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INHOUD
VAN HET

ELFDE DEEL.

DERDE BOEK.
Bevattende het derde tijdperk; van de regeering van den

Keizer konstantyn den Grooten , in het begin der

vierde eeuw , tot de opkomst van mohabbied , in de

zevende eeuw.

VERVOLG VAN HET
VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Toeftand van den Christehjken Godsdienst , en

Godsdienstleere. - Voortgang der oude Gods-

dienst - twisten met de Ariiinen , Sami-Pelagia-
'

nen enz. Nieuwe twisten; nestorius, eu-

TYCHES, Monophyfiten, enz. . . Bladz. i,

VIERDE BOEK.
Bevattende het vierde tijdperk ; van de opkomst van Mo-

hammed, in de zevende eeuw, tot het begin der kruis-

togten, of het Pausfchap van gregorius VU, 'm de

elfde eeuw.

EER-



I xN II o U D.

EERSTE AFDEELIKG.

Van de opkomst van mohammiïd , tot den

dood van karel den Grootcn , van het jaar

622 tot 814.

EERSTE HOOFDSTUK.

Korte fchets der Wereldlijke Gefcliiedenis, van

MOHAMMED , tot den dood van karel den

Grooten. .... Bladz. 14Ö,

TWEEDE HOOFDSTUK.

Staat der Geleerdheid, en voornaamflc Schrij-

vers. ...... Bladz. i53c

DERDE HOOFDSTUK.

Uitbreiding van het Christendom. Bckccring

van lleidenfche Volken. Staat der Jooden.

MOHAMMED en Zijn Godsdienst. . Bladz, aoi,

VIERDE HOOFDSTUK.

ToeflanJ der Ge^<;teliikheid. Risfchoppen.

Monniken , Kanunniken. Roomlche Bis-

fchoppen. . ... , Bladz. 355»-

KER-



KERKELIJKE
GESCHIEDENIS.

DERDE BOEK.
RF.VATTENDE HET DERDE TYDPERK ; VAN DE

REGEERIXG VAN DEN KEI2ER KONSTANTYN

.DEN GROOTEN, IN HET BEG;[N DER VIERDE

EEUW, TOT DE OPKOMST VAN M0HA:M-

WED, IN DE ZEVENDE EEUW.

VERVOLG VAN HET

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Toe/land van den ChristeJijken Godsdienst ^ en Gods-

dicnstleere. Voortgang der oude Godsdienst-twis-

ten met de Arianen ^ Semi- Pelagianen enz.

Nieuwe twisten; Ncstorius, Eutyches, Mo"
nophyfiten enz.

Jrlet gevoelen , hetwelk men nan nestorius toe- lir

fchreef, en als Ketterij in hem veroordeelde, on- '^?'"-*

voorzicljtig tcgcngefproken , en met te verregaande noord iT.

drift beflreJcn , gnf wel dra aanleiding tot een ander "^ C. G.

daar tegen ovcrllaand gevoelen, hetwelk naar eu-
|f''"'

^'^'

TYCHES genoemd, en in hcnij als Ketterij veröor-
1'

deeld is geworden.

XI. Dell. A Eer



i K E Pv K E L IJ K E

III Eer wij echter daar van, en van de menigvuldige

BOEK ^r, heillooze twisten , welke daar op gevolgd zijn

,

Hoofdlt. ^^ ^o vele ergeiTijke tooneelen hebben opgeleverd ,

na C. G.fpreken, willen wij hier, cyrillus, den bellrijder

10^ 6^" ^" vervolger van nestorius, wat nader Iceren kcn-

. . nen, te meer omdat hij, niet zonder reden, zich de

befchiikiiging heeft ,op den hals gehaald, dat hij,

niet al zijnen ijver voor de regtzinnigheid, in der

daad, dezelfde gevoelens als eutyches heeft ge-

koefterd en voorgcftaan.

Berichten cyrillus zag het levenslicht te yiJexandrie ^ 'm

van het
j-jgt i^tfte gedeelte der IVde eeuw. De Bisfchop

leven en

de fclirif.
THEOFiLUS (*) was zijn Oom, zijn Moeders Broe-

ien vr.n der, gelijk men gemeenlijk gelooft, of zijn Vaders

^3^'](',g^^^ Broeder, gelijk een later Schrijver (t) uitdniklijk

andrit;. zegt. Hij werd, gelijk hij zelf meldt (§) , van

jongs af in de Heilige Schrift onderwezen, door

rechtzinnige en heilige vaderen. Onzeker is het, of

hij een Monnik, en wel dezelfde Monnik cyrillus

geweest zij, wicn isidorus van Peluftum (**) ver-

wijt, dat hij zelfs in de Woeftijn zich door gedach-

ten aan de fteden ontrustte. Dit is zekerder, dat hij

in het jaar 403 tegenwoordig was bij de Kerkver-

gadering op den Eik bij Chalcedon^ op welke zyn

Oom

(*} Men zie vnn dezen hntclijken vervol^r vancHRy-

sosTOMUS ons VItle Deel, Blaciz. 360. en volgg.

(f) NicEPHOR. Hht. EccU's. L. XIV. C. 25.

(§) jict. V. Concil. EfAes. ap, hardlin Tom, ï.

€onc. pag. 1496.

(**j Libr. I. Epiii. 25. p^'S- 2.



GESCHIEDENIS. s

Oorn THEOFiLus de afzetting van cup.ysostomüs III

bewerkte ().
^^f^

Na het overlijden van theofilus , in het jaar Hoofdft.

41a, werd CYRiLLUS tot deszelfs Opvol.^er verko- "^ C. G.

zen ; wien liij ook getrouw navolgde in het uitbrei- j^^'^' ^^
j*

den van zijn gezag, hetwelk door de volgende Bis-

fchoppen van Alexandri'è (leeds meer werd uitge- ^l^i y^'-^*"
^^ ° ziin Ooin

breid , daar zij in alles naar eene opperheerlchappij ThEori-

flondcn ,
juist gelijk de Roomfche Bisfchoppen de- lu: op

den, zegt socrates (f). Het eerste, hetwelk cy
^^ejodea

RILLUS deed, was, dat hij alle de Kerken der A'duitAlex

vati'dnen te Alexandri'è deed fluiten, en hunnen v""-"^'--' Ziinevij'

Bisfchop deszelfs geheele bezitting ontnam. In het ündichrp

jaar 415 verdreef hij de Joden uit Alexandri'è (f),
^egen den

waar over zieh de Stadhouder -orestes, gelijk over
^^èr ores«

andere ondernemingen van cyrillus,zoo zeer belg- Ti-s enz,

de , dat zijn haat tegen denzelven onverzoenlijk

werd, te meer, toen kort daar na 500 Monniken

uit het Nitrisch Gebergte, even als die, welke

theofilus tegen dioskorus en zijne Broederen

eens ophitfte (**), tot ondcrfi:eaning van cyrillus

te Alexandri'è kwamen. Dezen fcholden orestes

openlijk voor een Afgodendienaar en Heiden , en als

hij hun toeriep, dat hij een Christen en door at-

Ticus , Bisfchop van KonJlanti::opQlen , gedoopt

was,

^*) Symd!c. C. 5(5. f/ //; Lrpi Ephtt. Patr. T. I.

ƒ>. 56./). 131. Vergel. Vi Dcd, Bla'lz. 384.

(t) i^i^t' ru-cl'S. Libr. V\L (ap, 7, i|.

(§) Vergelijlc D-^fl V. Bladi. 124.
•

(**) Zie Deel VI. 'ALiclz. 372.
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4 KERKELIJKE
III was, wierp hein één van deze Monniken, ammon
BOEK genoemd, met een' fteen tegen het hoofd, dat ha

Houfdft. l^l'^^i-l '^''' uit gudfte. f Iet volk greep dezen ^Jonnik,

na C. G. wien de Stadhouder ter dood liet brengen. Deze en

J^'^"^ J^^' tle Bisfchop CYRiLLUS gaven beiden, elk op zijne

. wijze, berigt van het gebeurde aan het Keizerlijke

Hof. cvRiLLUS eischte het lijk op, en liet het in

de Kerk begraven ; hij noemde ammon thaumasius ,

den verwonder/ijken , en gebood zelfs , dat men hem

als Martelaar zou erkennen , omdat hij voor den

Godsdienst geflredcn had. Doch dewijl verflandige

Christenen deze buitenlporigheden ten hoogden af-

keurden, bedekte hij dit tooneel allengs met (lilzvvij-

gcn ( * ). Wij hebben ook reeds verhaald ( f ) » ^^^

CYRiLLus niet buiten vermoeden is gebleven, van

deel gehad te hebben aan den moord van de voor-

treffelijke HYPATiA, in het j;iar 415 of 416. Tot

dezen twist tusfchca den Stadliouder en den Bis-

fchop fchijnt ook de wet betrekking te liebben om-

trent de Parabo/anen of ziekenoppasfers te ^/ex-

andri'é , welke eerst aan den Stadhouder, maar twee

jaren later aan den Bisfchop, onderworpen werden (§).

CYRILLUS behield ook den haat tegen overlede-

nen, welken hij van zijnen Oom als overgeërfd had,

bijzonder tegen chrysostomus , wiens onregtvaar-

dige afzetting en Kerkelijke regtzinnigheid niet lang

na zijn dood door de Bisfchoppen van Koufiantino-

po-

(*) socRATEs /. c. Cap. 14.

(t) Vcrgel. Deel V. Bhidz. 14S.

(S) Zie Deel V. bhuh, 237, 238.



GESCHIEDENIS. ^

polen en Antiochië erkend werden, maar wnar toe lir

CYRiLLus niet verdaan wilde, die hem neg fleeds ^^^^

met den verrader judas vergeleek ( * ) , en fchoon wóoïó^,

lüj eindelijk door isidorus van Pelujtum zich liet ""i C. G.

overreden, evenwel altijd de nf/etiing van chry- j^f'^ tï/' ^ tot 022,

sosTOMUS als onberispelijk bleef aanmerken ( f )•

Met meer roem volgde hij zijnen Oom na, in het Zijne p'-e-

houden en rondzenden van Paaschpredikatiën, vol-
^^^^^^^°*

gens de gewoonte der Alexandrynfche Bisfch op-

pen ( § ) ; van dezen zijn 'er nog 29 over , wdke

met het jaar 419 beginnen (**). Behalven dezen

heb'.ien wij nog dertien andere preeken (ff) , doch

,

welke niet veel te beduiden hebben.

Doch als Schrijver heeft cyrillus, in menigte , Zijne

grootte , en verfcheidenheid van ziine nagelatene o^'^f'?^'^ ^ Ichriften.
werken znnen oom theofilus ver overtroifen. On-

der zijne UitJe^ktindige werken, die alleen vier Fo-

lio Deelen uitmaken , flaan XVII Boeken van de aan-

roeping en ver'éering van God in geest en waarheid

voor aan (§§), welke eene allegorifche ^ my/iifche ^

en phyftfche verklaring van vele plaatfen uit mozes

Boeken behelzen; zoo fchrcef hij nog een ander

vrij groot werk , in denzelfden fmaak , hetwelk hij

zelf den naam van fierlijke uitleggingen gaf. (r^o-

^v^x ) (***). Dragelijker zijn zijne uitleggingen

over

( * ) Ep. adAtticum inter cvilli Kpp.p. noi.T. V. P. IL

(f) /« Synod. C. 56. C§) Deet Vf. B/adz. 462.

(**) flomi/ de festis PafchaUb. T. V. P. II. />. 1-350.

(ff) /. c. p. 350-417. (§§) Opp. T. I. p. 1-631.

C**)Opp.Tom. I. P. U.pag. 1-433.
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6 KERKELIJKE
III over JESAIAS (*) , met welke zijne uitleggitigen

noEK Qy(,f. (]f> kleine XII Profecten veel ovorücnkomst hcb-
XIV

HooiUft. ^"^ (t)j zelfs is het hier merkwaardig, dat hij

nn C. G. eenmaal den woordelijken zin verdedigt tegen alle»

I
'7 6^0' gorifche uitleggingen , fchrijvende over hosea :

,. „ Men zal ojis op geenerlei wijze overreden , de

„ letter te verwerpen , de gefchiedenis als ijdel te

„ verüordeelen , en de zaak zelve voor onvoegelijk

5, te houden; zoo als die genen, welke gelooven,

„ dat de Profeet gomer, (cene hoer en hoerekin-

5, deren
,
) niet werkelijk getrouwd hcbbe , daar

„ toch de Schrift zoo vele omflandigheden daar

„ van opgeeft." Van alle deze uitlegkimdige fchrif*

ten van cyrillus onderfcheidt zich weder zijne uit-

legging over de Euangdiegcfchiedenis van joannes in

XII Boeken , welke echter niet geheel maar van het

zevende en achtfte Boek enkel ftukken voorhanden

zijn (§). Deze uitlegging bellaat meer in gehcele

leerflellige en wederleggende Verliandelingen over

Godgeleerde onderwerpen , dan wel in cene doop-

lopende verklaring der woorden en zaken, hoewel

hij hier en daar den zin der woorden opheldert. —
De overige leerflellige en wederleggende fchriften

van cvRii.LUS zijn ook vrij talrijk. De mecsten

derzelven betreften het Katholijk Geloof van de

Dricëenheid , en inzonderheid zijn lecrflelfel over

'P»R.isïus. Hier toe behoort zijn werk over de

heilige en eenswezige Drie'éenlieid , (>} /2if3\cf tuv

(*) Cuwmcntan'or. in jf.'f. L!i)b. V. T. II. p. 1-920.

(t) O//. 7; III. /». 1-870. (S)Opp. T. IV. p. 1-1183.



GESCHIEDENIS. ^

^yi^av^uv TTifi Tijf a/yta? noii opionffmi T^ioiUs^ (*). III

Nog zijn 'er zeven gefprekken van cyrillus over ^^^
de Drieèenheid ^ en twee over de Memchwording j.]oofd(l.

van CHRISTUS (f). In de laatde vaart hij, met "^ C. G.

vele bitterheid, tegen nestorius uit; gelijk hij dit
J^^^ J^a.*

nog in een ander klein gcfchrift doet, {fcholia de

incarnntione Unigeniti^ (§), doch waar van flechts

een klein gedeelte in het Grieksch overgebleven

ïs (**). Drie aanfpraken over het Geloof aan den

Keizer theodosius , en de Keizerlijke Prinfes-

fen (tt)> en eene wederlegging der lasteringen van

nestorius , in vijf Boeken (^§) , behooren tot den

twist met nestorius , gelijk ook zijne twaalf ana-

thematismen en derzelver verdediging tegen de Oos'

terlingen , en tegen tiiegdoretus ; zijne verant-

woording aan Keizer theodosius (***), en einde-

lijk eene verklaring van het Niceenfche Geloof, ge-

richt aan verfcheidcne Geestelijken en Monniken,

waar in hij zoekt te toonen , hoe zeer theodorus

van Mopsvestia hetzelve tcgenfpreekt (ttt)»

In de Gefchicdcnis der vcrfchillen over orige- ;^ijne

NES (S§§) zagen wij , dat vele Monniken in Egypte icliriftea

^^. tegen de

(*) Opp. Tom. V. P. \. pag. 1-388.

(f) Dialogi Opp. Tom. V. P. I. pag. 388-778.

(D /. c. pag. 779-800.

(**) Volledii;cr in Opp. Marü Mercat.VAl.p. 22S-i/^i.

(tl) Opp.T.V.PALp. 41. (§§) Opp. T. Vl.p. 1-143.

(*) Opp. Tom. VI. pag. 241-260.

Cttt) Opp. Tom. V. P. II. pag. 174.

(§§§) Zie VI Deel, Bladz. 3Ö6.
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S K E R K E L I] K E-'

ni Antrophomorfiten waren. Een aantal dcrzelven, die

BOKK Qp ^l^.^ Berg Calamon leefiien
, gelooRle nog fteeds

,

Hoofdit ^'^^ ^^^ ^^^'^ rnenfchelijke gedaante moest hebben^

na C. G. omdat de mensch naar Gods beeld gefchapen is,

J"^''
i'' CYRiLLus, dit vernemende, Ich reef daar over aan

tut 622. ' ...
CALüSGiiius, waarfcliijnHik eenen Abt in die Gc-

Antliro- westen ( * ) , ook voegde hij bij dezen Brief ecu

ten!
' opftel tegen dit gevoelen , ( Liber adverfus Antra-

phomorphitas^ (t)*

2ijn werk Onder alle de werken van cyrillus mag als het

tegen JU-
]^Q^[f. worden aangemerkt zijne verdediging van den

Christclijken Godsdienst tegen julianus, /';; tien

Boeken ( § ) , van welk werk wij reeds te voren

' gefproken hebben (**).

Zijn dood Hoe ergerlijk voorts cyrillus zich gedragen heb-

be, in den twist met nüstorius, en de daar mede

verbondene veifchiilen, heeft ons de Gcfchiedenis

reeds verhaald. Deze twisten hielden hem het ove-

rige van zij:i leven bezig tot aan zijne dood, welke

in het jaar /]44 voorviel. Hij liet aan zijne bloedver-

wanten groore rijkdommen na, ook liet hij aanzien-

lijke erfmakingcn na aan zijnen Opvolger, dien te-

vens bezvveercnde, om zijne bloedverwanten niet te

ontrusten. Maar deze, dioskorus, vervolgde hen

des te meer, en bragt hen, door zijne afpersfingen ,

tot

(•) Ep. nd Ca!os. T. VI. Opp. P. II. p. 363.

(t) /. c. pcjg. 366-39S.

($) Opp, T. VI. P. I. p. 1-362. Ook in de werken

van ji'LiAM^s, door siwnheim uitgegeven. ^

(**) Zie Dfcl IV. Bhdi. 457,



GESCHIEDENIS. 9

tot de uiterfte behoeftigheid, waar over een derzel- III

ven zich bij de Kerkvergadering van Chalcedon be- ^°[^^

klaagde (*> cyrillus heeft na zijne dood den Hoofdft.

titel van de Heilige behouden , enkel om zijnen ijver na C. G.

voor de regtzinnigheid , en nicttcgendaande zijne
)^^^ ^^j*

handelwijze en daden , welke niets minder dan hei-

iig waren , en welke men met fijnen ijver voor de

regtzinnigheid niet kan verfchoonen. Men vindt

eene lijst van alle zijne fchrifren bij fabricius (f).

Zij zijn te Parijs in het jaar 1638 in VH Deelen in

Folio in het licht gegeven door j. aubert. Ka-

nunnik te Laon , en Profesfor te Parys.

Wij kunnen , eer wij tot de Gefchiedenis der Eu- Berigten

vrnTHïO-

DOREl Vim

7

.

1 T •• j vrriTHïO
tycnianery overgaan , eenen anderen Leeraar der

Christenen, eencn tijdgenoot van cyrillus , niet

voorbij gaan, die, hoe zeer ook alle Lceraaren van

dit Tijdperk in geleerdheid te boven flreevcnde ,
(hoe-

wel hij tevens niet min dan zij, met veel bijgeloof

of ligtgcloovigheid bezet was
, ) en hoe zeer uitmun-

tende door zucht tot vrede, echter, wegens zijne

vrijmoedigheid , naauwlijks den naam van Ketter

heeft kunnen ontgaan , en terwijl cyrillus de Hei"

lige genoemd werd , zich met dien van den Zaligen

heeft moeten vergenoegen.

Zijn gewoone naam is tiieodoretus, (ösoSo;^»;-

Jof,) omdat zijne ouders, volgens suidas , hem'

als

(*} Libellus, Athannfti Prabyier. Alexandr. advers.

Dioscor, in Act. Coiicil. Chalcedon. Act. III. />. 332.

in HARDUIN Concil. Tom. II. pag. 406.

(f) Biblioth. Gr. Fol. VI I[. pag. 559-592.

A5



,o KERKELIJKE
ni als een bijzonder gefcheiik van God befchomvden

,

BoKR
nip.j^f i,j Je llandfchiitten heet hij meermalen Turi-

XIV .

HoDl'dft. oDüKiTü'S, en zoo fchriiven ook vele nieuwe Schrij-

na C. G. vers. Zijn gclx»orieja:ir is onzeker; volgens fummi-

J^"^ ^{^' gen zal l'.ij in het jnar 386, volgens anderen, in

m. hec jaar 393, te ^nti'óc'ii'é geboren zijn. Hij zelf

verhaalt van zijne Moeder veel ^ hetwelk wonder-

baar is, hetwelk hij, uit eerbied voor haar en de

toenmalige Kluizenaars , geloofde. Een derzelven

genas haar dour het teckcn des kruis van een on-

gemak aan da oogcn , en boezemde haar zulken af-

keer in van opfchik en vermaak , dat zij van nu af

aan, als eene boetelinge, leefde (). Een ander

gaf aan zijne Moeder, die dertien jaren onvrucht-

baar geweest was, hoc zeer zijn Vader vele Askee-

ten om hunne voorbidding verzocht had, eindelijk

de verzekering, dat zij een' Zoon ter wereld zou

brengen , doch onder voorwaarde , dat deze aan

God gewijd moest worden (f)» Deze omflandig-

heden hadden in het vervolg veel invloed op de ge-

zindheden van THFODORETus, gcdutendc zijn gan-

fche leven. Als kim! werd hij meermalen bij deze

heilige mannen gebragt, om hunnen zegen te orrt-

vangen, een van welken aan zijne Moeder een ftuk

van zijnen gordel fchonk, waar mede zij hem, zijn'

Vader, en zich zelve, meermalen van ziekten ge-

nas (§).
Men

(*) TiiF.onorxET. Rcligios. Hht. C. 9. T. lH. Opp. P.

