voorko- Hoofdfl.

men (*). Uit eene wet van theodosius den 'Jonge- "^ C. G.

ren^v^n het jaar 429 , (boven £/^dz. 119, 120.) blijkt
J^j ^^[

ons , dat de waardigheid van Patriarch der Jooden

toen reeds was vernietigd, hoe, of door wien, leert

ons de Gefchiedenis niet. Alleen flaat hier aan te

merken, dat de Jooden twee hoofden van hunne

Natie hadden , den eigenlijken Patriarch , dien

zij in hunnen taal j^^^j , ( Nafi , Prins , of

Vorst ^^ noemden, en die, zijn verblijf te Tiberias

in Palxftina houdende , de Westerfche Jooden be-

fluurde ; behalven dezen was 'er een Opperhoofd der

Oosterfche Jooden, onder den titel van Hoofd der

ballingen^ CH^U t£^J<lO Rosch-Golah , («<;^^««A«-

T«f;^>jr,) in het land van Babyloniê, van wien nog

verfcheidene eeuwen daarna fpooren voorkomen.

Deze laatstgemelde Opperhoofden, buiten het gebied

der Romeinfche Keizeren zijnde, konden door hen

niet afgezet worden, maar de magt van den Wes-

terfchen Patriarch kan hun argwaan hebben gege-

ven; trouwens , wij hebben hier voor, {Bladz. 118.)

een voorbeeld gehad in den Patriarch GAMAnëL,
hoe veel éeze. Opperhoofden fomtijds durfden be-

ftaan; ook kan 'er iet onder de Jooden zelven ge-

beurd zijn, hetwelk den Keizeren reden heeft gege-

ven ,

(*) GOTMOFREDUS Pai'atitL ad t. de Jud. Cod. Tkec-

dos. heeft getracht, het onderfcheld tusfchen dezen nader

te bepalen , hoewel daaromtrent veel zwarigheid overblijft.

I3
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III ven, om deze vvaardiglieid te vernietigen. Hoe het

^^^^ zij, deze Natie verloor, bij de aflchaffing dezer

HoofdH;. waardigheid, zekerlijlc iet, ten opzichte van haar

na C. G. uitwendig aanzien , maar , in de daad , niets van
Jaar 363.

j^^j.^ wezenlijke voorrechten of vrijheden, alzoo zij

. hare Opzieners, Leeraars, hooge en lage fchoolen,

enz. , bleef behouden ( * ).

Samarita- In de boven aangehaalde wetten van dezen tijd,

nen en vvorden veelal met de 'Jooden ook de Samaritanen
Hemel-
verëe- c" Hemelver'êerers verbonden (f). Van den toe-

Ters. ftand der Samaritanen ten dezen tijde weten wij an-

ders geene bijzonderheden, dan dat zij, blijkens de-

ze wetten, door de Keizers, met de Jooden gelijk

gefield, en dat zij buiten Palcefiina^ voornaamlijk in

Egypte , talrijk geweest zijn. Nopens de zoogenoem-

dc Hemelver'êerers , ( Coelicol<z
, ) zijn ons te weinige

befcheiden te hand gekomen, om 'er met zeker-

heid, iet van te zeggen. joaN. andr. schmidt (§)

heeft , met groote geleerdheid , meer aangewezen

,

wat zij niet geweest zijn, dan iet Heilig van hen

kunnen zeggen (**). Zij komen het eerst voor in

eene wet van Keizer honorius van het jaar 40S (ff).

De Keizer zegt daar in, dat zij, hij weet niet wel-

ke,

(*) wALCH Hhtor. Patriarch. Jndaor. quorum in

Libris J. R. fit mcntio Jenae 1752. 8vo.

(f) Cod. Thcod. l. c. !eg, 16, 28. de Jud^is, Sama^

ritafiis et Coelicolh^ leg. id. de Naviculariis.

(5) Hist. Coelic. Hclmjiad. 1704. 4:0.

(**) Men verg. ook walch //. Patr. Jud. eet. p. 5. fq,

(tt) Cod, Thcod. Libr. XVI. t. 5, de Haret. leg. 43.
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kc, nieuwe Icere hadden, en zij behoorden, even III

als de Donatisten en andere Ketters, hunne Gods- ^^^

dicnftige vergaderplaatzen te verliezen. Doch , in iioofdft.

het volgende Jaar, gaf hij, hun betrcilijndc , ecne af- "^ C. G.
Tïiïir ^6^

zonderlijkc wet (*): Nademaal de gezindte der
^'^^^ ^^'

Hemelver'èerers , wier naam , zegt hij , tot hier toe -

genoegzaam onbekend was , een nieuw foort van

dwaling heeft opgeleverd, beveelt hij, dat zij, of

binnen jaar en dag tot het waare Christelijk geloof

overkomen, of de fh*affen lijden zullen, tegen de

Ketters voor lang vastgeftcld. Zij hadden zich ver-

llout, eenige Christenen tot den Joodfchen Gods-

dienst te verleiden. Naardien nu dit erger is dan

een doodflag; zou dit ook met alle (h'engheid der

reeds voorhanden zijnde wetten , als eenc misdaad

van gekwetfte majefteit , geflraft worden. Uit eene

plaats van augustinus (f), veniecmt men nog,

dat deze partij zich in Afrika uitgebreid, en haren

eigenen doop gehad heeft. Doch meer weet meu

niet met zekerheid. Waarfchijnlijk waren zij lieden,

die het Joodendom en Christendom zoodaniger wij-

ze vermengden, dat zij geen van beiden eigenlijk

geheel waren toegedaan, terwijl zij den naam van

Hemelver'èerers kunnen gekregen hebben, of omdat

zij zich in plaats van het woord God liever van

het woord Hemel bedienden , gelijk de Jooden veel ge-

woon waren , of omdat zij noch verëerers van moses ,

noch van jesus, maar van den Hemel heeten wilden.

(*) Cod. Theod. leg. jg. de Jnd. Coelic. et Samnrit.

Cod. hijlin. leg. 12. eod. tit.

(t) Ep. 6f\.al. \Gz. p. 80. T.W.Opp. ed. Ben.Antv.

I4
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Toefiand der Geleerdheid ^ ten tijde van het verval

des Rjomeinfchen Rijks.

III JNIaarmate het Romeinfche Rijk tot zijnen onder-

"?^'^ gang naderde, verviel ook de geleerdheid, en de

Hoofdft. roem van kunften en vvetenfchappen ging te niet.

na C. G. Jq (jg Gefchiedenis der voorgaande eeuwen hebben
Toot* 0^'3

tot 476. ^y reeds eenige oorzaken van dit verval ontmoet

;

— doch bij dezen voegden zich , ten dezen tijde , meer
Verval

^^^ ^^^^ niemve oorzaak. De algcmeene rampen

,

oer ge-
^ r j

leerdlieic" door den inval der woeste volken verwekt , ver-

en oorza- (jQQftJe den moed der vrienden van geleerdheid. Al-

lerwegen gingen fcholen , boekerijen en kunstwer-

ken verloren. De meeste Duitfche volken , in de

wapenen opgevoed , kenden noch achtten de ge-

leerdheid; alleen de Gothen lieten voor dezelve ge-

negenheid blijken , doch Honden echter tot hier toe

flechts op eenen lageren trap van befchaafdheid.

Door de vermenging met de taal der veroveraren,

leed de Latijnfche taal groot nadeel, en gelijk dit

uit de naauwe betrekking van de taal op de verlichting

en kunde eener natie volgen moest ,
ging ook de kie-

fche frnaak der Romeinen verloren. Doch de invallen

der onbeichaafde volken moeten alleen de fchuld van

het verval der geleerdheid niet dragen. Onder de

Heidenen^ was, onder de regering van Keizer ju-

lianus, eene nieuwe fchemering van lioop op her-

ftc'1-

van.
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ftelling der geleerdheid opgevvakkerd , maar na zijne III

dood, werd hun toefhnd fteeds voor dezelve min ^°^''

gunlb'g. V^eel nadeels deed hun de vervolging hun- Hoofdrt.

«er AV'ijsgeercn , in het jaar 374, onder den Keizer "^C.G,

VALENS, waar van wij hier voor (*), gefproken ^q^ j^y^^

hebben; en zij ontvingen de laatfle flagen, door de

wetten van theodosius den Grooten^ en zijne Zoe-

nen. Bij de Christenen werkten andere oorzaken

mede, tot het verval der geleerdheid. Deze beijver-

den zich wel tot hier toe, om zich de wetcnfchap-

pen en kunden der Grieken en Romeinen eigen te

maken, doch enkel, om die tot Godsdienflige oog-

merken te gebruiken. Zij beoefenden de ^velfpre-

kendheid ^ om hunnen Godsdienst innemend te kun-

nen voordragen , en nadruklijk te verdedigen. Hun-

ne Dichters vervaardigden bijbelftoffen en geestlijke

gezangen; hunne Wijsgeerte moest flrekken, om de

Heidenfche Wijsgeeren te wederleggen, hunne Ge-

fchiedenisfen bepaalden zich tot den Godsdienst eu

de Kerk. Met één woord, zij gebruikten de Ge-

leerdheid en Wetenfchappen , om de Heidenen te

vernederen, maar niet, om dezelve aan te kweeken,

of daar mede den geest te verrijken en te veriicren.

Zij waren, geduurende de eeuwen hunner verdruk-

king, hier aan gewoon, en hadden 'er voordeel bij

gevonden ; na hunne mjheid onder konstantyn

den Grooten^ volhardden zij hier bij, om hunne

overwinning te vokoojen ; waar bij kwam , dat vele

Christenen, door eene verftandsdvvaling, alle Heiden-

fche

(*) Bladz. 9.

1$
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III fche Geleerdheid en wctenfcliappen , als Afgodisch

^*^^'^ aanmerkten , en als ijdel en wcreldsch verihiaadden

;

Hoofdfl:. de overhand nemende liefde tot het Monniken -le-

na C. G. ygn , fcheiddc de geleerdheid en kennis geheel af van

tot 476. ^^ verhevener Godzaligheid , als daartoe niet alleen on-

nodig, maar fchadelijk. Zelfs aanzienlijke Leeraars

vergaten hier niet zelden zich zeiven. basilius de

Groote onderrichtte jonge Christenen , in eene bijzon-

dere verhandeling , omtrent het recht en voordeclig

gebruik der lieidenfche Schrijveren , en zijn vriend

GREGORius van Nysfa , de geleerdheid het eerde

goed onder de aardfche goederen genoemd hebben-

de, voegt 'er bij (*): ,, Ik bedoel niet alleen die

„ edele geleerdheid, welke wij de onze noemen

„ mogen , die al het fraaje en fierlijke in woorden

„ veracht, en zich alleen met de zaligheid, en met

„ de fchoonheid van zulke dingen, welke tot het

,, verftand behoren, onledig houdt; maar ook die

„ lütheemfche , welke van vele Christenen, verkeer-

„ delijk , verfoeid wordt, als of zij arglistig en gcvaar-

„ lijk ware, en verre van God afleidde," Maar deze

zelfde Leeriiar en anderen van de gcleerdfle Christenen

verlaagden niet zelden alle wetenfchappen , ja de ge-

leerdheid in het gemeen, door hunne vuurige aan-

prijzing van het Monniken - leven , en door de lof-

fprakcn, waar mede zij de vrome onwetendheid der

Monniken verhieven. Op deze wijze fpreekt onder

anderen gemelde gregorius van de wijsheid en

hei-

(*) Oraf. XX. in laudem BafiUi M. pag. 323. Tonu

I. Opp. Paris. 1630. fol.
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heiligheid der Monniken, bij welken hij eencn so- III

CRATES, PLATO, cn andere groote mannen, onder ^i^"

de Heidenen , als nietswaardige en befpotlijke lieden Hoofdft.

behandelt (*> na C G.

Bijgeloof of neiging tot dweepzucht, zelfs bij de
{^^ ^_^|

voornaamfte Leeraren , bragt , insgelijks , veel toe ,

tot de miniichting der geleerdheid. Hier toe behoort
^^'''^o™

° ^ van Hie-

de vermaarde droom van inëRONviMus , wien , in het rony-

begin der vijfde eeuw, in de Latijnfclic Kerk, nic- ^^^''*

mand in de kennis derHeidenfcheSchrijveren overtrof,

waar van hij ook tot zijne Godgeleerde kundighe-

den zoo veel gebruik gemaakt heeft. Hij zelf ver-

haalt dezen droom aan eenc Maagd, die hij tot het

Kloosterleven had overgehaald (f). In het gemeen

de Godzalige eustochium voor het lezen dezer

Schrijvers gevvaarfchuwd hebbende, door de zeld-

zaamfte voortellingen, bij voorbeeld: „ Wat heb-

,, ben CHRISTUS en BELiaL, de Pfaïmen en hora-

5, Tius, de Eiiaugeli'èn en virgilius, de riposte-

„ len en cicero , met malkanderen te doen ? Wij

„ mogen niet te gelijk den drinkbeker van chris-

„ Tus, en den drinkbeker der Z)«/V^/^;? , drinken;"

gaat hij dus vooit: Ik wil u de Gefchiedcnis van

mijnen voormaligen rampzaligen toefland verhalen.

Vervolgends gemeld hebbende , dat hij , in zijne

jongere jaren, om cicero te lezen, gevast, na

veel waken en vvecnen over zijne zonden, plautus

in

(*) Orat. III. in Jtilinn. pag. 77. fq. /. /.

(I) Ep'nt. XXII. ad Euflochium pag. 94. Tom, 1.

Opp. Ed. Fravcof. i6tj,. fol.
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III in de hand genomen, en daar tegen de Profeeten

y

^^^ om hunnen onbcfchaafden llijl , verworpen had ,

Hoofdfl:. klaagt hij, dat dit een bedrog der oude flang ge-

na C. G. •weest was. Daarom , zegt hij , verviel ik in eene
Taar '\6'\.

tot 476. ^c>odlijke ziekte. ,, Onvoorziens werd ik, in den

——— geest, voor den Richterfloel des Richters getrok-

ken , waar de luilier der omftanders zoo grooten

glans van zich gaf, dat ik mij ter aarde wierp, en

niet vermoutte, mijne oogeii op te flaan. Gevraagd

wordende, wie ik was? antwoordde ik: een Chris-

ten. Maar de Richter fprak: Gij liegt; gij zijt

een Ciceroniaan : en niet een Christen ; want , waar

uw fchat is , daar is ook uw hart. Hier op ver-

domde ik, en werd, onder de flagen, die hij mij

beval te geven, nog meer door het vuur van mijn

geweten gekweld , terwijl ik die plaats overdacht

:

Wie zal u loven in de hel? Thans begon ik te

weenen, en huilende te zeggen : Ontferm u, Heere!

over mij! Woorden, welke men onder de flagen

des gcesfels hoorde. Eindelijk wierpen zich de om-

ftanders voor de voeten van den Richter, en baden

hem , mijner jeugd vergeving , en aan mijne dwaling

plaatze tot berouw, te geven; dat hij mij, in het

vervolg, wilde flrafFen, indien ik nog éénmaal de

fehriften der Heidenen lezen zou. In dezen nood,

wilde ik nog meer beloven , en zwoer bij zijnen

naam : Heere ! indien ik ooit weder Heidenfche

Boeken , ( Codices Seculares ) heb , indien ik ze lees

,

dan zal ik u verloochend hebben! Op dezen eed

werd ik ontllagen , keerde in de bovenwereld terug

,

en opende, tot clks verwondering, de oogen, welke

- met
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met ziilken tranenvloed overdrooiTid waren , dat ik , III

door mijne fmart, zelfs ongelovigen tot geloof nood- ^^-^

zaakte. Het was ook geen bloote llaap , of ijdele Hoofdfl.

droom , zoo als ons meennalen verrukt. Dit getuig- "^ C. G.
Toot» "^K^

de voor mij de Richterftoel , voor welken ik gele-
-^^^ ^_^*

gen had, het oordeel, hetwelk ik vreesde, (eene '-

pijn, welke ik nooit weder wensch te ondervinden,)

de ftriemen op mijne fchouderen , het gevoel der

flagen na den flaap, en zulk een ijver, in het lezen

derGodlijke Boeken, als ik nooit te voren tot mensch-

lijke fchriften hefteed had." Dit geheele verhaal zou

,

als ongerijmd in zich zelf, geene de minfte aan-

dacht verdienen, indien niet een man, als hicro-

NYMUS , het zelf, met zoo veel verzekering, verhaald

had (*). Evenwel het oogmerk, waar toe HiëRO-

NYMUS het gebruikt, het dweepachtige vuur van

zijne verbeelding, welke hem zoo menigmalen heeft

vervoerd, en welke ook hier kenlijk is, wijzen ons

genoeg aan , dat het , of een vi'oora verdichtzel , of

op zijn best een droom geweest is. Toen rufinus

naderhand aan HtëRONYöius verweet, dat hij, tegen

zijnen eed aan, nog voortging, zich van de Hei-

denfche Geleerdheid , voornaamlijk uit zijn geheugen,

te bedienen, noemde HiëRONVMus zelf het eenen

droom , vraar op men zoo min , als op andere

foortgelijke gezichten vertrouwen kon ( f ). Onder-

tusfchen werd deze droom maar al te gewigtig voor

de

(*) c. A. HEUMAN heeft het onderzocht de ecflaft

Hiërommi Anti-Ciccrovjana. Syllog. Disf. l, p/tg. 65^.

(t) Apohg. adverf. Kufin. L. II. p. 141. fq. ed. cit.
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III de Geleerdheid der Westerfche Christenen. De ern-

*?!•* llige verzekering van eenen zoo eerwaardigen man

Hoofdft. omtrent de waarheid der gebeurenis, met den daag-

m C. G. lijks toenemenden fmaak zoo overeenkomende , moest

tot A76. ^'^"*^" ftcrken indruk op de gemoederen maken. Nog
- ten tijde van erasmus (*), wisten zelfs die Gees-

telijken., die nooit ééne letter van dezen Kerkvader

gelezen hadden, dit fprookjen van buiten, dat hij

daarom geflagen was , omdat hij cicero gelezen

had. Dit diende hun tot verfchoning van hunne

onkunde , niet alleen in de Heidenfche , maar in het

gemeen in alle Geleerdheid. Zelfs, in later tijden,

heeft de Franfche Uitgever van hicronymus wer-

ken (t), 'er niet aan getwijfeld, of het zij een

Godlijke droom geweest, door welken deze Lecraar

gewaarfchuwd is geworden.

Wetten Alhoewel algemeene en grondige geleerdheid, op

|5" ^"^^y' deze wijze, -door het Romeinfche Rijk, in haren

Geleerd- voortgang geftremd werd, evenwel hield zij zich,

beid. 2.dïs nog door den ouderlingen naarijver der Hei-

denen en Christenen , eenigermate ftaande. Ook

waren 'er nog fteeds onder de Keizers, die haar

achtten en befchermden ; bijzonder valentiniaan

I, GRATIANUS, THEODOSius de GrooU ^ en zijn

Kleinzoon, theodosius de jfmgere. Van den eer-

ften dezer Keizeren heeft men verfcheidene merk-

waar-

(*) Gelijk hij in zijne aanmerkingen op den boven

aangehanlden Brief van mè'RONYMus meld.

(t) Dom ]EAH MARTiANAV, (fans la vie de St, Je-

rmne pag. io4-io(J. Parh 1706.

\
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waardige wetten, ter cere en ter bevordering, zoo m
van geleerden, als van de vvetenfchappcn en kun- "^^^

flen zelve. Terllond in het jaar 364 lierlteluc hij Hoofdft.

aan de Christenen de onbepaalde vrijheid , om Leer- "^ C. G.

aars te wezen , waar van julianus hen beroofd
^^^ ^S'

had ( * ). Hij gelastte wel allen , die de kleding der

Wijsgeeren aannamen, zonder in de daad onder de-

zelven te behoren, te noodzaken, om de openbare

ambten en lastposten in hun vaderland waar te ne-

men ( t ) , maar bevrijdde van dezen last niet alleen

die wezenlijk Wijsgeeren waren , maar ook alle Leer-

aars der Spraakkunst en Well'prekendheid , en alle

aan het Keizerlijke Hof en buiten hetzelve door

den Keizer bezoldigde Geneesheeren , QArch'iatri ^^
hetwelk ook andere Keizers op nieuw bevestigden;

die tevens voor hun onderlioud , voorrechten en eer-

bewijzingen zorgden (^}. *

In het bijzonder gaf valentiniaan , in het jaar Voor-

370, een beroemd geworden voorfchrift, waar naary^j"^*^-

zich de genen, die te Rome ftudeerden, moesten zervA-

rich-

() Cod. Tkeod. Lihr. XIII. tit. 3. de Mcdicis et

Proft'sfor. leg. 6.

(t) Cod. Thcod. L c. l. 7. Cod. hift. Libr. X. /. 52. de

Prefetf. et Med. /. 8.

(§) Cod. Theod. l. c. l. 8-19. ccll. Libr. IV. t. 16.

de Comitiby et Archiatrk S. Palatii l, tin. et. t. 21. de

Profesf. qui in urbe Conjlantinop. docentes ex lege jjiertie-

rint comitivam l. un. Cod. lufl. l. c. 1. 9- 11. coll. L.

XII. t. 13. de comit. et Arch. S, Pal. et t. 15. de Pro-

fesfor. qui eet.
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III richten (*). In gevolge van hetzelve moesten nlle

^°^'^ Jonge lieden, welke om te fliideeren te Rome kvi^a-

Hoofdft. nien, zich terflond bij den Opper - Opziener der be-

' ï?;\^* f^* lastingen , (^Magister cenfus ^^ aanmelden, en hem

tot 470! ^'^^ fchriftelijk verlof tot hunne reize van de overig-

• hcid van hunne Provintie , als mede een getuigfchrift

>ia\v,«,„' van hunne afkomst en gedrag, vertonen. InsgelijksAAN 0111- o o 3 o j

rrent de moesten zij kennis geven , op welke wetenfchap zij

ftuderen- ^ich bijzonder toeleggen , en Avaar zij wonen zou-
de jeugd öo ? j

te Rome. '^^"' ^^ bedienden der belastingen, (^cenfuaks ^^

moesten acht geven, dat deze ftudenten zedig leef-

den, niet in de vergaderingen van de groote me-

nigte, niet dikwijls in de Schouwburgen, noch op

buitenfporig lange gastmalen , kwamen. Aan den be-

velhebber der ftad werd de magt gegeven, wanneer

één van hen zich onbetaamlijk mogt gedragen , dien

openlijk Hagen te laten geven , hem vervolgends op

een fchip te zetten, en naa zijn vaderland terug te

zenden. De vlijtigen onder hen zouden verlof heb-

ben, om zich tot in hun twintigfle jaar te Rome

op te houden ; maar die , welke daar langer bleven

,

zouden, zelfs op eene fchandlijke wijze, naa huis

gezonden worden. Eindelijk moesten 'er jaarlijkfche

lijsten van hen, zoo wel naa de Provintiën als naa

het

(*) Cocl. Thcod. Lihr. XIV. ///. 9. de Stiidih lihera-

tihiis whh Ronice et Conftantinop, leg. i. opgehelderd

door JAC. GOTHOFRED. tu Comiveut, ad h. l, et iieRiAT.

coNRiNG. Disfcrt. ad. Libr. I. Cod. Theod. de Stud. Li"

ber. Hchufi. 1655. 4to. door den laatflen ook beoor-

deeld, CU iu verfcheidcnc bijzonderheden berispt.

i
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•het Keizerlijk Hof overgezonden worden. \^eel bij- III

zonders weet men verders niet van den toenmaligeu ^^Jt'^

llaat van het geleerd onderwijs te Rome, alleen is Hoofdf!.

uit vroeger tijden bekend, dat men aldaar vele •'« C. G.
Jont" '>/\ >

openbare en bijzondere Leeraars had; doch, uit ^^'^j. ]j^^*

eene wet van theodosius den jongeren (*), van

het jaar 425 , kan men omtrent de flad Konftanti-

nopolen meer vernemen. In dezelve gebood hij, dat

de openbare leer -uuren in het kapitool van deze

hoofdlhid alleen van de openbare daar toe aangedel-

de Lecraaren zouden gehouden worden. Drie van

dezen zouden de Romeinfche. Wdfprekendheid , en

tien de Romeinfche Spraakkunde voordragen; daar

tegen zouden 'er vijf Griekfche Leeraaren der Wel-

fprekendheid , (^Sophistce ,") en tien Griskfche Taal'

Leeraars wezen. Bij deze allen voegt hij nog eenen

Leeraar der IVtjsgeerte, en twee voor de Rechtsge-

leerdheid, Dat 'er, bovendien, te Athecnen, Alex-

andri'é en Antiöchi'é, en in de Westerfche Landen,

inzonderheid in verfcheidene Heden van GaJli'én, bij

voorbeeld , te Treviri en Burdegalis , (JTrier en

Bourdeaux ,^ ten dezen tijde vele bekwame open-

bare Leeraars geleefd hebben; insgelijks, dat de

vennaarde Rechtsgeleerde School te Berytus , in Fe-

nicie, nog Iteeds gelukkig ftaande bleef, is bekend

genoeg. Ook bloeide nog het Mufeum te Alexan-

drie, en in hetzelve een Genootfchap van Celeer-

.den, die cenen Prieder van Serapis tot voorzitter

had-

(*) CoiL Theod. Libr. XIV. tit. 9. ds Stud. lih. eet.

leg. 3. CyrI. Iiijl. Libr. XI. ///. l8. /. v;i.

V. Deel. K
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III hadden. De Genèsskiindige School^ in die zelfdfe

BOEK Hoofdftad, ftoiid nog in zulk een aanzien, dat het

Hoofdft. genoeg was ter aanprijzing van eenen Geneeslieer,

na C. G. pis men wist, dat hij op dezelve zijne letteröefenin-

10^476.' g^'^ volbracht had (*).

i Onder de Heidenen deden zich in dit , tijdsverloop

Geleer- ^^^^ geleerde en achtingswaardige Schrijvers in de
den OU-

, r. r-

,

derde meeste kunlten en wetenicnappen, voor. Hoe veel

Heide- ook de EcJectifche Wijsgeerte , door de vervolging

Icctifche
^^'' Wijsgeeren, waar van hier voor gefproken is,

WIjsgee- geleden had, evenwel was zij geenszins uitgedelgd.

'^* Men had zelrs chrysanthius , eehen der voornaam-

fi:e LeerJianm van Keizer julianus, verfchoond,

die zich altijd zeer gematigd jegens de Christenen

gedragen had. Evenwel verloor hij, kort daarna,

zijn Opperpriesterfchap , en leefde zedert tè Athee^

nen in (lili-e, en in eene vrijwillige annoede, tot in

èenen hoorren ouderdom. Van zijne fchriften is niets

bewaard gebleven. Ook werd priscus in het leven

behouden , die nog vele jaren het Heidendom , in

de Tempelen van Griekenland ^ voortplantte, en één

der aanzienlijkfte Wijsgeeren van deze gezindte was;

doch die zijne wijsheid als eenen edelen geheimen

fchat aanmerkte, welken men niet overhaast bekend

maken, noch, door twisten met onkundigen, ver-

achtlijk moest maken, eunapius, een bloedvei-want

en leerling van chrysanthius, is, onder deze

Wijsgeeren , voornaamlijk bekend geworden , hij leer-

de vaü hem de Theurgie, en was ook ingewijd in

de

(*) AMMIAN. MAllCcLLIN. Uist. XXII. 1(5.
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de Eleufinifche Verborgcnhcden. Hij had zich ook III

in de Geneeskunde geoefend, maar onderwees bij- ^^9?^

zonder de Welfprekcndheid. Op aanraden van chry- Hoofdft.

SANTHius fteldc hij zijne Levenshefchrijvingen der na C. G.

Wijsgeeren en Redenaren van deze gezindte op , die
\^^^

^_g*

tot het jaar 400 lopen. Ook had hij een vervolg

dêr Gefchiedenis van dexippus , die in de derde

eeuw de Gefchiedenis der Romeinfche Keizeren tot

KLAUDius II , befchreven heeft , nagelaten , welk ver-

volg zich uitltrekte tot het jaar 404 , en in hetwelk

hij zeer partijdig is tegen de Christen -Keizers, maar

overbodig in den lof van julianus (*); van dit

werk is niets dan eenige uittrekzels overig ( f ). De

opvolging der Nieuw- PIatonifche Wijsgeeren, bij-

zonder te Atheenen^ en te AlexandrVé^ duurde niet

Jllleen tot den tijd van eunapius , maar ook later

,

nog fleeds voort. In de laatstgemelde ftad leerde

PLUTARCHUS, de Zoou van kestorius, om hem

van den \Toegeren vermaarden plutarchus te on-

derfcheiden, met zoo grooten roem, dat men hem

den Grooten noemde. Te Alexandri'é verwierf hie-

ROKLES zich bijzonderen lof. In zijn werk over de

Voorzienigheid en het Noodlot^ waar uit fotius (§)

eenige uittrekzels bewaard heeft, was zijne bedoe-

ling, om de verfchillende leerflellingen van plato

en aristoteles, over de Voorzienigheid, de on-

fterflijkheid der ziel , en andere onderwerpen , te verëe-

ni-

(*) PHOTius Bihlioth. Cod. ^j.

(t") De SS. Byzant.ProtrepticonPhiL Labbei p. 15-22.

ed. Paris. (§) Cod. 214. en 215.

K a
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IH iiigen. Naar allen fchijn is hij ook de Schrijver van
BOEK

(\qyï Commetitarius of verklaring over de zoo genoem-

Hoofdfl. ^^ gulden gedichten van pythagoras.

na C. G. Onder de Eclectifche Wijsgeeren , vond men ook

}T^\^A geleerde vrouwen: onder welke bovenal door hare
tot 476. =* '

geleerdheid heeft uitgemunt hypatia, eene Dochter

^"Sf- van THEO , eenen voortreflijken Wiskundigen te

moord Akxandri'è. Door het onderwijs van haren vader

v?uHY- en andere Wijsgeeren, en door hare ongemeene be^-

gaafdheden, bracht zij het zoo ver, dat zij niet al-

leen haren vader, maar zelfs alle toenmaals levende

Wijsgeeren der meergemelde gezindte, in geleerdheid

overtrof. Niet lang vóór het jaar 400, werd haar

het openbaar leer -ambt in deze fchool opgedragen.

'
Dit nam zij waar , met den Wijsgeerigen mantel be-

ldeed, niet alleen in de gewone gehoorzaal, maar

ook elders in de ftad, waar zij aan ieder, die zulks

begeerde , de plaatzen en leerflellingen der oude

Wijsgeeren verklaarde. Hare welfprekendheid , hare-

fchoonheid, en hare even beminlijke deugd maakten

haar nog bewonderenswaardiger. Uit alle landen

kwamen jongelingen tocvloeijen, om zich van haar

te laten onderwijzen, en men kent vermaarde man-

nen, die hare leerlingen geweest zijn. Hare Wis-

kundige fchriften zijn verloren. Men heeft, onder'

haren naam, nog eenen Latijnfchen Brief, aan den-.

Aardsbisfchop van Akxnndrïè^ cyrillus (*), in'

welken zij hem berispt, dat hij nestorius vervolgd

had,

(*) Onder andoren bij baluzius Nov. Collect. Coiici'

iiüi: Tom, I. pa^. cjacï. fq. Paris, 1Ó83. foL >
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had die evenwel met het haar bekende leerflelzel Ilt

der Apostelen beter dan hij overëenftemde. Ook ^^y*^

Tceft zij in denzelven hare genegenheid te kennen, Hoofdft.

om eene Christinne te worden. Doch, 'er zijn in "^ C. G.

den ftijl en inhoud van dezen Brief verfcheidene iot 476,

blijl^en, die denzelven voor onecht verklaren. Hoe

het zij, HYPATiA leefde, vele jaren lang, in alge-

mene en buitengewone achting. Christenen en Hei-

denen, zelfs van den voomaamften rang, bezochten

haar vlijtig, om met haar, over geleerde vragen, of

over belangrijke onderwerpen , te fpreken , dewijl hare

fchranderheid zoo groot was, als hare wetenfchap.

Daar tegen bediende zij zich van haren invloed , om

noodlijdenden, door hare voorfpraak bij de overig-

heid , te helpen ; nooit verloor zij de befcheidenheid

,

in haar gedrag, uit het oog, en was, in de daad,

een wonder van haren tijd. Doch op het laatst

kwam zij, in het jaar 415 of 416, op eene treurige

wijze, aan haar einde. De nijd, zegt socra-

TES (*), berokkende haar de dood. AIzoo zij dik-

wijls in gefprck was met den Stadhouder orestes,

werd zij, onder het Christen gemeen te Ahxandri'è

^

gelasterd, als of zij verhinderde, dat orestes en

CYRILLUS niet weder vrienden werden. Eenige heet-

hoofden, wier aanvoerer zekere petrus was, past-

ten dan op haar, als zij ééns t'huis kwam 5 en

fleepten haar, met geweld, in eene Kerk, alwaar

zij haar naakt ontkleedden , en met potfcherven dood

floegen, vervolgends haar lijk in ilukken houwende,

en

() Hht. Eccles. VII. 15.

K3
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III en deze ftukken verbrandende. „ Deze daad ," voegt
BOEK

>g^. ^g Gefchied- Schrijver bij, „ ftrekte cyrillus

Hoofdfl. 95 en de Alcxandrijnfchc Kerk tot geen geringe

^^ ^- ^- „ fchandvlek. AVant moord- en doodflaa:, of ande-
Tanr363.

tot d.-'ó. ?» re dergelijke euveldaaden , voegen volftrekt niet

1" „ voor Christlijk gezinde menfchen." Deze beöor-

deeling van den Gefchiedfchrijver wekt in den Lezer

een vermoeden op , als of de Bisfchop cyrillus

zelf, misfchien, deel gehad hebbe aan dezen fchan-

delijken moord, te meer, omdat socrates dit ver-

haal te midden van andere voorbeelden van de he-

vigheid en drift van cyrillus geplaatst heeft. Het

gene deze Christelijke tijdgenoot des Bisfchops , zij-

delings, met een' enkelen wenk, te kennen geeft,

heeft een Heidensch Wijsgeer, die eene eeuw later

geleefd heeft, damascius (*3 uitdruklijk beweerd,

en met eenige bijzonderheden opgehelderd. Op ze-

keren dag, zegt hij,, zag cyrillus, voorbij het

huis van hypatia gaande , eene groote menigte men-

fchen en paarden. Op zijne vraag, wat deze toe-

loop betekende ? zeide men hem , dat deze lieden

waren, die hypatia bezochten. Dit maakte zijnen

nijd zoo gaande, dat hij het gemeen ophitfte, om
haar te vermoorden. Ondertusfchen is dit laatfle

bericht van eenen partijdigen en ijverigen Heiden

niet ten vollen geloofwaardig, en, hoe zeer wij den

veiTolgingsgeest en drift van cyrillus reeds ge-

deeltlijk kennen , en in het vervolg nader zullen lee-

ren kennen, zijn 'er evenwel duchtiger bewijzen no-

dig,

( * } In Fita IJidori ap. Suidam , y. 'iTTx'iX.
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dig, om hem aan het opzetlijk ophitzen van het III

volk tot ecne zoo fchandehike moorddaad, op eene ^^^^

ftcllige wijze , ichuldig te verklaren (*). Hoofdft.

De Edectifche Wljsgcertc, welke de veifchillende "^ C. G.

(amenfleKels der \Misgeeren poog>.!r overeen te bren- ^^^ J^^^

gen , op de grondflelling , dat elk derzelve toch ze- >

jjere waarheden bevatte, welke de Wijsgeer uit te
^

.^'j*

kiezen, en uit deze keuze het wanre famenftel te wijs-

vormen had , zich onder de regering van ijverig S"crte

Christelijke Keizers, niet meer openlijk, gelijk haar ^^jggj^jg

ftichter a-aimonius , tegen den Christlijken Gods- Heidenen

dienst durvende verzetten, nam ook ie sus van Na-^^}^^ ^'
' •' reonver-

zareth op onder het getal der Wi^sgeeren , uit wier fchillig-

leerftelfels van God , zijne Voorzienigheid , de na-
^f^*^

^"

tuur van den menschlijken geest , en dcszelfs pligten , Gods-

men eene keuze kon doen , en waarheden opzame- dienst,

len. Het gevolg hier van was, dat vele Wijsgeeren

en Geleerden , van dezen tijd , in hunne fchriften

,

zoodanige uitdrukkingen en leerllelliiigen hebben in-

gelascht, uit welke men, bij den eerPLen opflag,

zou vermoeden, dat zij Chiistenen waren; zoo

zelfs , dat men in later tijden over verfcheidenen. van

bun getwist heeft, of men hen voor Heidenen of

Christenen te groeten hebbe; bij voorbeeld, over

THEMISTIUS , CHALCIDIUS, AMMIANUS WARCEL-

LiNus , CLAUDIANUS , cn anderen. Daar tegen be-

hielden anderen, die uit het Heidendom tot de

Chris-

( * ) WERNSDOUF heeft de Gefchiedenis vr.n hvpatia

breeder behnndeld de Hypaiia\ Philofopha Alexandrina

Disfertt. IV. riteberg. 1748. 410.

K4
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III Christenen overgingen, nog veel van hunne vorige
soKK denkwijze, terwijl men zich vergenoegde, indien zij

Hoofdft. <^e plegtigheden van den Christlijken Godsdienst

na c. G. zorgvuldig waarnamen , of van denzelven met ecr-

10^476' ^^^^^ fpi'^ki^n' Men behoort derhalven, bij foortgelijke

vragen , over den eigenlijken Godsdienst van dezen of

genen geleerde van dien tijd , op zijne hoede te wezen ,

om niet terflond uit eene fchoonlchijnende uitdruk-

king of gedachte tot hun Christendom, of uit elk

overblijfzel van Ilcidensch Bijgeloof en Ongeloof,

tot hun Heidendom, te befluiten (*).
TriEMis- THE.MISTIUS kflu ous hier ten voorbeeld zijn.

Deze was eigenlijk een Sofist, of Leeraar der Wel-

fprekendhcid , waar in hij, fchoon hij zelf dezen

naam niet wilde voeren, omdat hij zich voor zijn

onderwijs niet liet betalen ( f ) , zoo zeer uitmuntte

,

dat GREGORius van Nysfa, zélf een uitmuntend

Redenaar, hem den Koning der TVelfprekendheid

noemt ( § ) , en zijne tijdgenoten hem den eernaam

van dtw Jierlijken Redenaar, QE\/(p6udii^ ,y gaven;

in de Wijsgeerte volgde hij meest aristoteles,

hoewel hij aan plato gedeeltlijk zijne Welfprekend-

heid te danken had. Hij werd door den Keizer

KONSTANTius tot mcdclid van den Senaat te Ko^t-

ftantinopokn , en door julianus en theodosius

den Grooten tot Gouverneur dezer Hoofdflad ver-

ko-

(*) Men vergelijke MosiiiiiM. Disfert. de turbata per

recentiores Platonicos Ecclcfia Fol. \. Disf. ad Hist. Ec-

des. pertin. pag. \6i. fq. (f) Orat. 23.

(g) Ep'nt. 140. Tom. I. Opp. pag, 166. ed. Parii,
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kozen, welke laatfte aan dezen Heidenfche geleerde III

zelfs de opvoeding van zijnen Zoon arkadius toe- "°y*^

vertrouwde. Niet alleen de fraaiheid zijner Reden- Hoofdft.

voeringen, van welken 'er nog 33 overig zijn (*}, "^ ^'^'

maar voornaamlijk zijne wijsheid en gematigdheid ^q^ ^j^^

gaven hem recht tot deze hoogachting , zijnde hij

niet alleen op den leerlloel en in zijne fchriften,

maar ook in wijze van denken en handelen, een

AVijsgeer. Zijne Xllde Redenvoering, die wij alleen

in eene Latijnfche Vertaling lezen, zijnde het oor-

fpronglijke verloren, handelt over de verfchillende

gevoelens in den Godsdienst, (^de religionibus ^') in

dezelve prijst hij den Keizer valens , die , in het

eerst, aan alle zijne onderdanen volkomene vrijheid

van Godsdienst vergund had. Van eene andere Re-

denvoering, aan dezen Keizer gericht, (acj/:$- tt^os-

(J)wy»j]ixor , ) die insgelijks verloren is, heeft socPvA-

TES (f) ons eenig bericht gegeven, valens ver-

volgde toen de KathoUjken ^ ten ftrengflen. the-

MiSTius vermaande hem tot verdraagzaamheid, en,

alhoewel de Vorst zich niet geheel liet bewegen,

verzachtte hij echter in het vervolg zijne ftrengheid

tegen zijne Medechristenen. De gevoelens van the-

MiSTius, omtrent den Godsdienst, zal men eenig-

zins kunnen oordeelen, uit de volgende plaats (§)
„ God," fchrijft hij, „ heeft in het verftand van

„ alle, ook ruwe en onbefchaafde menfchen, eenen

„ aan-

(*) Uitgegeven door j. harduinus iQ-P^rys 168^. fo^-.

(t) Hist. Ecc/es. IV. 32. Vergel. sozümenüs VI. 3Ö.

(5) Oraf. XII. pag. 157. ed. IL:rd.

K5
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III „ aanleg tot zijne kennis gelegd, en aan allen eene

^^"^ „ zoo algemene drift tot Godzaligheid ingedrulct,

Hoofdft. 95 dat men die, noch door overreding, noch door

^ ^' ^'
55 geweld , uit de harten kan uitroeien. Doch de

itoc 4-0! 9' ^y^^ 9 ^"^ ^^^^^ ^^ dienen , heeft hij niet voorge-

' „ fchreven; maar aan elks wil en goeddunken over-

„ gelaten — Wij zouden naauwlijks eene fchaduw

„ van Godsdienst meer hebben, indien alle men-

„ fchen altijd dezelfde Godsdienstplegtigheden en

„ gebruiken gehad hadden. Door de verfcheiden-

„ heid van hunne gevoelens daaromtrent, is de

„ ijver voor den Godsdienst, tot onze tijden toe,

„ onderhouden en vermeerderd, en zal daar door

5, ook beflendig blijven — God zelven kan zulke

„ overëenflemming in Godsdienst - gevoelens , gelijk

„ eenige onbekwame lieden zoeken in te voeren,

„ niet aangenaam zijn , dewijl het fchijnt , dat hij

„ zelf die verhindert. Want de natuur wil , gelijk

„ HERAKLITUS zegt , zich vcrborgeu houden, en

5, nog meer God, haar Heer en oorzaak. Nade-

„ maal hij zich nu aan onze kennis zoo zeer ont-

„ trokken heeft, -en tot onze begrippen niet neder-

,, daalt, is dit bewijs genoeg, dat hij niet van al-

5, len dezelfde wijze en orde van Godsdienst eischt."

Elders echter heeft hij plaatzen, die het Christelijk

Leerflelfel nader komen, waarom ook één der uitge-

Veren van zijne fchriften hem, doch ten onrecht, voor

eenen Christen heeft gehouden. Hij fchijnt tot omtrent

Jiet jaar 390 geleefd te hebben (*). De

(*) Men zie meer van hem bij fabricius Biblioth,

Crac. Vol. VI , VIL en bruckek. Hst. Philos. rol, II.
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De Romeinfche Heidejifche Geleerden van dezen III

tijd, alhoewel zij de Wijsgeerte niet geheel verwaar- ^^^

loosden , legden zich echter voornaamlijk toe , op Hoofdft.

de Welfprekendheid , en Dichtkunde, in welke laat- "^ C. G.

(la zij de Grieken van dien tijd ver overtroiFen.
^^^ ^_^]

QUINTUS AURELius SYMMACHUS wcrd voor ééncn

der grootfte Romeinfche Redcnaren gehouden. Hij l f
^^"*

werd in het jaar 3S4 Stadhouder of Gouverneur te meinfche

Rome. De zijde van den overweldiger maximus Geleer-

gevolgd zijnde, vluchtte hij, na deszelfs nederlage,

uit vrees voor theodosius , in eene Kerk , en ver-

wierf vergiftenis, voornaamlijk op voorfpraak van

LEONTius , die toen Bisfchop der Novatianen te

Rome was (*). Kort daarna werd syxMmachus

Conful^ en fchijnt, tot het jaar 400, of wat later,

geleefd te hebben. Men heeft van hem tien Boeken

van Brieven , in welken hij zich den Jongen pli-

Nius ten voorbeeld van briefftijl voorflelt, doch in

zuiverheid van taal en waare Welfprekendheid niet

evenaart. Zij zijn verfcheidene malen in druk uit-

gegeven, maar zijne Redenvoeringen zijn voor ons

allen verloren. Het fchijnt zelfs, dat zij geen' gun-

ftigen bijval gevonden , of kwade gevolgen voor hem
gehad hebben, waar over hij, in édnen zijner Brie-

ven, klaagt (f). Hij was een ijveraar voor den

Hcidenfchen Godstiienst, doch met befcheidenheid

,

zich omtrent de verdraagzaamheid in het (luk van

den Godsdienst, omtrent op gelijke wijze, als the-

ivus-

(*) soCRATKs Hist. Eccles. V. 14.

(t) Libr, VIII. E^ist, 69.
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ÏII MiSTius, verklarende (). Zijne pogingen, om
BOKK

^£,^ Altaar der Overwinning^ welke bij den in-

Hoofdft. gang van het Raadhuis te Rome geftaan liad, we-
n:'. C. G. der lierflcld te krijgen, en te behouden, zijn hier

tot 4"6 ^^^'^ ^ ^ ^ "itft^^ vermeld. — laïinus pacatius

. DREPANius, een Galliër van geboorte, die de waar-

digheid van Proconfiil bekleedde, heeft wel niet

den roem van zijnen tijdgenoot sYxMmachus bereikt,

maar verdient echter , ten aanzien van oude Rö-

meinfche Welfprekendheid , boven hem gefield te

worden. Zijne Lofreden op theodosius den GroO'

ten ^ door j. arntzenius, {^Amjhrdam 1753. 4to)

uitgegeven, is het lierlijkfle ftuk uit dezen leeftijd.

AusoNius roemt hem ook, als een' voortreflijk Dich-

ter, doch daar van zijn geene blijken tot ons ge-

komen. Onder de Latijnfche Dichters bekleedt

cLAUDius CLAUDIANUS , uit Egypte geboortig ,

eene voorname plaats, en mag eigenlijk de laatlle

Romeinfche Dichter genoemd worden , die met

de eerite meesters in geest, vinding, verhevene of

fierlijke beelden , en fchoonheid van taal , kan ver-

geleken worden. Dikwijls komt hij virgilius vrij

na op zijde, maar hij is zichzelven niet altijd ge-

lijk, en valt meermalen in het gczwollene. Zijne

Lofdichten op honorius en stilico , en zijne

fchimpfchriften op rufinus en eutropius zijn

fraai. Het blijkt niet alleen uit verfchcidene plaatzen

van zijne gedichten, dat hij een Heiden geweest is,

maar

(*) Libr. X. Epist. 61.

(f) In dit Deel, Bladz, 13.
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maar zijne Tijdgenoten, augustinus (*) en oro- H!

sius (t), getuigen dit ook uitdruklijk; waar uit ^'^*

blijkt , dat eenige Christelijke gedichten , wdke men Hoofdd.

onder zijne werken ontmoet, aan eenen anderen "^ ^'- G.
Tont- 0^0

Christlijkeii Schrijver behoren. Nog wordt ruti- Iq^ ^y^[

Lius , een Heiden , uit GaJliên , onder de fraaie en '

fierlijkc Latijnfche Dichters geteld , om zijne Dich-

terlijke Befchrijving van zijne terugreize naa zijn

Vaderland. Niet minder is avienus te achten ,

door zijne Vertalingen van Griekfche Gedichten in

het Latijn , en door eene Befchrijving van een ge-

deelte der Spaanfche en GaUifche Zeekusten^ waar

van een nog overgebleven brokftuk den Dichter

doet kennen.

De Heidenfche Gefchiedfchrijvcrs van deze tijden. Heiden-

voornaamlijk AMiMIANUS MARCELLINUS Q\\ ZOSIMUS, |5^? ^^"

zijn ook voor de Kerkelijke Gefchiedcnis der Chris- Schrij-

tenen belangrijk. De eerfte Was te Anti'óchi'è gebo- "^'^^^^ AM-

ren, en heeft lang in den krijg, en vervolgends on-
^,j^j^(,j,j^,

der de Keizerlijke Lijfwacht, QProtectores Domesti-i^^vsQn

ci,^ gediend; in welken post hij julianus, op ^jj,
^osmus.

neri Perfffchen krijgstogt, verzeld heeft. Eenigen

tijd daarna, begaf hij zich naa Rome, om ftil te le-

ven, alwaar hij eerst na het jaar 390 geflorven is.

In deze Hoofd (lad fchreef hij zijne Gefehiedenis der

Komeinfche Keizeren , van de regering van nerva
af, tot de dood van valens, of het jaar 37(S, in

XXXI Boeken, waar van de dertien eerllen verlo-

ren

(*) Z)^ Civitat. Dei Libr> V. Cap. 26,

(t) ///i/. Libr, VII. Cap. 35.
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ÏII ren zijn, gelijk 'er ook verfchcidene gapingen in de
BOEK overige XVIII, die met het einde van het jaar 353

Hoofdfl:. aanvangen, voorkomen. Gelukkig, dat deze de ge-

na C. G. beurenislen van zijnen leeftijd behelzen , welke hij
Toot" O/)"^

tot 4.-^6 "a^iiwkeurig en vrij onpartijdig heeft te boek ge-

* ' fteld, zoo onpartijdig, dat fommigen gedacht heb-

ben, dat hij een Christen is geweest, of ten min-

ften, gelijk de Eclectifche Wijsgeeren , den Christe-

lijken Godsdienst nevens den lieidenfchen gefteld

, - heeft (*); doch met zekerheid kunnen wij alleen

dit zeggen, dat hij, als een voorzichtig Schrijver,

van het Christendom met achting fpreekt, en de

denkwijze der Christenen nopens hunne Martelaren

getrouw befchrijft. Voor het overige .zijn 'er, in

zijn werk, kenmerken genoeg, dat hij aan het Hei-

dendom gehecht is gebleven. Als Gefchied- Schrij-

ver, is hij naauwkeurig, onpartijdig, en over het

geheel geloofwaardig. Zijn Latijnfchè fHjl heeft ze-

kere ruwheid of opgezwollene hardheid , hoewel

het hem niet geheel aan fchoonheden der taal en

diüdlijkhcid ontbreekt , alleen veröoriooft hij zich nii

en dan vrij breede uitweidingen. Kort na hem deed

•zich zosiMUS , waarfchijnlijk onder de regering van

TiiEODOSius den Jongen , als Gefchied - Schrijver

voor (t). Hij was een aanzienlijk Hofbediende,

(*) Dit laarfre wil mosheim Diif. de turhata etc. p,

163. /. c. W:irr toe hij twee plnntzen uit ammianus aan-

kslt Libr. XXII. II. en XXVII. 3.

(f) KVAGRius Hist, Eccles. III. 43. Doch suidas ftcit

hem Iruer, teu tijde ven anastasius, die in het jaar 491

be-
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Cones , Graaf, ) en een tijd lang Advokaat van de m
Keizerlijke kamer of fchatkist , (^advocatus fisci ^) ^o_^^

te Konftantinopolen geweest. Zijne Gefchiedenis der Hoofde,

Romeinfche Keizeren , in het Grieksch gelchrcven , na C. G.

loopt in zes Boeken ^ van augustus, tot het j"^^'"

Jot^Jyg^

410, toen ALARiK ATTALus afzette, en den Keizer

HONORius een voorllel van vrede aanbood. Wij

bezitten dit werk geheel , uitgezonderd iet van het

einde des eerflen , en het begin des tweeden Boeks,

Men kan hem den goeden ftijl, fierlijken voordragt^

oordeelkundige behandeHng der Gefchiedenisfen niet

betwisten , maar velen , onder de Christenen , be^

fchuldigen hem van gebrek aan onzijdigheid en

waarheidsliefde ^ de hoofddeugden van eenen goeden

Gefchiedfchrijver (*}; waar tegen hem anderen ech-

ter hebben pogen te verdedigen, en wel opzetlijk

J. LEEUWENKLAAUW , ( LEUNCLAVIUS , ) tOeU hij

deze Gefchiedenis van zosiml^s, het eerst, in druk

uitgaf; in eene Apologia pro Zofimo ^ of verweer-

fchrift voor zosimus. Men zal veiligst handelen,

wanneer men ook hier den middenweg houdt. Hij

vindt overal, in de Christelijke Keizers, gebreken

en flechtheden, nu kan men wel niet zeggen, dat

hij foortgelijke daadzaken , opzetlijk , verdicht en

vervalscht hééft, maar echter, ingenomen door zij-

ne partijzucht tegen het Christendom, ftelt hij die

daaden, dikwijls, in een verkeerd licht, en beöor^

deelt

begon te regeren. Men zia hier over valesius in zijne

aanmerk, over evagrius.

(*) EVAGR /. e. C. 40, 41. FOTIUS BibUot, Cod. 9S.
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III deelt ze , ten aanzien der oorzaken en oogmerken

,

"^•^ niet zelden verkeerd;, hij fpoort overal het kwaad

Hoofdft. op, hetwelk zelfs, door volksgerucliten , van deze

na C. G. Vorften verfpreid en vergroot is geworden. Wie

tot ±76. ^^" geloven , dat alle de Christelijke Vorften , van
» KONSTANTYN af, tOt Op ARKADIUS Cn IIONORIUS ,

bijna niet het minfte lofwaardigs bezeten en verricht

hebben? terwijl zosimus, aan den anderen kant,

volflrekt gecne enkele fout of misflag in julianus

opmerkt. Eindelijk , is ook dit waar , dat men veel

op rekening van de partijzucht van die tijden, in

vvclken de Christen - Schrijvers , op hunne beurt,

alle deze Keizers , eenzijdig befchouwd hebben ,

zetten moet. Behalven deze opgenoemden, hadden

de Heidenen nog meer andere Geleerden en Schrij-

vers, in andere Wetenfchappen , als bij voorbeeld,

den vermaarden Geneeskundigen oribasius, vriend

in Geneesheer van Keizer julianus , den uitmun-

tenden Wiskundigen pappus te AJexandri'e ; ma-

CP.ORius , die zoo veelvuldige geleerdheid in zijne

fchriften ten toon fpreidt; en anderen.

Geleerd- De Christenen hadden onder zich meer vermaarde

heidoi- Geleerden en Schrijvers, dan de Heidenen, maar

Ch'ristV
die zich enkel tot Godsdienftige onderwerpen be-

nen .Toe- paalden , en dus bij de Heidenen in uitgebreide

ftand der
jr^j^^jjaheden van allerhande wetenfchappen te kort

Alcxan»

dryrfche fchoten. Tot hier toe was de Katechetifche School

fchool. te Alexandrl'é^ 'in welke zoo groote mannen, pan-

TiENUs, KLEMENS van Akxandri'è
., origenes enz.

onderwijs gegeven hadden , de voorname fleun der

geleerdheid, voor de Christenen geweest, maar de-

ze
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zt fchool raakte , ten dezen tijde , te niet. Ten III

dezen tijde leefde piiilippus sidetes of sideta, ^'^^

van wien nog eene lijst der opvolging van Leeraa- [loofdfï.

ren in deze fchool overig is , doch welke niet altijd "'T C. G.

met EusEBius overeenltemt , en ten aanzien der ou-
^^j ^^^^

der Leeraaren min naanwkeurig fchijnt ( * ). Deze •

was lüt Sida in Pamfyli'én afkomftig, alwaar hij,

omftreeks het jaar 430, als Ouderling, onderuijs

gaf (f). socRATES (§) roemt zeer zijne geleerd-

heid en arbeidzaamheid, en maakt gewag van zijn

werk tegen den Keizer julianus , en van zijne

Christelijke Gefchiedenis ; hoewel van deze laatfte niet

gunftig; gelijk ook fotius (**), die dezelve berispt,

dat zij , zonder bevalligheid , woordrijk , en met nut-

loze dingen overladen, befchreven is. Uit dit werk

is het brokftuk ontleend, bevattende de opvolging

der Leeraaren in de fchool te Alexandri'è ^ hetwelk

DODWELL in het licht heeft gegeven (ff).

Hoedanig het ook gefteld zij , met de naanwkcu- didymus

righeid der gemelde lijst van philippus sidetes ,
Leeraar

dit kunnen wij veilig van hem overnemen , dat de fchool te

vermaarde didymus , in de vierde eeuw , Leeraar -'^'exaa-

der fchool te Alexandrïè geweest is. Deze, naar

allen fchijn, te Alexandri'è geboren, verloor, nog

een

(*) Zie II. Deel, Black. 228. in de Aantek,

(t) CAVE begaat eenen misflag , wanneer hij hem tot

eenen Leeraar in de fchool van Alexandri'è maakt. Hiit,

Litt, SS. Eccl€%. VoL I. pag. 395.

(§) Hht. Eccles. VII. 27. (**) Bibli9tM, Cod. 35.

(ft) Dhf. in hen, pag. 48 1

.

V. Deel. L
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irt een kind van vijf jaren zijnde, zijn gezicht, doch

^^^^^ zijne leergierigheid kwam dit gebrek te boven, en

Hoofdft. maakte hem, door het betasten van beeldenisfen en

na C. G. werktuigen , door het aanhoren van mondelijk on-

itot A-ó' tï^i'^vijs , en van het geen hem voorgelezen werd

,

"•• • waar mede hij geheele nachten doorbracht , door

zijne verbeeldingskracht en nadenken, tot éénen der

geleerdfte mannen van zijnen leeftijd. Hij bezat groo-

te kundigheden , niet alleen in de Taalkennis , Dicht-

kunde, en Redeleere; maar ook, waar over men

zich meest verwonderde, in de Rekenkunst, Mu-
zljkkunde , Starrenkunde , Meetkunde ; met één

woord , in alles , wat tot de Wijsgeerige Weten-

fchappen behoorde. Voornaamlijk achtten de Chris-

tenen zijne ongemeene bekwaamheid, in het uitleg-

gen der H. Schrift, en het verklaren van deszelfs

Leerftelfel. Hij was ook één der ijverigflie beftrij-

ders der Arianen^ niet met drift, maar met over-

reding. Om deze redenen, vertrouwde men hem,

reeds vóór het jaar 340, het leerambt toe, in de

Katechetifche fchool te Alexanclri'é. Zijn alom ver-

breidde roem trok vele lieden tot hem, om zijne

toehorers te wezen , anderen , om hem fleclits te

zien. iiiëRONYMUS , ruffinus, en palladiüs ,

waren eenigen van zijne voornaamfte Leerlingen.

ANTONius , de vader der Monniken, aan wier le-

venswijze DiDYMUS ook overgegeven was, gaf hem

ééns te Alexandri'è een bezoek, en vindende, dat

DIDYMUS zich over het verlies zijner oogen bedroef-

de, zeide hij hem: hij moest over het gebrek aan

oogen , met welke vliegen en muggen ook zien kun-

nen ,
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Tien , niet treurig wezen , daar het hem niet aan III

zulke oogen ontbrak , met welken Engelen zien , ^9?*

met welken ook God gezien , en zijn licht begrepen Hoofdft.

wordt. DiDYiMUS overleed, kort na het iaar 40a, "^C-^*

'm den hoogen ouderdom van omtrent 90 jaren (*). {^^ ^-g]

*s Mans algemeene achting , welke hij , bij zijne tijd- »
'

genoten, verworven heeft, is echter door HiëRONY-

Müs cenigzins verzwakt, hoe zeer hij erkent, veel

van hem geleerd te hebben (f), daar hij hem be-

rispt, dat hij een aanhanger en verdediger van ori-

GENES geweest is, hoewel hij hem, in de leere van

de Drieeenheid, voor rechtzinnig verklaart (§). Wat

'er van deze befchuldiging zij , kunnen wij des te

minder beöordeelen, omdat wij zoo weinig van de

fchriften van didymus overig hebben; deze fchrif-

ten worden door HiëRONYMus, in een aanmcrklijk

getal, opgenoemd (**), zijnde derzelver lijst nog

vermeerderd door fabricius (ff). De meesten be-

helsden uitleggingen van den Bijbel. Onder de op-

ftellen van anderen inhoud, van meer of min ge-

wigt, was eene verhandeling over eene vraag, hem

door

(*) iiiè'RON. de Fir. Illnftr. Cap. lop. Epht. 33. p»

133. Tom. I. Prooem. in Hos. png. 4. Tojn. VI. Opp.

RUFFiN. Hht. Eccles. XI. 7. palladh Hist. Lans. Cap,

2, 4, 5. socRAT. Hist. Eccles. IV. 23, 25. sozoM.Hisr.

Eccles. III. 15. THEODORKT. Hist. Eccles. IV. 29.

(t) Ep. ad. Pammach. pag. 129. Tom. II. Opp.

(§) Jpol. adv. Rtiffin. Libr. I. pag. 135. T. II. Opp.

Libr. II. ;.. 147 , 148. (**) De Fir. Ilhiflr. /. c.

(tt) Biblioth. Gr. Fol. VIII. pag. 352-35Ö.

L n
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III door RUFFiNUS opgegeven : Waarom de kinde-

^"^^ ren fiierven , daar zij toch ^ wegens hunne zon'

Hoofdft. den , ligchamen ontvangen hadden ? Op deze on-

na C.G. tierflelliiig, uit de leere van plato ontleend, ant-

tot 4-0. ^v'oordde didymus : Omdat zij niet veel gezondigd

hadden, en het daarom genoegzaam w^as, indien

zij den kerker des ligchaams alleenlijk aanroerden (*).

Van alle zijne geichriften, heeft flechts het één en

ander onzen tijd bereikt; waar onder het belangrijk-

fte is, zijn werk over den H. Geest ^ alhoewel wij

hetzelve alleenlijk in cene Latijnfche Vertaling van

HiëRONYMus hebben, in wiens werken dezelve ook

voorkomt (f). In het voorbericht, meldt de Ver-

taler, dat hij, geduiirende zijn verblijf te Rome^

(hetwelk hij Bahijlon ^ en de met fcharlaken ge-

kleedde hoere noemt,) beproefd had, iet van den

H. Geest te fchrijven, en zijne verhandeling aan

den Bisfchop daïniasus aldaar op te dragen. Maar

terftond had de geheele Raad der Farizeen een ge-

fchreeiiw tegen hem verwekt; waar door hij ge-

noodzaakt was geworden, naa yerufalem te kee-

ren, alwaar liij wel zijn gefchiift voltooid, maar

het niet meer aan damasus had kunnen opdragen,

die inmiddels, (in het jaar 385,) overleden was:

Voorts had hij vóór het gefchnft den naam van

den waaren Schrijver geplaatst; zoodat men daar

uit zien kon , hoe de Grieken van de Latijnen , die

hen bovendien flecht vertaalden, beftolen en geplun-

derd

(*) IIICRONYM. yipOS. II. adv. Rufpu. p. \6^. l. C.

(t) Ed. Fraucf.T. IX. p. 322. cd Ben. T. IV.p.szo.
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derd werden, didymus bewijst, in deze verhande- III

ling , dat de Heilige Geest een zelfllandig wezen ^°^^

zij, met den Vader en Zoon verbonden, en eens- Hoofdft.

wezens , maar van alle fchepzelen gcheellijk onder- "^ C. G.

fcheiden. Dit werk is één der besten, welke, in {qj ^-^]

de oude Kerk, over dit onderweip gefchreven zijn.

Overiil houdt zich de Schrijver aan de getuigenisfen

des Bijbels, die hij meestal doelmatig verklaart,

zonder zich met overtollige fpitsvinnigheden op te

houden. Hij ontwikkelt zijne denkbeelden op eene

gepaste wijze , en doorgaands heerscht 'er vele klaar-

en düidlijkhcid in dit werk, en een goede famen-

hang van gedachten. Ondcrtusfchen is het twijfel-

achtig, of niet, gelijk jacob basnage (*) vermoed

heeft , HiëRONYMUS het één en ander in dit opftel

veranderd, verbeterd en bijgevoegd hebbe, voor-

naamlijk .ophelderingen uit het Hebrecuwsch, het-

welk DiDYDius niet verftond enz. Nog is 'er cene

F'erklnring der zeven algemeene Zendbrieven der

Apostelen , van didyimus , in eene Latijnfche Verta-

ling , door CASsioDORUs in de Vide eeuw bezorgd

,

voor handen. Deze Brieven , van jakobus en ju-

das, twee van petrus, en drie van joanxes,

noemde men , ten dezen tijde , niet alleen Katholieke

of Algemeene^ maar ook Kanonieke of Regelma^

tige^ waarfchijiilijk , om de regelmatigheid van

fommigen derzelven , weleer in tvvijfdl getrokken,

nu des te ijveriger te handhaven, didyimus nog-

thans

(*) Animndvv. in Didymum et ejm opera; in CAisisa

Lectt. Ant, Vol. I. png. 202.

I^ 3
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ni thans fluit den tweeden Brief van petrus hier van

®^^ uit, in welken hij ook vervalfchingen meent te ont-

Hoofdft. dekken. Zijne uitlegging van deze Brieven is, over

na C. G.
|-,g^ geheel, vrij ongedwongen, eenige plaatzén uit-

tot 476.' gezonderd , in welke hij verborgenheden in de woor-

' den zoekt ( * ) , ook vertoont hij zich , in dezelve

,

als een' vriend der leerflellingen van origenes. Vaii

het voorbeftaan der zielen fpreekt hij, zonder die

aan te nemen , of duidlijk te verwerpen. De mensch-

wording van Gods Zoon bedoelde het heil zoo

wel van Engelen als menfclien. De Duivelen en

verdoemden zullen zich , gelijk hij gelooft , ééns

bekeeren, hij fpreekt zelfs van eene bekeering des

Düiyels, als reeds gefchied. Hij verwerpt het duii

zendjarig rijk. ' "De Godlijke voorbeftemming ftclt hij

hier in, dat God die genen uitverkozen heeft, van

welken hij voorzien heeft, dat zij in Christus ge-

loven, en Godzalig leven zouden enz. Nog hebben

wij van hem een Grieksch ihik overig, tegen de

Manicheën (t), in welke hij al het zedelijk kwaad

van het misbruik van den vrijen wil afleidt. Bij

DAMASCEN us ,
{in Pamlklis Sacris^^ en in de

Caiena Patrum ^ komt de naam van didybius nog

meermalen voor, en omtrent het midden der onlangs

verlopene eeuw, heeft een Italiaansch Geleerde joan

ALOïsius MiNGx\RELLi , iu ccu Gdekscli Handfclifift

van

(*) Deze uide^ging ftaat in de vertalin,^^ onder ande-

ren in de Bihl. Max. PP. Lngd. 16-7. T. IV. p. 319.

( f ) In de boven anngehaalde verzameling van canï-

51US door BASN'GE To!J^. I. J)ag. 204. fq.
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van eenen ongenoeniden Kerkvader, drie Boeken van III

de Heilige Drieeenheid ontdekt; welke zijn Broeder "?^*

FERDiN. MiNGARELLi liccft zockcn te bcwijzcn (*), Hoofdft,

het zelfde werk te zijn , hetwelk didymüs gefchre- "^ ^' ^»

ven had, volgends socrates (f). Jot ^-,^'

Nadat didymus den post vau Leeraar in de fchool ——

—

te Alexandrïè , omtrent 60 jaren lang , had bekleed , " ^^^

werd hij opgevolgd door rhodon , die naa Sida ichool te

verhuisde, en aldaar cene dera-elijke fchool ftichtte, '^)'''^^i^*

'..
, ,. dne.

PHiLiPPUS siDETES, Zijn lecrlmg, ons ver-

haalt. Van dien tijd af weet men niets meer van

de fchool te Alexandrïè. Alhoewel het nu niet ge-

looflijk is, dat zij thans op ééns te niet gegaan zal

zijn, evenwel fchijnt zij gecne zoo in geleerdheid

uitmuntende Leeraars meer gehad te hebben , die in

(laat waren, om haren roem te handhaven. Trou-

' wens , over het geheel , vindt men , na de dood van

CYRILLUS, Aardsbisfchop van Alexandri'é^ in het

jaar 444, weinig melding van door geleerdheid ver-

maarde mannen , hoedanigen , bijkans drie eeuwen

lang, eikanderen, in deze Hoofdiiad waren opge-*

volgd (§).

Hoe verders , in het algemeen , het openbaar on- Inricli-

der-

( * ) Veterum tcstimonia de Didymo Akxandr. coeco ,

ex quibus tres Libri de Trinitnte nuper dctecti cidevi a%-

fertintur, Rotna ^7^^' 4^0' Vergel. ernesti Theol. Bibl.

B. VII. ^.303-312. (t) Hht. Eccles. IV. 25.

•

( 5 ) Men zie verders over deze Alexatidrynfche

School de Schrijvers aangehaald bij schuöck Kirch Gefeh,

VII. Th. S. 81.

L4
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III

BOEK
V

Hoofdft.

na C. G.

Jaar 363.
tot 476.

ting van

het on-

derwijs

bij de
Cliriste-

ncn.

Christe-

lijke

Dich-

derwijs, in de Christelijke leer, bij de Christenen,

ten dezen tijde, werd ingericht, kunnen wij, bij

gebrek van befcheiden, niet zeggen. Zoo veel we-
ten wij, dat kundige mannen, die geen Kerklijk

ambt bekleedden , als ook Presbijteri , of Ouderlin-

gen ^ zoodanig onderwijs hebben op zich genomen,

het zij vrijwillig , of op last van éénen of anderen

Bisfchop, waar van wij voorbeelden ontmoeten, iii

het leven van den beroemden Aririan actius (*),

en van chrysostomus (f), ook dit weten wij,

dat zulke Christenen, die zich tot het Kerklijk

Leeraar -ambt begaven, in de Wijsgeerte en Wel-

fprckendheid , door de gewone, zelfs Heidenfche

Lccriiaren , onderwezen zijnde , ten dezen tijde enkel

eene aanleiding tot verklaring der H. Schrift nodig-

hadden, alzoo men geen eigenlijk gezegd kunstmatig-

famcnftcl der Christelijke leere tot hier ontworpen

had; uit zoodanig onderwijs, en de boven gewaag-

de neiging, om het Heidendom met het Christen-

dom te vermengen , vloeide insgelijks voort , dat

vele Christen -Schrijvers, van ^^x^ eeuw, zoo vele

overblijfzelen van het Heidendom behouden, en in

hunne fchriften overgebracht hebben, dat men over

hen verfchild heeft, of men hen voor Heidenen of

Christenen moet houden.

Onder dezen behoort ausonius , een Dichter,

die, een Gallïcr van afkomst, in zijne vaderflad,

Burclegaïis , ( Bourdeaux , ) 30 jaren lang , de

Spraalv-

(*) Bij FU^osToRG. ITtit. Eed. Epist. L. III. C. 15.

(t) Bij sozoM. Hht. Bedes. Vlll. 2.
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Sprnakkunde en AVclfprekcndhcid onderwees , tot lil

hij, in het jaar 367, geroepen werd, tot het onder- ^*^'^

wijs van gratianus , naderhand Keizer. Hij bc- Hoofdf^.

kwam vervolgcnds aanzienlijke waardigheden in den "=^ C. G.

Staat, en werd zelfs, in het jaar 378, ConfuL Hij
^^^ ^-J]

fchijnt , niet lang vóór het jaar 400 , overleden te

zijn. Zijn gedicht op het Pa^schfeest ,
(bannen

^^^^'^J^^'

Pafchnle,^ en een ander over de bezigheden van

den dag, {Ephemeris ^^ benevens het getuigenis

van zijnen leerling, paulin^us , Bisfchop van Nola^

(lellen het buiten allen twijfel , dat hij een Christen

is geweest , waar aan dartele , ja zelfs tegen de eer-

baarheid aanlopende dichtfliukken , in zijne werken

voorkomende, fommigen hadden doen twijfelen.

In eene andere wijze van verdichting, welke men, iip.liodo-

misfchien, bij ecnen Christen, die zich tot 'i^tLecr-
j^J^^^lJJ^T.

aar -ambt in de Kerk bepaald had, min verwachten ver van

zou, heeft heliodorus, geboortig van Emefa ^ in
^'-'"'^"

, . V 1 1
Roman

Fenicië^ en naderhand Bisfcbop te Tricca ^ m T'-^ci'- onder de

faJi'é ^ ten tijde van theodosius den Grooten ^ iiitge- Clirisce-

munt. Als Bisfchop voerde hij, inde gemelde landen,

volgends socrates (*), de gewoonte in , die insge-

lijks , in Macedonië en Achaje , in gebruik was , dat

een Geestlijke, vóór het bekomen van een ambt in

de Kerk, getrouwd, indien hij daar na voortging,

met zijne vrouw echtlijk te leven, afgezet en van

zijn ambt ontOagen werd. Maar, in zijne jonger

jaren fchreef hij zijne Ethlopifche Gcfchledenis , of

de gevallen van tiieagenes en chariclea, in de

Griek-

() //;;;. Ec.L-:, V. 22.

L5
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III Griekfche tanl. Zoodanige verdichte Gefchiedenis-
BOEK

^j,j^ pi^gj. j^^jj oudtijds MUefifche fabelen of verha-

Hoofdil. ^^n te noemen, wier oorfprong bij de Oosterlingen

na C. G. te moeken is. Naderliand heeft men ze naar de

tot ±-76. verbasterde Romcinfche taal , waar uit allengs het

' tegenwoordig Fransch ontdiaanis, QL'uigua Romana

rustica , la langiie Romance , Ie Roman
,
) den naam

van Romans gegeven, omdat zedert de tiende eeuw

in Frankryk verfcheidene foortgclijke verhalen , lie-

deren, toneclfpelen , hoewel in cenen ruwen fmaak,

zijn opgefteld ( * ). Dit werk van heliodorus is

vrij wel gefchreven , en zonder eenige belediging

der goede zeden, waarom ook fotius, die 'er een

uitti-ekzel van gemaakt heeft (f) , hetzelve zeer

prijst, als leerzaam (§). Eeji Schrijver van de

veertiende eeuw (**) verhaalt, dat heliodorus,

door eene Kerkvergadering , van zijn ambt ontzet is

,

omdat hij geweigerd hebbe, dezen zijnen Roman te

verbranden. Maar zoo llreng waren de tijden van

HELIODORUS uict. Men vindt nog meer Liefde-

Gefchiedemsfen in het Grieksch (ff), welke van

Christenen fchijnen gefchreven te zijn, in navolging

van het werk van heliodorus. Men heeft zelfs

een foortgelijk werk, onder den naam van athena-

GORAS, den vermaarden Christeiijkcn Schrijver, in

de

(*) HdET Traite de V Origine dca Romans. Paris

1693. 12. (t) Cod. ;3. (5) CoJ. 166.

(**) MCEPHORUs Hisf. Eccles. XII. 54.

Cit) Bij FABRicirs BiblotJu Gnec. Vol. V. pa^, 88.

Vol. VI. pag. 800. fq.



NONNÜS.

GESCHIEDENIS. 171

de tweede eeuw; hetwelk echter veel waaifchijnlij- III

ker tot het begin der vijfde eeuw behoort. ^^^^

Daartegen leefde , ten tijde van heliodorus , iioofdlL

een ander Dichter , nonnus , die zijne kunst aan "^ C. G.

Heidenfche en Christelijke onderwerpen , beuite- (q^. ^~^\

lings , oefende , en wiens Egyptifche naam ( * ) ,
—

zijn Vaderland Egypte veiTaadt, alwaar hij in de

ftad PanopoUs geboren was. Meer melden de ouden

niet van hem (f). Hij heeft, in een Grieksch ge-

dicht van 48 Boeken , in Hexameters , de chaden

van BACCHUS, (A/oi/uo-<<as>t«,) bezongen. Waar uit

nogthans te vergeefs is afgeleid, dat hij een Heiden

geweest is. In zijne laater jaren fchreef hij een ander

Dichtlluk, hetwelk van zijnen ijver voor het Chris^

tendom getuigt: Eene omfckrijving der EuaiigeUe^

Gefchiedeiiis van joannes. (Mïla/SoA»} t« Kotla ïco'

uwm a,yta Evxyyè\ta^') hetwelk, meermalen, tot

beöordeeling van den Griekfchen Tekst van joan-

NES , en tot recht verfland , van den zin van fom-

mlge woorden, is gebruikt geworden. Tevens ver-

dient ook aangemerkt te worden , dat nonnus
CHRiSTL'S , in dit gedicht, meermalen uitdruklijk

God noemt, zelfs in die plaats, waar de Verlosier

van zijnen God fpreekt, joann. XX. 17. (^§)

An-

(*) NONNUS zie IVde Deel, Bladz. 117.

(t) AGATiiiAs HiSi. Belli Goth. Libr. IV. pr/g. 128.

SUIDAS V. Noi'VÖ?. SYiNESIUS Ep. 43, 102.

(§) IMeii zie ook can. heinsius Aristarchui faccr

^

five ad Nonni in Jolianncm mctaphra/iii excrcitalioiia

Lugd, Baiav. 1627. 8.
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III Andere Griekfche Christen -Dichters van dezen

^^-^ tijd, zijn meer bekend in de gebeurenisfen der Kerk,

Hoofdfl. iii welke zij deel namen, dan door hunne Dicht-

m C. G, vverken, bij voorbeeld, de beide Jpollinarisfen en

tot 475] GREGORius vnn Nazianziis ^ of hebben Hechts wer-

ken van weinig aanbelang nagelaten; 'er wai'en 'er

Homero-
^^^j. ^j^ ^^^^ ^^^ hunne moeite hefteden , dat zij

,

centonen '
,

n j?

gedich- de Grieken uit homerus , de Latijnen uit virgi-
ten ynn ljus , geheele of halve regelen , uit den famenhang
de Kei- ,' ^

, .... j • „ , j
zerin eu- gerukt , bijeen voegden , en m ziiik een verband

BociA. brachten, dat de woorden dezer Dichters Christe-

lijke onderwerpen uitdrukten , zulk lapwerk noemt

men een Cento ^ van daar de Homerocentonen ^ die

verfchcidene malen in het licht zijn gegeven (*).

Later Schrijvers hebben dezelve aan de Keizerin

EUDOciA , Gemaalin van theodosius TI , toege-

fchreven Cf). Zekerer is het, dat deze Vorstin

eenige gedichten heeft opgefleld , doch welke voor

ons verloren zijn gegaan, fotius (§) prijst hare

orarchrijving van de acht eerfte Boeken van den Bij-

bel
,

(Malös^iföfö-if r» Ojclöslêv^vr
,
) als ook van de

voorzeggingen van daniül en zachariü; eindelijk

nog drie Boeken tot lof van den Martelaar cypria-

Nus. EUDOCIA was de Dochter van eencn Atheen-

fchen

^*) Door HENR. sTEPHANus Ccneve I5.~8. 12. Zij

flnan ook in de Bibliotli. PP. Tom. XI. pag, 572. Ed.

Paris. i(?44. fol.

(f) Men zie fabric. Bihlioth. Gr. Fol. I. png. 358.

ouniN. Coiuin. de SS. Ecclcs. Tom. I. png. 1259. fq.

(5) Bib!. Cod. 183, 184. .^ocRAT, ///./. Eccl.\'iLiu
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fchen Wijsgeer leontius , of volgends de Alexan- III

drijiifche Chroniek, herachtus. Na haar vaders ^^^

dood , door Iiarc broederen uit het vaderlijk huis Hoofdft,

verdreven , begaf zij zich tot ééne harcr bloedver- "^ C. G,

wanten te Konflantinopolen. Hier leerde pulche- {q^ .S
KiA, Zuster van den Keizer theodosius II, haar —
kennen, en prees haar bij haren Broeder tot Ge-

maalin aan, wegens hare fchoonheid, fchranderhcid

en geleerdheid. Het huwlijk werd in het jaar 421

voltrokken, nadat eudocia, die tot hier toe van

den Heidenfchen Godsdienst geweest was, door den

Disfchop van Konflantinopolen ^ met verandering van

haren naam , athenais in eudocia , den doop ont-

vangen had. Edelmoedig behandelde de Keizerin

hare Broeders, die tot de hoogfte waardigheden

verheven werden. Na meer dan twintig jaren, viel

zij , op een ongegrond vennoeden , bij den Keizer

in ongunst, en begaf zich naa yerufalem^ alwaar

zij vele Kerken en Kloosters bouwde, en in het

jaar 460 overleed (*).

De Martelaar cyprianus, wiens lof de Keizerin Ha.Tge-

EUDOCiA in drie Boeken bezongen heeft, was niet de ^"^'"t^ot

vermaarde Bisfchop van Karthago van dezen naam , ^en Mar-

maar zal een andere cyprianus, Bisfchop v^ünAntiö- telaarcY-

chië geweest zijn , die met eene Christelijke Maagd ^ ^^^^^'

juSTiNA, onder de regering van diokletianus en

MAXiMiNus , zal onthoofd zijn ; wier Gefchiedenis , te ge-

lijk met die van cyprianus, door eudocia bezongen

is. Men heeft nog eene Redenvoering van gregorius

van

(*) socRAT. /. c. EVAGR. //. E, I. 20-22. 611 nndcrcn.
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III gebéurenisfen der Kerk hebben beroemd gemaakt

,

^^'^ bij voorbeeld iiilarius, aimdrosius en damasus,

Hoofdft. hier voorbijgaande,, zullen wij die opnoemen, welke

na C. G. voornaamlijk als Dichters bekend zijn geworden.

tot 176 ^^^y'^ ^^ Keizerin eudücia ' eenen Cento uit hg-

' MERus , zoo heeft proba falconia , Gemaalin van
FALco-

jjgji Romeinlchen Proconlul adelphius T*), eenen

fchriifc Cento Firgilianus faamgefteld, welke, met Verzen

eenen van den Latijnfchen Dichter viroilius, de Ge-

Vimilia-
fchiedenis van het Oude en nieuwe Testament be-

nm, vat. Over deze en dergelijke foort van nietsbedui-

dende en laife kunst -oefeningen heeft haar tijdge-

noot HiëRONYJMUs een wel hard maar zeer juist

oordcel geveld (f). Evenwel is ^tzt Cento lang

in achting geweest , en heeft misfchien aanleiding

gegeven, dat fommigen bij virgilius zelven Voor*

zeggingen van christus gevonden hebben (§).

PR UDEN-
'^^^" zelfden tijde, in de laatlle heltt der IVde

Tius. eeuw , leefde ook aurelius prudentius cle-

MENS , die zich door zijne Christelijke gedichten

boven anderen eenen roem verworven heeft. Hij was

in Spanje^ 'm de Had Calagiirris ^ (thans Caïahorrd)

^

geboren (**). In zijne Dichterlijke voorreden op

zij-

(*) isiDOR. Hispalens. de SS. Eccles. Cap. 5. hetwelk

echter door anderen betwist wordt.

(t) ^'P* i°3' '^^ PMilin. Tom. III. p. 6. ed. Franc,

(5) Men vergelijke fabric. Bib!. Lat. med. et inf,

<etat. Tom. II. pag. 142. fq.

(**) Men knn dit bellulten uit twee plnatzen van zij-

ne fchriften Peristeph, Il^mn. I. iió. IV. 31.
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zijne werken beklaagt hij zich, in zijne jeugd ge- m
leerJ te hebben, op eene waarlijk ftrjlfbare wijze, ^^^-^

onwaarheden te fpreken , doelende op de kunst der Hoofdft.

Sofisten , die de jeugd leerden fpreken over het geen na C. G.

zij vedlond en niet verftond , alles te verdedigen > ^'^j. ^^*

waar of onwaar , wat men goedvond , en enkel op .,

eene hebbelijkheid in eenen fraajen, vernuftigen en

innemcnden voordragt bedacht te zijn, zonder zich

op gegronde wetenfchappen toe te leggen. Verders

belijdt PRUDENTius , dat hij zijne jeugd in flechte

buitenfporigheden hebbe doorgebracht, en vervol-

gends zich veel in rechtsgedingen gemengd , en daar

door veel onaangenaamheden ondei-vonden hebbe»

Tweemalen had hij het Sradhouderfchap van aan*

zienlijke fleden waargenomen , en den goeden inwo-

neren recht laten gefchieden , de boozen in vrees

gehouden. Eindelijk heeft hem de Keizer, (theo*

Dosius de Groote of honorius,) door eenen aan-

zienlijken cerepost, (jniUti(Z gradus ,') in den naasten

rang aan den Vorst, (ordine proximo ^ gefteld (*),

Nu, zijn zeven en vijftigfte jaar achter den rug

hebbende, wil hij zijne zondige ziel van hare

dwaasheden ontledigen , en God ten minden met

woorden prijzen , indien hij dit niet met daaden doen

kan; dag en nacht wil hij, God ter eere, liederen

zin*

(*) Militia betekent hier geen* krijgsdienst, maar

eene Hof- of Staatsbediening, welke onder den titel

van-Cowz^^, {Graaf,) werd bekleed. Misfchien wil PRU-

DENTius te kennen geven, dat hij één der OpperHadhou-

deren des Rijks, (^Pr.efectm Pr.etorio^') geweest is.

V. Deel. M
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III zingen, tegen Ketterijen flrijden; het KathoUjk ge-

^9?'^ hof onderzoeken ; den Afgodsdienst vertreden ; aan

Hoofdft. de Martelaren gezangen wijden; en de Apostelen

na C. G. roemen. Met ^tzt woorden geeft de Dichter zelf,

tot /Li6.
"^^ ^^^^ ^"^"^^

' ^^"^ ^y*^ ^^'^ ^y"^ gedichten
;

welke

met veel toejuiching onder de Christenen ontvangen

zijn, en zich met vermaak lezen laten, fchoon gy-

RALDi reeds van prudentius, niet zonder reden,

geoordeeld heeft , dat hij beter Christen , dan Dich-

ter geweest is; en met dit alles is zelfs zijn Chris-

tendom niet het zuiverde, maar bezoedeld met ver-

fcheidene fmetten van Bijgeloof, welke dus door

eenen Dichter opgefchikt, wiens verzen onder de

Christenen opgang gemaakt hebben, meer en meer

wortelen gefchoten hebben , en tot de volgende eeu-

wen zijn overgegaan. Onder zijne gedichten vindt

men eerst eene verzameling van twaalf Liederen op

alle dagen , ( Ku^yifAmvm Liber , ) dat is , liederen

,

die op zekere tijden , en bij zekere verrichtingen

van den dag, óp eenen plegtigen dag, gezongen kun-

nen worden. Het eerde lied is bij het aanbreken

van den dag. ( Hymnus ad Galli Cantum. ) In

denzelven meldt de Dichter , met een men zegf ^

dat de booze geesten^ welke vrolijk over de duijfer'

nis des nachts^ in denzelven omzwerven^ door het

kraajen van den haan verfchrikt, bevreesd wegvlie-

den. Van petrus fprckende, die door het kraajen

van den haan tot inkeer kwam , zegt hij ; Zijn hart

was onfchuldig gebleven^ en zijn geest had het ge-

loof behouden. Het tweede Lied is een Morgenlied i

de beide volgende zijn gezangen vóór en na het

eten.
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eten, het cerfle van dezen begint met een gebed il!

aan christus: „ ó goede Kruisdrager! Schepper ^^^

„ van het licht ! Vader van alles ! Door het woord Hoofdfi.

peteelde ! ( Verhigena , ) geboren uit den maagde- "^ C. G.

^, lijken fchoot! Maar magtig in uwen Vader, eer
^^^ ^^^|

^, Starren , Aarde en Zee , waren
!

" enz* Het woord

Verhigena hebben fommigen willen vertalen , het ge-^

teelde qï gegenereerde Woord, doch, de Dichter ver-

klaart zich zelven in eene andere plaats (*), al-

waar hij Gods Zoon noemt verho editus, de door

het woord geborene, vvaarfchijnlijk in dien zelfden

zin, welken wij reeds bij andere Kerkvaders heb-

ben aangetroffen, volgens welken zij van een in-*

wendig woord en een uitwendig voortgebracht woord

van God fpraken Cf). Verders merkt de Dichter, irt

dit lied aan, dat het voor Christenen niet voegt

^

het vleesch van gedoodde beesten te eten; ki'uiden eil

peulvruchten, of melk, honig en ooft, kunnen ons^j

op eene onfchuldige wijze verzadigen ; doelende

waarfchijnlijk op zulke Christenen, die eene flreil-

gere levenswijze voerden* Van den Zondenval en

de herftelling der Wereld, door Christus ipreken-

de, gebruikt hij deze uitdrukkingen, dat de vrotw

den hals en de driedubbele tong der jlang vertrc^

den (§), en dat de Maagd, die waardig was

^

Cod te baren ^ al het vergift getemd heeft (**)i

wel*

(*) H^jnin. XI. n. 17. 18.

(t) ^'erg. de verhandeling van d. werksdorf dé

Christo Verhigena Fiteberg. 1774. 410 <

(5) Fs. 127. (**) Fs. 151,

M 2
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III welke, hoe zeer de Dichter dezelven van den Heï^

'^^ land der Wereld verftaan wil hebben, evenwel vol-

Hoofdft. gends de neiging van zijne en de volgende tijden,

na C. G. tot de hooger verëering der Maagd maria , en al-

tot 476 ^^"§^ ^^^ ^^ geliefde verandering van den Tekst in

« ! de Fulgata^ (^Gen. UI. 15.) ipfa conteret
^ (z//

zal — vermorsfeJen
,
) iet hebben toegebracht. Nog

komt hier voor de harde uitdrukking : „Ik be-

5, denke , dat een ligchaamlijk God , met ligten

5, flap, uit de Hel, (^Phlegeton ^y weder naa de

„ bovenwereld is opgeflegen." Duidlijker verklaart

hij zich 5 over de nederdaling ter helle van den Za-

ligmaker, elders (*): „ Ook de booze geesten,"

zingt hij daar, „hebben fomtijds in de Hel eene

plegtige rust van hunne ftrafFen: bij voorbeeld,

in dien nacht , toen de Heilige God van den

„ Acherontifchen poel naa de bovenwereld terug

„ gekeerd is — De ftrafFen der Hel werden ver-

„ zacht , het volk der fchimmen verheugde zich ,.

„ vrij van het vuur, eenig ontflag in zijnen kerker

„ te genieten , en de zvvavelftromen brandden niet

,

„ als gewoonlijk." Het vijfde gezang behoort bij

het aanfteken van het licht ^ het zesde, vóór dat

men gaat jlapen. Hier vermaant hij den Christen

,

zich, als hij zich te bed begeeft, aan zijnen doop

en zalving te herinneren; maar bijzonder het voor-

hoofd en de plaats van het hart met het kruis te

tekenen. Want het kruis verdrijft alle misdaden;

voor het kruis vliedt de duiftcrnis, en een daarme-

de

(*) H^mn. V. VS. 125-13^-

59

9»
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de getekende geest kan niet wankelen. Ook de III

kromme bedrieglijke (lang moet voor Christus en ^'^^^

voor dit teken vlieden. Insgelijks is hier nog de Hoofdft.

plaats (*) merkwaardig, dat de Richter des men- "^ C. G.

fchen fJec/its weinige Godlozen voor eeuwig laat om-
[^^ ^^*

komen. Het zevende gezang is voor de genen , die •

vasten, het achtfte, na het vasten. Het negende

dient voor alle uuren , het tiende is beflemd voor de

hegravsnisfen der Christenen, en de beide laatften

zijn gewijd aan twee jaarlijkfche Feestdagen der

Christenen, welke thans reeds gevierd werden, het

één op het geboortefeest van Christus, (^Octavo

Kalendas Januarias ,') en het tweede op het feest

der verfchijning van Christus, QEpiphania.^ Op
deze verzameling van gedichten volgt eene andere

van 14 Gezangen , welke ten opfchrift heeft 7r«^< yg-

<p<3tv«f, van de kroonen , omdat zij den lof behelst

van eenige Chrisrenen, die de kroon van het Mar-

telaarfchap hebben weggedragen; in deze gezangen

ontdekt prudextius weder vele ligtgelovigheid en

hijgelovigheid. Opmerklijk is het, dat hij in één

<ierzelven gewag maakt van een beeld in de Kerk ^

gebouwd boven het graf van den Martelaar cassia-

Nüs (t). Zijne ligtgelovigheid getuigen de menig-

vuldige en zonderlingde wonderen, welke hij als ge-

beurde zaken aan zijne Martelaren toefchrijft, maar

zijne bijgelovigheid daar in , dat hij niet alleen eer-

bied

(*) ^'^- P5, 9^-

(t) f/y«z«. IX. 9. Vergel. H'^mn, XI. 123. op den

Martelaar hippolytus.

M3
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III bied voor deze getrouwde belijders van hunnea

"?5'^ Godsdienst betuigt, gelijk de Christenen jn het ge-

Hoofdft. nieen dezelve eerwaardig geacht hebben, maar hij

na C. G. ijidt (Ie Martelaren om hulp en bijdand, met zulke

tot 476 i^itt^i'^^'^kiiigen 9 welke voor eenen Christen , die zij-

f nen Godsdienst verrtaat, aanllootlijk moeten zijn,

en hij fpreekt hier van zoo, als of zoodanige aan-

bidding der Martelaren de heerfchende denkwijze van

zijnen tijd ware. Dus zegt hij in zijnen Hymnusi

op twee Spaanfchc Martelaren, (w. 10. fq.) „ De

„ vreemden komen in menigte herwaards , dewijl

,, het verradende gerucht alle landen doorlopen

5, heeft, dat hier de voorfpraken ^ {patroni^^ der

„ Wereld zijn, wier gunst men door gebeden ver-i

„ werven kan, Niemand heeft hier vergeefs een

„ zuiver gebed aangebracht; de bidder is vrolijk op

5, afgewischte tranen van hier terug gekeerd, voe-

„ lende , dat alles verkregen te hebben , wat hij

„ naar billijkheid gehelen heeft. Zoo ijverig en

„ zorgvuldig is de voorbidding dezer Martelaren in

5, onze gevaren , dat zij niemand een ftil gebed

„ vergeefs laten florten ; zij horen hetzelve , en

„ brengen het terdond ter ooren van den eeuwigen

„ Koning, Van daar vloejen zoo rijke gaven uit

„ de bron zelve op aarde neder, welke der bidde-.

3, ren rampen niet de verlangde geneesmiddelen be-

„ fproejcn, De goede chrisïus heeft aan zijne

„ getuigen nooit iet geweigerd. " In den tweden

3ang, (^Hymn. 11. vs. 459.) verzekert hij, „dat

„ te Roine de beide Prinfen der Apostelen nu re-i

^,
gQren , waar y?\n de één de Heidenen tot het Chris--

9, tfll*
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„ tendom geroepen heeft, en de ander, den eerflcn III

,^ leerftoel y (jrima cathedra^') bekledende, de in ^^^

„ liet geloof verwachtte , ( of hem aanbetrouwde pioofdd.

„ credita
, ) deur der eeuwigheid ontJJuit. " Op "a C. G.

het einde van dezen zang bidt Iiij den Martelaar
^^^j ^_^'

LAURENTius hem te verhoren , als hij de misdaa

den van zijn hart en leven belijdt. ,, Ik beken,"

zegt hij, ,,dat ik omvaardig hen ^ om van chris-

,, TL'S :i£lven verhoord te worden^ maar door de

„ roorfpraak der Martelaren, {per patronos mar-

5, tyes , ) kan ik genezing erlangen. Hoor dan

„ gunftig den ootmoedig fmekenden prudentius,

5, die een zondaar is voor christus , en verlos

„ hem van de banden der wereld , daar hij nog aan

„ het ligchaam dienstbaar is. " Zeldzaam is des

Dichters wensch , in het flot van den tienden

zang , tot lof x'an den Martelaar romanits :

j, Mogt ik ééns, aan de linke zijde, onder de kud-

„ den der Bokken, waar ik zeker zijn zal, van

„ verre gekend worden. Mogt als dan de beste

„ Koning, op de voorbede van dezen Martelaar,

„ zeggen: romanus bidt mij! Breng mij dezen

„ Bok over! Hij zij een lam aan de rechte zijde,

„ en worde met wolle bedekt
!

" Men zal misfchien

zoodanige Bijgelovige aanroeping der Heiligen ver-

fchonen willen, met de Dichterlijke vrijheid, die de

Martelaren fctlt in de plaats der Heidenfche Mufen

en Helden, doch zij kwam, ten dezen tijde, reeds

meer algemeen in zwang, en werd, hoe zeer door

velen tegengefproken , door het gezag van HiëRo-

NY-

M4



184 K E Pv K E L IJ K E

III NYMus en Jindcren, verdedigd, verkreeg invloed doop
BOEK

jjjg vvelfprekcndhcid van cenen basilius, de beide

Hoüfdft. GREGORiussEN , en meer anderen, en werd onder

na C. G. het volk gevestigd door het van buiten leeren en

tot 476 ^i^S^" ^''^^ ^^2"^ ^" foortgelijke liederen en gezan-

" ' - gen. Nog is 'er een ander Dichtfiiuk van pruden-

Tius, de vergoding^ (^ kno^zai<rif ^') tegen verfchil-

lende Godsdienstpartijën , de Godheid van Chris-

tus bevveerende , of de vaJfche denkbeelden van

God vi^ederleggende , onder verfcliillende opfchriften

afgedeeld , bij voorbeeld , contra hare/in
, quce Pa-'

trem pasfum affirmat ; contra Unionitas , waar door

inzonderheid de Sabellianen verdaan worden; adi

verfus yudaos ; contra Homuncionitas , die met

PAULUS van Samofata christus voor een bloot

mensch hielden; de natura animce; adverfus Phan^

tasmaticos , qiii Christum negant verum corpus ha->

buisfe ; de refurrectiane carnis humanne. Dit Dicht-r

ftuk heeft verfchcidene bevallige , gegrondde en trefr

fende plaatzen; doch onder welke ook zwakke en

niet gelukkig gekozene gemengd zijn. Dus zoekt

hij daar in, bij voorbeeld, te bewijzen, dat God

den eerften mensch, niet zonder den bijftand van

CHRISTUS gefchapen heeft; en dat, gelijk Chris-

tus het Beeld des Vaders is, wij het Beeld van

CHRISTUS zijn (*). Ondertusfchen erkent hij, in

dit Dichtftuk , nederig , dat geen mensch de genera-

tie

(*) ^^ 3o3-/^^-

Christus forma Patris , ties Christl forma et imago,^
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tie of teling van liet eeuwig woord van God, in II[

ftaat is te ve kla en. (rs. 265. fq.^ Zijn Dicht- ^^^'^

Vverk over den oorfprong der zonde , (^Kuac^Tiyimx^^ Iloofdft.

tegen de leere der Marciöniten en Manickeën , is na C. G.

over het geheel der lezing waardig , maar eindigt
[^^ ^_^'^

met een gebed van den Dichter, welks vreemdheid

fommigen heeft doen twijfelen, of het echt en van

onzen Dichter zij. Dus luidt het: „ Daar zijn,

„ CHRISTUS ! vele woningen in het rijk gebied van

„ uwen Vader, die op onderfcheidene plaatzen af-

„ gezonderd zijn. Ik begeer geen huis in de ver-

„ blijfplaats der Zaligen ; daar mogen de kuifche

„ drommen van mannen, en onbevlekte maagden,

5, zich onthouden! Mij zij het genoeg, als ik maar

„ geenen dienaar der Helle zie; als Hechts derzel-

5, ver vlam mijne ziel in den diepften oven niet

„ verflinde. Laat zij, wegens hare bevlekking in

„ het ligchaam, het droevig vuur van den Avernus

„ moeten lijden , indien flechts deszelfs hitte mij

5, verdraaglijk zij! Laten anderen door een onme-

„ telijk licht, en met kronen op het hoofd, ver-

5, heerlijkt zijn , dat mij fleclits eene ligtc ftrafFe

„ lenig verzenge
!

" Men zou hier aan het zooge-

noemde zuiverend- of Vagevuur denken kunnen,

hetwelk omflreeks het begin der vijfde eeuw in de

Christen -Kerk begon ontdoken te worden, indien

niet de Dichter het eene zachte (IrafFe noemde, en

deze verblijfplaats in de woningen des Vaders plaat-

fte. In het volgende Dichtlluk, (^•\^\jycyi.xyix ^^ be-

zingt de Dichter den flrijd der deugden en ondeug-

den in de menschlijke ziel^ welken hij, vrij beval-

M 5 lig.
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III lig, befchrijft, en waar in de deugden fleeds de
BOEK overwinning behalen; alleen i<riigt de Eendragt eene

Hoüfdft. ligt<2 wond. Ten laatften wordt 'er een heerlijke

na C, G. fe,;,-,pel gedicht, in welken de Wijsheid haar ver-

tot 4-6, ^^'3f neemt. Gewigtiger is een Dichtftuk van pru-

DENTius tegen symmaciius, (^adverfus Symmachitm

Libri duo , ) waar in de Dichter , in de voetllap-

pen van den Bisfchop ambrosius tredende, sym-

MACHus, van wiens pogingen, om den Altaar der

Overwinning te Rome herfteld te krijgen , in het

voorgaande dezer Gefchiedenis gefproken is, op den

voet volgt , en wederlegt. Eindelijk worden nog

gewoonlijk bij de fchriften van prudentius ge-

voegd, een Dichterlijk kort Begrip der voornaam-

fte Bijheigefchiedenisfen , in 49 Opftellen , ieder van

vier Regelen , Diptychon , Jive Enchiridium utrius"

que Testamenti. Doch welke fommige geleerden aan

onzen Dichter ontzeggen; zij zijn van weinig aan-

belang. Volgends gennadiüs (*), had hij ook

nog eene verklaring van de eerfte Gefchiedenis der

menfchen tot aan den Val ^ en eene opwekking tot

den Marteldood gefchrevcn, doch deze zijn verlo-

ren. Men heeft verfcheidene uitgaven van de wer-

ken van dezen Dichter, in wien fommigen vergeefs

een vuur hebben menen te vinden, hetwelk de Hei-

lige Geest zelf in zijn hart ontfloken heeft ( f ).

PATJLi- Een ander Christen - Dichter van dezen tijd, me-

KUS. ROPIUS PONTIUS ANICIUS PAULINUS , hccft nOg

groo

(*) Z)ö SS. Eccles. Cnp. 13.

(t) Verg. FABRicius Bibl. Lat. Libr. IV. Cap, 2.
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grooter roem naj^clatcn , dan prudektius, vvien Ifij III

echter, als SchrijvLT, niet evenaart. Hij ftamde uit ^^^'^

een der aanzicnlijkdc gcflachten in Frankryk af, en Moofdft,

werd in het jaar 353 of 354 geboren. Hij had au- "^ C- ^'

soNius tot zijnen leermeester te Bmrdeaux , wien [,^^
^'^

hij daarom, tot eene blijk van dankbaarheid, zijnen —.—*-

vader noemt. Evenwel, behalven eenigc vordering

m de Latijnfche AVeifprekendheid en Dichtkunde ,

was zijne overige geleerdheid zoo gering, dat hij

niet veel meer dan de cerfle beginfelen der Griek-

fche taal vcrftond, en in de Gefcliiedenis en Aard-

rijkskunde vrij onkundig was. Op aanprijzing van

zijnen Leermeester, verkreeg hij, in het jaar 379,

de plaats van eenen overledenen Conful. Ook fchijnt

hi} nog andere eerepostcn bekleed te hebben. Doch ,

omtrent het jaar 390, belloot hij, uit lioofde van

zijn zwaklijk ligchaam, en aangemoedigd door zij-

ne GodvTUchtige echtgenote theresia, de werelds

fche zaken geheel te laten varen. Tot hier toe

waarfchijnlijk een Katechumeen ^ of Onderwijzeling

,

liet hij zich te Bourdeaux door den Bisfchop del-

PHiNus doopen, waarna hJj naa Spajije reisde, om
in de eenzaamheid onbekend te kunnen leven. Van

tijd tot tijd verkocht hij zijne groote bezittingen,

het gene daar vm kwam, onder de armen uitdelen-

de. In welk opzicht hij zich zeiven bij eenen kamp-

vechter vergelijkt , die zijne klederen aflegt , om te

beter te kunnen Itrijden (*), ook met eenen Reizi-

ger, die, van allen last ontdaan, door de zee der

zon-

( *) E^ist. 24. pag. 155. ed. Briin.
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IIÏ zonden poogt te zwemmen, die God en de men-
"^^y^ fchen vaneen fcheidt ( * ). Hij beroept zich op de

Hoofdft. vennaning van den Zaligmaker, die hij toonde zoo
na C. G.

j^jj^ te verftaan, als zoo vele andere Christenen van
Jaar3Ó3. , ., ,

tot 476. zijnen tijd , dat men alles verlaten en hem volgen

moet (f). Zijne vrouw hield hem ileeds gezel-

fchap, zelfs toen zij , daar hij geheel en al het

Monniken - leven volgde, zijie vrouw niet meer was,

In het jaar 393, moest hij zich, tegen zijne nei-

ging aan, op dringend aanhouden der gemeente te

Barcino ^ (^BnrceJlona ^') tot Ouderling, Presbijter ^

Priester , laten ordenen. Eindelijk bewoog hem zijn

oude eerbied voor den voormaligen Presbijter te

NoJa in Kampanie , felix , zich , in het jaar 394

,

op een klein landgoed, in de nabijheid dezer ffcad

gelegen, te begeven. Hier was het gebeente van

FELIX begraven , en over dezelve eene Kerk geflicht.

Deze FELIX had, onder de regering van Keizer de-

cius, niet weinig geleden, naderhand het Bisdom

te 'Nola geweigerd aan te nemen, doch daar, in

plaats van den Bisfchop, openbaar onderwijs gege-

ven. Reeds bij zijn leven werd hij voor een' won-

derdoener gehouden , voor wien God wonderen ver-

" richtte , onder welke dit bijzonder behoort , dat eene

fpin hare webbe fpon voor de plaats, waar hij zich

verborgen had, toen de Heidenen hem zochten. Na

zijne dood werden wonderbare genezingen, uitdrij-

ven van duivelen uit bezetenen , en dergelijke wonder-

daa-»

(*) Epist. 4. pag. 14.

(t) É'Pi^t. ^\.pag, 154.
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daaden, van hem verhaald, paulinus, die dit alles III

geloofde, hield zich zelveii voor gelukkig, dat hij ^°^*

uit ziii.en in midlijk in de Kerk van dien Heili- Hoofdff,

een FELix ffaan, en zijne aandacht vcrrighten kon. "a C. G.

Hoe zeer 'er hier ter plaatze meer dan ééne Kerk
^^^

^J^
ter cere van dezen Heiligen flond , zij waren niet

genoegzaam , om de menigte volks te bevatten , die

derwaards in Bedevaart kwamen, paulinus liet

daarom in liet jaar 402, nog eene nieuwe Kerk

bouwen, die, waar het Altaar ftond, met marmer-

ftenen bekleed, en met Mofaik werk verfierd was.

Te dezer plaats zag men de Godlijke Drie'èenheid

in Beelden voorgefteld , te weten , van eene uit de

wolken donderende ftem , een Lam , en een Duif;

de Apostelen waren verbeeld , door eenen hoop

Duiven in eene krans , rondom een kruis ; en de

Euangelisten ^ door vier Beeken, die uit eene rots

voortvloeiden. In het Altaar waren overblijfzels ,

(^Reliquien ^') van de ligchamen der Apostelen en

Martelaren, met een ftukjen van het gewaande hout

van CHRISTUS kruis , hetwelke zekere Godzalige

vrouw, MELANIA , die van Jerufalem g komen

was , kort te voren aan paulinus gefchonken

had. Bovendien liet hij aan weerskanten over-

dekte gangen, als ook eenige vertrekken aanbou-

wen, zoo voor Christenen, die daar hun gebed

doen en de Heilige Schriften wilden Jezen, als om
de fieraden en heilige vaten der Kerk daar te bewa-

ren. In de Kerk zelve liet hij Gefchiedenisfen uk

de Boeken van moses , josua en de Richteren
,

fchilderen , alles met verzen en verklaringen daar ne-

vens .
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IlI veiis, tcii einde de eenvoudige landlieden op te wek»
BOEK

j^gj-,^ gj^ hunne aandacht tot iet nuttigs te bepalen,

Hoofdft. die, naar de gewoonte dier tijden, op het graf van

.na C. G. den Heiligen felix, gantfchc nachten, met eten eit

tot I76.
di*i"ken , ter zijner eere , doorbrachten ( * ). Door

m dit alles verwierf zich paulinus de uiterfte hoog-

achting , en werd daarom , in het jaar ' 409 , zoo als

men gemeenlijk gelooft, tot Bisfchop van N'o/a ver*

kozen. In het volgende jaar werd deze ftad , gelijk

zoo vele andere Italiaanfche fleden, geplunderd door

den Gothifchen Koning alarik , . bij welken alge-*

menen nood de milddaadigheid van paulinus nog

meer uitblonk. Hij leefde nog tot het jaar 431* De
vcrëering zijner tijdgenoten, voor hem, klom, na

zijne dood , nog hooger. Kort daarna verzekerde

gennadius ( f ) , dat hij magt gehad heeft over de

Duivelen. Een leerling van paulinus, uranius,

die een verhaal van zi,ih affterven heeft nagela-

ten (§), bericht ons, dat twee overledene Heili-

gen, januarius , Bisfchop van Beneventum^ die

onder decius den Marteldood geleden had , en wiens

gewaande hoofd nog te Napels het bekende wonder,

hl de handen der Geestlijkheid , verricht, benevens

martinus, Bisfchop van Tiirinum^ van wien wij

reeds in onze Gefchiedenis gefproken hebben , zij-

nen Leeriiar verfchencn waren, en hem uit deze

we-

(*) PAULIN. Epht. 32. pag. 205. fq. Canii. 24. vs*

362, ZS':^- fqq- {\) De SS. Eccles. Cap. 40.

( g) UitgX'geven door petr. fr. chiflet in S. Pauli'

Ko illmirato Divione 1662. 4to*
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wereld geroepen hebben; gelijk hij zelf, niet lang III

na zijne dood, zekeren Bisfchop van Napels zal ^^^

sedaan hebben. Het lijk van paulinus zal nader- Hoofdft,

hand in eene Kerk te Rome toebracht zijn, en hij
na '^•y.
j"^r 303.

zdï heeft bij de Latijnfche Kerk eene plaats onder ^^^ ^^5^

de Heiligen verkregen , tot welke eere hij anderen ''?

had helpen verheficn. De aanzienlijkfte Leer ii ars,

zoo als HiëRONYiMus en augustinus, achtten hem

2eer hoog. De laatstgenoemde, begeerde onder an-

deren zijn gevoelen te weten, over de vraag: IVaar

in de werkzaamheden der Zalïpen in het toekomend&'

leven befiaan zullen? Het antwoord van paulinus

op deze vraag ( * ) , is niet anders dan een, verward

gefnap, hetwelk bij flot hier op uitkomt, dat de

LTitverkozenen God, in het eeuwig leven, met He-

melfche en Engelen - tongen prijzen zuilen* Over

het geheel was 's mans verdienfte niet evem'edig aan

zijnen roem. Hij had ja een' brandenden ijver voor

Codzahgheid, maar was tevens een voortplanter van

het Bijgeloof. Hij fchreef vloejend , met aartige

toeren, en eenen rijkdom van Godvruchtige gedach-

ten, zijne gedichten bezitten zekere losheid en be-

valligheid , maar gelijk hij zich beklaagt, dat hij

zich weleer aan de geleerdheid had overgegeven , of

de wijsheid dezer wereld bewonderd te hebben (f),

zoo getuigen zijne fchriften , tot zijn nadeel , ge-

noeg, hoe weinig hij van dezelve verftond. Hij be-

lijdt, met eene foort van nederigheid, dat hij on-

waar-

(*) Epist. 45. pag. 272. (f) Epist. 4. pag. 1,3.
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111 waardig zij , om de Heilige Schriften te verldaren (*),

®°^^' maar liij kon dit , naar waarheid , zeggen , alzoo hij

Hoofdft. met de grondtalen des Bijbels geheel onbekend was.

aa C. G. Onderrusfchen komt bijna geen oud Schrijver hem

4tot 4-6 ^^^^ "^ gelijk, in het aanhalen en opëcnflapelen van

Bijbelplaatzen in zijne fchriften; als ook in flichte-

lijke allegoriën en toefpelingen , waar van men in

zijne Brieven menigvuldige voorbeelden aantreft.

Van zijne fchriften zijn, omtrent 50 Brieven en 32

gedichten overgebleven en tot onzen tijd gekomen;

van deze is de XII "" ief een voorftel van het gene

God, ten beste der mehfchen, door christus gedaan

heeft , en wat deze daar voor fchuldig zijn te doen.

In den saften fchrijft hij aan sulpicius severus ,

dat hij hem, volgends zijn verzoek, ter inwijding

eener Kerk, niets van eenige overblijfzclen van Hei-

ligen toezenden kon. In plaats daar van zond hij

hem in een gouden pijp, een klein brokjen, (Seg-

mentum pene atomtim^') van het hout van het Godlij

k

kruis , waar van hem een gedeelte gefchonkcn was.

Daar in zegt hij, mogt zijn vriend eene bevestiging

van tegenwoordige en een onderpand der eeuwige Za-

ligheid ^ hebben. Bij deze gelegenheid de Gefchie-

denis der Kruisvinding verhaald hebbende, voegt hij

'er bij, dat dit kruis zedert aan ontelbare mcnichen

bijna daaglijks, naar hunnen wensch, zijn hout aan-

biedt; maar daar door geen afbreuk lijdt, en door

zijne levende kracht , als het ware , onaangeroerd

blijft.

(*) Epiit. 43. pag. 260.
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blijft (*). Van zijne gedichten zijn 'er vijftien, m
ter cere van den Heiligen felix van Nola; eenige ^0^*

omfchrijvingen van Pfalmen , zijn niet geheel flecht j Hoofdft;

en die , in welke hij de verandering van zijne Ie- "^ C. G.

venswijze tegen ausomus verdedigt, zijn niet on-
j^^ ^„^*

bevallig. Onder andere uitgaven zijner werken , —-^ -

verdient die te Par\s 168511 Deelen in 4to, door

joAN BAPTisTA LE ERUN , ligt den voortang, ver-

meerderd met verfcheide verhandelingen over de le^

vensbijzonderheden enz. , van pauli.xus , in welke

de uitgever, hoe zeer anders met hem ingenomen,

erkent, dat men uit verfcheidene plaatzen van de-

zen Heiligen man vermoeden kan, dat hij niet vrij

is geweest \d.n de dwalingen der H.ilve Pelagianen ^

doch welke twist toen door augustinus nog niet

beflist was.

Nog verdienen onder de Christelijke Dichters van victor,

dezen tiid, die tot na het jaar 440 geleefd hebben,
"R'^^on-

eene plaats, claudius marius victor, dracon- sedulius

Tius, en SEDULIUS. De eerfte, die bij genxa-

Dius (t), in verfcheidene Handfchriften , verkeer-

delijk, viCTORiNus heet, leerde volgends hem, de

Welfprekendheid te MasfiUa of Marfeille ^ en over-

leed onder de regering van theodosius II en va-

LEN-

(*) Men vindt deze Bijgelovige mening vrn de won-

derbare vermenigvuldiging der Heilige overblijfzeien ,

reeds bij cyrillus Bisfchop van Jerufalem Catech. \^;

pag. 52. X. pag. 133. XIII. pag. 168. ed. Oxom

(\^ De SS. Eccles, Cap. 60.

V. Deel. N
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ni LENTiNiaAN UI. Hij fchrccf cene dichterlijke ver'

^°^'' klaring van het eerfie Boek van êioses , in zes-

Hoofdft. voetige verzen , ( Commentariorum in Genefin Lihri

na C. G. ni. ) van de Schepping tot den ondergang van So-

tot 4-0' '^^''^ ' ^" welke hij zich geen' flcchter verzenmaker

.toont dan één' der hier voor gewaagden. Een véél

korter gedicht van hem , (^de perverfis fiiae cetatis

morihiis ^ beklaagt de buitenfporigheden zijner eeuw,

zoo onder vrouwen als mannen. Zijne ichriften

ftaan, behalven bijzondere uitgaven, in de Foetus

vett. Ecclejtast. , van georg. fabricius.

DRACONTius, eon tijdgenoot van victor, wien

, fommigen, zonder eenig bewijs, tot eenen Span-

jaard maken, fchreef , insgelijks, een Dichtiluk in

zesvoetige verzen, over de Gefchiedenis der Schep-

piug ^ (^Hexa'èmeron feu de operihus fex dierum,')

In het midden der zevende eeuw werd hetzelve door

EUGEXius, Bisfchop van Toledo (*), zeer veran-

derd , en is dus veranderd tot ons gekomen ; sirmond

heeft, in zijne uitgave van dracontius , QParys

1619. 8vo. ) nog eene Elegie van dezen Dichter

bekend gemaakt, in welke hij God om vergeving

bidt , indien hij , in het vorige gedicht , ergens ge-

dwaald hebbe, en tevens zich bij den Keizer theo-

Dosius II ontfchuldigt , dat hij deszelfs overwinning

niet bezongen heeft.

Tot denzelfden tijd, eindelijk, behoort nog de

Dichter coelius sedulius , die geenszins de laag-

lle

(*) ILDEFONSUS TOLETAN. de SS, Ecclcs, Cap. 14.
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fte plaats onder deze Dichters verdient, isidorus III

van Hispalh (*) is de eenigrte, die ons deze bij- ^^^

zonderheid van hem meldt, dat hij een Ouderling pjoofdft.

geweest is. Een Schrijver in het begin der XUde "a C. G.

eeuw (f), noemt hem Bisfchop , doch min geloof-
-[qj ^^^|

waardig, omdat hij, in meer (lukken, sedulius be —
treffende , mishecft. \''ier honderd jaren later weet

JOAN VAN TPviTTENHEiM (§), meer van hem te

berichten. Deze maakt hem tot eenen Ouderling, uit

iSc/^o/Z-^z/r/ oorfpronglijk , die, van jongs af, een leer-

ling van HiLDEBERT , Aai'dsbisfchop der Schotten ,

zal geweest zijn, zeer geoefend in de"H. Schrift,

en in de Wereldlijke Geleerdheid; hij zal, uit leer-

gierigheid, naa Franknk ^ Italië^ en Jfï'é gereisd,

en na ook Achaje bezocht te hebben , te Rome
,

wegens zijne geleerdheid, bewonderd geweest zijn.

Doch deze Schrijver fchijnt hem met anderen van

dezen naam verward te hebben (**). Men kan aan

SEDULIUS, met zekerheid, alleen een wijdlopig Z)/c/^^-

ftuk^ in vijf Boeken, toefch rijven, (^Mirahilium Di-

vinorum , five Carminis Pafchalis Libri V. ) met

eenen

(*) Z)<r SS. Ecrles. Cnp. 7.

Cf) siGEBERTUs Gemblac. de SS. Eccles. Cap. 6.

(§) TRiTHEMius de SS, Ecclcs. Cap. 142.

(**; Zelfs is het bericht van- zijn vnderinnd Schotland

geheel niet boven allen twijfel, puil. labbeus Disfertt.

Philolog. de SS. Eccles. Tom. II. pag. 330. In allen

gevalle zal Schotland hier Ierland aanduiden , hetwelk

,

in deze eeuw, met dezen naam bekend was. usserius

de Britann. Eccles. Priinordiis Cap. 16.

N £
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III ecnen voorafgaandcn opdragt in profa aan den Abt

^°^^ MACEDONius ; cn twee GeestUjke Gezangen ^ (^Hyjn^

Hoofdfl. ^^ ^^0' ) ^'^^1 d'^ze laatstgcmclden is de eer/ie zang

na C. G. eene Elegie , met die kunftige inrichting , ( welke

jQj'^O'men iTrxvxKvi^ig noemt,) dat telkens de eerfte

woorden van den Hexameter het Hot van den Pen-

tameter uitmaken. Een ander kunstjcn hecrscht in

den tweden zang, dat deszelfs 23 koppelverzen,

(^Strophen^^ met even zoo vele letters, naar het

^^/^^Z'é'if,- beginnen. Zulke kunstjens bewijzen reeds,

dat SEDULius niet onder de grootfte Dichters be-

hoort. Evenwel poogt hij nu en dan virgilius of

eenen anderen ouden Dichter na te volgen, ook is

zijn ftijl zuiverer, dan die van prudentius, daar-

enboven vertoont hij zicli, in zijne gedichten, vrij

van vele Bijgelovigheden van- zijnen tijd. En zelfs

die plaatzen, waar hij zich in den lof der Maagd

JMARIA uitlaat C'Oo behelzen niets, hetwelk eenen

Christen -Dichter tot on-ëere ftrekt. Na anderen zijn

zijne gedichten in druk gegeven door j. fr. gru-

NER Leypz. 1747. ovo.

Cbri.'teii- Onder de wetenfchappen , van welke de Christe-

VVijsgee-
j^g^i 2;ebruik maakten , ten . behoeve van hunnen

ren.
Godsdienst, was ook de Wijsgeerüe. Hoe zeer de

Christenen , oVér het geheel genomen , de Griekfche-

Wijsgeerte gering achtten en bcRrcden , bleven echter

velen tot dezelve genegen , gelijk reeds zedert den tijd

van jusTiNUS den Martelaar plaats had gehad, en

deze verklaarden zich meest voor het leerltelfel van

PLA-

( * ) Carm. Pafsh. Llbr. V. 30. fq. 6$. fq.
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PLATO, (^iCo 5^'^'icïc men, uit de bronnen van mo- III

SES geput had, bijzonder naar de Eckctifche of '"^'^

uitkiezende Wijsgeertc. Nieuwe twisten over den Hoofdft.

Godsdienst, wier aanicggers zich van Wijsgeerige "^ C. G.

wapenen bedienden , maakten de ^V^ijsgeerte voor de
^q^ ^-^j

Christenen nog fleeds noodzaaklijk , terwijl men ,

aan den anderen kant, de AVijsgeerte, bijzonder van

Aristoteles , als de bron van menige Ketterijen

aanmerkte, gelijk gregorius van Nazianziis (*)

klaagt, dat de listige kmiften van aristoteles,

en de begoochelende Welfprekendheid van plato ,

als de plagen van Egypte, in de Kerk waren inge-

flopen. Zoo verzekert hiüronymus (f), dat de

Ari'dnen , uit de fchool van plato en aristote-

les , tot Bisfchoppeii verkozen waren , omdat,

naamlijk , verfcheidenen van hunne Leeriiaren , van

de Redcnkunde van aristoteles , gebruik maakten.

Om deze en dergelijke redenen , was het leerftelfel

van aPvIstoteles tot hier toe bij de Katholijken

gehaat, maar het ftelfel van plato vond zijne lof-

redenaren, onder anderen wordt hetzelve door au-

GUSTiNus (5) ten fterkden aangeprezen. Evenwel

deze waren de laatfte tijden van het gezag dezer

Wijsgeerte in de oude Kerk , van nu af begon dat van

aristoteles het hoofd meer en meer op te (te-

ken (**).

Op

() Orat. XXVf. pag. 458. Tom. I. Opp. ed. Paris.

( t ) Dial. adverf.Luciferian.p. 96. T. II. Opp. ed. Franc.

(5) Z>? CwV. DeiLibr. VIII. Cap. 9.

(**3 LAL'.xoi de varia Ariflotelisfortuna Cap. i.p. \\i.fq,

N 3
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lïl Op zich zelve, en afgezonderd van de Weten-
^^^^'^ fchap van den Godsdienst, kon dus de Wijsgeerte

Hoofdft. gcene voortgangen maken, even daarom vindt men
na C. G. onder de Christenen van dezen tijd Hechts weinige
Taar36'?,

"

tot 4-6. eigenlijk gezegde Wijsgeeren. Zulk één was echter

NEMESius, die Bisfcliop van Emifa in Fenicië zal

NEME-
geweest zijn. De Ouden geven ons van hem geheel

ÏIUS.
ö .' ö &

geene berichten , men belluit alleenlijk uit eenige

plaatzen van zijn Boek tegen de Eunomianen^ dat

hij, omtrent het jaar 400, geleefd heeft C*)- Het

Boek van nemesius , hetwelk van de Natuur des

Menfchen , ( Tti^i (Puo-gwf av^^uTra
, ) handelt , is

weleer aan gregopjus van NySjQi toegefchreven

,

omdat die een dergelijk gefchrift heeft opgefleld. In

dit Boek ontdekt de Schrijver vele , en zelfs voor zij-

nen leeftijd zeldzame, ervarenheid in de Natuurkun-

de. In het 24fl:e Hoofdfluk ^ bij voorbeeld, fpreekt

hij van de flag- en bloed - aderen , op die wijze, dat

fommigen de geheele leere van den omloop des bloeds

daar in gezocht hebben ; hoewel de Schrijver flechts

een deel daar van gekend heeft. Daar hij in het

derde Hoofdftuk van de ver'èeniging van het ligchaam

en

(
*

") TILLEMONT Mcmoircs ponr fervir etc Tom. IX.

pag. 242. houdt het voor wanrfchijniijk , dat hij dezelf-

de is met NEMESIUS , Stadhouder van Kappadoci'é , aan

wien verfcheidene Brieven en een gedicht van grego-

Rius van A^azianzus gcriclat zijn. (£^/>. 29- Carm. 61.)

doch deze was een Heiden, wien zijn vriend vermaant,

om de Afgoderij te laten varen. Dus heeft deze gisfing

weinig grond van aanprijzing-.
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en de ziel handelt , zijn deze beiden , naar zijn ge- III

voelen, zonder eenige vermenging verëenigd, en de ^^''

ziel in geene bijzondere plaats van het ligchaam bc- Hoofdfl.

floten; de ziel is veel meer in het ligchaam
, gelijk God "^^ C. G.

in ons is , door toeneiging tot hetzelve. Voorts ver-
[^^ ^_^]

klaart hij zich, niet onduidlijk, voor de mening van

ORiGENES, over het voorbeftaan der zielen. In het

£9fl:e tot het /j/^fte Hoofdfluk^ onderzoekt hij de

vrijheid van ^\q.\\ menschlijken wil, hij wederlegt de.

leerc der Heidenfche vvijsgeeren, en wijst aan, waar

in de Godlijke Voorzienigheid beflaat, dat zij zich

niet alleen in het gemeen tot het geheel -al, maar

ook tot enkele zaken, iiitflrekt, zoo evenwel, dat

door haar, eigenlijk, dat geen bepaald wordt, wat

niet in onze magt fl:aat. Aan den vr'ij'èn wil ,

Qxvji^üa-iov^') geeft neïniesius eene zeer ruime iiit-

geftrektheid : ,, Wij worden, zegt hij, (Ct/). 41.)

5, door onze eigene keuze en wil, boos, maar zijn

„ zulks niet van natuur." Behalven de uitgaven

in de groote verzamelingen der Kerkvaderen , heeft

men van de werken van nemesius niet meer dan

twee afzonderlijke uitgaven, de eerlle van nicasius

ELLEBODius, ccn' Ncdcrlandsch Geneesheer, nader-

hand Kanunnik te Presburg in Hungari'ê^ te Ant-

werpen 1565 , in 8vo. , de andere van eenen onge-

noemden , dien fabp>.icius (*), voor joannes

FELL , Bisfchop van Oxford , houdt , te Oxford

167 1 , in 8vo. De zeldzaamheid dezer uitgaven heeft

gemaakt, dat nemesius minder gelezen wordt, dan

hij verdient. Een

C*) Bibliolh. Grac. Vol. Vil. pag. 549.

N4
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ni Een ander Christen -Wijsgeer heeft zich beroem-

'^'^'^ der gemaakt, door de zeldzaamheid van voorbeeld,

Hoofdft. te weten, synesius, een geleerd man, en iiitmun-

na C. G. iQ^(\ Schrijver, synesius had Cyrene ^ in het j^fri-
Tont* '^^'>

tüt 4-^0! ^^^^'^fi^^ Landfchap Pentapolis of Cyrena'ica , tot

'- " zijne geboorteplaats. Reeds vroeg maakte hij goede
5VNESIÜS. voortgangen in de Wclfprekendheid , Dichtkimde ,

Wiskunde , en de nieuwe Platonifche Wljsgcerte ;

welke laatde hij bijzonder geleerd had van de ver-

maarde HYPATiA, aan welke hij, in zijne Brieven,

den verdienden lof geeft. Zijne landgenoten zon-

den hem , toen hij niet meer dan 19 jaren oud

was, in het jaar 397., als hunnen afgevaardigden,

aan den Keizer arkadius , en de redenvoering ,

door hem, bij ^tz^t gelegenheid, voor den Keizer

gehouden , werd hooger gefchat , dan de gouden

kroon, welke hij den Vorst, in naam van zijne

landgenoten , aanbood. Na zijne terugkomst , bleef

hij nog een tijd lang een Heiden, genietende eene

algemeene hoogachting , lot dat theofilus , Bis-

fchop van Alexandri'è ^ hem overhaalde, om zich

te laten doopen. Evenwel bleef hij zijne letter-

oefeningen boven alle ambten of bedieningen ftellen

,

weigerende zelfs het Bisdom van PtoJemah in zijn

Vaderland aan te nemen, hetwelk de ingezetenen

dier Had aan hem wilden Qpgedragen hebben. In

eenen Brief aan zijnen Broeder (*}, geeft hij de

redenen wijdlopig op, van deze zijne weigering. Hij

had , fchveef hij , zijnen tijd tusfchgn fpelende. en erq-

fti-

p) Epiit' 105. pi^'^' 246^. in Qpp, Pms i6^q, fof.
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jftige eenzame bezigheden verdeeld ; maar ccnBisfchop III

behoorde een Godlijk man te zijn , vervreemd van alle ^^^^

fpel, duizend oogen ilaan hem gade, en hij mag fioofdft,

zich door geenc vermaken laten aftrekken , hij be- "- C. G,

hoort niet voor zich zclven , maar als een openbaar ^^^ "l'^'

Leeraar voor allen te leven , hij behoort zonder «»--

vlekken te zijn, en eene uitmuntende vastheid van

geest te bezitten. Alle deze hoedanigheden ontbra-

ken hem , en dit beleed hij daarom , opdat hij

,

hoe ook de zaak mogt uitvallen, voor God en de

menfchen buiten fchuld zou wezen. Bovendien had

God, de wet, en de heilige hand van theofilus ,

hem eene echte wouw gegeven, van welke hij zich

niet icheiden, en nog minder, als een echtbreker, met

haar in eene heimlijke gemeenzaamheid leven wil-

de (*). Doch behalven deze, voert SYNEsirs nog

an-

(*) Uit deze ver'daring van synesius zien wij, dat

in de Egyptifche en nHbuurige gemeenten de gewoonte

thans reeds plaats had, dat een Geestlijke, die getrouwd

was, zich van zijne vrouw moest fcheiden, zoo dm hij

zijn ambt aanvaardde. Wij hebhen reeds, bij vcrfchei-

dene gelegenheden, gezien, hoe dit Kerklijk voorfchrift,

niettegenftaande de tcgenknnting van velen, allengs meer

en meer de overhand kreeg. Het had echter ten dezen

tijde niet algemeen plaats, socratf.s QHlst. Eccles. V.

52.) bericht, dat de Oosterfche Bisfchoppen, in zijnen

tijd, daaromtrent alle vrijheid genoten, maar in Thesfa-^

ii'é, Griekenland enz. was de onthouding, na het aanvaar-

den van een geesdijk amht, reeds ingevoerd. Men ver-

gelijke GEQRG. CAI.IXTÜS de Conjugio Clericorum p, 167.,

N5
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III andere redenen aan, om welke hij bet aanvaarden

^9?'' van het Bisfchops-ambt moest weigeren. Hij be-

HoofdfL lijdt, dat hij onmogelijk zekere leerde)lingen zou
Ha C. G. kunnen opgeven , van welke hij voor zich vast

tot 476.' overtuigd was, en in welke echter de Wijsgeerte

met de Leerftellingen van het Christendom flreed.