II. p^!^. 1188. (t) //-/>/. Cap. 13. p^ig. 1213.

(§J /. c. Cap. 9. pag. II 94.



GESCHIEDENIS. ii

Men behoeft zich dus niet te verwonderen, dat III

hij ook naar de volmaaktheden van zoodani2;e Klui- ^^^
zenaars ftreefde , die in graven , holen , of onder Hoofdd.

ellendige hutten , van geftotene natte gerst , of an- na C. G.

derszins armoedig onder geftadig vasten en bidden
f^^^ ^^^

levende, des te meer gezocht, als wonderdoeners

vereerd , en algemeen gehoorzaamd werden , hoe ^'i"^^<"i"

meer zij zich van de wereld ichenen te verwijderen.

Ook werd hij al vroeg naar het Klooster van den

Heil. EüPREPiTJS bij Anti'óchiê gezonden, hetwelk

hij lange jaren achter een bijna nooit verliet (*)

Echter werd hij gelukkig naar het voorbeeld van de

geleerdfle Kerkleeriiaren onder de Grieken gevormd

,

en zijne uitmuntende gaven aangekweekt; onder de-

ze zijne onderwijzers noemt hij zelf diodorus van

Tarfus , en theodorus van Mopsvestia (f), waar

bij NiCEPHORUs (§) ook CHRYsosTOMLTS telt. Men
zal het een en ander evenwel kwalijk van een mon-

delijk onderwijs kunnen verflaan, maar het in dien

^in dienen te nemen , dat theodoretüs hunne

fchriften vereerde , en daar uit zijne bekwaamheden

ontleende. Hij was nog in zijne eerde jeugd, toen

hij, hoewel tegen zijne neiging, tot Voorlezer der

Gemeente aangefteld werd (**). Men gist, dat hij

door den Bisfchop alexander van ^ntiöchiê tot

Diaken is ingewijd geworden. Hij zelf zegt, in

een'

(») THEODOR. Epist. LXXXI. T. IV. Opp. p. 1140.

(t) Epist. XVI. pag. 1078. /. c.

(§) Hisf. Ecc/es. Lier. XIV. Cap. 54.

(**) TUEODOO. IJisf. Rclig. C. 12. l, c. p. 1203.
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m een' zijner Brieven , dat hij in zijn Klooster gebleven

BoF.K
J5^ t,)t iijj Bisfchop werd (*), en dat hem deze

Hool'diK ^vaa^dighcid tegen zijnen wil is opgedragen.

na C. G. Cyrus of Cyrrhus ^ de Hoofdflad van het Syrisch

tot 62" Landfchap Cyrrhestica ^ naar den Eufraat toe, twee

——— dagreizen van Antiochiê ^ was het Bisd«)m , hetwelk

ü-'^l^} hem werd toevertrouwd, in het jaar 420 of 42'? Cf),

van Cyrus '^'^ ^^as eenc kleine ftad met weinige arme inwo-

ners, doch tot welke evenwel 800 kleinere Gemeen-

ten of Kerspels behoorden (§). Nu Bisfchop ge-

worden, veranderde theodoretts echter niet van

levenswijze, dan voor zoo veel volltrekt noodig was,

om zijn airht te kunnen waarnemen; en hij bemin-

de (*) de rust meer, dan velen uit den Monni-

kenfhmd, die geern Kerken rcgeercn wilden. Na de

dood zijner ouderen had hij zijn van hen geërfd

vermogen aan de armen uitgedeeld , en ook als Bis-

fchop verkoos hij ccne vrijwillige armoctic; hij bezat

geen huis, noch akker, zelfs ge.?ne grafplan^s Ctt)*

Als hij in nood was en vervolgd werd. nam hij de

gefchenken der Bisfchoppen niet aan, eci.en enkelen

uitgezonderd, wiens liefde jegens hem buitengewoon

was (§§). Integendeel befTcedde hij een groot deel

der inkomllen van zijne Kerk , tot verfraaijing en

gemak der ftad , die hij voorzag van overdekte gal-

lerijen, twee groote bruggen, openbare baden, en

«ene

() Epist. LXXXI. J>ag: 1140.

(t) Epis:. LXXXf. CXVI. cxiir.

(5) Ep, XXXII. CXIII. () Ep. LXXXI.

(tl) Ep. CXIII. (§§) Ep. CXXIII.
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ccre waterleiding (*). Men liad daar gebrek aan lïl

kunllenaars, (X>k deze tiok hij naar Cyriis. Onder ^^j""

anderen verzorgde hij de (tad van geneesheeren (f). Hootdlt.

Hij was de voorfpraak voor de inwoners van zijn "^3 C. G.

Kerspel bij de Keizerliji^e Bevelhebbers en bij de
J^^^ ^^^*

Keizerin pulciieria (§). Prijsvvaardig is zijn —^—
ijver, waar mede hij een' aanzienlijk man van Car-

thago, CELESTiACüS, die door de Sandalen alles

verloren had, aan zijne vrienden ter onderdeuning

aanprees (**}. Aan gellike zeden had hij ziine

Geestelijkheid gewend. Deze had , gelijk hij , in

25 jaren niets met de regtbanken te doen gehad,

en niet het geringde gefchenk aangenomen ; al het-

welk hij ook van zijne huisgenoten zeggen kon (ff}»

Hij was in het prediken bijzonder ijverig, niet al- Zijn ijver

leen in Cynis, maar ook in zud^re Syri/che (leden ,!"'• "^

zoo als Anti'óchiê, Berrhoea enz., predikte hij dik-vrnKet-

wijls (SS). Hij vond in zijn Kerspel eene menigte ^^^^^

Ari'dnen , Macedoniiinen , en bijzonder Marcimiten.

Deze allen had hij in het jaar 449 tot de Kathoïijke

Kerk overgebragt , en alleen van de laatlte gezindte

wel 20,000 gedoopt, niet zonder moeite en zelfs met

levensgevaar (***), doch altijd zonder geweld of

dwang te gebruiken. Alleen volgens zijn eigen ver-

haal , ni'ct zunuer wonderen , waar bij men in dezen

an-

(*) Epht. LXXIX. LXXXI. CXXXVIII.

i\^ Kp. CXIV. CXV. C§) £/). XLII. XLIII.

(*) tZp. XXIX-XXXVI. (ft) Eb. LXXXI. />. 1140,

C§§) Rp. LXXV. LXXXI. LXXXIIL
(•) Ep. LXXXI. CXIII. CXXV.
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III aiulers zoo geleerden man den bijgeloovigen Mon-

"''-JJ
nik ligtelijk herkent. Als hij bezig was, met de

Hoofi'rt. Ketterij van marcion in zijn Bisdom geheel uit te

na C. G. rocijcn , is zijn eigen verhaal (*), nam deze partij

lot 622!^^'^ toevlucht tot de Duivelen, een van welken

hem 's nachts toeriep: ,, Waarom bekriigt gij mar-

,, ciON? wat leed heeft hij u gedaan? houd op

5, hem aan te vechten! anders zult gij ondervinden,

5, welk een goed de rust is; ik zou u al lang

5, omgebragt hebben, als ik niet gezien had, dat u

5, een koor van Martelaren , benevens jakob ," ( dit

was een vermaard Kluizenaar , in wiens leven

THEODORETus dit verliaait,) „ u bcfchermde.
'*

Behalven hem werden deze woorden nog gehoord

van een' vriend , die bij hem (liep , en nog van- an-

deren in zijn huis. Ook begreep hij fpoedig, dat

door de Martelaren , die hem befchermden, een

flcsch vol olie van dezelven , die bij zijn bed hing

,

en door den Kluizenaar, de?zelfs oude mantel be-

doeld was , die onder zijn hoofd lag enz. Doch

w'l] hebben reeds genoeg bijgebragt, om de zwak-

heid ook van eenen der grootflc mannen van dezen

tijd kenbaar te maken.

Ziiiie bc- Gedurende zijn verblijf in het Klooster te yf»-

irckkin-
fjochie was hij nader met nestorius, die daar ins-

gen en

gc'rn^r gclijks leefde, bekend geworden, evenwel vertoont

omtrent
\^[j 2,\ch bij de twisten met nestorius, en dcszelfs

^.,^
onregtvafirdige behandeling te Efeze , in het Jaar

431 , niet zoo zeer een bijzonder vriend van

den-

Re/ig, Ilist» C. 21. T. III. Opp. P. II. ^ i«43.
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denzelven, aJs wel, gelijk andere Oost crfche Bis- 'ITI

•fchoppcn, als een' billijk verdediger tegen openbaar ^^^^

geweld. In den grond was het hem, even als jo- Hoofdft.

ANNES van ^ntiöcbië ^ minder te doen om het leer- na C. G.

ftclfel van nestorius te redden, dan wel, om cy-
•JqJ'^ ^^2!

RILLUS te toonen, dat deszelfs begrippen ver waren

van regtzinnig 'të Wezen, gelijk hij ook verfcheidene

Ichriftcn met dat oogmerk opitelde, en in het licht

gaf tegen cyr.illus, tot dat hij, na vele moeilijk-,

heden, genoodzaakt was, zich- met hem omtrent

het jaar 434 te bevredigen, gelijk wy in den loop

der Ncstoriaanfche verfchillcn gezien hebben.

Het was derhalven geen wonder, dat men hem

langen tijd als een Ketter aanmerkte , vvaat voor

hem ook diie algemecne Kerkvergaderingen verklaard

hebben, alhoewel de Kerkvergadering van Chalcedon

hem in zijne eere herfteld heeft; te meerwerd the-

ODORKTUS zwart gemaakt , onxlat hij , niettegenftaaH-

de zijne bevrediging, niet alles wilde goedkeuren,

wat CYRiLLUs dacht, fchrecf en leerde. Als der-

halven deze Patriarch en zijn vriend proclus te

Konftantinopokn ook de fch riften van den overlede-

nen THEODORus van Mopsvestia veroordeeld wilden

hebben, onder voorvvendzel, dat dezelve de bron

behelsden van de Ketterijen van nestorius, redde

hij met anderen de eer van dezen zijnen leermeester

tegen cyrillus, in een bijzonder Boek, hetwelk

niet zonder hevigheid gefchrevcn is (*}. gaii-

(*) Men heeft 'er ecnige flukkcn vnii in Coinil. Cun-

flaniin, II. CqIU V. in hard. T. Hl. Cuncil. p. \o6.
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III NIER (*) heeft vergeefs uit liberatüs (f) zoeken

"v^v
^'^ bewijzen, dat hij het hoofd van eene gezindte

Hoüfdil. geweest zal zijn, welke omdat zij geen hoofd erkende,

na C. G. ^cep^iali zal genoemd zijn , maar waarlclüjnlijk heeft

tot 622!
^^'^'^ ^^"^ verwarring plaats met eene Eut'^chidan"

fche partij van dezen naam.

Hij wordt Tot ongeluk van theodoretus en de geheelc

djor Dl- Oostcrfclic Kerk, was dioskorus , nog flechter dan

Tervolgd. cyrillus, denzelvcn in iict Bisdom van Alexan^

dri'è opgevolgd. Deze hield zich door theodore-

tus beledigd, omdat deze tt.\\t\\ Sijnodalen Ikicf van

den Bisfchop van Koiipmninopoïcn ondertekend had,

beweercnde , dat de regten der Hisfchoppen van Anti'd'

chi'è en AUxandri'è daar door waren gefchonden (§).

Hier kwamen zcdert het jaar 448 de nieuwe twis-

ten bij met eutyciies, tegen wien theodoretus

zich met andere Oosterfchc Disfehoppcn vcrzetteden,

DIOSKORUS, die veel invloed ten Hove had, bragt

te weeg, dat theodoretus in het jaar 448 bevel

kreeg , zich niet van Cyin te verwijderen ; alzoo

men hem bij den Keizer befchuldigd had, dat hij

meermalen Synoden of Kerkvergaderingen te Anti'ó-

chi'é hield, en onrust ftookte (*). Naderhand er-

kende THEODOSius zelf (ff), dat hij hem niet lij-

den

( ) Defide Titecd, Disf. \.p. 169. T.V. P. I./^ 169. Theod,

(f) Breviar. C. 9. in labb. Concil. T. V. p. 751.

($) THEODOR. EfL. LXXXVI. T. IV. Opp. p. 1157,

(•) /. c. Ep. LXXIX, LXXXII.

(ft) Ep. ad Dioscor. Alcxandr, in Act. Concil. Chal-

eed. T. II. ILvd. p. 80.
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dén mogt, omdat hij tegen cyrillls gefchreven iii

had. THEODORETus geliöorzaamde , maar verdedig- ?Pi-^

de zich tevens vrijmoedig in Brieven aan de voor* Hoofcl^ï^

naamite Staatsdienaren (*), en verzocht zich voor oa C. G.

cene vergadering van Bisfchoppen en kundige Over- ^j^^'' ^^ /
heidsperfonen te mogen veriintwoorden. Tc voren ^

had hij reeds aan dioskorus gefchreven , en hem

zijne overëenflemming in het geloof met cyrillus

herinnerd (f)? rnaar deze noemde hem desnictte-

genftaande een' Nestoriaan , en fprak het Banvonnis

opcnUjk voor de Gemeente te Akxanchië tegen hem

uit. De veröordeeh'ng van eutvches , op eene

Kerkvergadering te Konflantinopolen , in het jaar

448, verhinderde dioskorus ook niet, om hem op

de beruchte vergadering te Efeze , in het jaar 449 ,

als een' Ketter van zijn Bisdom te laten ontzet-

ten (§). Thans keerde zich theodoretus, dien

men zelfs met ballingfchap dreigde (**), aan den

Roomfchen Bisfchop leo , verzoekende, dat die zich

zijne zaak aantrekken wilde (ff) , te gelijk met deWc>-
terfche Bisfchoppen (§§). Ondertusfchen werd hij^

gelijk hij verlangd had, in een Klooster bij Apamea
gebannen (***), alwaar men zelfs fchijnt verboden

te hebben, hem de noodige bjhoeften toe te rei-

ken (ttt), evenwel ontbrak het hem nergens aan,

en

(*)£/.. LXXIX-LXXXII. (f) Ep, LXXXVI.

(§) Act. Sjnnd. Ephes. latiocin. np. iiA^.DüiiN Tom.

II. png. 71. (**) Ep. CXV'I.

(ft) F.p. CXIII. (§§) Ep. CX'IX.

(*) Ep. CXLVI. (ttt) F^p. CXL.
XI. Dlcl. B
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III en hij zou in overvloed hebben kunnen leven, in-

BOEK (ïien hij alle hem aangebodene ffefchenken had wil-
XIV

o o

Hoofdft. ''^'^ aannemen (*). Zelf vervolgd en mishandeld,

m C. G, had hij ook nog flerkte genoeg, om anderen tot

10^ 6^2* ftandvastigheid op te wekken (f).

- Onvoorziens veranderde de gefleldheid van het

Hij wordt
|.j,3f j-g,^ ziinen voordeele. theodosius overleed in

herfteld , .

"^

•• o- . , ,

enflerfc. ^^t jaar 450, en zijn Zuster pulcheria , als ook

haar Gemaal marcianus, wien zij het Keizerdom

bezorgde, begunftigden de laatstgehoudene vergade-

ring van Efeze in geenen deele. Zij gaven aan de

Bisfchoppen, die door hetzelve afgezet waren, dcr-

zclvcr vrijheid weder, alhoewel zij eerst door eene

nieuwe vergadering herfteld moesten worden ; om

welke TiiEODOiiETUs den Keizer verzocht, dewijl

hij ze als noodzaaklijk voor den vrede der Kerke

befchouwde (§). Zij werd ook in het jaar 451

dadelijk te Chalcedon gehouden. theodoretus

vcrfclicen op dezelve , eerst als befchuldiger van

DiosKORUS, maar werd eindelijk in zijne regtcn her-

fteld; waar bij hij zich gefchikter gedroeg dan de

Kerkvergadering zelve. Hij verzocht meermalen ,

zich voor de vergadering te mogen verantwoorden ,

maar de Bisfchoppen fchreeuwden : „ Vervloek

„ NESTORius, zijne leere, en aanhangers!" Ver-

geefs hield hij hun voor, dat het liem minder om

zijn Bisdom dan om eereredding tegen den laster te

doen was. Zij herhaalden hunnen eisch met on-

ilui.

(*) Ep. CXXIir. (f) Ep. CXXII.

(§)£/). CXXXVII. CXXXVIII.
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Ihiimighcid, en begonnen zelfs te roepen: „ Hij III

5, is zelf een Ketter! een Nestoriaan! weg met ^?^^

„den Kettert" theodoretus week eindelijk Hoofdfl.

voor dit getier , eii fprak het anathema uit wer "^ C. G.

NESTORius, en over elk, die maria g^^at Moeder
\^^ \^^

Gods noemde, of die den Eeniggeborenen in twee -

Zoonen deelde. Tevens verklaarde hij , dat hij de

Geloofsiiitfpraak der Kerkvergadering en den Brief

van den Bisfchop leo aan haar onderteekend had,

en zeide toen tegen de Bisfchoppen: vaart wel!

waar uit men niet onwaarfchijnlijk befloten heeft,

dat hij aan deze onftuimige vergadering zijn onge-

noegen heeft willen aanduiden. IMaar nu fchrceinv-

de men hem gelukwenfchingen toe, en prees even

zoo luid den Bisfchop leg, die hem reeds te voren

in zijne Kerkgemeenfchap aangenomen en oiifchuldig

verklaard had (*). leo vermaande hem kort daar

na, dat hij tot dankbaarheid voor het giinftig oor-

deel, hetwelk de Apostolifchc Stoel, door de zorg

van den Apostel petrus, over hem geveld had,

met hem zou medewerken , tot uitroeijing der beide

jongde Ketterijen (f). Naar alle waarfchijnlijkheid

overleed theodoretus in het jaar 457, of kort

daar na, zoo als gennadius (S) te kennen geeft;

met zijne dood hielden evenwel de bewegingen over

zijne regtzinnigheid niet op ; zijne nagedachtenis

werd

(*) ytci. Concil. Chalced. Act. VIII. /vj. 495. Toin,

II. Concill. HARDl'IN.

(f) Liio M. Episf. CXX. T(j}». I. Opp. pc^, 12 18.

( § ) De riris Illujlr. Cap. 8j^.

B 2
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III vvcrJ nog lang naderhand , zelfs van meer dan ééne

^^^ partij , mishandeld. Niet alleen , dat de Eutychia-

Hoofdft. ^^^ ->
^^*^'' voornaarafle tegenltreever hij geweest

na C. G. vvas, hem, op twee van hunne Kerkvergaderingen,

10^ 622*. "^ ^''^
i''""'-'" 499 ^" 5'^^ ^" ^^" ^^" deden (*),

» maar ook betrok hem een deel der KathoUjken

zelven, in dicw fchandelijkcn twist, de tribus capi-

tulis , welken wij vervolgens hefchrijven zullen.

Zijne THEODORETUS heeft ondortiisfchen eenen vasten
fchriften.

^^^^ verworven, door zijne fchriften (f). De tal-

rijkften zijn zijne uiilegkundige fchriften, welke hem

eene aanzienlijke plaats onder de Leeriiaren der ou-

de Kerk bezorgd hebben. Sommige Bijbelboeken

behandelde hij, bij wijze van vragen, over moeije-

lijke plaatzen en duiderlieden , welke hij voorftelt

en oplost; dus behandelt hij de Boeken van mozes,

JOSUA , de Rigteren en Ruth^ in één werk, Eif

7» uTto^at ryi! 3eixf y^x^KC, ook OjKestioties in Oc-

tateuchutn genoemd (§). Meestal bepaalt hij zich

tot den woordenlijken zin, dien hij niet ongelukkig,

ontvouwt, en flechts zelden mengt hij allegorifche

,

tij-

(*) viCT. Titn. in Chnm. ad ann. 499. et marcell.

Chron. ad a. 512.

(1) In zijne Brieven heeft hij velen van dezelven

zelf genoemd , zoo ook gennadius , fotiüs heefc 'er ver-

fchcidene in zijne Bibliotheek oordeelkundig behandeld ,

en NicnFoRus callistus (//. E. XIV. 54) die genoemd,

welke hij kende. Opzettelijk heeft van dezelven gehan-

deld GARNiER Di%f. li. de Scriptis Thcodoreti.

(S) Tom. I. Opp. Part. l. p. 1-353.
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tijpifche , of zedelijke toepasfingen in. — Op gelijke III

wijze iieeft hij ook de Boeken der Koningen , waar ^°H

onder ook die van samuel begrepen zijn, en der Hoofdft.

Chronieken , behandeld ( * ). — Over de Pfahnen na C. G.

beeft hij eene volledige verklaring nagelaten (t). — |^J^ ^^2!

Zijne Uitlegging van het Hoogelied (^) heeft ver- •

moeden verwekt van onechtheid , maar is van ande-

ren als een echt werk van theodoretus verde-

digd. In dezelve blijft hij bij eene geheimzinnige

uitlegging van dit Lied , alhoewel zijn leermeester

THEODORUS eenen anderen weg had ingeflagen. —
Van zijne Uitlegging der Profeetcn zijn van die van

jESAiA flechts uittrekfels overig (**), maar die van

JEREMIA, E2ECHIEL, DANIEL, en de XII Kleine

Profeeten , benevens het Boek Baruch (ff) , zijn

vollediger bewaard. — Onder zijne Uitlegkundige

fchriften munten bijzonder uit zijne Verklaringen en

Ophelderingen der Brieven van paulls (§§). Op-

merklijk is hier de vervalfcliing van zijne uitlegging

van I Cor. lil. 13-15, omdat hij op die plaats niets

gewaagd heeft van een Vagevuur, waar tegen men
weggedaan heeft eene verklaring over Gal. II. waar

PAULUS eene beftraffing meldt, door hem aan pe-

trus gegeven. Welke vervallchingen waarfcliijnlijk

af-

(*) Opp. Tom. I. P. I. pag. 353-600.

Ct) ^PP- Tom. I. P. II. p. 601-1586.

C§) Opp. Tom. II. P, I. pag. M64.

(**) Opp' Tom. II. P. I. p. 165-402.

(ft) Opp. l. c. p. 403-668. P. II. p 669.1694.

(§§) Opp. Tom. III. P. I. pag. 1718.

B3
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Hl aftcoraftig zijn vati later Griekfclie Aftchrijvcrs in

boEK Uali'é ^ die den. Paus waren toeiiedaan.
XIV

HoofJil ^"^ '^'^^'^ UitkgkunJige fchriltcn , ix'oracn zijne

iw C. G. X\'J[ Kerkrcdenen over de Voorzienigheid in aan-

Y'^^ a{^' nicrking ( * ) , die met gceue geringe kennis der

Natuurkunde, zeer leerzaam, in eenen bevallig wel-

fprekcndcn IVijl zijn opgefteld. theodoretus be-

handJde dit onderwerp ook in een ander Deel zijner

fcliriften , docli met een bijzonder oog op. de ker-

ttclfels der Grickfchc Wijsgeeren over de Goddelijke

Voorzienigheid, hij gaf hetzelve den tijtel: Gene-

zing der Griekfche , ( of Heide»fche ,
} krankheden ;

ook Erkentenis der Euangelie-wa,nr.heid- ujt de

JFijsgeerte der Grieken, ( 'E\Ay,u'KU9 Bï^xTivJiKyi

^«Ao<ro^i«f imyvcjo-tf ) ( f ). — Tegen de Ketters

heeft hij veel meer gefchfevcn, tegen vvclken zijn

uittrek/ei van Ketterfche Fuhelen in liet gemeeu

gerigt is (§). Onbegrijpelijk is in dit werk de

plaats, waar hij tegen nestoriüs, wel eer zijn'

vriend, zoo verbazend uitvaart, als een werktuig

des Duivels, een fchijnheiligen trotschaart, die zich

Tan zijne hoogc waardigheid alleen daar toe bediend

heeft, om eene voor lang bedachte lastering tegen

deji Eeniggeborcncn uit te breiden ; de leere der

Apostelen en van alle regtzinnigen te beflirijden, en

de geheele wereld te ontrusten j men kan van deze

he-

(*) Tom. IV. Qpp. pag. 482-685.

(t) Opp. Tom. \S.pag. 689-1040,

(5) Tom. IV. Opp.
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hevigheid naauwlijks eenige andere reden geven , dan III

dat THEODORETUS zicli al tc zccF gclchjkt hebbe '^^^^

naar de gefteldheid zijner lijden en tijdgenootcn. Hoofdi'l.

Dit zelfde Hoofdftuk is nog afzonderlijk en meer "^ C. G.

uitgebreid voor handen (*), doch misfchien is de- ^^^ ^^^

ze uitbreiding het werk van eenen ijveraar , die aan ——

—

de regtzinnigheid van tiieodoretus dezen dienst

heeft willen bewijzen. Van zijne Wederlegging der

XII Banvloeken van cyrillus is reeds gefproken;

maar dan zijn 'er nog zeven gefprekken van hem,

de drie eerften over de Heilige Drieëenheid tegen

de Anomoeën ^ het vierde en vijfde tegen de Mace»

donianen , en de beide laatften tegen de ApoUinaris-

ten. Nog gewaagt fotius (f) van XXVII Boehen

van THEODORETUS, tegen Ketterfche leeringen ^v^n

welken men niet met zekerheid kan zeggen , hoe

veel 'er van overig is. — Zekerder behoort aan hem.

een Icerftellig wederleggend gefchrifc , hetwelk hij

E^i«w5->j?, (zoo heet de Ketter naar het door hij'

dragen zamengehedelde ^ wegens de wijze van het

ontdaan van het Kettersch Leerflelfcl
, ) als ook Tro-

^vfAoetpoc^ (naar de menigerleije gedaanten^ welke

de Ketters aannemen,) genoemd heeft (§). Dit

(luk is wel voor het uitberften der Etitychianery^

waarfchijnlijk tusfchcn de jaren 444 en 447 opge-

fteld , maar evenwel tegen dezelve gcrigt , omdat

men reeds in de ISesioriiinnfche veifchillen, bijzon-

der

(*) Lib. contra Nestor. iWEon.T.lVsOpp.p. 1 041-1053.

(t) Cod. LXVI. pag. 32.

(5) ^1>P' Tom, IV. pag. 1-279.

]i4
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jll der teen cyrillus te zeer op de tegenovergeflclde

»'>tic zijJc Icheen te hellen, die zelWe Icerllellingen aan*

ii'^'rïr tastte, welke naderhand den naam van Eutychidan-

ua c. G. fche gekregen hebben. Dit gelclirifc is in drie ge'

}'^^r
A?^- f^rekkcn afgedccld. Ilcr eerfte ^ waar aan hij het

.! , opichrifc ATf67r]o5-, de onveranderlijke ^ geeft, be-

wijst, dat de Godheid des ceniggeborencu Zoons

onveranderlijk is; het tneede , 'Airvy')^v,o^ , de onvers

mengde, leert, dat de veröeniging der Godheid ea

Menschheid in christus, zonder vermenging, ge-

Ichied zij; maar in het derde, 'a-ttx^ys, de oulij»

dclijke, wordt aangetoond , dat de Godheid des

Verlosfers niet geleden heeft. IJverige aanhangers

van cvRiLLiTS vermoedende, dat theodoretus met

deze gefprekken bijzonder dezen Patriarch van /llex*

andri'c in het oog had gehad , bragten het zoo ver

,

dat Keizer theodosius in de jaren 447 en 448

door twee wetten (*), deze en andere fchriften

van THEODORiiTus, tegen het Geloof te Niceë en

te Efeze, als ook tegen cyrillus, gebood te ver-

branden en te vernietigen, diarcianus trok echter

deze wetten weder in (f).

De twee gefchiedktindige werken van theodore-

Tus, zijne Kerkelijke Gefchiedenis , en zijne door

hem zoo genoemde Godsdien/fige Gefchiedenis ,

( (p»Ao^;-o$" *Voj<"« , ) zijn van verfchillende waar-

de,

(*) hl Act. Conciï. Chalccd. P. III. in iiARn. Concik

Tom. II. CARNERii Disf. II. de libris Theodorcti T. V,

Opl>. V. I. /-^e. 3«5-

( f ) liid. pag. 676. (lp. ILVRDUIM.
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de, gelijk wij reeds meermalen gezegd hebben (*). IIÏ

Ook zijne Brieven bevatten fchatbare bijdragen tot "^P??

de Kerlcgefchiedenis van zijnen tijd. niceforus (f) Hoofdft.

las in de XÏVde eeuw nog meer dan 500 van zijne "^ C. G.

Brieven, welken hij wegens den fierlijken ftijl roemt. -[qj. ^i^'

Thans maken zij, naar de verzameling van gar-

NiER (S)? een getal van 181 uit. Nog zijn 'er

verfcheidene Brokftukken uit verlorene fchriften van

dezen Bisfchop voor handen. Een dergelijk heeft

FOTlus bewaard (**} uit zijne vijf Kerkredenen tot

lof van CHRYSOSTOMUS , nog anderen vindt men in

de uitgave van zijne werken (ff). Zijn Boek tegen

de 'Joden ^ zijn geheimzinnige (^my/liek^') werk ^ of

•verklaring van de verborgenheden des Geloofs, en

eenige anderen van zijne fchriften, zijn geheel ver-

loren geraakt.

De Jefuit jac. sirmond bezorgde , in den ou- Uitgave

derdom van 8'? {aren, eene uitenve van ziine wer- ^'J"\^''

wGrkcn
ken te Parys i0^2 in IV Deelen in Folio. Hier

*

bij voegde een ander j^efuit , joan garnier, een

vijfde Deel, waar in hij ook vijf verhandelingen

wilde plaatzen , over het leven , de fchriften , en

het geloof van theodoretus, ook over de twis-

ten, in welken hij ingewikkeld is geweest, en der-

i:elver gevolgen, zelfs na zijne dood. Dit vijfde

Deel

(*) Zie I Drfl, M. BI. XLVIII. en DeelV, DL 221,

Ct) Hist. EccL's. L. XIV. C.ip. 54.

(5) Opp. Tom. IV. pag. 10Ó01394.

(*) Cod. CCLXXIII. pag. 15 13.

Ctt) Tom. V. P. I. pag. 72. fqq,

B5
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III Deel werd, wegens het tusfchenkonicnd overliideïi

BOEH y^^^ GARNIER, door JOAN harduin te Parys 1684

Hoofdrt. i'itg'-g'^ven. De laatlle en beste uitgave der werken

na C. G. van theodorilTus is van den Ilooglecrafir schul»

^rol^
6-^-' ^^' ^^ ^^^^^ 17<^9-I7r4» in V Dcelen, L\ Hukken

. in gr. Octavo.

Overgang Van theodoretits , dien men den laatflicn Ge-

fch'ede"
^^rt^^" ^" verdienlklijkcn Godgeleerden der Oude

nis der Grieklclic Kerk genoemd heeft, die door eene raan-

Eutycht-
j^^^iijii^ en redelijke bchandelinir de waarde der Heil.

aanlche , , .^ „ , ,

twisten. Schrift, welke al meer en meer begon te wijkeQ

voor het gezag der Kerkvaderen, hetli pogen te

handhaven , is de overgang ligt tot de befchouwing

van de twisten over de lecrllellingen van euty-

CHES, welke tiieodoreTus reeds voor derzelvcr

uitberfling in een opzettelijk daar toe gefchrevcn (tuk

belian.leld en vvederlegd bad ; te weten, lang voor

dat EUTVcuiis te vcjorlchijn trad, hadilen de Kerk-

vaders ziine hooilhlclling , dat chri^tu<> /Jec/its ééne

natuur hehhe ^ dan onaangevochten , dan met tegen-

Tpraak, voorgedragen (*). cyrillus had, door

ziiiie hevige tegenfpraak van nestorius, tot een

ander uiterde vervallen , door zijne uitdrukkingen

van eene natuurlijke ver'èeniging , van ééne natuur ,

van het geheel wegnemen van het onderfcheid ,

(^hx<^ct.(ric ^^ tifsfchen de beide naturen enz., zich

de belehukliging van ivetterij bij velen op den hals

ge-

(*) ciiR. AUG. SA LIG (ie Eutyclumüwio ante Euty-

chcn , Jive de Eutychianisvii vere ac falfo fuspectis trac-

tatui hiftorian et theologian etc. JVolfeubutt. 1723. 4to.
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gehaald, en zelfs zijne latere verdedigers zijn veile» ni
gen, hue hem vrij te fpreken; zoodat men, met ^<^^^

reden , de onregtvaardighcid van die tijden mag be- Hoofd(t,

wonderen , die in cyrillus lieten doorgaan , wat na C. G.

men aan EUTYCHES ten ergften duidde. De ver-
'^^'^

t^ tot 622.
fchillen met dezen waren zoo ingewikkeld, werden -

met zoo vele woede voortgezet , zoo zeer verme-

nigvuldigd , hoewel hij zelf fcliielijk het tooneel ver-

liet , dat men noodig heeft , met walch , in dezelve

de verfchillende tijdperken te onderfcheiden. Het

eerflie tijdperk bepaalt zich tusfciien het Jaar 448,

tot het einde der Kerkvergadering van Chalcedon^

die een beflisfend oordeel uitfprak, in het jaar 451.

Het tweede tijdperk eindigt met het verëenigings-'

roorfchrift van den Keizer zeng, in het jaar 482,

gedurende hetwelk deze aanhang zich llerk uitbreid-

de, onder den naam van Monophyfiten, In het

derde Tijdvak, tot aan de regeering van Keizer jus»

TINIANUS, in het jaar 527, fchcidde zich dezelve

in verfcheidene kleinere aanhangen, die, of uit af-

keer tegen eene verbindtenis met de KathoUjken ont*

üonden, zoo als de Acephali ; of uit nieuwe twist-

vragen, waaromtrent zij Z2lve oneens waren, zoo

als de Aphthardoceten , Phthartoïatren , en Agno'è^

ten. Met het vierde Tijdperk, hetwelk zich tot het

einde van dat Tijdvak uitflrekt, hetwelk wij nu be-

fchrijven, verkreeg de Monophyfitifche partij hare

vastigheid, en wordt ^Q.^^x\.jakohiten genoemd. Nieu-

we pogingen der KathoUjken^ tot verzoening, mis-

lukten, en flrooidcn nieuwe zaden van gekijf; waar

van de twist di tribus Capitulh en de vijfde alge-

mes*
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in pieene Kerkvergadering \Ciorh&t\i\tr\ gaven; ]a, eeil

Botii nieuwe partij der Trithc'iten vermeerderde nog de

Hoofdil. onrusten van weerskanten. Zelfs hielden deze twis-

na C. G. ten met de Vilde ecinv nog niet op, wanneer zelfs

10^ 62'^^^" nieuwe tak van Eutychianery ^ de Monotheliti'

fche^ te voorfchijn kwam, doch de grondkiemen

van dezelve vindt men ook reeds in dit Tijdvak.

EUTYCHEs EUTYCHKS was een oud .'irchitnandriet ^ of Abt

van een Klooster dicht bij Konflantinopoïen , en

tevens Ouderling, die zich reeds in de eerlle jaren

der Xestoriaanfche twisten tegen zijnen Patriarch

verklaard had , en een ijverig vriend van cvril-

Lus was. LEO de Groote fchrijft van hem ( * )

,

dat hij zoo onkundig was, dat hij het begin der

Apoitolifche Geloofsbelijdenis niet kon begrijpen ,

aan deze domheid fchreef men het in later tijd toe,

dat hi), door het tegenfpreken van nestoriüs, in

een onder uitcrfte gevallen zij , maar zoodanige uit-

drukkingen in het fchrijven van leo (laan gelijk met

die, welke flavianus insgelijks van eutyches ge-

bruikte (t)' ^<*^ '^'7 *''^'^ ^^'^ haren Duivel bezeten

was. De een en ander waren geflagene vijanden van

EUTYCHES, die wel niet geleerd, dat kan men bui-

tendien bij de Monniken van dezen tijd niet zoeken ,

maar nogtans van het aangenomen leerftelfel , en in de

fchriften der Kerkvaderen vrij kundig was , gelijk uit

zijne nog voor handen zijnde Drieven en andere op-

ftellen blijkt (§). Nog

(•) Ep. XXVIII. ad Flavian. T- I. Opp. p. 803.

(f) Ep. ad Lcon. RL l. c* pag. 759.

(5) Et'TYCHiis Epist. ad S. Leon. l. c. p. 73p. et in
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Nog was de twist over nestorius gistende ; de IIÏ

verëeniging tusfclien de Oosterfche en Egyptifche ^^^^

partij gedwongen ; men had den Oosterlingen de Hoofdll.

fchrifreii van theodorus van Mopsvestia. niet kun- na C. G.

nen ontnemen , die voor Neitoriaansch g^rcholden ^^^^ ^j^^]

werden. Een van de verëerers van dezen Bisfchop,

IBAS , Bisfchop van Edesfa , federt het jaar 435 , r^jJ^'^^H"

moest dcszelfs leerflellingen veröordeelen , en werd vanKeue-

na verfcheidene onderzoekingen toch in het jaar 449 rij.

genoodzaakt, zoo wel de Kerkvergadering te Efeze

aan te nemen, als nestorius te vervloeken (*).

Staande deze twisten befchuldigde domnus, Bis-

fchop van Antïóchïè , eutyches bij den Keizer

THEODOSius, ,, dat hij de Ketterij van apollina-

„ RIS trachtte te vernieuwen , dewijl hij , met ver-

„ valfching van de verborgenheid der Menschwor-

5, ding, de Godheid des Eeniggeborenen en zijne

,, Menschheid ééne natuur noemde, en beweerde,

5, dat 'er eene verinengifig e;i zamenfwehtng gebeurd

„ was, en dat hij het heilzaam lijden zelfs aan de

„ Godheid, fchoon voor geene bevlekking vatbaar,

„ toefchrcef; levens zich verfloutende, de pilaren der

,, waarheid en verdedigers der regtzinnigheid , the-

„ ODORUS en diodorcs, te vervloeken (f}." Doch

de-

S^md. C. 222. verèa Eut-jchis /. par% Confcsf. fidei ibid.

C. 223. et in Leon. M. Epistt. /.. c. p. 742.

(*) Concil. Cialccd. Act. IX. pag. 501. X. p. 508,

512. ap. harduin Qoncil, Tom. II.

(t) FACUND. pro defem. trium Capitulor. Libr. VIII.

Cap. 5. XII. 5.
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III deze befchuldiging fchijnt geene gevolgen gehad te

noEK hebben.
XIV

Iloofdfl. Maar kort daar na, leverde eusebius , Bisfchop

ra C. G. van Doryleum 'm Frygi'é , bij cenc Kerkvergade-

ior622.*""Sï vvclke in het jaar 448 te Konftantinopolen ^

. door den Risfchop flavianus aldaar gehouden
pooreene ^ygj.^ een klanüfchrift in, tccfen eutvches, met
Kcrkvcr-

, , , ,

gadering verzoek, om hem daar over te hooren, omdat hij

onder liem reeds meermalen vergeefs over zijne Ketterij on-

Tfusver-
Verhouden had. Op zijn verzoek werden ook de

oordeeld. Brieven van cvrillus aan nestorius en de Oos-

terfche Bisfchoppen voorgelezen, waar op ilavia-

Nus en de overige Bisfchoppen verklaarden, dat het

Niceeijsch Geloof daar in goed uitgelegd was , ge-

lijk zij ook altijd geloofd hadden, „ dat onze Hee-

5, re JEZUS CHRISTUS, de eeniggeboren Zoon van

5, God, volkomen God is en volkomen Mensch,

„ uit eene redelijke ziel en een ligchaam — eenswe-

„ zeris met den Vader naar zijne Godheid ^ en met

5, :djne Moeder naar TJijne Blenschheid ; dat chris-

„ Tus na de Menschwording uit twee naturen , in

,5 een perfoon , ( tv f/icc Cnrosxcu x.xt tn v^ocuttu
,

)

„ édn CHRISTUS, één Heer, en één Zoon is (*).'*

EUTYCHES ontboden zijnde, ontfchuldigde zich te

komen, dewijl hij vast befloten had, zijn Klooster

niet te verlaten ; den Bisfchop euseiuus noemde

hij zijnen ouden vijand, voorts was hij bereid, het

Geloof der Niceenfche en Efezifche Vaderen en de

ver-

(*) Act. CoKcil. Cpolit. a 448. in Act. Conc. ChakcJ,

Act. l. p. 110-127. in UARD. Concil. T. II,
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verklaring van hetzelve te onderfchrij\'en ; doch als III

zij mogten dwalen, wilde hij hunne belijdenis niet '!?^^

berispen noch onderteekencn , en flechts de Heilige HoofdH.

Schrift onderzoeken, die vaster is, dan de verkla- "^ C. G.

ringen der Kerkvaderen. Hij voegde 'er bij, c^at
tot"" 622*

hij , na de Menschwording van Gods Zoon , èéne

natuur^ en wel van God ^ die vïeesch en memch

geworden is , aanbad ; het was onwaarachtig , dat

hij leerde, dat God, het "Woord, zijn vleesch van

den Hemel medegebragt zou hebben ; maar dat

onze Heere jezus Christus uit twee perf3ncUjk

verëenigde naturen zou geworden zijn, had hij bij

de Vaderen niet gevonden; hij beleed, dat de ge-

borene uit MARIA volkomen God en volkomen

meiisch zij; maar nogtans geen vleesch hebhe van

hetzelfde wezen met ons. Op de aanmerking, dat,

dewijl hij twee volkomene zaken. God en Mensch,

in CHRISTUS erkende, hij gevolglijk een uit twee

naturen zij , antwoordde hij , dat hij nooit zeggen

zou, dat CHRISTUS uit twee naturen zij, dat hij

de natuur van God niet wilde onderzoeken
, ((pva-ia-

^oynv Igv d-iov,) voor dit geloof wilde hij alles lij-

den. Tevens vernam men , dat hij met de andere

Monniken eene verbindtenis zocht op te richten (*).