Dus zou hij nooit kunnen geloven, dat de' s/W van

een' laater oorfprong zij, dan het ligchaam. Nooit

zal hij zeggen, dat de Wereld en derzelver deelen

vergaan. De gcwoone Icere der Opftanding hield

hij voor iet heiligs en onnoembaars , ( of eene ver-

borgenheid,) en zou de gevoelens van den gemee-

nen hoop nooit goedkeuren. Als het hem geoor-

loofd zou zijn, deze zijne denkwijze voor het volk

te verbergen, dewijl toch voor kortzichtigen de leu-

gen nuttiger is, dan de waarheid, dan wilde hij de

Bisfchoppelijke waardigheid aannemen; maar, indien

de Bisfchop in zijne gevoelens met het volk moest

overëenllemmcn, dan was hij bereid, om zich aan

ieder één te ontdekken. - Maar zo hij de Bisfchop-

pelijke waardigheid mogt verkrijgen, dan betuigde

hij voor God en de menfchen, dat hij zijne leerge-

voelens zonder eenigc ontveinzing zou voordragen

enz. (*) Niettegenftaande dit alles, droeg theo-

FiLus hem, in het jaar 410, het Bisdom te Ptole-

inah

e*) Men heeft syne^iu.s wegens deze plnats befchul-

digd , als of hij de opflanding der doodeii geheel geloo-

chend hebbe. Maar, hij verflond dezelve nnnr de grond-

regels van PLATO en origenes , dat is , nnnr eene ge-

heimzinnige uitlegging. Te vvecen , met deze geloofde

hij.
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mals op, omdat hij, volgends evagrius en roii- III

us ( * ) 9 op zijne onberispelijke zeden zag , en ^^^^

hoopte, dat iemand, die zoo geleefcl had, onmoog- iioofdft.

lijk altijd aan de waarheid der opftanding zou kun- "^ C. G.

nen twijfelen. Dit werd ook door de uitkomst be-
^^^ ^^'

vestigd ; want naauwlijks had sYx\esius zijn ambt —
aanvaard, of hij dacht eenflemmig met de overige

Christenen. Ondcrtusfchcn blijft het moeilijk te be-

grijpen , hoe men iemand , die zoo ver van de Chris-

telijke geloofsleere veifchilde, heeft kunnen doopen,

veel min tot Bisfchop verkiezen^ Doch, behalven

dat men jegens zoo aanzienlijke en geleerde Heide-

nen infchiklijkheid gebruikte , heeft ook iiolstemus

reeds aangemerkt ( f ) j dat de toenmalige tijden zoo

gefield waren, dat de Christenen iu Afrika blijde

mogten wezen , mannen van verfland en aanzien

,

gelijk SYNESius, tot Bisfchoppen te bekomen; die

in ftaat waren , om de belangen der ingezetenen

door hunne fchranderheid en welfprekendheid te kun-

nen voorllaan. Als men daar bij voegt , dat de leer-

ftukken, in welke synesius verfchilde, reeds zedert

ORiGENES tijden, onder de Christelijke Geleerden te

Alexanclri'è in zwang gingen, en dat theofilus

zelf, fchoon een hevig tegenfpreker van origenes,

evenwel deszelfs fchriften vlijtig las (§), zoo kan

men

hij, dat de zielen hier in het ligchasm, als in eenen Ker-

ker, vvsren opgefioten. Verg. vales. ad. evagr. Hiu,

Eccles. I. 15. (i*^ Cod. 26.

( t ) I^i^f' ds Sijnefio et de fuga Episcopatm.

(§) socRAT. Hist, Eccles. VI. 16.
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III men te ligter verklaren, waarom liij omtrent syne-

^^y^ sius geene zwarigheid maakte. De nieuwe Bisfchop

Hoofdft. was terllond bedacht, om proeven van zijnen ijver

m C. G. yQQ^, ]-,£!- Christendom te geven. Volgends het ver-

tot 1-^6. ^"''^^^ ^'^^ JOANNES MOSCHus (*) , had hij eenen

- vriend evagrius , eenen Heidenfchen ^'A-^ijsgeer te

Cyene ^ wicn hij insgelijks tot het Christelijk ge-

loof poogde over te haaien, doch die, met betrek-

king tot de leerc der Opftanding, volflrekt niet te

overtuigen wï^s. Evenwel liet hij zich eindelijk doo-

pcn, waar op hij , vcrvolgends , aan synesius ecnig

geld gaf, om<^aan de armen uit te deelen, doch be-

geerde daar van eene ichriftelijke verzekering, dat

hem dit geld in den hemel, in het toekomende le-

ven, weder betaald zou worden, synesius llelde

hem dezelve ter hand. Toen hij, eenigen tijd daar-

na, op zijn doodbed lag, beval hij, dat men dit

gefchrift bij zijn lijk in het graf zou leggen. Drie

dagen na zijne begravenisie , verfcheen hij aan syne-

sius , begeerende , dat die zijn Handfchrift terug

zou nemen , dewijl de betaling gefchied was. sy-

nesius, dus verdaan-de, wat 'er van zijn Hand-

fchrift geworden was ,
ging hier op , verzeld van de

Geestlijkheid en aanzienlijkfte burgers, naa het graf

van EVAGRIUS , waar in men niet alleen het Hand-

fchrift, maar daar onder ook de kwijting, met des

Wijsgeers hand getekend, vond, dat hij het geld

ontvangen had. Nog langen tijd daarna vertoonde

men dit Handfchrift te Cyrene. Waarfghijnlijk is

dit

(*) /;; Prato Spirituali. Cap. 195.
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dit hi vcrtelzcltjcn uitgedacht, om aan den goeden III

naam van synesius aan te vullen, het genCj wegens ^^^ek

zijnen afkeer van Ibramige Christelijke Icerftukken , Hoofdft*

daar aan ontbrak ; zoo veel meer moet men zich ver- "^ C* ^*

wonderen , dat een Schrijver , zoo verlicht als du pin, [q^ .^^^

hetzelve als geloofwaardig heeft erkend ( * ). An- *

dere verrichtingen en gevoelens van meer belang, en

den Bisfchop waardiger, vindt men in zijne Brie-

ven, in welke zijne vredelievende gezindlieden door-

ftralen. In den 66fl:en Brief fchrijft liij , met zachte

gematigdheid, en gepaste vrijmoedigheid, aan den

Bisfchop van AlexandrVé ^ theofilus, zijnen be-

gunfliger, die ddn der hcvigfte vervolgers van den

toen reeds overledenen Bisfchop van Konflantinopo-

len^ CHRYSOSTOMUS , geweest was, over alexan^-

DER, die door chrysostomus tot Bisfchop in Bi->-

thyui'é was ingewijd, en thans zich naa zijn Vader-

ftad , Cyrene , begeven had , berichtende , dat hij

denzelven vriendelijk in zijn huis had ontvangen,

alhoewel hij hem nog niet openlijk in de Kerklijke

gemeenfchap durfde aannemen. Hij voegt 'er bij,

dat hij de nagedachtenis van den zaligen chrysos-

TOJNius vereerde , dewijl alle vijiindfchap met de dood

een einde behoorde te nemen. In andere gevallen

voerde synesius den last, hem door theofilus

opgedragen , om eenige twisten tusfchen de Bis-

fchoppen hi Pentapolis bij te leggen, eerbiedig uit,

hem tev^ens om zijne hulp verzoekende, ten einde

zekere buitenfporigheden te gemaklijker te beteuge-

len.

(*) Ncuy. Biblioth. des Aut, Eed. Tom. III. p. 2-Ó2.
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III len. Zoo had een Bisfchop de piiinhoopen van een

BOEK Q^^j Kasteel tot eene Kapelle ingewijd, alleen om

Hoofdf!. zich dus van eene ruime ftrcek lands meester te ma-

na C. G. ken , welke aan ecnen anderen Bisfchop toebehoor-
Toot» oKo

cot 1-6 '^^' -'"^ö'^''' ^^ze onvoegzame handelwijze verklaart

— ' zich SYNESius ( * ) , tevens aantonende , dat men

het biJTCloof, vermomd met den fchijn van deugd,

zorgvuldig van de vvaare Godzaligheid behoort te

ondcrlcheiden. In denzelfden Brief beklaagt hij zich

over de Geestelijken , die malkanderen alleen daarom

befchuldigden 5 opdat de Krijgsbevelhcbbers daar voor-

deel van trekken mogten ; als ook over anderen , naar

het fchijnt, Bisfchoppen, die hij met eene toen ge-

wone benaming, Facantivi , Bstx,xvTi03i , rondzwer-

vende kdlg/opers, noemt, omdat zij, met verwaar-

lozing van hun ambt , rondreisden , en evenwel

overal de eere van hunnen ftand genoten. Eindelijk

verzoekt hij theofilus, om voor hem, als iemand,

die van allen verlaten was , tot God te 'bidden , om-

dat hij zelf het niet durfde wagen , voor zichzelven

God aan te roepen; daar hij verdiende, dat hem

niets gelukte, omdat hij de ftoutheid begaan had,

als een zondig en tot andere bezigheden buiten de

Kerk opgevoed mcnsch , tot den Altaar van God te

naderen. Zijn gedrag jegens den Stadhouder van

Pentapolis ^ andronicus , verdient hier insgelijks,

met weinige woorden, gemeld te worden (f). De-

ze Landvoogd oefende , omtrent ingezetenen van alle

{tanden, de wreedfte geweldenarijen. Velen wend-

den

(*) Epist, 67, (t) Epiit. 57 » 58» 72, 8p.
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den zich tot den Bislchop, maar deszelfs voordel- III

len verbitterden den Stadhouder te meer. Bij een ^^^

gebod , aan de kerkdeur aangeplakt , verbood hij Hoofdft.

elk , den toevlucht tot het Altaar , als eenc vrij- na C. G.
. Taar 363.

plaats, te nemen. Als hij, eindelijk, een aanzien- (.'^^ ^^^^

lijk man met ongewone pijnen liet mishandelen , fnel- ——

—

de SYNESius derwaarJs, om den man te vertroos-

ten. ANDRONicus dit Vernemende, voer driftig in

deze woorden uit: „ Vergeefs zet deze man zijne

„ hoop op de Kerk; geen mensch zal hem uit mij-

5, ne handen redden, al zou hij ook de voeten van

„ CHRISTUS zelven vatten." Nu oordeelde de Bis-

fchop zich gerechtigd , om dezen Stadhouder , met de

medehiilpen zijner \vreedhcid , van de Kcrkgemecn-

fchap uit te fluiten. Dit vonnis maakte hij , in naam

der gemeente van Ptolemais , aan alle Bisfchoppen

bekend , van hun bcgeerende , alle Kerken voor deze

lieden te fluiten , dewijl toch de Duivel geen deel

heeft aan het Paradijs ; verzoekende ook de overigli^-

den en andere Christenen , om niet met hen te woo-

nen , noch te eten ; eindelijk , de Geestlijken , om

geene verkering m.et hen te hebben , noch hunne

ligchamen ten grave te verzeilen. Indien iemand,

vervolgt SYNESIUS , uit minachting jegens de kleine

gemeente van Ptolemais, zich anders mogt gedra-

gen, behoorde hij te Vv'eten, dat hij eene fcheuring

in de Kerk (lichtte, welke volgends den wil van

CHRISTUS maar déne moet wezen; en dat hij, syne-

sius zelf, met zijne gemeente , ook met dezen alle

Kerklijke gemeenfchap affneed. Op dit fchrijven

des Bisfchops , die echter tevens zijnen tegenzin te-

gen
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lil gen alle maatregelen van geweld, tot welke hij thafis

BOEK gedwongen werd , te kennen geeft , betuigde andrö-

Hoofdft. Nicus leedwezen over zijn gedrag , aanbiedende,

na C. G. 2ich aan de KerkJijke boete te onderwerpen. Alle

tot 4.76
^^ Bisfchoppen der Provincie oordeelden , dat men

•: hem dit behoorde toe te ftaan, behalvcn synesius,

die hem het best kende, evenwel gaf hij toe, en

hield den gemelden Brief terug. Maar, zoo als sy-

KESius vermoed had, andronicus verviel dra tot

zijne voorige biiitenfporigheden , zoodat de Kerkelij-

ke ban niet langer terug blijven kon. Eindelijk werd

deze fnoöde Stadhouder zelf ongelukkig, en moest

zelfs onrecht dulden, gelijk hij te vooren anderen

had aangedaan (*), dit verwekte het medelijden

van SYA'Esiüs, die nu alles deed, om 's mans on-

gelukken te verzachten , en den Bisfchop theofi-

Lus verzocht, hetzelfde te doen. Naar alle waar-

fchijnlijkhcid is synesius nog vóór het jaar 431

overleden , alzoo men , in dat jaar , zijnen Broeder

EuoPTius, als zijnen opvolger in het Bisdom van

Ptokmais , op de Kerkvergadering van Efeze vindt.

De volledigdie uitgave zijner werken is door dion.

petavius bezorgd. Zij zijn eene aanfpraak aan

den Keizer arkadius over de regering^ boven gemeld;

eene Verhandeling , dion , of van zijne eigeneLeerwij-

ze ; een Loffchrift op een Kaalhoofd. Twee Boeken ,

onder den tijtel : De Egyptenaars , of , van de

P'oorzienigheid. Een Boek over de Droomen. Twee

Brokftukken van Predikaü'én ^ de ééne bij gelegen-

heid

(*) SÏNES. Epiit. 8p.
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"heid van cenen verwoestenden inval van barbaaifchc m
volken, in de nabuuifchap van Pentapolis ^ in het '>^^^'^

jaar 412 gehouden , en de andere tot lof van any- Hoofdft.

sius. Stadhouder van Libye. Eindelijk, ecnc ver- na C. G,

handeling aan PiEONius, wien hij eert /^strohhium^^^^^

van zijne eigene uitvinding fchonk , en te gelijk hem ,.,

de Sterrenkunde aanprees. Ook hebben wij van

SYNESius eene verzameling van 155 Brieven, die

niet onbevallig gefchreven zijn. Zijne tien Geestlij->'

ke Liederen bevatten vcifcheidene bewijzen, hoe hij

de Platonisch- Eclectifche Wijsgeerte met het Chris*

tcndom heeft zoeken fliam te voegen. In het eerfte

Gedicht, (w. 52-70.) geeft hij eene onverflaanbare

befchrijving van de Drieëenheid, waar in onder an-

deren de ongeboren Vader aller dingen, de Heilige

Eenheid der Eenheden, de eer/Ie Monas van alle

Monaden , voorkomt , die de Eenvouwigheden der

hoogfie dingen^ (jxTrKolnlois ciKfolccJaiv ,') verëenigt, en

deor bovenwezenlijken ,oï bovenzclf/iandige geboorten^

( vTTi^\ic-mi hoyjiixis
, ) gebaard of geteeld heeft.

Daar uit, zegt hij, heeft zich de Monas ^ op eene

onuitfpreeklijke wijze, uitgegoten, en eene drieduh"

hek kracht verkregen; maar de bovenzelffiandigs

Bron wordt door de fchoonheid des kinds gekroond ,

dat uit het middelpunt voorkomt, en om het tnid"

delpunt vloeit. Omtrent op gelijke wijze, zingt hij

in het tweede Gezang, (w. 60. fq.') van God:

^, Gij zijt de wortel van het tegenwoordige, voor-

ledene, en toekomende; gij zijt Fdder en Bloeder,

Man en Vrouw, Hem en ftilzwijgen, de telende

Natuur der Natuur — het groot middmpunt van

V. Deel* O al-
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III' alle dingen enz." En in het derde Lied, (vs, 191*

^v*^ y^. ) „ Gij zijt hei teeknde en het geteelde^ het

Hoofdft. verlichtende en verlichtte, het fchijneiide en het

na C. G. verborgene , door eigenen glans
;
" insgelijks te voo-

tor 476.*^^"' Cw. 146./^.; „ Gij zijt de Vader van u

zelven, te voren Vader, zonder Vader, Zoon van

U zelven , de Eenheid , welke vóór . de Eenheid was

enz." In andere plaatzcn noemt hij dan den Heili"

gen Geest , het middenpunt des Vaders en des Zoons ^

die zelf Moeder , Zuster en Dochter is ( * ) ; dan

zegt hij van d&ri Zoon van God ( f ) : hij is geteeld

en teelt ook , uit de bewilliging des Vaders, die

hem aan Werelden ten oorfprong gegeven heeft ^

door wien ook alles weder met zijne bron ver'éenigd

zal worden. ( Het oude leerflelfel van de uitvloejing

van alle dingen uit God, en het terugvloejen in

God.) Dan ilelt hij de Ziel voor, als eene Dochter

van CHRISTUS , in de menschlijke ledenmaten opge-

floten , wenfchende , van de fioffe gezuiverd , met de

bron der ziel weder verbonden te wezen (§). Zoo

vele Platonifche denkbeelden, welke synesius nog

als Christen bleef behouden , maken het waarfchijn-

lijk, dat de voorgewende overtuiging, welke hij,

na het aanvaarden van het Bisfchoplijk ambt, van

de Leere der Opdanding zal verkregen hebben , al-

leen op dergelijke Wijsgerige toepasfing derzelve kaa

berust hebben.

Chiiste- In dezen tijd, het laatfle der I\^de, en het begin

der

(*) Hymn. IV. vs. 9?. fq, (f) Hytmu VI. Vs. is»

C§) Hyinu, V. VS. 30.
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ijer Vdc ccuw , ontbrak het den Christenen ook III

niet aan Gefchied - Schrijvers , maar zij bepaalden ^"^*

zich enkel tot de Gefchiedenis der Christelijke Kerk; [loofdft.

en befclirevcn dan nog derzelver lotgevallen en ge- "^ C. G.

beurenisfcn noch geleidelijk , noch onpartijdig , ook
Iq[ ^-7^*

waren zij met de gebreken hunner eeuw, bijgeloof

en ligtgelovigheid^ over het geheel, meer dan te !,'j/^5

/'^'

veel beimet. Wij hebben , in de Inleiding tot deze Schrij-

Gefchiedenis (*), van hunne goede hoedanigheden '^^^^'

en gebreken , reeds zoo veel nodig was ,
gezegd.

Hier , derhalven , flechts kortlijk nog ééne en andeue

bijzonderheid van die genen, die na eusebius de-

zen taak op zich genomen , en hem zich meestal

ten voorbeeld gefield hebben.

Onder de Latijnen verdient hier, in de eerfïe Onder da

plaats, gemeld te worden sulpicius severus, of "^"^'^

SEVERUS SULPICIUS , Uit Aqiiitante or Guienne m us sevb-

Galliër {Frankryk,') geboren, die te vooren door ^^s.

zijne welfprekendheid voor de rechtbank geenen ge-

ringen roem verworven hebbende , na het verlies

zijner huisvrouw, zich geheel aan den dienst der

Kerk toewijdde, en in eene vrijwiUige armoede, een

nederig leven leidde, waar over zijn vriend pauli-

Nus van Nola hem, in éénen zijner Brieven hoog-

lijk prijst, doch GENNADius (f) voegt 'er bij, da£

hij in zijnen ouderdom door de Pelagianen bedro-

gen is geworden, hetwelk anderen echter, in later

tijd, ontkend hebben, om zijne eere onbevlekt te

hou-»

(*) I Deel, Bladz. XLVII.

Ct) £>e Virii Illiijlr. Cap. 19.

O a
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III houden. Men weet niet, of hij juist tot het jaar

^y'"^ 413, of nog langer, geleefd heeft. Omtrent het jaar

Hoofda. 403, fchreef hij zij zijne korte fchets van de Ge-
na C. G. fchiedcnis van den Godsdienst en der Kcik , van

tot 476.^1'^'^ begin der Wereld, tot omtrent 400 jaren na

CHRISTUS, (^Historia Saera^ of zoo als hij het ge-

noemd lieeft , Chronica Sacra Lihri II. ) welk werk ,

behalven den vrij zuiveren Latijnfchen flijl , en ecni-

ge berichten, omtrent Godsdienst -verfchillen onder

de Christenen , en Kerkvergaderingen , in den leeftijd

des Schrijvers, weinig heeft , om zich aan te prij-

zen; 'er komen verfcheidene misflagen in voor, te-

gen de Tijdrekening, vele blijken van de ligtgelo-

vigheid des Schrijvers, bij voorbeeld, wanneer hij

de omflandigheden verhaalt, van het vinden van

CHRISTUS kruis , en van de plaats der Hemelvaart

des Zaligmakers beuzelt , dat men de Kerk , daar

op gcfticht , van boven met een gewelf of dak

nooit heeft kunnen fluiten ; en ongerijmde fprook-

jens, gelijk, dat nero eens tegen het einde der

wereld , als de Antichrist , zal wederkomen. El-

dei-s C * ) , trouwens , verhaalt hij ons , dat ook dit

het antwoord van den Heiligen diartinus van

Tours ^ op zijne vraag, nopens het einde der we-

reld , geweest is. nero zal , volgends dezen Bis-

fchop, alsdan in het Westen regeren, en elk een

dwingen, de Afgoden te verëeren; maar de eigen-

lijke Antichrist zal te ^feriifalem verfchijnen, en

de Oostcrfche Landen beheerfchen, Jerufalem en

den

(*) DlaL II. Cap. 14.
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43en Tempel hcrdellcii , zich voor den ciiristus III

uitgeven , en allen noodzaken
, jesus te verlooclie- ^9^^

ncn, en zich te laten befnijden, ten laatflcn zal liij Hoofclfl.

NERO ombrengen , en de gelieele Wereld aan zich "^ C. G.

onderwerpen, tot dat de komst van Christus hem '{^^ \^^^

te niet zal doen. De overige werkjens , welke wij

van suLi'icius sever.us hebben, doen zijn verfland

en oordcel nog minder eere aan, en vertonen hem

aan ons , als cenen onnozelen verzamelaar van ge-

waande wonderwerken , en ecnen Ijverigcn Lofrede-

naar van Monniken - Godzaligiieid , of liever Dwe-

perij. In een afzonderlijk Boek bcfchrcef hij het

leven van den H. maarten , wiens leerling hij

was , ( de Fita B. Martini Liher
, ) opgevuld met

fabelen en fprookjens, welke als wonderdaden van

dezen Heiligen worden opgegeven; van welke suL'

2'icius zelf erkent, dat men ze voor verdichtzels

zou kunnen houden , indien hij ze niet uit ^iiw

mond van den Bisfchop zelven gehoord had! bij

voorbeeld, dat de Duivel menigvuldig malen den

goeden Heiligen geplaagd en verzocht hebbe, maar

van denzelven door het gebed , en voornaamlijk , door

liet teken des kruis verjaagd was, verdwijnende als

een rook , en eenen lelijken Rank in 's mans cel ach-

terlatende. Op eene andere plaats (*}, roept hij

jESus tot getuigen aan, dat hij nooit zoo veel

goeds en wijsheids uit iemands mond gehoord heb-

be, dan van den H. martinus, alhoewel deze on-

geleerd was. Het boven verhaalde antwoord des

Bis-

C*) Cap. 25.

O3
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III Bisfchops, omtrent den Antichrist^ moge ondertus-

°9?'^ fchen van 's mans fchranderheid getuigen! Maar in

Hoofdft. liet verhaal van het ftout en koen gedrag van dezen

na C. G. Bisfchop aan de tafel van maximus , die zich ze-
Tn.cir '2^*2

tot 1-6 ^^^^ ^^^^ '^^^^ 3^'3 ^" Brittanni'è en Galltè tot Kei-

- zer had opgeworpen , kan men hem , met meer ze-

kerheid, geloof geven. De Vorst deed den beker,

die hem eerst werd toegcreikt , aan den Bisfchop

geven, verwachtende, dat deze hem denzelven we-

der zou aanbieden, maar de Bisfchop reikte hem

nan zijnen Ouderling toe, dewijl hij niemand voor

waardiger hield ^ om na hem te drinken^ dan de-

zen. De Keizer zelf, zijne bloedverwanten en groe-

ten , die tegenwoordig waren , bewonderden A^zt

daad; alhoewel zij hun tot minachting flrekte. Geen

Bisfchop , voegt 'er de Schrijver bij , zou dit aan

de tafel van den geringflen Overigheidsperfoon ge-

waagd hebben te doen; maar martinus was ook

een Heilige , die door dergelijke invallen zijnen roem

te meer vestigde. Op dit leven van martinus

volgen drie Brieven , in den eerflen beantwoordt

suLPicius eenige tegenwerpingen en twijfelingen te-

gen zijne verhalen van de wonderen van martinus.

In den tweeden bcfchrijft hij eene verfchijning, wel-

ke hem de dood van martinus aankondigde, be-

klaagt zijn verlies , en hoopt , het gene hij door

zich zelven niet verkrijgen kan, door de voorfpraak

van martinus te zullen bekomen. De omltandig-

heden van het overlijden van den Bisfcliop en zijne

Begrafenis worden in den derden Brief verhaald.

Eindelijk heeft sulpicius nog drie Gefprekken na-
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gehten, waar van liet eerde, hetwelk het belang- m
rijkfte is, handelt van de loflijke eigenfchappen en ^^"^^

hoedanigheden der Oosterfche Monniken^ waar in Hoofdf!.

de verbazend ftrenge levenswijze der Monniken en na C. G.

Kluizenaren in Egypte , Arahi'è en Palaflina , met
J^^ ^_^*

verfcheidene voorbeelden wordt afgemaaid , voorts —
is alles opgevuld met wonderen en verfchijningen

van allerhande foort; de deugden en iiitmuntendhe-

den van den Heiligen imartinus, die boven alle

deze Heiligen nog verheven was, maken het onder-

werp uit van het tweede en derde Gefprek , waar in

de verhalen van zijne wonderen nog ongerijmder

zijn, dan de voorgaande, waaromtrent het aanmer-

kelijk is , dat , naar 's mans eigene bekendtenis , meer

van dezelve door hem, in zijnen eenvouvvigen Mon-

niksftand verricht zijn, dan nadat hij tot Bisfchop

verheven was. Evenwel verdient deze Heilig eenen

waaren roem , dat hij zijn invloed bij den Keizer

MAXIMUS, en andere lieden van hoogen rang, be-

fteedde, om daaden van geweld en wreedheid, en

voornaamlijk het lijf- en levensftrafFen van dwaalen-

den in de lecre, te verhinderen en voor te komen.

Behalven deze bekende fchriften van sulpicius , zijn

'er nog eenige Brieven , aan hem toegefchreven , in

het licht gebracht; tjvee daar van aan zijne Zuster

CLAUDiA gefchreven, door baluzius (*), en vijf

anderen door lucas d'achery (f); zij zijn van

weinig aanbelang, ook kan over derzelver echtheid

nog

(*) Miicellan, Libr, l. pag. 329.

(t) Spicikg. Vett. Scriptt. Tom, Y, pag. 532.

O4
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III nog getwist worden; gelijk mëRONYMUs prato,
BoicK wiens uitgave van de werken van sulicius de laat-

Hoofdrt. fte en beste is, daar tegen bedenkingen gemaakt
na C. G. heeft.

tot 476. ^y ^'^^^ S^"*^ wij in het Ifiie Deel, Bladz. LIL , van

RUFiNus. en HiëRONYiMus , beide tijdgenoten van sul-
RUFiNus

picujs sEVERus gcfchreven hebben, als Gcfchied-
en meao- °

KViMus. Schrijvers aangemerkt , hebben wij niets te voegen , dan

dat de werken des eerden te Piirys in het j'^ar 1580 in

Folio, en te Vcrona in het jaar 1745 in Folio, door

DOMiNicus VALLARSi zijn uitgcgeven , en zijne Kerke-

lijke Gefchiedenisfen bijzonder te Romo 1740, in

twee Declen in Ouarto, door den Carmeliet pe-

TRus THOMAS CACciARi A BONONiA. Van hem en

HiëRONYMUs , daar zij beiden in de gebeurenisfen

der Kerk , van dezen tijd , zoo veel aandeel gehad

hebben, en voornaamlijk door hunne wedcrzijdfche

verfchillen en twisten vermaard zijn geworden, zul-

len wij, in het vervolg, breder moeten fpreken.

Griek- De Griekfche Kerk-^Gefchiedfchrijvers van dezen
fche

,
so-

^j-^^ alhoewel niet geheel vrij , van de zucht tot
CRATEs. • o j 7

het wonderbare en overdrevene, overtreffen even-

wel , in belangrijkheid en naauwkeurigheid , over het

geheel die der Westerfche of Latijnfche Kerk. Na
EusEBius is socRATES wcl de voortrcflijklle Ge-

fchiedfchrijver onder de Christenen ; hij werd te Kon-

ftantinopokn , in het jaar 380 geboren , genoot het

onderwijs van helladius en ammonius , die te

vooren Heidenfche Priesters te Alexandri'è geweest,

en na het verwoesten van hunnen Tempel aldaar,

naa Konftantinopokn geweken waren, in de talen,

eu
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en dat van troilus ccncn Sofist^ in de Wclfpre- III

kendheid ( * ). Hij draagt den naam. Scholasticus ,
^^-^

welke een zaakswaarnemer , Advokaat of Procii- Hoofdft.

reur betekent , omdat hij gerichtszaken behandelde. "^ C. G.

Dat hij onder de verdenking ligt, van een Nova- \'^^^
_g*

tiaan geweest te zijn, omdat hij novatianus zei •

ven eenen Martelaar noemt (f), en verders veel

goeds van deze gezindte zegt, is reeds in het Ifte

DeeJ, Bladz. XL\1I. aangemerkt , doch dit ver-

moeden heeft geenen grond, alzoo hij aan de Ka-

tholijken den plegtigen eernaam van de Kerk

geeft (§), en de Novaii'dnen diiidlijk met de Arid-

nen , Macedonidnen en Eunomidnen , buiten de Kerk

plaatst. Zijne Gefchiedenis , welke van het jaar

306 tot 439 loopt, heeft hij, met ongemenen vlijt,

en vrij onpartijdig, bearbeid. De twee cerCe Boe-,

ken had hij eerst naar aanleiding van rufinus ge-

fchreven. Maar, naderhand de fchriften van atha-

KASius , en de Brieven van andere beroemde man-

nen in handen gekregen hebbende, zag hij de fou-

ten van zijnen voorganger, en bewerkte deze twee

Boeken geheel op nieuw. Men heeft getwijfeld (**),

of hij zich niet fomtijds door sabinus, Bisfchop

4er Macedonidnen^ te Heracka ^ ii] Thraclè ^ die

?ene FerzameUng van handelingen der Kerkvergade-^

ring bijeenverzameld had , hebbe laten misleiden. Doch

,

het

(*) IMen befluit dit uit zijn eigen verhaal Lihr. V.

Bilt. Eccles, Cap. \6, (f) Hist. Eccles. IV. 28. -

(5) Hist. Eccles, II. 38.

(**) FABRic. Bihl. Gr. Vol. VI. pag. 119,

O5
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III het blijkt, dut hij tegen denzelven op zijne hoede

"^•^ geweest is, alzoo hij hem wegens zijne fchimpende

Hoofd ft. beöordeeling van de Bisichoppen der Kerkvergade-

naC.G. j-j^g y^^n Niceë berispt (*), en in het gemeen par-

tot 470! tijdigheid en ontrouw in het aanhalen van oorfprong-— lijke ftukken te last legt (f).

Vrijheid Onder menigvuldige merkwaardige plaatzen, in de

derChris- Qefchjedenis van socrates voorkomende, verdient

uitwen- ^^ volgende hier , zaaklijk , overgenomen te worden ,

dige uit welke blijkt , -dat , ten dezen tijde , de Christe-

bi^uitoi
^'•'^^'^ gemeenten , in onderfcheidene landen , met be-

volgends trekking tot uitwendige Kerkplegtigheden en gebrui-

bericht
j^gj^ j^^g. fteg^js alle vriiheid bleven oefenen C % ).

vanso- ' '^^ - .11,.
CüATEs. Sprekende van den twist, onder de Christenen, over

den tijd van het Paaschfeest te vieren , merkt hij

aan, dat christus en zijne Apostelen, hier in aan

de gemeenten alle vrijheid gelaten hebben, als heb-

bende geene wetten omtrent Feestdagen, maar om-

trent het leven en de zeden , voorgefchrcven. Even

daarom werden ook het vasten voor Paafchen ^ de

Sahhath , en andere Godsdienflige inrichtingen , met

zoo weinig gelijkvormigheid waargenomen. De Chris-

tenen te Rome vastten drie weeken na eikanderen,

vóór Paafchen , uitgenomen den Sabbath en Zondag.

In Illyricum^ in Achaje, en te AkxandrVè^ duurt

dit vasten zes weeken, daarom het veertlgdaagfche

^

( T'cscoc^oiKo^i] , ) genoemd. Anderen gaven wel den-

zelfden naam aan hun vasten vóór Paafchen, maar

be-

C*) Hist. Eccles. I. 8. (f) Hist. Eccks. I. 17.

(5) De plaats ftaat Hiü. Eccles. V. 22.
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begonnen dat met de zevende weck, en vastten ccli- III

ter alleen drie weekcn lang , de vijf gewone dagen , ^^"^

terwijl zij eenen dag tusfchen beiden , zonder vast- Hoofdft.

ten, doorbrachten. Ook waren de Christenen, niet nn C. G.

alleen over den tijd en duuring van dit groote vas- ^^j
" ^*

ten , maar ook over de wijze van vasten zelve , niet

ééns. Sommigen aten geheel geene dieren, anderen

enkel visch, nog anderen ook vogels, omdat deze

insgelijks uit het water gevormd zijn , fommigen

onthielden zich van boomvruchten en eijeren, ande-

ren gebruikten niet dan brood, en velen zelfs dit

niet. Daar waren Christenen, die tot de negende

uur vastten , maar later van alle fpijzen , zonder on-

derfcheid, aten. Ten aanzien der Godsclienftige hij'

eenkomflen ^ ((n;va|?<f
, ) vond men niet minder ver-

fcheidenheid. Alle gemeenten vierden , op eiken Za-

turdag, het Heilig Nachtmaal, (ji ^u?>jf/a,) alleen

die van Alexaiulrïé en Rome ^ lieten dit na, vol-

gends een oud herkomen. De Egyptifche gemeen-

ten, in de nabijheid van Aïexandrië ^ en die in The-

hais , kwamen ook des Zaturdags bijeen , maar plag-

ten eerst tegen den avond, als zij hun middagmaal

genoten hadden , het Heilig Avondmaal te ontvan-

gen. Te Akxandri'è vergaderde men op den vier-

den en zesden dag der week, in welke vergadering

de H. Schrift voorgelezen , en door de LeerJiaren

verklaard, en verders alles, wat bij den openbaren

Godsdienst gebruiklijk was, verricht werd; alleen

de bediening van het H. Avondmaal uitgezonderd.

Ook werden, in de gemelde ftad , dan Katechtme-

nen^ ( onderwijzelingen , ) dan gedoopte Christenen,

• tot
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III tot voorlezers en voorzangers in de gemeente aan-

^^^^ gefield; alhoewel in alle andere gemeenten geen on-

Hoofdfl. gedoopte tot dergelijke Kerklijke bediening geraken

na C. G. kon. Op gelijke wijze vcrfchilden ook de bijzondere

tot 1-6 genieenten in hunne gevoelens omtrent hei himiïjk

—-^ der GeestUjkcu. In Thesfali'é doopte men enkel en

alleen op Paasfchen , waar door aldaar zeer velen

ongedoopt ftierven ; te Antidchlê in Sy'ü , Itond het

Altaar^ in de Kerken, niet gelijk in andere Kerken,

naa het Oosten, maar vaa het Westen gekeerd; hij

bericht, dat men te yerufalem^ in Achaje en TJieS"

falie , even als de NovntVduen te Konfiantinopolen

deeden , na het aanfteken van het licht , het gebed

verrichtte; te Cafarea in Kappadocie ^ en op het ei-

land Cyprus^ werd, Zaturdags en Zondags avond,

de Meilige Schrift door de Bisfchoppen en Ouderlin-

gen uitgelegd. Ook bericht hij, dat men over het

algemeen , onder alle Christelijke gezindten , naauw-

lijks twee gemeenten aantrof, welke, in de plegtig-

lieden van het gebed , met malkanderen overcenftemr

den. Te Alcxandrië leerde geen Ouderling in de

gemeente, zedert arius aldaar de bekende onrusten

verwekt had. Te Rome werd eiken Zaturdag ge^

vast. Zij, die na den doop in grove zonden vie-

len, werden te Cafarea in Kappadoci'è ^ even zoo

Wel van de Kerkgemeenfchap uitgefloten, als door

de Novatidnen, enz. De Novati'anen^ in Frygiê^

lieten niemand tot de Kerkelijke gemeenfchap toe,

die tot een tweede huwlijk overging, maar zij, die

van deze gezindte te Konfiantinopolen leefden, ver-

wierpen ziilki menfchcn niet uitdruklijk, en namen

ze



GESCHIEDENIS. 221

^c ook niet uitdruldijk aan; maar de Wcstcifclicn III

(tonden hun de Kerkelijke gcmecnfchap toe. Alle ^^^^

deze verfGheidenbeden ontftoudcn van de onderfchei- Hoofdft.

dene Bisfchonpen der gemeenten , wier fcliilddngcn , "^ C. G.

ais zoo vele wetten , waren voortgeplant. Doch , ^^^ ^^^^

wij kcercn weder , tot de overige Christelijke Ge

fchiedfchrijvers , van dezen tijd.

SALAMANES HERMIAS SOZOMENUS , lÜt P^/cü/?/W , SOZOME-

insgelijks een Scholasticus ., or Zaakwaarnemer, te

Konftantinopolen , befchreef de Cefchiedenis der

Christelijke Kerk in IX Boeken , in beter flijl dan so-

CRATES (*) , alhoewel daar in zeker foort van een-

vormigheid voorkomt (f), maar in alle andere op-

zichten is hij beneden socrates. Daar hij "wat

jonger was dan socrates , fchijnt hij dezen voor

zich geliad , en zijn werk gebruikt te hebben , waar

bij hij flechts hier en daar eenige bijvoegzelen ge-

voegd heeft, doch van gering belang, welke meest-

al de Cefchiedenis van Monniken en Kluizenaren,

van zijnen tijd, betreffen, met wier levenswijze en

heiligheid hij ongemeen is ingenomen (§).

THEODORETUS , of THEODORiTus , ceu Syrisch theodo-

Bisfchop , heeft insgelijks eene Kerkelijke Gefchie-

dems , in vijf Boeken , nagelaten , en geleerder dan

zyne tijdgenoten socrates en sozomenus, derzel-

ver fouten vermijd, en de Kerkelijke gabeurenisfen

in het Oosten, door hen flechts oppervlakkig aan-

ge=

(*) Volgends het oordeel van fotius Cod. 30.

(f) VALES, in Fit. Socrat. ei Sozom, png. 15,

(5) Libv. I. Wit. Eccles. Cap. \z.

RETUSi
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Til gevoerd , omftandiger verhaald. Hij fchijnt in het

^^^^ jaar 457 of 458, overleden te zijn, hebbende zijn

Hoofdft. werk omtrent het jaar 450 uitgegeven (*). genna-

na C. G. Dnjg (|), verzekert zelfs, dat zijne Gefchiedenis -

10^4-0!^^'^ X Boeken bellaan, en zich iiitgcftrekt hebbe tot

m de regering van leo ^en Grooten , of het jaar 457.

FOTius (§) velt over zijnen ftijl een gunffig oor-

deel, len hij verdient, in de daad, grooten lof. Al-

leen, gelijk wij elders gezien hebben (**), deze ge-

leerde Bisfchop heeft zich, door de zeden van zij-

nen tijd, laten vervoeren, om een geheel beijzelach-

tig werk te fchrijven, hetwelk hij de Godvruchtige

Gefchiedenis^ (^(^iKodiog C^o^tot,^') genoemd heeft,

bevattende het leven van dertig vermaarde Kluizena-

ren, van welke 'er tien in zijnen tijd leefden, en on-

der welke hij 'er verfcheidenen in perfoon kende.

jpit Bock is van het begin tot het einde met laffe

fprookjcns van gewaande wonderwerken opgevuld;

daar is een Kluizenaar, die een ziek paard geneest,

door het water, welk hij drinkt, met het laaiis te

tekenen, en zijn buik met heiligen olie te befhijken;

daar zijn 'er twee, die zich in eene zoo lage plaats

opQuiten , dat zij 'er niet dan krom eri gebukt in

zijn kunnen; twee vrouvwn, die zich tusfchen vier

muuren, onder den blooten Hemel, op den kouden

grond , mot ketenen beladen , neder leggen , en an-

de-

(*) DU PIN Nouv. BiblioiL des Aut. Eccks, Tom»

IV. pag. 94. not. b.

(t) -De SS. Eccks, Cap. 89, ($) Cod. 31.

(**) I. Deel, Inleid. Bladz. XLIX.
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dere buitcnfporighedcn van het Ascetisch leven, ten III

dezen tijde. En nog bidt theodoretus bij flot ^^^^

deze Heiligen , hem niet te verachten , hoe zeer hij Hoofdfl.

hen ver of na in deugd niet evenaart , en wcnscht na C. G.
Toni" O ^^

Hechts aandeel aan hunnen roem. Uit dit voorbeeld
J^^ ^*

van ecnen anders geleerden man', kan men ligt op

maken, hoe het met de Gefchicdkunde der Christe-'

nen, ten dezen tijde, geftaan hcbbe.

Minder te verwonderen is het , dat palladius ,
palla-

in vernuft en kundigheden, niet te vergelijken met

THEODORETUS , cn zelf een Monnik , zulk een Beu-

zelfchrijver geweest is. In het jaar 367, in Gahti'é

geboren, begaf hij zich, twintig jaren daarna, in

Egypte^ in den Monnikenftand , zich daar in eerst

onder het opzicht van eenen Monnik oefenende , die

in een hol bij Alexandrië leefde; naderhand, toen

dit -hem te flrcng viel , in de Egyptifche Woeflij-

nen, bijzonder in het Klooster Nitria. Na lange

jaren, keerde hij, wegens zijne zieklijke gefteldheid,

naa Alexandri'é terug, ging, op raad der Genees^

ren , naa Palcefiina , en werd , in het jaar 400 , door

zijnen vriend, den vermaarden chrysosto.mus, tot

Bisfchop te Helenopolis 'm Bithynië gewijd. In het

vervolg bekwam hij het Bisdom van Aspona in C^-

lati'è. Hij is, ten minften vóór de Kerkvergadering

van Efeze ^ in het jaar 431, overleden. Onder zij-

ne leermeesters was bijzonder evagrius ponticus,

of uit Pontus , geweest , die door gregorius na^

ZIANZENUS te Konftantinopolen tot Diakon gewijd

was, en die in later jaren in het Klooster Nitria

door heihge ftrengheid van leven uitmuntte, fchrij-

ver
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lil ver van verfcheidene" Ascctifche fchriften (*). Al-

^^^ zoo nu deze door de ijveraren van dezen tijd onder

Hoofdft. de Origenistifche Ketters geteld werd , trof deze

"^ ^* ^* befchuldif^ini? ook palladius, die ook de (lellinjren
Jaar 363. ^ ^ ' ^

tot 476. van ORIGENES openlijk zal hebben voorgedragen (f).
' Uit ^ zijne eigene fchriften (§), ziet men, dat hij,

als een vriend van chpvYSostomus , ook iil des-

zelfs vervolging deel gehad , en zich daarom een'

tijd lang te Rome onthouden heeft. Maar dat hij

naa gemelde hoofdftad ook om pelagius wil ge-

reisd is , en dat iiiëRONYiNius , ter aangehaalde

plaats, hem, de dwaUngen van pelagius, toe-

fchrijft, is niet meer dan een vermoeden van baro-

Nius (**) en anderen (ff). Omtrent het jaar 420

of 421 , fchrcef palladius in eenen lagen Il:ijl eene

Levensgefchiedenis der Monniken en Nonnen^ van

zijnen tijd, welke den naam, (^Axv<raïKov^ Historia

Laujlaca ^^ voert, naar lausus, eenen Keizerlijken

Kamerheer, aan wien hij dezelve heeft opgedragen;

waar in men , met verbazing , leest , hoe de dwe-

perij vele Christenen tot ftrenghcid tegen zich zel-

ven vervoerd hebbe, om het hgchaam, ver van al-

le

(*) FABRic. Bihl. Gr. Vol. VIW. pag. 3(^4. fq.

(f) EPiFAN. Epi$t. ad Jo. Hierofol. inter Hieronymi

Èpist. iio. pag. 829. Tom. IV. ed. Bened. et Hieronymi

Prooem. Bialog. adv. Pclagianos Tom. II. pag. 1^6. ed.

Francof.

( § ) Dial. de Fit. Cliryfost. pag, 2(5.

(**) Ann. Eccles. ad a. êi,\-j. ;/. I.

(It) Bij OUDIN. de SS. Eccles» Tom, h pilg. <)io.
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Ie menschlijkc famenleving te verzwakken, en te ITI

vemietigen , in de verbeelding, dat zij daar door ^°^^

hunne Medechristenen in Godzaligheid overtroffen. Hoofdft.

Een historisch gcfprek over het leven en de zeden ^ "^ C. G,

( TtoKnuct
, ) van jOANNES chrysostomus , Bisfchop

jJqj
^_^*

van Konftantinopolen , hetwelk omtrent het jaar 408 »

gefchreven is, fchijnt insgelijks palladius tot Schrij-

ver te hebben ; hoewel 'er bedenkingen tegen in-

gebracht kunnen worden (). Ook kent men hem
een klein gefchrift toe, over de volken van Indien^

en over de Brachmanen , enz.

Jammer is het , dat wij niet het geheele werk , potlos-

van eenen anderen Kerkgefchiedenis - Schrijver be- torgius.

zitten, PHiLOSTORGius, die, omtrent het jaar 368

,

in Kappadoci'è geboren is, uit Ari'danfche ouders,

die tot de gezindte der Eunomi'dnen behoorden. Hij

bezat eene uitgeftrekte geleerdheid in verfcheidene

vakken, in de Wijsgeerte, Aardrijkskunde, Starren-

en Dichtkunde , alhoewel hij niet vrij was van de

gebreken zijner eeuw, hebbende voor de Starren-

\\nchelarij en wonderbare verfchijningen eene over-

hellende neiging. Hij had de Heilige Schriften, .en

voornaamfte Joodfche en Christen - Schrijvers , vlijtig

gelezen. Hoe zeer befmct met de zucht tot Bijge-

loof, verklaart hij zich echter fterk tegen de Gods-

dienflige verëering der Beelden (f). Dit alles ziet

men uit het overblijfzel van zijne Gefchiedenis ,

maar

(*) FABRic. Bibl. Gr. Vol. IX. pag. 8. Du pin Aw/y.

Biblioth. des Aut. Ecc/es. Tom. III. pag. 93.

et) Hist. Eccles. Libr. II. Cap. 12. VII. 3.

V.Deel, P
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ITT maar bovendien , prijst fotiüs: (*), zijnen aange-
DOEK namen en fierlijlien ftijl. Welk ambt philostor-

Hoofdft: Gius bekleed heeft , en wanneer hij gertorven is , is

na C. G. geheel onbekend. In XU Boeken fchreef hij eene

loc 1-76 ^^^chiedenis , beginnende met konstantyn den

.

I ' - Grooten, en vervolgd tot het jaar 425. De eerde

ktters van elk . dezer Boeken maakten , faamgeno-

món, zijnen naam uit. Wij hebben. 'er niets van

dan een lüttrekzel bij fotius, zijndq het overige

verloren geraakt, waarfchijnlijk , omdat de KathoUj^

ken^ of Reclitzinnigen , dit werk verachtten, als

-m.T' zijnde te zeer ten voordeele der Eunomianen inge-

richt. IVIen zie verders het gene wij van hem ge-

schreven hebben, in het Ifte Deel^ Inleid, Bladz,

XLIX en L.

ZESDE H O O F D S T.U K.

Inwendige gejleldheid der Christen - Kerk ^ aanzien

der Geestelijkheid^ g<^~^g der Bisfchoppen, Klui-
,

zeiiaars en Monniken. Toeneming van het Bij-

III 'geloof. Behandeling der H, Schriften enz,

BOKK

Hoofrift ^ ^'^ ^^^ oorfprong van het Christendom af, had-

na C. G. den de Leeraars, der Christenen, die den Apostelen

J^""^ 363- onmidliik opvolc^den , door de eerwaardigheid hun-
tot 476.

J r o 7

ner zeden , eencn grooten invloed op de gemeenten

:

Algemee- De Opzieners der gemeenten beftuurden , zoo lang

de

(*) Cod. 40.
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dè Christenen, door de gooden en Heidenen ver- JII

volgd werden , de zaken , die liet algemeen welzijn ^^^^^

hunner gemeenten betroffen , ten besten , en dewijl iioofdft.

de Christenen , een' geruimen tijd , door de Heide- nn C. G.

néii , als een Joodfche aanhang befchoiiwd wer-- 1^^\^^
dèrl , oefenden zij , even als de Jooden , een zeker

foort van rechtsgebied , in Burgerlijke en Kerklijke "^ ^'''•"'

zaken , welke hen onmidlijk betroffen , alleen lijf- „.^n over

ftraflijke zaken uitgezonderd, van welke de Over- het gezag

hetd kennis nam. - Onderling echter waren de Chris-
J^ggt-

ténen gelijk in rechten, en niemand matigde zich lijkheid,

eenige hcerfchappij aan over de Broederen. Allen<rs
o'|derde

'^ '^ Christe-
onderfcheidden zich de Leeraars , Opzieners, en nen van

Dienaars der Kerk, onder den naam van Geestïijken ^^^.zw

en GeestJijkheid , van de overige Christenen , die

Leeken , of het volk
, genoemd werden , als heiliger

,

en matigden zich , van tijd tot tijd , meer ge-

zag aan; hetwelk, zedert den overgang van den

Keizer konstantyn den Grooten tot het Christen-

dom, eene geregelde gedaante aannam, gefcliikt naar

de burgerlijke inrichting van het regerings - beftuur

in het Romcinfche Keizerrijk.

KONSTANTYN , CU dc volgcudc Christen - Keizers , Invloed

begrepen wel, dat hun, als Oppervorften , het op- ^^'^r Kei-

zicht over het uitwendige der Christelijke gemeen- het^Kerk-

ten, toekwam, gelijk wij dan ook gezien heb-üjkbe-

ben (*), dat konstantyn zichzelven als Bisfchop
""^'

en Opziener der Kerk ^ in de uitwendige zaken,

wilde aangemerkt hebben. Doch , uit het beloop

(*) IVde Deel, Bladz. 72.

P 2
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f II zijner Gefchiedenis , en die van zijne Zoonen, is

^^^ ons reeds gebleken, dat deze rechten des Keizers

Hoofdft. op Kerklijke zaken weinig naar behoorlijke regelen

T-
^'^' ^'^P^^^^ ^y'^ geweest* Somtijds mengden zij zich

tot 4"6.' ^^ ^^^'P "^ ^^ verfchillen der Christenen , welke de

leere van den Godsdienst betroffen, en welke, alleen

door redenen en overtuiging der waarheid, maar

niet door menschlijk gezag en magt, kunnen beflist

worden. Dan weder lieten de Keizers al te veel aan

de Bisfchoppen en Geestlijken toe, velen van welke

ten Hove vertoefden , en der Vorften vertrouwen

verwierven, en niet zelden misbruikten. Toen Kei-

zer VALENTINIANUS I, in het jaar 364, aan de re-

gering kwam, en hem eenige Bisfchoppen verzoch-

ten, wegens zekere zaken, den Godsdienst betref-

fende , eene vergadering te mogen houden , gaf hij

hun ten antwoord (*): „ Het komt mij, als een

5, Leek zijnde, (jwe7flt A«» lèJccyfAsvo) ^ ^ niet toe,

^, dergelijke zaken nader te onderzoeken. Maar de

„ Priesters, die dezelve te bezorgen hebben, mo-

3, gen hunne bijzondere vergaderingen houden, waar

„ zij willen." In het gemeen wilde deze Keizer den

Geestlijken niets bevelen, noch in den (laat der

Kerk iet veranderen , alhoewel hij daar in ook

eene verbetering nodig oordeelde, omdat hij geloof-

de, dat deze zaken te zeer baven zijne beoordeling

verheven waren. Dus fchrijft sozomenus (f).

Waarfchijnlijk wilde deze Keizer, die, over het ge-

heel,

(*) Volgends sozomenus Hisf. Ecclcs. VI. 7.

(t) L. c. Cap. 21.
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heel, overcenkomftig de tijdsömflandigheid , in wel- III

ke hij, zoo kort na de regering van julianus, de ''°^*

regering aanvaardde , de verdraagzaamheid in zoo Hoofdft.

verre voorftond , dat men hem van onverfchillig- "^^ C. G.

hcid omtrent den Godsdienst verdacht' hield , zich
J^^ '^^

wachten, om aan de Bisfchoppen en Geestelijkheid

het minfte ongenoegen te geven. In het vervolg van

zijne regering echter, gaf deze Keizer, gelijk ook

zijn Broeder en Medekeizer valens, verfcheidene

wetten , omtrent de Geestlijken , hun zekere voor-

rechten fchenkende, of omtrent andere palen {lellen-

de , uit welke bleek , dat zij de rechten der Vorften

wisten te handhaven. Onder dezen is 'er eene merk-

waardige wet aan den Bisfchop van Ro-we, dama-

sus, in het jaar 370 gegeven, en in de Kerken de-

zer Hoofdftad afgelezen (*), waar bij valentinia-

Kus den Geestlijken, en derzelver kinderen, ook

die lieden , die zich Ingetogenen
, ( Continentes ,

)

noemden , verbood , de huizen van weduwen , en

weezen van hetvrouwlijk geflacht, te betreden, noch

van dczelven gefchenkcn of erfenisfen te ontvangen,

hetwelk hun alleen viij zou flaan, van die vrou-

wen, die hunne naastbeflaanden waren. Men ziet

uit deze wet, hoe thans reeds de Christelijke Geest-

lijkheid, even gelijk te voren de Heidenfche Pries-

ters , zich begon toe te leggen , om erfenisfen , on-

der den fchijn van Godzaligheid, tt bejagen (f).

Over

(*) Cod. Theod. Libr. XVI. ///. 2. de Episc. Ecclcs.

et Clericis leg. 20.

(t) Men verg. gothofredüs. Comm. nd h. /. p. 54.

P3
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III Over deze wet bezwaarde ambrosius (*) zich bij

BOEK
^jgj^ Keizer, niet ten aanzien der zaak zelve, maar

Hoofdft. omdat men deze bepaling alleen voor de Christelijke

na C. G. Geestlijkheid gemaala had , terwijl men toeliet , dat

iM iró'
^^ iiiterfte wil ecner Christelijke weduwe kracht

had, ten behoeve van Heidenfche Priesters, maar

niet ten behoeve der Dienaren van God. Nog na-

druklijker fpreekt HiëRONYMus (f): ,, Ik beklaag

„ mij niet over de wet, bij welke aan de Geestlij-

5, ken en Monniken, door Christen -Vorden , ver-

5, boden wordt , erfenisfen te aanvaarden ; maar

„ daar over, dat wij deze wet verdiend hebben."

Ook van valens. Broeder van valentiniaan I,

insgelijks van den Keizer gratianus , ontmoeten

wij wetten, betreffende de Geestlijkheid, en derzel-

ver vrijdom van burgerlijke lasten en dienflcn, en

de bepalingen daaromtrent; zelfs zijn 'er wetten van

Keizer theodosius den Grooten , welke verder

gaan , in déne wet bij voorbeeld , van het jaar

380 (§), doet hij de uitfpraak, dat zoodanige Bis-

fclTuppen , die den Christelijken Godsdienst, öf,

uit onkunde, verwarden, of, door achteloosheid,

vervalschten , fchuldig zouden zijn aan de misdaad

van heiiigfchenra's. In het jaar 390, gaf hij ecne

wet

,

(*) Epiit. acJyers. Relation. SymnmcJn p. 200. Opp.

Tom. V. Paris 1642. foL Vergel. Senno Dominica XXII.

post Pentec. pag, 96.

(f) Ep. II. ad. Nepotian. p. p. Tom. I. ed. Franc.

(5) Cod. Th. L. XVI. /. 2. de Episc. Eccl. et der. L

£5. et Cod. lufi. L. IX. /. 29. de crini, Saciiiig. l. i.
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wet, ten aanzien der Diakonesfen ^ en der vrou- III'

wen , die uit godvruchtigheid haar haair aflhe- ^^^5

den (*), ecnc gewoonte, reeds door de Kerkver- Hoofdft.

gadering te Gangra verboden , omtrent welke vrou- "^ ^^P*
wen de Keizer beveelt , dat zij niet in de Kerk noch {^^ ^^.^j]

tot den openbaren Godsdienst toegelaten zullen wor-

den, als ook dat een Bisfchop, zulks toegelaten of

geduld hebbende, zelf afgezet, en uit de Kerk ge-

floten zal wezen. Omtrent de Dlakonesfen bepaalt

deze wet, dat geene vrouw tot eene dienaresfe der

Kerk zal verkozen worden, dan die zestig jaren

oud is, en gewenschte kinderen heeft, naar het

Voorfchrift van den Apostel: over deze, zo zij on-

mondig zijn, zal zij voogden fi:ellen, en tot derzel-

ver nadeel niets van haar goed, zelfs niet van kle-

deren , goud , zilver , of juweclen , aan de Kerk of

Geestlijkheid mogen fchenken, bij haar leven, noch

bij uiterften wil. Behalven andere wetten, gaf de

Keizer hoxorius , bij eene wet , in het jaar 407 (f),

aan de Kerken het voorrecht, om bijzondere be^

fchermheeren of zaakwaarnemers
, ( advocati

, ) te

hebben , welke alles , wat de Keizer aan de Kerk

vergunnen zou , aan de overlieid bekend , en de vol-

trekking daar van werkflellig maken zouden. Hij

deed zulks, op bijzonder verzoek der Afrikaanfche

Bisfchoppen , op eene Kerkvergadering te Karthago^

in

(*) Cod. Th. de Episc. l. 27. Tufl. de Ephc. 1. p.

sozoMEN. Hist. Eccles. Vil. 16.

(t) Libr. XVI. Cod. Th. t. 1. de Episc. ï. 38.

P4
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ÏIl in het jaar 407 befloten (*). In deze wet worden
*9^.'^ de Geestlijkcn, coronati ^ (^gekroondcn ,~) genoemd,

Hoofdft. zoodat het toen reeds gebruiklijk fchijnt geweest te

naC. G. 2ijn, dat de Geestelijken hun haair, in de gedaante
"Jaar "XèT,

tot 4-5!^'^" ^^"^ kroon, fcheeren lieten (f). Bij de Grie-

i— ken heetten deze verdedigers der Kerkelijke rechten,

'EkIikoi of E;cx,A>jr<£x.SiHo«. Te vooren werden 'er

lieden uit den Geestlijkeii ftand toe gebruikt, zoo

als de Diakon cyprianus bij epifaniüs (§), on-

der den naam tt^as-»*?»;? , fchijnt voor te komen. Ook
zijn, in vervolg van tijd, fomtijds Ouderlingen en

Kerkendienaars zoodanige gevohnagtigden der Ker-

ken geworden (**}• Merkwaardig is nog eene wef

van Keizer honorius, van het jaar 420 (ff), bij

welke aan allen, die in den Geestlijken flaat, welke

voor de wereld onberispelijk behoort te zijn, (jtro-

habilis feciilo dhcipUua ^^ leefden, verbood, den-

zelven (laat door de verkeering met zoogenoemde

Zusters te bevlekken. Dit misbruik, waar van ons

het oudfle bericht in de fchriften van cyprianus

is voorgekomen (§§) , had , niettegenflaande hetzelve

door Kerkelijke belluiten meermalen afgekeurd was , en

ver-

(*} Acta Concilior. Tom. I. pag. pii. fij. ed. Hard.

(f) Gelijk GOTnoFREDUs aantoont uit eenige plaatzcn

van HiëRONYiuus Ep. 123. en augustinüs Ep. 33.

(§) Hter. ji. pag. 842. Tom. I. ed. Petav. Col.

(**) BiNGHAM Origg. Eccles. Fol. IL pag. S^.

(Il) Leg. 44. C. Th. de Episc. et leg. 19. Cod. ////?.

tüdan tiiiila, (S5) III. Deely Bladz. 194.



GESCHIEDENIS. 233

veifcheidene aanzienlijke Kerklccrriars zich daar tcj^en HF

verzetten (*), voornaamlijk chrysostomus in twee ^^'^

Rcdenv'oeringen , in de ééne aantonende,^ dat Go^- Hoofaft.

gewijde BLiagden , ( nxvoviKai
, ) niet met mannen "^ C. G,

in gezelfchap leven mogen , terwijl de andere tegen
\q^ ^,|*

die genen ingericht is , die zulke ongeoorloofde huishoud-

fiers hadden (f) , bleef nog aanhoudend voortduurcn.

Met meer vrucht en beteren uitflag zou men waar- De onge-

fchijnlgk diQ.zQ. ergerlijke gewoonte beftreden en te ^"^^^g-

niet gemaakt hebben , indien men de vraag in be- Geestlij-

hoorlijke overwe2;in2 genomen had: of in de daad'^s"^^-sas
\Q.\\<y<\ in-

het huwlijk fh-eed met eene meer volmaakte deugd .re^^oerd,

en Godzaligheid der Christenen? en of ongehuwd entende-

te leven volltrckt eene wet voor de Leeraars zijn "^^^^^^^^

^

moest? Maar, de verkeerde en overdrevcne begrip- annbevo-

pen van Christelijke Godzaligheid , en volmaaktheid ^^"*

derzelve, plijtten te fierk voor dit laatfle, dan dat men

niet daaromtrent , van tijd tot tijd , tot grootcr

flrengheid voortging. 1 ot hier toe was het huwlijk

aan de Geestlijkheid niet verboden , men vond voor-

beelden genoeg van Bisfchoppen en Ouderlingen , die

getrouwd waren, en gedurende hun ambt kinderen

verwekten (§); evenwel , dewijl de achting voor

den

(*) "ij voorbeeld giiegorius van Nazianzus Carm.

III. v%. ^6. HiëaojNYMUs, die het /Igapetartim pestis, en

zulke vrouwen hoeren van éénen man , ( meretrice% uni-

vircs^ noenu. Ep. 22. ad Enfiochiiim , de antodia Vir-

-ginitatis p. 90. T. I. 0[>p. ed. Francof. en anderen.

(I) Tractat, et Qpiisc. T. IV. p. 225. ed. Francof.

(5) CALIXTUS Tract, de Conjugio Ckricor, pag. 209.

P 5 Fruüc.
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m den ongehuwden (laat meer en meer toenam , en de

^yY gc^voonte op vele plaatzen medebragt, dat een on-

Hoofdft. gehuwde Gecstlijke alle verkcering met zijne vrouw
na C.G. afbrak, zoo was het onvcrmiidlijk , dat de Geest-

Jjj ^^^]
lijke ambten grootehdeels met ongetrouwde perfonen

bezet werden, arkadius gebood zelfs , in ecne

bijzondere wet (*), dat, wanneer de Bisfchoppen

Geestlijken te kort kwamen, zij die uit de Monni-

ken nemen moesten. In het gemeen was het de ge-

woonte, in de meeste gemeenten, tot Geestlijken te

verkiezen, zulken, die nooit getrouwd waren ge-

weest, of Monniken, of zulken, die met hunne

vrouwen in onthouding leefden, of eindelijk zul-

ken, die, na een eerfte huwlijk, beftendig weduw-

naars bleven (f). Men vindt wel, voegt epifa-

Nius hier bij , hier en daar Ouderlingen , Kerkemlie-

naars en laager Bedienden , die bij hunne echte

vrouwen kinderen verwekken ; maar alleen daar

,

waar, uit hoofde van de verflapping der menschlij-

ke gemoederen, geene flrenge kerkentucht geoefend

wordt; of, omdat men, wegens de uienigte Geest-

lijken, die men nodig heeft, ook getrouwde lieden

daar toe nemen moet. Onder die Leeraaren van

dezen tijd, die het ongehuwde leven der Geestlijk-

heid

Franc. 1653. 4. Johan gottfr. körnkr. van den on^e-

hmt'den jïaat der Geesflijkm Pd. xy6. Leipz. 1784. 8. •

(^*) Leg. 32. Cod. Theod. tit. de. Ephcop.

(1) EPiFAN. ILsr. S9' P^f^' 49Ö. et in fine Panarit

png. 1103. fq. HiëRONVM. Epist. ad Pammach. pag, 77.

Tom, II. cd. Francof.
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heid bevorderden , muntte inzonderheid uit de Room- IIÏ

fche Bisfchop siricius, die van het jaap 384 tot ^^-^

398, deze gemeente befluurde. Deze bepaalde in Hoofdft,

eenen Brief, den oudltcn , waar in Kerkwetten der i"i C. G.