Eindelijk verfcheen eutyches, na herhaalde in-

dagingen, maar verzeld van Soldaten, Monniken en

Krijgslieden van den Opperlladhouder , voor de

vergadering (f). Te weten, de vermaarde gefne-

de-

() /. f. pag. 140 157.

Cf) /. f. pag. 160.
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IIi dene en gunftelmg des Keizers, chrysaphius, \va3

jioEK 2ijii begunfliger , tot wien eütyches zich gewend

Hoofdfl. '^^^ C*)'» c" wiens dooppeet hij zal geweest zijn (f).

na C. G. Volgens een later Schrijver (§), was liij op den

J^^*^ 5^^' Bisfchop FLAviANUs misnoegd, omdat die hem een

. gefchcnk geweigerd had, toen hij het Bisfchoppclijk

ambt bekomen had. Hoe het zij, met eutyciies

kwam ook een KeizerUjke Staatsdienaar floren-

Tius op de vergadering, om dezelve, op uitdruk-

kelijk bevel des Keizers, bij te wonen (**).

Nu moesten de bcichuldiger en befchuldigde bei-

den in het midden der vergadering treden; alwaar

de cerstgemelde begeerde, dat eutyches niet alleen

zijne belijdenis voor het tegenwoordige afleggen ,

maar ook het gene hij te voren geloofd had, ver-

antwoorden zou. EUTYCHES was tot lict eerftc be-

reid, en verklaarde, dat hij omtrent de natuur vau

God niets durfde bepalen; dat hij christus en zi"u

ligchaam niet voor eenswezens met ons hield; voor

liet overige , dat hij wel wilde leeren , zoo als de

tegenwoordig zijnde Bisfchoppen; en laatflelijk flclde

hij, ,, dat onze Heer wel vóór de verten 'tging uit

twee natt4ren hcftann , maar na dezelve fJechts ééne

natuur hehhe.''^ Toen hij weigerde, deze en derge-

lijke ftellingen te vervloeken, fprak de veigadering

,

zon-

(*) Breviculus Hifton(€ Eufychiamstartim feu Ges/a

ie nomine Acacii p. 431- i>^ Opp. Sinnond. T. I.

(t) LiBEtt. Brev, eauf. Neitor. et EuiycJiiau. C. 11,

(§) TiiEOFAN. /« Chronogr. pag, 84.

(*) Ait. Concil. Cpolit. l. c.
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zonder nader met hem te handelen, het banvonnis III

tegen hem uit, hoewel florentius hem nog zocht 'J°^J

te bewegen , dat hij ook na de verëeniging twee Hoofdft;

naturen erkennen zou, waar tegen eutyches be- "^ C. G.

weerde, dat hij daaromtrent volkomen leerde, zoo 1^^" ^^o*

als cvRiLLus, ATHANASius, cn andere Kerkvaders. •

Thans iprak flavianus het vonnis uit, dat eu-

TYCHES overtuigd was geworden, befmet te zijn

met de dwalingen van valentinus en apollina-

Ris; nademaal hij nu de goede leere niet wilde aan-

nemen, zoo befloot de vergadering, onder tranen

-en zuchten, door den van hem gelasterden jezus

CHRiSTL'S, dat hij zijne priesterlijke waardigheid,

de Kerkgemeenfchap met haar, en zijn Opzieners-

ambt in het Klooster, verbeurd had; ja dat ook

allen , die voortaan met hem zouden fpreken en

verkeeren , insgelijks aan den Kerkeban onderhevig

zouden zijn. Dit vonnis werd van alle aanwezende

Bisfchoppen en Abten, die meestendeels ook Ouder-

jingen of Kerkedicnaars waren , onderteekend (*).

EUTYCHES beklaagde zich vervolgens ten fterkften eltyches

over dit vonnis. Volgens hem had flavianus zii-
^'^'^'"^^'^

.. j 1- 1 r.. r- ,
zich ovtr

ne veroordeehng met andere Bisichoppen reeds be- die vonnis

floten, eer men hem verhoord had; de Geloofsbe-

lijdenis, welke hij aanbood, was niet aangenomen;

men had hem door gefchreeuw en bedreigingen

vrees aangejaagd , en door het gemeen op (Iraat

voor een' Ketter en Maniche'ér laten Ichelden, zoo-

dat

(*) /icta Conc. CpoHt.Lc. p. i6o-i6S. Brevic. lliit.

Entych. l. c. evagr. //. E. I. 9. tu£OFan. /. c.

XI. Dü£L. C
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III dat l)ii, zonder de bedekking der foldaten, in le-

BuKii veiisgcvaar geweest zou zijn. Ook beklaagde hij

Iloofdil. ^Jcli, dat men zij?ie beroeping of appel op het

nn C. O. oordeel der Bisfc hoppen van Rome en Alcxandrit
jnar 47 . ^^^ geacht , uiaur veel meer andere Bisfchoppen en

, KloiiSters gedwongen had , zijn vonnis te ondertee-

-kenen ( * ). Hij had zich namelijk op den Bis-

ichop van Rome , doch niet als Opperlkn Rigter

in . Kerkelijke zaken, maar ook op den Bisfchop van

Alexa:tdrïè beroepen , ja volgens het verhaal van

FLORENTius, had hij gewenscht, dat ook de Bis-

fchop van yerufalem zijne zaak op eene Kerkver-

gadering onderzoeken wilde. Tegen het een en an-

^er bragten flavianus en zijne Bisfchoppen in,

liat EUTYCiiES geweigerd had , zich voor de vergade-

ring te ftellen ; en eindelijk niet verfchenen was , dan

met eene bende Monniken en Soldaten; dat hij met

de Monniken had zamengefpanncii , waar door on-

rusten onticaan moesten; ook. ontkenden zij, dat hij

zich op andere Bisü:hoppen of Kerkvergaderingen

beroepen had.

Zijiiezra!: - Dewijl eutyciies zijne klagten aan het Keizerlijke

nnd-T oa-
i:Iq'^ gebragt had, gaf de Keizer in het jaar 449 last,

'

dat men zijne zaak nader zou onderzoeken. Ten dien

einde kwamen , in tegenwoordigheid van drie Kei-

rerlijke Staatsdienaars , flavianus en 33 andere Bis-

fchoppen te Konjhintiiiopolen in hetzelfde jaar bijeen

,

om

' (*) Libellus Omfeffionis Etifychii ad Synod. Ephefrn,

in .la.Conci/. Ch/:lccdcT}. Act. I. p. 98-106. EUTYCiu»

Epiit. ad LcoH» 0/>/>. Lcon, M, T. I. />. 739.
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om de bezwaren te hoorcn , en weg te nemen, Iir

welke drie Monniken uit het Klooster van euty- ^J'.^

CHES, in zijn' naam, (omdat hij, als in diin Ker- Hooi"dfl.

keban zijnde, niet zelf verfchijnen mogt,) voordroe- "^ C. G.

gen. Bij onderzoek bleek, dat de handelingen der
[^^ ^l^i

Kerkvergadering niet vervalscht waren, zoo als eu- -

TYCHES geklaagd had, maar wel dat het over hem

gevelde vonnis reeds voor de bijeenkomst dier ver-

gadering was ontworpen en opgedeld, en dat fla-

viANUS geweigerd had, zijne Geloofsbelijdenis aan

te nemen.

Het moet zeker ieder een bevreemden , daar cy- Aanmer-

RiLLus van Alexandrie geleerd had , dat 'er in V"^
^^^^

CHRISTUS maar ééne natuur zij, hoewel hij natuur eutyoies

en perfoon in dezelfde beteekenis nam , daar zijn

vriend akacius, Bisfchop van Melitene ^ insgelijks

op deze leerwijze aandrong, omdat zij hem de ge-

fchiktfte voorkwam , om de gewaande Ketterij van

NESTORius te vermijden, en daar hetzelfde oogmerk

ook plaats had bij eutyches; dat men hem niet ge-

vraagd heeft, in welken zin hij zijne uitdrukkingen

nam, te meer, omdat hij naauwlijks zichzelven zal

verdaan hebben ; trouwens , het gene zijne partijen hem
toedichtten , dat hij eene vermenging en verandering

der beide naturen in christus uitgedacht, de men'

fchelijke natuur werkelijk vernietigd , hem dus Hechts

een fchijnligchaam toegefchreven zou liebben , en

wat daar voorts uit volgen mogt, heeft hij nooit

voor het zijne erkend ; veel meer beleed hij chris-

tus, als £'t^«' volkomen mensc/i ^ en zijne menscli'

wording zonder een/ge veriindering en ver:ris/e'

C 2 Ung
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III li"g ( * )• ^I'i'^r men was van weerskanten alleen

BOKK bedaciu , om kwade eevolgen te trekken , en daar
XIV

H )id(l
"*^^'' ^^ oordecleii, zoo deed eutycues met de leer

nn C. G- der twee naturen , zoo ging men ook met hem te

Janr co.
^y^p),^ ^|(,,j j^qj^ 2i)iic uitdrukking van eene uatuur

lot 62a. • ^

in hem te minder verdragen, omdat hij ook ontken-

de, dat CHRISTUS nnar zijne menfchel'tjhe natuur

met ons van hetzelfde wezen is ^ waar mede hij ech-

ter misfcliien alleen de voortrcfl'clijkheid van Chris-

tus menfchelijke natuur wilde aanduiden.

De Patri- De veröordceüiig van eenen Abt van middelmatig
nrclicn aanzien in de Kerk zou nuoit zoo treurige gevolgen
vriiiRomc

on o

en AIcx- gehad hebben , indien niet de beide Patriarchen leo
andricnc- Jp. Groote van Rome ^ en dioskorus van Alexatt"

in het '^0- ^'^^5 '^^^'* ^'^ '^'^^ genomen hadden, eutyches

fcliil. had aan leo gcfchre\en, en hem zijne Geloofsbelij-

denis overgezonden (f). Ook fchreef Keizer theo-

Dosius aan denzelven over (^(lzq. zaak. leo, geene

genoegzame ophelderingen bekomende , beklaagde

zich deswegens aan den Patriarch flavianus (§),
die hem echter reeds gelchreven had, maar welke

Brief hem te laat ter hand gekomen was (*}. Even-

wel kan men niet bewijzen , dat flavianus ^^xï

Roomfchen liisfehop, als hoogden Kerkelijken Rig-

ter, de zaak van eutyches hebbe voorgedragen,

ge-

(
*
) Epist. ad Lcon. M. pag. 740. Confesf. fidei pag.

742. //; Opp. Lcon. M. Tom. I.

(t) Ep. XXI. intcr Leonis Epistt. p. yT^^.

(^) Ep. XX lil. ad Elarian. Ep. XXIV. ad Theados.

(*•) Ep. XXII. intcr Lcon. Epistt.
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gelijk fommige Roomschgczinde Sclirijvers gewild III

hebben ; ook behoeft men zich , de gcfteldheid dezer ^^^^

tijden overwegende , niet te bevreemden , dat pe- Hoofdfl.

TRUS CHRYSOLOGUS , Bisfchop van Ravenna , aan "^ C. G,

wlen EUTYCHES insgelijks gefchreven had, hem j^" J^^l

raadde (*), te luifteren naar het gene de Paus van

Rome^ (^Papa Romame Civitatis ,~) hem gefchreven

had, dewijl de Heilige petrus nog fteeds op zijnen

Stoel leefde, en de voorzitting had.

Maar de Alexandrynfche Patriarch, dioskorus,

had zijne biizoiidere inzichten. Tegen alle Kerke-

lijke inrichtingen aan, en beledigend voor den Patriarch

van Konftantinopolen ^ en deszelfs Sijnode, herflelde

hij, eigener gezag, eutyches in zijn Ouderlings-

ambt en waardigheid van Abt Cf). Hij trok zich dus

openlijk de zaak van eutyches aan, en fomraigen

hebben zelfs in later tijd gegist , dat eutyches te

voorfchijn moest treden , om allen , wien de voor-

dragt van cyrillus mishaagde, als Nestorianen lo.

kunnen behandelen.

Het Keizerlijke Hof ftelde meer dan eene poging Pogingen

te werk , om dit twistvuur te dempen , maar ver- ^"" ''^'

geefs. Men deed ecnen voorflag, dat flavianus

zich zou vergenoegen , indien eutyches het Geloof

van Nicea aannam, maar deze Bisfchop wachtte

zich wel , zoo veel ruimte aan iemand te laten , die

als

( * ) Ki). XXV. inter Ephit. Lcon M.

( f ) Epist. Coricil. Chalcedon, ad Valentin. et Mar-
cian. Impp. in yJct. Concil. Chalcedon, yict, \\\, op.

HARDUIN Tom. II. piig. 379.

C3
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ÏII als Ketter befchlildig'i was geworden (*). Ook
BOEK fcbijtit de Keizer aan flavianus zijne Geloofsbe-

Hoofdd. lijdenis afgevorilerd te hebben, welke liberatus (f)
ra C. G. bewaard heeft ; in dezelve belijdt deze Bisfchop on-

tüt 622!^^"* 'lï^'^crén , dat ciiristi'S uit twee naturen^ na

- het aannemen van zijn vleesch uit de Heil. Maagd

en zijne Menschwording , in één Perfoon , één

CHRISTUS, Zoon en Mier is. ,, Doch," voegt hij

'er bij, „ wij ontkennen niet, dat men ook eene

„ natuur van God^ het fFoord, tnaar die vleesdi

„ en metjsch gen'orden is, zeggen kan." Zoo na

waren de beide partijen bij eikanderen
, gelijk ook

iri den ï\^estoriaanfchen twist het geval geweest was,

maar het gclustte hnn niet, zulks te erkennen.

EenKerk- Het IJof zou misfchien verltandig gedaan hebben,

rin^\)e-"
i^^^^" ^et aan de beide pnrtijën het flilzwijgen had op-

fchreven gelegd , maar de Bisfchoppcn waren al lang ongewoon,
te Ltczc.

j,jj,j^ j^gj. ftiizvi'ijgcn te laten gebieden , vooral wan-

neer zij met Sijnodale befluitcn gewapend waren.

ELAviANUs en zijne vTiendcn drongen aan op vol-

trekking van het vonnis, waar tegen eütychbs en

DiosKORiTS eene ah^cmecne , {Occumenifche ,^ Kerk-

vergadering begeerden. De genegenheid van het Hof

willigde hunne begeerte in, en theodosius befchrcef

zulke vergadering te Efeze tegen den eerflen yiugus-

tus

(*) Imperator. Epist. ad Symd. EpJies. II. in Act.

Coticil. Chalccd. Act. I. />. jj. l. c.

( f ) In Breviar, Cap. 1 1 . /;; Labrei Qnncil. Tom. \

,

fag. 756. Zij ftnat ook in de oudfTe H; ndelingen dor

Kerkvcrijaderiiig van Chalcedon laoü. Concii.T. IV. />. 16.
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tus van liet jaar 449. In eenen Brief aan diosko- III

RUS belastte hij hem, om zich, met tien Metropo- ^^^^

litanen, en tien andere geleerde en godzalige Bis- Hoofdft.

fchoppen uit zijn Kerspel, in die ftad te laten vin- "^ C. G,

den. Maar daartegen wilde de Keizer , dat theo- f^^ g^s!

DORETUS, die buitendien, zonder Keizerlijk bevel, -

zijne (lad Cyriis niet verlaten mogt, niet anders zou

toegelaten worden , dan wanneer de geheele verg^de- -

ring hem begeerde. Dewi.il de Keizer ook verno-
"'-.*

men had , dat vele Abten en andere KathoUjhé

Christenen in het Oosten met f^mmige Nestori-

aansch gezinde Disfchoppen te flrijden hadden , be-

val hij, dat de Abt barsumas, een zeer godzalig

en regtzinnig man, als plaatsvervanger der overige

Abten, de vergaderini2;, met regt van Bisfchop, zou

bijwonen, hetwelk hij ook aan p.arsumas zelveri

fchreef. Nog een Brief des Keizers aan diosko-

Rus, en een dergelijke aan juvenalis, Bisfchop

van yerufalem ^ zeide duidelijk, dat theodorrtus

werd uitgefloten, omdat hij tegen cyrillus gefchre-

ven had. Ook werd aan dioskorus het Voorzit-

terfchap opgedragen , opdat zich geen aanhanger van

NESTORius'daar toe mogt indringen. Tevens be-

noemde de Keizer twee Staatsdienaars, elpidius en

EULOGius , om de vergadering bij te wonen , en de

Proconful kreeg bevel, om hun allen noodigen bij-

ftand te verleenen ( * )• Vreemd

( * ) TMEODOR. Epistt. nd Dioscor. />. 72 , 76 , ?'0.eiusd.

Ep. ad Barfum. ad Elpid. et ProcL p. ~6-r8. /// net.

Concil. Chalced. ap. hard. T. II. miu^R-at. in Eicvlavi

C. 12. EVAGR. IJ. E. L. I. C. 9, 10.
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lil Vreemd was het gedrag vnn den Roomfchen Brs-

BOF.K fchop LEO, bij deze gelci^enhcid. Daiir zedert meer

HÓofcUh '^'^^ vijftig jaren de Bislchoppen vnn Roine en Ahx-
nS C. G' oiidrié de lianden in een liaddcn gcHiigon, om dien

to^ 6^2 ^^" ^o^fi^'H^^opolen te vernederen, en ook daadlijb

meer dan eenen van deze! ven doen vallen, daar vcr-

Gednig
eeniiide hij zicli nu met dien van Konftautinopo-

van den
"

"

, ,, , ^ , <-

Room- ^^^ > tegen Vitw Akxancirynfchen ; leg zeir was

fchenBis- een vrieini geweest van cyrillus ; maar thans

bii^ deze°
^^^ hij tegen eutyches ingenomen, die wol verder

gelegen fcheen te gaan, dan cyrillus, maar in zijnen ijvcf

tttld» tegen NEsroRiL's met hem overeenkwam ; doch

FLAVIANUS, de Bisfchop van Koiiflaniiiwpolen, had

zich tot dien van Rome gewend , en hem in dezen

twist te hulp geroepen, waar tegen dioskorus, die

zich verbeeldde, hem niet noodig te hebben, hem

verönüclitzaamd had. Hoe het zij, leo noemde

EUTYCiiES ecncn dommen en hoogmoedigen Ketter,

evenwel ie h reef hij aan flavianus (*), men 2011

barmhartigheid jegens hem kunnen gebruiken, als

hij van zyne 'lasteringen, zoo als hij zijne leere

noemde, berouw had, en die raondelijk en fchrif-

telrik vervloekte. Ook hield hij eene nieuwe Kerk»

vergadering noodeloos. Toen echter theodosius

hem de uitfchrijving der vergadering toezond, ont-

fchuldigde hij zich wei, dat hij niet in perfoon koa

tegenwoordig zijn, deels, omdat zulks ongewoon

was ; dit voorregt had namelijlv de trotsheid der Roont-

fche Bi^fchoppcn zich reeds voor lang aangematigd,

dat zij, als Vorften, hunne Gezanten op zoodanige

(•) Ep. XXVm. T. I. Opp. p, 835. ver*



GESCHIEDENIS. 41

Verg.lderingen zonden; deels, omdat de ongelukkige III

tijds.^rtandigheden in Itairé zulks niet toelieten; ^^}^

maar titvens fchreef hij aan den Keizer en des zelfs pjoofdft.

Zuster PULCHERiA, dat hij den Bisfchop julius "^ C. G.

ceircri Ouderling, en eenen Diaken^ naer de Sijno-
^^^ ^^2*

de zou afzenden , die in zijne plaats zich even

regtvaardig als goedertieren gedragen zouden. Te

gelijk beriep hij zich op zijnen Brief aan flavia-

Nus, in welken hij over het Geloof der KathoUjke

Kerk aangaande de raenschwording van christus

breedvoerig gefchreven had (*).

Wat LEO met deze verhandeling over de mensch Vcrrich-

vvordins van christus eigenlijk bedoeld hebbe, is
^'^g^"^'^"

D •=> -^ ". deze ver-

niet met zekerheid te bepalen , ten zij hij daar doot gndering

,

zijn gezag heeft willen Raven, indien dezelve" ^^- ^'^ ^^

canonizeerd werd , en men allengs zich gewende
', j-oovers-

om de voorfchriften en bedisfingen over het Geloof Synode

van den Roomfchen Stoel te ontvangen en aan te ^^"^,

nemen. Hoe het zij , voor de vergadering te Efeze

was alle zijne moeite met dit fchrijvcn verloren.

Zij nam in /lugmtm des jaars 449, onder voor-

zitting van DiosKORUs , ook in tegenwoordigheid

der drie overige Oosterfche Patriarchen ^ de Ge-

zanten van den Roomfchen ^ (die volgens libera-

Tus (f) in het eerst het voorzitterfchap aan ni-

OSKORUS betwistten ,) en van verre over de 400

andere Bisfchoppen, eenen aanvang. Men las wel

ccnen

() De bedoelde Brief is Epiit. XXVflI. pag. 8or-

838. voorts zie men Epht. XXIX. ad Theod. XXXVII.

ad eund. XXX. ad Piildur. (f) /. f. Cap. 12.
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III eencn Brief van LEO aan deze vergadering voor ()

,

»oEK ^ygar in hij de vriiiicid nam van te zeii:ffen , dat de
XIV J . OO 7

Hoofdrt, Keizer aan de Goddelijke voorlcliriftcn zoo veel eer-

na C. G. bied bewezen had, dat hij als het ware van petrus
Jaar 47 .

j ^^^ willen weten , hoc men Christus belij-

'm. den moest, waar bij hij zich beriep op zijnen uit-

voerigcn Drief aan flavianus , maar deze , hoe

zeer ook zijne afgevaardigden daar op aandrongen,

mogt niet voorgelezen worden ( f ). Integendeel

werd EUTYCHES binnengelaten, die zijn verzoek-

fchrift aan de vergadering overleverde; waar in hij

over geledenc vervolging klaagde, zijne Geloofsbe-

lijdenis afleide, ovcrëenllemmende met die vanAV-

f^eë, en verzoclit om een nader onderzoek van zijne

zaak (§). Nu begeerde flavianus, dat ook de

bjcfchuldiger van je.utyches, eusebius, zou bin-

nengelaten worden ; maar de Staatsdienaar elpidius

weigerde zulks toe te laten, omdat hij, als Rigter

gezeten • hebbende op de voorgaande Sijnode te Kon-

^afiti/iopo/eji ^ vq]gcns Keizerlijk bevel, thans niet

medcfpreken mogt (•**}. Als vervolgens de hande-

Jingen vnn die Sijnode werden voorgelezen, berstte

.de, partijdigheid der tegenwoordig zijnde Bisfchop-

^en uit. Bij de plaats, waar eusebius aan euty-

CHES

(*) -LKON. M. Ep. XXXIII. ei in Act. ConciL Chal-

eed. ap. HARD. /. c. pag.i^.

(t) LKON. M. Ep. XLIV. .^ct. Syn, Ep.'tcs. in Act.

Concil. Cmleed. l. e. pag. 109, 256.

( § ) Act. Synod. Ep'ics. l. c. pag. 97.

() Vag. loS.
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CHES gevraagd had: of hij iwee it^turen na de III

menschwording geloofde? fchreeuwdo de vergade- ?-*^^

ring: „ Voort met eusebius! verbnindt hem! hij Hoofdlh'

moet levende branden ! hij moet in twee declen "^ C. G.

„gedeeld worden! Zoo als hij gedeeld heeft, be-
^^j ^^a!

„ hoort "hij gedeeld te worden!" En als diosko-

RUS de Bisfchoppen vraagde: of hun de leer van

twee naturen verdragelijk voorkwam ? riepen zij

Anathema over den genen , die ze beweeren wilde.

EUTYCHES bezwaarde zich over het vervalfchen der

handelingen der beide voorgaande Sijnoden , die

voorgelezen waren ; flavianus , daar op door di-

osKORUS ter verantv^^oording opgeroepen , zweeg

hier op uit hoofde van het Keizerlijk verbod. Thans

werden de (Icmraen der Bisfchoppen over het leer-

ftelfel van eutyches opgenomen; en allen oordeel-

den , dat men hem weder in zijne ambten herftellen

moest. Ook werden de Monniken van zijn Kloos-

ter weder in de Kcrkgemecnfchap aangenomen. Hier

op (telde DiosKORUS het volgend befluit voor: De-

wijl FLAViANUs en eusebius alzins het Geloof

veriinderd, en vele ergernis en onrust in alle Gemeen-

ten gedicht hadden, zoo verdienden zij, volgens de

reeds te Nicc'è en Efeze op zulke overtredingen vast-

geflelde ftraffcn , hunne Bisdommen te verliezen.

Alle de Bisfchoppen, die regt van flemnien had,

namen dit belluit over; alleen de Rooinfche afge-

vaardigden fpraken 'er tegen. Maar flavianus beriep

zich op hunnen Bisfchop , en een door licm op nieuw

te houden Kerkvergadering (*). Zoo

(*) Act. Concil. El^hcu l. c. p. 161 , 213, 253! i.f.o

Ej>iit,
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lil Zoo verbalen de fchriftclijlxe handelingen dezer

BOEK Kerkvcr^^aderin^T de wending, welke de zaak van
XIV

r> r, r» 7

Hoofdrt. EUTYCiiES op dczcIvc pani ; nmar toen dezelve na-

na C. G. derhand op de vergadering te Chalcedon gelezeu

j f'^
j^^^' werden, alwaar de Bisfclioppen meer vrijheid had-

» den van fprcken , kwamen de pevvciddndighcden

voor den dag, voor welken zij blootgcftaan hadden.

In vrees gebragt door de Soldaten, door de Mon-

niken, die RARSüMAS verzelden, en het gemeen,

hetwelk de Kerk omringde, hadden zij alle voor-

ftclleu van dioskorus, als zoo vele wetten , moeten

aannemen. Niet eens werd hun toegedaan , aantee-

kening te houden van het gene voorviel. Zij wer-

den genoodzaakt te teckenen , het gene hun voor-

gelegd werd,. of tot den avond in de Kerk opge-

floten. Vele Bisfchoppen vielen dioskorus te voet,

toen hij het vonnis tegen flavianus liet oplezen,

hem biddende, zulke onrcgtvaardigbcid niet te ple-

gen, maar hij riep de Krijgsbcvclhebbers binnen; de

Proconful zelf verfcheen; Soldaten en Monniken,

met kettingen , zwaarden en dokken, drongen de

Kerk in , en niemand zoo koen , die langer durfde

te wederlhan (*); een der afj;evaardigden van

LRO moest heimelijk ontvlugten , om niet tot or>-

derteekening van het vonnis over flavianus ge-

dwongen te worden ( f ), Het geweld was zoo

groot, dat het flavianus het leven kostte. Een

Bis-

M. EpiSt. XLIII. XLIV. LIDERAT. C. 12.

(*) Act. Coiicil. Chalccd. Act. \. p. 213.

(t) LEO M. Ep, XLIV. XLV. XLVI. XCV. ube-

RAT.
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Bisfchop zcide op de vergadering van Chalcedon (*): III

„ BARSUMAS heeft FLAViANUS vcrmoord ; hij riep: ^^^^

Sla hem dood ! en kort daar op fchreeuvvden de Hoofdft.

Bisfchoppcn; werpt den moorder barsumas uit!" na C. G.

Men noemde toen ook nog anderen , als zijne \^^ ^^^1

moordenaars. Volgens ïheofanes , hoewel die -

eerst na eenige eeuwen gefchreven heeft (f), zal

hem DiosKORL's aan handen en voeten geflagen heb-

ben, waar op flavianus op den derden dag ge-

ftorven zou zijn. Het waarfchijnelijkst is, dat hij

onder het gewoel mishandeld zijnde, kort daar na

overleden is. En dus waarlijk fchijnt de naam van

Struikroovers - of Moordenaars - Vergadering , wel-

ken men aan deze Kerkvergadering gegeven heeft (§).

in de daad aan dezelve toe te komen.

Nu had DiosKORus zijn oogmerk bereikt, daar Gevol-

de leer van twee naturen 'm ciiristus , na de §^" ^^'*

deze vOT-
mcnschvvording, door cene algemeene Kerkvergade- -radering,

ring veroordeeld was; ook had hij niet verzuimd,

behalven flavianus en eusebius, ook tiieodo-

RETus , hoe zeer deze bij de vergadering niet had

kunnen tegenwoordig zijn, uit hoofde van het Kei-

zeriijk bevel, te laten afzetten, ja, gelijk deze Bis-

Ichop verhaalt , men had , om dit oogmerk te berei-

ken ,

RAT. Lrev, Cap. 12. evagr. //. E. Lihr. I. Cup. 10,

FRüsp. iti Chron. ap. CANis. T. I. Lcct. Ant. p. 304.

(*) Act. IV. ptig: 424.

( f ) In Chrono'^raph. pag. 86.

• ( f ) (TtfioSöS" AJjf^iK»; , latrocinium Ephefmum bij leo

£/). XIV. pii^. 1077.
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III ken, zelfs ved geld, waarrchiinliik ten Hove, be-

BOEK ([Q^f\ ( * ). Insgelijks waren domnlts en ibas,

Hoüfdif. Bisfclioppcn van Aiitiöchiê en Edesfa ^ en meer an-

na C. G. deren, omdat zij de ^nathematismen van cyrillus

lót ön 2' verwierpen , van hunne waardigheid beroofd (f).
• Alle deze m.iatregelen werden vervolgens van den

Keizer theodosius bevestigd, door eene wet, in

welke tevens de fchriften van nestorius en theo-

DORiiTus verboden, en ten viire veroordeeld wer-

den. Elk , die 'er tegen handelen , en zulke Ketters

dulden , of hun bijëenkomilen toelaten zou , bedreigt

de Keizer met ballingfchap (§).

LEO ver- Maar de overwonnene partij had in het Westen
zet zici

,
fj.gj.|.^p

jT.gu„ Qjj„ jj^p, Hoomfchen Bisfchop leo
tegen de ^ ^

befluiten ^en Grooten. Deze, misnoegd, omdat men aan
diurver-

^ijne afgevaardigden de voorzitting geweigerd, en
gadenug. i ^.

-"

•
, , > .zijnen Briet aan flavianus niet gelezen had, be-

klaagde zich met eenen Brief bij den Keizer theo-

dosius , en de Keizerin pulcheria (**), over de

geweldenarijen te Efeze gepleegd, en verzocht den

Keizer, het Katholijk Geloof te bcfchermen , en eene

algemeene Kerkvergadering in Italië bijeen te roe-

pen; ja zelfs hield hij eene vergadering te Rome ^

in

(•) TIIEODORET. Fp. CXIIT. CXVI. CXLV.

(t) THEoüüRET. £/>. CXLVII. Concil. Chalccd. /Iet,

IX. ap, HARD. pag. 501.

( § ) Men leest deze wet in eene dubbele zeer ver-

fchillende Lptijnfche Vertaling //; /-let. Conc. Chalced. P.

III. C. 8. ap. HARD. Act. Conc. V. /. Cpo/. II. aip. cinid,

T. UI. p. 105. (**) Ep. XLIII. XLIV. XLV.
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in welke hij al wat te Efcze befloten was, voor IIT

nietig en van onwaarde deed verklaren (*). Om ^^^
dezen tijd kwam valentiniaan. Keizer van het Hoofdft,

Westen, met de Keizerinnen gallA placidia, en "^ C. G.

LiciNiA eudoxia te Roim^ waar zij den Gods- jo^ 532.

dienst in de Pieterskerk bijwoonden, leg viel hun

hier met vele andere Bisfchoppen te voet, en bad

met tranen om hunne voorfpraak bij theodosius.

Zij fchreven ook werkelijk aan hem ( f ) , maar het

antwoord van dezen Vorst toonde , dat hij op

nieuw het verrichte in de vergadering te Efeze

goedkeurde (§). Nog fchreef leo aan de Ge-

meente, Geestelijkheid, en Monniken te Konflanti-

tiopolen, die grootendeels met de Efezifche Kerkver-

gadering te onvrede waren , om hen in deze ge-

zindheid te veriicrken (**), en den nieuwen Pa-

triarch ANATOLius aldaar, wilde hij niet erkennen,

voordat deze eene Geloofsbelijdenis had opgefteld,

die met zijnen Brief aan flavianus overëenftem-

de (ft). Maar aan den anderen kant fprak dios-

KOiius ^t\\ ban over den Bisfchop leg uit (§§)»

hoe-

(*) iiUxAR. Diacou. Rotnan. Epist. ad Pukhcr. intcr

Epistt. Leonis XLVI. leün. Epist. LXI. LXIX. liüe-

RATUs ''. c. Cap. 12.

(f) Inter Epistt. Leonis E.pist, LV-LVIII.

(§)/.<;. Epist. LXII-LXIV.

(**) Ep. L. LI. LIX. (ft) Ep. LXLX. LXX.

(§§) Libell. Theod. Diac. Alex. contra Diosc. exhib,

in Act. Cuncil. C'ialccd. Act. III. p. 324. Ep. Concil.

Qhakcd. ad Vulentin, et Marcian. Impp. ibid. p. 379.
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III liciewcl hij niet beletten kon, dat c]e meeste Afidti'

BOKX y^/;^, Bislchoppcn de andere panij aaniiingen.

Hoofdd. Midden onder Ci(tz^ verwarringen overleed theo-
nn C. G. DosiL'S in liet jaar 450. maucianus , die nict'sKei-

toc 622!^^^^ Zuster pllcheria trouwde, en iiem opvolg-

de, was van eene andere gezindheid, en leg kreeg
Vcraiu.c

j^j^j j^j^ Hüve den nicesten invloed. marcianus
nngcni'.nn

liet Ilof gaf hem kennis van zijne komst tot den troon, en

doorhc: van zijn voornemen, om op nieuw eene Kerkver-

dcnVin vergadering te houden, welke zich naar zijne Ge-

TUEoDo- loofsbelijdenis zou fchikken (*). Ook fchreef hem
^'^'^'•'" puLCHERiA (t). dat ANATOLius zijpcn Brief aan
opvol-

V I ^ . j
^

gin^'vnn FLAviAN'us ondcrtcckend had. leg, die hier mede
MARciA- 2eer in zijnen fchik was, wilde nogtans niet, dat

men op de aanftaande vergadering nieuwe onderzoe-

kingen over de leere zou ondernemen , welke hij

meende , dat genoegzaam verklaard was , doelende op

zijnen Brief aan flavian us, aan welken Brief hij

gecrn een meerder gezag wilde gegeven hebben (§).

Dewijl de vergadering buiten Uali'é zou gehouden

worden, begon hij 'er zelfs minder op aan te dringen,

en ze voor overtollig aan te merken, maar flond

'er Ilerlc op , dat de Bislchoppcn van de partij van

DiosKORUs, die berouw hadden, over hun gedrag,

door zijne afgevaardigden en an'atglius, met de

Kerk verzoend zouden worden, ja hij verklaarde,

op eenen gebiedenden toon , dat de voornaamflen

van

(*) LF.ON. Epiitt. LXXIII. Lxxvr.

ct) /. '^. r.pist. Lxxvii.

(S) Epht. LXXXII. LXXXIII. XC. XCIV.
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van deze Bisfchoppen aan het onderzoek van den Iir

Apostolifchen Stoel moesten overgelaten worden (*), ^^^
Oiidertusfchen fchreef marcianus tegen het jaar Hoofdfï.

451 eene Kerkvergadering te Nicea in Bithyni'é uit, "^ C. G,

welke hij echter naar Chalcedon verleide als digter ^^^^ ^ '

bij Konfiantinopokn , omdat hij zelf op dezelve te- — -m

genwoordig wilde wezen (f), ook wilde pulche- I^^rkver-

RiA. de vergadering bijwonen, leo benoemde tot te Chal-

zijne afgevaardigden de Bisfchoppen lucentius van cedon.

Asculum ^ en pasciiasinus van Lilyb^um^ als ook

de Ouderlingen basilius en bonifacius. Aan de

vergadering zelve fchreef hij (§), dat de Keizer

aan ^tw Stoel van petrus de behoorlijke eer bewe-

zen had, door ook hem te noodigen; in zijne plaats

zouden zijne afgevaardigden het Voorzitterfchap

waarnemen ; alleen de Bisfchoppen moesten de dwa-

lenden niet tegen het van God ingegeven Geloof la-

ten ftrijden; het was toch niet geoorloofd iet te

verdedigen, het gene niet geloofd mogt worden;

,, nademaal hij, in zijnen Brief aan flavianus,

„ volgens de getuigenisfen der fchrift , op het

„ breedvoerigst en duidelijkst aangewezen had, wat

„ men van de menschwording van Christus te ge-

„ loovcn hebbe."

Deze vergadering te Chalcedon bcftond , uit enge- Ilanda.

vaar

() Epist. LXXXIII. LXXXV.

(t) MARCiANi Epist. ad omiics Episc. et Anatol. in

Act. Concil. Chalc. p 45, ejusd- Ep. ad Sytiod. Niccn.

p. 49. MUP.RAT. C 12. EVAGR. //. F.. II. I, S.

C$) Act. Concil. Cluikal. l. c. p. 48.

XI. Deel. D
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III vaar 630, meest allen Oosteriche Bisfchoppen, ook

DOEK waren 'er verfchcidene Keizcriijkc StaatvSdienaars en

Hoofdd. Bevelhebbers tegenwoordig, die alle gezag van het

ns C. G. Voorzitterfchap oefenden; ook merkten de afgevaar-

toT 62"! ^'S<^^" van LEO ipoedig , dat , al'ioewel men hun

den eerflen rang gaf, de vergadering evenwel geene

lingen de- bevelen van hunnen Bisfchop zoude aannemen. Ver-
zer ver-

gadering. S^^fs zochten zij, volgens hunnen last, te verhinde-

ren, dat DiosKORUS in de vergadering zitting nam.

Hij werd terftond door eusrbiüs van Dorylaum be-

fchuldigd over alles, wat hij te Efeze doorgedron-

gen had ; waar op hij antwoordde , dat hij niet

meer gedaan had, dan de overige Bisfchoppen, die

het verhandelde ook ondertcekcnd hadden, gelijk de

Keizer het ook zelf had goedgekeurd en bevestigd.

Bii dc^e gelegenheid werden de handelingen der ver-

gaderingen van Efeze en Konftatnhtopolen voorge-

lezen. Op voorftel der Staatsdienaars verfcheen ook

THEODORETUS , dien men te Efeze ai^ezet had

,

om zijn regt van zitting te bewecren. De Egypti-

fche en andere met hen verbondene Bisfchoppen,

wilden hem niet toelaten , maar de overige Aziati'

fchen verklaarden zich ijverig voor hem; en zoo

onftuimig liep het gefchreeuw deswegens , dat de

Staatsdienaars ter naauwernood de rust herdellcn

konden, door de aanmerking, dat zulk een getier

weinig voor Bisfclioi>pen paste. Eene andere op-

fchudding ontfliond over het leerftelfel van cyril-

Lus , eindelijk werd , niettegenflaande alle moeite

van DIOSKORUS, de leerwijze van allen goedge-

keurd, welke FLAViAN us te Konftautinapokn ge-

bruikt
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bniikt had, en nu (telden de Staatsbedienden de III

volgende uitfpraak voor : Dewijl flavianus en
^J^^

EUSEBius onregtvaardig waren afgezet, behoorden pjoofdll.

ook DiosKOPvüS, juvENALis, Bisfchop van j^er«- na C. G,

fa/em, en andere Bisfchoppen, die daar een hoofd-
Iq^"^ ^l^'

aandeel aan gehad hadden , hunne ambten te ver- —

liezen. Alle de Oosterfche Bisfchoppen ftemden

terftond dit voorflcl toe, en fchreeuwden : „ Chris-

tus heeft den moordenaar dioskorus afgezet!" Nog

begeerden de Staatsdienaars, dat elke Bisfchop zijne

Geloofsbelijdenis vrij zou opftellen , doch tevens her-

innerden zij, dat de Keizer fteeds bij het leerflelfel

der Oecumenifche of algemeene Kerkvergaderingen,

en der Kerkvaderen , waar onder ook cyPvIllus en

LEO genoemd werden , ftandvastig blijven zou (*).

In de tweede Handeling^ C ''"f"^l»? , ) of Ziaifjg,

begeerden de Staatsbedienden en Bevelhebbers, wier

getal nog vermeerderd was, dat thans het Geloof,

overcenftemmend met alle de Vaderen, mogt vast-

gefield worden. Maar de Bisfchoppen verzekerden

,

dat eene nieuwe verklaring daaromtrent onnoodi^

was , dat zij in het bijzonder allen den Brief vart

LEO aan flavianus onderteekend hadden. Ook
weigerden zij eene Commisfie te benoemen, om ei-

kanderen over het Geloof te verftaan. Daar tegen

werd de Nicenisch- KonflnntinopoUtaanfchc Geloofs-

belijdenis, de vermaarde Brieven van cvrillus aan

NESTORius en JOANNES van Antiochi'è ^ als ook de

meergemelde Brief van leo voorgelezen. Op elk

van

(*) Condl. Chalced. Actio I. /». 53-273.

D 2



5» KERKELIJKE
III van deze fhikken gaven de Bisfchoppen hunne toe-

^^^ (lemming, onder anderen met deze woorden: „Dat

Hoüfilft. « Js het Geloof der Katholijkcn! in dit Geloof

na C. G.
^^ 2ijn wij gedoopt! zoo heeft de zalige cvrillus

tot
"^

622.* " gt-'lcerd! zoo gelooft de Vader, {Papa,) leg!

- ,, Anathema hem, die niet zoo gelooft! petrus

„ beeft ovcrluid door leo zoo gefproken
!