Roomlclie Kerlc begrepen zijn , aan himerius , /q^ ^ J^

Bisfchop te Tarraco. in Spanje , die zijnen voor- ~

zaat, den Bisfchop dajmasus, in eenen Brief, over

fommige onderwerpen, de Kerkentucht betreffende,

geraadpleegd had, verfcheidene bijzonderheden om-

trent het huwlijk der Geestelijken, welke hij, in'

het algemeen , veroordeelt , en verfcheidene voor-

fchriften geeft, welke hij met het aanzien van den

Apostolifchen ftoei ^ met bedreigingen en Kerklijl^c

(Iraffen , aandringt ( * ). In denzelfden zin fchreef

één zijner naaste opvolgcren , innocentius I, eenen

Brief in het jaar 403, aan den Bisfchop victri-

cius van Rothomagiis ^ (thans Rouan ^^ in welken

hij, onder anderen, wil, dat niemand, die cene we-

duwe of eene van haren man gefcheidene vrouw ge-

trouwd heeft, of in een tweede huwlijk getreden

is , een Geestlijk ambt bekleden mag ; alleen ie-

mand , die eene Maagd getrouwd heeft, kan tot

hetzelve toegelaten worden. Doch alle Priesters

en Leviten moeten voorts zich van de bijwoning

met

(*) Men heeft dezen Brief in de Acta Concil. Har-

duin Tom. I. pag. 847. fq. en- in Conjlant Epistol. Rom,

Pontif. Tom. I. pag. 623. Nog fchrijft men hem eenen

Brief van gelijken inhoud 3an de Afrikaanfche Bisjchop-

pen toe (^ap. Hardtiin. l. c. p. 857.) doch aan welkï

echtheid getwijfeld wordt.
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III met hunne echte vrouwen onthouden , omdat zij

^^:^ daaglijks met den Godsdienst bezig zijn (*). Op

Hoofdft. dezelfde wijze verklaarden zicii verfcheidGie Kerk-
na C. G. vergaderingen , ten dezen tijde, omtrent de huwlij-

tot 476.' ^^" ^^^ Geestlijken. De Bisichoppen , in het jaar

' 390 , te Karthago vergaderd , bedoten , dat óe Bis-

fchoppen^ Ouderlingen en Kerkendienaars ^ zich van

alle echtlijke bijwoning onthouden moesten (f). Eene

andere vergadering te Karthago^ in het jaar 397,

bepaalde (§), dat de Voorlezers^ huwbaar gewor-

den, trouwen, of zich tot eene geduurzame ont-

houding verbinden zullen. Men ziet uit dit alles,

dat 'er wel nog geen volftrekt algemeen verbod thans

plaats had van het huwlijk voor de Geestlijken,

maar dat men daar bij zoo vele zwarigheden maak-

te, dat, fchoon het huwlijk der Geestlijken , in

naam , nog bleef, het echter in de daad werd weg-

genomen, tot het, in het vei-volg, vüHlrekt verbo-

den is geworden.

Vervolg Wij keeren weder, tot de wetten, door de Kei-

zeren, in dezen tijd gegeven, uit welke blijkt, dat

zij

(*) INNOCENT. I. Epiit. ad. vicTR. in Harduini act.

Ccncih Tom. I. pag. 1000. fq. Vergelijk zijnen Brief

aan exsuperius , Bisfchop van Tolofa of Toulotife ibid.

pag. 1003. fq.

(t) Can. 2. in har duin. yict. Coiicil. l. c. pag. 951.

(5) Can. 19. ibid pag. 963. Men zie aldaar ook

de befluiten der Kerkvergadering van Tuledo of Tolctum
,,

van het jaar 400 , en Auginta Taurinorum , ( Turin , ^

in het jaar 394. /. c. pag. 960 , 990. fq.
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zij hun gezag over de Geestlijkhcid liebben blijven III

handhaven. Dus beveelt eene wet van Keizer ar- ^^^
KADiüs , van het jaar 398 ( * ) , dat de Geestlijken Hoofdft., [

het HoofcJgeld betalen moeten , en in het jaar 399 , "^ C. G. j

verbood hij, dat de Geestlijken koophandel zouden
,.qj ±76.^

drijven. Zij moesten, in het vervolg, alleen Koop :— -.

lieden of alleen Geestlijken wezen (f). Bij gele- ï^".
^^

genheid van eenige onlusten en daar uit ontllane de Geest-

brand te Konfïantinopolen , in het jaar 404 , gaf de- lijkneid

1, ,jj j
-t^'ö

betrefFen-
ze Keizer ook bevel , dat de deswegens gevangene ^^^

Geestlijken ontflagen, geene oproerige Godsdienftige

vergaderingen buiten de Kerk van Geestlijken meer

gehouden, en alle vreemde Bisfchoppen en andere

Geestlijken uit de gemelde Hoofdftad verdreven zou-

den worden (§).

Uit twee wetten van theodosius II (**), leert Nieuwe

men eene nieuwe foort van laager Kerklijke ofp^.^^*",^'^"
kebedie-

Gecstlijke bediening kennen. Die dezelve waarna- ningen.

men, heeten Paraholaui^ van een Grieksch woord , {^^''f^'^

(^Ttx^xQxKXza-^cti ^^ hetwelk betekent: Zijn leven

in gevaar fiellen» Van dit woord werden oudtijds

zulken ,
' die in de openbare kampplaatzen met de

wilde beesten vochten, paraholi oï parabolarii , an-

ders met den Latijnfchen naam Bestiarii
, geheten.

Doch ,

- (*) Leg. 33. Cod. Thcod, tit. de Episcopis leg. 11.

Cod. Injl. cod. tit.

(t) Libr. XIII. Cod. Th. t. I. de Luflr. Coll. l. \6.

- (§) Leg. 3r. Cod. Theod. t. de Episc.

.
(•*) Leg. 42, 43. Cod. Theod. tit. de Episc. leg. 17,

lo. Cod. liijlin. tit. eod.

lani.
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in Doch, bij de Christenen ontftond thans onder de-

^^^ zen naam eene foort van lieden, die, zonder onder-

Hoofdft. leheid, de oppasfing, waarneming, en genczhig der

m C. G. zieken , op zich namen , waar bij zii , in gevalle
laar 363. , ,• ,

,

>>•> &

tot 476. ^^" belmettelijke ziekten , zich onbelchroomd aan

• het gevaar blootflelden. Uit de gemelde wetten blijkt

,

dat zij tot de Geestlijken gerekend werden , en dat

zij thans, wegens hunne menigte en onrustigen geest,

nodig hadden, door eenè wet beteugeld te worden,

bijzonder te Alexandri'é , alwaar de inTCzetencn klag-

ten tegen hun hadden ingebragt , en alwaar zij ,volgends

de eerlle wet van het jaar 416, tot een getal van

500 bepaald werden, welk getal echter volgends de

tweede wet, van het jaar 418, op 600 gebracht

werd, wordende zij tevens bij dezelve aan den

Bisfchop onderworpen , Wiens 'gezag , op deze wijze

,

,meryijk toenam (*).

Kcpia- £ene andere foort van Geestlijken of Kerken die-

naren was , niet lang vóór dezen tijd , onder kon-

stantVn den Grootcn , opgekomen , onder wien

wij 'er ten minden de eerfte melding van ontmoe-

ten. Deze heetten Koptaten of Arbeiders^ van

een Giieksch woord ,
(xo7r<a3-3-aw, arbeiden^ en in

hater tijden Lecticarïi ^ van de baar, (^lectus^^ op

welke zij de overledenen grafwaards droegen. Hun-

ne beftemming toch was de bezorging der overlede-

nen en derzelver begravenis. konstantinus had

'er te Konftantinopokn iioo beflcld, tiieodosius

n,

(*) Men zie vnn hen gotiiofred. ad. Cod. Tficod,

l. c. en RiTïER Praf. ad. Cod. Theod. Tom. IV. P. I.
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n, verminderde dit getal tot 950, zedeit werden zij III

daar Collegiati of Decani ^ (als leden van een ge- '^^j*

floten Gezdfchap of Genooifchap , hetwelk ook zijne Hoofdd,

heftuurers had,) genoemd. Zij genoten, gelijk de "^ C. O,

overige Geestelijken, onder welke zij eerst laater ge- jo^ ^-5'

rekend werden, vrijheid van lands dienden, en van

de belastingen op de inkomften (*). Nog twee

andere wetten van theodosius II, betreffen ook

nog de Kerken en Geestlijkheid. Volgends de ééne

van het jaar 403 , moesten zelfs de Kerken het hare

opbrengen tot het maken en verbeteren ^ van firaa-

ien , bruggen en dijken ( f ) , en de tweede van het

jaar 424 , Ichenkt aan de Kerk te Thesfalonica , de

vrijheid van de gewone belastingen^ welke anders

de Geestlijken en Kerken, ten dezen tijd, niet had-

den CS).

Niettegenflaande alle deze en dergelijke wetten het Rechts-

ffezaff en masjt der Geestlijken meermalen bepaalden, S'^bied

evenwel won dezelve doorgaands daar bij meer, dan fchoppea

zij fcheen te verliezen. Meer echter nam het gezag

der

(*) Lihr. I. Cod. lujl. t. 2. de Sacros. Eed. l. 4.

ColL Jtijlin. Novel. S9' Cod. Theod. Libr. XVI. /. 2. de

Episc. l. 15. Libr. XIII. /. \. de Liiftr. Collat. leg. 1.

Libr. VII. /. 20. de veteran. l. 12.

(f) Libr. XV. Cod. Theod. t. 3. de itinere vniniend,

l. 16. Libr. IX. Cod. lujl. t. 74. de privil. domus aug.

l. 4. et l. j. ejusd. Cod. t. de Sacros. Eccles.

(5) Libr. XI. Cod. Theod. t. i. de Annona et trib.

i^g' 33- Libr. X. Cod. lujl. t. i5. de Ann. et trib. L

12. et l, 8. Cod. ejusd, de Sacros, Eccles,
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III der Geestlijklieid , bijzonder der Bislchoppcn, ten

^^^'^ dezen tijde, toe, door zeker Rechtsgebied , hetwelk

JHoofdft. hun toegekend, en door hen uitgeoefend werd. De
•na C. G.

cei.[^e Christen -Kerk nam, onder de Heidenfche
Jaar '^6'i

tot 4-6.' Keizers , als een Genootfchap , kennis van het ge-

— drag en de zeden van hare leden, en onderwierp

derzclver misftappen en ongeregeldheden aan Kerk-

lijke tucht en ftrafFen. Ondertusfchen deed zulks

het geheele Genootfchap, en niet de Leeraars alleen.

Toen de Keizers Christenen werden, oefenden zij

de hoogftc magt ook in Kerklijke zaken uit. kon-

STANTYN de Grooie, en zijne Zoonen, riepen, bij

ontftanc vcrichillen. Kerkvergaderingen . bijeen , be-

ituurden dczclven, en geene bcfluiten dier vergade-

ringen hadden kracht, vóórdat zij van den Keizer

bevestigd waren. Tc gelijk echter lieten zij het on-

derzoek en de beflisfing van vele zaken aan de Bis-

fchoppen over, welke zij voorheen reeds begonnen

liadden , in naam hunner gemeenten , op hunne verga-

deringen te beflislèn. Zelfs kregen de Bisfchoppeti

thans het recht, om als fcheidslieden in burgerlijke

vcrrdiillcn , welke tot hen gebracht werden, uit-

fpraak te doen. Dit voorrecht der Bisfchoppeti

werd fpoedig met eenen bijzonderen naam, QEpIsco-

pnlts Audientia^ Bisfchoppclijk verhoor,) aangewe-

zen (*), en ondcrfcheiden van eigenlijk Rechtsge-

bied, Qjiirisdictio ^^ welke laatfte niet tot hen be-

hoorde , maar waar van zij zich , vervolgends , al-

lengs insgelijks meester wisten te maken,

In

(*) Lihr. I. Cod. lufi. t. 4.
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ïn de eerde plaats werden tot dit Bisfchoppelijk m
gehoor en beflisfing gebracht , zaken , die het geloof! ^^ek

den Godsdienst , en de Kerk betroffen. Uit eenen Hoofdfï.

Brief van ainibrosius (*), zien wij, dat Keizer na C. G,

VALENTiNiANüS I, zulks zelfs door eene wet aan i^^\^^
hun bevestigd had. Deze Bisfchop , door valen \

—
TiNiANus II , aan het Hof ontboden , om zijn ver- ^" zakea

' ' vange-
fchil met den Ariaanfchen Bisfchop auxentius, loof, den

voor den Keizeriijken Geheimraad, (/« Conftstorio,') God.--

te laten beflisfen , weigerde aan dit bevel te gehoor- ^^rk be-

zamen , zich beroepende , op de fchikkingen door treffende.

's Keizers Vader, niet alleen mondelijk, maar ook

bij eene lütdruklijke wet, gemaakt, dat verfchilleny

het geloof of eenen Geestlijken betreffende , door

zulken moesten beflist worden , die een gelijk ambt

en gelijk recht hadden. En , wanneer in het gemeen

een Bisfchop befchuldigd werd, zou het onderzoek

gefchiedcn door een Gerichtshof van Bisfchoppen»

In andere wetten , werd het onderfcheid min of

meer duidlijker bepaald, tusfchen zaken, Aqu. Gods-

dienst betreffende , welke aan de Bisfchoppen geacht

werden te behooren, en andere zaken, van welke

de gewone richters kennis droegen , of die den Staat

tiangingen, en welke naar de gewone wetten bellist

moesten worden (f).
Dè

(*) Epist. Libr, II. Epiit. 13. pa^. 203. Tom. V.

Opp. Paris, 1642. fol.

(fj Men zie daar toe na eene wet van valentinia-

Nus III, van het jaar 452. Nov. XII. pag, 127. Tom,

IV. Part. II. Cod. Theod. ed. Rilt.

V. Deel. O
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III

BOEK
VI

Hoofdft.

nn C. G
Janr 363
tot 476

Omtrent

deKerkc
tucht.

Als

fcheids-

lieden

ook ia

burger-

lijke ver
fchillen.

De invloed, welken de Bisfchoppen zich verwof-

ven hadden, werd, in fpijt van alle bepalingen der

Keizerlijke wetten
,
gehandhaafd en vergroot , door

de Kerkelijke tucht en flrajfen , welke zij daar bij

* oplegden , aan welke de Vorften zelve , uit ijver

voor den Godsdienst, zich onderwierpen, en die

zich tot zoo vele misdaaden , en onderwerpen , zelfs

burgerlijke, bij voorbeeld, het huwlijk, uitftrekten-,

dat daar door de onderfcheidingen der wetten , tus-

fchen Kerkelijke en Burgerlijke misdaaden, vaak

geheel nutteloos gemaakt en te leur gefield werd;

terwijl de Keizers, naar het fchijnt, niets konden of

durfden ondernemen, ©m dezen invloed, welke bij

de meeste Christenen reeds zoo eerwaardig gewor-

den was 5 te beperken.

Veeleer vergunden zij aan de Bisfchoppen het

recht 5 om als fcheidslieden , en goede mannen ,

zelfs in burgerlijke zaken ^ beflisfende uitfpraak te

doen, wanneer zij door de twistende partijen daar-

om verzocht werden; ook werd den Overheden ge-

last , aan zoodanige uitfpraken der Bisfchoppen de

hand te houden, en die ten uitvoer te doen bren-

gen. Ook dit had , onder de Christenen , eenen ou-

deren oorfprong , doordien zij naamlijk , onder de

Heidenen, vrijwillig hunne verfchillen, door verftan-

dige Christenen, Ouderlingen en Leeraars, hadden

laten beöordeckii , naar den raad van den Apostel,

I. Kor. VI. 4., hoedanige beöordeelingen de Bis-

fchoppen allengs aan zich getrokken hadden , en

thans, geflerkt door het gezag der wetten, uitoe-

fenden; alhoewel hun dit dikwijls zoo veel werks

ver-
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vcrfcliafte, dat zij 'er zelve zich ten flerkflen over m
beklaagden (*), evenwel overreedden zij zich zei- ï'oek

ven en de overige Ciiristenen , dat dit tot hun ambt
fioofdft.

behoorde, uit hoofde van het voorfclirift des Apos- na C. G.

tels. In het begin der vierde eeuw werd ecliter dit l^^^ ^ 5*
° tot 4/6,

gezag der Bisfchoppen door verfcheidene wetten der——

.

Keizeren binnen zekere palen gebragt, zoodat het

zich enkel tot Burgerlijke, maar geenszins tot /Ijf-

ftraflijke zaken, mogt uitftrekken.

Daarenboven hadden de Bisfchoppen inzage in Huw-

verfcheidene zaken , welke eigenlijk tot de ffewone )'i'^^^^"

.

'-
ken.

Overheid behoorden, het zij, omdat men geloofde,

dat de gronden van beflisfing' daarbij uit den Gods-

dienst ontleend moesten worden, of dat de Keizers

het aan de Geestlijkheid , als een voorrecht , overlie-

ten. Tot de eerde foort behoorde het huwlijk, en

liet geen daar toe betrelddng heeft. Reeds vroeg

hadden de Christelijke Leeraars het huwlijk als hei'

lig befchouwd, en wanneer de Apostel paulus,

e Efez. V. 32. ) hetzelve als eene verborgenheid , als

een geheimzinnig beeld van verhevener zaken, be-

fchouwde, had de oude Latijnfche Overzetter daar

het woord Sacramentum , (^eene heilige fchikkiug

of

(*) AUGUSTiN. de Opere Monachorum Cap. 3;^. To7n,

VI. png. 3Ö5. ed. Bened. Antverp. Enarrat. in Pfabn.

liR. Serni. 24. Tom. IV. Opp. pag. 1004. ambros. L/^r,

VI. p. 49. png. 307. Men vergelijke johan le gendre

Episcopale judicium adverfns calumnias Jac. Cothofredi

acerrime defenfum , et ab omni falji fuspicione pleuiifi-

vie vindicatum pag. 68. Paris. 1690. 410.

Q2
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III of verordening^') gefield, welk woord naderliand

"^Y ^00 misbruikt is geworden. De Leeriiars der Chris-

^ Hoofdft. tenen hadden reeds vroeger bepaald, dat zij, die

na C. G.
g^,^ huwlijk wilden aangaan, zulks aan de gemeen-

tot 4"6! fs moesten bekend maken ; zij hadden de tweede

huwlijken, en de huwlijken met Heidenen of Joo-

den , als ook met Ketters, als ongeoorloofd en

zondig verworpen; de echtfcheiding , alleen in ge-

val van overfpel, toegelaten, en eindelijk, ten na-

deele van het huwlijk, den ongehuwden flaat ten

hoogflcn aangeprezen , en dezen aan de Geestlijk-

heid allengs eigen zoeken te maken. Deze bepa-

lingen hadden haren invloed op de wetten der Kei-

zeren, omtrent dit onderwerp, dus fchafte kon-

STANTYN de Groote de aloude Romeinfche wet te-

gen den ongehuwden (laat af, en zijne opvolgers

verboden de huwlijken tusfchen Jooden en Christe-

nen. Huwlijken tusfchen Broeders en Zusters Kin-

deren waren tot de tijden van theodosius den

' Grooten geoorloofd, ambrosius hield deze huwlij-

ken voor bloedfchendig en ftrijdig met de Godlijkc

wetten ( *
) , en Keizer theodosius verbood ze , op

flraffe van ballingfchap , en brandmerken , kono-

Rius verzachtte deze ftraffen, in verbeurdverklaring

der goederen, met bijvoeging, dat de kinderen, in

zoodanigen echt verwekt, voor onecht zouden ge-

houden worden (f), arkadius trok de verbeurd-

ver-

(*) AMBROS. Epist. 49. Libr. VI. Tom. V. pag. 307.

(t) Libr. III. Cod. Theod. tit. 10. Si nuptiie ex ra^

fcripto pei. leg. i.
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verklaring in, maar verklaarde de kinderen voor on- III

echt (*). AUGusTiNus (f), en athanasiüs (§), ^^^
vonden niets ongeoorloofds in deze huwlijken , en Hoofdfl,

ARKADius trok de oude wetten tegen dezelve we- "^ C. G,

der ni (•*}. tot 476.

De eerbied voor de Gecstlijkheid klom , in het

begin der vijfde eeuw, zoo hoog, dat de n-eiten .
^J^^l"

en Overheden zelve, niet min dan ongelukkigen en ongeluk-

weerlozen , tot der Bisfchoppen hulp en a;uizien ge- '^'Scn

wezen werden. Dus gebood iionorius (ff), dat,

wanneer flaven van hunne Heeren openlijk verftotcn

werden , die genen , die hen zouden aannemen

,

hunne eigenaars zouden wezen, indien zij daar van

een gefchrift, docr den Bislchop der plaats, als

getuige , hadden laten tekenen. Eenige jaren te

. vooren had dezelfde Keizer bevolen (§§) , dat

,

wanneer ongelukldge onder de Barbaarfche volken

gevangenen, tot hunne vaderlijke bezittingen weder-

keerden, de Bisfchoppen zorgen zouden, dat nie-

mand hen daar in verhinderde. Jn deze wet wor-

den de Bisfchoppen, bij uitnemendheid, Chrhtenen

genoemd, hetwelk ook in andere wetten van dezen

tijd niet ongewoon is. Volgends een bevel van

TIIEO-

(*) Lih-, III. Cod. Th. t. 12. de incest, iiupt. l. 3.

i\^ De Civit. Bei Libr. XV. Cap. 16.

C§) ^V^^^Pf' SS. pag. 137. Tom. II. ed. Benedictiiï,

(**) Libr. V. Cod. tit. 4. de niipt. leg. 19.

(ff) Libr. V. Cod, Theod. tit. 6. de cxpofitis , kg. 2.

(§§) Libr. V. Cod. Theod. tit. 5. de postlim. leg. 2.

Liir. VIII. Cod, luflin. tit. 51. de postlim. leg. 20.

Q3
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III THEODOSius n, van het jaar 428, werden jonge

BOEK Dochters en Maagden, welke door liare Vaders of

Hoofdft. Heeren, vuilgevvins halven, tot ontucht gedwongen

nn C. G. werden , niet alleen tot de Richters , maar ook aan

loT 1-6 ^^ Bisfchoppcn gewezen , om hulp te vragen tegen

— dit geweld (*).

Voor- Zelft omtrent misdadigers , die zich in gevange-
fpraak

^jsfen bevonden, droeg honorius, toen hij, in het
voor ge-

r.-

vangeiien jaar 409 , aan de Richters gebood , om des Zondags

de gevangenen uit de gevangenisfen voor zich te

laten brengen , en dezelve af te vragen , hoe zij be-

handeld werden, aan de Bisfchoppen op, om de

Richters aan hunnen pHgt in dezen te herinne-

ren (f). Ook brachten de Bisfchoppen en Geeste-

lijken, in het gemeen, meermalen, hunne voorfpraak

in, ten behoeve van misdadigen, om derzelver flraf-

fen te verzachten. Dit fcheen voor hun eerwaar-

dig amht te voegen , men duifde hunne voorfpraak

naauwlijks afflaan, en hun aanzien rees daar door

bij het volk te hooger. De Monniken en Kluize-

naars , die wegens hunne Heiligheid vermaard wa-

ren , en den naam van wonderdoeners hadden
,

niaa'-^'^'"' inzonderheid van zoodanige voorljiraak hun

werk. KONSTANTYN de Groote had eencn foldaat

van zijne lijfwacht ter dood veroordeeld. Toen de-

ze met ketenen beladen in de gevangenis gebracht

werd, verzochten velen den Monnik eutychia-

NUS ,

(*) Libr. XV. Cocl. Theod. tif. 8. de Lenouib. l. 2.

(f) Libr. IX. Cod. Theod. tlt. 3. de Ciisiod. rcor. /.

7. Cod. luftin. tit. 4. de Episcop. leg. cj.
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KUS , van de gezindte der Novatianen , die in de UI

iinbiiurfchap leefde, en door zijne wonderen zelfs "*^f^

bij den Keizer bekend was , om door zijne voor- Hoofdfï.

fpraak den gevangenen te redden. Hij beloofde het , "3 C. G.

maar hem onder het oog gebracht wordende , dat ^^^^ |^|*

zijne voorfpraak te laat zou komen, indien hij zich — . %

eerst tot den Keizer wendde, verzocht hij de Ker-

kermeesters , den misdadiger te ontflaan , en als zij

dit weigerden, ging hij in perfoon in den Kerker, waar

van de deuren zich van zelf voor hem openden ,

gelijk de kluillers van den gevangenen afvielen. En

nu reisde eutychianus naa Konflantinopolen ^ en

verwierf van den Keizer ligtlijk de vergiffenis voor

den misdadiger (*). Bij een oproer te Antukhii^

onder de regering van theodosius den Grooten^

bad de Bisfchop fla\ianus om genade voor de in-

woners dezer fLid. Voornaamlijk kwamen de Mon-

niken, van het nabuurig gebergte, bij geheele hoo-

pen in de ftad , en zaten geheele dagen lang voor

de deuren van het Raadhuis
,
gereed , om de ge\^n-

genen met geweld te bevrijden, als zij ter dood ge-

leid zouden worden. Zij verwierven hier door van

de Richters opfchorting van de uitvoering van het

vonnis, opdat zij hunne voorfpraak bij den Keizer

20uden inbrengen, tot wien zij eerst in perfoon rei-

zen wilden, maar wien zij, vervolgends, een ver-

zoekfchrift: aanboden, chrysostomus , die dit ge-

val uitvoerig befchrijft (f), noemt dit gedrag eene

• (•) socRATEs Hht. Eccles.' I. 13. P'^°^'

(t) Ornt. XVII. ad Antiochen. pag. 1-2. fq. Tmu

II. Opp, ed. Benedict,

Q4
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III grootheid van ziel, en prijst tev^ens de Leerüareil

BOEK
^igj, gemeente aldaar , omdat zij gewillig ge-

Iloofdft. weest waren, om hun leven voor de gevangenen

na C. G. op te ofleren. Velen van hun, zegt hij, hielden,
Tnnr 'XÓ'X

tot 4.76^^^^ eigene handen, de Richters tegen, en lieten

* hen niet eer op het Raadhuis gaan , voordat zij hun

een gimdig vonnis beloofd hadden; die dit weiger-

den, Ipraken zij vrijmoedig aan, maar hun, die een

gewenscht antwoord gaven, kuschten zij de han-

den , en omhelsden zij de knieën, aimbrosius ,

voorzichtiger dan chrysostomus , zelf gewoon den

liefdepligt van voorfpraak te oefenen ('*'), prees

denzelven ook den Bisfchoppen aan, doch met bij-

gevoegde vermaning, om ecnen ter dood veroor-

deelden Hechts dan van den dood te verlosfen, wan-

neer 'er geene verwarring uit ontftaan kon; niet uit

praalzucht, meer dan uit medelijden, opdat wij niet

grooter wonden flaan, zegt hij (f), wanneer wij

kleine zoeken te genezen. Doch de gewelddadig-

heid, met welke andere Geestlijken, en voornaam-

lijk Monniken , hunnen onbezonnen ijver onderfteun-

den, noodzaakte de Keizers, om door ftrenge wet-

ten daar tegen te voorzien. Dus gebood theodo-.

sius de Groote ^ in het jaar 392, den Overheden

niet te duiden , dat een veroordeeld misdadiger
,

wiens misdaad geen verder beroep op hooger Recht-

bank duldde, door de geestlijken aan de uitvoering

van

(*) PAULhM Fit. AMBROS. /). 86, 88. cd.Paris. 1642,

. (t) i)(? Ofjiciis Libr. II. Cap. 21. Op gelijke wijze

I^aadelde augustinus Ep. 133, 134. T. II. Opp.p, 300.
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.r^;; het vonnis onttrokken zou worden (*). Doch III

zoo min bekreunde men zich hier Jian, dat arka- ^^fjc

Dius , in het jaar 39S , dit andermaal verbieden Hootllrt.

moest. Het ging zoo ver , zegt de Keizer , dat het "-i C. G.

meer naar openlijken krijg en oproer , dan naar eene
l^j.

\j^*

gcrichtclijke handeling geleek. Evenwel vergunde hij

te gelijk den Bisfchoppen, den befchuldigden , zoo

lang het nog tijd was , door beroep op hooger

Rechtbanken , te hulp te komen , indien de Richters

aan dezelve geen behoorlijk recht deeden wederva-

ren (t).

Van ouds waren bij Jooden en Heidenen, vrijplaat- Het recht

zen bekend, waar ongelukkigcn den toevlucht kon- ^f"^'^'J"^ "
plaaczeu,

d.<i\\ nemen en befcherming vonden. Ook deze gin-

gen tot de Christenen over ( § ) , doch zoo veel

goeds dezelve, wel bepaald, in fommige gevallen,

konden aanbrengen , zoo groot was weldra het mis-

bruik derzelven , dat de Keizers genoodzaakt waren ,

daar in te voorzien. Eene wet van theodosius

den Grooten^ van het jaar 392 (**) , gebood, dat

zij, die, lands belastingen Ichuldig zijnde, in de

Kerken den toevlucht namen, of terlloiid daar uit

zou-

(*) Libr, IX. Cocl. Th. til. 40. de pcenis l. 15. Libr.

ÏX. Coó. Th. t. 3(5. Qjtor. /Ippcllat. non recip. leg. 31.

Ct) L. 16. Cod. Th. de pocuis Libr. XI. fit. 20. de

Appellat, l. 5/. Libr. I. Cod. Iiifi. t. 4. de Episc. Au~

dient. leg. 6. Libr. VII. tit. 63. de Appellat, leg. 29.

(§} Men zie gothofredus Coniment. ad. leg. IX. C,

Theod. tit. 45. de his qni ad Ecclcs. coJifug, leg. i.

(*) L, c. Cod. Theod.

Q5
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III zouden gehaald worden, of dat de Bisfchoppen
,

BOF.K ^Iq j^gj^ verborgen hadden, voor hen betalen zou-

Hoofdft. ^^* I^"s verbood arkadius dezen toevlucht in

na C. G. het Jaar 397, aan de Jooden, gelijk wij liier voor (*)

tot'* A7Ö* S^^i'^" hebben ; en in het jaar 398 , aan alle foor-

ten van fchiildenaren , zelfs al werden zij tot Geest-

lijlcen gewijd, of anders van de Geestlijken in be-

fcherming genomen <^t). Misfchien was het deze

wet, van welke socrates (§) en sozomenus (**)

gewagen, als door hem op aanraden van zijnen

Staatsdienaar eutropius gegeven , dat de Kerken

geene vrijplaatzen meer zijn, en dat de genen, die

daar hunnen toevlucht namen , 'er uitgehaald zouden

worden, eutropius was, intusfchen , de eerfte,

die^ door deze wet, zijnen toevlucht miste. In on-

genade des Keizers gevallen, vluchtte hij in ecne

Kerk, en de Keizer beval, hem uit dezelve te ha-

len, doch CHRYSOSTOMus vcrlcende hem befcher-

ming , door hem te vergunnen , zich bij den Altaar

,

die de heiligde plaats der Kerk geiicht werd, te

onthouden , en als de foldaten met onlluimigheid op

EUTROPIUS dood aandrongen, hield chrysostomus

voor eene verbazende menigte volks ecne Leerreden

van zonderlingen inhoud. Desniettegenftaande werd

eutropius uit de Kerk gehaald , en vervolgends

ma C'jprm gebannen, alwaar hij, kort daar na, op

aan-

(*) Bladz. 112.

(f) L. 3. CW. Theod. eod. tit. CuU. l. 16. de poenh

l. sy.--de appclL l. 33. de Episc.

(§) Hist, Eccles. VI. 5. (**) HisL Eccles. VIII. 7.
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aandoken van den Veldheer gainas, ter dood werd lïl

gebracht, alhoewel men hem, het leven, bij eede, ^^-^

had toegezegd ( * ). De wet van arkadius bleef Hoofdft.

dus, naar het fchijnt, in kracht, maar zijn Zoon "^ ^- ^«
T?.ir "^61

THEODOsius n verleende dit recht van vrijplaats
jpj. ^^^[

op nieuw, in het jaar 431, aan de Kerken (f).

Tot deze wet gaf, volgends socrates (§), de

domheid van eenige uithcemfche (laven van eenen

zeer aanzienlijken man te JConftantinopolen aanlei-

ding, die de wreedheid van hunnen meester, met

het zwaard op zijde, in eene Kerk ontvluchtten,

alwaar zij met het zwaard in de hand zich om den

Altaar fchaarden, gereed om zicli te verdedigen, ja

zelfs eenen Geestlijken doodden , en eenen anderen

verwondden, tot zij, eindelijk, na eenige dagen,

zich zelven ombrachten. Dit geval gaf aanleiding,

dat de Keizer gebood, dat het recht van vrijplaats

eener Kerk zich zou uitfh-ckken, tot derzeïver ge-

heclen omvang , bevattende ook de aangebouwde

huizen, gangen, hoven, tuinen, baden enz. INIaar

tevens zou niemand zich vermeten, met wapens

voorzien, daar den toevlucht te nemen. De Keizer

voegt 'er bij , dat hij zelf zijne wapens en lijfwacht

voor de Kerk laat blijven , zelfs bij den ingang

den

(*) CHRYsosTo:\i. Homilia in Eutrop. Opusc. 7ö;//. T-V.

p. 481. socRAT. ef sozoM. //. CC. zosiM. H. L.V.p. 312.

(t) Men heeft deze wet nog in het Grieksch en La-

tijn Lil;r. IX.C^rf. Theod. t. 45. de h'n qiii cd Eccl.conf,

l. 4. et. L. III. C. Th.p. 395. ed. Rin. L. I. C. hfi. t. 12. /. 3.

(5) lihi. Eccles. VIL 33.
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III den Keizerlijken Iloofdwrong , of d'iadema , afleg-

^^.
j'^ gende , en niet t ^t ^t\\ Altaar naderende , dan op het

Hoofdft. oogenblik, als hij daar zijne gaven bracht, dewijl

na C. G. hjj 2ich niets van de daar tegenwoordig zijnde God-

tot 476
'''^^" wilde aanmatigen. In het volgende jaar 432,

• gaf hij aan deze wet nog nadere bepalingen (*),

Gcestlijlc Een ander voorrecht der Geestlijkcn , hetwelk hun
erichts-

^^.wtaqxy vergrootte , was , dat zij een eigen Gerichts-

hof hadden , ( Forum Ecckfmfliciim , ) gelijk reeds

Keizer konstantius, in het jaar 355, eene wet

had gegeven (f), dat een Bisfchop nergens anders

dan voor andere Bisfchoppen, dat is, voor Kerk-

vergaderingen , te recht zou flaan. Evenwel niette-

genflaande deze en meer andere wetten van volgen-

de Keizers, vrij algemeen, over dit onderwerp fpre-

ken, fchijnt nogthans uit andere te blijken, dat de

Keizers dit alleen van Kerkelijke en Godsdienffige

befchuldigingcn verdaan wilden hebben (^}. Doch,

wel-

(^*) L. 5. Cod. ThcocL de hh qiii ad Eccles. conftig,

L 4. Cod. Iiift. cod. tit. Verg. nog eene wet van Keizer

HONoiiius in het Westen, van het jaar 414. leg, 2. Cod,

de hh qiii ad Eccles. eet,

(t) Zie ons IVde Deel, Bladz. 259.

(S) Dus is 'er eene wet van ho.\orius in het jaar

412. (/. 41. Cod, Theod, de Episc. Eccles. et Cler.')

welke onbepaald zegt, dat de Geesdijken alleen voor de

Bisfchoppen befchuldigd moeten worden. Schoon hij in

het jaar 399 bepaald had {^Libr. XVI. Cod. Theod. tit.

II. de Relig. l. i.) dat enkel zaken van den Gods-

dienst door de Bisfchoppen, maar andere vcrfchillen door

de
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welke ook de mening der Keizeren ware, men m
vindt, om dezen tijd, reeds fpooren genoeg, dat ^oek

de Geestlijlcen zich Jian die Burgerlijke Gerichtsho- Hoofdff.

ven hebben zoeken te onttrekken. De derde alge- "^^ C. G,
Toot* ^^2

meene Kerkvergadering te Karthago , in het jaar
-J^^ ^^*

397, eene andere Afrïkaanfche Kerkvergadering, in

het jaar 407, enz. (*), befloten , hoofdzaaklijk

,

dat elk Bisfchop, Ouderling, of Geestlijke, die zij-

ne verfchilzaken door Burgerlijke Richters liet be-

oordeelen, zijn ambt verliezen zou. En op eene

andere vergadering te Karthago^ in het jaar 401,

werd befloten , dat het niemand vrij zou flaan , de

verdediging van eenen Bisfchop of Geestelijken, die

wegens eenige misdaad door een Geestlijk of Bis-

fchop-

de Overheid zouden beoordeeld worden. Zoo is 'er

eene wet van valentiniaan III, of liever van zijne

Moeder en hare Staatsdienaren, in het jaar 425, dat de

Geestelijken, welke de tegen -Keizer joannes, kort te

voren , zonder onderfcheid, voor Wereldlijke Richters

getrokken had , alleen voor de Bisfchoppelijke Recht-

bank, (^Episcopalis Audicntia') ftaan zouden, dewijl het

ongeoorloofd zij , dat de dienaars van een Godlijk ambt

nan het oordeel van WereldHjlce Magten onderhevig zou-

;den wezen. (/. 47. Cod. Theod. de Episc. Eed. et Cler.') \

Maar, in vervolg van tijd, in het jaar 452, maakte ook

deze Keizer de bovengemelde onderfcheiding. (valent.

Novel. 12. pag. 127. Cod. Theod. Tom. VI. P. II.

(*) Conc. Carth. III. Cap. 9. ap. Hard. Concil.Tom.

l, pag' 962. ef in Cod. eau. Eccles. Afr, Cap, 15. ibii-.

pag. 874. Qap. 104. pag, 913. et:.
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!II

BOEK
VI

Hoofdft.

na C. G.

Jaar 363.
tot 476.

DeGeest-
lijken

dulden

geen be-

roep op
Wtreld-
fcbe

Recht-

banken.

fclipppclijk Gerichtshof gevonnisd was, op zich te

nejncn (*).

De GcestUjken konden tlians niet meer dulden,

dat men zich van de vonnisfcn van Kerkvergade-

ringen op den Keizer of de Wereldlijke Overheid

beriep. Eene Kerkvergadering te /Intiöchiè, in het

jaar 341, had daaromtrent reeds een ftreng befluit

genomen ( f ) , gelijk een g^zG-gd^ van KONSTANTyrj

den Grooten ^ in een voorgaand Deel (S)? bijge-

bracht, den Geestl ijken fraai in de hand weckte,

en van hen vjd opgemerkt werd (**). ]\'len vindt

nog wel, van tijd tot tijd, voorbeelden, dat Bur-

gerlijke Richters in zaken , de Geestlijkheid betref-

fende, geoordeeld j en hen zelfs, even als andere

Burgers, gedrafc hebben. Zoo liet de Stadliouder

van Rome ^ 'm het jaar 366, de deelpjigtigen aan

het fchandelijk oproer, bij de verkiezing van eenen

Bisfchop, Geestelijken zoo wel als Leeken, ftraf-

fi^i^ (tt)' Doch zulke gevallen werden, van tijd

tot tijd , zeldzamer , zedert de Bisfchoppen , met

' AM-

( * ) Couc. Cavth, 'V. ap. Hard. l. c. pag. 987. etc.

(f) CojkH. Aiitioch. Cap. i2.p.5^S.ap. Hard. l. c.

(5) IVde Deel, Bladz. 139.

(**) OPTAT. Milevit. de Schism. Bonatht, Lihr, I.

Cap. 35.

' Ol") socRAT. Hht. Eccics. IV. 29. Vergelijk ook hier

voor Bladz. 237. een dergelijk voorbeeld. Behnlvcn an-

dêren bij hilar. Libr. contra Auxent. pag. <,<)'j. Tom. II.

«n AU<JUSTiNUS adv. Crescon. Lihr. 111. Cap, 56. Lihr»

IV. Cap. 4. Torr.. IX. Opp,
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AMEROSius , openlijk en eenparig beweerden , dat III

de Keizers en Wereldlijke Overheden in Kerklijke ^°^^

zaken niets te bevelen hebben , hoe zeer zij te vo- pioofdfl.

ren den Donatisten dezelfde (lelling kwalijk gcno- na C. G.

men hadden (*). Zelfs maakte men het befchul-
J^^ ^^g

digen en vonnisfen van eenen Geestelijken , in het '

algemeen , moeilijk , waar over mëRONYMUS zelf

luid klaagt (f). „ Het is moeilijk," zegt hij,

5, eenen Bisfchop te befchuldigen. Want men ge-

„ looft het niet, als hij gezondigd heeft; en men

„ ftraft hem niet, wanneer hij 'er van overtuigd

„ wordt." In Afrika had men vastftellingen ge-

maakt, dat, indien een Bisfchop^ buiten den tijd

der jaarlijkfche Kerkvergaderingen , befchuldigd werd ,

zulks bij den Primaat zi.iner Provintie moest ge-

fchieden , . die twaalf BisfaJwppen benoemen moest

,

om 'er met hem over te oordeelen. Over eenen Ou-

derling of Priester moesten vijf of zes ^ en over

eenen Diakon , twee of drie Bisfchoppen oordee-

len (§). Ook matigden zich enkele Bisfchoppen

het recht aan, om over de Ouderlingen hunner ge-

meente een vonnis uit te fpreken , hetwelk hun

vooral van de laager Kerkbedienden niet betwist

werd. Verders, maakte men omtrent de genen, die

eenen Geestelijken befchuldigen wilde, vde bepalin-

gen.

(*) OPTAT. Mikvet. l. c. Libr. III. Cap. 3.

( j ) Connnent. in Ecclefiast. Cap. 8. pag. 70. T. VII.

(5) Concil. Carth. II. Cap. 10. pag. 953. ap. Hard.

Tom. I. Conc. Carth. III. Cap. 7-8. ib. pag. ^6\. Cod.

Can. Eccles. /ifvic. Cap. 12, ip, 20. ib. p. 871, t'-js»
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lïl gen. Onder anderen nam de tweede, Oecumenifche

^

BOEK
(^ algemeene , ) of eerfle KouftnntinopoUtaaufche Kerk-

Hoofdfl:. vergadering ^ in het jaar 381, daaromtrent een zeer

ta C. G. uitvoerig befluit. Indien iemand peribonlijke bezwa-

tot^ 6 ""^^ ^^S^" eenen Bisfchop liad , kon liij zonder ver-

•:-.:_ . der onderzoek tot de bcfchukliging toegelaten wor-

den. "Maar, in een Kcrklijk vergrijp mogt geen

Ketter èen' rechtzinnig Bisfchop befchuldigcn , ook

niemand, die zich van de KathoUjke Kerk gefchei-

den- had, al ware hij Rechtzinnig, ook niemand,

die over eenige zaak gevonnisd, of in den ban ge-

daan was, het zij Géestlijkc of Leeken, insgelijks

niemand, die zelf onder befchuldiging ftond enz (*).

Zoo ver gingen zelfs de Gccstlijkcn reeds, ten de-

zen tijde, dat zij de Wereldlijke Overheid tot uit-

voerers van hunne vonnisfen poogden te maken.

Dus was te Anti'óchiê befloten, dat Geestlijken, die

zich van hunnen Bisfchop afzonderden, en eigene

gemeenten oprichten , indien zij aan de vermaningen

geen gehoor gaven , door de Wereldlijke magt ge-

noodzaakt zouden worden (f). Zelfs zeide gre-

GORius- van Nazlanzus ^ eenen Keizerlijken Stadliou-

der, in éene Predikatie, openlijk in het aangezicht,

dat de Geestlijkheid ook eene magt en Richterftoel

,

(Syv«<rê<« Jc«» /£>J^<5*,) bezit , waar aan de Wereldlijke

magt naar de wet van christus onderworpen is (5).

Hoe

(*) Cap. 6. png. %\2, ap. Hard. l. c.

(^ f } Concil, /lutioch. Cap. 5 . pag, Sg6. ap. Hard.

(g) Orat. XYIL pag. 271. Tom. I. Opp. Verders

zie men over het Kerklijk Rechtsgebied, dcszelfs oor-

fprong
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Hoe zeer alle de Lccriiars der Christenen oor- III

fpronglijk ondcriing gelijk, en gecne bchcerlcbers , ^^^'J^

maar Opzieners, Leeraars en Dienaars der Kerk Hoofdfl»

waren, al fpoedig echter matigden zij zich cene we- "^^ C. G.

zenlijke regering en belhuir der gemeenten aan, waar
J^j 2.76,

toe de namen van Voorflanders , Beftuurers , Hooge* --

priesters enz. , al vroeg misbruikt werden : orige-
''*^^'/^''^'

^
. gering.

NES noemt reeds de Bisfchoppen de Overheden der

Stad Gods C * ) 5 welke hij met de Wereldlijke Over-

heden vergelijkt. Na dat de Keizers Christenen wa-

ren geworden, vormde zich dit Kerklijk beftiuir of

•regering, en weldra ontftond een Geestelijk Gebied^

of Staat ., te midden van den Burgerflaat , en van

dezen geheel afgefcheiden. De eernamen der Bis-

fchoppen werden menigvuldiger en grootfcher. Men
noemde hen Vorftcn der Kerk (f), chrysosto-

Mus vergelijkt zelfs ( S ) 9 <^e GeestUjken en hunne

Toehoorers met Regenten en Onderdanen, Het

woord Heilige of Geestelijke Regering^ of Pr/Vy-

terregering, C'2f«f^<«,) kwam echter eerst recht

in gebruik, nadat een bedrieger, onder dtn naam

van DiONYSius Areopagita , in de laatfte tijden der

vijfde eeuw , zijn Boek gefchreven had de Hierarchia

Ecclejtajlica,

Zelfs

-fprong en voortgang, ten dezen tijde, jac. gothofre-

öus en andere Schrijvers bij schröck Kirch-Gefch. VIII,

Th. S. 73. f. (*) Co!;tr Ce/s. L. III />. 125). cd. Speuc.

(t) EUSEB. Hht. Eccles. VI. 28. HiëaoNYM. Cov.mieni,

in Pf. XLV. Toin. VIII. p. 55. //; Jer, III. 14. V. ii.

il') De Sacerdot, III. 14.

V. Deel. R
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III Zelfs kregen de Bisfchoppen onderling cenen on-

^^^^^ derfclicidencn rang, zoo door de nadere verbindte-

Hoofdft. nis tusfchen de gemeenten in het Romeinfche Rijk^

na C. G. (Jqqi- j^^t aanzien , hetwelk fommige Bisfchoppen teil

to't 476.^^^'''^ ^y ^'^ Christen- Keizers verkregen, door de

' Kerkvergaderingen , bijzonder de algemeene , in wel-

9l .^' ke kleiner Bisfchoppen, allengs, afhanglijk werden

rang der van de voorzittende en meer vermogende, tot men
Bisfchop. eindelijk de geheele inrichting en regeringsvorm van

Metro- ^""^^ ^y'^ "^ ^*^ K^rk navolgde en overnam. Reeds

politanen op het einde der tweede en het begin der derde

^"^* eenw, begonnen zich de Bisfchoppen der hoofdftc-

den , (^Metropolis , van daar Metropolltanen genoemd ,)

boven de overige Bisfclioppen van hun Gewest of

Provintie te verheffen. Zij riepen de Kerkvergaderin-

gen van het Landfchap bijeen, zaten daar in voor,

en verzonden derzelver befluiten. De overige Bis-

fchoppen des Landfchaps werden door den Metropoli'

taan , of in zijnen naam , ingewijd ; bij ontflane ver-

fchillcn wendden deze zich eerst tot den Metropoli'

taan^ en in het gemeen waakten zij over de Kerke-

lijke wetten en derzelver uitoefening in het gantfche

Landfchap. Zij droegen ook den naam van Prima

Scdis Episcopi , Primates , Tr^aloi , m'^uKui , g|»^-

')(^oi TYi? 'cTvoc^'yj.xi. Zelfs werd de Metropolitaan van

/llexandrië Aardshisfchop ^ ('A^9(;;g;r<f;coffö$'
, ) ge-

noemd, welke titel ook, in de vijfde eeuw, aan de

Bisfclioppen van Rome ^ Antïöchi'è^ en meer andere,

werd medegedeeld. Men vond wel ééns meer dan

ééne Metropolis ^ en dus meer dan één JMetropoli-

taan^ in dezelfde Provincie, dus werden, in de

Kerk-
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keil^vcrgaderiiTg van Niceë de titel en de rechteil Ht

van Metropolitaan toegekend aan den Bisfchop van ^^^^^

yerufalem , toen JEUa , blijvende nogtlians de Bis- Hoofdrt*

fehop van Cafareè de eigenlijke MetropoUtaan van na C. G*

Palaeftina, De MetropoUtaan van Alexandri'è had |^" ^^*

ccnen voorrang boven de meeste anderen , omdat ..

hij , ook in de landen , aan Egypte grenzende , zijne

rechten uitoefende. Li het eigeriJijk Proconfularisch

i^frika was Karthago de Metropolis in het Burger-

lijke en Kerklijkc, maar in Numidi'è en Mauritanië

was de Bisfchop, die ten aanzien van zijne inwij-

ding de oudfte was, telkens de MetropoUtaan»

Eerlang (legen fommige Metropolitanen de overige PatriaN

te boven, bijzonder de Bisfchoppen van Rome, An- ^^^"*

tiöchiê^ en Alexandri'è. Zij werden door de Kerk-

vergadering te Nice'ê aan malkandercn gelijk gefield ^

en in de rechten bevestigd, welke zij over meer

Provintiën oefenden. Men heeft in later tijden, over

den zin des zesden Canons dezer vergadering, waar

in dit befluit voorkomt, getwist, of dezelve deze

Bisfchoppen als Patriarchen, dan als Metropolitan

fjen, heeft aangemerkt, gelijk in het gemeen over

den oorfprong van den naam en waardigheid det

Patriarchen. De twee hoofdgevoelens in dezen

twist zijn ; het eerde , dat de Patriarchen reeds lang

tóór de Niccifche Kerkvergadering geweest , en door

dezelve alleen bevestigd zijn, beweeren de meeste

Roomsch-Katholijke Geleerden , willende , dat de Mes>

tropolitanen , en de eigenlijke Patriarchen , van Rome $

Alexandri'è j en Anti'óchiè, van de Apostelen zijn

Verordend en aangclleld. Het ander gevoelen, der

R 2 Pro-
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III Proteflaiiten , bij welke zich echter ook een ver-

^vt'^
maard Roomschgezind Schrijver

, joan launoi,

Hoofdd. voegt, wil, dat de gemelde Canon van de Nicéifche

na C. G. Kerkvergadering van geene andere rechten dan der

toiA.-76
Metropolitanen fpreekt, en dat de Patriarchen eerst,

'

in veel later tijden der vijfde eeuw, zijn ojigekomen.

Tusichen deze beide gevoelens houden, na du pin,

anderen ( * ) eenen middclvveg , welke hier op uit-

loopt : Men oordeelt , dat aan de drie Bisfchoppen

,

in den Nicéifchen Canon genoemd , daar in wel niet

de eigenlijke Patriarchale Rechten worden tfxigewe-

zcn , maar evenwel grooter eerbewijzen , dan aan

alle andere MetropoUtanen. De zaak fchijnt dus

famen te hangen : Men gaf reeds in de vierde eeuw

den naam Patriarch^ van de gooden ontleend,

meer algemeen , aan de Bisfchoppen ; dus noemde

GREGOE.IUS vanNazianzus de Bisfchoppen , die, on-

der KONSTANTYN , uit hoofdc vau de verdediging

der leere van de Nicéifche Kerkvergadering , zoo

veel geleden hadden. Patriarchen (f); zelfs geeft

hij dezen titel aan zijnen vader , die flechts een

Bisfchop van eene Ideine gemeente te Nazianziis

was (§). Maar, als nu de Bisfchoppen van Rome

^

Alexandri'è^ en Antïöchie ^ op de Kerkvergadering

s-mNice'é^ wel niet boven alle anderen verheven,

want

(*) JOAN WILLEM JANUS ch OHgin, Patriarcharum

Christianor, media inter H. Falcfti et G. Beveregii placita

fentcntia. Disf. II. Fit. 171 8. 410.

(t) Orat. XXXII. pag. 525. cd. Paris. 1630,

(S;) Orat. Ydyi. pag. 312.
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want onder de groote Metropolitanen waren 'er nog III

verfcheidene , die lum gelijk waren, maar evenwel, ^'^fJ'

ten aanzien van orde en rang , wegens hunne aan- Uoofdft.

zienlijke (leden en gemeenten in de eerde plaats ge- "^ C. G.

ftcld en genoemd werden , hadden zij aan dezen re- \q^ ^^^*

gel dier vergadering veel te danken, zij breidden -

Iiun gezag, ^\^ Patriarchen ^ met minder tegen Ipraak

uit, en matigden zich, van tijd tot tijd, de rechten

aan , welke , naderhand , tot de waardiglicid van

«enen eigenlijken Patriarch gerekend werden.

Deze rechten , welke vervolgends dooi* de Patri- Rechten

archen werden uitgeoefend, waren voomaaniliik de ï;*^"^..

volgende: De Patriarch had vooreerst het algemeen chen ge-

opzicht over verfcheidene Provintiën of Gewesten", oeieud.

over derzelver Bisfclioppen , en zelfs over derzelver

Metropolitanen'^ met één woord, over eene gehcelc

Dioecefis of Kreits. Hij wijdde de Metropolitanen

van dit zijn gebied in , gelijk deze , doch in zijnen

naam , en met zijne bewiiligiiig , de hun ondergefchikte

Bisfchoppen; de Patriarch zelf werd door eene ver-

gadering van alle de Bisfchoppen van zijnen Kreits,

of ten minden van de Provintie zijner HoofdHad

,

ingewijd. Hij beriep de Metropolitanen tot de Kerk-

vergaderingen , in welke hij voorzat; op licm be-

riep men zich van de uitfpraken der Metropolitanen

en der ProvintiaJe Sijnoden. Hij kon de MetropO'

litanen , als ook derzelver Bisfchoppen, indien him-

"ne 3Ietropolitanen daaromtrent i^chteloos vvnren,

wegens wangedrag afzetten. Ook gebruikte hij de

Metropolitanen als zijne afgevaardigden, werd van

hen in zaken van gewigt geraadpleegd, en lüj deel-

R 3 de
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Til de hun de wetten mede, welke hy van de Keizcrü

^^Y'
ontving enz. (*j,

Hoofdft. Bij '^'^ ^i'is bovengemelde ïianzienlijkfte Patriarchen

na C. G. van Rome , Alexnndri'é , en Antiöchi'é , werd in de
Tont" o/»

o

tot A76
tweede Algemeene

, ( Oecumenifche , ) Kerkvergade-

• ring van Koiiflantinopolen ^ in het jaar 381, een

De Bis-
yie].(je Patriarch eevoegd , ten minflen de grond tot

Konltan- een nieuw Patriarchaat gelegd. Nadat men eerst

linopolen vej-Qj-dend had (f) dat geen Bisfchop zich met eene

denraiiff andere gemeente, dan die van zijn Kerspel bemoei-

nadien jen zou, bij welke gelegenheid deze onderfcheidene
vanRo-

2isfchoppen worden opgenoemd, en de naam van

Patriarchaat ^ ( 7r«7^<*x)n^<flS
, ) en Patriarchen ^ meer

algemeen gebruikt wordt ( § ) , maakte men , in den

derden Canon of Regel, een befluit, dat de Bis-

fchop der ftad KonftantinopoJen ^ omdat deze ftad

Nieuw 'Rome was, den rang terflond na den Bis-

fchop van Rome^ of de voornaamfte eerbewijzen,

(r« Tt^iv^ziat, T»j? r/jUijf,) bezitten zou. Te voren

\yas de Bisfchop van Konflantinopolen , of het voor-

ma-

(*) Deze voorrechten matigden zich de Patriarchen

niet op téns aan, de meesten echter genoten zij reeds

zedert het midden der vijfde eeuw. du pin de Aiit.EccL

BiscipL Disf. I. p. 73. bingfiam Origg. Eccl. T. I. p, 255,

et) Can, 2. p. 810. ap. Hard. Tom. I. Concil.

(5) Volgends socrat. Hist. Eccl, V. 8. Verg. sozoyi,

flist. Eccl. VIL p. THEODOR. Ep. 86. adFlavian. T.Wl,

Opp. p. 963. en H. Eccl. V. 8. Men vergelijke de wet van

den Keizer THEODosius L. XVI. C. Th. t. i. de Frde Cath. l, 3.

invvelke het befluit der Kerkvergadering bekrachdgd worcJt,
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raalig Byzantium ^ aan den Bisfchop van lievaclea ^ III

als MetropoUtaan qï Exarck van de Thracifche Di- "^^J'

oecefis ondergelcliikt geweest , maar zedert Konflan- riootdft.

iimpoleti door Keizer konstantyn tot Hoofdftad "^- C- G.

des Rijks verordend was , flccg het gezag van den \^^ ^_^]

Bisfciiop aldaar tot ecne merldijke hoogte , zoo zelfs , —

—

dat EUSEBius, MetropoUtaan van Nikomedie , en

EUDOxius, Bisfchop van Anti'óchi'è ^ hunne plaat-

zen gcern verlieten , om flechts Bisfchoppen van

Konftantimpolcn te worden. ]\]en vindt niet, dat

de Patriarchen van Alexandri'è ^ en Antiocki'è ^ over

deze vermeerdering van gezag des Konfiantinopoli-

taanfchen Kerkvoogds, fchoon zij daar bij achter

gefield werden, eenige klagten hebben ingebracht,

maar de Bisfchoppen van Rome , fchoon de eerfte in

rang blijvende, bezwaarden zicli al \Toeg over dit

befluit, verwierpen naderhand dezen Kerla-egel, en

zelfs wordt door eenige Roomsch-Katholijke Schrij-

vers deszelfs echtheid in twijfel getrokken (*). Te
weten , deze Bisfchoppen belgden zich , dat het eer-

bewijs voor den Bisfchop van Konflantinopolen daar

op gegrond werd , omdat die ftad JSJieuw-Rome

was, waar uit volgde, dat ook hun aanzien niet

200 zeer rustte op eenige Geestelijke voorrechten

van

(*) BARON. Ann. ad arm. 381. n. 35. fq. Wederlegd

door DU PIN de Ant. Eed. Discipl. p. 48. Ook blijkt de

echdieid van dezen Canon genoeg uit socrat. H. Eed,

V. 8. sozoMEN. Hi%t. Eccles. VII. 9. Ook uit de aanha-

ling in de algemeene Kerkvergadering te Chalcedon , in het

jaar 451 gehouden , Can. 28. et Act. XVl.p, 640. r.II. I/a/d,

R4
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ÏIÏ van hunne Kerk, als omdat Home de HoofJftad
BOEK yji„ ijgf p^jji^ vvjis; daarenboven voorzagen zij, in

Hoofdü. ^£" nieuwen Patriarch eenen mededinger naar liun-

na C. G. ne magt en aanzien ; en deze zorg bleelc wel dra

J^["^^3' niet ongegrond te zijn. joannes chrysostoinius,

- .. - die deze waardigheid omtrent het einde der vierde

eeuw verl^reeg, nam in-; nderheid eene geleger.beid

waar, welke zich daartoe aanbood. De Bisfchop

van Efeze bij hem befchuldigd , dat hij de Bis^

dommen verkocht , en deze kort daar na ö\'crle-

den zijnde, verzochten de Geestlijkheid
, van Efeze,

en eenige Afiatifche Bisfchoppen chrysostoimus,

om zich deze zaak aan te trekken. In het jaar 401

te ^Efeze gekomen , hield hij daar eene vergadering

der naburige Bisfchoppen, wijdde heraclides tot

Bisfchop van Efeze in , en zette zes Bisfchoppen

af, die hunne ambten gekocht hadden, en vervulde

hunne posten met anderen (*). atticus, de op-

volger van CHRYSOSTOIMUS, verkreeg eene wet van

den Keizer, dat geen Bisfchoppen in de omgelcgcne

Afiatifche , Poutifche , en Thracifche Gewesten

,

buiten zijne tocftemming zouden ingewijd worden (f).

Eindelijk , bepaalde de Kerkvergadering te Chalce-

don , in het jaar 451 , dat de Bisfchop vnn Kofh-

ftantinopokn , aan dien van Rome , in alles , al-

leen de eerfle plaats uitgezonderd , gelijk zou we-

gen, en over de Thracifche, Afiatifche, en Pon-

ti-,

(*) soz«MF-N. Hht. Eccles. V^III. 6. pallad. Dialoge

de Vita Chryfost. pag. 125. fq. ed. Bigot.

(f) socRAT. Bst. Eccles. VII. 3? 48. IX, 28,
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tifche Gewesten , het opperöpzicht zou heb- III

ben (*). yi
Eindelijk geraakte ook de Bisfchop van Jernfa- Hoofdfl.

Jem. of ffeliik het toen no;^ o-enoemd werd, jElia^^l^^-p-'
Taar3Ó3.

tot de waardigheid van Patriarch. Hij was te voo- j^,,. ^^^^

ren aan den Bletrupolitnan van Palceftina , den Bis-

fchop van Ccefare'è^ ondergefchila , . de Kerkvergade- jr,^ '^'

ring van K'icc'é kende hem het eerst eene grooter jerufU-

ecre toe, uit hoofde van de oude vermaardheid der ^f"|^''il'
de Pa tri-

ftad 'Jerufakm^ en Ipoedig ondernam makarius,
j-^-ch,

i5isfchop van yeriifalem , maximus , Bisfchop van

DiospoUs^ in te wijden (f), en deze, makarius

naderliand opgevolgd zijnde, hield eene vergadering

van Bisfclioppen -uit PrJa/fina en Syrië, in welke

hij athanasius in zijne Kcrkgemeenfchap aan-

nam (§). De naastvolgende Bisfchop van J'eru/a-

lem , cvRiLLus, twistte openlijk met dien van Ca-

fare'ê , om het Primaatfchap van Pala/iina , waar-

om hij ook van d;izen , onder een gering voorwend-

zel, werd afgezet (**). Zich van het vonnis op

eene Kerkvergadering beroepende, werd hij in eene

te Sekuciê, in het jaar 359 gehouden, herfteld (|f).

Andermaal werd hij, door de ^caci^nen, eene ^ri-

aa7ifche partij , in het jaar 360 , te Konftantinopokn ,

van zijn ambt ontzet (§§) , maar nam , op de alge-

mee-

( * ) Conc. Clialc. Can. 28. ( f ) sozoM. //. Eed, II. 20.

(§) socRAT. Hht. Eccles. II. 4.

(**) THEODORET. Hist. Eccles. II. 06.

(tt) THEODORET. /. C. SOCRAT. II. 40,

(Vi) SOZOM. Hist. Eccles. IV. 25.

R5
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III meene Kerkvergadering te Konjiantinopolen , in het

^^^^ jaar 3".!, zijne plaiits weder in (*). Deze twisten

Hoofdft. der Bisfchoppen van Jerufakm^ met die van Ccefa-

na C. G. re'è ^ duurden het overige dezer eeuw voort C\). Op

tot 476* d^ Kerkvergadering te £'/ï«^ , in het jaar 431

,

-
- -. 1.1 eisclite de toenmahge Bisichop van Jentfakm de

eerltc plaats na den Bisfchop van Alexandri'è ^ en

de gezanten van den Roomfchem Bisfchop , beweren-

de, dat de Kerk van Anti'óchi'è door die van 'Jertt-'

falem geoordeeld moest Avorden, waar toe het gC'

val in de Handelingen der Apostelen ten voorwend-

zel diende , toen de twist , te Anti'óchi'è ontdaan , te

ycrufalem door de Apostelen bellist werd r§),

waar over de Bisfchop van Anti'óchi'è met anderen zich

bij den Keizer beklaagden
,

gelijk ook leo I , Bisfchop

van Rome ^ hem befchuldigde (**), dat hij naar de

wraardigheid van Metropolitaan yan Palaflina fiond.

Eindelijk kwamen de Bisfchoppen van Anti'óchiè en

jfenifilem tot een vergelijk, hetwelk op de Kerk-

vergadering te Chalcedon , in het jaar 451 , bekrach-

tigd werd, waar bij deze laatfte Pahefiina behou"

^en, maar daar tegen aan den Bisfchop van Anti'ó-,

chiê^ Fenicië, en Arahi'é, overlaten zou (ff). Op

deze laatstgemelde Kerkvergadering verkregen alle de

gemelde Patriarchen het volle bezit van hunne vvaar-

dig-

(^*) T11E.0DORF.T. V. 9.

(f) Hiè'RON. Ep. ad Pammach. p. 122. ed. Francof,

(5) Act, Concil. Ephe%. in baluzii Coll. Concil. Tonu

ï. pag. 501. (**) Epiit. 61.

(tt) ^oMiL Qhak. Act, VII. pag. 493. T. II. Hard,
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4igheid, en bunnen bepaalden rang, gelijk op de- III

relve niet alleen de Bisfchop van Rome, de Hei- ""^^

Ugfte , GodgeUefdfte , en Oecumenifche , ( Algemee- HoerdlL

»^,) Jardsbisfchop en Patriarch van het Groo/f 'i^ C- G.

i?(7W(? ( * ) , maar ook de andtTen van deze groote
j^^ ^_|^

Bisfchoppen de Heilige Patriarchen genoemd vver ••

A^w (f). De titel van algemecne Patriarch aan

den Bisfchop van Rome gegeven, heeft hier echter

geene betrekking tot de gantfche Christenheid , maar

tot zijn Patriarchaat ^ dewijl ook de Patriarch van

KonflantinopQÏen naderhand dezen zelfden titel ont-

vangen heeft. Met dit alles bleven nog vele ge-

meenten hunne eigene MetropoUtanen en Primaten

behouden, onjifhanglijk van deze Patriarchen ^ zoo

was de Bisfchop van Karthago Primaat van het

eigenlijk Afrika; de gemeenten van Opper -Italië^

Galli'èn, Spanje, enz., genoten dezelfde vrijheid.

Onder anderen bezat de Bisfchop van Konflantia ^

als MetropoUtaan van het Eiland Cyprus, deze on-

afhanglijkheid , waar bij de Kerkvergadering v-an

Efeze denzelven tegen de gewelddaadige pogingen

van den Bisfchop van Antiöchi'é befchermde, die

zelfs tot het flaan van éénen der Bisfchoppen aldaar

gekomen was (§).

Zoodanige pogingen , tot uitbreiding van him ge- Heersch-

zag en gebied, ftelden alle de bovengemelde P^/;-/- ^"'^'" ^^^/

zer Prtrj»
frcheii van tijd tot tijd te werk , waar door fpoedig nrchen

ve-

(*) Concil. Chalc. Act. III. pag. 321. /. c.

(t) Act. II. pag. 286. /. c.