" Even-

wel waren 'er ccnige Bisfchoppen uit Illyricutn en

Palicflina, die twijfelden, of leo en cvrillus wel

geheel overëcnftcmden , maar zij werden van den

grootcn hoop overfchreeuwd. ISIaar toen de vraag

ter tafel kwam, hoe men niet de Bisfchoppen moest

liaudelen, die de vergadering te Efeze uitgemaakt

hadden, ontflond 'er een woedend leven. Sommi-

gen meenden , zij behoorden allen , zelfs diosko-

Rus, in hunne waardigheden te blijven, omdat zij

allen gefeild hadden ; maar de meesren fchreeuwden

:

De Ketter, de Jood, dioskorus, moet volllrekc

uit het land gebannen worden ! Niet zender moei-

ten bragtcn de Staatsdienaars het zoo ver, dat men

de beflisfing omtrent het Geloof nog eenige dagen

zou uitllcllcn (*).

Bij de derde Zitting waren zij niet tegenwoor-

dig, daarüm hadden de afgevaardigden van leo daar

bij uitdrukkelijk de voorzitting. Thans hield men

zich bezig met een onderzoek over het gedrag van

DIOSKORUS, tegen wien niet alleen door den Bis-

fcliop euseihijs, maar ook door verfcheidene Ker-

kedienaren , Ouderlingen , en andere perfonen van

Akx-'

(•) Actisj II. fag, 273-309.
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Alexandri'é , hevige beichuldigingen werden inge- m
bragt, van allerlei gewelddadigheden, zelfs moor- ^^^^

den ,
geldiifpersfingen , en onkuischhcid , waar van Hoofdft.

ook de ftraathedjes te Alexandri'è gewaagden; hij na C. G.

had, door gelduitdeehngen
, gepoogd, zich Heer J^^"^ ^'^^'

van Egypte te maken; de Heilige Drieëenheid ge- .-.

Jasterd; de erfgenamen van cyrillijs uitgeplunderd

en vervolgd, enz. Alle deze befchuldigingen wer-

den wel niet behoorlijk onderzocht, maar zijne ge-

heele Gefchiedenis getnigt, dat hij een booswicht

geweest is. Hij werd driemaal voor de Synode ge-

daagd, maar verfcheen niet onder menigerlei voor-

wendzels, onder anderen omdat de Staatsdienaars

afwezend waren, waar op de eerfte der Romeinfche

afgevaardigden het volgende befl uit voorlas: ,, Dewijl

5, DiosKORUS de Kerkelijke wetten zoo menigvuldig

3, overtreden; den Brief van lp:o aan flavianus,

„ hoewel hij zulks met eede beloofd had, niet heeft

5, laten voorlezen; zich verflout heeft, denzelfden

„ Aardsbisfchop van het groote Rome in den ban

5, te doen^ en behalve vele andere tegen hem inge-

„ bragte befchuKligingen , op herhaalde indagingeii

5, niet verfchenen is , zoo ontzet leo hem door ons

5, en deze heilige Synode^ benevens den Apostel

5, PETRUS , van zijne waardigheid en post in den

„ Priesterlijken Stand; (\qzq allerheiligde en groote

„ Synode mag nu ook een Kanoniek vonnis over

„ hem vellen." De Patriarchen van Kon/iantino-

polen en Anti'óchi'ê ^ anatolujs en maximus, be-

nevens alle de overige Bisichoppen , namen deze

uitlpraak over, en dioskorus werd verüürdeeld,

D 3 even-
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III eyeinvcl niet zoo zeer als Ketter, ninar wegens

*»oEK onwettig gedrag en ongehoorzaamheid.

Hoofdfl. ^P ^^ vierde Zitting of HnncJeliug waren de

na C. G. Staatsdienaars weder tegciuvvoordig , en drongen daar

UA %"' ^^ aan, dat, onder goedkeuring des Keizers, bene»

I vens DiosKORUs, ook de overige voornaamde deel-

hebbende Bisfchoppen aan het verhandelde te Efcze

geftr.ift zouden worden; ook vraagden zij, welk

belluit de vergadering omtrent het Geloof genomen

had ? het antwoord was , dat zij zich aan de voor-

gelezcne Belijdenisfen en Brieven hield, en ook er-

kende, dat de Brief van leo met het Nicenisch-

Kouftantinopolitaaufche Symbolum overeeiiftemde ;

maar tevens verzocht de vergadering, dat de Kei-

zer aan juvenalis en de overige met dioskorus

verwijderde Bisfchoppen vergimnen wilde, weder in

de vergadering te komen. Daartegen hielden de

Staatsdienaars den Bisfchoppen voor, dat zij dios-

korus, zondt-T voorweten des Keizers, veroordeeld

hadden, en dat zij van alle hunne handelingen aan

God rckenfchap zouden geven. Doch eenige uren daar

na volgde het verzochte verlof. Vervolgens werd

een verzoekfchrifr van Egyptifche Bisfchoppen aan

den Keixcr voorgelezen, hetwelk eene Geloofsbelij-

denis behelsde, welke aan het Synode niet voldeed,

voordat zij den Ban over eutyches uitfpraken

,

evenwel wilden zij den beruchten Brief van leo

niet onderfchrijven , omdat zij in hun vaderland in

levensgevaar zouden komen , als zij znlken Hap zon-

der voorfchrifc van himnen Patriarch waagden. Bij

deze vrijheid werden zij door de Keizerlijke afge-

vaar-
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vaardigden gehandhaafd. Nog flerker vertoonde zich III

het misnoegen, toen eenige Abten om de herflelh'ng ^°F;J

van DiosKORUS verzochten; behalven de ^iceenfche Hoof^ü.

belijdenis geene andere onderfchrijven; en eutyches "^C. G,

niet vervloeken wilden (*). J^J^
J^j^*.

De vijfde Zitting was gewigtiger dan alle de

overigen. Na lang aandringen bereikten de Staats-

dienaars thans him oogmerk, dat 'er door eenige

vertrouwde Bisfchoppen een geloofsformulier opge-

fteld , en aan de vergadering voorgelezen werd

;

hetwelk men echter in derzelver -</c/(?/7 of handelingen

niet vindt. Zoo dra men het gehoord had , riepen

de meeste Bisfchoppen, op de vraag van den Pa-

triarch ANATOnus, of het hun voldeed? „ Het

,, voldoet aan allen! dat is het Geloof der Vade-

,, ren! wie anders denkt, is een Ketter! hem zij

„ Anathema ! weg met de Nestorianen ! " Doch

de Roomfche afgevaardigden en eenige Costeifche

Bisfchoppen betuigden hunne onvcrgenoegdheid over

hetzelve. De eerden begeerden zelfs , indien de

Synode met den Brief van hunnen Bisfchop aan

FLAViANUS niet overëenflemdc , hun affcheid, op-

dat zij naar huis keeren, en 'er in het Westen cene

Kerkvergadering gehouden kon worden. Hier op

floegen de Keizerlijke gevolmagtigden voor, dat de

Gezanten van leo, anatolius, en XVIf[ andere

Bisfchoppen, in de Kapel der Kerk, waar in de

Synode gehouden werd , zouden raadplegen , hoe

men zich omtrent het Geloof zou kunnen verëeni*

gen.

O AcL IV. p^g. 381-445.

D4



5^ KERKELIJKE
III g(^n. Hier van wilden de overige Bisfchoppen niet

BORK hooren , maar riepen : ^„ Wes; met de Nestoria-
XIV

Hoofdft. " ^^''^- ^^^ ^^ vijiindcn van God! 'Er zijn 'er

oa C. G.
jj naauwelijks cenigcn overig ! de gehcelc wereld is

Jaar 476.
^^ regrzinnig! gisteren heeft het Formulier aan allen

. „ voldaan ! de Keizer is rcgtzinnig ! de Keizerin is

„ regtzinnig! de Keizerin heeft nestor lus verdre-

5, ven ! de Staatsdienaars zijn regtzinnig ! Wie

„ het Formulier niet onderteekent, is een Ketter!

5, de Heilige maria is de Moeder Gods ! de Heil.

„ Geest heeft het Formulier in de pen gegeven ! het

„ moet terdond onderteekend worden ! weg met de

„Ketters!" enz. Gcvölmagtigden gevraagd heb-

bende , of dan de Bisfchoppen den Brief van

LEO aannamen? en allen dit met ja beantwoord

hebbende, deden zij het voordel, om dcszclfs in-

houd in het Formulier in te vlechten. Dan ook

dit werd verworpen. Men moest dus naderen last

van den Keizer afwachten; deze kwam hier op

uit, hij bevestigde de voorgeflagene Comwisjte^ om

een Formulier van Gcloofshclijdeiiis op te (lellen.

Als dit don Bisfchoppen niet behaagde, mogt elk

aan zijnen JShtropolitaan zijn Geloof openleggen,

om daar door de eenheid te bewerken. Wilden zij

ook dit niet; dan moesten zij verwachten, dat 'er

in het Westen ccne Kerkvergadering zou gehouden

worden , welke over het Geloof uitfpraak zou doen.

In het eerst bleven de Bisfchoppen 'er op ftaan,

dat het Formulier blijven zou. Sommigen riepen

zelfs: „ ^Vie hetzelve tegenfpreekt , is een Ncsto-

„ riaan! Hij mag naar Rome gaan!" Duch, als

de
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de Keizeriijke gevolmagtigdcn nogmaals het onder- lir

fcheid tusfchen de leerwijze van dioskorus en leo
^J^^

herinnerden , verklaarden allen zich voor den laat- Hoofdft.

Hen, en waren nu op eens, zonder dat men weet, na C. G.

hoe? daar mede te vrede, dat de Commisfie bijeen |^^^ ^J^*,

kwam ().
Kort daar na kwam de Commisfie terug, met Geloofs-

eene eenigzins veranderde Geloofsbelijdenis, welke ^^"Jj*^
^ -^ ' op da

de vergadering voorgelezen werd (f). Vooreerst Kerkver-

vverden daar in de Geloofsbelijdenisfen van Nicea gadenng
vp stee-

ën Konfiantinopolen , als ook de verklaringen te
j^gj^^

Efeze , onder voorzitting van c.elestius van Ro-

me en CYRiLLus van /^lexandri'é g^mz^ikx. ^ bekrach-

tigd. Deze waren nu wel, zeide het Formulier ver-

der , voldoende en duidelijk genoeg in de leere van

de Heil. Drieeenheid en der Menschwording van

CHRISTUS, maar alzoo de Ketters nieuwe fpreek-

wijzen hadden uitgedacht , terwijl zij deels de ver-

borgenheid der Menschwording vervalschtcn , en

ontkenden, dat de Maagd de Moeder Gods was;

deels eene vermenging en verandering der naturen

invoerden , en onverltandig ééne natuur des vïeefches

en der Godheid verdiclittcn; ook het zonderling ge-

voelen voordroegen , dat de Goddelijke natuur des

Eeniggehorenen voor lijden vatbaar zij; zoo had

de heilige^ groote ^ en algemeene Kerkvergadering,

om alle ondernemingen tegen de waarheid voor te

komen, behalven de vernieuwing der gemelde belij-

de-

(*) Act. V.pa^r. 445-452.

(t) /. f. pas- 452 4 5Ö.

Ds
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III denisfen,ook de Synodale Brieven van cyrillus
BOEK

jjan NESTORius, en de Oosterlingen, tegen de on-

Iloofdrt. gerijmdheid van nesturius, cu eindelijk tegen de

na C. G, (j^jiiingcn van eutychf.s, den Brief van den Za-

10^ 622! l'gften en Heiligden Aardsbisfchop der groote en

» oude flad Rome^ leo , aan flaviaxus, welke met

de Belijdenis van den Grootcn petrus overüeii-

flemt, en eene gemeenfchappelijke zuil ter afvvee-

ring der dwaal gcloovigen is, plegtig goedgekeurd.

Nu volgt de eigenlijke Geloofsbelijdenis der Kerk-

vergadering zelve.

,, Wij belijden en lecrcn, terwijl wij de Heilige

Vaderen volgen , eenparig ddnen en even dcnzelfden

Zoon, onzen Heere jezcs cmristus, die ook in

de menschheid volkomen waarachtig God en waar-

achtig menscli, belhande uit eene redelijke ziel en

het ligchaam , naar de Godheid van hetzelfde we-

zen met den Vader, en vnn hetzelfde wezen met

ons naar de menschheid, ons ook in alles gelijk

geweest is , uitgenomen de zonde ; die wel voor de

eeuwen, naar de Godheid, ti'tt den Fadcr geteeld;

maar in de laatfie tijden , om ons en onzer vcrlos-

fmg wille, naar de menschheid, uit de Maagd ma-

iiiA, de Moeder Gods, geboren is; éénen en even

denze/yen ciniiSTUS, Zoon, Heer, Eeniggehorenen

,

die in twee naturen, onvermengd, (^»7vyy^\PiU^ ,')

onveranderd , (uT^iTrlaif ,) ondeelbaar, (xhtut^ilcü^ ,)

en onnffcheidbaar , ( «^w^ifwj-, ) erkend wordt',

zoodat, door de verëcnigiiig, het onderfcheid der

beide naturen voltrekt niet weggenomen , maar veel

meer het eigendommclijke van elke natuur züodayig

be-
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bewaard is , dat zij tot één Perfoon , ( x^ca-caiFoc
, ) m

en ééne Zelffiandigheid ^ (yico'^xei?^) verëenigd zijn; ^^^^

die niet in' twee perfonen verdeeld of gefcheiden; Hoofdft.

maar één en dezelve Zoon en Eeniggeborene , het na C. G.

Woord Gods, de Heere jezus Christus is, zoo J^^''
^^

*

als voormaals de Profeten van hem , en hij zelf .

ons leert, en de leuze der Vaderen ons onderwezen

heeft. " Vervolgens verbood de vergadering, dat

niemand bij monde of gefchrift een ander Geloof

zou voordragen; op ftraffe van afzetting voor Ker-

kelijken; of van de Kerkeban voor Monniken of

Leeken.

Deze hoofdzaak dus naar den zin van het Hof De Kei-

beflist zijnde , kwam de Keizer zelf in de \lde ^/l.}'^^'.

Zitting , verzeld van vele Staatsdienaren en Leden de verga-

van den Raad, ook van zijne Gemalin pulche- <^*^r'"ê-

RiA. MARciANUS zijue eensgezindheid met het regt-

zinniü Geloof verklaard hebbende , voegde 'er bij,

dat hij de waarheid, naar het voorbeeld van kon-

STANTYN, zou onderfteuuen ; zij mogten de dwa-

lingen uitdelgen , hij zou zorgen , dat ieder een het

Katholijk Geloof aannam , waar op uitbondige toe-

juichingen van de Bisfchoppen volgden , terwijl men

Anathema riep over nestorius, eutyches, en

DiosKORUs. De Keizer verhief vervolgens Chalce-

don^ ter eere der vergadering, en van de ^Jartela-

resfe euphemia, in wier Kerk de vergadering ge-

houden was, U)i den rang van ecne Metropolis,

of Moederkerk. De Bisfchoppen verzochten nu om
hun aflcheid, maar hij beval hen nog cenigc dagen

in tegenwoordigheid zijner algevaaniigdcn , ter vol-

tüO-
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III tooijing van hunne bezigheden , vergaderd te blij-

BOF.K veil (*).
XIV

Ilooldrt. ^^ overige Zittingen werden hefteed, in het bij-

na C. G leggen of beflisfen van fommige bijzondere verfchil-

jaar 47 .

j^^^ tusfchen Bislchoppen , en voornamelijk tot het
tot 023. ri 3

vastftolloii van 30 Canones of Kerkregclen, welke

Befliiit \)^x\^ allen de Geestelijkheid en de Monniken betref-
van hiirc

Haiuie- f^'"ï ^^ onder welke de XXVIIlfte merkwaardig is,

lingea. welke den rang van den Patriarch van Konftanti-

nopolen bepaalde, van welken in een ander Deel de-

zer Gefchiedenis gefproken is.

Deze waren de vcrrigiingen dezer vergadering,

welke als de vierde algeweene , ( Oecumenifche , )

erkend is geworden. Als men haar zelve gelooven

zal, had zij, behalven aan den bijftand Gods, ook

veel aan de medewerking van ae Heilige euphe-

MiA te danken (f). Wij bezitten hare Acten of

Handelingen zoo volledig, als van eenige andere,

doch de Gricklche Tekst derzelven heeft aanmerke-

lijke gapingen , en verfchilt hier en daar van den

Latijnfchen, zoodat men haast zou belluiten, dat

wij ze meer aan den vlijt s\\\ bijzondere perlbnen

dan aan eene fchikking der vergadering zelve te

danken hebben.

Zij wordt De Keizerlijke bekrachtiging van hare Handelin-
door den

g^j^ enBeduiten, zonder welke zij niet als alge-

krachtigd meen kon aangemerkt worden, volgde in het jaar

4525

e ) Act. YI. pag. 457-492.

(f) Rclntto Syv. Chakcd. ad Lcon. i\I. p. 656. in

act. Syn, Chalc. et inter /aoh, AI. E}>p. XCVIU. p'i093.

\
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452, in een openbaar Plakaat (*); geern had ook III

de Bisfchop van Roine^ leg, zich het aanzien ge- ^^^
geven , dat zijne goedkeuring en bekrachtiging niet Hoofdfl.

min dan die des Keizers , verëischt werd , doch °^ C. G.

de XXVinfte Canon ftond hem te zeer in den weg;
J^^ J22!

eindelijk zond hij zijne goedkeuring in het jaar 453 '

over, evenwel met uitzondering van den gemelden

Canon,

Het gelukte echter deze vergadering niet , de een- Tweede

dragt in de Kerk volkomen herfleld te hebben ; Tgj^£u['^,

dertig jaren lang duurden de onrusten, tot welke chianery.

zij aanleiding gaf, tot het voorfchrift van vereent-

ging, van den Keizer zend, in het jaar 482, het-

welk het tweede Tijdperk der Gefchiedenis van de

Eutychiaanfche twisten uitmaakt.

In deze onrusten had noch eutyches noch dios- Dood van

KORus verder deel. Den eerstgemelden had marcianus eutyches

uit de Keizerlijke Hoofdflad gebannen ; en leg korus,

wenschte , dat hij nog verder verzonden mogt wor-

den , om met zijne aanhangers geenen omgang te

lunnen hebben (f). Ondertusfchen is het geloo-

fclijk, dat EUTYCHES, die, bij het begin van Ci&n

twist, van zich zelvcn zcidc, dat hij reeds 70 jaren

in den Monnikenfland geleefd had, kort daar na

overleden is. Den afgczetten Patriarch van Jlex-

andrië dioskoiujs bande de Keizer insgelijks naar

Gan-

(*) ^c/. Coticil. Chalc. P. II F. Cv/). 3. />, 660. np.

HARD. en jifedeeltclijk ook L. 3. Cüd. de Summa Triit.

et fidc Catholtca.

(f) Leon. M. Ep. LXXXIV. ad Piikha: p. 1048.
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III Gangra in Paflagomè (*), alwaar liij niet langer

^o'^^^ dan tot het jaar 454 geleefd heeft (f).

Hoofdfl. Een der Monniken , die te Chalcedon geweest

na C. G. waren , theodosius , die reeds daar onrust geflookt

tot 622! ^^^ ' ^•^ ^^^'* zijnen Abt , om zijne buitenfporighe-

den, uit het Klooster gejaagd was, en dien dios-
Onriistcn

j^qj^us, wien hij in perlbon had aangetast, had la-
en oproe-

•> j V » 7

ren der t^" n^et flokken (laan , en op een kameel door
Moniii- Aïexandri'è rondvoeren , fpoedde , nog voor het ein-
k«^n ia , , , . 1 ™\- ,

Palellina. ^^ "^^ vergadenng , met andere Momuken , naar

Paleftina, In dit land , even als in Egypte , wa-

ren de meeste Monniken het leerbegrip van cyril-

Lus, en deszelfs haat tegen nestorius , getrouw

gebleven. Zij geraakten dus ligt in de verbeelding,

dat deze geduchte Ketterij in de vergadering de over-

hand gekregen had. „ De booze Geest,'* fchrijft

EVAGRius (§), ,, duidde het onderfcheid van

,, eene enkele letter zoo boosaardig, (in de woor-

„ den iv en sx. ,) dat, alhoewel het een het andere

„ in zich befluit , toch de- meening ontftond , dat

,, 'er een geweldig onderfcheid tusfchcn beiden zij; en

^, dat het een eencn geheel flrijdigen zin met het an-

j, der oplevert, ^\^ant, wie Christus//; twee naturen

„ belijdt, die zegt ook' duidelijk: uit twee naturen

^

j, en omgekeerd ; nade'maal het geheel zoo wel uit

„ zijne dcelen , als in dezelven , erkend wordt.
'*

THEODOSIUS befchuldigde dan de vergadering, dat

zy

(*) EVAGR. /ƒ. E. Lihr. II. Qap. 5.

( t ) LEO M. Epht. CXL.

(§) Hiit. Ecclcs. II. '5.
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tl) het Geloof verraden , en twee Zonen , twee III;

Christusfen , en twee perlbnen , had leeren aanbidden, ^°^^

en zijne befchiiidigingen vonden seioof bij de meeste Hoofdft.