(f) CrniQ. Ephsi. Jet. VII. p. 1617. T. I. Conc. Flard^
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III velen der oudfle en aanzienlijkfle MetropoUtamn

yY hunne rechten verloren ; ook ontftond tiisfchen deze

Hoofdft. Patriarchen zelve naarijver, nijd, en zucht, om te

Ta fó/?* verketteren ; bijzonder tusfchen dien van RomCy

tot 47Ó. Konflantinopolen ^ en Alexandri'é, Die van ycriifa-
' km kon het minst van allen zijn gezag uitlueiden,
bijzon- , 1 •- j • 11
^^'j. y,,^ en l-«ezat , bij de overige vergeleken , niet veel meer

Rome. dan den Titel van Patriarch^ uit hoofde van de

oudheid zijner Kerk. Maar onder alle Patriarchen

en Bisfchoppen deeden die van Kome groote en

zichtbare flappen tot uitbreiding van hun Kerklijk

Rechtsgebied. In de eerfte eeuwen van het Chris-

tendom , waren zij ,
gelijk wij gezien hebben , niet

meer dan Oudften , en gewone Leeraars der gemeente

van Rome
^

gelijk de naam Bhfchop toen geene an-

dere betekenis had, tot dezelve in de tweede eeuw

meer bepaalde betekenis verkreeg; reeds op het ein-

de der tweede eeuw beproefde de Bisfchop van Ro-

me^ zijn gezag tot de gemeenten van /Ip/é uit te

flrekken , maar deze onderneming mislukte; in de

derde eeuw vertoont de gemeente van Rome zich

als eene aanzienlijke gemeente , welker Bisfchop

eenen aanzienlijken rang had onder de Metropolita-

nen^^ooh echter vruchteloos pogende, aan de gemeen-

ten van Afrika bevelen te geven, hoewel hij over

het algemeen van de Christenen met zekeren eer-

bied bejegend werd. Nadat de Keizers het Chris-

tendom hadden aangenomen , nam het gezag des

Roomfcken Bisfchops fchielijk ongemeen toe , zij

hadden nadere betrekking op het Keizerlijk Hof,

genoten daar van eerbewijzen, en hadden rijklijk in-

kom'
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Icotnflen, waar door zij fpoedig gelegenheid Iiadden III

om zich als den ccrften der Bisichoppen te verto- ^^^

neii. Iliin gezag bleef echter bepaald binnen het Hoofdft.

middeUte en benedcnfte deel van liali'ê^ en eenigc "^ C. G.

EiJanden der Middellandfche Zee, zoo als het ook
\^^ ^_^*

door de Niceifche Kerkvergadering , van het jaar

325 , bekrachtigd werd. De voornaamflen van deze

Bisfchoppen, onder Keizer konstantyn den Groo-

ten^ die ons reeds zijn voorgekomen, waren ï^iel-

CHIADES of MiLTiADES , die in het jaar 313, op

bevel des Keizers, eene vergadering van Bisflhop-

pen hield , in de zaak der Donathten ; silvester ,

bekend door de fprookjens , dat hij Keizer konstan-

tyn gedoopt hebbe, en van hem met wereldlijk ge-

bied befchonken zij. Hij zond twee afgevaardigden

op de algemeene Kerkvergadering te Alceë, gelijk de

Roomfche Bisfchoppen vervolgends gewoon waren,

de Kerkvergaderingen door afgevaardigden en niet

in perfoon bij te wonen, hetwelk, fchoon deze in

dezelve niet voorzaten , echter ftrckte , om hunne

toenemende waardigheid te vertonen, julius de

eerfte, die van het jaar 336 tot 352, den Bisfchop-

pelijken zetel van Rome bekleedde, had het genoe-

gen, dat de Sardicenfifche Sijnode het beroep van

andere Bisfchoppen op hem goedkeurde, hetwelk,

fchoon door geene algemeene Kerkvergadering be-

vestigd, noch door de Oosterfche, en zelfs niet

door de AVesterfche Kerken* in Afrika^ GaUi'én^

enz. , erkend , evenwel hem en zijne opvolgeren ge-

diend heeft, om hunne aanfpraken, in het vervolg,

daarop te gronden. Van den afval vauLiBERius tot de

IlaU
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ÏTI Halve Ari'dnen hebben wij voorheen gefproken, hij

'^'^^^ vergoedde denzelven iii het vervolg , door zijnen

Hootdft. ijver tegen de Arianen, waar toe hij ook de Ka*
na C, G. thoUjke Bisfchoppen aanfpoorde (*). Na het ban-
Taar 363. 1 j rr •

tot 476 "*^" ^^^ LiBERius, had Keizer konstantius fe-

'
^•^ Lix tot Bisfchop van Rome benoemd, maar de R.O'*

meinen wilden hem niet erkennen, omdat hij een

vriend der Ari'dnen was. Deze felix is evenwel

naderhand, als Paus felix II, onder de Martelaren

en Heiligen der Roomfche Kerk, geplaatst (Dj
niettegenflaande hij, door de Gefchiedfchrijvers , zij-

ne tijdgenoten, als een onrechtmatig indringer, een

Kettersch en ondeugend Bisfchop , befchreven wordtj

Om zijne eer te redden, liet Paus gregorius XIII^

door den Kardinaal baronius, een onderzoek om-

trent zijne Gefchiedenis en Heiligheid werkftellig

inaken. Doch toen dit tot zijn nadeel uitviel, en

de Paus, in het jaar 1582, nu op het punt was^

om FELIX op de lijst der Heiligen uit te fchrap-

pen, vond men, onverwachts, te Rome ^ in eene

Kerk, het lijk van dezen Bisfchop, met het op-

fchrift van Paus en Martelaar, waar door zijne

zaak zegepraalde* baronius verhaalt dit goochel-»

fpel zelf, en verheugt zich, door felix overwon-

nen te zijn (§). Doch naderhand hebben verfchei-»

de*

(*} In eenen Brief gefchreveri in het jnar 353 of wac

later. In hilaiui Fragm. pag. 702. T, II. Opp. cd. Ver,

(t) Martyrol. Rom. ad d. -zp. Jul. pag. i'i.g. edi

Ven. 1736. 4.to.

( J) Ann. Ecehs, ad a, $5/, ». 63, f^*
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dene Geleerden in die Kerk, gelijk christ» lupus

en anderen, dezen Paus felix II, niet voor eenen

rechtmatigen Bisfchop willen erkennen , en fraxc.

PAGi vermeet zich niet, daaromtrent iet te befiis-

fen (*).

Toen LiBERius overleed, was het Roomfche Bis-

dom reeds met zoo groote eerbewijzen , rijkdommen

,

en iiiterlijken praal verzeld , dat de Heidenfche Stad-

houder van Rome , pr/ETExtatus , zich , al fcher-

zende, tegen den opvolger van liberius uitHct:

Maak mij Bisfchop van Rome, en ik ml op flaan-

de voet een Christen worden (f). Merkwaardig is

hier de fchets , door den Heidenfchen Gefchiedfchri}-

ver AMMiAxus MARCELLiNus, van dit Bisdom en

de zeden van deszelfs bezitters , gegeven (§). „ Hc

, erken geern," fchrijft hij, „wanneer ik de pracht,

, die in Rome heerscht, befckouw, dat zij, die

, naar dit Bisdom flrceven , met alle krachten wer-

, ken moeten, om daar toe te geraken. \Vant,

, als het hun déns ten deel gevallen is, dan is

, hun weh^aren daar door zoodanig verzekerd, dat

, zij door gefchenken van aanzienlijke vrouwen ver-

, rijkt worden, in koetzen rondrijden, heerlijk ge-

, kleed gaan, en cene zoo verkwistend aangerichte

, tafel houden, dat hunne maaltijden de kosten

„ van

( * ) Breviar. Po7:tijf. Rom. gcsta cóinpl. Tom. I. pag*

55. Lucce 1729. fol.

Ct) Hiè'RONYM. Epist. LXI. ad Pammach. pag. 113.

Tom. II. Opp. ed. Francof.

(5) Hist. Libr. XXVII. Cap. i. pag. 393. ed. Ern.

irr

SOEK
VI

Hoofdfl.

na C. G«
Jaar 363.
tot 476,

Rijkdom
en weel-

de der

Room-
fche Bis»

fchoppen
en G eest-

lij Ivheid.
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III „ van KoningUjke tafels te boven gaan. In de

^^^ „ daad, zij zouden gelukkig kunnen zijn, indien

Hoofdfl:. 95 zij, met verachting der aanzienlijke levenswijze,

Jia C. G.
j^ in deze flad, waar op zij zich beroepen, ten

tot 476 " ^"^'•^'^ hunne buitenfpoorigheden te ontfchuldigen

,

„ fommige Bislchoppen in de Provintiën navolgden,

,, die zich zelven, door hunne matigheid, in eten

5, en drinken, door hunne eenvoudige kleding, en

„ ter aarde nedergcflagenc oogcn, aan den eeuwi-

5, gen God, en zijne waare vereerers, als onfchul-

„ dige en deugdzame menfchen, aanprijzen."

5Bfnodige Het behoeft ons, bij zoodanige gefteldheid van
iwist^te zeden, en dartelheid, weelde (*), en geld-

overde zucht (f), der Geestlijken te Rome ^ niet te ver-

opvol- wonderen, dat, bij gelegenheid eener verkiezing tot

het Bis. Bisfchop van Rome ^ zoo hevige twisten voorvielen,

fchoppe- bij welke, op eene ergerlijke wijze, met ligchaam-
lijkambt.

j-jj,^ wapenen geftreden, en bloed vergoten werd.

Na de dood van liberius, hi het jaar 366, be-

twistten DAMASüS, een Roomsch Priester, QPresbij-

ter ^^ wiens Vader denzelfden post bekleed had,

en uRSiciNUS, van fommigen ursinus genoemd,

een Diakon^ elk, in eene bijzondere Kerk, door

een gedeelte der Geestlijkheid en des volks verko-

zen zijnde , eikanderen de opvolging in het Bisdom

,

met zoo veel hevigheid, dat beider aanhangers de

wa»

(*) HiüRON. Epht. II. ad Nepotian. pag. 8. fq. Ep,

XXII. ad Eufiochium pag. 93. Tom. I.

(t) Zie hoven £/adz. 229. de wet van Keizer valen-

TINIANUS I.
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.
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wapenen opvatten, en 'er daaglijks gevechten voor- III

vielen, zonder dat de Stadvoogd van Rome juven- ^^^
Tius , die uRSiciNus , met twee van zijne Kerkbe- Hoofdft,

dienden , uit de ftad bande , deze wanorden kon nn C. G.
Toot* O^'Ï

ftiiitcn , hetwelk den waardigen man bewoog , zich
J^j ^_^*

op het land te begeven; want, als hij nog zeven "

Ouderlingen van den aanhang van ursicinus , ter

ftad uitbande, werden dezen door het volk , het-

welk op de hand van ursicinus was, ontzet, en

in eene Kerk gebracht; waar op damasus een deel

van zijne aanhangers , Geestlijken en Leeken , gewa-

pend met ftokken , bijlen , en zwaarden , bijeen

bracht, en in perfoon tegen deze Kerk aanvoerde,

die beftormd en in brand geftoken werd; 160 men-

fchen van den aanhang van ursicinus kwamen,

bij deze gelegenheid , om het leven , behalven de

gewonden ; wie de oorzaak van zoo bloedige op-

roeren ware , verfchiUen de Schrijvers , doch ammia-

Nus MARCELLiNUS , dien men , in dit geval , als

onpartijdig kan befchouwen , geeft aan beide de

hoofden gelijklijk de fchuld, die hij befchrijft als

lieden , die van eene buitenfpoorige heerschzucht

,

om den Bisfchoppelijken ftoel te bezitten, bezield

waren; hij meldt insgelijks, dat 'er, op éénen dag,

137 lijken v^n vermoorden gevonden werden (*).

DA-

(*} Uitvoerigst wordt deze twist befchreven in een

fraeekfchrifc der Lucifen'Hanfche Ouderlingen marcelli-

Nus en FAusTiNus nan den Keizer. Libellus precum Pa-

ris 1650. 8vo. et in sirmond. Opp. Tom. I. pag, 149.

fq. ed. Venet. Deze zijn ten, voordeele van ürsicenus.

V. Deel. S me-
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IIÏ DAJNIASUS behield eindelijk de overhand, evenwe!

*!^'^ verliepen 'er nog eenige jaaren, eer de rust in de

Hoofdft. Kerk van Rome hcrftcld werd. Keizer valenti-

na C. G. ivj^i^rjTS vergunde , in het jaar 367 , aan ursicinus ,
Tont» oK'>

tot 1-6 "^^ R-cme weder te kceren, en herftelde allen, die

wegens het laatfte oproer van hunne bedieningen

pAMAsus
|3(.2.QQfci waren, onder voorwaarde, dat zij zich Uil

behoudt
, ^ , . , .

de over- zouden gedragen. Doch, nieuwe bewegingen nood-

hand. zaakten hem fpoedig, om urstcinus, met zeven

van zijne aanhangers, op nieuw naa GalUën te ban-

nen, alwaar zij tot het jaar 371 gebleven zijn (*). De

vrienden van "ursicinus te Rome hielden ondertusfcheii

nog (leeds afgezonderde vergaderingen , en hadden eene

eigene Kerk, uit welke zij echter, op voordel van

DAMASus, volgends een Keizerlijk bevel, door den

toenmaligen Stadvoogd pr^textatus, met geweld

verdreven werden, bij welke gelegenheid deze Kerk-

voogd weder gezegd wordt, velen van hun in deze

Kerk te hebben laten vermoorden (f) , hoewel rufi-

^fus (^) bericht, dat de wreedheden, door maximi-

Nus , Opperöpziener der levensmiddelen te Rome , op

rekening van damasus gefteld wordende , dezen gehaat

ge-

HiêaoNYMUS Chron. ad a. 365. rufin. Hht. Eccles. II.

10. socRAT. Hisi. Eccles. IV. 24. zijn op tie hand van

DAMASUS; AMMIANUS MARCELLINUS Hist. XXVII. 3. katt

ris onzijdig aangemerkt worden.

(*) AMMIAN. MARCELL. Hist. Libr, XXVII. C:7p, 9.

ColL BARON. ylnn. Eccles. ad a. 368. n. 1. fq.

(I) MARCELL. et FAUSTIN. /. C, pag. I50.

(5) ^i^t* Eccles. II. 20.
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gemaakt hebben. Vervolgends deed damasus ver- III

gccflche pogingen, om de ItaUdanfche Bisfchoppcn, "?5.^

die URSici^us waren toegedaan , op zijne zijde te Hoofdft.

brengen. In het jaar 371 , vergunde Keizer valen- "^ C. G.

TiNiANUS aan ursicinus en zijne met hem geban- jót f-5*

nen aanhangers , om te wonen , waar zij wilden ,

alleen Rome en de Suburbicarifche Gewesten, dat

ik, het Kerldijk gebied van dtn RoomfchenViMcho^

^

uitgezonderd ('^). Omtrent het jaar 378, berstten

deze onrusten op nieuw uit. ursicinus, in Op-

per -Italië^ in het Kerspel van den Bisfchop van

Mediolanum^ (^Milaan ^ gekomen, verëenigde zich

daar met de Ariauen , maar wanneer de Bisfchop

AMBROSius hier vT'' aan den Keizer gratianus be-

richt deed, werd hij door denzelven naa Keulen ge-

bannen. Zijne aanliangers deeden daar tegen daima-

sus , door eenen Jood , maar die zedert eenigen tijd

het Christendom beleden had, bij den Keizer , wegens

zekere misdaad, befchuldigen , maar hij werd on-

fchuldig bevonden (f).

In het jaar 367 , werd het aanzien van den Bis- Verdere

fchop DAMASUS , door eene bijzondere wet van den ^'J^o"- •

... .. „ derheden
Keizer valentinianus , en zijnen Zoon gratia- vnn da-

NUS, bevestigd; wordende in deze wet bevolen , masus.

dat de Bisfchop van Ro7ne de twisten van andere

Bisfchoppen onderzoeken en vereffenen zou, opdat

Godsdienstzaken niet van Wereldlijke Richters ,

maar

(*) BARON, ad h. a. v. 2. fq.

(t) /\iMBRos. Epist. 4. GRATiANi Icx hl ^ppeVid. Cod»

Thevd. Tora. VI. P. II. pag. XIX. ed.Riit.

S a



27Ö K E R K E L IJ K E

lil maar van den Mogenpriester van den Godsdienst,

^^^ en zijne ambtgenoten , btflist zouden worden ( * ).

Hoofdft. Volgends eenige latere Ivoomschgezinde Schrij-

m C. G. y^rs (h), zal damasus den Bisfchop van Thesfa-
Tnar 363.

tot 476. tonica , tot zijnen Vicarhn of plaatsvci-vanger , in

het Oostersch Illyricum^ of Griekenland ^ en Daci'è ^

hetwelk Keizer gratianus , in het jaar 179, van

het Westerichc afgefcheiden had , aangcfleld hebben

,

om in zijnen naam de gemeenten dier Gewesten te

beftuuren. Andere Roomfche Schrijvers echter heb-

ben daar toe geene genoegzame bewijzen kunnen

vinden , en in de daad , fchoon men kan toegeven

,

dat de Roomfche Bisfchoppen daar toe al vroeg , ook

ten opzichte van de Illyrifche gemeenten , pogingen

gedaan hebben , evenwel heeft men geenen grond in

de Gefchiedenis , dat dezelve , reeds ten dezen tijde

,

van hen afhanglijk, of dat de Bisfchop van Thesfa^

hnica , tot plaatsvervanger of Vicaris van den

Roomfchen Bisfchop, aangefleld zij. leÓ I , die,

omtrent het midden der vijfde eeuw , van dit Geest-

lijk Stadhouderfchap fpreekt, gewaagt niet van da-

MASus, maar zegt alleen van dcszclfs opvolger si-

Ricius , dat hij anysus, Bisfchop van Thesfaïoni-

(^*) Men vergelijke Ep'nt. Concil. Rmn. ad Qrntian,

pag. 28. dippend. Cod. Theod. l. c. et Refcript. Gratiau,

ad Aquilin. Vic. urbis pag. 29. ibidem.

(f) PAGi Oit. in Aun. Baron. Ann. 418. n. 75.

TILLEMONT Méiuoir. Tom. VIII. pag. ij6. 1732. fol.

gevolL!;d van bowek. in zijne Historie der Patifcn I,

Deel.
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ta , op zekere wijze , tot zijnen Vicarius hebbe III

aimgefteld. damasus mengde zich ook in de Gods- ^^f-

diensttwisten van zijnen tijd , en hield eene Kerk- Hoofdfl.

vergadering tegen de Ari'dnen , die in het Westen "^ C- G*

fterk waren verzwakt , maar in het Oosten door
\^^ ^,J*

den Keizer valens ondcdlcund werden ; alwaar ook

de Kntholijken door inwendige verdeeldheden ge-

drukt werden, bijzonder door de Meleti'danfche ver-

warringen te Anttóchi'è. Hier over fchrcef basi-

Lius, Bisfchop van Cafareë, aan damasus, in het

jaar 371 (*), gelijk in het gemeen, de Oosterfche

Bisfchoppen aan de Westerfche, ten einde mede te

werken aan de herftelling van den vrede der Kerk,

Avelke, in hun antwoord, daar toe hunne goede

dienden aanboden ( f ) , maar damasus liet zich hier

p.an niet zeer gelegen zijn , waar over basilius zich

,

in zijne Brieven ( § ) , beklaagt , en hem van trots-

lieid, maar tevens van onkunde omtrent den ftaat

der Oosterfche Kerken , befchuldigt (**). Welke klagt

bevestigd werd, toen damasus zich, eindelijk, in

deze zaak inliet, wanneer hij meletius, wicn alle

KathoUjken in het Oosten als eenen Belijder eerden,

voor eenen Ketter verklaarde, onwaardig, om zijn

Bisdom te behouden; waar over basil,ius hevig te-

gen hem uitvaart (ff), onder anderen fchrijvende:

„ Mij kwam het gezegde van diomedes te bin-

„ nen , zeggende : Men moet achilles niet fmeeken,

„ want

(*) BASIL. MAGN. Epht. 220.

( t ) ld. Epist. 273. en 324.

(J) Epiit. 250. (**) Epist. 8. (ft) Epist. IQ.

S3
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III „ want hij is te hoogmoedig, en hoe meer nien

^^J^ „ een hoogmoedig en verwaand menscli fmeekt,

Hoofdft. 5> zoo veel te trotfchcr en onvcrbidJ ijker wordt hij."

na C. G. Anders vervolgde dAmasus de Luciferianen en ///»-
Jaar 36^ . .

10 1 47Ó
poliifï^rtsten , m zijn Kerspel met grooten ijver.

' DAMASUS verwierf zich ook, als een Geleerde en
w chnf ten

Schi-ijyej. eenigen roem. Hij was een vertrouwd
van DA- j ? o j

MAsüs. vriend van hicronymus , die, gelijk men langen

tijd, uit zekere plaats zijner Brieven (*), geloofd

heeft, de Geheimfchrijver van damasus zou ge-

weest zijn , doch in het midden der voorgaande eeuw

,

heeft een Geleerd man (f), opgemerkt, dat de

woorden van HiëRONYMUS, waar uit men dit be-

floot, (^Ouum in chartis Ecck/iasiicis juvarem Da~

tnafum , ) niet anders te kennen geven , dan dat

HiëRONYMUS hem behulpzaam is geweest , in het

verftaan der Heilige Schriften. Ook is het zeker,

dat deze beide mannen geleerde bricfvvisfeling met

malkander gehouden, en dat hicronymus, op be-

geerte van damasus , de toenmaals in de Kerk van

Rgme gebruiklijke Latijnfche Vertaling van het Nieu-

we Testament verbeterd, en vele vragen hem door

damasus fchriftelijk gedaan, ook fchriftelijk beant-

woord heeft (5). Men heeft nog 40 kleine Dicht-

ftuk-

(*) Epist. II. ad jlgeritchiam pag. 58. Tom, I.

(t) PHU.. BONAWicus de Claris'Pontificiarum Episto-

inrum SS. pag. 147. Romce 1753. 8vo.

(5) Hieron. Ep. 123, 124, 144, 146. Verg. denzel-

ven de Vir. Illujlr. Cap, 103. Ep. ad Eiiftoch. pag. pa.

T. I. ylpol. ad. Pamn. p. y6. T. II. Opp. cd. Frarxcf.
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ftukjcns van damasus, van weinig aanbelang, en III

zeer middelmatige waarde. . Het geen hij over' den ^^
ongehuwden ftaat gcichrevcn heeft , is verloren ge- Hoofdft.

gaan. Van de Brieven , aan liera toegefchreven ,
n^i C. G.

zijn 'er vcrfcheiden onecht , en door eenen bedrie-
^^^ ^^^*

ger , die zich isidorus noemde , eenige eeuwen daar

na, verdicht, gelijk onder anderen blijkt uit den tij-

tel , Knecht der knechten Gods , daar in voorkomen-

de, die echter van hater tijd is, maar drie ontwij-

felbaar echte Brieven ftaan bij theodoretus (*),

en twee Brieven aan hiüroxymus , behelzende eeni-

ge vragen, die ook door dezen beantwoord zijn,

onder anderen: waarom 'er zoo veel van reine en

onreine dieren gelezen wordt, daar God toch alles

goed gefchapen heeft? Waarom abraham, in de

befnijdenis , een zegel van zijn geloof ontvangen

heeft? Waarom de Godvruchtige van God bemin-

de ISAJÏK, door dwaling misleid, niet den genen

zijner Zoonen gezegend heeft, dien hij wilde, maar

den genen, dien hij niet wilde? Wat Hofianna ei-

genlijk betekent ? en meer dergelijke , welke ons geen

groot denkbeeld van 's mans kunde in de Godgeleerd-

heid geven. Nog werd voor dezen aan daïniasus

toegefchreven de oudfte Gefchiedenis , die men van'

de Roomfche Bisfchoppen leest, onder den tijtel:

Liher PoutificaUs (f), doch thans erkent men al-

gemeen, dat dezelve meer dan eene eeuw na dama-

sus

(*) Hist. Eccles. II. 22. V. 10, 11.

(t) Uitgegeven door schelstratejn /iutiq. Eccles,

iluftr. Tom. I. pag. 403.
^ S4
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ITI sus is opgcflcld, derzclver geringe waarde zou hem

^?^'^ ook geene ecrc aandoen. Zijne werken zijn ver-

Iloofdft. rdieidene malen in druk uitgegeven , laatst te Rome ,

na C. G. in het jaar 1754 , door ant. maria rierenda.

tot l-ó'
Eenigen van zijne gedichten (laan in de verzameling

• van Christelijke Dichters van georg. fabricius ().

In de laatlle jaren van damasus werd, in het jaar

381 , de éilgemeene Kerkvergadering te KonflantinO'

polen gehouden , evenwel niet door hem , gelijk ba-

RONius (f) beuzelt, maar door den Keizer theo-

Dosiüs befchreven ; even min is , het geen andere

Roomfche Schrijvers beweerd hebben (S), gegrond;

dat hij dcrzelver befluiten bekrachtigd heeft, zonder

welke bekrachtiging zij in de Westeriche gemeenten

geen gezag hadden kunnen hebben. Alleen lezen

wij , dat de te Konftantïnopolen vergaderde Bisfchop-

pen, aan damasus, en andere Westerfche Bisfchop-

pen , met oenen Brief (**) , kennis hebben gegeven

van hunne befluiten, en bericht van den toelland

der voornaam fle Oostcrfche gemeenten gedaan heb-

ben. Ook werden de befluiten der vergadering door

de Westerfche Bisfchoppen terfl:ond aangenomen.

damasus overleed in het jaar 384, en is naderhand,

als een Belijder ^ onder de Heiligen geplaatst, wiens

Feestdag, in het Roomfche Martijrologlum ^ of Mar-

telaarsboek 5 op den elfden December invalt. In

twee

(*) ?ag. 771. fq.

(t) /Inn, Eccles. ad ann. 381. ;;. 20.

. ( § ) PAG. Brcviar. geit. Potnif. Kom. T. I. pai^. 60,

(**J Bij TiiEüDURiiT. Hiiï. Eccles. V. 9.
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twee oude Levensbefchrijvingcn van hem, doch van III

veel jonger tijd, als die reeds van Kardinalen der ^°I'''

Roomfchc Kerk fpreken , worden vele fabelachtige Hoofda.

wonderdaaden van hem vcrliaald. Uit het geen wij "''• ^'- ^*

tot liier toe van hem gefchreven hebben, is ligt op |.qÏ
.-5'

te maken, dat zijn karakter heerschzuchtig en ge

wcldig geweest is; wien echter, gelijk hem zijne

partij te hoog heeft geprezen , anderen al te zwaar

misfchien hebben befchuldigd (*).

Na de dood van damasus, werd siricius in sirtcius

2iine plaats verkozen , en deze keuze door Keizer '^
f,^^^> ^ ' van Ro-

ViVLENTiNiÜAN II bcvcstlgd , niettegenftaande de me. De

aanhang van ursicinus , die toen nog leefde, de- ^f'""^^
r,

Room-
zen op den Bislchoppelijken ftoel trachtte te plaat- fche Bis-

zen. Van dezen siricius, gelijk wij boven (f)^';'^^?»

gezien hebben, zijn de otidfia Kerkelijke wetten van
p^, ,j'q£-

eenen Roomfchen Bisfchop ; ook hebben wij daar Pnus

gewaagd van zijnen Brief aan den Spaanfchen Bis-
"^'^"^^

fchop iiiMERius, in welken hij onder anderen die

Priesters , die zich niet naar zijne verordeningen

fchiktcn , bedreigt , cJat zij van de vaste ^postolifche

Steenrots, op welke christqs zijne algemeene Kerk

gebouwd heeft , zullen losgefcheurd worden, In eenen

anderen Brief van siricius, gericht aan de Recht-

zinnigen , (^orthodoxis ,') in verfcheidene Provintiën^

aan welks echtheid evenwel , niet zonder reden
, ge-

twijfeld kan worden , vindt men het eerde voor-

.beeld, dat een Roomsch Bisfchop zichzelven Papa^

( Paus ,

)

(*) EORVER Hiit. der Paitsf. I. Deel.

CO P^iadZ' 235.

S 5
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III ( Paus , ) noemt. Deze eemaatn der Bisfchoppen

^^y- was reeds van ouds, en tot dezen tijd toe, aan al-

Hoofdft. len gemeen, gelijk HiëRONYMus onder anderen aan

na C. G. ^(jQus^j]^us fchrijft; Domine vere fancte et beü'
Toot" •^/C'?

tot 4-0! ^^^fi^f^^ P^P^ ( * ) 9 '^ok heeft het nog eenige eeu-

^ • wen gedimrd, vóórdat deze eertitel, bij uitfluiting,

aan den Roomfchen Bisfchop gegeven is gewor-

den ( f ). Een andere Brief van siricius , aan de

Bisfchoppen van Africa , en door dezen , gelijk men

voorwendt, op eene Kerkvergadering te Thela ^ in

de Provintie Byzacene., als eene wet aangenomen,

is oogfchijnlijk onecht of vervalscht (§), dewijl 'er

geene ftad Th^la^ in de gemelde Provintie, bekend

is (**). Voor het overige fchrijven ambrosius en

anderen na hem aan dezen siricius goede hoeda-

nigheden toe, ook heeft hij eene plaats bekomen

onder de Heiligen op de oude Martelaarslijst , maar

toen , voor omtrent 200 jaren , Paus gregoriüs

XIU, aan den Kardinaal baronius gelast had, de-

ze

(*) Epist. XCIV. pag. 236. Tom. II. Opp.

(t) CANTEL. Metropolitan, iirbium. Hist. pag. 6, ".

Paris. 1685. 4to.

( § ) HARDUIN. Jet. Concil. Tom. I. png. 85!?,

(**) PAscHAsius QUESJNEL Disf. XV. ad Leon. M,

Opera, de Ccncilio Thclenfi Siippofito , et Episrola adul-

terina, quee Tractatoria Siricii PP. ad Jfricanos dici-

tur. in Opp. Leon. M. Tom. II. pag. %%%. cousTA^T.

echter (^Epist. Pontif. Tom. I. pag. 643.) heeft de

echtheid dezes Briefs zoeken te beweren, doch zonder

grond.
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ze liist van oniichte Heiligen te zuiveren, heeft deze IIÏ

Kardinaal onder anderen siricius daar van uitge- ^^f^

ichrapt , die zcdert niet meer als een Heilige der Hoofdd.

Roomfche Kerk befchouwd wordt. "^ ^- p'
loof Oq^

De opvolger van siricius , die , in het jaar 398 , ^^[ ^^5*

overleed, was anastasius, die den ftoel niet lan-

ger dan tot het jaar 402 bekleed heeft. Bij den he- g^^^^^^"

vigen en fcherpen twist tusfchen HiëRONVMUS en

RUFiNus, over origenes, één van wiens werken

deze laatfte in het Latijn vertaald, en origenes,

in het gemeen , verdedigd had , liet anastasil'S

zich door hicronymlts en zijne vrienden bewegen,

om niet alleen rufinus van zijne Kerklijke gemeen-

fchap uit te (luiten , maar ook origenes te veröor-

dcelen, alhoewel hij te gelijk, tot zijne fchande,

bekende , dat hij , vóór de gemelde vertaling van ru-

finus , niet geweten had , wie origenos geweest

was , of wat hij gefchreven had? Voor dezen

dienst , prijst hem hiöronyimus
, „ als een voortrcf-

„ lijk en uitmuntend man , dien Rome niet verdiend

„ had langer te bezitten , opdat het hoofd der We-

„ reld , onder zulken Bisfchop , niet mogt afge-

„ houwen worden; ja, voegt hij 'er bij, anasta-

„ sius was juist daarom weggenikt, opdat hij gee-

„ ne pogingen zou doen, om het Godlijk oordeel,

„ eenmaal over Rome uitgefproken , af te wenden

;

„ gelijk God weleer tegen jereiniia , ( Hoofdjink

„ XIV. II. volgg.) gezegd had (*)."

De opvolger van anastasius, innocentius I, tnnocen-

lijijTiusI.

(*) Epiit. YM\, pag. 78. Tom. I. Opp,
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III hnd geduurende vijftien jaren, dat hij Bisfchop was ,

^*^f-^
van het jaar 402 tot 417, gelegenheid, om ftoutc

Hoofdft. ftappen te doen, en eiichen jegens de Christenen

na C. G. en hunne Lceraaren te vormen, welke ffeen ziiner
Toot- O/To o J

lot 4-6 voorgangeren tot hier toe gewaagd had. ' Hij gaf

terflond kennis van zijne verkiezing, aan anysius,

Bisfchop van Thesfalonka, wien hy te gelijk, de

belangen der gemeenten in die gewesten, in zijnen

naam , beval waar te nemen ; gelijk reeds drie van

zijne voorzaten gedaan hadden. Evenwel fpreekthij,

in dezen Brief, nog van zijne geringheid , ( inea

parvitas ) ( * ). In het jaar 404 , fchreef hij aan

viCTRicius, Bisfchop van Rothomngum^ (^Rouen^')

op diszelfs verzoek cenige regels van Kerketucht,

willende onder anderen, dat de onderlinge twisten

der Geestlijkcn, in ecne vergadering van Bisfchop-

pen , in de Provintie beflist zouden worden , doch

,

dat men gcwigtigc zaken , na het fluiten der verga-

dering, aan den ApostoUfchen Sloel zou brengen.

Omtrent joannes ciirysostomus , Bisfchop van

Konftautimpolen ^ die ten dezen tijde in ongenade

bij het Hof geraakte, welke hem, eindelijk, zijn

Bisdom , vrijheid , en leven kostte , gedroeg zicli i^-

NOCENTius vrij wel. CHRYSOSTOMUS vervocgde

zich aan hem, gelijk ook aan den Bisfchop van

Milanen en Aquileja^ niet dat luj zich op den

Roomfchen Siod beriep
^ Q Appelleerde) (f), inte-

.

gen-.

(*) HARDUIN. Act. Concil. Tom. II. pag. 11 20.

(t) Zoo als BARONius AniK ad 11. 404. n. 20. en

PAGi Breviat. Gcst. Pontif. Rom. Tom. I. p. 7^. v\illen.
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gendccl, hij begeerde, voor eene rechtmatige Kerk- III

vergadering gehoord te worden , maar alleen , om "^^^

zich van hunne genegenheden en onderfteuning te Hoofdft.

verzekeren ; innocentius zelf wide , dat de zaak "^ C. G,
Tpfir "6'?

van CHRYSOSTOMUS op eene algemcene Kerkvcrga-
^^^ ^-^|

dering van Oosterfche en Westcifche Bisfchoppen

zou beliandekl worden , en bleef inmiddels de Kerk-

lijke gemeenfchap met chrysostomus zoo wel, als

met de Bisfchoppen, zijne partijen, aanhouden (*).

In het jaar 405 fchrcef innocentius aan exsupe-

311us , Bislchop van Tolofa^ die hem eenige vragen

gedaan had over de Kerkelijke tucht ( f ) , in dezen

Brief noemt hij de Boeken, welke bij de Room-

fche Kerk tot de lijst der Heilige Schriften behoor-

den, QCanon Sanctamm Scripturarum ^^ op deze

lijst ontmoeten wij rijf Boeken van salomo , Uvee

der Makkahe'én^ het Boek yiidith en Tobias; de

lijst van het Nieuwe Testament heeft alle die Boe-

ken, welke daar nog heden toe gerekend worden.

Niet lang na het fchrijven van dezen Brief beleefde

INNOCENTIUS dc belegering van Rome door ala-

rarich; ook was hij één der afgevaardigden dezer

ftad naa Ravenjta ^ aan den Keizer honorius, om
dien tot het aannemen der voorwaarden te bewegen,

wcl-

(*) Men vergel. du pin de /Int. Eed. Disctpl. Disf.

ÏI. pag. 160. f<j. Dat INNOCENTIUS den Keizer arka-

Dius en zijne Gemaalio eudoxia in den Kerklijken brn

zou gednnn hebben, gelijk earonius beuzelt, heeft pagi

zelf (/. c. pag. 75.) tegengefproken.

Ct) iiARDUiN. Jet. Concil. Tom, I. pag. 1003,
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III welke ALARicii had voorgcdagen , waar door hij,

*vT^
fchoon in zijn gezantfchap niet flagendc , echter de

HoofdO. phinderiiig van Rome ^ in het jaar 410, niet ïian-

na C. G. fchouvvde ( * ). Onder alle zijne Brieven ontdekt

tot 4.-6 voornaamlijk die aan decentius , Bisfchop van Eu-

- gubium , ( Gubbio , in het Pauslijk gebied , ) in het

jaar 416, zijnen geest en oogmerken (f). In" het

begin reeds van denzelvcn geeft hij te kennen , dat

alle Westerfche gemeenten verpligt zijn^ zich naar

de gebruiken en inrichtingen der Roomfche Kerk

te fchikken. Hij geeft verders verfcheidene voor-

fchriften , omtrent fommige Kerkgebruiken , bij voor-

beeld, dus wil hij, dat men op den Sabbath of

Zaturdag^ even als op Vrijdags behoort te vast-

ten , dewijl JEsus , op deze beide dagen , in het

graf gelegen heeft; of niet wetende , of zich niet

bekreunende, dat in ouder tijden de Christenen op

i^.iiw Zntiirdag of Sabbath nooit gevast hadden, en

dat zelfs de Rcor.-fche Kerk dit eerst laat begonnen

had (§), dat zelfs de zoogcnoemde ^postolifche In-

ftellingen^ die bij de Oosterfche Kerken geëerbie-

digd werden , eenen Geestlijken met afzetting ,

ecnen Leek met den ban dreigden, die op Sabbath

en op Zondag vastede (**). Eindelijk beantwoordt

hij eene vraag over het zalven van eenen zieken

met olie , welke de Apostel jakobus bevolen heeft.

AA^an-

( * ) zosLMUs Hist. V. pag. 352.

( t ) HARDUIN. /lei. Coucil. Toni. I. pag. 995. /f.

(5) socRATEs Ilist» Eccles, V. 22.

(**) Cvujlitt. /Ipoit. Cap. 51.
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Wanneer deze olie van cenen Bisfchop vervaardigd III

is, zegt hij, kan elk gelovige daar mede zalven. ^^?'

Den genen , die boetdoende zijn , mag deze zalving Hoofdfï.
*;

niet mede gedeeld worden, omdat het eene foori^^^'^* J
van Sacrament , {genus facramenti , ) is. innocen- {ot 476!

Tius zocht zelfs , bij geheele Kerkvergaderingen
,

het gezag der Bisfchoppen van Rome door te drin-

gen. Twee Afrikaanfche Synoden , gehouden bij

gelegenheid der Pelagiaanfche gefchillen , gaven hem

in het jaar 416 kennis, dat zij pelagius, als eenen

Ketter, veroordeeld hadden, hem verzoekende hun-

ne befluiten ook door het aanzien van den Aposto-

lifchen ftoel te bevestigen (*). augustinus, en

vier andere Bisfchoppen , lieten hem , in eenen Brief,

zelfs merken, dat men hem verdacht hield, van de

dvsralingen van pelagius te begunftigen (f). De

loze Bisfchop, hoe zeer hem hier geene de minfte

onderwerping bewezen werd , maakte echter van

deze gelegenheid gebruik, en prees de Bisfchoppen

tier vergadering van Kartkago , dat zij in acht ge-

nomen hadden , dat alles , wat ook in afgelegene

landen mogt voorvallen^ niet eer beflist kon wor-

den, voordat daar van aan zijn' Stoel bericht was.

Het is na dit alles geen wonder, dat innocentius,

die zoo ijverig was voor het gebied zijner Kerk,

ook onder hare Heiligen gerekend wordt.

iNNOCENTius I, had in het jaar 417, tot zijnen zosimu*.

opvolger zosiMus, eenen geboren Griek ^ die in de

voetlhppen zijner voorzaten trad, doch met min-

der

(*) AUGUSTIN. Ep, 175. et 175. (t) Ep, 1^2'
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III der voorfpocd. pelagius en caelestius , niet al-

^'^Y'
^ccn door de Afrikaanfche Sijnodeii, maar door in-

Hoofdft. NOCENTius zclvcH vcröordecld . beklaagden zich,

na C. G.
(jjit }^mi onrecht gedaan was , en beriepen zich op

tot 4-6.' ^^ uitfpraak van den Bi.^ichop van Rome, en cae-
•- LESTius reisde zelfs naa Rome , om een gunftig von-

nis te bekomen. Zulk een beroep was te vleijcnd

voor den Roomfchen Bisfchop, die 's mans monde-

Jijke en fchriftelijke verdediging gehoord hebbende,

hem van alle Ketterij vrij verklaarde, waar van hij,

niet eenen Brief, in het jaar 417, aan aureliüs,

Bisfchop van Karthago , en de overige Afrikaanfche

Bisfchop.pen kennis gaf (*), hun met veel drift de

overhaasting verwijtende, met welke zij te werk wa-

ren gegaan. Kort daar na ontving hij eenen Brief

van PELAGIUS zelven, welke hem bewoog, om ook

dezen voor rechtzinnig te verklaren, waar van hij

insgelijks met eenen Brief de Afrikaanfche Bisfchop-

pen bericht deed, met vermaning, om nu verder

geen kwaad vermoeden tegen pelagius te behou-

den. Doch , hier bedroog hij zich in zijne ver-

wachting. De Afrikaanfche Bisfchoppen bleven bij

hun gevoelen, en namen het zosimus, in eenen

Brief, zeer kwalijk, dat hij ccne zaak, welke door

hen beflist was, oi> nieuw onderzocht had. Op
twee Kerkvergaderingen te Karthago gehouden, in

de jaren 417 en 418 , veroordeelden zij de leerflel»

lingen van pelagius en caelestius op nieuw ,

gc-

(•) Men leest denzehen bij baronius ///.;;. ad a,

417. n. 19. fi.
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gevende daar van kennis aan zosimus, tenvijl zij IIÏ

den Diakon paulinus , den eerflien befchuldiger ^^^^

van CAELESTius , dien zosimos naa Rome ontbo- Hoofd(!.

den had , verboden , denvaards te reizen (*). Thans °^ ^' p'
. r. TT- r^ c Jaara^S.
beüoot ZOSIMUS toe te geven. Hij fchrecf aan tot 475.

de Bisfchoppen (f), dat wel naar de leer der va-

deren, het gezag van den Apostolifchen Stoel zoo

groot was, dat niemand beftaan moge, over des-

zelfs vonnis te twisten , zoo als het ook altijd naar

de Kerklijke wetten gehouden is ; ook hebbe de

Apostel PETRUS , naar de belofte van christus ,

de magt ontvangen , om hei gebondene te ontbinden ,

en het onthondene te hinden % deze magt zij zelfs

zijnen erflijken opvolgeren op den Romeinfchen

Stoel ten deel geworden ; zij hebben
,

gelijk hij ,

7iaar menschlijke en Godlijke wetten^ de bezorging

van alle gemeenten op zich, en niemand moge de

rechten van hunne Kerk aantasten. Evenwel, voegt

ZOSIMUS 'er bij, hebbe hij, bij deze gelegenheid,

niets gedaan, of hij had 'er hun, vrijwillig, maar

geenszins uit verpligting, bericht van gegeven; op-

dat

( * ) AUGUSTiN. Contra duas Pelag, Ëpist. ad Bonifac,

Episc. Rom. Libr. II. Cap, 3. pag» 285. Tom. X. Opp,

PRosPER Chron. ad a. 418. in canis. Lectt. Antiq. Tom,

I. pag. 299. id. Contra Collator. Cap. 10. Cod. Canon,

Eccles. Afric. Cap, 108. Tom, I. Concil, Hard. pag,

926. QUESNRL Drsf. XIII. de Concil. Africanis in Pela-

gianor. Cainfa Celebratie , ab obitu Innocentii Papa I.

pag. 355. Tom. II. Opp. Leon. M.

(f) Bij BARON. Ann. ad a. 418. n, 5, 5.

V. Deel. T
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III dat alles met gemeciifchappelijkc bcraadflaging mogt

*Y^*
beflist worden. Eindelijk geeft hij aan de Bisfchop-

Hoofdft. pen de verzekering, dat hij omtrent caelestiüs
naC.G.

j^jgf fe ligtgelovig was geweest, en na het ontvan-

tot 476." S<^" ^''^^ï hunne Brieven alles in den Haat gelaten

' - liad , waar in het zich bevond. Toen de Afrikaan'

fche Bisfchoppcn, zich aan den Keizer honorius ge-

wend hebbende , van denzelven een flreng bevel ver-

worven hadden tegen pelagius erj caelestiüs , en

derzelver aanhangers , zag zosijmus zich genoodzaakt

,

hun geheel toe te vallen. Hij daagde caelestiüs

andermaal voor zijne rechtbank, willende, dat deze

alle de dwalingen, daar hij van befchuldigd werd,

zou veröordeelcn , opdat hij hem dus, met meer

recht, zou kunnen vrijfpreken. Maar caelestiüs-

maakte zich liever uit Rome weg, en nu bevestigde

zosiiMus de befluiten der Afrikaanfche Bisfchop-

pcn , en deed caelestiüs en pelagius in den

Kerklijken ban , hen uit de gemcenfchap der Kerk

uitlluitende. Dit meldde hij, door rondgaande Brie-

ven, {Tractoria ^^ aan alle de Bisfchoppen van het

lijk, opdat zij zich met dit vonnis vcrëenigen, en

liet ondertekenen zouden. Negentien Westerfche

Bisfchoppen weigerden dit, beweerende, dat pela-

gius en caelestiüs ten onrecht veroordeeld, en

dat zij rechtzinnig waren , en willende , dat men

himne geloofsbelijdenis met redenen zou wederleg-

gen, terwijl zij zich, anders, op cene algemeenc

Kerkvergadering beriejien. zosumus nam dit hoog

üp, beriep terflond eene Sijnode, waar op hij hen

als Ketters veroordeelde, tevens ten Hove een bevel

uit'
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uitwerkende, waar bij zij van hunne ambten ontzet III

werden (*). augustinus, die veel belang IMde ''??J^

in 'de vriendfchap met den Bisfchop van Rome
^ Hoofdfl.

heeft het crcdrao: van zosimus , in deze zaak, na- na C. G.

clerhand zoeken te ontfchuldigen (f), gelijk ook na-
^^^^ ^_^[

dcrhand andere Roomschgezindc Schrijvers daar —
moeite toe gedaan hebben, zosimus mengde zich,

met nog meer trotsheid, doch niet gelukkiger uit-

flag, in eenen anderen twist, in GalUên ontdaan,

tusfchen de Bisichoppen van Arelate^ (^Arïes ^^ en

Vicnne , over het recht van Primaatfchap , als Me-
tropolltaan. Ecne Kerkvergadering te Augusta Tau^

rimrum, (^Turin^') aan welke men dit had overge- ,

laten, deed in het jaar 407, de uitfpraak, dat die

dezer beide Bisfchoppen als Primaat erkend zou

worden , wiens ftad de Metropolis was. Tevens

ftond deze vergadering aan proculus , Bisfchop

van MasfiHa , (JMarfeille ,) toe , als Metropolitaan-^

Bisfchoppen te wijden, en het recht van Primaat^

voor zijn' perfoon , te genieten. Maar als in het jaar

412, PATROCLUS, door de gewelddadige afzetting

van iiEROS, en ten gevalle van den Romeinfchen

Veldheer konstantius , Bisfchop van Are!aturn ^

QArles,^ geworden was, een man, die befchuldigd

wordt, met Geestelijke ambten koophandel gedreven

te

(*) AUGUST. Contr. daas Pe/ag. Ep/st. Libr. I. Cap.

I. Libr. II. Cnp. 3. Libellus fidei in Append. Tom. X.

Opp. Augmt. id. Epist. 190. Tom. II. Opp. pag. 707.

MAR. MEPXAT. Common. fup. nominc Ccclestii C. 1,3,5,

(t) AUGUST. Contr. di/as Pelagg. Ep. L. II. C. 3.

T 2
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III te hebben (), verkreeg óqzq, zich in het p.nt

^^^ 417, te Rome bevindende, van zosimus, dat zosi-

Hoofdft. MUS, in eenen Brief aan de Bisfchoppen in Gallien

^

na C.G. welke begint: Het heeft den Apostolifchen Stoel

tot ^2^\
goedgedacht ^ QPlacuit fedi ApostoUcce^ verklaarde,

— dat de Heilige patroclus, zijn Broeder en mede-

Bisfchop , als Bisfchop van Arelatiim
, ( Arles ,

)

MetropoUtaan zijn zoude, en de Provintiën van Vi-

enne ^ en de eerfte en tweede van Narbonne onder

zijn gebied , (Pontificium ftium ,) hebben zoude (f).

De Brief van zosimus mishaagde aan de Bisfchop-

pen van Vienna , Narhonne , en Masfilia , die , zijns

ondanks , voortgingen met het inwijden van Bis-

fchoppen; waar op hij, in het jaar 417, andermaal

ernftige Brieven, of liever bevelen, aan alle de Bis-

fchoppen dezer Provintiën afzond, ten einde aan den

Bisfchop van Arelatum^ (^ Arles ^^ de hem gefchon-

ken voorrechten te bevestigen CS}» hilarius ,

Bisfchop van Vienna^ dreigde hij, met uitfliiiting

uit de gemecnfchap der Kerk, indien hij zijne uit-

fpraak , hem , overëenkomffig het oordeel Gods
, ( fulr

Dei judicio , ) gegeven , langer wederllreefde. De
beide Bisfchoppen van Vienna en Narbonna waren ,

' naar het fcliijnt, voor de onftuimigheid van zosi-

Bius niet beftand; maar proculus, Bisfchop van

iMas-

(*) PROSPER Chron. in c\ms. Lect, Ant.TomA. pag,

298. et 315.

(f) Men leest zijne Brieven bij baron. Antu ad a,

417. ?;. 41. fqq.

(§) ]}ij JiAROiX. Ann. a. 417. «. &,<).
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Masfi/ia , ( Blarfei/k ,) hkef (ïmidvastlg. zosimus III

floot heil uit zijne Kerkgemeenfchap , evenwel bleef ^^^
JPROCULUS verder de Bisfchoppcu in zijne Provintie Hoofdft.

wijden , te vergeefs fchrccf de Roomfche Bisfcliop "^ C- ^'

aan de Geestlijkheid , regcering en de overige leden
i'^^

.J^^

der gemeente te Masftlia , dat proculus niet -

meer liiin Bisfcliop was, noch Bisfchoppen wijden

kon, maar dat liij de bezorging hunner gemeente

aan patroclus had opgedragen; proculus, be-

gunfligd door den Veldlieer konstantius , bleef

zich, tot zijnen dood, in het Jaar 427, als Bis-

fchop van Masfilia ^ handliaven. 'Er wieip zich

wel eene partij tegen hem op , maar in GaUi'én
, ja

zelfs in Afrika^ erkende men hem, als rechtmatigen

Bisfchop , en als een' man , met wien patroclus ,

in Godzaligheid niet te vergelijken was (*). zosi-

mus overleed, tegen het einde des jaars 418, en

heeft, bij louter toeval, ccne plaats onder de Heili-

gen zijner Kerk gekregen. Toen de Kardinaal ba-

RONius het Roomfche Martyrologium verbeterde ,

vond hij op de Martelaars -Jijst ^ (^Martyrologium')

van BEDA , den Heiligen zosimus , die , om de he~

iijdenis van den Christelijken Godsdienst ^ een Mar-

telaar geworden was , dezen Martelaar uit de tweede

eeuw had een onkundig Affchrijver met den Bis-

fchop ZOSIMUS uit de vijfde ceiw verward; en ba-

iioMus , in plaats van dezen misflag te verbeteren,

nam

,

C*) R-'ïuoN. yfmj. a, 417. n. 52. n. 418, n, 40, 41.

QUESN'EL /. c. pn^. 25-. DU PIN de Aiit. Ecclcs. Discipl.

Diif. II. pag. 203. fq.

T3
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III üam, zonder bedenken, nnn, dat de Bisfchop zo-
boek siMüs in deze lijst bedoeld was, maar dat alleen

Hoofdfl. liet bijvoegzel onecht ware, hetwelk eenen Marte-

na C. G. laar van hem maakte ( * ).

ioTavó'
^'"^ ^^^^ overlijden van zosimus , ontftonden te

Rome nieuwe onlusten, over de keuze van zijnen

Twisr opv)lccr. Vergeefs vermaande symmaciius , die
over de ^ "^

,, ,
_

, .

oovol- thans «Stadhouder van Rome was, de mgezetenen,

gi"gtc om zich, bij dezelve, flii en ordenlijk te gedragen,

tusfchen F.ULALius , Aartsdiakon der gemeente, werd, nog

EiiLALius in het jaar 418, door een deel der Geestlijkheid en
en BOM-

^ volks, verkozen, terwijl andere Ouderlingen en

ingezetenen den Ouderlmg bonifacius tot Bisfchop

benoemden, syimbiachus , vergeefs gepoogd heb-

bende, de inwijding van den laatstgemelden voor te

komen, gaf van het voorgevallene bericht aan het

Keizerlijke Hof te Ravenna (f)? welk bericht niet

ongunftig zijnde voor eulaliös , verklaarde de Kei-

zer HONOPJus deszelfs verkiezing voor rechtmatig,

en beval, dat bonifacius de ftad verlaten, of 'er

uit verdreven zou worden, ook wilde hij de ftooke-

branden dezer onrusten geftraft hebben (§). Hier

op liet SYMMACHUS BONIFACIUS, die zich Juist in

eene Kerk buiten de ftad bevond, aanzeggen, dat

hij bij hem moest komen, ten einde het Keizerlijk

be-

(*) FR. PAGi Crit. ad a. 418. n.^i. ant. pagi Bre-

viar. Gest. Pontif. Rom. Tom. I, pag. 84.

(f) In Anctar. Synmiach. Epist. ip. pag. 306. ba-

ron. Aim. a. 418. n. 79.

C5) Epist. 20. /. c. ap. Baron. a. 419. «. 2.
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bevel te verflaan, maar de bediende werd door den III

aanhang van bonifacius gedagen , en zoo weder *^^*

heen gezonden. Als vervolgends bonifacius met Hoofdft.

de zijnen in de flad wilden komen , werden zij , op "^ C. G,

last des Stadhouders , verdreven , terwijl eulalius , J^j ^^*
tnet het grootftc gedeelte der inwoneren , en onder •

algcmeene vrcugdetekencn , den Godsdienst vierde

in de Kerk van den Apostel petrus (*). Thans

zonden de Ouderlingen, welke het met bonifacius

hielden, een geheel ander bericht aan den Kei-

zer C t ) , verzoekende dat de Keizer beide eulalius

en bonifacius in porfoon wilde hooren, zijnde zij

Ouderlingen bereid , hunne Kerken , ( tltith^
, ) voor

ecnc poos te verlaten, ten einde hunne keuze ten

llovc te rechtvaardigen, iionorius befloot, op dit

bericht , de zaak door een aantal Bisichoppen te

Ravenna te laten onderzoeken, en als dezen het

niet eens konden worden, befchreef hij eene groo-

ter Kerkvergadering, op welke vele Bisfchoppen uit

Italië^ GalUê, en Afrika^ verfchijnen moesten; be-

velende middelerwijl , dat zoo wel bonifacius als

eulalius buiten Rome blijven, en achilleus Bis-

fchop van Spoktum , de plegtigheid van het Paasch-

fbest aldaar bedienen zou. Maar nu bedorf eula-

lius alles, door zijne ongehoorzaamheid aan dit be-

vel. Hij kwam binnen Rome ^ en als achilleus

daar kort daar na aankwam, rotte een deel gemeen.

volk

(*) Ep. 13. pag. 308. et ap. Baron. n. 5.

(t) In Auctiiar, Sy.w.nach. pag. 309. ap. Baron»,

n. 8. Jqq,

T4
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ÏII volk gewapend te hoop, viel op de aanhangers van
®°':'' EULALius aan , en wondde verfcheidenen derzcl-

Hoofdft. ven. De Stadhouder zelf en zijn onder - Stadhou-

mC. G. dcr^ (^Vicarhis ^^ geraakten in gevaar. Dit een en

tot 470.^"*^'^^ bracht een bevel van den Keizer te weeg,

waar bij eulalius uit de fl:ad gejaagd, zijne aan-

hangers geftraft, en bonifacius als rechtmatig Bis-

fchop erkend werd (*).

Schik- BONIFACIUS, die oud en zieklijk was, duchtte,
king van

^^^^ nieuwe twisten, in gevalle hij mogt komen te

HoNORi- overlijden, en verzocht, daarom, den Keizer iiono-

us over
j^jug C\'\ om als een AlïerchriueUikst Vorst ,

de ver-
v i • ^ j »

kieziiig iChristianisfimus Princeps ^') in het vervolg, derge-

vnneenen jijke wanorden voor te komen. In een antwoord op

teRome^ dit verzoek (§), vond iionorius hetzelve zoo bil-

lijk, dat hij in de eerde plaats alle eerzuchtig dre-

ven naar het Bisdom van Rome verbood; en te ge-

lijk beval , dat , in gevalle twee mededingers te gelijk

verkozen werden , geen van beiden ingewijd worden

,

maar

(*) SYMMAC. Auctuar. Epist. 25 '21. pag. 310. ba-

ron, ad a. 419. 71. II. fq. Bij dezen laatften vindt men

ook 's Keizers aanfchrijven aan den Proconftil van Afri^

ka LARGUs, waar bij de Kerkvergadering te Spoleiiim

werd afgefchreven , en een' Brief van dezen Proconful

aan den Bisfchop van Kartliago, aurelius, dat bonifa-

cius, door de genade des Keizers , in de Bisfchoppelijke

waardigheid bevestigd was. («. 36, 37.}

Cf) Apud. BARON. /. c. K. 2)9' <^i in harduin. Act.

Concil. Tom. I. pag. 1237.

(5) baron. /. c. n. 41. harduin. pag. 1238.
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maar ceiie nieuwe verkiezing plaats zou hebben. III

Op deze wijze liet wel de Keizer deze verkiezing ^^^
vrij, terwijl hij enkel de misbruiken zocht voor te Hoofd ft.

komen, ondertusfchen gaf de eerzucht der Room-"^^-p'
Tnar 363.

fche Geestlijkheid aan het Hof gelegenheid , om ^^^ ^j^^

zich allengs meer met deze verkiezingen te bemoejen.

Alhoewel bonifacius min aanftootlijk en driftig, Verrich-

dan zosiMUS , zijne magt zocht uit te breiden , liet ^"
,^ ^^

hij echter niet na, dezelve bij alle gelegenheden den kifacius

Bisfchoppen in te fchcrpen. Dus fchrcef hij aan

RUFUS, Bisfchop van Thesfalonica ^ zijnen Vica-

rïus ^ en de overige Bisfchoppen van Macedonië^ en

anderen, dat de zalige petrus 'er zich oneindig

over verheugde , als hij zag , dat de ccre , hem

van den Heerc verleend, door vreedzame Leeraaren

behouden worde, hebbende hij zijne oogen op hen

gevestigd , of zij hun ambt wel waarnamen , dat hij

hen, ten deele, tot zijne Stadhouders benoemd had,

en dat hij nog (leeds het opzicht over de gehecle

Kerk behield (*). bonifacius had te meer nodig,

hun dit in te fcherpen, omdat zijn gezag in die

gewesten ver af was, van gevestigd te wezen, pe-

RiGENES was tot MctropoUtaan van Korinthe inge-

wijd, en bonifacius had hem, door rufus , zij-

nen Vicaris , bevestigd. Evenwel wilden eenige

Bisfchoppen, in die gewesten, eene Kerkvergadering

houden, om deze verkiezing te onderzoeken, ru-

fus hier over geklaagd hebbende bij bonifacius,

ver-

(*) Ep, BONiFAcn in Act. Concil. Rom. a. 532. ap,

üARDuiN Tom. \\. pag. 11 21.

T5
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III vermaande deze hem tot grooter ijver in het lüt-

BOEK
vQei-eji yj|[^ (len ij^st des Apostolifchen Stocls, ver-

Hoofdft. klarende tevens elke Sijnode ^ en elke inwijding van
na C. G. eenen Bisfchop, zonder zijne voorkennis gehouden

tol 47Ö.* of gefchied , voor onwettig. Hij beduidde den //-

" lyrifchen Bisfchoppen, dat hun gedrag eene beledi-

ging was van den Apostel petrus, zonder wiens

genade echter niemand in den Hemel kon komen,

dewijl aan hem de fleutelen des Hemelrijks waren

toebetrouvvd, en befloot met de herinnering, dat de

/^postel PETRUS , op ingeving van den Heiligen

Geest , de Priesterlijke waardigheid van perige-

NES reeds bevestigd had (*). Doch, in dat zelf-

de jaar 421 , onttrok Keizer theodosius II het

Oostersch Blyrië aan dit gezag van den Bisfchop

van Rome^ daar hij den Opperfladhouder van ///j-

ricum gebood (f ) , dat de oude gewoonten en

Kerkwetten , zonder cenige nieuwigheid , in de ge-

zamenlijke Provintiën van Ilhjricum ^ in acht geno-

men zouden worden. Doch , als 'er twijfeling mogt

ontdaan, zou dezelve, niet zonder voorkennis van

den Bisfchop van Konflautiuopolen ^ welke ftad de

voorrechten van het oude Rome genoot, op eene

vergadering van Bisfchoppen bellist worden. Nu
zal wel THEODOSIUS deze wet reeds in het jaar

422, op verzoek van zijnen Oom, Keizer hono-

RI-

(*) Epiit. Bovif. L c. ei in holsten. Collcct. Vett,

Monum. Eccl. Kom. pag. 54. fq.

(t) Z,. 46. Cod. Th. de Episcopis l. 3. Cod. Itifi. ds

Sacros. Eccles,
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Rius , herroepen hebben , doch de Ijricvcn dezer III

Vorften, op welke men zich ten dien einde be- ^^''^

roept (*), liggen onder groot vermoeden, van on- Moofdfl-.

echt te zijn. Billijker was het gedrag van bonifa- "^ C^-^-

cius in Gal/ië , alwaar hij , in eenen Brief van het ^^^ ^J^g^

jaar 422 , aan hilariüs , Bisfchop van Nnrbona ,

de voorrechten terug gaf, welke patroclus, Bis-

fchop van Arelatum , van zosimus had weten te

verkrijgen (f). Bij eene andere gelegenheid , ge-

droeg BONiFACius zich cvcn zoo bedachtzaam. De

Geestlijkheid van Vahncïa , ( Falend in het Dau-

fineè ^') geraakte met haren Bisfchop jmaximus in

twist , en befchuldigde hem over ondeugden en Ma^

nkhèifche dwalingen bij den Bisfchop van Rome;

doch deze oordeelde, dat maximus zich met recht

zou kunnen bezwaren, als zijne zaak te Rome af-

gedaan zou worden, zonder dat hij tegenwoordig

was. Hij gebood dan in het jaar 419, aan de Bis-

fchoppen in het Zuiden van Frankryk eene verga-

dering te houden, opdat maximus in zijne eigene

Provintie geoordeeld zou worden. Alleen zouden

zij hem de bcfluiten der vergadering, ter bekrachti-

ging, overzenden (§).

c/ELESTiNUS was de opvolger van bonifacius , celesti-

in het jaar 422, tot het jaar 436. Het merkwaar- '^^^^

dig-

C*) Bij FioLSTEiN en uit hem bij harduin. /. c.p. 1 127.

(t) HARDUIN. Act. Concil. Tom. I. -pag. 1240, cou-

STANT. Epht. Pojitif. Rom. pag. 1031.

(5) -^P' iJARDuiN /. c. pag. 1238. fq. ei coustant

/. c, pag. 1015.
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, III digde, geduurciide zijn bcfluur, is de twist met de

^?/:'^ /Ifriknanfche Bislchoppcii , over het reclit van he-

Hoofdrt. voep^ {apphl^') op den doel van Rome. Zeiker Ou-
iia C. G. derling te Sicca ^ in Numiclïè^ apiarius, was door

«oi 476.* zijnen Bisfcliop urbanus , uit hoofde van velerhan-

de misdaaden, afgezet en uit de Kerklijke gemeen-

fchap uitgefloten. Hij reisde daar op naa Rome,

alwaar de toenmalige Bisfchop zosimus hem, in

fpijt van de oude algemeen aangenomene Kerklijke

wetten, weder in de Kerklijke gemeenfchap annnam.

Vervolgends zond zosimus in het jaar 419, drie

gezanten naa Karthago , alwaar S17 Bisfchoppcn

vergaderd waren , ten einde zijne handelwijze bi}

hen te rechtvaardigen. Kort na het openen dezer

vergadering overleed zosimus. Uit eeiien Brief der

vergadering aan deszelfs opvolger bonifacius (*),

vernemen wij, dat zij apiarius, op zijne fchuldbe-

kcntenis en bede om vergeving, weder tot de ge-

meenfchap der Kerk had toegelaten, ook hem de

waardigheid van Ouderling had laten behouden ,

doch tevens verboden, dat ambt in de gemeente te

Sicca te bekleden, om alle wanorden voor te ko-

men. - Vooraf echter had zij van de gezanten

des Roomfchen Bisfchops begeerd, derzelvcr fchrif-

telijken last, (^Conimonitorium ^^ te lezen; deze be-

helsde vier punten. Vooreerst , dat men zich niet

verzetten moest tegen het beroep
,

{/Ippèl,') van

Afrihaanfche Bisfchoppen op die van Rome, Ten

in'eedeij,,óat de Bisfchoppen niet zonder noodzaak-

lijk-

(*) Li HARDUIN. /ia. Concil. Tom. I. /w^. 939. fq.



GESCHIEDENIS. 301

lijklicid ten Keizerlijken Ilove reizen zouden. Ten Ilf
'

derden, dat Ouderlingen en Kerkendienaars, die on- ^^^
rechtmatig door hunne Bisrchoppen in den ban ge- Hoofdft.

daan waren , hunne zaak voor de nabuurige Bis- "^ C* ^•

fchoppen konden brengen. Eindelijk, dat de Bis- ^qj ^^75^

fchop URCANUS , of van de Kerkelijke gemeenfchap -

uitgefloten zou worden, of zich te Rome zou ko-

men verantwoorden, indien hij zijnen misflag niet

verbeterde. Hoe de Kerkvcrgadenng omtrent dit

laatfl:e punt befliste , is boven gezegd. Het

tweede was te voren reeds door eene ^frikaanfche

Kerkvergadering afgedaan (*), op deze wijze, dat

een Geestelijke , die iet ten Keizerlijken Hove te ver-

richten hebbende, derwaards wilde reizen, met een

getuigfchrift van zijne gemeente , met aanwijzing

van zijne zaak , behoorde voorzien te zijn , zonder

hetzelve derwaards reizende zou hij uit de Kerkelij-

ke gemeenfchap gefloten worden. Maar ten opzich-

te van de twee overige punten verklaarde zich de

Kerkvergadering tegen den Roomfchen Bisfchop :

Ten opzichte van het fl:uk van beroepen, (^Appel-

len , ) had zosimus in zijnen lastbrief zich beroe-

pen op een befliiit der Nicelfche Kerkvergadering,

lietwelk in de daad, een befluit was der Sardicen-

fifche (f) ; den van de Bisfchoppen der Kerkverga-

dering dit terfliond opgemerkt hebbende, verzocht

de vergadering haren Voorzitter aurelius , Bisfchop

van

(*) Cod, Canon, Eccles. Afiican, Cap. 106, HARDUIN.

Tom. I. pag. 123.

Ct) Zie IV. Deel, Bladz. 301.
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III van Karthago ^ (^Samtus Pö/)ö aurelius , ) de

^^'^ Bisfclioppen van Konftantlnopohn ^ Alcxandri'è ^ eu

Hoofdft. Antidchi'é^ om echte affchriltcn der bcfluiten van de
m C. G. Kerkvergadering van Nice'é > te verzoel^cn. Hier me-

tot 476.*^^ moest zich de Gezant faustinus te vrede hou-

den , alhoewel hij zich voorbehield , dat deze twij-

feling de Roomfche Kerk niet ten nadeelc ftrekken ,

en dat de opheldering derzelve aan den tegenwoor-

digen Bisfchop bonifacius zou overgelaten vvor-»

den. Ten aanzien van het derde punt , omtrent de

lager Geestlijkheid , had zosimus zich insgelijks be-

roepen op de befluiten der Nicéifche vergadering

,

wesiialveii de Afrikaanfche Blsfchoppen ook ten de-

zen aanzien goedvonden de echte aftchriften dezer be-

lluiten af te wachten ; welke zij , nog in dat zelfde

Jaar 419, van Konflantimpolen en AlexandrVè ont-

vingen, vcrzeld van Brieven der Bisfchoppen van

sSzY.Q. beide lieden (*). Uit deze echte affchriften

bleek , dat het vermoeden der Afrikaanfche Bisfchop-

pen, van eene verkeerde aanhaling, volkomen ge-

grond was. De Afrikaanfche Bisfchoppen fluiten

hunnen Brief aan bonifacius, met de aanmerklijke

verklaring, „dat zij hoopten, dat, zoo lang hij den

. Roomfchen Stoel bekleedde , zij niet zoo trots behan-

deld zouden worden , en dat men jegens hen die

achting zou bewijzen , welke hun toekwam." Was
deze valfche aanhaling van befluiten eener bijzondere

Kerkvergadering te Sardica ^ in plaats van die der

ïtlgemeenc van Nicea, toe te fchrijven aan de on-

kun*

(*) Iii HARDuiiX Ad. Coiicil. Torn, l. pag. 946.
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tiinde , overhaasting , of kvvaade trouw van den III

Roomfchen Bisfchop zosimus ? baronius (*), ^^^
lieeft alle moeite aangewend , om hem te rechtvaar- HoofdfL

disen , of te ontfchuldigen , maar zijne aanmcrkin- "^ C. G,
Jaar 'ió'i

gen kunnen den toets met doorflaan (f). Zoo Jq^ ^-5*

lang BONiFACius leefde , bleef deze zaak voorts

rusten, doch , onder c/elestinus, kwam zij weder

op het tapijt, apiarius was inmiddels Ouderling

geworden te Tabraka^ eene andere ftad van Numi-

cJi'è^ doch ook daar weder, uit hoofde zijner bui-

tcnfporigheden , door den Bisfchop afgezet. Ander-

maal nam hij zijnen toevlucht naa Rome , alwaar

c/ELESTiNus zich ovct zijuc komst verblijdde, ge-

lijk hij zelf aan de -^7/trt'^;//tV/^ Bisfchoppen fchrijft,

ongetwijfeld, omdat te. Rome ieder een welkom was,

die den Bisfchoppen dier flad gelegenheid gaf, om
hun Geestelijk Rechtsgebied uit te breiden. Hij

zond hem, vervolgends, met den Bisfchop fau-

STiNus^ den voormaligen Gezant van zosimus, naa

/Afrika , ten emde zijne herflelling te bewerken,

Den uitflag dezer zaak en de gezindheid der Jfri^

kaanfche Bisfchoppen over het gedrag van den

Roomfchen Bisfchop vindt men, in den Brief, door

hen, na eene Kerkvergadering te Karthago^ in het

jaar 424 of 425, gehouden te hebben, aan c<(ELes-

TI-

(*) Ann. ad. a. 419. n. 87.

(f) Men zie de Roomfche Schrijvers richer Hist.

Concil. Gefier. Tom. I. pag. 91. du pin de ant. Ecclei,

Diicipl. Disf. II. pag. 78. fq.
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III TiNus gefchreven (*), waarin zij hem meldden,'

*?^'^ dat zij, op de komst van faustinüs , bijeen verga-

Hoofdfl. tierd waren , om de zaak van apiarius van nieuws

na C. G. te onderzoeken , dat faustinüs hun veel beledi-

tó't 476 ö^"*^^ gezegd, en geêischt had, dat zij apiarius

- weder in hunne gemeenfchap zouden aannemen ,

omdat c.^LESTiNus hem in de zijne aangenomen

had ; dat na drie dagen onderzoeks , niet zonder

veel tcgendribbclingen van faustinus, apiarius,

eindelijk , door God en zijn geweten gedrongen,

alle zijne bijna ongelooflijke ondeugden beleden had.

Zij verzoeken vervolgends C/ELEstinus nadruklijk,

dat zijne eerwaardigheid, (venerahilitas tua ^ vooit-

aan zulke lieden , die uit de Afrikaanfche gemeen-

ten tot hem mogten Icomen, niet zoo ligt weder

aanneme, als wetende, dat zulks ook door de be-

fluiten der Nice'ifche Kerkvergadering verboden zij.

Ook vonden zij het niet gegrond in de oude Kerk-

lijke wetten , dat een Bisfchop van Rotne buitenge-

wone Gezanten , ( /z fanctitatis fu<z latere , ) aan

hen zond , en befluiten hunnen Brief met deze duid-

lijke wooi-dcn: „ Wij begeeren ook, dat gij ons

,, verder geenen van uwe Geestelijken , op ieders

,, verzoek, tot uitvoeringvan uwen wil, zult toe-

,, zenden, opdat wij niet ijdelen trots, (^fumofum

„ tijphtnn^^ eerzucht en wereldlijken hoogmoed in

„ de Kerk van ciiristus fchijnen in te voeren,

„ die

(*) /i^ Cod. Canon. Eccleu Afrkan. pag. 947. ap*

HARDüIiN. TOW. I.
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•„ die oprechte bcfchcidcnheid en nederigheid aan de II r

„ Dienaren van God aanbeveelt. Wat onzen Broe- ^°fJ^

„ der FAUSTiNUS aanbelangt: wij zijn verzekerd, Hoofdft.

„ dat , nadat apiariüs wegens zijn fchandelijk ge- na C. G.

„ drag uit de Kerk van Christus geworpen is, l^^ 2,76,

„ uwe Heiligheid naar derzelver rechtfchapenheid en ..

„ gematigdheid, niet toe zal laten, behoudens de

„ broederlijke liefde, dat Afrika verder door hem

,, bezwaard worde. " Dit fchrijven was zoo na-

driiklijk , dat c^ijlestinus vcrvolgends geene verdere

pogingen in het werk gefield fchijnt te hebben. Een

Brief van augustinus, aan c^lestinus , die tot

het jaar 423 fchijnt te behoren (*), geeft nog een

dergelijk voorbeeld , hoe de Afrikaanfche Kerken

zich tegen de heerschzuchtige flappen des Room-

fchen Kerkvoogds verzet hebben. Zekere anto-

MUS, een jongeling, en leerling van den vermaar-

den AUGUSTINUS , Bisfchop van Hippo , was door

êitztw tot eerften Bisfchop van Fiisfala , een klein

plaatsjen, hetwelk tot het Kerspel van Hippo be-

hoord had, ingewijd. Wegens zijne roofzucht en

geweld, wilde zijne gemeente hem niet langer tot

Leeraar hebben, en eene Kerkvergadering van Nu*
midifche Bisfchoppen ontzette hem van zijn ambt,

echter hem de waardigheid van Bisfchop latende be-

houden, doch zonder Bisdom, van hoedanige uit-

fpraken augustinus, in den aangehaalden Brief,

meer voorbeelden bijbrengt. Dit mensch vervoegde

zich, insgelijks, te Rome ^ bij den Bisfchop boni-

FA-

(*) Epist. 209. Tora, II. Opp. p. 531. fqq, ed. Anfy,

V. Deel. V



So6 K E R K E L IJ K E

ITI FACius , die aan de N'umïdifche Blsi'choppm hc'^

^?^-^ lastte hem te herllellen, evenwel onder de billijke

Hoofdll. voorwaarde : Indien antonius getrouw en naar

na C. G. vvaarhcid bericht van zaken gedaan had. Tc gelijk

tot lyó' verfpreidde zich een gerucht , dat de Ovcrighcid

— door middel van foldaten de uitfpraak van den Apos-

tolifchen Stoel zou doen gelden. Hier door zag au-

GUSTiNUS zich genoodzaakt, den Brief, van wel-

ken wij IJDreken, aan c^elestinus te fchrijven, in

welken hij hem bidt, om het bloed van Christus,

en de gedachtenis van den Apostel petr.us wil,

die de Lecraaren der Christenen vermaand heeft,

om niet met geweld over het volk heerfchappij te

voeren, dat hij toch zulke fchikkingen niet wilde

doorzetten, ook liet CyELESTiNus het, bij het af-

zetten van ANTONIUS , berusten , gelijk men uit eenen

anderen Brief van augustinus (*) beiluiten kan.

Gevoe- In het jaar 424 , v^^erd c^lestinus , benevens
Itn vrn

andere Bisfchoppen geraadpleegd , over de aanftelling

Nus over van proclus , tot Bisfchop van Konftantinopolen.

de ver- Y^tv.t proclus was , te voorcn , door sisinnius ,

der Bis-°
Bisfchop van Konftantinopolen , tot Bisfchop van Cj'-

fehoppen zikus gewijd , maar van de inwoners dier flad niet

aangenomen, omdat zij het recht van inwijding van

hunnen Bisfchop niet wilden toekennen aan den Bis-

fchop van Konftantinopolen. proclus bleef dus

ftls Ouderling te Konftantinopolen ^ alwaar hij, door

zijn Prediken , roem verwierf. Het Bisdom dezer

Hoofdftad , in het Jaar 424 , door de dood van

MAXI-

. ( * ) Bpiit, 224. /. c. pag, 623.
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MAXiMiANus, opengevallen zijnde, gebood theo- III

Dosius U 5 om alle onrusten bij de keuze van eenen "^'j"^

nieuwen Bisfcliop voor te komen , den tegenwoor- iioofdll.

dig zijnde Bisfchoppen , dat zij proclus tot Bis- "^ C. G.

fchop van Konftantinopolen zouden inwijden. Deze {q^ ._g[

maakten daar tegen zwarigheid, omdat proclus - '

reeds tot Bisfchop van eene andere gemeente gewijd

was, maar de wil des Keizers en het gevoelen van

c^LESTiNUS (*), die in eenen Brief aan de Bis-

fchoppen van Alexandriè , Antiöchië ^ en Thesfalo-

nica^ gcfchreven had, dat niets verhinderde, waar-

om iemand, die tot Bisfchop eener ftad benoemd

was , of zelfs reeds een Bisdom bekleed had , niet

in een ander vei-plaatst zou worden, ruimden hunne

bedenkingen op (f). Volgends fommige oude Kerk-

lijke wetten was zekerlijk zoodanige verplaatzing ver*

boden, en toen nog hielden verfcheidene Christelijke

Leeraars dezelve voor ongeoorloofd; andere Kerk-

wetten echter hadden ze onder zekere bepalingen

toegelaten , en van deze vergunning hadden ook

,

in de daad, vele Bisfchoppen gebruik gemaakt (5).

Bij gelegenheid van eenige onlusten in de GalUfche Over de

gemeenten, fchreef hij, in het jaar 428, eenen Brief ^"'"^

aan de Bisfchoppen van Vienna en Narhonna (**), Geestlij-

waar in hij , herinnerd hebbende , dat hij van God ^^"»

tot

(*) Hetwelk hier echter geen voorfchrifc was, gelijk

SARONius gewild heeft, ad ann. 434. n. 2.

(f) socRATES Hht. Eccles. VII. 28, 40.

(;S) SOCRATES Hist. Eccles. VII. 36.

(**) /ip. HARDUIN. Tom. I. Concil. pag. 1258. /^.

V 2
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III tot tenen Wachter over de geheele Kerk gefield

^^^ was, die Bisfchoppen berispt, die eenen mantel en

Hoofdft. gordel droegen, menende dat zij dus naar de letter

na C. G. der rieilige Schrift geldeed gingen. In plaats , zegt

tot 476*. ^y' ^'''^'^ zulke nieuwigheden te ondernemen , be-
'

hoorcn wij ons, van de overige Christenen, in de

leere, niet in de kleding, in verkeering en zuiver-

heid van leven, maar niet in opfchik te onderfchei-

den. Men ziet uit deze plaats, dat de Geestlijken

tot hier toe bijna geene bijzondere kleding droe-

gen. De mantel en gordel der Wijsgeeren werd

wel bij fommigcn , reeds uit voorige eeuwen ,

behouden, maar was niet algemeen. Dat de Ka^

tholijke Geestlijken te Konflantinopolen^ omtrent het

begin der vijfde eeuw, in het zwart, en de Novc\-

tianen integendeel, in het wit gekleed gingen, leert

ons een gcfprek van sisinnius, eenen Bisfchop der

laatstgemelden met eenen der Katholijken (*). Hij

daagt denzelvcn uit, om een bewijs bij te brengen,

dat de Geestlijken in het zwart moesten gaan; ter-

wijl hij zelf zijne witte kleding eene navolging van

CHRISTUS en der Heiligen, in hunne verheeriijking,

noemt. Hoe het zij , daar in komen de Leeraars en

Kerkvergaderingen van dezen tijd overeen, dat voor

de kleding der Geestlijken geen fieraad of kostbaarheid

voege. HiëiioNYMUs heeft zelfs de zwarte kleur

zoo wel als de witte afgekeurd (f).

sixTus c.(ELESTiNUS ovcrlccd , iu het jaar 43a , en had

ill. tot

( * ) socRAT. Ilist. Eccles. VI. 22..

(f) Epist, II. Tom. IL jf>ag, 10. eti, Francof^
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tot zijnen opvolger sixtus III, die het Bisdom te III

Rome ^ tot het jaar 440, beldeed heeft, en in de ^^^
JStBitoriaanfche en Pelagiaanfche vcrfchillen gemoeid Hoofdfl,

is geweest, gelijk wij, in het vervolg, zien zullen. >ia C. G.

Nog OuderUng te Rome zijnde, verklaarde hij zich
^^-.j

^-5*

nadriiklijk tegen de Pelagiaanfche Leerftellingen , —

zoodat AUGusTixus, in eenen langenBrief aan hem,

zijnen ijver in dezen prijst (*). INIen heeft hem

echter drie Gefchriften, vol Pelagiaanfche gevoe-

lens tocgefchreven , welke zelfs te Rome, in het

jaar 1573, in ovo onder zijnen naam gedrukt zijn.

De Jefuit garnier (f) vindt het zelfs niet on-

waarfchijnlijk , dat hij dezelve gefchreven, en nader-

hand , om zijnen misflag te vergoeden , een ander

Boek opgefleld heeft, hetwelk men anders aan au-

GusTiNus heeft toegekend, en dat in deszelfs wer-

ken gevonden wordt, doch hetwelk de Benedictij-

ner Uitgevers van augustinus werken liever aan

MARius MERCATOR zouden toefchrijven , indien de

ongelijkheid van ftijl hen niet terug hield (§). Meer

algemeen (lemmen de geleerden overeen, om zekeren

Brief van sixtus voor onecht te verklaren, waar iii

hij aan de Oosterfche Bisfchoppen zou bericht heb-

ben

(*) Epiit. 191. pas. 53p. Epist. 195- pag. 544-555-

Tom. II. Opp.

(t) In Opp. Marti Mercat. Tom. L pag. 366.

(5) Dit gefchrifc voert den titel van: Hypownesfi-

con contra Pelagianos et C(ele%tiano%, Fulgo Libri VI.

ffypegnosticoiJ , in /Jppcnd. Opp. Aug. Tom, X. p. 3T32,

V3
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III ben (*), zekere befcliuldiging door eenen bassus
DOEK

j.gg£„ ijgjj^ ingebragt, en de veröordeeling van de-

Hoofdrt. zen bassus, door eene Kerkvergadering. Deze ge-

ra C. G. beurenis wordt verhaald, in de oudfte verzamelinc

tot 47Ö.' "^^'^ Lcvensbefchrijvingen der Roomfche Bisfchop-

.- pen ,
gemeenlijk Liber Pontificalis genoemd, en

welke aan anastasius , ecnen Roomfchcn Abt , in

de IXde eeuw wordt toegefchrcven , doch waar van

waarfchijnlijk in de Vide eeuw de eerfte aanleg ge-

maakt is (f). In de Levensbefchrijving van six-

s Tus III, in deze verzameling, flaan nog meer bij-

zonderheden van dezen Bisfchop, doch over het al-

gemeen te beuzeliichtig, om gemeld te worden.

Maar vier echte Brieven van sixtus III, in de ver-

zamelingen van HARDUiNUS (§) en coustant (**},

te vinden , zijn zoo vele bewijzen , hoe vele moeite

-het hem gekost hebbc , de Bisfchoppen van het

Oostersch lUyrictim in die afhanglijkheid van den

Roomfchen Stoel te houden, waar in zijne onniid-

lijke voorzaten hen gebragt hadden, rufus, Bis-

fchop van Thesfalonica , derzelver Vkarius zcdcrt

het jaar 412, was kort na het jaar 431 overleden,

en SIXTUS fchonk aan deszelfs opvolger anasta-

sius dezelfde rechten over de Bisfchoppen van het

Oos-

(*) In BLONDELLi Pkudo- Ifidoro et Turriano Vapiil.

pag. 563. et in harduin. Act.Condil. Tom. I. pag, 1735.

(f) joHAN CHiAMPiNi Exam. Lier. Pont. Rom. i6S9. ^,

($) ^^'^* Concil. Tom. \l. pag. 1 178 -i 181.

(**) EpiitttRom. Pontif. pag, 1262. fq.



GESCHIEDENIS. 311

Oostersch lllyricum , bijzonder verklaarde hij aan IIT

deze Bisfchoppen , dat, zoo dikwijls anastasius ^^'^

cene Kerkvergadering uitfchreef, zij zich daar op Hoofdft.

moesten laten vinden , zonder zich verbonden te "^ C. G.

achten aan de voorfchriften , welke eene Oosterfche
J^^ ^_^*

Kerkvergadering , zonder toeftemming van zijnen •

Stoel 5 had bepaald. Hij bedoelde hier mede de al~

gemeene Kerkvergadering van Efeze ^ van het jaaoi

431, welke eene algemeene verordening gegeven had,

dat geen Bisfchop zich meester zou maken van een

gewest , hetwelk niet tot zijn Kerspel behoorde (*).

Naar het fchijnt, is het aan sixtus gelukt, de Bis-

fchoppen van lllyricum onder de Kerklijke afhang-

iijkheid van zijnen Stoel te houden, ook had iio/;?^,

hetwelk als de Hoofd flad des Keizerrijks thans in

verval geraakte , en zijn aanzien verloor , thans in

het Kerkelijke zoo veel aanziens reeds verworven, dat

de opvolger van sixtus , leo de Groote bijgenoemd ,

ep zijnen Bisfchoppelijken troon. Keizers, Staats^

dienaars , Kerkvergaderingen , de meeste Bisfchoppen

,

met één woord ,
genoegzaam alles , wist te beheerfchen.

Deze LEO was een Ttisci'ér ( f ) , of een Ro- Bijzon-

7nein C^)» zeker een Italiaan van geboorte. Van ^^
^ "^ -^

'

° van LEO
den.

Q*') In Hard. Act. Concil. Tom. I. png. i522. Verg.

TILLEMONT Memoir. Tom. XIV. pag. 262.

- (t3 Volgends het Liber Pontifical. pag. 127. ed,

Vignolii,

(S) PROSP. Ckron. in canis. Lect. Ant. Tom. I. pag.

303. Verg. QUESNEL Di^f. I. de Vita et Rcb. Gesti S.

Leonis M^Tom. II. Opp. Leon. ed. Baller. pag. Z99»

V4
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III den tijd zijner geboorte, en de gefchiedcm's zijner

*vT i^^g'^' ^^ °"^ "'^fs bekend; alken komt, in het

Hoofdft. jaar 418 , in eenen Brief van augustinus (*) , een
na C. G. j^QOj^fche Acohthm ^ ( Kerkcdicnaar van de Jaa:?fl:c
Jaar 363. j -> k »

tot 476. klasfe,) voor, wien men, met eenige waarfclüjnlijk-

heid, voor dezen leg houdt. Met meer zekerheid

Grooten
^^^ ^^" aannemen, dat leg Ivort daar op Diakon

ook wel Archidiakon der Roomfche Kerk geweest

is ; trouwens , toen c^lestinus daar Bisfchop

was, had hij reeds zoo veel invloed, dat cyril-

Lus , Patriarch van Alexandri'é , hem fchriftclijk

verzocht, dat hij niet zou toelaten, dat de eisch.

van juvENALis , Bisfchop van Jerufalem , om eerflc

MetropoUtaan van geheel PaJa/lina te worden, te

Rome onderfleuning mogt vinden (f). Ook gelooft

QUESNEL CS)? dat zeker opftel, gevoegd achter

eenen Brief van c^lestinus, aan GaJlifche Bis-

fchoppen , over de Pelagiaanfche bewegingen in hun

vaderland, ten tijde toen de algemeene Kerkvergade-

ring te Efeze in het jaar 431 gehouden werd , Ca-

pituJa^ feu Prateriiorum fedis Apostolide EpiscopO'^.

rum Auctoritates de Gratia Dei genoemd , door

LEO opgefteld zal zijn , waar in uit Brieven van vo-

rige Bisfchoppcn van Rome bewezen wordt, dat zij

allen geleerd hebben, dat de menfchen door adam
hunne onfchuld en natuurlijke krachten verloren heb-

ben; dat de genade van God alleen hen goed en God-

vruch-

(*) Epist. ipi. Tom. II. Opp. pag. 539.

(t) LEO M. Epist. 119.

(S) Disf, cit. pag. 405. et Disf. III. pag^ 6oCf. fq.
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vruclitig maken , hun ter vervulling der Godlijke wet III

behulpza.-rm wezen, en tegen de listen des Duivels ^^f^

behoeden kan. Ook heeft quesnell beweerd ( * ), Hoofdft.

dat een ander , meer vermaard Bock , (de J^ocntione "-^ C* ^'

omnium gentium Lihri Dito
, ) leg tot Schrijver ^^^

"'-^^

hebbe. Dit Boek is , in laater tijden , van Geleer-

den van ondcrfcheidene Godsdienftige gezindheden,

als ddn der beste Boeken geprezen, welke men over

de kracht en iiitgcflrektheid der Godlijke genade uit

de oude Kerk bezit, luther prees het, als een

zeer geleerd werk (f), erasmus (§) noemt den

Schrijver fcherpzinnig , en in de H. Schrift wel ge-

oefend; en vossius (**), verklaart den Schrijver

voor eenen man , van het diepfte oordeel , en i-iugo

GROTius , voor eenen grooten Schrijver , zoo wijs

als Godvruchtig. Niet zoo gunffig befchouwt hem

SCHRÖCK Ctt)- 59 In den grond," zegt hij, „ is

hsx niet meer dan eene wijdlopige en herhalende

ontwikkeling van het leerflelzel, hetwelk augusti-

KUS tegen pelagius beweerd heeft, waar ann nog-

thans dè Pracïestinatie ontbreekt. Het fpreekt, aan

den éénen kant, zoo veel van de vrijwerkende ge-

na-

(*) Disf. II, pag, 615-660. Tom, II. Opp. Leou. M.

td. BaUer.

(t) Epi%t. 37. a. 151 8. pag. 48. in Epi:tt, Jcn^

1556. 4to. Tom. I.

C5) Pi-^' in Libr. de Foc. Gent. Tom. II. Opp. S.

Amhropi Bafil. 1527.

(**) Hi$t. Pelag. Libr. VII. P. I. pag. 670.

i\\) Kirch-Cefch, XVII. TIi, S. 102.

V5
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III nade van God, en aan den anderen kant fchijnt hij

^°j'^ tevens aan de medewerking van den mcnschlijken

Hoofda. vvil zoo veel toe te geven, dat men zich niet be-

m C. G. hoeft te verwonderen , dat hij aan Lezers
. van alle

tot 476.' partijen behaagd heeft." Voorts wordt dit Boek, in

' de riandfchriften , dan aan ambrosius , dan , en wel

meermalen , aan prosper uit ^quitani'è toegefchre-

ven. <;)UESNEL , die het , gelijk wij zeiden , aan

LEO den Grooten toefchreef, wordt daar in , gelijk

veelal, wedeifproken door de ballerini , uitgevers

der werken van leg den Grooten^ terwijl zij gelo-

ven , dat dit Boek , het werk van eenen anderen

PRÓSPER zij, onderfcheiden van den Aquitanlfchen,

QUESNELL is ZOO mild, in gefchriften aan leo,

vóórdat hij tot Bisfchqp verheven werd , toe te

fchrijven , dat hij ook zekeren Brief aan demetrias ,

cene rijke en aanzienlijke jonge Juffer , bekend in de

Gefchiedenis v:m pelagius, op zijne rekening zet,

welken men anders aan pro spe p^ van Aquïtam'è

toekent, waar tegen de ballerini insgelijks hunne

tegenbedenkingen gemaakt hebben. Als in het jaar

439, onder de zwakke regering van valentiniüan

in, en zijne Moeder placidia, in Galii'è ^ tusfchen

den grooten Veldheer des Rijks actius , en cenen

anderen Bevelhebber albinus, twisten ontflaan wa-

ren, welke eenen burgcrkrijg dreigden, werd de

Diakon leo door het Hof derwaards gezonden , om

dezen twist door zijne achtbaarheid en welfprekend-

heid te bemiddelen ().
Ge-

(*) PROSPER Chron. ap. canis. /. c, pag. 303.
.
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' Geduiirende zijne afwezendheid , overleed de Room- III

fche Bisfchop sixtus III, in het jnar 440. Ter- ^^ek

ftond üoeg de geheele gemeente op leo het oog, Hoofdft.

en men verzocht hem , door afgevaardigden , terug "^ C. G.

te komen , en het Bisdom op zich te nemen (*). J^^ ^'^^*

LEO erkende deze zoo roemrijke eenparige keuze in

zijne eerfte Predikatie , met de levendigftc dankbaar- ^^°

heid. Onder de pligten van zijn ambt , befchouwde Bisfchop

hij het Prediken als één der gewigtigden ( | ) ,
vanRo-
ine.

welke zijne toehoorers als eene fchuld van hem vor-

deren konden (§). Ook heeft men, in de daad,

van hem agt en negentig Prediliatiën , van welke de

vijf ecrfte van den dag zijner Inwijding zijn, en over

deszelfs jaarlijkfche viering; gelijk reeds zedert een'

geruimcn tijd vele Bisfchoppen gewoon warjn, den

dag hunner inwijding jaarlijks met eene Predikatie te

vieren, tot welke zij ook andere Bisfchoppen nodig-

den. Deze plegtigheid heette natalis of nataJitiiis

dies Episcopi ^ en in laater tijden anniverfariiis dies

asfumtiouis. In deze vijf Predikatiën fcherpt leo

zijnen toehoorers de verëering van den Apostel pe-

trus nadruklijkin,met het blijkbaar oogmerk, om zij-

ne eigene grootheid daar door te fchragcn. Onder-

tusfchen zijn 'er bedenkingen gemaakt , over de echt-

heid van deze en de overige Predikatiën van lf.o den

Grooten , waar toe een bericht van sozomenus (**)

aanleiding heeft gegeven, dat, in zijnen tijd, in de

Room-

( * ) PHOSPER /. c. LEO ]\T. Serm. I. T. I. Opp. p. 7.

. (t) Serm. LVIII. (g) Senn. LXXII.

(**) Hiit. Eccles. VII. Cap. 19.
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III Roomfche gemeente , noch de Bisfchop , noch iemand
BOEK anders, openlijke Godsdienflige voorllellen voor het

Hoofdft. volk gehouden hebbe. Doch, als men sozomenus
na C. G. bericht, eenvoudig, dus verflaat, dat de pligt van

101^ ^7^' P^'^^'^^'^ bij de Roomfche Bisfchoppen , zedert zij zoo

groot en aanzienlijk geworden waren, allengs geheel

in onbruik geraakt zij , wordt de echtheid der Pre-

dikatiën van leg daar door niet benadeeld, dewijl

in de daad een getal van nog geen honderd Predi-

katiën, door hem, geduurende de twintig jaren van

zijn ambt, gehouden, gering genoeg is, te meer,

daar de meesten nog geen kwartier -uurs, zelden

meer dan een half uur tijds , tot het uitfpreken,

verëischten. Onder de bijzonderheden in deze Pre-

dikati'én^ welke opheldering geven omtrent Kerklijke

gebruiken en plegtigheden , is de volgende aan te

merken. In eene zijner negen Predikatiën over het

vasten van de tiende Maand ( * ) , fchijnt hij van de

plegtige vasten in vier tijden des jaars , (^jejunia qua-'

tuor temporum^ waar uit het woord Quatertemper

' ontdaan is,) te gewagen. Doch, muratori heeft, in

eene afzonderlijke verhandeling (f), bewezen, dat,

lalhoewel zij in de Roomfche Kerk, reeds onder de

regering van leo , in gebruik waren , zij eerst in eene

latere eeuw in algemeen gebruik gekomen zijn. Voor

het overige is hij de eerfle, die de woorden van

CHRISTUS, MATTH. XVI. tcgcu PETRUS dus Ver-

klaart :

( *) Serm. XVIII. pag. 56. fq.

(I) Z)tf Quatuor Temporum Jejuniis , in Aiicedotii

Lat. Tom. II. fag. 248. /f.
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klaart: „Alhoewel ik, christus , de onwrikbare III

„ rotsfteen, de hoekfteen en grond, ben, behalvcn ^^^^

5, wicn niemand een ander leggen kan ; gij zijt cch- Hoofdfl.

5, ter ook een rotsfteen , omdat gij door mijne magt ^^ C. G.

5, bevestigd zijt , naardien gij aan de mij eigene
i^^ ]^3|

5, magt deel hebt; op deze vastigheid zal ik eenen •

„eeuwigen Tempel bouwen, eene gemeente, die

„ tot den Hemel verlieven zal worden (*)•'*

Evenwel was Prediken de grootfle hoofdzaak van

LEO niet , zijne Brieven zijn menigvuldiger, waar

toe hem zijne werkzaamheden omtrent Kerklijke be-

langen geduurige aanleiding gaven. De Ketterfcht

aanhangen hielden hem in aanhoudende beweging ; hij

verdreef de Manicheën uit Rome; werkte den voort-

gang der Pelagianen met ijver tegen ; zocht het

overblijfzel der PrisciUianisten te onderdrukken

;

maar voornaamlijk verzette hij zich zoo hevig tegen

^e Eutychianery^ dat men derzelver veröordeeling

voor een groot gedeelte aan zijnen ijver moge dank-

weten. Tevens liet hij zich aan het Kerkbeftuur en

de Kerketucht zeer gelegen zijn, maar kwam daar

bij de gTootheid van zijnen Stoel eenigzins in aan-

merking , zoo moesten zelfs de oudlle Kerkelijke

verordeningen achter (laan. Meermalen vond hij ook

gelegenheid, het Keizerryk^ in deszelfs verlegenhe-

den, gewigtige dienften te bewijzen.

Van de eerfle jaren zijnes Bisfchoppelijken Be- Bijzon-

ftuurs weten wij weinig belangrijks. Hier toe be- '^^^rheden

.hoort de bepaling van het Paaschfeest voor het jaar dèn

444.

C*) Serm» IV. de Natali ipftm IV. fag. 14. /f.
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III 444. De Kerkvergadering van Niceë had wel eenï-

^^f gcrmate cene handleiding gegeven, om den tijd van

Hoofdïl. tlit jaarUjksch Feest te berekenen, doch welke bere-

na C. G. kening in alle gemeenten niet altijd overëenftemde

,

tot A.-6.
^^^ ^" vddw uit gebrek aan ftarrcnkundige kennis

niet in het werk gefield kon worden. Dewijl 'er te

Grooten.
y^iexandriê een vermaard IVIathematisch fcliool was,

Zijne
'

raadple- hadden de Patriarchen aldaar zich allengs aangema-

ging over
^jg,^ ^ cenen Paasch - Cirkel voor de overige gemeen-

van het
^^^"^ ^^^ Christenheid , ten minllen , in de Oosterfche

Pnascli- Landen bekend te maken, dus had één van hen,
^'^^'* THEOFiLus, eenen Paasch-Cirkel van 418 jaren, be-

ginnende met het jaar 380, uitgewerkt, doch thans

gebeurde het, dat de berekening, te Rome door

kundige mannen opgefteld, met die van Alexandriè

" verfchilde. Volgends den Roomfchen Cirkel, (Cj'-

clus^') moest in het jaar 444 het Paaschfeest inval-

len op den söiten Iviaart , maar volgends den AJex"

andrynfchen op den 23flen April, leg fchrecf hier

over aan den nieuwen Patriarch van Alexanclri'è ^

CYRiLLUs , van wien hij ook antwoord ontving (*),

waar in deze beweerde, dat men zich aan de bere-

kening van zijnen voorzaat moest houden, leo,

niet in flaat, om zelf deze zaak te beöordeelen ,

wendde zich aan paschasinus, Bisfchop van Z/Vj-

heum in Sicilië , die hem , in het jaar 443 , insge-

lijks antwoordde (f), dat de berekening \zxi Alex-

an-

C*) F>'^S''^- Epist. S. QyilU Alexandr. ad. S. Leon.

Tom. I. Opp. LEON. M. pag. 600-606.

( t ) hiter flpist. Leon. M. Epiit. UI, pag, 607.
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aftdrië voorzeker de beste was , waaraan leo te III

eer geloof gaf, omdat paschasinus zich op een ^9?J^

wonderwerk beriep ,
geen 30 jaren geleden in Sicilië Hoofdfl.

gebeurd, dat, naamlijk, in de Doopkapel eener Kerk "^ C. G.

aldaar het water geheel weggebleven was , op den ^q" ^
|'

plegtigcn Doop - tijd , dat is, 's nachts voor het

Paaschfeest, omdat dit Feest verkeerd berekend was,

maar thans, daar het Feest volgends de Oosterfche

berekening naderde , ftroomde hetzelve overvloedig toe.

Onder de eerfte werkzaamheden van leo, als Bis- LEohand-

fchop , was ook deze , dat hij zijn sezag in //Ar/- 1^?^^^ ^.'j.™

, 1, n ^. rT Geestliik
cum handhaafde, axastasius, Bisfchop van Thes- gebied

falonica^ door sixtus JU tot zijnen Vicaris 'm die ^Y^""
^^

gewesten aangefleld, verzocht leo, om de bevesti- pén vaa*"

ging in deze waardigheid , gelijk dan ook deze ten IHyri-

dien einde , in het jaar 444 , aan de MetropoUtanen
^""^''

aldaar eenen Brief fchreef (*). anastasius zijne

Vülmagt misbruikende, liet atticus. Metropolitaan

van NikopoUs, 'm Epiriis ^ die van hem opöntbo-

den zijnde , zich wegens ziekte ontfchuldigde te ver-

fchijnen, met bijftand van den Opperftadhouder , in

het ftrengfte van den winter, met geweld halen.

Hier over voerde atticus, met de Bisfchoppen

van zijn Kerspel, de bitterde klagten te Rome^ en

LEO beftrafte zijnen Vicaris; hem onder het oo""

brengende, dat hij hem wel een gedeeke zijner zor-

gen , maar niet de geheele uitgefh-ektheid zijner

magt, (^plenitudo potestatis ^') had overgelaten. Te-,

vens gebood hij hem, wanneer de Bisfchoppen dier

ge-

C*) Epist. V. pag. 617. VI. pag. 6ip.
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in gewesten van hem verfcliillen mogten, hem ziilks

BOEK
^g berichten, dewijl zij in den grond allen gelijk

Hoofdft. waren , maar ook tevens allen gelijklijk zich tot hun
m C. G. Opperhoofd te Rome wenden moesten (*). Het

tot 475! ^'^^^ ^'Xgtn 'm zijne onderneming omtrent de lUyri-

»* '
'' fche Bisfchoppen bemoedigde leo , om zijne rech-

ten ook bij de Afrikanen uit te breiden , hetwelk

hem te gemakkelijker viel, omdat deze gemeenten,

door den inval der Wandalen^ in dat Werelddeel,

vvenschten, in nadere Kerklijke verëeniging met Rome

te ftaan. Dus behandelde hij, in het jaar 446, de

Bisfchoppen van Mauritania Ccefarienfis , regel-

recht op eenen toon , als of zij onder zijn Kerspel

of Geestlijk Rechtsgebied behoorden (f). Ja zelfs

onderftond hij, op dien zelfden gebiedenden toon,

aan den Patriarch van Alexandrïè ^ om dien zelf-

den tijd, te fchrijven (§), dat hij zich naar alle

gebruiken der Roomfche Kerk te richten had. De

toenmalige Patriarch van Alexandri'é was juist dios-

KORUS , de flechtfle van allen , het geen leo te

ftouter kon maken. Hij begeerde , in den Brief, dat

te Alexandri'é ^ even als te Rome ^ de Ouderlingen

en Kerkedienaars enkel Zondags vroeg, of Zaturdags

avonds laat, en wel door eenen Bisfchop, die de-

zen dag gevast had , gewijd zouden worden ; dat op

groote Feestdagen, als 'er van tijd tot tijd veel volk

in de Kerk komt , het Heilig Avondmaal , ( Sacrifi-

di Oblaiio, Misfa ,^ meer dan ééns gehouden zal

wor-

(*) EpisL XIV. p. 68r. /q. (f) Ep. XU. p. 657,

(§) Episi. IX. pas , 628.//.
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worden enz. Ondertiisfchen is liet geheel niet waar- III

fchijnlijk, dat men zich te Akxandrie^ naar deze ^°^*

voorfchriften van den Roomfchen Bisfchop gefchikt tioofdfl.

hebbe. "'^ C- G.

Het gedrag van leo omtrent hilarius , Bis-
[^^ ^^[

fchop van Arelate of Arïes^ levert bijzonder eene '

proeve op van 's mans Kerklijke hcerschzncht; hi- ^'.^"^^^^*

LARius had zijne vroegere jaren, in een Klooster met hila-

op het Eiland Lenna^ op de Kust van Provence^ Rius,Bis-

1 •• r>i j A, fchopvan
alwaar zijn Bloedverwant honoratus , Abt was , ^j-ies.

naar vvien dit Eiland zedert den naam St. Honorat

gekregen heeft , in de ftrengfle oefeningen van God-

zaligheid doorgebracht, honoratus, Bisfchop van

Arelate geworden, overleed in het jaar 429, heb-

bende, vóór zijn overlijden, hilarius tot zijnen

opvolger aangeprezen, hilarius , fchoon door bur-

gei-s en foldaten uit zijn Klooster gehaald , liet zich

niet bewegen, om de Bisfchoppelijke waardigheid te

aanvaarden , vóórdat , gelijk eene oude Levensbe-

fchrijving van hem vertelt ( * ) , God hem een te-

ken van zijnen wil gegeven had, door eene witte

duif, die zich, eene geruime poos, op zijn hoofd

zette. Naderhand vierde hij de gedachtenis van zij-

nen vriend honoratus met eene Lofreden, die

nog voorhanden is (f). Zijne overige fchriften,

die uit gedichten. Brieven, en wonderverhalen be-

flaan

,

(*) S. HiLARU Episcop, Arclat. Vita in Opp. Leon,

M. Tom. I.

(t) De llta S. Homrati Sermo in Opp. Leon.

M. Tom. I.

V. Deel. X
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ill tlaaii, doch wier echtheid niet volkomen zeker is,

*^^ hebben niet veel te beduiden. Zijne Leerredenen

Hoofdft, op alle jaarlijkfche Feestdagen , zijne verklaring over

na C. G. het Syuibolum , en eene menigte van Brieven , zijn

tot %y6. verloren, hilarius vervvieif zicli , door zijne God-

* - — zaligheid en yver 'm zijn ambt, eene ongemeene

achting, zelfs fclireef men hem her vermogen toe,

om wonderen te verrichten; zonder aanzieii des pcr-

foons , befh-afte hij de ondeugden met ftrengheid..

Als de Opperftadhouder van Arclate^ dien hij meer-

malen in het geiieim gewaarfchuwd had, geene on-

rechtvaardige vonnisfen. te vellen , met zijne bedienden

eens in de Kerk kwam, daar hilarius predikte^

hield deze ftil, en zeide: ,, Een man, die zijne heil-

zame vermaningen veracht had, v.'as onwaardig , hec

voedzel der Geestlijke fpijze te genieten." Ook ging,

de Bisfchop niet eer vooit, met prediken, vóórdat

de «Stadhouder, befchaamd, de Kerk verlaten had.

Zijne Leerredenen werden geprezen als welfprekcnd

en vol vuurs , maar duurden zoo l.mg , dat de toe-

hoorers, die naar de oude gewoonte flonden, zull>4

niet konden uithouden, maar zitten gingen. AlS;

ééns velen de Kerk verlieten, na het voorlezen van

het EuangeHe, riep hij hen met deze woorden te-,

rug: „ Gaat maar! gaat nwar! uit de hel zult gij

„ niet kunnen heengaan
!

" Hier voor hebben wij;

gezien, welke verfchillen 'er plaats hadden gehad,

over het recht der Kerk van Arles ^ en de bemoe-

jingen der Roomfche Bisfchoppen deswegens (*).

In-

(*) Zie boven BJadz. 292.
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Ingevolge zijn rcclit hield hilarius verfchcidene III

Sijnoden of Kerkvergaderingen , eene in het jaar 439 ^^^^

te Riez^ in het liedendaagsch Provence (*), eene Hoordf!.-

in het jaar 441, te Araufio ^ (^Oranje ^') cene te "^^C- ^•

Arelate., in het jaar 443, maar als hij, in het jaar j^t 476*.

444 , op eene Kerkvergadering , te Fefontio , thans

Befan^on ^ celedomUvS, Bisfchop dier plaats, deed

afzetten, omdat deze voorheen met eene weduwe

getrouwd was geweest, en een burgerlijk ambt be-

kledende , doodvonnisfen had helpen vellen , zaken

,

die door de Kcrklijke wetten in geenen Bisfchop ge-

duld werden (f), fpoedde celidonius zich naa

Rome om zich bij den Bisfchop leo te beklagen

,

wordende van hilarius te voet in het koudlb van

den winter gevolgd, die aan leo zijne bevreemding

betuigde, dat iemand rechtens in GaUi'én afgezet,

te Rome deel had aan het Altaar. Ook bleef hij,

zegt zijn Levensbefchrijver , ftandvastig beweeren

,

wel gedaan te hebben, weigerende celidonius in

'zijne gemeenfchap aan te nemen, hoe zeer hij des-

wegens bedreigd werd, en in levensgevaar geraal^te.

Eindelijk keerde hilarius naa zijn Vaderland terug.

Volgends het verhaal van leo zelven (§), kwamen

voor hem hilarius, celidonius, en andere Bis-

fchoppen bij één; doch, de eerstgemelde kon niets

gegronds aanvoeren , veelmeer gebruikte hij redenen ,

die

(*) Concil. Rigcn%. in Narbonn. II. ap. Harduin,

Act. C'iv.cil, Tem. I. pag. 957.

(t) ^. Hilar. Aicl. Vita />. 332. T^. I. Opp.Leon.M.

(§) Epist. X.pag. 6ZS'

X 2



3a4 K E R K E L rj K E

ITI die een Leek niet gebruiken, en geen Bisfchop aan-

BOEK hooren kon: ook verzekerde leg, dat hij enkel ge-

Hoofdft. ^^"-'^d en gelatenheid tegen 's mans trotsheid gefield

na C. G. hcbbe. Te weten, hilarius zal beweerd hebben,

lot I76 ^^^ ^*^ Bisfchop van Rome zijn Richter niet was,

- en dat deze zaak in GalUen^ waar zij t'huis hoor-

de, beflist moest worden. Evenwel fprak leo ce-

LiDONius van alle befchuldigingen vrij, en gaf hem

zijn Bisdom weder. Weldra wierp zich, toen de

zaaken te Rome deze keer namen , eene partij in

Galliën op, tegen hilarius. Men zond verfchei-

dene befchuldigingen tegen hem naa Rome over,

onder anderen klaagde zeker Gallisch Bisfchop pro-

jECTus over hem, dat hilarius, bij gelegenheid

zijner ziekte, tcrftond hem een' anderen Bisfchop

tot medchclpcr had gegeven, zonder hem, of zijne

Geestlijkheid , iet te zeggen, leg , zonder hilarius

te hooren, herflelde dezen projectus weder C*}»

en fchreef vervolgcnds eenen Brief aan de Bisfchop-

pen der Provintie van Fienna , waar in hij tegen hila-

rius allerhevigst uitvoer : „ Hij wil ulieden ,
"

fchrijft hij, „ zoo zeer onder zijn afhanglijkheid

„ brengen, dat hij zelfs aan den Apostel petrus

„ volftrekt niet onderworpen zou behoeven te we-

„ zen, nademaal hij de aandcliing van alle Bis-

„ fchoppen in Gnllië aan zich trekt, en zich de

„ waardigheid van MetropoUtaan toeeigent ; zelfs

„ vermindert hij den eerbied jegens den allerzalig-

„ ften PETRUS , door trotfche woorden ; daar even-

„ wel

(*) LEO Epht. X.
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„ wel aan dezen, boven anderen, de magt, om te Hl

5, ontbinden en te binden , gegeven , en de zorg , " y'^j'^

,, om de fchapen te weiden, bij uitnemendheid , Hoofdft.

,, aan hem toevertrouwd is." Eindelijk velt leo "^ ^'p*

over HiLARius het vonnis, fluit hem uit de Kerk- tot 47Ó.

lijke gemeenfchap met den Heil. Stoel , verbiedt hem

voortaan inwijdingen te verrichten, of daar bij te-

genwoordig te wezen. Kerkvergaderingen of Sijno-

den te beleggen , en ontneemt hem het Kerkelijk gebied

over de Provintic van Fienne; en als 'er ecne Kerk-

vergadering moest bcfchrcven worden van meer Pro-

vintiën , werd zulks doorhem aan zekeren Bisfchop le-

oxTius, uit hoofde van zijnen eerv^^ardigen ouder-

dom, overgelaten. In laater tijd heeft quesnell,

in eene afzonderlijke verhandeling ( * ) , de verdedi-

ging van HILARIUS op zich genomen, en de onbil-

lijkhcid der handelwijze van leo aangetoond, die

aan zijne Kerkelijke rechtbank trok , het geen ei-

genlijk door de GalUfche Bisfchoppen had behoren

beflist te worden, gelijk dan ook hilarius hem

niet voor zijnen Richter wilde erkennen , bchalven

dat deze onverhoord, en enkel op de aanklagten

zijner befchuldigeren , verwezen werd. De balle-

RiNi (f) hebben wel gepoogd quesnel te weder-

leggen en LEO te verdedigen , en , daar alles op de

vi'aag aankomt, of de Bisfchoppen van Rome van

ouds recht hadden , om Appelkn of beroepen , uit

al-

( *) Biif. V. feu Apologia pro S. Ililario Arel. Epiic.

Tom. II. Opp. Leon. M. p. 753-898. ed. BaUer.

(f) Obfcrv. in Disf. V. Ouesnel. p. 899-1059. /. c.
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III alle gemeenten der Christenen, als voor eene lioo-

BOEK
gQj-e rechtbank, te ontvangen, trachtten zij zulks te

Hoofdfl. hewijzen, vooreerst, uit de heerfchende gewoonte^

na C. G. doch daar van was gcene onbetwistbare blijk, dus
J!iar3ö3.

j-j^gesjeji ^ij zich daar mede te vrede houden, dat
tot 476.

-' '

,^_ LEO zelf dit eene oude gewoonte noemt. Vervol-

gcnds beriepen zij zich op de Kerkelijke rechten ^

doch ook hier vonden zij niets dan het befluit der

Kerkvergadering van Sardiea , hetwelk nooit alge-

meen erkend was, als zijnde geen befluit van eene

algemeene Kerkvergadering; eindelijk zochten zij een

bewijs uit het Godlijk recht der Roomfche Bisfchop-

pen, welk bewijs echter buiten Rome weinig ingang

zal vinden. Maar leo vond betere gelegenheid,

om zijn gezag en rechten uit te breiden , in de om-

flandigheden der tijden. Hij wist, in het Jaar 445,

bij den jongen en zwakken Keizer valentiniaan

ïll , een bevel te bewerken ( * } , in de zaak van

iHLARius. In dit bevel, gericht aan aütius, den

opperflien Veldheer in Galli'én , zegt de Keizer , dat

hij de Godlijke bewaring van zijn rijk, voornaam-

lijk, verwachtte van het bewaren van het Christe-

lijk Geloof. Nademaal nu , ( zeldzaame overgang

zeker ! \^n het Christelijk Geloof, tot de Bisfchop-

pelijke magt!) — het Primantfchap van den Apos-

toUfchen Stoel , door de voortreflijkhcid van den

Heiligen petrus , door de waardigheid der Had Ro-

me^

(*) Legg. Novellar. Theodos. Aug. Ut. 24. de Epis-

(Op. Ordinat. Libr. 1. /;; Appaid. Cod. Theodos. pag. 6j

Tom. VI. Part. II. ed. Ritt.
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me, en door het gezag cencr heilige Kerkvergade- III

ring — ( Was deze de vergadering van Niceë ? ^^
Maar die heeft bcfloteii , dat de drie groote Metro' Hoofdll.

poliianen, onder welke óïq van Rome de eerfte was, "^ C- G.

elk in zijn Kerkelijk geWed, hunne rechten enge- j^^ ^'^^

ttoord zouden uitoefenen. Of zal het de Kerkver

gadering van Sardien zijn ? Maar deze was flechts

cene bijzondere Kerkvergadering, en heeft bovendien

Vf&\ bepaald, dat een ten onrecht afgezette Bisfchop

zich tot den Bisfchop Van Rome ^ als een' onpartij-

dig Richter, kon wenden, maar geenszins, dat deze

Bisfchop het Hoofd der Westerfche Kerken zal we-

zen, ook zijn hare befluiten niet algemeen aangeno-

men geworden. — ) De Keizer vervolgt: Zoo mag

zich niemand verftouten , zonder toeftemming van

dezen Stoel iet ongeoorloofds te ondernemen; want

alleen dan zal de vrede der Kerk behouden wor-

den, wanneer de geheele Kerk haren Befltiurer er-

kent ^ (^fi rectorem fuiim agnoscat tiniverfitas.^ Tot

hier toe was dit onverbreeklijk in acht genomen;

maar thans had, volgends het getrouw bericht van

den Bisfchop leo , {^Romani Papa, ook veivol-

gends urhis Papa ^ of iirhis Romana Pontificis.^

HiLAP.ius, zonder deszelfs bewilliging, vele koene

handelingen , tegen de Majefleit des Rijks , en te-

gen den eerbied aan den Apostolifchen Stoel , be-

dreven , van welken laatstgemelden hij ook zijn von-

nis ontvangen had. Dit vonnis zou nu wel op

zich zelf. zonder Keizerlijke bekrachtiging, in GaU
li'é , vöLTraan ; want hoe zou niet alles ' aan het ge-

zag van eenen zoo grooten Bisfchop over de ge-

X 4 meen-
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III meenten geoorloofd ziin ? Maar ook de Keizer

^'^'^ moest daar voor zorgen, dat 'er geene Kerkelijke

Hoofdft. onrusten ontbonden, noch iemand zich tegen den

na C. G. Jloomfcken Bisfchop verzette. Dienvolgends gebood
Taar363.

tot 476. ^^y * 59 ^^^ "'^^^^ ^^ Bisfchoppen in Gallien , noch

- " „ in andere Rijkslanden , iet tegen de oude ge-

j, woontcn , zonder bewilliging van den Roomfchen

„ Bisfchop, zullen ondernemen; veelmeer zal hun

„ dat ten wet dienen, wat de Apostolifche Stoel

„ heeft voorgefchreven , of voorfchrijven zal, en

„ elk Bisfchop, die, voor deszelfs rechtbank ge-

„ daagd , weigeit te verfchijnen , zal van den Be-

„ velhebber zijner Provintie daar toe genoodzaakt

„ worden." Deze wet van valentiniaan was,

in de daad, eene tot hier toe ongehoorde nieuwig-

heid, onder de Christenen, door leo verkregen,

misfchien wel door hem opgefleld ., of woordlijk op-

gegeven; zij is ook hooit door cene Kerkvergadering

aangenomen, terwijl vele Bisfchoppen nog lang daar-

na hunne oniifhanglijkheid van den Bisfchop van

Rome hebben gehandhaafd (*). Zelfs fchijnt deze

wet, ten opzichte van hilarius, niet alle werking

gedaan te hebben, die leo 'er van had mogen ver-

wachten. iiiLARius verootmoedigde zich wel, zegt

zijn Levcnsbefchrijver , voor zijnen het Keizerlijk ge-

zag misbruikende tegenflrevcr , en zond , om dien te

verzachten, ccnen Ouderling en vcrvolgcnds twee

Bis-

(*) DU PIN cJe /int. Eccies. Diicïplïn. Dhf. II. pag^

209. f']. PETR. DF, MARCA (k CoTicord. Sacerdot, et impev^

Libr. I. Cap. ^. pag. 34. Paris. iC6i. foL
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Bisfchoppen naa Rome ^ maar voor het overige bleef III

hij (landvastig, zich geheel aan gebeden, prediken, ^^^
en godvruchtige werken overgevende , tot hij , niet lang Hoofdft.

daar na , overleed ; waar na het hem ontnomen Ker- ^^ C« G*

keiijk gebied aan zijnen opvolger ravf.nnius , groo-
{^^ ^^^^

tendeels , in het jaar 449 , op verzoek der Bisfchoppen ,—

—

die hem verkozen hadden, werd weder gegeven, al-

leen werden ook aan den Bisfchop van Vienna^ als

Metropolitaan ^ door Paus leo, te gelijk fommige

Bisdommen onderworpen, en de verfchillen tusfchen

deze twee MetropoUtanen ^ in Galli'èn^ gaven, van

tijd tot tijd, gelegenheid, aan de Bisfchoppen van

Ronie^ om hunne magt over een aanzienlijk gedeel-

te van GaUi'èn uit te breiden (*).

Midlervvijl was leg ook aan andere kanten bezig Andere

geweest. In het vervolg zullen wij zien , welke po-
^.'^^'i'^""

D n j 9 r tingen
gingen hij , in het jaar 447 , aanwendde , om de van leo.

PriscilUanisten te onderdrukken. In Sicilië verbood

hij, in hetzelfde jaar, aan alle Bisfchoppen (f),
niet meer op het Feest der verfchijning van Chris-

tus , maar eenig en alleen op Paafchen en Pinkfle-

ren te doopen, alleen gevallen van noodzaaklijkheid

uitgezonderd. Met het jaar 448, kreeg hij drukke

bezigheden, toen eutyches , te Konftantinopolen ^

zijne gevoelens over den perfoon van christus

voordroeg, leo was hier een hoofdperfoon , naar

vvien de KathoUjken zich richtten , hij bewerkte eene

aU

(*) LEO M. Epist. 40. prg. 990. Epist. 65. pag,

993. et Epist. 66. pag. 998.

( j ) Epiit. XVI. pag. 715. fq.

X5
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III tiïgemeene Kerkvergadering te Chalcedon , iii het

^^ jaar 451 , op welke eutyches , als een dwaal-

Hoofdft. lecraar, veroordeeld werd; doch, dit znllen wij, in

na C.G.
fi^ Gcichiedenis van dezen twist, breeder moeten

Jaar 363.

tot 47Ó. vernaaien.

— Die zelfde Kerkvergadering te Chalcedon veröor-

h'^denvaii'^^^^^^'^
nogthans aan den Bisfchop leo groote on-

LEo over aangcnaamheden , door in haren sSften Canon aan

het gc-zfig
^gj^ Patriarch van KonR-antlnopolen ffellike voor-

van den
-^

^. ^

,

Patriarch achten toe te kennen , als aan den Bisfchop van

vnn Kon- R^ome ^ bevestigende dus den derden Canon der Kerk-

polen
' vergadering van Konflantlnnpoïen^ van het jaar 381,

waar van wij hier voor gefproken hebben (*}. De-

ze sSile Canon ^ oï Ksrkregel ^ luidt dus: ,, Na-

„ demaal wij de befluiten der Heilige \''aderen door-

5, gaands volgen, en den zoo even voorgelezenen

„ Canon van 150 Godegeliefdfte Bisfchoppen ,

"

(de derde Cauon der Kcrk^^ergadering van Konjiajt-

jlanünopolen ^') „erkennen; zoo befluiten en ftellen

wij even hetzelfde vast, ten aanzien der voor-

rechten der heiligfte Kerk van Konftantinöpolen ^

het nieuwe Rome. Want de Vaders hebben aan

den troon , ( of Bisfchoppelyken zetel
,
) van het

oude Rome ^ uit hoofde van de heerfchappij dezer

ftad, met recht, zekere voorrechten toegedeeld.

Door dezelfde inzichten bewogen, hebben de Go-

degcliefdfte 150 Bisfchoppen aan den Heiligflien

troon van het nieuwe Rome^ gelijke voorrechten

,

( ic-a, 7F^if/3iix
, ) toegcftaan , nademaal zij te recht

„ oor-

(*) Bladz. 262.

.•i'4
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5, oordeelden, dat ccnc ftiid, welke door de Keizer- III

„ lijke regering- en door den Senaat vereerd is, en
^?!f^

„gelijke voorrechten met de oude Koningin Ro- Hoofdfi,

„ me geniet , ook in Kerkelijke zaken , even als "^ ^- ^*
ï^'^r 363.

„ deze , verheven moet worden , zoodut zij de rvvc- tot 47^!

,, de na dezelve zij; en dat dcrhalven de Metropo^

„ litanen der Kerspels van Ponttis , ^fië , en Thra-

„ cie^ en bovendien ook de Bisfchoppen, onder de

„ Barbaren, tot de gezegde Kerspels behoorende,

5, van den bovengcmciden troon der heiligflc Kerk

„ te Konflantinopolen gewijd zullen worden ; te

,, weten, elk MetropoUtaan der aangehaalde Dioce-

5, /c;/,zal, met de Bisfchoppen zijner Provintie,

,, de nieuwe Bisfchoppen derzclven wijden, gelijk

5, door de Godlijke Canons^ ( Kerkregelcn , ) beves-

5, tigd is; maar de MetropoUtanen zelve der gemel-

,, de Diocefen zullen, als gezegd is, door den

„ Aardsbisfcliop van Konfiantinopolen gewijd wor-

„ ^Qxx^ wanneer hunne verkiezing, naar gewoonte ,

„ eenparig gefchied, en aan hem bericht is." Toen

deze Kerkregel op de Kerkvergadering befloten werd

,

waar toe het Hof, naar het fchijnt, met de Bis-

fchoppen was afgefproken, hadden de gcvolmagtig-

den van den Bisfchop van Rome vooraf de verga-

dering verlaten, zoo als voorheen die zelfde Bis-

fchoppen , door dezelfde kunstgreep , zich ongebon-

den gerekend wilden hebben , aan den derden Canon

der Kerkvergadering van Konflantinopolen (*), Daags

na het genomen befluit verfchenen de Roowjlhe af-

ge-

(*) /let. XVI. Concil. Chalced. p. 626. ed. lïartl.
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III gevaardigden weder in de vergadering, zich bij de

^^^^ tegenwoordig zijnde Keizerlijke Staatsdienaren be-

Hoofdft. zwarende, dat men iet bcfloten had, hetwelk met
m C. G. alle Kcrklijke wetten ftrced : de vergadering vertoon-

tot 476.* ^*^ hmi , daar tegen , dat zij vrijwillig verzocht had-

*— den , niet tegenwoordig te wezen , en dat alles , niet

op eenc flinkfche wijze, maar met de beste orde

was toegegaan. Als desniettemin één der afgevaar-

digden verzekerde, dat de Bisfchoppen, met eene

flinkfche ftreek , genoodzaakt waren geworden , dit

bcfluit te ondeitckenen ; riepen zij allen uit , dat 'er

niemand genoodzaakt was geweest. Hij hernam , dat

men de wetten van Niceë veracht, en alleen van

die van Konftantinopolen gewaagd had , welke

men in geene verzamehng van Kerkwetten vond.

5, Indien de Bisfchoppen dezer Hoofdftad," ging

hij voort, „voor dezen zoodanig voorrecht genoten

„ heeft , wat hebben zij nodig het thans te zoeken ?

„ en hebben zij het nooit gehad, waarom zoeken

„ zij het nu? " Tevens las een ander der afge-

vaardigden, op begeerte der Bisfclioppen , de plaats

uit de volmagt van hunnen Bisfchop voor, waar in

zij gelast werden : „ niet toe te laten , dat de voor-

5, fchriften der Vaderen, op eenigerhandc wijze,

„ benadeeld werden; volflrekt op de bewaring van

„ zijne waardigheid bedacht te zijn ; en wanneer de

5, Bisfchoppen, in vertrouwen op de aanzienlijkheid

„ hunner Heden, zich iet wilden aanmatigen, zich

„ tegen hen flandvastig te verzetten." Hier op lie-

ten de Staatsdienaars de beide partijen de Canones

voorleden, op welke zij zich beriepen; tevens aan

de
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tle Bisfchoppen der Diocefen van Aft'è cii Pontus III

afvragende , of zij , uit vrijen wil , dan gedwongen , "^-^

getekend hadden ? Allen antwoordden : vrijwillig, noofdfl.

velen verklaarden ook , dat de Bisfchoppen van na C. G.

Konftantinopolen , tot hier toe mcnigmalen in hunne ^'^j. ^^^*

landen de inwijding verricht hadden. Eindelijk , .

deeden de Keizerlijke Staatsbedienden , ingevolge

dit alks, de uitfpraak: Zij erkenden wel , dat men,

naar Kerkelijke wetten, aan den Aardshisfchop van

het oude Rome ^ voor allen den eerflen rang en de

voornaamfle eerbewijzingen , ( t^s Tr^wlgiös v.(x,i Itiv

i^xifiilov TiUKv^^ voorbehouden moest; maar, dat de

Aardshisfchop van het KouingJijk Konftantinopolen ,

van Nieuw Rome , het zelfde voorrecht , (^Tr^e^^uoov

T*is 7«jM>jf , ) genieten moest , en het recht had , om
de Metropolitanen van den Aji'dtifchen ^ Pontifchen

en Thracifchen Kreits te wijden. Alle de Bisfchop-

pen ftemdcn deze uitfpraak toe; en niettegenftaande

een der Roomfche afgevaardigden aanmerkte, dat de

Roomfche Stoel bevolen had, dat alles, in hunne

tegenwoordigheid zou behandeld, en dat dus het

befluit des voorgaanden dags behoorde ingetrokken,

ten minden hunne aantekening daartegen in de han-

delingen geplaatst te worden ^ opdat zij mogten weten,

wat zij den voornaamften Bisfchop der Christenheid

zouden melden , en hij of over de belediging van

zijnen Stoel, of de verwaarlozing der Kerkelijke wet-

ten , zijn gevoelen zou kunnen zeggen
, gaven de

Staatsdienaars hem eenvoudig ten antwoord, dat de

geheele Synode hunne uitfpraak had goedgekeurd.