Monniken van dit land, uitgezonderd alleen den na C. G.

vermaarden Abt euthymius en zijne leerlingen.
}^^^ ^J^

Zelfs gelukte het hem , de Keizerin weduwe eudo-

CIA , die te Jeruzalem leefde , eene groote weldoen-

fter der Monniken, en vriendin van dioskorus, op

zijne zijde te trekken. Inmiddels kwam de yeruza-

iemfche. Bisfchop, juvenalis, van de vergadering

terug. De Monniken dezen vergeefs gezocht heb-

bende te bewegen, om h^t Anatkema uit te fpreken

over dë belluiten, welke hij te Chalcedon ondertee-

kend had, vielen, verbonden met eene bende roo-

vers , op Jeruzalem aan , namen de (tad in , (laken

eenige huizen in brand, vermoordden eenige god-

vruchtige lieden-, en (telden de misda.digers , die zich

in de gevangenisfen beyonden, in vrijheid. Vervol-

gens floten zij de poorten , bezetten de muren met

wachten, en verkozen theodosius tot Bisfchop,

In plaats v^in juvenalis, die niet zonder levensge-

vaar ontvlugt was. Zij bragten den Bisfchop van

'Scythopolis ^ en anderen, om het leven, die niet

met hen wilden zamenfpannen. Bij dit geweld wer-

den zij door EUDOciA en hare Hofbedienden aange-

moedigd, misfchien zelfs onderdeund. De woede

verfpreidde zich door geheel Paleflina ^ in vele (te-

den heerschte oproer, Bisfchoppen en andere lieden

.werden gedood, en de Bisdommen door theo-
dosius aan zijne Monniken gcfchonken ; eindelijk

noodzaakten zij de meufchen, met de wapenen in

de
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III de hand, en door allerlei mishandelingen, om de
BoF.K Kerkvergadering van Chalcedon, leo, en andere

Hoofciil. Bislchoppcn , te vervloeken (*).

na C. G. Bij deze voorvallen gedroeg zich de Keizer mar-

10^6^2* ciANus, mislchien uit inichikkelijkheid voor de Kew

zerin- weduwe, ongemeen flap. Alleen beval hij

9°^^' den Bevelhebber van Païeftina , in het jaar 4';2 ,
fprong

" 1 -t^ 1

der Mo bezetting in 'Jeruzalem te brengen, en de grootfle

nopliyfi- btlhamers van het jongfle oproer te ftraffen. Even-
teil

wel bleven de Monniken, die de fchuld op de ftads-

ingezctenen , eenige vreemdelingen , en op de SamU'

ritanen wisten te fchuivcn , gerust in de flad ,

alwaar theodosius zelfs tot diep in het jaar

453 meester Ichlint geweest te zijn. Als de foldaten

hun verblijf in de Kloosters namen , en daar wan-

orde pleegden , fchreven de Monniken vrij Hout des-

vvegens aan de Keizerin pulcheria, tevens de hou-

<ling van regtzinnige Leeraars aannemen. Zij fpra»

ken het Anathema over eutyches, maar verwier-

pen tevens de Kerkvergadering van Chalcedon, om-

dat de leere der twee naturen iii ciiristus daar

bevestigd was; eene nieuwigheid, zeiden zij, van

welke, gelijk over het geheel van naturen, die men

niet

(*) EVAcr.ius /. c. M\RCiANi Epht. ad Macar.Epiic,

et Sinaitns Monac^ins in Act. Coticil. Chakcd. P. III.

Cap. 6. p.r<^. 665. Ejnsd Epht. ad Archmandritas et

religies, habitautes in A^Jia ih. Cap. 7. E.pi$t. Pulcher.

ad Fsasfam , prwfectam inor.njlerii in ALlia ib, C. 11. p.

6B0. Efusd. Ep. ad Monachos in ALlia ib.C. 12. p.6Sï.

f'ita S.Euthymii in Analectis Gracisp. 54. Paris» i688.4.
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imX behoorde te willen doorgronden , niets ftond in Ilï

ide Nierenfche Geloofsbelijdenis. Zoo ziet men, ^^[V^

hoe zich thans de aanhang der jMomphyfiten vorm- Hoofdff.

de , in plaats der Eutychiiianfche ; zijnde de Mono- ^^ C. G.

phyfiten hevige tcgcnflrevers der gemelde Kerkver-
\^^ ^^^i

•gadering, die hunnen naam kregen, omdat zij vol- ^ -

{Irekt maar éé7je natuur in Christus wilden ge-

leerd hebben. — De Keizer fchreef, in een' zeer

minzamen toon, aan de voornaamftc Monniken van

deze partij, zelfs op voorfpraak van ^cn Bisfchop

juvENALis , die echter nog niet weder herfleld had

kunnen worden. Hij beftrafte hen wel over de ge-

pleegde eiiveldaden, maar vergaf hun echter alles,

in verwachting, dat zij daar van berouw hebben,

en de openbare rust niet meer ftooren zouden. Ook

verklaarde hij, dat de vergadering van Chnkedon

geene nieuwigheid geleerd , maar alleen de lecre van

Nicea bevestigd had. Wij hebben, fchreef hij, ook

niemand tot het onderteekeiien of goedkeuren van

dezelve tegen zijnen wil genoodzaakt, nadcmaai wij

niet gezind zijn , iemand door vrees of geweld op

den weg der waarheid te brengen (*}. Ook fchreef

de Keizerin pulcheria aan dezclven, als ook aan

zekere bassa, Opzienftcr van een Nonnen Klooster

te Jeruzalem. Door het een en ander werden ein-

delijk deze onlusten in PalefJina, 'm het jaar 453,
grootendcels gedempt; theodosu's, de vlugt ge-

nomen hebbende, zotht ccnc fchuilplaats onder de

Mon-
(*) MARcfAN. Ep. ad Moimcli. l. c.

XI. Deel. E
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IlI Monniken op den Berg Sittai, juvenalis kreej

noF.K 2iin Disdom weder, en hield cene Synode, welke de
XIV

'

Hoofdft. regtzinnigheid van de vergadering van Chalcedon be-

na C. G. vestigde , en vele Monniken tot de gemecMifchap der
jnar 47 . ^^^^ wederbragt. Docli het duurde nog tot het
tot 022. ^ °

.. jaar 456, eer de Keizerin rudocia zich door Brie-

ven van LEO , door de raadgevingen van den Pijlaar-

heiligen siMEON, en het onderwijs van den Abt eu-

THYMius, met de Katholijke Keik verzoende (*).

Onlusten Erger gevolgen had de Kerkvergadering van Chal-

^^SyP^^ cedon in Egypte. Toen dezelve den Patriarch dios-

KORUS afzette, hadden reeds XV Egypti/che Bis-

fchoppen geweigerd, dit vonnis te onderteekenen,

ook wilden zij den Ciief van leo niet aannemen,

voordat zij een' nieuwen Patriarch , en van dezen

verlof zouden gekregen hebben. Men verkoos tot

nieuwen Patriarch proterius , wien dioskorus

zelf tot ^artsouderling en zijn' plaatsvervanger be-

noemd had, een man van den besten naam. Maar

vele vrienden van dioskorus weigerden hem te er-

kennen, en verwekten een oproer, in hetwelk de

foldaten, die het poogden te flillen, door het ge-

meen in den voormaligen Tempel van serapis ge-

dreven, en met denzelven verbrand werden. Maar

a,ooo andere foldaten , door den Keizer derwaards

gezonden, oefenden zulke buitenfporigheden , en de

Kei-

(*) Zie behalven de reeds anngehaalden leo M.

Epift. CXVII. CXXIII. ad Eiidoc. CXXiV. ad Mim,

PaLefl. CXXVII.



GESCHIEDENIS. 67

Keizer ontnam die van Ahxandri'è zoo vele voor- III

regten , dat zij zich fpoedig onderwierpen (*). y°^
De herftelde rust duurde echter niet lang. pro- Hoofdfl',

TERius moest zich geftadig van eene wacht laten ^^ C. G.

verzeilen , om veilig te zijn. Twee van zijne Geeste- ^^^^ ^^2'

lijken fcheurden zich af van zijne Kerkgemeenfchap

;

-.

de Ouderling timotheus, met den bijnaam iï^LU-
D^ni^ii*.

RUS, en de Kerkedienaar petrus mongus, en kre-archvan

gen verfcheidene Bisfchoppen en Monniken op hun- Alexan-

ne zijde. Vergeefs fchreef de Keizer marcianus mgord.
aan de Monniken te Ahxandri'è ; proterius deed

de Scheurraakers op eene Kerkvergadering m den

ban , en fommigen werden door den Keizer ten lan-»

de uitgebannen. Doch na 's Keizers dood , in het

jaar 457, fprak timotheus den banvloek uit tegen

de vergadering van Chalcedon , en vele Monniken

en gemeen volk bijëengebragt hebbende, begaf hij

zich op eenen vroegen morgen naar de Hoofdkerk

te Alexandrië , alwaar hij zich door twee der met

hem verbondene Bisfchoppen tot Bisfchop liet inwij-

den. De Veldheer van Egypte, dionysius , die

juist afwczend was, keerde ijllings naar de ftad te- ^

rug, en dreef timotheus de flad uit; maar weini-

ge dagen daar na rotteden zijne aanhangers weder te

hoop , en vermoordden proterius in de Doopkapel

van eene Kerk, in welke hij gcvlugt was. Zijn lijk

werd mishandeld, door de ftad geflcept, en ver-

brand, en de asch in de lucht geftrooid. Men gaf

van

(*) Linr.RAT. Btev. C. 14. fvagr. //. F.. II. 8. eui.oo.

ap. pijoT. Bibliotb. CoJ. CCXXX.

E a
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III van dit alles de fcliiild aan timotheus, die, op

BOEK 2iiiie beurt, in eenen Brief aan den Keizer leo,
XIV

Hoofdll. beweerde, dat proterius zich zelven dit alles be-

na C. G. rokkend had, en van cenen foldaat omgebragt was.

I r 6'^'>
^'^^ handhaafde hij zich in geheel Egypte als Pa-

trijirch van /llexandriê ; op eene Kerkvergadering

liet hij het Anathema uitgaan tegen de befluiten van

Chalcedon , en dcrzelver aanhangers , ook over leo ,

Bisfchop van Rome, en anatülius van Konjlanti'

nopolen (*}.

In deze verwarring baden de Bisfchoppen van de

Katholijke partij den Keizer om befcherming en

hulp; ook fclireven zij aan anatolius; waar tegen

TIMOTHEUS ook van zijne zijde een gefchrift aan

den Keizer ter hand deed komen , waar in verklaard

werd, dat de Gemeente te Alexaudri'è de vergade-

ring van Chalcedon verwierp , terwijl men om de

bevestiging van timotheus verzocht. Dus fcheen

men weder den toevlngt tot eene nieuwe Kerkverga-

dering te zullen moeten nemen , waar tegen echter

de Roomfche Bisfchop leo zich ten flerkflen ver-

zette, en waar toe ook de Keizer weinig lust toorn

de, aan wicn leo een wijdloopig onderwijs nopens

de Ketterijen van nestorius en eutyches over-

zond,

(*) Epiitt. jEgyptfor. Episcopp. et Cleri /llcxandr.

ad. Leon. Av.gv.it. in Cod. encycl. Epistolar. pro defen-

ftoiie Concil. Chalced. Ep. II, ap. HAnDt'iN. Tott:. II. p.

69 1. EVAGR. //. E. II. 8. LiBERAT. Breviar. Cap. 15.

CRNNAD. de Fir. lUujlr. Cap. 72. theodor, Lect. in

Excerpt. I, 8. RULOG, ap. piiox. /. c.
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zond ( * ). Hier op floeg de Vorst
. eenen anderen m

weg in , welke echter aan den Roomfchen Bisfchop ^°??

ook niet aangenaam kon zijn. Hij gaf in het jaar Hoofdft.

458 last , aan alle de Metropolitanen van zijn Rijk , f^a C. G.

om de Bislchoppen en andere Geestelijken Viin hun ^^^^ ^^^
Gewest te vergaderen , en hunne gedachten , door hen .

onderteekend, te doen opflellen. Op gelijke wijze

fchrecf hij aan de beroemdfte Monniken en aan den

Pijlaarheilig simeon (f). Een groot gedeelte van

de antwoorden dezer Bisfchoppen is nog overig (§);

hun getal beliep volgens fommigen op 460 (**),

volgens anderen wel op 5 of 600 (ff). Zij kwa-

men bijna algemeen overeen , dat de Kerkvergade-

ring van Chalcedon gehandhaafd, maar timotheus

en de zijnen afgezet en geftraft moesten worden.

Alleen EPiFANius , Metropolitaan van Perga^ met

nog XV andere Bisfchoppen van Pawfylie, waren

cenigzins in gevoelen van de overigen onderfcheiden.

Zij oordeelden wel , even als zij , over timotheus;

ook namen zij de befluiten van Chalcedon aan; maar

voegden 'er bij, dat zij die, even als den Brief van

LEO aan flavianus, niet als ecne Geloofsbelijdenis

voor de leerlingen in het Christendom , maar als

wapenen voor de Leeraars, tot beftrijding der Ket-

ters,

C*) LEON. M. Kpht. CLXV.

(f) FACUND. Ilcrmion. pro dcfen%. triuvi Capp. Lihr,

XII, Cap. 3. in Opp. siRMONDi Tom. II. pag. 575.

EVACR. Hiit. Ecdcu II. 9, 10.

(§) In Cod. Eiicycl. fupva l.

(*) pnoT. Cod. CCXXVIII. (ft) /,/. Cod. CCXXX.
E3
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III ters, aanmerkten. Ook wcnschten zij, dat leo en

BOEK ^Q andere Bisfchoppen dit toegeven, en de uitdruk-

Hoofdïl '^'"g tH'ee naturen nader verklaren niogten. „Want,"
«a C. G. fchrijven zij, „ liet komt op hetzelfde uit, of men

tot 6'' 2 " ^^ onvermengde eenheid van twee naturen zegt;

„ dan of dezelve uit twee naturen afgeleid ; of dat

„ eindelijk maar ééne natuur , de natuur des

„ Woords , maar mensch geworden , aangenomen

,, wordt. Het laatlle is zelfs het voegzaarafte, en

„ de Vaders hebben dikwijls zoo geleerd. De ver-

„ gadering verliest daar door niets van haar aanzien

;

,, maar wel kan dus de Eenheid in de Kerk herlleld

„ worden." De Keizer volgde de algemeene gevoelens

der Bisfchoppen, en .liet timutheus in het jaar

460 door zijnen Veldheer uit Akxandri'é weg, en

naar Cherfon in ballingfchap zenden. In zijne plaats

werd een andere timotheus verkozen, die door de

bijnamen van den Witten en salopiiaciolus van

den eerRen onderfcheiden wordt; een vredelievend

man, die, door het ontzien der nog geheel niet on-

derdrukte partij, de Kerkelijke rust tot het jaar 475

toe bevorderde (*).

Onlusten I" Syi'é veroorzaakte de weerzin tegen de Kerk-

in Syri»;
, vergadering van Chalcedon reeds in deze jaren eenige

doorpE- TT- f 1 I j

TRus onrusten. Hier had wel de tegenpartij van cyril-

ruLLo. LUS en de Alexandriners de overhand; ook was de

Sr

(*) EVAGR. Hiit. Ecclcs. II. pil. Brcvic. Hist. Eu-

tychianist. ap. sirmond. Totii. L Opp, pag. 433. lco M.

Ep. CLXIX. CLXXI. LiüERAT. Breviar. C, 16. theo-

FAN. Cironogr. pag. 91.
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Syrifche Abt barsumas , de voornaamde verdediger III

van het Eutychianismus aldaar, reeds in het jaar '??^^

458 overleden (*). Maar een uitlander, petrus, Hoofdft.

met Ci^n bijnaam de Voller , (Jvot.<^iu? of Fullo ,) om "^i C. G.

dat hij dit handwerk , nog Monnik zijnde , te Kon- ^^^^ g^^*

ftantinopolen oefende , zette het Patriarchaat van —

—

Antiochië in vuur en vlam. Uit zijn Klooster ge-

jaagd , waar hij Abt was , zoo men zegt , om zijn

flccht gedrag, werd hij Ouderling te Chalcedon-,

maar kort daar na weder in de Hoofdftad gekomen,

verwierf hij zich de gunst van zeng, Behuwdzoon

des Keizers, en Bevelhebber der Oosterfche Krijgs-

benden , met wien hij naar Antïóchi'è ging. Hier

maakte hij , met eenige ApolUnaristen , eenen aan-

hang tegen den Patriarch martyrius, en veroor-

zaakte eene fcheuring, voornamelijk door eene ver-

andering te maken in een Kerkgezang. Dit was het

driemaal heilig , ( Tcio-ayjov, ) hetwelk men dan

zong, zcc ''Is het in j^efaia VI. 3. voorkomt,

waarom het het Lied der Cherubijnen genoemd

werd; dan weder, (en zoo komt het hier in aan-

merking,) met deze bijvoegzelen gebruikte: Heilige

God! heilige fterkei heilige onfterfelijke ! ontferm

u over ons! In dit gezang voegde petrus nu nog

deze woorden in : die v9or ons gekruiftgd zijt ! te-

vens het Anathema uirfprekendc , over de genen

,

die ontkenden , dat God gekruist was. Dewijl cy-

R1LLU3 en de zijnen tegen de Nestorilinen de

fpreekwijzen , God is geboren^ geftorven ^ enz. ge-

bruik-

(*) AssLM. Bibliüth. Ovicnt. 7'. \\. C. i. p. 7. /). 295.

E 4
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III bniikten, terwijl hunne tegenftrevers dezelve ver-

BtM-:i{ wierpen, als eene vermenging der beide naturen in

IlüoiUil.
cmiisTus aanduidende, was het natuurlijk, dat de-

na C. G ze inlaslching bij iummigen goedkeuring, bij ande-

t^'t"^ ó^T ^^^ tegenlpraak , vond. Eindelijk kwam het zoo

—— ver, dat martyrius, niet in Haat, om deze bewe-

gingen te (lillen , zijn ambt vrijwillig nederleide ,

waar op petrus hetzelve aanvaardde; maar de Kei-

zer liet hem c>p ecne Sytiode afzetten , en bande

hem naar Onfis» Deze gLbeurteiiislen Ichijnen tus-

Iciien de jaren 463 en 471 voorgevallen te zijn ().

BAsiLis- De vergadering van Chalcedon hield zich dus,
KUS den

(T£^luI•c^J^. de rcgeering van Keizer leq, flaande;
troon ^ on 7 '

ovcrive!- deze Vorst werd in het jaar 474 door zijnen Klein-

digJ liob- 2oon LEO opgevolgd ; doch deze in hetzelfde jaar

be};iiii- overleden zijnde, kwam deszejfs Vader zeno op den

fli^tde troon, die in het jaar 474, of in het begin van het

pb'vfuën
volgende, door dasiliskus verdreven werd, die

zichzclven op den troon plaatlle. Onder zijn be-

fluur namen de Kerkelijke zaken cene geheel andere

keer. Hij gaf aan timotfieus .t.lurus de Patri-

archale waardigheid van Alexandrié weder , ook

herlteUie hij, beiialven anderen, petrus denFoUcr^

te Aini'fjchi'é. Ook kwam 'er een Plakaat uit, waar

bij de Bisfchoppen gelast werden , over den Brief

van LEO aan flaviancs en de nieuwigheden de?

Kerkvergadering van Chalcedon den Dan te fi)reken,

en

() TiiF.oMOR. Lcct. IJ. E. Excerpt. L. II. C,jp. 18.,

19. Bicvic. Hist. Euf^chion. pag. 435. /. c. thlofan»

/. c. pag. 97.
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en bevolen werd , die fchriften te/ verbrnnden. Dit Iir

bevel moesten alle Bisfchoppen oiidcrteekcnen , op !P^

ftraffo van afgezet te zullen worden. En nu veran- Hoofdfl.

derde on eens de rea;tzinnigheid van omtrent 500 "^ ^' ^«

Bisfchoppen , die , benevens de Patriarchen van
j^t ^j^]

^lexandriê , Antiöchie , en Jeruzalem , onderteeken-

^Q\\ (*). Maar daar tegen verzette zich akacius

des te ftandvastiger tegen 's Keizers bevel, terwijl

een groot getal ingezetenen van Konflantimpolen om

hem te onderlleunen naar de Kerk toevloeide; ook

predikte hij tegen den Keizer, deed treurkleedereii

aan , en liet zijnen Stoel en het Outcr in de Kerk

met zwart behangen, daniel , een Pijlaarheilige,

verliet zijne zeldzame woning , en kwam in de

Hoofdflad, alwaar hij openlijk met akacius deti

Godsdienst oefende. De Keizer verliet reeds de

ftad, omdat het volk dezelve dreigde in brand te

ftcckcn ; kort daar na vernam nASiLisKus , dat ze-

NO met een leger tegen hem in optogt was, al het-

welk hem zoo 'moedeloos maakte, dat hij met zijne

Gemalin in de Kerk ging, en daar akacius , de

Geestelijkheid , en de Monniken om vergeving bad.