LEO nam dit befluit der Kerkvergadering, hoe veel

recht
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IM recht dezelve ook, in de daad, had, om over 2a-

^^J^ ken, de uitwendige Kerken - orde betreffende, gepaste

Hoofdft. belluitcn te nemen, en hoe weinig hij of zijn Stoel

haCG.
[jij (lij- belliüt verkort werd, echter zeer euvel op,

iQt 476.' omdat de waardigheid van den Koomfchcn Stoel

,

'^'— even als van dien te Konflantinopolen , door de

Kerkvergadering gevestigd werd , niet op cenige Ker-

kelijke voorrechten , maar op het AVereldlijk aanzien

dezer beide ftcden in het Keizerrijk, liet geen leo

voorwendde van het fchenden der Kerkelijke wet-

ten, was enkel een voorwendzel. Op de Kerkver-

gadering te Nice'é kon de Bisfchop van Konjhanti-

•nopolen nog niet onder de Primaten gerekend wor-

den , en echter waren op dezelve vergadering de

Primaten van Rome ^ Alexandri'è , en Anti'óchi'é ^

volkomen gelijk gefield , en de befluiten van de

Kerkvergadering van Konftantinopolen verwierp hij,

zonder eenigen fchijn , als of dezelve niet genoeg

bevestigd waren door de Keizerlijke bekrachtiging,

zonder dat de toeflcmming van den Bisfchop van

KovAe verëischt werd. Te vergeefs, zocht anato-

Lius, de Patriarch van Konflantinopolsn^ en de

geheele Kerkvergadering , hem met eenen Brief te be-

vredigen, te vergeefs beval Keizer marcianus, die

de vergadering bijeen geroepen liad, hem nog, in

het jaar 451, aan, om, gelijk alle de befluiten, dus

ook bijzonder den 2 oRen Canon dier Kerkvergade-

ring, aan te nemen. Hij antwoordde den Keizer,

en ANATOLius ( * ) , iu bijzondere Brieven , en

fchoou

(*} Epiit, 104. et Epist. 106,
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fclioon zelf de heerschziichtigflic Bisfchop vnn zijnen III

tijd, waarfchuwde hij dezen laatstgcmelden met Bij- *^^*

belplaatzeii , om toch niet heerschzuchtig te zijn , Hoofdft.

opdat hij eindcliilv niet ook dat geen verliezen mogt, "-' C!. G.

het geen hij , met reent , bezat. In het bijzonder
^qj ^_g^

fchreef hij aan de Keizerin pulcheria , die deu

Bisfchop van Rome zeer beguiiftigde ( * ) , • en ver-

klaarde aan haar, ten opzichte van de Kerkvergade-

ring van Konfiantinopokn ^ dat, hoe vele Bisfchop»-

pen ook zich tegen de door den H. Geest te Nkel
bewerkte wetten mogiicn aankanten , hij te famen

met de Rechtzinnige en Godzalige Keizerin, alle

hunne befluiten, onder het gezag van den Apostel

PETRUS, voor nietig en van onwaarde hield. (/»

irritwn mittimus ^ et — generali prorfiis definitione

casfamus. ) Op een ander aanlchrijven van deu

Keizer iM^iReiANUS, in het jaar 453 (f)» die zich

beklaagde ,; dat de jfcWj'c/i/^V/!^// misbruik maakten van

zijne weigering, om de befluiten der Kerkvergadering

goed te keuren, fchreef hij aan den Keizer, de Kei-

zerin , en aan de Kerkvergadering zelve , gevende zij-

ne goedkeuring tot alles, wat zij tegen de toenma-

lige Ketterijen had befloten, maar in zijne weigering

omtrent den aSften Canon (leeds volhardende
, ja

zelfs deed hij zijn best, om den Patriarch van An^

tiochïè^ als ouk dien Van AlexanclrVè ^ op te floken,

en tegen dit befluit in het liarnas te jagen (§).

LEO'S

(*) Epist. 105.

C"f) Inter Epist. Leonis M. Epht. iio.

(5) Ep, III, 112, 114, 115, ii5, iip, I2p. etc.
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III LEo's Brief werd^ in de Kerkvergadering, flechts

^^^ ten halve gelezen, met weglating van het geen ana-
VI

ïloofdd. TOLius betrof (*); op aandrang echter van den

na C. G. Keizer beloofde hij zich met anatolius te willen

tot 476 verzoenen (f), die vervolgends, waarfchijnlijk door

^' - - den invloed van het Hof, eenen vrij nederigen Brief

aan leo fchreef, het aan de GcestUjkheid der ge-

meente van Konftantinopolen toefchrijvende , dat men

die vermeerdering van zijn Kerklijk gebied, waar

naar hij zelf nooit gedaan had, bcfloten had. Het

Mijkt ook, uit verfcheidene Brieven van leg, dat

hij, in het vervolg, over anatolius wel voldaan

was. Evenwel bleef het ,befluit van de Kerkverga-

dering van Chalcedon in 'kracht, 'er zijn zelfs fpoo-

ren, dat anatolius de rechten, hemdaar bij toe-

gekend, hebbe uitgeoefend, en zeker is het, dat

édn zijner naaste opvolgeren , acacius , van het

jaar 472 af, het genot dezer reclueii gehad en voor

altijd behouden heeft , nicttegenflaande den tegen-

ftand van den toenmaligen Bisfchop van Rome sim-

PLicius , die daar tegen voortellingen door zijnen ge-

zant bij den Keizer leo liet doen (§), en felix

III , onder de redenen , waarom hij de vrijheid nam

,

om acacius af te zetten, deze als de eerde en

voornaamfte noemde , dat hij de Kerkregelen van

ISïceè overtreden, en zich eens anders Kerkelijk ge-

bied had aangematigd (**). Ook liet de Keizer ba-

(*) Epht. 127. (t) Epiit. 128. SI"

(5) In GELASH Epht. 7. ad Episcopp. Darcïania T,

II. yict. Concil. Hard. pag. 913.

(**) FELLK IW.Ep. 8. ad Acac. ^.831. op. Hard. l.e.
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siLiscus, die, in liet eerst, de Eutyckianen begiin- III

ftigde, toe, dat hun Bisfchop timotheus den Bis- ^^^^

fchop van Efeze weder herflelde , gevende bij deze Hoofdfï.

gelegenheid , zegt evagrius ( *
) , aan de Kerk van °^ ^- ^*

Toot* ^ ^"2

Efeze de Patriarchale rechten
, ( hij verftaat hier [q^ %^\

door dcrzclver onafhanglijkheid van den Patriarch *

van Konflantinopolen ^') weder, acacius, dus van

twee zijden gedrongen, hitlle de Monniken en het

volk van Konftantinopolen tegen den Keizer op,

die, de zwakheid van zijn gebied buitendien voe-

lende , daar op van maatregelen veranderde en

het gezag der Kerkvergadering van Chalcedon her-

flelde, bevelende te gelijk, dat aan den Patriarch

en Aar(hhhfchop acacius die gewesten terug gege-

ven zouden worden, in welke zijn Bisfchoppelijke

Stoel het recht van inwijding had. Nog volkome-

ner was de overwinning van dezen Patriarch^ toen

BASiLiscus , m het jaar 477 , door zeno van den

troon gefloten werd. Thans zagen de Ajicitifch&

Bisfchoppen zich genoodzaakt, zich voor den Pa-

triarch van nieuw Rome te vernederen , en de meer-

gemelde Kerkvergadering te erkennen (f), zeno

gaf eene wet ( § J) , volgends welke aan den Patri-

arch ACACIUS alle de voorrechten, denzelven door

den voorgaanden Keizer ontnomen, en aan de Kerk

van Konftantinopolen^ (^facrofancta hujus religio^

fisfimas civitatis Ecclefia^ et mater nostr<& pieta-

tis,

(*) Hist. Eccles. III. 6. (f) evagr. /. c. C. 9.

C5) L^g' lö' ^od. de Sacros. Eccles. welke daar ver-

keerdelijk aan Keizer leg wordt toegefchreven,

V. Deel. Y
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III tts ^ et Christianorum orthodoxen religionis omnium'^

®??'^ et ejiisdem regice urbis fanctisfima fedes , ) haar

Hoofdfl. rnng boven andere Kerken, als aan de Kerk der

na C. G. f[eizerJijke Hoofdflad , weder gegeven werd. Zedert

tot 4-76.' 2ijii de Patriarchen van Konftantinopokn in dit be^

- zit gebleven, voornaamlijk door de gunst der Kei-

zeren , gelijk justinianus , in ééne zijner wet-

ten C * ) 5 de Kerk van Konflantinopolen het

hoofd van alle andere Kerken noemt. Zelfs gaven

de Eutychiaanfche onrusten en daar uit ontftane

oproeren in de Kerken van Anti'óchië en AlexandrVi

aan de Patriarchen van Konflantinopolen meermalen

gelegenheid, om zelfs over deze Kerken gezag te

oefenen, ook werd him aanzien in het jaar 692,

nog op nieuw bevestigd, op eene algemeene Kerk-

vergadering (f); ja zij zouden zich, niet min dan

de Roomfche Bisfchoppen tot hoofd der Wester-

fche Kerken , insgelijks tot hoofd der Oosterfche

hebben verheven, indien hun de Staats- en andere

gebeurenisfen , doorgaands , zoo gunflig geweest wa-

ren, als voor de Bisfchoppen van Rome.

7.Eob2- De toenmalige zwakheid en het verval van het

dén-lf-
Westersch Keizerrijk werkte zelfs mede tot de

togtvan grootheid der laatstgemclde Bisfchoppen. Wanneer

ATTiLA, de Koning der Hunnen^ bij zijnen inval

in [taïïè , reeds op het weerloos Rome aanrukte

,

zond Keizer valentiniaan III, een Gezantfchap

aan

(*) Leg. 25. Cod. de SS. Eccles.

(t) Concil. Trullan. feu Synod. Quinifext, a. 6^2.

Cafion. 36.

ATILLA.
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aan dezen Vorst, om een vergelijk met hem te III

trelFen. Het bellond uit twee Staatsmannen en den ^^^^

Bisfchop LEO , welke laatfle den Koning zoo in- iJoofdlT.

nam, gelijk zijn tijdgenoot prosper (*) verhaalt , "^ C. G.

dat ótze. niet alleen alle vijandlijkheden ftaaktc , ^^j ^,^|

maar ook , onder belofte van vrede , tot over den '

Donau terug trok. De twee Staatsdienaars waren

de Vader van den vermaarden cassiodorus , en een

Zoon van den Veldheer actius (f). Doch, hoe

zeer dezen, ruim 200 veel, als de Bisfchop leo,

tot het welflagcn van dit Gezantfchap zullen toege-

bragt hebben, en 'er voor attila buitendien Staat-

kundige redenen kunnen geweest zijn , gelijk ook

de voordelige voorflagen , onder anderen van eene

jaarlijkfche fchatting (§), hem bewegen konden,

om terug te trekken , evenwel behaalde leo bij

het volk den grootflen dank , als die door zijne

eenvaardigheid en welfprekendheid dezen invloed op

den Vorst zal gehad hebben, zelfs heeft men na-

derhand verdicht (**), dat de Apostel petPvUS zich

naast den Bisfchop openbaarde in een Priesterlijk

ge-

(*) hl Chron. ad. Jnn. 452.

(f) Gelijk ons blijkt uit eenen Brief van den Oost-

gothifchen Koning theodopjk ïian den Romeinfchen Se-

naat (Jn CAssiODOR. Var. Lihr. I. Epist. 4. pag. 5. Tom,.

I.) door CASSIODORUS opgefteld, in welken van leo niet

ééns gewaagd worde.

(5) Volgends jornandes de Reb. Get. Cap, 49.

(**) Hisi. Miscell. Lihr. XV. pag. pS. in mürator,

SS. rer, Jtal. Tvni. I. Part. I.

Y 2
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ni gewaad, (laatlijk voorkomen, en eerwaardige grijze

^^'j'^ haairen , den Koning met ccn ontbloot zwaard eeneii

Hoofd fl:. onverwijlden dood dreigende , indien hij niet aan het

na C. G. voorftel van leo voldeed. Welk verteltzelticn , al-
lanr ^6''

tot 476* liocwel zelfs in het Koomfche Breviarium , of Ge-
" bedeboek , ingedopen , evenwel bij de Geleerden dier

Kerk geenen ingang heeft kunnen vinden.

LEO be- Zekcrer is het , dat leo , in het jaar 455 , Rome

Roin'
door zijne voorfpraak bij genserik. Koning der

van Wandalen
, gered heeft , van door vuur en ftaal ver-

inoordcn
i-,ie}^ te worden, toen deze Vorst de ftad aan ziiii

brand.
volk ter plundering overgaf (*). In ééne zijner

Leerredenen (f), vermaant leo zijne toehoorers,

om het behoud der ftad, bij deze gelegenheid, niet

aan zekere plaatzing der Starren, maar aan Gods

barmhartigheid toe te fchrijven. Van de groote me-

nigte gevangenen , welke genserik naa Afrika.

overvoerde, werden velen onder eene barbaarfche en

Heidenfche natie, in dit Werelddeel, gezonden. De-

ze niet weinigen derzelve tot het Christendom over-

gehaald hebbende, vonden middel, om voor deze

nieuwe gemeenten Leeraars van leo te verzoeken,

die zij ook verkregen (§).

Of LEO Van dezen tijd af, tot het jaar 461, in hetwelk

de oor- lj^q overleed , vindt men van hem geenc uitftekendc

hcbbein- verrichtingen meer; alleen in het jaar 45S of 459,
gevoerd? beantwoordde h'y eenige vragen van rustigus, Bis-

fchop

(*) Zie boven Blach. 56.

(t) Scrm. LXXXIV. pag. 336.

(§) viCT. Vitem. Ilist, Perf, Vand, L. l,C. 11. p. o»
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fchop vaii Narhonna , over de Kerkenorde ( * ) , en III

bijzonder is, onder anderen, zijn voorfchrift merk- ^y'^j^

waardig, aan de Bisfclioppen in Kampani'è^ »S"«w- Hoofdft.

nium en Picenum (f), waar hij eene tegen ^^ "^ ^'
P'

ApostoUfche Kerkregelen bij fommigen hnnncr ingc- ^ot 476*.

voerde gewoonte voKh-ckt wil afgefchaft liebben.

„ 'Er behoorde naamlijk , wanneer van gelovigen

,, Kcrklijke boete gevorderd wordt, geene gefchre-

,, rene belijdenis van hunne bijzondere zonde voor

„ de gemeente gelezen te worden, nademaal het ge-

„ noeg zij, dat de fchulden van het geweten aan

,^ de Priesters alleen in eene geheime belijdenis be-

„ leden worden. Die volheid des geloofs fchijnt

„ wel prijslijk te zijn, welke, uit vreze voor God,

5, niet fchroomt zich voor de menfchen te fchamen;

,, echter, dewijl niet allen zoodanige zonden bedre-

5, ven hebben , dat zij , als zij de Kerkelijke

5, boete begeeren , niet zouden ichroomen , dezelve

„ bekend te maken; zoo behoorde dit zoo berispe-

„ lijk gebruik afgefchaft te worden, opdat niet ve-

„ len afgefchrikt worden van de bekeeringsmiddelen

5, der boete, dewijl zij zich fchamen, of \Tezen

„ zouden, voor hunne vijanden zulken van hunne

„ handelingen te laten geopenbaard worden, wegens

„ welke zij eene gerechtlijke vervdlging zouden

„ kunnen dulden. Want, die Belijdenis is voldoen-

„ de, die eerst aan God, vervolgends ook aan den

„ Priester gedaan wordt, die als voorbidder voor

(*•) Epht. 167. pag. i^TS'fll'

Ct) Epist. i6i. pag. 1429.
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III ,, de zonde der boetelingen tusfcbentreedt. Dan

^?f;'^
' „ zullen 'er ook des te meer tot boetdoeninar aan-

Hoofdfl:. ?9 gcfpoord kunnen worden, wanneer het geweten

na C. G.
^^ des belijdenis doenden niet voor de oorcn des

lot l-i'. 9» ^^^^^^^ ^'-'" ^o°" gefield wordt." Over dit voor-

— fchrift van leo hebben de Roomsch- KathoJijken en

Proteflanten 'm laater tijden verfchild, alzoo de eer-

den in dezelve niet meer vonden, dan de bevesti-

ging der geheime zondenbelijdcnis , of foort van oor-

biecht, die, van de tijden der Apostelen af, in ge-

bruik zal geweest zijn, terwijl de laatften beweer-

den , dat de zoo bekende s^sfAoAcywi^ , of openbare

belijdenis in de gemeente hier door afgefchaft, en

de aanleiding tot de geheime oorbiecht gegeven is.

Wij kunnen hier in dezen twist niet treden, maar

merken alleen aan , dat , de openlijke belijdenis , fchoon

niet in alle, evenwel in fommige gevallen, eene be-

lijdenis van bijzondere zonden geweest zijnde, het

affchafFen derzelve veel tot vermindering der zeden

en derzelvcr achting heeft kimnen toebrengen, en

dat even daar door , en door het invoeren eener ge-

heime belijdenis , het verW^sfclen van boetdoeningen

in geldboeten, waar bij de Zondaar en de Geestlijkc

gelijk gemak en voordeel vonden, bevorderd is ge-

worden, daaï men reeds ten dezen tijde de afko-

ping en het ontbinden der zonden door gefchenken

en giften aan Kerken en Kloosters in bijzondere ge-

fchriften aanprees (*).

Dood en Het laatfte, dat wij van leg lezen, is, dat hij

bij

(*) SALV. Ep, IX. ad SALON. />, 184-189. cd. Brem.



GESCHIEDENIS. 343-

bij de graven der Apostelen petrus en paulus,

wier lijken men in de Pieters-Kcrk geloofde te be-

zitten, Roomfche Geestlijken tot wachters aandclde,

die naar den Latijnfchen naam van een Graf of Ka-

pel, waar Heiligen begraven liggen, ( C«Z'/«//«w
,

)

Cuhicularii heetten , ook Martyrnrii , Custodes Mar-

iyrum en Capellani , genoemd worden , onder den twee-

den dezer namen komen zij reeds ten tijde van den

Bisfchop SYLVESTER voor (*). LEO zelf, in het jaar

461 , overleden zijnde , werd in deze Kerk begraven.

Van de drievoudige verplaatzing van zijn gebeente ,van

derzelver Reliqui'èn , die ook buiten Rome verbreid

zullen zijn , van zijne plegtige verëering in de Room-

fche Kerk op den elfden April , en andere dergeUjke

bijzonderheden, kan men quesnel (f) en anderen

nalezen. Waarom zijne tijdgenoten hem zoo be-

wonderd, en de nakomelingfchap hem met den bij-

naam de Groote vereerd hebben, leert reeds gedeel-

telijk zijne Gefchiedenis , liier voor verhaald, en zal

nogwerder blijken , wanneer w'^dit Eutychiaa7^fchevtv-

ïc\\\\\t\'\ en de Gefchiedenis der Kerkvergadering van

Chalcedon verhalen zulkn. Zijne uitmuntende be-

gaafdheden, veel aanleg tot welfprekendheid, eene

bekwaamheid tot het ontvouwen en verdedigen der

heerfchende geloofsleere , die men voor eigenlijke

Godgeleerde kennis in eenen lioogeren zin hield,

een groote en dikwijls gelukkig aangewende ijver,

aan-

(*) Lib. Pontif. in S. Leone pag. 153. Verg. p, 83.

(t) Dhf. I. de Fit. et Gest. Leon. M. p. 586. met

de aanmerkingen der ballerim daar op.

Y4
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344 K E R K E L IJ K E

III aanzien bij liet Keizerlijke Hof, en gewigtige dien-

^^J^ ftcn ajin den Staat bewezen ; zijn ongemecne invloed

Hoofdft. op de Godsdiensttwisten en Kerkvergaderingen van

na C. G. 2ijncn tijd, die eenen zijner navolgeren, nikolaas

tot 476.* -^9 ^"^^^ zeggen : zonder hem zou de Christelijke

Godsdienst door de Eutychianery geheel omgekeerd

zijn geworden.'''' Maar bovenal zijn hooge geest,

zijne onophoudelijke pogingen, om de magt van zij-

nen Stoel uit te breiden, en het gewenschte gevolg,

waar mede dezelve doorgaands bekroond werden;

dit laatlte alleen zou genoegzaam geweest zijn, om

hem in zijne Kerk , en bij zijne opvolgers in dcr-

zelver beftuur , die zoo veel aan hem te danken

hebben , eenen glans van grootheid te venverven

,

die echter in andere Gewesten niet meer fchitteren

zal. Daarom gaf hem benedictus XIV, die

,

nog als Kanunnik in de St. Pieters - Kerk , eene

nieuwe verplaatzing van het gebeente van leo den

Crooten bijwoonde, en die het altijd voor eene uit-

nemende gelukzaligheid achtte, hetzelve gezien en

vereerd te hebben, in het jaar 1754, door een bij-

zonder bevel , den eernaam van KerkleerHar
, ( Doc-

tor EcckfidS^ ) bij uitnemendheid, te gelijk d^n

dienst , ( Liturgie , ) op den Feestdag van dezen

Bisfchop naauwkeurigst bepalende (*).

Het oude Behalven zijne Predikatiën en Brieven , wordt aan

dienst- ^eo ook een diensthoek der Kerk van Rome^ {Sa^

Room- cramentarium of Codex Sacramentorum Vetus Ro-

fcheKerk mance Ecclefm , ) tocgcfchreven , waaromtrent echter

an-

(*) LEON. M. Opp. T. II. p. 60P-614. ed. Bader,



GESCHIEDENIS. 345

anderen oordeelcn , dat een Romein het uit de voor- m
fcliriftcn der Roomfche Bisichoppen omtrent den ^^^^

Kcrkcndienst , in ecne verwarde orde, tot zijn eigen Hoofdft.

gebruik verzameld heeft, toen felix deze Kerk be- na C. G.

fluurde , en nog in de eerde jaren van gelasius ,
J^^^ ^^l'

houdende deze Geleerden het voor de oudfte verza- 1—

meling van dezen aart , in de Roomfclie Kerk , in •''^" leo

hetwelk niet weinige plaatzen den geest en ftijl van fchreven.

LEO den Grooten verraden, en ook van hem af-

komffig fchijncn (*). Vergeefs echter heeft mura-

TORi (t), uit dit Dicnstboek, behalven de verëe-

ring der Heiligen, en dergelijke Bijgelovigheden, die

reeds vóór dezen tijd zijn opgekomen , ook het

mis- offer ^ en de Transfubftantiatie ^ qï verandering

van het brood ^ in het Avondmaal , willen bewijzen,

daar toe de bewoordingen van offerande en oferen ^

(^Sacrificium ^ Hostia, Immolare ^') enz. die reeds

ten tijde van irexeus, doch in eenen geheel ande-

ren zin, in gebruik waren, verdraajende (§).

Men heeft verfcheidene uitgaven der werken van Uitga\'e

LEO , onder dezen is eene der voornaamfte die van ^'i''^"*

1 , _ werken.
PASCiiASius QUESXEL, dcn Vermaarden Janfenisten

Pater van het Oratorium, maar bijzonder die van

de beide Broeders ballerini. Priesters te Verona^

aan welke benedictus XIV, dezen arbeid, in

het jaar 1748, opdroeg, en welke uitgave te Vene-

tié, in de jaaren 1753 tot 1757, in drie Deelen, in

klein folio , in het licht kwam. Men
(*) Opp Leon. M. T. II. pag. 1-160. ed. baller.

Cf) Dhf. de Reb. Liturgie. Cap. i6. pag. 197. eet.

CS) Verg. ERNESTi in Anti- Muratorio pag. ^. fq.
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m Men heeft onderfcheidene Leveiisbcfchrijvingen

^^^ van dezen Bisfchop van Rome. De berichten der

Hoofdft. oude Schrijvers omtrent hem zijn wel kort, of be-

na C. G. helzen overdrevene loffpraken , maar in laatcr een-
jaar 363
tot 476! ^^^" hebben verfcheidene Geleerde mannen ^ met ver-

— fchillende inzichten , ons berichten van zijn leven

ven"be
^^^ lüttrekzels uit zijne fchriften geleverd, genna-

fchrijvin- Dius (*), die kort na hem leefde, geeft enkel den

6^"' inhond van zijnen beroemden Brief aan den Bisfchop

FLAviANus, tegen EUTYCHES, op. Een Monnik uit

het Oosfeiirykfche Klooster , Blolck , in de Xllde

eeuw ( t ) , zegt enkel iet tot roem van zijne Pre-

dikatiën. En de Abt trittenheim (§), omtrent

het begin der XVIde eeuw, noemt hem niet alleen

den welfprekendften van alle Roomfchc Bisfchoppen

,

maar verliest zich zelven ook in zoo buitenfpoorige

loffpraken , dat hij naauwlijks 'er iet bij gedacht

kan hebben. QEccle/ia/lica dictlonis TtilUus , facrcs

TheologidC Homcrus , rationum fidei Ar'iftotcles , aitc-

toritatis Apostolica: Petrus , et in Christiano pulpi-

to Paulus.^ De Jefuit petrus canisius heeft, iii

de XVIde eeuw, eene Levensbefchrijving van leo

voor zijne uitgave van deszelfs fchriften, (^Keulen

1547. 8vo.) geplaatst, welke ook in de Acta SanC'

torum (**) gevoegd , doch zeer middelmatig is.

Doch beter zijn quesnell in zijne verliandelingen

met

(*) D^ Firis Illuftr. Cap. 70. pag. 33.

(f) Anonyn. Mellicens. de SS. Eccles. C. y. p. 143.

(§) /)e SS. Eccles. Cap. 158.

(**) Menfe April. Tom. II. pag. 14.
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met de Bijvoegzelcn der ballerini, du pin (*) III

en TiLLEMONT ( f ) gcflaagd. De Histoire du Pon- ^^^

ttficat de St. Leon Ie Grand par M. Maimbotirg ^ UooCdfl,

( h Paris 1687. 4to. Ook in den Flaas: , 1687. "=^ ^- p-

I2V0. ) werd gefchreven met oogmerk , gelijk de \q^ ^j^\

Schrijvei' zelf zegt , om de Proteflanten gerust te •

ftellen, en met de Roomfche Kerk te bewedigen,

en is meer in eenen Declameerenden dan Gefchied-

kundigen toon opgelleld. petrus bayle lieeft

,

in zijn Woordenboek (§), aan den Bisfchop leg,

ook eene plaats ingeruimd , doch alleen op zijne

wijze, zoo naamlijk, dat hij, behalven de aanmer-

king , dat LEO de doodftraf der Ketters heeft goed-

gekeurd, en cenige andere bijzonderheden, nog dit

Iprookjen uit laaterc Schrijvers bijbrengt , dat leo

zichzelven de hand hebbe afgehouwen , of omdat

bij hem , bij de handkus eencr vrouw , onkuifche ge-

dachten waren opgekomen , of omdat hij eenen onwaar-

digen gewijd had; maar dat dezelve, op zijn gebed,

weder herfteld zij geworden ; hetwelk de reden zal

zijn , waarom men zedert den Roomfchen Bisfchop

niet de hand maar den voet gekust hebbe. Waar-

fchijnlijk heeft iemand, door dezen inval, den oor-

fprong der Pauslijke voetkus willen verklaren, die

op de handkus, welke reeds in de vierde eeuw aan

de Bisfchoppen gegeven werd, gevolgd is.

De

( * ) Nouvell. Biblioth. des Auteurs Eccïes. Tom. IV.

pag. 120- 1Ö5.

(t) Mémoires Tom. XV. pag. 414-832. etc.

(5) Diction. Eist. et Crit. Tom. II.
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III De opvolger van leg was, in het jaar 4Ö1, hi-

^^^^ LARius , dien de ouden ook hilarus noemen , een

Hoofdrt. Sardinier ^ tot hier toe Aardsdiaken der Roomfche
m C. G. Kerk, en door leo reeds als zijn gevolmagtigde op

tot 476' "^^ Oosterfche Synode of kerkvergadering gezonden.

Kort na zijne aanftelling ichrcef hij aan leontius,
HtLARius

]3}sf(>i-,op van Arclatum (Arks^ hem van zijne ver-

op. heffing bericht doende , opdat hij , en alle Bisfchop-

pen van zijne provintie, wien hij daar van kennis

moest geven , zich daar over verheugen , en voor de

geheele Kerk bidden zouden; (*) te gelijk herinner-

de hij LEONTius aan \\^tprimaatfchap van petrus ,

gelijk hij kort daarna gelegenheid had , om daar van

ook gebruikte maken, rusticus, Metropolltaan van

Narbonna^ had zijnen Aardsdiakon iiermes aan-

gefteld tot Bisfchop van Biterrcs, (Beziers) maar als

de ingezetenen aldaar dezen niet wilden aannemen,

liad hij hem tot zijnen eigenen opvolger benoemd.

De Roomfche Bisfchop leo, wien hij dit berichtte,

keurde dit af, en hilarius zijn opvolger ging nog

verder, toen frederik, zoon van theodorik of

DIEDERIK, Koning der Westgothen in die gewesten

van Frankryk, die Ariaansch was, maar dien hi-

larius desniettemin zijnen zoon in het geloof notm-

de, hem fchreef, dat hermes werklijk bezit geno-

men had van het Bisdom Narhonne. hilarius ver-

weet aan leöntius op eeuen gebiedenden toon,

dat hij hem niets van zoo onwettige handelingen

gemeld had, die in eene provintie waren voorgeval-

len,

(*) In LABBEi ConciL T. IV. p. 1034.
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len, welke tot zijne Monarchie behoorde. — In de III

daad , een zeldzaam woord , om het kcrfpel of kerk- ^^"^

lijk gebied van ccnen MetropoUtann aan te duiden , iioofdft.

maar niet zeer onverwacht, uit den mond van eenen "^ C. G.
Tnqr 0^9

Bisfchop , die niet alleen zelf Monarch in de Kerk
\^^ ^^

wilde zijn , maar ook over alle Bisfchoppcn , die hij —
meende, dat van de Christenen als kleine Monar-

chen aangemerkt behoorden te worden, heerfchen

wilde. Vervolgends hield hij, in het ja;ir 462.

eene Synode^ waar op ook GaUifche Bisfchoppen te-

genwoordig waren, en de benoeming van merries

tot Bisfchop wel voor eene overtreding der kerkelijke

wetten verklaard, maar evenwel uit liefde tot den

vrede, bevestigd werd. Nogthans, opdat dit voor-

beeld geene anderen met zich zou fleepen , werd aan

iiERJMES de uitoefening van zijn recht als Metro'

politaan in het wijden van Bisfchoppen ontnomen,

en aan den oudflen Bisfchop der provintie opgedra-

gen (*). Tevens fchreef hilarius, toen hij aan

de Bifchoppen van GalU'èn kennis gaf van de beflui-

ten tegen hermes, nog andere fchikkingen voor,

als bij voorbeeld, dat zij jaarlijks, onder voorzitting

van den Bisfchop van Arelate (Arks) ^ vergaderen

moesten (f).

Niet lang daarna zag hij zich gedrongen , om zijn zijne

gezag tegen maimertus , Bisfchop van Vienna ,
hfindeh'n-

Broeder van den Christen- Wijsgeer claudianus |^mer-
MAaiERTüS, te verdedigen. Deze Bisfchop hadTis,Bis-

ee- ^

(*) In LABBEi Concil. l, c. p. 1040- 1043.

(t) L, c.p. 1041.A.
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III ceneii bijzonderen naam van Godzaligheid, gelijk hij

®9J^"
ook nog als een Heilige vereerd wordt. Fienne

Hoofdft. werd , omtrent het einde van zijn leven , niet lang

pa C. G. y(35j. ]^,.t: jaar 474, door menigvuldige vuursnoden en

tot 476'. branden , aardbevingen , gcdruisch bij nacht , en het

- verfchijnen van herten en ander wild midden in de
van len-

^.^^ ^^^^
^- ^^^^ laatflen , zegt avitus , die kort

na, ciie
j j 70 7

het begin daarna aldaar Bisfchop werd , wezenlijk of alleen be-

maakte goochehngen waren C*)» geweldig ontrust. Reeds
vangods- ^ ^ ^ u <j

dienlHge verlieten de inwoners de Had, maar biaimertus al-

omgan- leen bleef ftandvastig, en ftuitte zelfs éénmaal ge-

derhand ^^^ ^^^ ^^ Bisfchop siDONius in het aangezicht

procesfi- roemt (f) , den voortgang des brands enkel door
^" ^'% zijne tegenwoordigheid. Thans ftelde hij aan fommi-

gen van de geestelijkheid, (Clerus ^^ buitengewoone

boetdoeningen voor, om den ondergang der ftad af

te wenden. Inmiddels hoopte elk , dat de eerwaar-

dige nacht van het Feest der Opftanding, welke

fteeds met Godsdienftig vasten in de Kerken gevierd

werd, de verzekering van het einde der landplagen

zou medebrengen. Deze nacht kwam; maar juist

geraakte in denzelven het Raadhuis, ftaande op de

verhevenfte plaats der ftad , in brand. Alles haastte

zich uit de Kerk weg; alleen biamertus vervolgde

bij het altaar zijn gebed gelukkig tegen den brand,

tot de kerk weder vol raakte. Van toen af was hij

te ijveriger bedacht, om eene buitengewone veröot-

moe-

(*) Homilia de Rogationibiis T. II. opp. sirmondi />,

8p. 90.

(t) L. VII. Ep. I. p. 386. r. I. opp. Sirmondi,

i
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mocdiging voor God in te voeren ; hetwelk hem ein- III

delijk gelukte. Alle flandcii iii Fienna vcrëenigdeii ^*j*

zich tot gebed, vasten en belijdenis van zonden; pioofdfL

men trok gemeenfchappelijk , zingende en biddende, "^ C. G.

drie dagen achter één , iiaa eene nabij de ftad gele- \^^ ^
|"

%t\\Q. kerk , en verders naa eene nog meer afgelegene.

Deze plegtige optogten van biddenden , die men jaar-

lijks op eenen bepaalden tijd, omdreeks Hemelvaarts-

dag, herhaalde, en aan welke Vienna zijne verlos-

ling geloofde te danken te hebben, werden RogntiO'

fies genoemd , en het daarmede gepaard gaande vas-

ten, droeg den naam van jejimimn Rogationum,

Hier uit zijn dergelijke godsdienffige omgangen van

groote troepen volks, bijzonder tot afwending van

landplagen, en het verwerven van Godlijke welda-

den, die nog in het Roomfche Kerkgenootfchap

plaats hebben,.en Procesfi'èn genoemd worden, ont-

ftaan. Men had wel reeds vóór riaimertus fom-

tijds dergelijke afgebrokene Godsdienst -oefeningen

waargenomen, in welke men God om regen of om
helder weder bad, maar zoo famenhangende , ftren-

ge, en Jaarlijks op zekere dagen bepaalde omgangen

kende men vóór zijnen tijd niet; ook zijn de gebe-

den , welke men daarbij gebruikte , ("de Litaniën ,) door

hem voorgefchreven. In verwachting van gelijke uit-

werking , volgde men ze fpoedig in andere gemeen-

ten van GalU'én na, en allengs in het gemeen in de

Westerfche Gemeenten (*). Voor de Franklfche

gemeente voerde de Kerkvergadering van Orkam
in

(*) AviTUs/. f. smoN. /. c, et Libr. V. Ep. 14. p. ^66,
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III in het jaar 511 ze door eene bijzondere wet in (*),

"!l':'^ Ondertusfchen was het met dit alles eene nieuwigheid

,

Hoofdd. ftrijdig met de Kerkelijke gebruiken , dat men de heer-

na C. G. fchende Kerkelijke vreugde tusfchen Paasfchen cnPink-

tot 4-0! ^^^^^ ^oor een anders nooit gewoon vasten afbrak.

Doch, MAMERTUS, wicu dcze afwijking van de ou-

de gebruiken door niemand kwalijk genomen werd,

misdeed onverantwoordelijk , toen hij in het jaar

463 te Dia Focontiorum ^ (^Di'é in het Daufineè^^

cenen Bisfchop inwijdde , niettegenftaande , volgends

de fchikking van leo, deze fl:ad niet tot het Kers-

pel van den Bietropolltaan van Vienna^ maar vaii

Arelatum
, ( Arles , ) behoorde ; welligt , omdat hij

geloofde, dat het goeddunken van eenen Roomfchen

Bisfchop de oude voorrechten van zijne Kerk niet

konde krenken, hilarius kreeg hier van bericht,

door den Burgundifchen Konmg^ gundiac of gun-

DEUCH , die in ó^&z& oorden regeerde. Want ook

dit was eene voor de Roomfche Bisfchoppen voor-

deelige omftandigheid , dat men in die Provintiën

,

die reeds door de Duitfche Vorften van het Rijk

waren afgefcheurd, zelfs Ariaanfche Vorften, hoe

grooter de verwarringen waren , zich in Kerkelijke

belangen altijd voornaamlijk tot den Grooten Bis-

fchop van Rome wendde. Deze Vorst beklaagde

zich zelfs bij hilarius , dat mamertus Dia met

geweld gedwongen had , eenen Bisfchop van hem

aan te nemen (*). Terftond fchreef hilarius aan

LE-

(*) Can. 27./». loii. in hard. Act. Concil. T. II.

Ct) LABBEi Concil. Tom. IV. pag. 1043.
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LEONTiL'S, Bisfchop vaii Arelate^ { Arks ^^ zich III

bevreemdende, dat deze hem van dit geval geene ^^^
kennis had gegeven; hij gebood hem, mamertus Hoofdft.

deswecens tot verantwoording voor eene Kerkver- '"'^ C. G.
Taïir 363.

gadering te roepen , en liem in derzelver naam be- \^^ .75*

richt over te zenden , opdat hij iiitfpraak mogt •

doen , zoo als de Heilige Geest hem dezelve zou

ingeven, leontius, en twintig andere Bisfchoppen

in die nabnurfchap, fchreven werklijk aan hila-

RiL'S, die hun, in het jaar 464, antwoordde, hij

wilde, vredeshalven , mamertus niet ftrafFen; maar

deze moest zijnen misflag verbeteren, en beloven,

zich in het vervolg naauwkeurig aan de Kerkelijke

inrichting van led te zullen houden, hilarius

zelf bevestigde thans het recht van den Bisfchop

van Arelate , als Metropolitaan over vijf Provintiën.

Hoe zeer nu hilarius, bij deze gelegenheid, den

Bisfchop MAMERTUS met verwijtingen van hoogmoed

en oproer overlaadt, evenwel rust alles alleen op

eenzijdige berichten.

Van alle kanten geraadpleegd en gevleijd, gaven Zijne

de Roomfche Bisfchoppen dikwijls beflisfingen , waar ^/inde-

men dezelve eigenlijk gefproken van hen niet be- met de

geerde. Op deze wijze gedroeg zich hilarius , Spaan-

gedeeltelijk , met de Bisfchoppen der Spaanfche Pro- f
Jj^

^'*^'

vintie van Tarraco , die hem met hunnen Metropo- pen.

Vitaan ascanius, in de jaaren 464 en 465, over

twee Kerkelijke zaken gefchreven hadden. De eerde

betrof siLVAXUs , eenen Bisfchop in deze Provin-

tie, die verfcheidene dingen tegen de Kerkelijke wet-

ten ondernomen had, en dien zij niet tot de orde

V. Deel. Z te-
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III terug konden brengen, waarom zij van hilaril^s

^yY ^y"^ gedachte vraagden, hoe zij zich jegens dczeti

Hoofdft. Bisfchop te gedragen hadden (*). In plaats van op
"3 ^-p- hunne klagten te letten, fchreef hilarius hun in
Jaar 303.

tot 476. antwoord (f), dat hij, dewijl silvanus door ver-

fcheidene lieden in zijn Bisdom en daar omftreeks

bij hem veröntfchuldigd was , alhoewel zij zijne

misfiappen erlvenden, denzelven, wegens dringende

tjjdsömftandigheden vergaf, mits dat hij in het ver-

volg geene inwijdingen flrijdig met de wet zou

verrichten enz. Dezelfde Spaanfche Bisfchoppen

hadden hem ook bericht , dat ireneus , Bis-

fchop van een klein fladjen in het gebied van Bar-

dno^ (thans BarceUona^') door de Geestlijkheid en

Gemeente dezer Hoofdllad , ook met hunne toeftem-

ming, tot derzelver Bisfchop verkozen was: voop-

Tiaamlijk, dewijl de voorige Bisfchop van Bcrcino

hem niet alleen tot zijnen erfgenaam benoemd ,

maar ook gcwenscht had, hem tot opvolger te heb-

ben. Het was alleen, op aanfpooring van den Be-

velhebber van hunne Provintie , dat zij hilarius

verzochten, deze fchikking goed te keuren; maar

deze integendeel verklaarde dezelve voor onbegaan-

baar, omdat men een Bisdom niet als een erfgoed

kon aanmerken , als ook , dewijl het verplaatzen van

Bisfchoppen , van de e'éne naa de andere gemeente

,

tegen de Kerkelijke wetten aanliep, hilarius had

dit

(*) Fpi%t. Tarraconens. Ephcop, pag. 787. in iiaud.

Act. CorciJ. Tom. II.

(l} Prxceptum Hllaril Papce /. c. pag, 78S.
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dit benuit , in fchijn , op eene Kerkvergadering te Iir

Rome, 'm het jaar 465, doen nemen, doch welke ^^'^

lüt Bisfchoppen beftond , die meerendeels tot zijn Hoofdft.

Italiaansch Kerspel behoorden , en die niet veel an- "^ C- ^'

ders dceden , dan hem hunne goedkeuring en geluk- {^^ ^-^[

wenfchingen , dikwijls zes of agt malen , met dezelf- '

de woorden, toe te roepen (*),

HiLARius werd , in het jaar 467 , opgevolgd door simplici-

siMPLicius, geboortig van TVZ^/zr' C thans r/ro// ,

)
'^ ^' ^", ^

waarfchijnlijk een Ouderling te Rome, Zijne Bis- Wester-

fchoppelijke regeering, die tot het jaar 483 duurde, f^he Kei-

viel in den ongelukkigen tijd, wanneer het Wester- eeneinJe

fche Keizerrijk , zelfs naar den naam , welken het neemt.

tot hier toe, in Italië, nog gedragen had, door

oDOAKAPv , verdelgd werd. Doch , deze Duitfche

Koning onderdrukte zoo weinig iemand zijner onder-

danen, om den Godsdienst, dat si.^iplicius niet

ééns voelde , dat hij eenen Barb.^ai- , die daarenbo-

ven een Ari'dan was, tot Opperheer gekregen had;

het is waar , dat , gelijk wij gezien hebben ( f ) , de

Patriarch van Konflantinopolen , acacius , zedert

het jaar 472, zijn best deed, om van de voorrech-

ten, hem door de Kerkvergadering van Chalcedon

toegekend, daadlijk gebrink te maken, ja niet on-

waarfchijnlijk raag men gisfen, dat hij en zijne op-

volgers niet minder bedoeld hebben , dan zelfs den

voorrang boven de Bisfchoppen van Rome te bezit-

ten, dewijl toch derzelver hoogheid door Keizers en

Kerkvergaderingen afgeleid was, uit het aanzien der

flad

(*) L. c. png. 79P .302. (t) Buidz. 337.

Z 2
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UI ftad Rome , als Hoofdflad van het Keizerrijk

,

r.oi-
K iietwelk deze (lad thans verloor ( *

) , ten min-

HooFdft. ftcn het heeft sjmpucius en zijne opvolgercn

na C. G. niet weinig moeite gekost, hun voorrecht bij de

tot I76. Oosterlingen te handhaven, tot aan de groote icheii-

ring tusfchen de Oosterlche en Westcrfche Kerken

toe; maar in het Westen ging simplicius ongehin-

derd voort, om zijn gezag uit te oefenen; hij (lelde

in Spanje zeno , Disfchop te Hispalis
^ (thans 6"^-

villa^') tot zijnen Ficarius aan, met last, om in

dat land de ^postolifche Kerk - ordeningen , ( waar-

fchijnlijk der Roomfche Bisfchoppen
, ) en de voor-

fchriften der Kerkvaderen te handhaven (f), gau-

DENTius, Bisfchop van Aufinium^ 'm Neder-ltalië

,

was bij hem befchuldigd, dat hij, tegen de Kerke-,

lijke wetten inwijdingen ondernomen , lijfeigenen van

zijne Kerk en anderen verkocht, en zich drievierde

deelen van derzelvcr inkom (Icn drie jaaren achtereen

had toegeëigend. Aan dezen ontnam siiniplicils

het recht , om Bisfchoppen te wijden , hetwelk hij

aan een' ander opdroeg; hij gebood hem, de ver-

kochte lijfeigenen en de ingehoudene Kerkelijke in-

komden, weder te bezorgen; van Aqzq laatften liet

hij voor iiem flcchts een vierde deel over, twee vier-

dedeelen zouden voor het Kerkgebouw, voor vreem-

delingen en armen beftemd wezen, en het vierde

vierdedeel omlcr de Geestelijken naar hunne verdicn-

iïcn verdeeld worden (§). In een ander geval was

( * ) n.MioN. AnnnL ad nnn. 472. n. 6.
^^^

(t) siMPiJCU Epist. i. p. 803. T. II. Cov.dL Hayd,

( J) siAii'i.ic. r.p. III. pag. 804. /. c.
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iet meer vvillekcurigs in zijn vonnis gemengd. jO' III

ANNES, Bisfchop van Ravenna, had den Preshijter ^ "^^-^

(Priester of Ouderling,) gregorius, tegen deszclfs Hoofdft.

wil, tot Bisfchop van Mutina, (^Modena,') gewijd, "^ C. G.

vvaaricliijnlijk ook met een baatzuchtig oogmerk. [^^ .J^^

sniPLicius dreigde hem, dat hij het recht, om

Bisfchoppen in te wijden , geheel zou verliezen , in-

dien hij nog eenmaal dergelijke weldaadigheid pleeg-

de; evenwel bevestigde hij gregorius in het hem

opgedrongen Bisdom, doch, zonder onder joannes

te ftaan; hij moest zich in alles, onmiddelijk, aan

den Roomfchen Bisfchop wenden , en voor zijn land-

goed, hetwelk hij aan de Kerk van Ravenna terug

moest geven, andere inkomflien van dezelve ontvan-

gen C^O.

Uit deze Gefchiedenis der Roomfche Bisfchoppen, Aanzien

van dezen tijd, blijkt, hoe ver hunne ondernemen- <^'"^.^r"

de heerschzucht flaagde, terwijl de tijdsömftandig- ^jgj. gf^.

heden , voor het toekomende , hun nog meer gezag fchoppen

beloofden. Ondertusfchen moet men bij deze Ge- '" ^^"
•' meen.

fchiedcnis aanmerken, dat niet zelden de Gcfchied-

fchrijvers van dezen tijd, zelfs de Griekfche, hun

nog meer gezags toefchrijven , dan zij waarlijk met

recht bezaten. Dus meldt socrates (f), uit de

tijden van den Bisfchop julius , in het midden der

vierde eeuw, dat de Kerkv^ergadering van Anti'óchi'è

van hem niet bezocht, noch door afgevaardigden

bijgewoond is, daar evenwel, volgends den Kerkre-

gel,

(*) E'ind. Epist. l\. pag. 803. /. c.

(t) Hisi. Ecclei. II. a.

Z3
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III gel , geeiie wetten , zonder bewilliging van den
iJOKR Roomlchcn Bisfcliop , konden ingevoerd worden.

Iloofdft. Waar in deze Gerchicdfchrljver niet zeer juist fpreekt.

m C. G. Met wetten , die cene bijzondere Kerkvergadering

tot 476* ^^""^^'^'^^ 9 hadden zij niets te doen , en de kracht der

— befluitcn van ecnc algemeene Kerkvergadering hing

van zoodanige vergadering, en van de bevestiging

des Keizers af, hoewel de Bisfchoppen van Rome,

gelijk de overige groote MetropoUtanen , dezelve ook

moesten aannemen, indien die befluiten bij hen in

hun Kerkelijk gebied gelden zouden. Zoo verze-

kert dezelfde socrates (*)? dat deze julius ver-

fcheidene Oosterfchc Bisfchoppen, die zich bij hem

waren komen beklagen , volgends de voorrechten der

Roomfche Kerk ^ 'm de Bisdommen, uit welke zij

verdreven waren, herfteld hebbe, die zij ook vcr-

volgends in bezit genomen hebben. Inmiddels is

juist het tegendeel van dit verhaal waar, gelijk va-

LESius in zijne aanmerkingen over socrates reeds

heeft aangemerkt. Dit is echter zeker, dat, gelijk

de Pvoomfchc Bisfchoppen , dus in het gemeen alle

Bisfchoppen , ten dezen tijde , ten hoogrten aanzien ge-

klommen waren. Reeds in vroegereeuwen hadcvpRiA-

Nus , een groot voorllander van de waardigheid der

Bisfchoppen , eenen Bisfchop als eenen Richter in

CHRISTUS plaats , befchreven (f). Maar honderd

jaren na hem is dit denkbeeld algemeen heerfcliend.

Zoo verzekert aimj5rosius (§) , dat eene vrouw

daar-

( * ) L. c. C. 15. ( t ) Ep. S9. ed. Brem. 55. cd. Pam.

(5) Commeut, ad- \. Cor. XI. Tow. II. 0/>j>, J>. 383.
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daarom in de gemeente niet mag fpreken, omdat ck lIl

Bisfchop den perfoon van ciniiSTUS verbeeldt; een ^^^^

Richter en een Stadhouder van God is. In de Hoofdft.

Apostolifche KerkinfteUingen , ( Conflitutiones Apos- "^ C* ^ï.

tolic(&^^ cene onechte vruclit van het einde der
j-'^^jj

^_^*

derde , of der vierde eeuw heet een Bisfchop naast 1

God^ een aardfche God ^ een Middelaar titsfchen

God en de menfchen (*). In dezelve wordt aan

tle Bisfchoppen, magt over leren en dood^ of de

magt , om de zondaren tot de dood te doemen , en

anderen vrij te fpreken; de opperheerfchappij over

alle menfchen , ook over de Koningen en Vorsten ,.

enz. toegefchreven (!) gregorius van Nazian^

zus ( § ) , noemt zekeren Bisfchop , eenen Hoogen-

priester , eenen Middelaar tusfchen God en de men-

fchen. Dezelfde (**) vermaant eene aan God ge-

wijde Maagd , eerst God , maar vervolgends den

Priester, die Christus op aarde verbeeldt^ (^oï die

een Aardfche Christus is , 'X^i^iv iT:i'x,^t\iiov ^^ te

verëcren. HiëaoNviMus beweerde insgelijks , dat

een Bisfchop een Middelaar is tusfchen God en de

menfchen , ( Sequester

;

) (ff) en chrysosto:mus ge-

looft , dat de Priesters in de Ilcihge Schrift fomtijds

Goden genoemd worden (§§). 'Er zijn echter Leer-

aars

(*) Uhr. II. Cap. 25, 2 (J.

(t) Conjlitt. Ap:$t, II. Cap. ir, 33.

(J) Epist. 38. Tom. I. Opp. pag. 8co.

(**) Carm. IIL pag. 6i. Tom. II. Opp.

^|t) Comment. in Ma/ach. Cap. 3. Tom. VI. p. 236.

(SJ) Exp.in Pf. 1 37. T, II. Opusc.p. 450. ed. Diicei F,ane.

Z4
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III aars van dezen tijd, die befcheidener fprekcn, e«

^^^'^ zelfs zij , die zoodanige uitdrukkingen gebruiken

,

Hoofdfl:. drukken zich elders voorzichtiger uit. augustinus
na C. G. i^efti-afte den Donatist parmenianus zeer ijverig,
Taar '\6'X

tot 4-Ö omdat deze eenen Bisfchop tot Middelaar tusfchen

•

'

God en de menfchen gemaakt had (*). ambrosius,

die een afzonderlijk Boek over de Bisfchoppelijke

waardigheid , ( de Dignitate Sacerdotali
,
) heeft na-

gelaten, waar in hij aantoont, dat 'er niets verhe-

vener in de wereld is , dan deze (land , ( ordo dei-

ficus 5 ) aan welken , door de oplegging der handen ,

eene uitnemende Godlijke genade en kracht, (^Epis-

copalis Gratia
, ) wordt medegedeeld ( f ) , erkent

evenwel zoo in dit Boek, als in zijn nog vermaar-

der werk o\Tr de pUgten der Christenen ( § ) , dat

de eigenlijke hoofdbezigheid der Bisfchoppen in ke-

ren beftaat , en dat zij noch de voorrechten der Pro-

feeten, noch der Apostelen, bezitten; maar wel een

zeker opzicht over de gemeente moeten hebben ,

waar aan hun naam hen ook herinnert, die het-

zelfde als Sitperinfpector betekent, iiiöronymus (**)

erkent, dat een Bisfchop en Ouderling^ (^ Presbij-

ter , ) ooifpronglijk dezelfde Leeraar geweest is , het-

welk hij zelfs uit de Heilige Schrift bewijst. Hij

vindt, dat daar in juist aan de Ouderlingen dat op-

zicht over de gemeente opgedragen wordt
, ( i.

PETR.

(•) Cont. Ep. Partn. L. II. C. 8. T. IX. Ojp. p. 22.

(f) Tom. IV. Opp. pag. 37?>. fq.

(§) 7)^ OjTiciii Libr. I. Cap. i.

(*) Ep. 85. ad Evangelum T. IV. P. I. Opp. p. 802.
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TETR. V. I, 2. (TTi^Ko-ritvJi^ , hetzelfde als Super- UT

iniendentes
,
) hetwelk naderhand , om de ecnighcid , ^^'^

onder de Lceriiaren , te bewaarcn , aan dénen enke- [loofdft.

len onder hen, door de overigen toevertrouwd is na C. G,

geworden ;
gelijk dan ook nog (leeds de Bisfchop

J^J ^-^j

en de Ouderling , ( Presbijter
, ) als men het recht •

van inwijding uitzondert, dezelfde verrichtingen heb-

ben waar te nemen. Hij voegt 'er bij, dat de Bis-

fchoppen onderling in waardigheid en ambt alle ge-

lijk zijn; en dat 'er tusfclien dien van Rome en

Euguhium , dien van Konflantinopokn en van Khe-

gium , in den grond geen onderfcheid is.

Evenwel uit zulke hooggefpannen denkbeelden , Eerbied

als wij hier voor hebben bijiijebragt , en de eerbe-
'2f."

^^

wijzingen , die men den Bisfchoppen bewees , moest fchoppen

veel in de algemeene denkwijze overgaan. Ieder dén ,
bewezea

de Keizers zelve, bogen zich voor de Bisfchoppen,

kusten hun de handen , en verzochten om hunnen

zegen (*). De Keizers noemden hen hunne Vaders

en Broeders \ zelfs lieten de Bisfchoppen zicli openlijke

vernederingen der Vorften fomtijds welgevallen. Vele

Bisfchoppen deden onbefchaamde eifchen; zoo be-

geerde LEONTius, Bisfchop van Tripoli^ in Lydi'ê ^

als de overige Bisfchoppen bij de Keizerin euseria ,

Gemaalin van Keizer konstans, himne opwachting

maakten , en aan de Vorffin den gewonen eerbied be-

toonden, dat, indien hij haar insgelijks een bezoek

zou geven, de Keizerin, zoodra hij binnen kwam,
opflaan, en het hoofd buigen moest, met verzoek,

om
(*} AMCROS. de Bigvit. Sacerdot. L c. pag. 3-9.

7^ 5
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III om van hem den zegen te ontvangen (*). Zelfs

BOEK hadden de Christenen, op fommige plaatzen, be-

Hoofdft. gonnen , bij de aankomst hunner Bisfchoppen , het

na C. G. Hofianna uit de EuangelierGefchiedenis aan te hef-

tot 4-6 ^*^" » ^^^^^ x.^gtx\ 5 en tegen de Bisfchoppen zelve

,

die zulks toelieten, hiüronymus zich zoo nadruk-

lijk verklaard heeft.

De ach- In het eerfte gedeelte der vijfde eeuw kregen de

ting der j^jsfchoppen eenen nieuwen fi:eun voor ^hun gezag,

fchers ^oor de overwinningen der Duitfche volken en Vors-

voorhun- ten , in een aanmerklijk gedeelte van het Romein-
ne nu-

^ j^^ ^^^, Deze waren , toen zij daar van bezit na-
den op •'

•} J

de Bis- men, reeds grootendeels Christenen, of werden zulks

fchoppen Yqxi daar na : maar bij allen hunnen moed , en de
overge-

bracht, fchranderheid van hunne fchikkingen, was nogthans

nadenken over Godsdienstzaken , en geleerdheid , hun-

ne zaak niet. Niets was derhalven gemaklijker voor

de Bisfchoppen , en de Christelijke Leeraaren en

Geestelijken in het gemeen, dan zulke onwetende

volken te regeeren, nadat hun dit bij de voormaals

zoo geleerde en vernuftige Grieken en Romeinen

gelukt was. Ilicr bij kwam nog, dat de Germaan-

Jche en Cehifche volken, van de alleröudlle tijden

af, zoo ver men hen in de Gefchiedenis kent, aan

hunne Priesters, de Drniden ^ met eene onbepaalde

gehoorzaamheid , onderworpen waren. c/esar ,

STRABO, TACiTus, CU andere oude Schrijvers, be-

fchrijven deze hoofden van den Godsdienst tevens

als de Wetgevers en Richters van deze volken ,

wier

(*) suiDAs V. A2ai/l<of ex Philost. Hisi. Eccies,
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wier iiitfprjiken van de Vorsten of Overheden ten III

uitvoer moesten gebracht worden. Zoo zeer ge- ^^-^^

woon aan eenc Priesterregcering , bukten de DnU- HoordH.

fchers des te gewilliger onder die , tot w^elkc de Dis- "^ ^' ^*

ichoppen reeds ,eenen zoo vasten grond gelegd had-
J^j .-^^

den: Op deze wijze zijn dezelve in het vervolg,

maar al te geniaklijk in de voetflappen der Dnihlen ,

door het gediichtfte geweld , in naam van het Cliris-

tendom , getreden. Eindelijk, moesten ook de Z)^//V-

fche Vorsten, die veroveringen in het Romeinfche

Rijk gemaakt hadden, fpoedig bemerken, hoc veel

invloed de Bisfchoppen op den grooten hoop der

Christenen hadden. Terwijl zij dezen derhalven op

allerlcië wijzen vereerden , begiinflngden , en zelfs

van hen in hunne rijksbezigheden gebruik maakten,

bevestigden zij daar door tevens hunnen troon te

vaster en zekerer.

Nog eenc andere rijke bron , waar uit de ge- HetBis-

ftaditre vermeerdering van aanzien en gezaa; den ^^hoppe-

Bisfchoppen rijklijk toevloeide, waren de Kerkverga- /^-o- qh.

deringen , die al vroeg de eerfte trappen geweest derfleund

waren , langs welke de Bisfchoppen niet alleen de ^"ch
^^^"

I^eeken, maar zelfs de Ouderlingen en andere Gees- doorde

toliiken te boven geflegen waren. Het gezag dezer ^^J''^^'^'^"
.

ö o
gr.derm-

Kerkvergaderingen bleef evenwel (leeds nog middel- gen.

matig, met betrekking tot de verpligting, welke zij

op de Christenen brachten, zoo lang de Keizers

nog rieidenen waren, maar, toen deze het Chris-

tendom omlielsden, en zelve de aanzienlijkde leden

der Christelijke Kerk werden, had eene vergadering

van een aantal Bisfchoppen, die Kerkelijke wetten

on:-
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ITT ontwierpen, vrij meer te betekenen. AJs derzelver

'yj'^ befliiitcn door den Keizer bevestigd werden , was

Hoofdn. hft gevaar zoo veel grooter, indien men daar aan

Vin^'-Ó^'
^^^^ gL^hoorzaamde. AVerden zij niet bekraclitigd

,

tot 476! evenwel hadden de Bisfchoppen Kerkelijke ftraffen

bij de hand, om de wederlpannigen te tuchtigen.

Hoe grooter het aantal der bijëenvergatkrde Bisfchop-

pen was, des te grooter gewigt werd, volgends het

gewoone mcnschlijk vooroordeel, aan hunne beflui-

tcn gegeven. Dus was de Nke'ifche algemeene Kerk-

vergadering, de talrijkdc tot hier toe, ook de eer-

waardigde van allen , gelijk Keizer konstantyn

hare bcfluiten aan Godlijkc belluiten gelijk achtte,

en de Christenen dezelve voor het oordeel der gant-

fche Kerk hielden, zonder echter te bedenken, dat

de ondcrR-elUng, dat de gcheele Kerk aan dezelve deel

gehad hebbe, zeer ongegrond was, en dat de Kerk,

bij zoodanige onderflelling , niet meer betekent dan

de Bisfchoppen, die daar tegenwoordig waren, cir

het meerder getal der tegenwoordig zijnde uitmaak-

ten. Deze. vergaderde Bisfchoppen decden boven-

dien hunne uiifpraken, als volgends de ingeving en

huitengewonen hijftand van den Heiligen Geest ^ en

hoc zeer het blijkc , dat deze uitdrukkingen eene na-

volging waren van de Apostolifche woorden: Het

heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht^ wel-

ke men zelfs dus toonde , niet recht te begrijpen

,

nogthans gaven dezelve bij kortzichtigen eene hei-

ligheid en ecrwaardiglicid aan de Kerkvergaderingen

en derzelver befl uiten, welke clks eerbied opwekte.

Allengs werden de Bisfchoppen, door het gebruik

van
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van zulke bewoordingen , door den algcmeenen eer- III

bied, welken men hun bewees, en door eene dweep- ^^^^

achtige Godzaligheid, welke fommigcn van hun in Hoofdff.

cenen hoogen graad bezaten , gewoon , om zichzel- "^ C. G,

ven te overreden , dat zij , in den naam van God
J^J'^

^_g*

bijëenvergaderd , ook op eene meer onmidlijkc wijze

van Gods geest geleid werden. Daar een bijzonder

Bisfchop, gelijk die van Rome, flout weg fprak,

van Godlijke ingeving, door welke hij fchikkingen

voorfchreef , dan konden ook ligtclijk eenige honderd

Disfchoppen, die zich buitendien allen beroemden,

bij hunne inwijding, den Heiligen Geest ontvangen

te hebben , bij hunne vergadering , ten besten van

den Godsdienst, dikwijls ontvlamd in den heiligden

ijver tegen Dwaalleeriiaren en onrcchtzinnigen , van

eene bijzondere Godlijke verlichting en werking fpre-

ken. De Kerkvergaderingen waren niet alleen als

de groote rechtbanken der Kerk ^ maar, om zoo te

iprcken , de Kerkelijke landdagen , op welke de

Bisfchoppen thans alleen verfcheenen , en over de

belangen van de Kerk beflisten, en zoo vele wetten

maakten, als hun behaagde, omtrent welke de ove-

rige Geestelijken en Lceken niet werden geraadpleegd

,

en hun niets anders overgelaten , dan te gehoor-

zameij. Het is Avaar, dat het zeer veel aankwam

op de Keizerlijke bevestiging der Bisfchoppelijkc bc-

fluiten , maar 'er was altijd eene Hofpartij onder de

Bisfchoppen, en het Hof zelf ontving zijne eerde

indrukzelen over Godsdienstverfchillen en andere ver-

richtingen der Kerkvergaderingen van Bisfchoppen;

;^oodat, in allen gevalle, het Bisfc hoppelijk gezag

moest
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111 moest aanwasfcn, voórntiamUjlj wanneer hunne be-
BoEK fluiten , door de Keizers goedgekeurd zijnde , door

Hoüfdf!. Ji'fzettiugen van ambten en bedieningen, door bal-

na C. G. liiigfchappen , en andere flraffcn gehandhaafd wer-

tot 4-6 ^^"
'

^^^^'^ ^^^^'^ "^'^'^ ^^^" aanmerken
,

als dienden

,

die de Vorst aan de Bisfchoppen bewees , om
hunne magt te vergrooten, en onwederllaanbaar te

maken. Befchouwt men de handelingen , beflisfingen

en wetten dezer vergaderingen zelve, dan ziet men

nog diïidlijker, hoe zeer de Bisfchoppen op dezelve

voor zichzelvcn gezorgd hebben. Behalven gcloofs-

verfchillen, Kerketiicht, en de inrichtingen van den

openbaren Godsdienst, over al hetwelk zij als wet-

gevers der Christenen fpraken, waren zij inzonder-

heid onvermoeid in het bepalen van hnnne rechten

,

voorrechten
, pligten en bezigheden , betrekking je-

gens andere Geestelijken en Christenen, kortom van

alles, wat aan hunnen firtnd de reeds verkregen

voorrechten verzekeren , of nieuwe bezorgen kon.

Hier werden hunne Kerspels en Kerkelijke rechtsg-e-

biedén bepaald , de rang tusfchen de Bisfchoppen

Vastgeftcld; hunne onafhanglijkheid van Wereldlijke

rechtbanken, en de oefening van hunne eigene recht-

banken , hunne verkiezingen , hoedanigheden en

werkzaamheden, de pligten en werkzaamheden der

aan hun onderworpene Geestlijkheid , de ftralFen ,

welke zij konden uitoefenen, de beperking der We-

reldlijke magt in Kerkelijke zaken; met één woord,

de volledige Kerkllaat werd hier ontvouwd en tot

vrijheid gebracht. En lioe meer dit laatfte gcfchied-

de, des- te naauwcr werd de band tusfchen alle de

Bis-
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Bisfchoppen toegehaald; des te noodzaaklijker, eer- III

waardiger, en vcrinogender werden ook de Kcrkver- ^^^ '• '

gaderingen. Hoofdfl.

Men heeft meermalen ecne plaats aangehaald uit de "^ C. G.

fchriften van grrgorius vanNazianzi/s, in welke hij
jj^j. ^„^*

verklaart, dat hij vast befloten hebbe, alle vergaderin

gen van Bisfchoppen te vermijden ; dewijl hij toch ^^^'^S-

geene Kerkvergadering kende , die een goed einde gregori-

had gehad , en door welke het kwaad niet meer ver- us van

,, , , , , , . , Nazian-
Itei'kt , dan weggenomen en verholpen was ( * ). ^us om-
Men kan hier eene andere plaats bijvoegen uit zijne trent de

gedichten (f), waar hij zegt: „ Jk zal niet meer J^Y^^'

,, op de Kerkvergaderingen zitten, met de kraan- gen.

„ vogels en ganzen, die zoo hevig tegen elkande-

„ ren uitvaaren. Daar is gekijf, haat, en al het

„ fchandclijkc , wat verborgen gelegen had, openlijk

„ uitgeborften." Vergeefs heeft men, in laater tij-

den , de woorden van dezen Kerkvader , alleen van

de kleine Synoden , maar niet van de algemeene Kerk-

vergaderingen willen verdaan , omdat hij elders de

Kerkvergadering van A^iceë zeer geprezen , en de

eerfte van Konftantinopoïen ^ niet zonder grooten in-

vloed op dezelve te hebben, bijgewoond heeft. Zij-

ne uitdruldvingen zijn algemeen, en zelfs van de al-

gemecne Kerkvergaderingen toont ons de Gefchiede-

nis, hoe, in plaats dat daar door de twisten en

verdeeldheden geheeld zouden wezen, wanorden eu

verfchillen 'er de gevolgen van zijn geweest. In

den

(*) Epht. 55. Tom. I. Opp. png. 814.

(t) Carm. X. Tom. II. Opp. pag, 81.
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III den grond toch behielden de grootile en aanzienlijk-

"yj^ fte Bisfchoppen, of de hevigfle en driftigrte hoof-

Hoofdft. den , de oveiiiand ; en al Ipocdig crvaarde men , dat

5^ ^V^* de Kerkvergadering, die vrede en eenigheid in de

tot 470! ^^^^^^ hadden bchoorcn te flichten , veeliil dienden

,

• om bijzondere gevoelens en oogmerken door te zet-

ten. Nog was het voor den Godsdienst een hoogst

nadeelig gevolg, doch dienflig ter uitbreiding van

het Bisfchoppelijk gezag, dat door de Kerkvergade-

ringen, het menschlijk gezag in geloofszaken, on-

gemeen toenam. Allengs toch werd men gewoon

,

zich op de overëenllcmming van voorgaande Kerk-

vergaderingen te beroepen , en daar mede de onrecht-

zimiigen te beftrljden, waar door de Heilige Schrif-

ten, die voor Christenen alleen den regel des ge-

loofs behoorden uit te maken, van tijd tot tijd,

•meer veronachtzaamd, voorliet gezag der Bisfchop-

pen moesten wijken, lioe zeer zij, in fchijn , nog

oenen tijd lang, de eerfte plaats bleven bekleden.

Nut der Met dit alles , zou het echter al te overhaast

Kerk ver- ^.. iji^iien men wilde beweercn, dat de Kerkver-
jradcnn- • '

, , ,, , .

geil. gadcringen enkel en alleen tot verhogmg van het

aanzien der Bisfchoppen gcftrekt hebben. Zij heb-

ben , trouwens , fomtijds eenlge niet ondienftige be-

palingen omtrent deze en gene leerlhikken des ge-

ioofs ingevoerd, veel toegebracht tot affchafling van

fommige misbruiken in de Kerk, en in dit tijdvak

nog het een en ander uit de betere zedenleere en

Kerkentucht der eerfle ecuwen behouden , en niet

alleen voor de lagere Ceestlijkheid, maar zelfs voor

de Bisfchoppen, verfcheidcne heilzame voorfchriften

ge-
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gegeven , en den hoogmoed en heersclizucht van en- III

kele Bisfchoppen paaien gedeld. Doch dit goede
^?J:'^

werd, gelijk gezegd is, door de misbruiken verh in- Hoofd (1.

derd , die vruciiten te dragen , welke men van deze "^ ^' G*
Tnnr ^^"5

vergaderingen had 'mogen verwachten. In ouder tij-
j^j ;^_5*

den, zelfs nog in het begin der vierde eeuw, ver-——

—

fcheenen de Ouderlingen^ als afgevaardigden van

hunne gemeenten, op de Kerkvergaderingen , en

hadden niet zelden een gevvigtig aandeel aan der-

zelver handelingen en wetten. Op gelijke wijze ook

de Lan^sfchoppen en Kerkendienaars , maar thans

bellonden deze vergaderingen enkel uit Bisfchoppen

,

die tnsfchen zich zelven en de overige Geestelijken

groot onderfcheid en zoodanige befluiten maakten,

volgends welke de overige Geestelijken als afhang-

lijk van de Bisfchoppen moesten worden aangemerkt.

Echter bleven de Ouderlingen nog fleeds eene Kerkelij-

aanzienlijke waardigheid behouden. In verfcheidene ^^ ^^^'

-^ , 1.., ,j 1 .. , , ,
te" on-

kerkelijke wetten en elders, neeten zij de raad ^^^^ trenthct

Bisfchops en der Kerk , Priesters en Opzieners der aanzien

gemeente^ even gelijk de Bisfchop, wien zij door ^^^
'

andere eernamen , als het ware , gelijk gefteld wer-

den ( * ). In de Canones of Kerlo"egelen der vierde

algemeene Kerkvergadering van Karthago ^ in het

jaar 398, vindt men verfcheidene fchikkingen en bepa-

lingen omtrent de Ouderlingen ^ ter handhaving van

derzelver aanzien en waardigheid, waar door zij

naast aan de Bisfchoppen gefteld werden, zonder

het gezag van deze laatften echter te krenken. Dus

wordt

(*) BINGHAM Origg. Ecclcs. Tom. \. pag, 281.

V. De£L. Aa
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IT! wordt in den derden Kerkregel verordend , dat^

^^j-^ wanneer een Ouderling , ( Presbij'ter
, ) wordt inge-

floofdft. wijd, benevens den Bisfchop , die hem inzegent,
mC. G.

e,^ de hand op het hoofd legt, ook de overiee 0«-

tot 475! (iët^^ing^^^ hem de handen zullen opleggen. Vol-
"""— gends den aaftcn zal een Bisfchop geene nieuwe

Geestelijken , zonder vooraf eene vergadering van

Ouderlingen belegd te hebben , aanflellen , en boven-

dien ook op de goedkeuring der gemeente letten;

volgends den ssften zal hij geene aanklagte of be-

fchuldiging onderzoeken, anders dan in to tegen-

woordigheid zijner Geestelijken. Alle giften en ver-

kopingen van Kerkelijke goederen zullen, volgend»

den 32fl:en Canon , nietig en van onwaarde zijn , in-

dien de Bisfchop daar toe de toeftemming en onder-

tekening van zijne Geestelijken niet verkregen heeft.

Eindelijk wordt in den 34(len bevolen, dat de Bis^

fckop , waar hij ook mogt zitten , nooit eenen Ou^

derling voor zich behoort te laten ftaan; en inge-

volge den ssften, zal de Bisfchop wel in de Kerk,

en in de vergadering der Ouderlingen ^ eene verhe-

vene zitplaats bekleedcn, maar in huis zal hij zich

voor hunnen ambtgenoot erkennen. Het is waar,

men heeft getwist, of deze Canones of Kerkregels

echt zijn C*)? omdat zij van de oude verzamelaars

Van Kerkelijke vvetteil, ferrandus of dionysius

den Kleinen , niet worden aangehaald , en men zelfi

in den eerden Canon eene fpoor heeft meenen te

vinden, dat 'er op het gevoelen van pelagius acht

(*} iiARDUiN. Act, Csncil. Tom, l. pag, 975.
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gegeven wordt , lictwelk echter eerst vele jaaren III

daar na in de Afrikaanfche gemeenten bekend is ®?!:*

geworden. Om i\^zt redenen hebben justellus (*) Hoofdft.

en andere geleerden deze 105 Kerkregelen voor on- na C. G.

echt verklaard, terwijl petrus de marca (f)» ^'^
\qi atö!

anderen met hem , getracht hebben , dcrzelvcr ge-

ioofwaardighcid te redden, bijzonder door te be-

iveeren, dat de gemelde Canones wel op onderfchei-

dene Kerkvergaderingen , omtrent het begin der vijf-

de eeuw , opgefteld , maar naderhand in eenc famen-

hangende reeks van befluiten gebracht kunnen zijn.

Dit gevoelen heeft, over het geheel, vrij wat waar-

fchijnlijkheid; alleen is het moeilijk te geloven, dat

deze Kerkrcgels alleen van Afrikaanfche vergaderin-

gen oorfpronglijk zijn, dewijl 'er van eenen Metro'

poUtaan in gefproken wordt, welken men destijds

in Afrika niet kende. Waarfchijnlijker gist dan de

Heer spittler (§), dat dit misfchien eene eerfte

proeve zij van eene, naar de onderwerpen en naar

zekere hoofilbedoeling gemaakte, verzameling van

Kerkelijke wetten.

Te weten , tot hier toe ontbrak nog eene alge- Verzame-

meene verzameling van Kerkelijke wetten , hoe zeer '•"§ van

j . j . Kerkelii-
men eene zoodanige reeds zou mogen verwacht

j^g ^y^,j,

hebben , daar 'er reeds , omtrent het midden der ten.

vijfde eeuw, zoo velen, door onderfcheidene Symo-

den 5

(*) Bihiioth. jur. Canon. Tom. I. pag. 317,

( t ) Disferi. de Fct, canon. Collectionib. Cap. 7. pag.

371. in Disf. Poitiiiim. Paris i6ó8. 4to.

CS) Gefchichie des Kanonifghen Rechts S. 11 5.

Aa 2
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III den, en Kerkvergaderingen , waren voorgeftcld. Maar

"^^^ aan dezen arbeid hebben de Cliristenen zoo vi'oeg

Hoofd (t. niet gedacht. Ook waren 'er tot hier toe nog maar

na C. G. t^yee of drie algemeene Kerkvergaderingen , wier

tot 476. befluiten door het geheele Roomfche Rijk gelden

- moesten, en van deze had alleen de eerde, die van

Nicee , eene algemeen erkende waardigheid en aanzien

boven de anderen. De wetten, door de Keizers in

Kerkelijke zaaken gegeven , waren , zonder verzameld

te zijn , bekend genoeg. Van de befluiten van bij-

zondere Kerkv^ergaderingen maakten de Bisfchoppen,

die 'er geen deel in gehad hadden , meestal een wil-

lekeurig gebruik. Zelfs die Bisfchoppen, welke de-

zelve hadden bijgewoond, fchijnen niet altijd derzel-

ver befluiten, in hunne verzamelingen van Kerkelijke

wetten overgebracht te hebben, zoo als men uit het

geen met de Afrikaanfche Bisfchoppen gebeurde,

bij het aanhalen van de befluiten der Kerkvergade-

ring van Sardien , door den Bisfchop van Rome (*},

kan opmaken. Indiende voorensgemelde befluiten, wel-

ke aan de vierde Kerkvergadering van Karthago toege-

fchreven worden , en die , in vele Mandfchriften , ook

Statuta Antiqua Orientis , oïEccIeJice Antiqua heeten ,

wezenlijk déne der eerfle verzamelingen van deze na-

tuur zullen uitmaken, zoo zijn zij, zeker, niet op

de nuttigfte wijze bijeenverzameld, ten minflien voc-r

de nakomelingfchap. De verzamelaar en zijne ge-

meente konden daar in wel de rechten en werk-

zaamheden der Geestelijkheid , het dén en ander van

Kerk-

(*} Boven Blaclz, 301.
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Kerkgebruiken, en van de Kerketucht, bijëenverza- III

meld vinden; maar nergens wordt eene Kerkvcrga- ^^^^^

dering opgegeven , van welke deze verordeningen Hoofdft.

oortpronglijk zijn; Kerkwetten, gewoonten, en ge- nf C. G.
Toot" '^n

^

bruiken, zijn onder één gemengd, en liet is bijkans
J^j.'

^S
geloofbaar, dat zij niet déns allen op ddne en de-

zclfilc plaats zijn waargenomen geworden. Wat de

zoogenoemde Apos^olifche Kerkregeh
, ( Canones ,

)

en Kerkelijke- Vastftellingen betreft , deze waren,

grootendeels Kerkelijke wetten der Oosterfche ge-

meenten, die, omtrent het begin der vierde eeuw,

in eene verzameling bijüengebragt kunnen zijn, van

dezen zijn de eerfle de belangrijkfte en ook de oud-

fte. Doch , of zij allen , te gelijker tijd , verzameld

zijn? Of men ze reeds, in dit tijdvak, zoo menigvul-

dig op de Kerkvergaderingen heeft aangehaald, als

verfcheidene geleerden geloven ? en of zij hun gezag

ook over de Oosterfche gemeenten hebben uitge-

ftrekt? Op alle deze vragen kan men meer met

twijfelen en gisfen , dan met zekerheid , antwoor-

den(*)..

Onder de veranderingen in de Geestelijkheid dezer r.nndbis-

tij.ien, moet liet allengs te niet gaan der Z.^wJZ'/j- fchoppen

fehoppen ^ (XwfSTrifxoTrai,) en de oorfprong dcrgjig^^^^

Aardsdiakonen^ hier aangemerkt worden , alzoo het afj^c-

één en ander invloed heeft op den aanwas van de
^"^"^^^

Bisfchoppelijke magt. De Landbisfchoppen fchijnen

al vroeg met de Bisfchoppen der (leden overhoop

(*) Zie ons I Beel^ Blak. 327.

Aa -,
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III geraakt te ^ijn. Zij maakten den naarijver der laat-

^yf-
ften gaande, dewijl zij ondernamen, de meesten van

Iloofdft. hunne rechten uit te oefenen, en hunne afhanglijk-

iia C. G. hei^l af te fchudden. Zij hadden op de Kerkver-

tot 476.* gscleringen zitting onder de Bisfchoppen der lieden

,

" ' ' wijdden laagere Kerkebedienden in, en deelden ook

zulke Kerkelijke vrijbrieven uit, welke voor den

brenger het genot van Kerkelijke gemeenfchap ver-

zekerden. Dit alles kwam hun toe, ouder gewoon-

te, gelijk ook de Kerkvergaderingen der vierde eeuw

hun deze voorrechten nog bevestigden. Doch, te

gelijk beperkte men de voorrechten, welke zij zich

aanmatigden ; zoodat zij , over het algemeen , niets

van eenig gewigt zonder voorweten en goedvinden

van den Bisfchop dier ftad ondernemen mogten, tot

welke hunne gemeente behoorde. Inmiddels oordeel-

den het, omtrent denzelfden tijd, de Bisfchoppen,

die te Lnödlcea vergaderd waren, dicfiftig, te veror-

denen, dat 'er voortaan geheel geene Bisfclioppen

ten platteji lande, in de vlekken en dorpen aange-

fteld zouden worden. De rondreizende Opzieners

der gemeenten ten platten lande ^ (^Trffiohvjxi,') die

dezciven van tijd lot tijd bezochten, en in plaats

der Landbisfchoppcn kwamen , hadden minder re

beduiden , ook konden zich de Bisfchoppen van hen

meer onderdanigheid bclooven. Nademaal echter de

befluiten der gemelde Kerkvergadering alleen in eeni-

ge Oosterfche Gewesten ecne kracht van wetten

hadden, zoo bleven in vele andere landen de Land-

bisfchoppcn nog eenen tijd lang in wezen. Men

ont-
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ontmoet ze nog , in het midden der vijfde eeuw , op m
de Kerkvergadering te Chalcedon (*); evenwel niet, ^^^

gelijk voor dezen , in hunnen eigenen nanm , maar Hoofdft

in den naam van andere Bisfchoppen. Zedert zijn na C. G,

zij allengs, daar zij bovendien in verachting geraakt ^'^^^^^^^

waren, verdweenen. .

—

*

Daar tegen ftegeu de eigenlijke Kerkendienaars vau Anrds-

de oudftc inftelling, of Diakonen, in dezen tijd, ,9""^^'

. , ., .
Imgen

hooger en hooger; -zij bereikten met alleen, gedeelt-

telijk, de waardigheid der Ouderlingen ; maar won-

nen, in zekere betrekking, dezen den voorrang af,

waar door zij ook naauvver, dan dezen, met de

Bisfchoppen verbonden werden. 'Er komt wel, ba-

halven de hier vóór gemelde rechten, aan de Ou-

derlingen toegekend , tegen het einde der vierde eeuw,

jiog eene nieuwe waardigheid in dezen fland van

Leeraaren voor, van welke HiëRONYMUs Cf)? so-

CRATEs C§), sozoMENus (**) , 611 anderen, ge-

wagen. Eén naamlijk der Ouderlingen heette de

terfte ^ of Aards - Ouderling, ( 7r^a>7o7r^Sf,gi;re^(jf,

Af')^i7r§if,8v',s^o^. ) VALESius wil zelfs (ff) , den

Protopreshijter en Archipresbijter van eikanderen

onderfcheiden hebben, zoodat de eerfte Hechts in dp

Had, maar de laatften ook ten platten lande, en in

gcDoter getale , zullen plaats gehad hebben , maar hy

heeft

(*) Actione VI. p. 471. T. II. Hard. Act. Cmcil,

(t) Epist. IV. Tom. I. Opp, pag. 30.

( 5 ) Iliit. Eccles. Libr. VI. Cop. 9.

C'*) Hi%t. Eccles. Libr. VIII. Cap. II.

(^t) Ad SOCRAT. l. c.

Aa 4
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III heeft gecne bewijzen voor deze tijden. Naar allen

®°^^^
fchijn waren het , over het algemeen , dezulken , wel-

Hoofdft. ke de Bisfchop, naar believen, uit alle de anderen

na C. G. verkoos , om in zijnen naam , als hij afwezend was

,

toe 476.' ^f ïindcrs belet werd, het opzicht over de gemeen-

te te hebben. Doch , deze eere was niet meer , dan

een gevolg van het Leeriiar-ambt, waar aan alle de

Ouderhngen deel hadden.

Diako- Maar de D'üikonen^ welke, volgends hunne in-

"''"*
ftelling, geene Leeraars waren, en ook, ten dezen

tijde, daar niet voor gehouden werden, die in de

Kerk, onder den openbaren Godsdienst, en op de

Kerkvergaderingen, op welke zij hunnen Bisfchop

fomtijds verzelden, ftaan moesten, terwijl de Bis-

fchoppen en Ouderlingen zaten, deze begonnen thans

buitengewoon als Leeraaren der gemeente op te tre-

den. Een Ouderling zelfs leerde in de meeste ge-

meenten niet openlijk, en doopte ook niet, ten zij

hem dit door zijnen Bisfchop werd opgedragen. Op

gelijke wijze nu gebeurde het thans, dat ook een

D'takon hier t\\ daar deze vrijheid verkreeg, wan-

neer zijne uitmuntende gaven zulks verdienden.

Het vermaardlle voorbeeld van deze natuur leverde

EFRACM, de Syriër, Diakon te Edesfa , op, die

omtrent het jaar 378 geleefd heeft, en ons in het

vervolg, als een merkwaardig Schrijver, zal voor-

komen.

Anrds- Bijzonder is het merkwaardig, dat in dezen zelf-

diakon.
^^^^ jjjj ^^^^ ^^^^^ ^^,^ Aards- Diakon ontlban is.

Men heeft deze waardigheid wel ouder pogen te ma-

ken, en zelfs willen bcvvccrcn, dat stefanus de

eer-
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ccrfle Martelaar, Aardsdiakon geweest zij , doch Ifl

meé even veel fchijn , als of men reeds ten tijde der ^^-^

Apostelen Aardshisfchoppcn zou willen verdichten, iioofdfl.

FOTius verhaalt wel ( * ) , uit eulogius , ecncn "^ C. G,
Toot* '^ ^ o

Schrijver der zesde eeuw , dat reeds in het midden
\^^ ^^'

der derde eeuw , de Aardsdiakon te Kome door-

gaands de opvolger was van den Bisfchop aldaar,

doch dit wordt door de Cefchiedenis tegengefpro-

ken. Dat prudentius den vermaarden Diakon te

Rome y LAURENTius , reeds Aardsdiakon genoemd

hebbe, kan men niet duidelijk uit zijne woorden be-

fluiten. OPTATUS (f) vereert wel c.bcilianus,

zoo bekend in de gefchillen met de Donatistcn ^

met den tijtel van Aardsdiakon, maar hij fchijnt

deuzclven uit het gebruik van zijnen tijd in dcu

vroegeren tijd te hebben overgebracht. Kortom, de

eerfte fpooren van den Aardsdiakon, (Archidiaco--

««X,) vindt men eerst bij HiëRONVAius (§). Uit

dezen Schrijver kan men ook zien, dat het de Biar
konen zelve geweest zijn , die , onder het ' beduur

van hunnen Bisichop, zo niet altijd, ten minflen

meermalen a dénen uit hun midden verkozen heb-

ben, die, wegens zijne bekwaamheid, waardjg was,

Aardsdiakon te wezen. Evenwel is het bijna waar-

fchi.inlijicer , dat de Bisfchop zelf grootendeels deze

keuze onder hen gedaan hebbe, dewijl hem aan de

begaafdheden van zoodanigeu man veel gelegen was.

De

(*) BibUoth. Cod. 280.

(f) De Schhmat. Donatiit. Libr. I. Cnp, 16.

CS) Epiit. IV. Epiit LX XXV..

Aa 5
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III De Aardsdiakon werd zijn onfcheidbare medehel-

^^^'' per in het waarnemen van zijn ambt; niet zelden

Hoofdft. predikte liij voor liem , hij ftond hem bij , in de ver-

na C. G. deeling der Kerkelijke inkomften; hij zorgde voor

tot 1-6 '^'^ annen, weduwen, onmondigen en vreemdelingen

,

" ook was hij niet alleen de Opziener van alle andere

grooter en kleiner Kerkendienaren , van welken hij

'er fommigen tot hunne bedieningen inwijdde of aan-

ftelde; maar zelfs had hij het recht, om hen, we-

gens zekere misdrijven , uit de Kerkelijke gcmeen-

fchap uit te fluiten (*). Door dit alles verkreeg

hij een zoo groot gezag en aanzien , dat het allengs

«eene gewoonte werd, bij het verkiezen van ceneii

Bisfchop, het oog bijzonder op den Aardsdiakon

te flaan. Deze, zoo fchrijft hicronyimüs (f) ,

zou geloven, dat hem onrecht gefchiedde,. indien hij

tot Ouderling , ( Presbijter , ) werd gewijd. Ook

meldt dezelve Schrijver ( § ) , dat men toen reeds

begonnen heeft , den Diakon boven den Ouderling ,

( Presbijter ^^ te flellen. Men begrijpt hgtlijlv, dat,

door deze nieuwe waardigheid tevens de Ouderlin-

gen verlaagd, en de magt der Bisfchoppen, die van

den Aardsdiakon, voor hun volkomen vertrouwen,

ook eenc onbepaalde gehoorzaamheid verwachten

konden, krachtdadig onderfteunid is geworden. Geen

wonder dan ook, dat men, in het begin der vijfde

eeuw , den Aardsdiakon reeds in de meeste aanzien-

lij-

(*) Conc. Chalc. Act. X. ap. Hard. /. c. p. 524.

(t) Comm, in Ezech. C. XLVIII. T.V. Opp. p.^29*

(S) Epist. LXXXV.



GESCHIEDENIS. 379

iijke gemeenten te Rome^ Akxandrïê , Antiöch'ü^ III

Konftantimpokn ^ Efeze ^ en eldere, vindt, dat hij ^^^
ook fteeds hoogcr in aanzien klom, een rechtsgebied fioofdd.

bekwam , en Ficarius van den Bisfchop geworden "^ C. G.

IS (*). toe 476.

Dan, terwijl de Bïsfchoppen zich zoo beijverden, •

om hun gezag uit te breiden , en met hunne Gces-
,,^^^^^^

telijkheid , eene bijna geheel onderfcheidene Maat- het Mon-

fchappij in tegcnftelling der Leeken uitmaakten ,
"'kcuwe-

vormde zich de Monnikenfland ^ in de Kerk, met

eenen zoo fncllen voortgang, dat hij het gezag der

Bïsfchoppen fpoedig zou hebben doen dalen , indien

de Monniken niet al vroeg van hunne ecrfte inrich-

ting waren afgewel;en. Eerst allen Leeken^ werdeii

de Monniken dra een middenföort tusfchen de Gees-

telijken en Leeken , en zelfs reeds in dezen tijd , na-

der tot de Geestelijken gebracht. Deze Monniken-

ftand onderging bovendien ook andere veranderin-

gen; verwelkte meer en meer verwondering en ach-

ting voor zich ; werd flecds rijker in voorbeelden

van de hem eigene volmaaktheid; nam deel in vele

Kerkelijke belangen; en had op het geloof en God-

zaligheid, ja zelfs op de geleerdheid der Christenen

eenen ongemeenen invloed.

De Monniken wai-en, in het eerst, alle Leeken (f). De I\Ton-

Zij.

(*) joHAN GEORG PERTsCH iii zijiie verhandeling over

•den oorfprong der AarduUiikoucn , Aardsdiakun gericht ,

BisfchoppeIijke Officialen en Vicariifen , Hildeiheim 1 743 .

8vo, hc-efc de Gcfchiedenis der Aardsdiiikonen volledig

opgehelderd. (f) Zie IV. Beely Blad». 115,
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III Zij waren geenc Leeraars, noch Kerkedieiiaars. Af-

^^}^ gezoiiderd van de menfchcn, bewandelden zij hun-

Hoofdft. nen eigenen weg, om de eere van het Christendom

na C. G. te bevorderen. Dit denkbeeld bleef niet alleen in de

tot 4.76 vierde eeuw , maar ook nog in de volgende ftand

—— houden. Zij zelven zeiden dit duidelijk , gelijk Hië-

niken ronymus in de bekende plaats (*): ,, Het is an-

fprong- 59 ders geileld met de Monniken, andei'S met de

lijk Lee-
^^ Geestelijken. {CJerici.^ De Geestelijken weiden

^°' „ de fchapen , ik word geweid. Zij leven van den

5, Altaar; maar mij wordt, als eenen onvruchtba-

„ ren boom, de bijl aan den wortel gelegd, als

. „ ik mijne gave niet tot den Altaar breng. Mij is

,, het niet geoorloofd, voor den Priester, (Presbij-

„ ier,') te zitten; llem is het geoorloofd, mij, tot

.
,,. verderf des vleefches , aan den Satan over te ge-

.„ ven, opdat de Geest behouden worde." En op

.ecne andere plaats ichiijft hij (f): ,, Een Mon-

„ nik bezit niet het ambt van eenen Leeraar; maar

„ van eenen klagendcn, die, of over zich zclvcn,

„ of over de Wereld, rouw bedrijft." Hier mede

flemtook het gedrag en de inrichting der Monni-

ken, in deze tijden,, overeen. Zij gingen, met an-

dere Leckcn , op den Zondag , of ook op den Sal/~

bath, (Zaturdag,) waar die nog gevierd werd ,. tot

den openbaren Godsdienst te Kerke (§). Alhoe-

wel zij, in de Kerk, niet ftondcn, gelijk de Lcc-

kea;

( * ) Epist. I. p.<ig. 3. Tom. I.

(t) Epist. LX. Tom.. II. Z»,/^-. 87.

(§) CASS. delnJLCoeiwb.L. V. C z6. CulL VIl.C. 34.
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keil; echter hadden zij hunne plaats eerst achter de III

Kcrkendienaren
, gelijk men uit oregorius van Na- ^^^^

tianziis ziet, die hen Nazireërs noemt (*). Als Hoofdfï.

het getal der Monniken, op de ééne of andere "^ C. G.

plaats , flerk toegenomen was , kregen zij hunne ei-
[^^ ^«^]

gene bedehuizen of Kerken; maar tevens werd hun

^bt , of een ander van hun gezelfchap , tot Pn'es-

ter, (^ Presbijter ,^ gewijd, die de voornaamlte ge-

deelten van den Godsdienst waarnam (f). Dus

verhaalt ook palladius (§), dat 'er op het Ni-

trisch gebergte in Egypte, eene gemeente van 5,000

Monniken was, welke agt Ouderlingen had, vati

welken alleen de oudfte in hunne vergaderingen leer-

de, en het IT. Avondmaal inzegende enz.

Reeds echter vóór de helft der laatstgemelde eeuw. Komen

werden bij de Monniken allerhande fchikkingen in-
^l!e°gs

'^
nader aan

gevoerd, welke het onderfcheid tusfchen hen en de ^^ Gees-

Geestïijken vrij wat verminderden. Het verbinden telijken,

van het Lceriiar - ambt met het Monnikslcven , zoo !)!!,^ „^"
velen van

even gemeld, baande daar toe den weg. Somtijds hen tot

gebeurde het ook , dat Monniken , die hunne levens-
l^'sfchop-

pen en
wijze \'olfli-ekt niet verlaten wilden , uit bijzondere Geestlij-

achting voor hunne Gods\Tucht , zelfs tegen hun* ^^ ^"^b-

ten ver*
nen wil , tot Ouderlingen werden ingewijd , zonder j^ozen

dat zij dit ambt uitoefenden. Maar, nog gewooncr werden.

werd het. Monniken tot Geestelijken
, ja zelfs op eens

tot

(
* ) Orat. XXXII. Tom. I. Opp. pag. $27.

(t) AUGUSTiN. (!c Morib. Eccles. CathoL Cap. 33,

CAssiAx. Collat. IIL Cap. i. Coll. IV. Cap. i.

(§) Hiit. Lam. Cap. 33.
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iri tot Bisfchoppen te verkiezen , zonder dat zij vaa

*^^ hunnen Itaat afdonden. Dewijl zeer vele duizenden

Hoofdft. Christenen tot het Monnikslevcn overgingen, begon
Da C. G. YiiQn hier en daar gebrek te krijgen aan waardige
laar 363.

o jd s

tot 476. mannen , om de Kerkelijke ambten te vervullen.

• Waar bij kwam , dat men niet ligt waardiger mannen

geloofde te zullen vinden, dan onder de Monniken,

wier fland, als het ware, een voorbereiding was tot

den (land der Geestlijken. Hier op zag de wet van

Keizer arkadius, van het jaar 398, dat de Bis-

fchoppen , als hun Geestelijken ontbraken , die het

best uit de Monniken konden nemen, onder welken

zij reeds beproefde lieden vinden zouden (*). De

Keizer gebood dit te liever , omdat vele Bisfchoppen

misdaadig^rs en fchuldenaars , die de Kerk tot eene

vrijplaats namen, niet alleen befchermden, maar ook

Kerkelijke bedieningen gaven. Men heeft bij atha-

NASius en andere Schrijvers v^oorbeclden genoeg van

Monniken , die tot geestlijke ambten bevorderd

zijn (t)« ATHANASius Verdient hier bijzondere op-

merking. Hij fchreef (§), in het jaar 354 of 355,

aan den Monnik en Opziener van JMonniken , dra-

gontius , om het hem opgedragen Bisdom van

Klein - Hermopol'is ^ omftrceks Akxandri'è ^ toch niet

af te liaan. Vooreerst berispt hij hem wegens zijne

weigering en ondernomene vlucht uit vrcezc voor' de

Joo-

(*) L. XVI. C. Th. t. 2. de Episcop. L 32.

( f ) z. GOïiioi RED. nd /. cit.

(5) Epist. ad Dracont. pag, 263. TotN. I. P^irt. I,

Opp. cd. Benedict.
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Jooden; voornaamlijk dewijl velen zich daar aan er- III

gcrden , en de Heidenen , die beloofd hadden , Chris- ^°^*

tenen te zullen worden, bij zijne inwijding, bij hun Hoofdft.

Bijgeloof zouden blijven. Tc vooren, zegt hij, eer "^ C. G.

DRACONTius de genade des Bisdoms bekomen had , ^^^ \-jd,

was hij aan niemand bekend geweest; maar thans

verwachteden zoo vele menfchen van hem een Gees-

telijk voedzel uit de H. Schrift. Hoe kon hij den-

ken zich te zullen verantwoorden , indien Christus

midlerwijl kwam, en zijne fchapen hongeren vond?

Hij had reeds de genade des Doops ontvangen , en

was des te meer verpligt , deze dubbele Godlijke

weldaad aan te nemen. Vervolgends wederkgt hij

de tcgenwerjoing van dracontiüs, dat hij zich met

cenen eed verbonden had, zich aan dezen post te

onttrekken, daar mede, dat toch ook moses en

anderen hunnen wil aan den wil van God onder-

worpen hadden. Na meer andere opwekkingen

,

noemt hij hem andere iMonniken, die Bisfchoppcn

geworden waren, en daar door groot nut gedicht

hadden ; zoo als ook de Apostelen , als Leeraars

,

het nuttigst geweest zijn. Eindeüjk waarfchuwt hij

hem, tegen de genen, die hem willen diets maken,

dat een Bisdom tot zonde verleidt ! „ Gij kunt ,
"

fchrijft hij, „ook als Bisfchop hongeren en dorflen,

„ en zoo menigvuldig vasten, als paulus. Wij

„ kennen ook Bisfchoppen, die vasten, en Monni-

„ ken, die eten; Bisfchoppen, die zich van wijn

„ onthouden, en Monniken, die drinken; Bisfchop-

„ pen, die wonderen doen, en Monniken, die 'er

3, geene verrichten ; Bisfchoppen , die nooit getrouwd
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III „ zijn, en Monniken^ die Kinderen verwekt licb-

^^^^ „ ben; zoo als integendeel Bi sfclioppen , die Va-

Hoofdft. ,, ders geworden zijn, en Monniken, die geene na-

na C. G. komelinoen hebben nagelaten. Dit is geoorloofd,
Tnar "6". " ° ^ o 9

tot 476.' " ^" '^^^ eerfte niet Verboden. Een ieder ftrijde

„ overal! De kroon wordt niet naar de plaats,

,, maar naar de geftcldhcid uitgedeeld." Die zelfde

Leeriiars nogthans, die de Monniken vermanen, om
zich ten dicnfte der Kerk bekwaam te maken, op-

dat den knapften onder hen Kerkelijke ambten kon-

den toevertrouwd worden , keurden evenwel in

hen het al te ftcrk (Ireeven naar dezelve af, het-

welk thans meer en meer begon in te fluipen. De

ftrengfle Monniken waren 'er zeer over te onvrede,

dat hunne medebroeders zich tot Geestelijken lieten

wijden, deu'ijl daar door de ftrenge tuclit, aan wel-

ke hun ftand van eerften af gewend was, krachte-

loos werd gemaakt, pachomius, die verfcheidene

duizenden Monniken onder zijn opzicht had , veroor-

loofde dit daarom aan geen enkelen (*). Nader-

l-.and kon dit te minder worden verhinderd. Even-

wel werden de Monniken van hunne Opzieners des

te meer voor zulk een eerzuchtig ftreven gewaar-

fchnwd; zoo zelfs, dat men hun den regel voor-

fchrcef: een Monnik moet op allerhande wijzen de

rrouwen en de Bisfchoppen vlieden^ omdat de céne

en anderen den genen, met wicn zij bekend zijn

geworden, niet langer vergunden, gernst in zijne

cclle te zitten, en zich aan de aanfchouwing van

God-

(^*') Fita S. Pachomii»
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Godlljke dingen over te geven (*). cassianus bc- m
Ichrijft levendig genoeg , hoc zeer de Monniken , ^'^'^^

van zijnen tijd , van deze zucht naar den Geestelij- Hoofdft*

ken ftand geplaagd werden , hetwelk hij uit eene na C. G.

ijdele roemziicht afleidt (f), athanasius Schijnt J^J'" ^^^'

den der ecrfte Bisfchoppen geweest te zijn, die aan -

Monniken Bisdommen gefchonken heeft. Naardien

deze fpoedig nagevolgde keuze een zoo gelukkig ge-

volg had, dat cenigen der berocmdfte Leeraaren der

Kerk uit den Monniksftand te voorfchijn kwamen,

kwam dezelve, tegen het einde der vierde eeuw, te

meer in gebruik. Men begeerde , uit vele woningen

van Monniken , of Kloosters , die , wegens hunnen

fiichter, en de firengheid van levenswijze, in bij-

zondere hoogachting waren, zoo gretig van alle

kanten, Bisfchoppen en andere Geestelijken, dat bij-

kans gchcele omliggende landen daar mede vervuld

werden. Zoo eerwaardig was het Klooster van den

vermaarden wonderman martinus , die zelf, van

Monnik , tegen zijnen wil , Risfchop van Turonum ,

( Tours , ) geworden was , en zelfs toen nog niet

ophield, als een Monnik, op eenigen afftand van

de flad , met tagtig van zijne Leerlingen, te le-

ven (§). Even hoog werd ook het Klooster, door

AUCUSTIN'US dicht hï]H!ppo aangelegd, geacht (**).

Ondertusfchen erkent chrysostomus (t|), dat hij

(*) CASs. de Inft. Coemb. L. IX. C. 17.
V^"

(t) L. c. Cap. 14, 15.

(5) suLP. SEVER. de Vit. S. Mart. Cap. 10.

(**) i'oss D. de Vit. Augtnt. Cap. ii.

i\X)Be Sacerd. L. III. p. 41. T. IV. Op. ed. Franc,

V. Deel. Bb
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ITI vele Monnikciï' gekend heeft, die, zoo lang zij iil

^?r^ dezen fland leefden, llteeds volmaakter waren ge-

Iloofdft. worden ; maar zoo dra men hen onder de menfchen

na G. G. had gebraeht , om de onkunde van het gros des

tot Iró' ^^^^^^ ^^ verbeteren , waren zij voor anderen nutte-

— -loos, en voor zich zeiven fchadclijk geworden. De
oorzaak hier van is ligt te doorzien, en kon voor

den fcherpzinnigcn Kerkvoogd niet verborgen blij-

ven. Een Monnik, van de famenleving der men-

fchen langen tijd afgezonderd, en binnen den engen

kring van zijne celle, of onder een aantal andere

Monniken belloten, vond, als hij door een Geeste-

lijk ambt gerechtigd werd, om de Leeriiar van dui-

zenden te wezen , eene voor hem heel vreemde we-

reld, liet ontbrak hem geheel en al aan die menr

fchenkennis , zonder welke zoodanig ambt maar

Hecht bekleed kan worden ; en de hardigheid , welke

hij voor dezen aan zich zeiven plagt uit te oefe-

nen, diende alleen daar toe, om hem jegens de ge-

breken, die hij in zijne gemeente ontmoette, onver-

bidlijk en onbekwaam te maken, om ze met fchran*

derheid te verbeteren. Over het geheel benadeelden

de Monniken, door hunnen menigvuldigen overgang

tot dcnzelven , den Leeraarslhnd , op eene nog er-

ger wijze. Zij brachten daar in de befmettelijke

grondregelen over van hunne dweepiichtige vroom-

heid, en vcrfpreidden , op deze wijze, het Bijgeloof

nog veel fneller onder de gezamenlijke Christenen , dan

of zij die enkel uit hunne eenzame verblijfplaatzeii

hadden aangeprezen.

Liefde - Nog gebeurde 'er. thans eene grpote verandering

pet
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met de MonnikciT. Daar zij in het eerst zoo wei- III

nig met de Geleerdheid ophadden, dat zij dezelve ^^}^

voor fchadcUjk hielden aan hunne volmaaktheid, ter- Hoofdft.

wijl zij zich verbeeldden , met hunne kundigheden "^ ^- ^*

in Godsdienflige zaken , te meer verwondering te ^q,. ^-5]

zullen verwekken, hoe minder zij van wereld

iche geleerdheid wisten, ondervonden zij fpoedig,
l^*-^^".

,

dat zij, zonder de geleerde .vvetenfchappen , niet bij de

te recht konden , wanneer zij zich met de ver- ïMonni-

fchillen over leergevoelens inlaten , en daar over fl^oken.

bcflisfend wilden oordeelen , gelijk zij daar toe

z^er genegen waren, en dóór hun aanzien hi de

Kerk ook, als het ware, geroepen werden. Toen

zij vervolgends ook naar Geestlijke ambten begon-

nen te ftann, werd hun de Geleerdheid nog nood-

^laklijker; behalven dat zij door hunnen ledigen tijd ,

dien zij overhadden, ook daar toe werden opgeleid.

Te weten, een aanhoudende arbeidzaamheid werd

wel als een wezenlijk fluk van het Monniksleven

,

door de kundigfbe voorflanders van hetzelve , aange-

prezen. HiëRONYMUS gaf aan den Monnik rusti-

cus het zoo bekende voorfchrift: „ Arbeid fteeds

„ iet, opdat de Duivel u altijd bezig en Averkzaara,

„ vinde (*). " De Monniken in Egypte hadden

een Ipreekwoord: dat een arbeidende Monnik van:

éénen boozeu Geest ontrust werd'^ maar een ledig",

gnnger integendeel van ontelbare zoodanige Geesten

gefchokt werd (^f). augustinus heeft zelfs een

bij-

. (*) Epiit. IV. Tom. I. Opp. pag. 30.

(t) CASSUN. de hifïit. Coenob. L. X. C. 27.

Bb 2
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III bijzonder Boek van den nrheid der Monniken^ (^dt

DOEK Opere Monachorum ^') op begeerte van aurelilts,

Hoofdft. Bisfchop van Karthago^ gefthreven (*). Men was
na C. G, dus nog bij den eerden regel gebleven , volgends

10^4-1* ^v^'1^^" ^^ Monniken hun onderhoud door hunnen

«——— handen -arbeid winnen moesten» Dit namen zij bij-

zonder in acht in de Oostcrfche landen; zelfs als

een deel van hunne Godsdienst -oefeningen, terwijl

zij onder den arbeid plagten te bidden en te zin-

gen; niet alleen om het verwijt van lediglopcn en

de bekoringen der zonde te ontgaan, maar ook, om
aan andere Christenen niet lastig te vallen , en zelfs

,

om de behoefte hunner Medebroederen in onvrucht-

bare Gewesten , door de vrucht van hunne handen

,

te hulp te kunnen komen. Zij bearbeidden den ak-

ker , plantten en fnoeiden boomen , vlochten korven

,

vervaardigden klederen ; alles op beftemde tijden , en

naar eene voorgefchrevene mate , doch welke zij

geern te buiten gingen (f). Ondertusfchen voerde

deze arbeidzaamheid der Monniken , hoe prijslijk

ook op zich zelve, en hoe veel zij ook in fommige

plaatzen mag toegebracht hebben , om woeste oor-

den vruchtbaar te maken en te verbeteren, geene

geringe gebreken met zicli. Al fpoedig ondervond

men, dat deze geheele levenswijze eenen fchijnhei-

ligen lediggang begunfligde , waar toe derzelver

fticli-

(*) Tom. IV. Opp. pag. ^J^7. fq.

.(^1) CASSiAN. de Iiiftit. Coenobior. Libr. II. Cap. 15.

L. III. C. 2. L. X. C. 22, 23. EPiPHAN. Hder. LXXX.

7;. (5. PALLAD. Hlst. Lans, C. 7 , 1 o , 20 , 28. eic»
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fllchtcrs zelve dikwijls een verleidend voorbeeld ga- II!

ven. Juist om die reden, drong men, in het ver- ^'^^

volg , nog ftcrker aan , dan in het begin , op eene Hoofdft.

oniifgcbrokcne bezigheid. Doch , dit was reeds \'er- "^ C. G.

keerd , dat zoo vele duizend , of liever honderddui-
j^^ ^_^*

zend handen aan den noodzaaklijkften arbeid en •

dienden voor de menschlijke üimenleving onttrok-

ken werden. Juist in dezen tijd, had het Romein-

fche Rijk deze handen en armen meer dan ooit tot

zijne verdediging nodig; en deze werden met dit

ïil, als het ware, in de woestijnen en wilderaistèn

"begraven. Men begrijpt ook, dat een Monnik, die

zoo weinig behoefte had , niet ééns eenen duurza-

men drift tot handen -arbeid hebben kon. De ar-

beid werd hem geboden, maar neiging, keuze, al-

jremene aanmoediging en nuttigheid, die de eigen- .

lijke waarde van: den arbeid uitmaken, ontbraken

hem geheel en al. Dewijl hij , dikwijls , alleen daar-

om arbeidde, om niet ledig te gaan, en niet om
aiuttig te wezen voor anderen, was hem zijn arbeid

tot een last. Zeker Abt taulus , die in de. groote

woestijn Porphyio , in het Egyptisch Landfchap

Thehais , woonde , had zijn genoegzaam levensonder-

houd van eenen palmboom en een' kleinen tuin.

Hij was zeven dagreizen en meer van de naakte

ftad af, voor vraclitloon uaar dezelve werd gevolg-

lijk meer geëischt, dan zijn gemaala werk waardig

was. Evenwel verzamelde hij, aanhoudend voort.

Palmbladen, waar uit hij zich daaglijks, even als

of hij 'er van beftaan moest , eene zekere mate

v/erks maakte , waar zijne kluis mede vervuld wer^.

Bb 3 Maav
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nr Maar als het jaar om was, verbrandde hij al dit

^^j^ werk; omdat toch ecnMoiinik, zegt cassianus (*)*

HoofdO. tlie dit verhaalt, zonder arbeid niet op déne plaats

na C. G. blijven , noch ten top van volmaaktheid ^erakea
Trar 'xó'i

lot l-ó.
^'''^" * ^^" minften had hij den arbeid nodig , tot ziii-

vering van het hart, en tot gegrondheid en vastheid

van gedachten. Dezelfde Schrijver moet nogthans

bekennen (f), dat de Monniken in het Westen wei-

nig arbeidden , en door milddadigheid van andere

lieden genoegzaam onderhoud ontvongen, maar uit

vermaak in lediggaan, en neiging tot rondzwerven,

niet lang op ééne plaats blijven konden. Ja zelfs

bij den aanhoudendcn ligchaams- arbeid der Monni-

ken, en bij hunne daaglijkfche eentoonige formulier-

gebeden, en andere aandachts-oefeningen , kon toch,

voornaamlijk bij fchrandere hoofden, zekere ledig-

\
' hcid van geest op geene behoorlijke wijze voldaan

worden. Dezen hadden geen' anderen toevlucht

overig, dan de Wetenfchappen , welken zij dan ook

aangrepen. Men mag met dit alles, met recht,

twijfelen , of een ijverige echte Monnik , met de bij-

zondere heiligheid van zijne levenswijze geheel inge-

nomen , wel ooit berekend kon zijn , om een vrij-

denkend Geleerde van hooger kundigheden te wor-

den. Ook zal men, in het vervolg der Gefchiede-

nis, zien, welken treurigen invloed deze Monniks-

geest op de Geleerde Kerkleerjiarcn gehad hebbc.

Onder- Onder de Westeriche Monniken, die nooit de

ftreng-

(*) Dff //;y?/V. Coenobior. Libr. X. Cap. 24,

(f) i, f. Cap. 23,
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(Irenglictd van leven der Oostcrfche Monniken bc- III '

reikt hebben, was het niet enkel luidheid of trani^-. ^^^^
'

V 1

lieid, dat zij geen banden-arbeid oefenden. De Bis-pioofdf!,

fchop van 7oars , martinus , verbood den zijnen "^ C*. G.

iiitdriiklijk , eenigerleië handtccring te hebben, omdat
^qj ^_^]

hij vreesde , dat zij daar door van den ijver in het——— -

qcbed zouden afgetrokken worden. Alleen ftond hij, ^^
,^ ^ " tusfchen

aan de jonger Monniken toe. Boeken af te fchrij- dcOos-

ven, omdat deze bezigheid tevens verftand, oogen tci'fche

5 ö enWcs-
en handen verëischte; doch, voor de ouder Mon-f^^^lie

niken, dacht hem het gebed eene genoegzame be- I^fo^ni-

zigheid te zijn (*). AVcIk een aanmerklijk onder-
^^"'

fchcid tusfchen de W'estcrfche en Oostcrfche Mon-

niken! Bij deze laatden hield men dien Monnik

voor eenen Bedrieger, die niet arbeidde (f). Ook

hebben wij elders (§) verhaald, hoe de Masfalia--

7ien en Eiicheeten als Ketters gehaat waren, om- . i

dat zij hun enkel een aanhoudend bidden willen op-,

leggen. Maar in het Westen gewenden 'er de Mon-:

niken zich fpoedig aan. 'Er ontftond wel, in de

cerfte tijden der vijfde eeuw , een twist onder hen

,

over de vi-aag: welke hun voornaamlle pligt was,--

bidden of werken met de handen'? Niet alleen be-.

antwoordde augustinüs , in het hier voor (**) aan-

'

gehaalde Boek, deze vraag opzetüjk , maar eene

Afrïkaanfche Kerkvergadering deed ook eene derge-/

lij-

r*) PAULINUS de Vit. S. Martini Libr. II. sulpic.

SEVER. de Vit. S. Mart. Cap. 7.

Ct} socRATF.s liiit. Eccles. Libr. IV. C?/». 18.

(§) IV. Deel, Bladz. 384. (**) Bladz. i^.
Bb 4
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ÏII lijke uitfpraak, dat bidden en werken op het veld,

BOKic of in andere handteerinj^en bij eenen ISIonnik heel
VI o J

Hoofdft. ^^*^^ ^^^^'^ beftaan konden ( * ). Evenwel behield de

na C. G. afkeer van werken bij de Westerfche Monniken de

torirl'
overhand. Als dus ééns een Italiaanfche Monnik

I I

'

in eene Egyptifche Monnikswoning kwam, en van

cenen der oudflen aldaar gevraagd werd, waarom

hij ledig 2at? gaf hij ten antwoord, dat hij geen

ééne van alle die handteeringen der Monniken al-

daar geleerd had , en dat hij niet anders kon , dan

Boeken aüchrijven (f).

Over het Evenwel, niettegenftaande de Westerfche Monni-
geheel

j^gj^ xtQ^s in dezen tijd van allen handen - arbeid af-

de Mon- zagen , moet men zich nogthans niet verbeelden,

nikenvij. dat zij, in plaats daar van, zich met ijver aan Ge-

Geleerd-
^^^^^^ bezigheden overgaven, augustinus befchrijft

held. de Afrikaanfche Monniken als vrij onkundig, die

niet ééns het Latijn goed kenden (§). Evenwel

prijst hij deze Monniken , dat velen van hen , enkel

door geloof, hoop, en liefde, tot eene bijzondere

volmaaktheid gekomen waren ; waarom zij ook , zon-

• der de H. Schrift , in hunne eenzaamheid leven kon-

den (**). En zulke onbezonnen loffpreuken waren

het, die de hoofden der Monniken nog meer in ver-

warring brachten, nadat zij reeds van hunnen aan-

voerer antonius geleerd hadden , dat men enkel.

door

(*) Conc. Cavtlu IV. C 5 1 , 52 , 53. r. I. Conc. Hard.p. ^^,

(f) CASSIAN. ds Inftit. Coenohior. Libr. V. Cap. 34.

(5) Kctvactat. Libr. II. Cap. 3.

Q*)Dc Docir. Christ. Libr. I. Cap. 39. ^
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door bidden en overdenking, in het verftaan der H. III

Schrift zoo ver Icomen kon, als anderen, door vele ^^'^

en groote geleerdheid. Ondertusfchen waren 'er uit- jioofdft.

zonderinj^en genoeg van geleerde Monniken in het na C. G.

AT • IJ- •• • j n Jaar 363.
Westen. Nog menig\'uldiger waren zij, m de Oos-

[^^ ^^^

terfche Kloosters. Hier werden het eerst fchoolen,

tot onderwijs der jeugd, aangelegd, welke chrysos-

TOMUS zoo zeer aanprijst, dat hij wenscht, dat de

Ouders hunne kinderen tien, ja twintig jaren, in de

Monnikswoningen lieten, opdat zij des te (Icrker in

de Christelijke Godzaligheid gevormd werden (*).

Doch , dit moet men tevens bekennen , dat chry-

sosTOMUs hier mede geene geleerdheid en welfpre-

kendheid bedoelt. Hij fiaat toe, dat men in de

Kloosters niet deze , maar wel verbetering van het

hart verkrijgt (f), en hij verhaalt, met veel goed-

keuring (§), de Gefchiedenis van ecncn jongeling,

die zich, naar het oogmerk zijns Vaders, op de

Roomfche en Griekfche Geleerdheid zou toeleggen

;

maar voor wien zijne Moeder eenen Monnik uit de

woestijn tot leermeester ontboden had, door wien

hij, in het geheim, tot vasten, bidden, lezen der

H. Schrift, en dergelijke oefeningen, was opgeleid,

gelijk hij dan ook deszelfs levenswijze eindelijk ge-

heel omhelsd had. Het blijkt dus , dat in het Mcn-

niksleven op zich zelf, van ecrflen af, geene plar.rs

noch aanmoediging tot geleerdheid en opfchcrping

van het vcrlland ware, ten zij een of ander Monnik

de-

(*) Adven. Fituperator. Vttc? Monmt. Libr. III. C.

16 Tom. IV. Optisc. pag. 437.

(^\^ L,c, pa-. 425. (5) Pag. 423.

Bb 5
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III dezelve nodig had, om een Leeraar - ambt of eeni^e

^^Y
andere bediening in de Kerk te kunnen waarnemen;

Iloofdft. ja BASiLius de Groote (*) keurde het af, dat in

"^ ^- ^* een gezclfchap van Monniken, een bijzonder Leeriiar

toe \'/6. ^°°^ kinderen was aangefteki , die tot een AVerekllijk

leven bedemd waren.

DeMon- Het is bekend, dat delNJonniken, ten dezen tijde,

men 'deel
"^ ^^^^ toeftand van den Godsdienst , en in de ge-

in ge- leerde geloofsverfchillen , een merkwaardig deel na*
loofsver-

j^^j^. ^r^r^^
^^j^. g^hter kan men niet bcfluitcn, dat

fchillen.
' '

?ij, die zulks deeden, altijd geleerde lieden waren.

De Monniken bedienden zich van de achting , die

zij door hunne geftrenge levenswijze verworven had-

den, om die partij te onderfteunen , welke zij voor

rechtzinnig hielden. Zoo dra zij zich voor eene of

andere partij verklaarden, het welk heel dikwijls met

eene dvveepiichtige onlluimigheid en vuur gcfchiedde

,

die aan het gemeen, en aan gewaande ijveraars on-

gemeen behaagde, verkreeg dezelve daar door een

merklijk overwigt. Dus waren het de Monniken,

die in Syrië, Kappadocïè , en de omliggende gewes*

ten , door hunne vcrkleefdheid aan de Nicèifche Kerk-

vergadering, de uitbreiding der ArVanery onder va-

lens lluiteden, want het volk, fchrijft sozome-

Nus (t), bewonderde aldaar de Monniken wegens

hunne deugd en goede werken; het was verzekerd,

dat zij het rechtzinnig geloof hadden, en verfoeide

die genen, die anders dachten, als menfchen, die

door

Q*^ Regule brevim tractat^ , Interrognt. i<)i. -png,

Ui 8. T. II. Opp. welke toch zijn werk fchijnen te zijn.

(t) Hiit, Eccles. Libt\ VI. Cap. 27.
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door valfche leerltellingeii verdorven waren.
,
, Zoo III

was ook de goedkeuring der Monniken een vaste ^^^
lleun voor nieuwe Bisichoppcn , bijzonder wanneer [loofdft.

eene gemeente., door mededingers naar dit Ambt,"^C. G.

of door andere verdeeldheden, gefcliokt werd. Zij
^^^ ^^^

geleidden fomtijds den Bislchop, als liij van zijne ——

.

waardigheid bezit nam , waar bij zij overkiid gezan-

gen uit de H. Schrift zongen ( * ). Wanneer am-

LETius, PAULiNus, CU viTALis , malkandcreu het

Bisdom van ^;nidchië betwistten , bekende iiiüron'y-

MLTS aan den Roomfchen Bisfchop damasl^s, wiens,

gevoelen hij anders beloofde te zullen volgen, dat

hem het oude aanzien der Mvnniken , die zich voor.

éénen van deze Geestelijken verklaard hadden , de

meeste bedenking veroorzaakte (f). Zelfs ontboden

de Bisfchoppen de Monniken uit hunne woestijnen

op, als hulpbenden, in hunne oorlogen, tegen de

Ketters. Dus kwam antonius , van de Bisfchoppen

en andere Christenen ontboden, van zijnen Berg af

naa Alexandri'é^ en arbeidde gelukkig, aan het uit-

roejen der Arimen (5). ISIaar inzonderheid heeft;

basilius de Groote van de Monniken, tot dat oog-

merk ,
gebruik gemaakt.

Dit gaf dan ook gelegenheid, dat de Monniken , De l>on-

te^en hunne oorfprongiijke wet van eenzaamheid , "''^S ..^ verfnil-

meermalen in de fteden verfcheenen : eene vcründe- ncnuecr

ring, welke allengs zoo groote gevolgen gehad, en ni;^-"*"

de ooifpronglijke affcheiding der Monniken van de

mensch-

(*)Tiir.0D. /ƒ.£./:. IV. C. 22. (t)/i/>.58.r.lI.Oö/../».92.

(5)athaiN^s. Fi(. S. Anton. Tom. II. Part^ II. Opp.

f. 847. mcRON. Episf. 33. Tc;;;, l. pag. 133.
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III mensclilijke famcnleving ten laatften bijkans geheel

^^* heeft weggenomen. De zoo even gemelde basilius

Iloofdft. was, mar het fchijnt, de ecrfte Bisfchop, die het
m C. G. eenzaam of Monnikenleven met de Maatfchapncliike
Jaar 363. ,

tot 476. levenswijze der Christenen verëenigde (*). „ Te

5, weten," zegt gregorius van Nazianzus^ 9? 'ü^-

„ demaal deze beide levenswijzen zeer met elkander

3, ftredcn , en ook gcene van beiden haar goed of

5, kwaad ongemengd had, dewijl de eerfle wel ge-

„ ruster, beter ingericht, en nader met God vcr-

5, bonden, maar daarom niet zonder trotfche ver-

5, beelding was, alzoo de deugd in dezelve aan gee-

„ ne beproeving of vergelijking onderhevig was ;

5, maar de andere integendeel wel beziger en nutti-

3, ger, maar ook min vrij van gewoel was; zoo

t 3, verzoende en vermengde hij ze met ellumder ,

„ terwijl hij woningen voor Geestelijke oefeningen

5, en voor Monniken, (^cti-mH^j^toc, koci f/ovx^-^ftct ,y

„ oprichtte , maar die evenwel niet ver van de Maat-

„ fchappelijke famenleving vcnvijderd Avaren. Ilij

5, fcheidde dus beiden niet als door eenen midden-

3, muur van ddn, maar flichtte tusfchen beiden bij-

3, na cene vcrëcniging en fcheiding; opdat noch de

3, Filofofifcfie , ( befchouwende , ) levenswijze zonder

3, de maatfchappij , noch de JVIaatfchappelijkc zon-

3, der Filofofie , (of befchouwingen
, ) zijn, en dus

3, beiden hare voordeden, als Aarde en Zee, on-

5, derling verëenigen, en alleen ter cere van God

hefteden mogten.
"

Wetten \ Evenwel bleven zeer vele , en misfchien de mees-

te

;*) Gng. Naz. O/at. XX. in land. Baf. M. T. 1. 0//>./>. 358.
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te Monniken van dezen tijd, nog in hunne verre III

verwijdering van het gewoel des mcnsch lijken Ie- ^^^'J^

vcns , gelijk dit ook doorgaands als hunne wezenlij- Hoofdfï.

kc eigenfchap en verëischte werd aangemerkt, theo- ^^ C. G»

Dosius de Groote gebood daarom, in het jaar 390,
^^J "^_^,

dat alle de genen, die zidi aan het Monnikenleven——

hadden overgegeven , in woeste plaatzen , en ruime damoin-

, , s ^ , 11 trentdoor
woestijnen zouden leven (*). Tot deze wet had jg j^gj.

de Keizer dringende redenen , dewijl niet weinige zers ge-

Monniken de Godvruchtige ftiite en nederigheid van

hunne levenswijze zoo zeer hadden vergeten , dat zij

de onrustigfte bewegingen in de fleden verwekten;

waar van de onbetaamlijke Tempelbeftorniing, waar

aan zij zoo veel deel hadden, getuigen kan (f),
ali ook het flooren van het recht, door onfluimige

en zelfs dreigende voorfpraak voor misdaadigers (§),

welke niet zeldzaam moet geweest zijn , naardien

Keizer arkadius, in het jaar .-^98, niet alleen aan

üc Geestelijken, maar ook aan de Monniken, voor-

naamlijk die gemeenfchappelijk famen leefden , ( Coe^

nobita oï SijnoditiS ^^ verbood, de misdaadigers niet

met geweld aan hunne verdiende ftrafFe te ontruk-

ken (**). Hoe zeer fomtijds oproeren in fteden door

de IMonniken aangeflookt en vergroot zijn, verhaalt

onder anderen zosdius (ff) , in een voorbeeld.

Evenwel fchafte TirEODOSius in het jaar 392 de bo-

vengemelde wet reeds weder af, en vergunde den

Monniken, niettegenllaande de Overheden zich over

Iien bezwaard hadden, op nieuw in de fteden te ko-

(*) L.YS}\.C.Th,t.i.dcMonach.l.\. "len

(t) Boven Bladz. 15. (§) Bladz. 249.

C**) U\:LX,Th.t,i^o.dgp,l.\(>, (ft) II,L.\,p.zz5.
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VI
Hoofdft.

m C. G
Jaar 363.

tot 476,

Stcmt-

heiddcr

Moiini-

keu.

meii(*). Nogthans f belette dit niet, dat de lieer-

fchcndc mening zich' vrij algemeen ftaaade Meld , dat

de Monniken, eigeiïlijk, in eenzame oorden, wou-

den, en gebergten hoorden, en niet in de lieden:

,, Indien- gij," fchrijft hicronymus (f)? aan eeneii

Monnik, „dat gene zijn wilt, wat uw naam mede

,, breftgt, t-c weten, iemand, die al/een leeft, wat

,„ doet gij dan in de fleden, waar men niet alleen,

„riiaaï' in Maatfcbappi] met velen leeft?"

Evenwel, de algcmeene verëering en bewondering,

welke de Monniken in. de fteden naa zich trokken,

êii' dé zucht, om aldaar, door buitengewone daadcn

en redenen
, ja zelfs door ftoute (lappen tegen de

Overheden en Vorsten, uit te munten, brachten de

Monniken dikwijls genoeg in de fteden. Zoo ont-

hielden zich , naar Jiet verhaal van theodore-»

t\:j
s
'(§) >^ 'twte Syrifche- Monniken te Antiöchië^

rnn- daar hef Katholyk geloof, geduurendc de vervol-

ging' van den y^;7^"^«^C/^- gezinden Keizer valens,

te oiiderfchragen. Als de Keizer éénen van dezen,

AfrAates, ééns fclüelijk voorbij zag gaan, en hem

vraagde, waar hij heen fpoedde? gaf deze ten ant-

woord: ' „ Om voor uw Rijk te bidden." Maar gij

behoordet t'huis te blijven, zcide de Keizer, en naar

het voorfclirift der Monniken , alleen te bidden,

„ Heel wcll" hernam de Monnik; „dat heb ik ook

„ tot hier toe gedaan, zoo lang de fchapen des Ver*

„ losfefïi vi'ede genoten. Maarthans, nu- zij ten ui»

„ tcrflcn ontrust worden , en yelen gevaar lopen , van

5, door

(*) /.. 2. C. Th. de MonacVn.

.
hk'Ep' -I S. ^. I. Oj>^. p. 67, (S) H. G. U IV. C. 26.



I

GESCHIEDENIS. 399
|

„ door de wilde beesten verlcliciird te vvorocn , nu III

„ nujet alJcs beproefd worden , om de kudde te red- ®°':'^

„ den. JNIcn zou het eene Maagd, voor wie anders Hoofdf!,

»,, liet binuenllc van liet huis tot haar verblijf beltemd "^ C. G.

„ IS , met kwalijk nemen , wanneer zij , bij eenen
i^^ ^„5^

„ ontllancn brand in haar Vaders huis , overül rond- *

„ liep , en water aandroeg , om te blusfchcn. Even

„ dus loopen wij, nu gij den brand in het huis van

„ oaizen Vader gefticht hebt, rond, en pogen dien

„ te blusfchen." De Keizer antwoordde niets op de-

ze reden, waarfchijnlijk , omdat hij wist, (gelijk de

Gefchiedfclu'ijver insgelijks aanmerkt ,) dat alle de in-

woners van ^ntiochië dezen Monnik genegen wa-

ren. Maar, het is eene natuurlijke gedachte, die

•bij deze woorden van zelf oprijst, dat ^czc heden,

die voorgaven , water aan te brengen , om den brand

in de .Kerk te blusfchen , dikwijls olie in het vuur

hebben geworpen , terwijl zij het gemeene volkjen

ophitfiien , en tegen den Vorst zelven opruidden.

Ook werd, kort daar na, een wonder -verhaal ver-

breid , zoo als men altijd bij de hand had , om de

verëering van zulke mannen niet te laten bekoelen.

Eén van de Hofbedienden had afraates bedreisd:

maar hij werd op flaande voet daar voor gefiraft : hij

kreeg een toeval van krankzinnigheid, in welke hij

l\c\\ in het heete bad (lortte, hetwelk hij voor den

Keizer gereed moest maken, zoodat hij daar in het

lev^en verloor. Dus waren deze van de wereld en

aardfche bezigheden afgezonderde lieden, gewigtigö

onderdanen voor de Keizers geworden. Zoo eerwaar-

dige mannen, wier leven men zelfs een Engelen \q-

ven noemde, werden door hen fomtijds in rijks-
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IIT en rcgcriiigs -zaken geraadpleegd, theodosius th

^^^ Grooie wendde zich meer dan édns aan den Abt

Hoofdft. JOANNES , die in de Eg-^ptifche woestijn, niet ver

na C. '"'

-ran de (lad Lykon oï Lykopolis ^ woonde, en vraag-

tot 4-6 ^^ ^^^^ "^^^ ^y" gevoelen over eenen oorlog, vvel-

——— ken hij ging ondernemen. De Monnik kondigde hen

ftoutlijk den iiitflag van den oorlog aan, en gelijk

men verhaalt , 'er ontbrak niets aan de vervulling (*).

Maar het ging ook zoo ver , dat de Keizers door de

Monniken gedwongen werden, hunne wetten weder

in te trekken. Als de Jonge theodosius bevolen

had , in het jaar 423 , dat men aan de gooden te An-

ti'öchi'é hunne Synagogen , welke hun door de Christe-

nen ontnomen waren, zou weder geven: fchreef si-

iMRÖN Stijlites, die vermaarde FijlaarheUig ^ zoo na-

druklijk aan den Keizer, en deed hem zoo fcherpe ver-

wijtingen, dat hij deze wet niet alleen introk, maar

zelfs den Opperfladhouder afzette, die hem daar toe

geraden had. Hij liet den Jooden liever andere plaat-

zen aanu'ijzcn, waar zij Synagogen (liclitten kon-

den (f). Tevens verzocht hij simcön, dat hij God

voor hem bidden, en hen zijnen zegen fchenken

wilde (§).

Doch , hier willen wij onze pen cene poos laten rus-

ten , en den Lezer gelegenheid geven , om te overvve-

gf.'n , in hoe verre thans reeds het Christendom van

zijne oorfpronglijke volmaaktheid verbasterd ware.

(*) iiiEODOR. H. E. L. V. Cap. 24. casstan. de //;_/?,

\CvcHo^. Ubi: IV. 0;p. 23. Collat. XXIV. C. 26.

(t) Boven B/adz. 119. (S) evagr.//. E, L, I. C. ij.

Eind<^ van kei Fijfde DeeJ.
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