Doch te laat, alzoo hij in het jaar 477 door zeng

van den troon gefloten en gevangen werd (f).

Natuurlijk was het, dat zen o, misfchien zoo zeno her-

veel

(*) EVAGR. ƒ/. Ecde%. III. 4, 5, 6. THEODOR. Lect.

L. I. C. 29-32, Brevic. Hist, Euiychian. p. 434. /. f.

LiriERAT. Brcviar. Cap. 16.

(f) EVAGR. Hisf. Ecc/es. III. 7, 8. tiieoüor. Leef.

Hist. Eccles. I. 32-36.

E5
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III veel uit haat tegen rasiliskus, en deszelfs aanhan-

^/^ geis, de Monophyftten ^ als uit genegenheid jegens

Hoofdrt. de Kerkvergadering van Chalcedon , door een nog in

na C. G.
i-iet ja^^j. ^-,(5 afgevaardigd bevel ( *

) , alle nieuwig-

toc 622.'^^*^^^" *^^^ voorgaande regeering vernietigde, de ver-

drevene Bisfchoppen weder herflelde, en bijzonder
ftcld

,
be-

jjj^,^ den Patriarch der IJoofdftad, de hem door

deKaiho- TLMOTHEus iï:LURUs ontnomene voorregten weder
lijken. gaf_ ^jg Je laatstgemelde kort daar na overleed,

werd zijn reeds gemelde vriend prtrus mongus,

te Alcxandrie ^ tot zijnen Opvolger verkoren, ze-

Ko , hier over verlloord , vernietigde de verkiezing

,

veroordeelde hem ter dood, en benoemde timo-

THEUS SALOPiiACioLus wedcr tot Patriarch. Doch

ook deze mishaagde hem, ten miniten den ijverig-

ften Katholijken, omdat hij te zacht was jegens de

JMonophyfitcn ^ die hem daarom openlijk toeriepen:

Zonder in uwe Kerkgemeenfchap te zijn , hebben

wij u toch lief! Toen hij in het jaar 482 overleed,

viel wel de keus der Alexandriners andermaal op

eenen vriend der vergadering van Chalcedon^ joan-

NES telaja; maar deze werd fpoedig van den Kei-

zer weder afgezet , en hot geen nog vreemder was

,

de Monophyfiet petrus mongus aangefteld. — Aan

den anderen kant moest petrus de Voller het Bis-

dom van Antiöchi'è verlaten, hoewel de rust in die

Gewesten even weinig duurzaam was. Een van

zijne Katholijke Opvolgers werd in eene Doopkapel

om-

(*) /. ló. Cod. de SS. Ecckfiis alwaar de naaio van

LBO verkeerd Haat.
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©mgebragt, en de naastvolgende moest weder voor III

eenen Katholijken wijken, dien het Hof derwaards ^^^-^

^ond. Als het naar den zin van den Roomfchen Hoofdft.

Bisfchop siMPLicius gegaan was, zou zeno alle "^ C. G.
Jogt» A*?^

Ketterfche Bisfchoppen uit het Rijk verdreven heb-
[^^^ ^^2!

ben ; maar zijne voortellingen maakten weinig in- —
druk (*).

Integendeel kwamen thans, zoo als zeer waar- Henoti-

fchijnlijk is , de Opperhoofden der beide partijen in
i^^n^uijgj.

het Oosten , akacius van Konjiantinopolen en pe- vnn een-

TRus MOXGus , benoemde Patriarch van ^/^'.t^»-
'^*" "°?'

ZENO mt-
dri'è ^ met malkanderen overeen, om de herltelling <ie>Teven.

van de Kerkevrede door een nieuw middel te be-

proeven. De Keizer zeno, wiens vertrouwen aka-

cius bezat , liet in het jaar 482 eenen Brief aan

de Bisfchoppen , Geestelijken , Monniken en andere

Christenen te Alexandri'é ^ in Egypte^ Liby'é en in

Pentapolis afzenden, in welken hij eerst zijnen ijver

betuigde , voor de bewaring van het Niceenfche Ge-

loof, als den voormuur van zijn Rijk en Regeering.

Maar juist wegens de belangrijkheid van dit Geloof,

vervolgt hij , hadden hem Archimandriten en ErC'

miten^ als ook andere eerwaardige mannen, met

tranen gebeden, eene verëeniging tusfchen de Heil.

Kerken te ftichten, welke de vijand van het goede

zoo lang van elkander gefcheiden had; waar door

fe-

(*) Brevic. Ilist. Eutych. pag. 434. /. c. liberat.

Brcviar. C. 16, 17, 18. evagr. UI. 8, lo, 11, ia.

SiMi'Licii Epiitt. ad Zciiou. et Acac. iii laudei Concil. T.

IV. Jf. 1070, TllEurAN. /. C. p. 105.
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in federt ontallijke menfchen, deels zonder Doop, deeli

^^^ zonder Avondmaal, geftorvcn waren, en een niet

Hootliih l^leincr getal vermoord was geworden. Hij maakt

na C G, hun duj; bekend, dat hij, noch eenige Christelijke

tot 62a! Gen?eente , eene andere Geloofsbelijdenis , of een an-

" der voorfchrift der Icere, dan het Xiceenfche ^ het*

welk te Konflantiuopolen bekrachtigd was, gehad

hadden, en hebben zouden; alle echte Christenen

waren op die Geloofsbelijdenis gedoopt; en de Va-

ders, die NESTORius te Efez£ hadden afgezet, had-

den het ook aangenomen. Over dezen Ketter en

over EüTYCHES fprak hij den Banvloek uit; en

keurde ook de lecrriellingen van cyrillus met des-

zelfs Xn Anathematismen goed. Bijzonder belijdt

hij, dat de ceniggeborcne Zoon van God, en God,

die waarachtig mensch is geworden , onze Heere

JEZUS CHRISTUS, censwczcns met den Vader, naar

zijne Godheid, en met ons naar zijne menschheid,

die nedergekomen , en uit den Heil. Geest en de

Maagd en vloeder Gods maria vlecsch geworden

is, één is en viet twee. „ Want, zegt hij, wij

zeggen, dat zoo wel de wonderwerken als het lij-

den, hetwelk hij, vrijwillig, in het vleesch heeft

doorgeflaan, aan éénen toebehooren. Maar die ge-

nen, die fcheidcn , of vermengen, of eenen blooten

fchijn invoeren, nemen wij volftrekt niet aan, na-

demaal de onzondige en waarachtige mensch wor-

ding geen bijvoegfel van eenen Zoon uitgewerkt

heeft. Want de Dricëenheid is Drieëenheid geble-

ven, ook wanneer één uit de Driêenhcid ^ God het

Woord, vkcich geworden was. Dewijl wij nu we-

ten ,

I
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ten, dat alle heilige regtzJFinige Kerken Gods, de m
haar 'beflurende Priesters , en ons geheele Rijk geene ^^^
andere bepaling der leere, dan de voorgemelde, heeft Hoofdft.

aangenomen , zoo hebben wij ons zonder onderlaten '^^ C. G.

met malkanderen verëenigd. Over elk' , die anders
{^^ J^^^

denkt, of gedacht heeft, het zij thans of ooit, te —^—
Chalcedon, of op eenige andere Kerkvergadering,

fpreken wij den Ban uit. Spoedt u derhalven, om

u met de Geestelijke Moeder, de Kerk, te verëeni-

gen, om met ons, in dezelve, gelijke Godlijke ge-

raeenfchap, naar dit eenige voorfchrift der leere, te

genieten."

Deze Kerkelijke Brief ( ) is vervolgens onder Derde

den naam mivl formiiUer van eenheid^ CEVo?i)wv,) 'f'-''^?!:'"'^
.

' ^ '-^ der Ge-
van ZENO, zeer vermaard geworden. Met hetzelve fchiede-

begint het ^^rrt'^ Tijdvak der Gefchiedenis van ^^ nis van de

Eutychianen en Monophjpten. Het is wel eigenlijk ^^^ ^^
alleen gerigt aan de Christenen in Egypte en de na- INIono-

burige Afrikaanfche Gewesten , alwaar de iiverigfte P"y"^^"'

vereerders van cyrillus en dioskorus zich be-

vonden, maar men mag ook gelooven , dat de Kei-

zer iet goeds van hetzelve in andere oorden der

Christenheid verwachtte. Het was met veel be-

hoedzaamheid ingerigt, en bevatte alles, waar de

hoofdpartijën in overeenkwamen ; het JSiceenfchs

Ge-

(*) Hij is ons bewaard door evagrius J^ht. Eccles.

III. 14. LiDERAT. Breviar. Cap. 18. heeft 'er eene nanu"

welijks middelrastige Latijnfche Overzetting vnn gegeven

;

manr facunous pro defetis. trium Cnpitt.L. Xil. Cjp. ^.

plaatzen van eene betere Vertaling.
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III Geloof; het gezag der drie eerde algemeene Kerk-
B()F^K vergaderingen; de veröordeeling van nestgruis en

Iloofdft. EUTYCHEs; eii ue lecre van de verëeuighig der na'

na C. G. furen in christl'S, tot één Per/oon , zonder fchei-

tot 622. ^'"^ '" zonder vernietiging. Daartegen werd alles,

wat voor de Monophyfiten aanftootelijk was, zorg-

vuldigst vermijd: de fprcekwijze , uit t:rea naturen;

de bekrachtiging der Kerkvergadering van Chalcedon

;

xie Brief van leg aan flavianus; en de veröor-

deeling van DiosKORUs. Ondertusfchen kon deszelfs

opftcUer het gewone lot niet ontgaan van zulken,

die tiisfchcn Kcikclljkc vcrfchillende partijen eenen

middehveg willen houden , van namelijk aan beiden

cf aan ecnc van beide de partijen te mishagen. De

infchikkclijkheill jegens de Monophy/iten werd van

hunne tcgenllrcvcrs zeer kwalijk genomen; dat men

den Roomfchen Bisfchop niet geraadpleegd, en van

den vermaarden Brief van deszelfs Voorzaat leo

niet gewaagd had , moest de tegenwerking van de-

zen en van de geliecle Westcrfche Kerk ven'iorza-

kcn; terwijl de Oosterlingen misnoegd waren, om-

dat de bij hen zoo b.atelijke Anathemntismen van

€VRiLLUs daar in waren aangeprezen. Op deze wij-

ze, hoc zcer>dit oplkl goed uitgedacht was, om
in Egypte zoo niet de ecnsgczindiieid , ten minften

«enige rust, te bezorgen, bevatte het tevens, als te

zaclit en infchikkelijk voor die eeuw, het zaad voor

nieuwe en nng flimmer twisten,

liet lic- In Egypte nam ook petrus mongus, in der

noticum ^\xi^\^ het Henoticon plcgtig aan in cene Kerk te

" Alexandri'é , en vernieuwde de Kerkgemeen fchap

met
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met de Katholijken^ zoodat bijna alle de Alexan- III

drifters thans maar ééne Gemeente uitmaakten (*). ^|^^

Evenwel was 'er nog een aantal leden van zijne Ge- j^oofdft.

meente , inzonderheid Monniken , die , omdat hij "^ C. G.

den Ban niet wilde uitfpreken over de Kerkvergade-
\^^ ^^j]

ring \zn. Chalcedon ^ maar zich veel meer met de

Katholijken verëenigd had, zich afzonderden, wor- ^^"§^°^'

dende , dewijl zij geen Kerkelijk hoofd hadden, A>c€-

(P«A:< of Hoofdeloozen genoemd. Vergeefs fprak pe-

trus nu over gemelde vergadering den Ban uit,

hetwelk hij echter naderhand ontkende gedaan te

hebben , vergeefs toonde hij ook zijnen ijver voor

zijne partij door het verdrijven van vele Monniken

uit hunne Kloosters (f).

Te Anli'óchië veroorzaakte het Henoticon andere Ooir te

onlusten. De Patriarch calendio bemoeide zich ".""'
cnie en te

wel niet met dezelven , maar als Keizer zeno in jeruza-

het jaar 4S*5 een oproer, hetwelk in dit Gewest'^™*

ontflaan was , met de wapenen gedempt had , zette

hij dezen Patriarch af, omdat hij een van de aan-

ftokers van hetzelve geweest was, en ftelde petrus

den Voller voor de derde maal aan. Deze ondertee-

kende het formulier, hetwelk de Keizer en akacius

voHlrekt ook in het Oosten erkend wilden heb-

ben.

(*) EVAGftrUS //. E. III, 12, 13, 15. MDERAT. in

Brcviar. Cap. 17, 18. theof. Chronogr. pag. 112.

(t) EVAGR. II. E. III' 16, 22. LIBEHAT. Brcv. Cap.

18. LEONT. Byzantiii. de Sectis Action. V. i'<) Riblioth.

Pair. Tom, VI. 1*. I. pag. 449.
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ben ( * ). De Patriarchen van Jeruzalem namen

insgelijks hetzelve aan , en hcrrtclden de JMonophyfi*

ten in hunne Kcrkgemcenfchap (f).

Geheel anders gedroegen zich de Roomfche Pa-

triarchen, sl^JPLICIUs, die in het jaar 483 overleed,

en zijn Opvolger felix II, of volgens anderen de
Scheii-

llltic. De afgezette Katholijke Patriarch van y^/^x-
nrurius

fclieii den «''^"'^'^ JOANNES talaja , en andere Oosterfche Bis-

Bisrchop fchoppen en Monniken, hadden den toevlugt naar
v.inllome „ ,,.

g„ ^,^,^
Kowe genomen. Waar op simplicius van aka-

Konflan- cius, den Patriarch van Koitjlantinopokn , gevor-
iiuopolen^gj.j

j^jj^^^ ^^^ joANNES herfleld, en petrus mon-

Gus verdreven zou worden, doch een weigerend

antwoord bekomen had. Zijn Opvolger felix, zich

geheel tut Rigter opwerpende, zond twee Bisfchop-

pen naar Kouflantinopolen ^ met last, dat zij de

Kerkvergadering van Chalcedon in hare eer hcrflel-

len, de afzetting van petrus bewerken, en aka-

CIUS noodzaken zouden , zich tegen de befchuldi-

ging van joannes talaja te verantwoorden , eii

tegen gcmelden petrus den Ban uit te fpreken.

Maar deze afgevaardigden werden, op last van het

Ilof ,
gevangen genomen , en door bedreigingen en

gefcheiiken overgehaald, dat zij met akacius, en

eenigermate met petrus zelven, wiens naam onder

de

(*) EVACR. III. 16. LIBERAT. Cap. I 8. LEONI. /. f.

THEOF. /. C.

( f ^ EVAGRirs , LIBERATUS //. CC. THEODOR. LcCtOr. Il,

50i Hts:. Ecclcs,
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de overige Bisfchoppen bij den Godsdienst werd III

afgelezen, in Keriigemeenrchap kwamen, felix, ^^^^

hier door te meer verbitterd , zette den Patriarch Hoofdll.

van Konflantinopolen , in het jaar 4!J4 , in eene te na C. G.

/?<7w^ gehoudene vergadering at, en cieed nem m
^-^^ ^„2.

deji Ban (*). Tot dtze. onderneming, waar toe •

de Rootiifche Bisfchop volftrekt geen regt had, ver-

ftoutte hij zich te eer , omdat hij den Duitlchen

Koning odoaker. tot zijnen Vorst, en alle de ijver-

aars voor de Kerkvergadering van Chalcedon op

zijne zijde had. Maar even hier door maakte hij

een begin , om de Oosterfche Kerk van de IFcster-

fche te fcheuren ; hoe weinig werking ook deze zij-

ne handelwijze op akacius deed, die zijnen Brief

niet eens aannam , hoewel een Monnik denzelven

op zijnen mantel vastmaakte, als hij in de Kerk

ging; ook bleef hij, door de gunst des Keizers be-

veiligd, in het bezit zijner waardigheid, in het jaar

489 , toen hij overleed, felix behandelde hij , van

zijn' kant , zoo als men verwachten moest , daar hij

deszelfs naam uit de Kerkeboeken het uitfchrappen

,

tn hem dus zijnen Ban terug gaf.

ZENO overleed in het jaar 491, en werd door OpfcliuJ-

ANASTASius opgcvolgd. Dcze was nog bij het Ie- ^'"S^^

ven

(*) FELIX Ep. I. ad Acac. Ep. II. ad Zeiiotu LibelL

Citationis ad Acacium trarsmiffui Ep. VIII. ad Acac. in

HARD. Concil. Tom. II,/». 81 1-83 1. Brevic. Hiit. Eutyc'j.

f. V.i%tn de iioviinc Acacii in siumond. 0/>/>. Tom. I. p.

434. MiiP.KAT. Unv. Cap. iS. evagr. /ƒ. E. III. is>

l({-2i. TItcoph. Chroii. p. 113.

XI. Deel. F
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lil ven van zeno, toen hij enkel een van 's Keizers

DOEK Gcliciinraden, ( S/AEMöfoj",) en iiog niet eens Se»

Hoofdrt. ^^^^'^ was, duor den nieuwen Patriarch van Kort'

na C. G. flantinopolen euphemius openlijk voor een' Euty»

tol %2 ^^^'^^'^[^^^^^ Ketter en vervolger der Kerk uitge-

maakt, die ook zijn' Stoel uit de Kerk had laten

onder de
j^^^j^,j^^ met verdere bedreiging, dat, als hij niet

van ANA- van gedrag veranderde , hij hem het haar zou laten

STA81ÜS. alTcheeren , en voor het volk te pronk ftcllen. ana-

STASiüs beklaagde zich hier over bij den Keizer,

die den Patriiirch rust gebood (*). De Moeders-

Broeder van ANASTASius was ^c\\ Mauichehi en

Aridnen gunllig; het een en ander zou genoeg ge-

weest zijn, om anastasius , zoo men op de te-

genkanting van den Patriarch acht had gellagen,

van den troon te weeren , maar de Keizerin wedu-

we ARiADNE , die met hem trouwde , en de Senaat

bleven (landvastig, en toen hij den troon beklom,

juichte het volk hem toe; Regeer! zoo als gij ge-

leefd hebt! evenwel dwong hem de Patriarch eenc

fchriftelijke bcëedigdc verklaring af, dat hij niet de

minde veriindcring in het Geloof zou ondernemen

,

welke verkl.iring aan den Opziener der Kerkelijke

Archiven in bewaring gegeven werd (f).

ANA.sTAsi- ANASTASIUS vocdde vredelievcude gezindheden,

useen
^j^ wenschte daarom, door verdraagzaamheid, de

vrienddcr ^ , ^ , ,. .... , ,, ,

verdrnag- verfchiUcnde Godsdienstpartijcn nader tot eikanderen

zaamheid te

(*) EVAGR. Jh E. III. 29. THEOF. Chronogr. p. Ï15.

(f) evag:i. H. e. III. 32. viCT. Tutiun. Chron. p.

3^5. THEOD. II. 6, 8.
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te brengen, waarom hij zich tegen alle ijveraars, UI

van welke partij zij ook waren, verklaarde. Als ^°^^

dus na de dood van petrus mongus te A!ex- Hoofdft.

andri'è in het jaar 491 de verdrevene P.atri'drch jo- na C. G.

ANNES TELAjA zljn Opvolger poogde te worden, •'^^'^ ^'^

kon de Keizer dezen ijveraar voor de vergadering -

van Chalcedon niet tot Opziener van eene Gemeen-

te aannemen, in welke daar door een nieuw vuur

zou ontftuken zijn (*). Daartegen was athana-

sius , die toen tot Patriarch verkozen werd, een

vredelievend man , die het Henoticon onderteekende

,

en de Kerkgemeenfchap onderhield met de overige

Patriarchen van het Oosten. Eenigen van zijne

Gemeente , en daar onder eenigen van die Scheurma-

kers, die Acephaïi
^ Q Hoofdeloozen ,^ genoemd wer-

den, verfchenen ten Hove, om een ander middel

van verëeniging voor te flaan , raajir de Keizer zond

hen henen, met het antwoord: dat het Henoticm

voldoende was (f)» Te Anti'óchi'è was petrus ^/ó

Voller^ in het jaar 488, overleden, en opgevolgd

door PALLADius, die dezelfde gevoelens had (§),
Eindelijk euphemius bleef, niettegenftaande zijne

ruwe handelwijze jegens den Keizer, ecnige jaren

lang, Patriarch van Konjiantinopolen, Maar de-

wijl hij onder het vermoeden viel van verlhndhou-

ding met de oproerige Ifauriïrs ^ liet anastasius

hem op eene Kerkvergadering in de Hoofdftad, in

het

C*) viCT. Tur.tin. l. c. TiIFOF. Chronogr. p, ug.

(t) I.lüiiUAT. Ih-fviar. C. 18. LilONT. /. c.

(§) EVAUU. III. 23. ri'EOF. /. C. p. n5.

F a
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IIi het jaar 495 of 49Ö gehouden, afzetten, niettegen-

BOF.'^ ftaande het gemeen een' opdand ten zijnen bchoe-

Hoofdir. ven verwekte (*).

na C. G. In zijne pluats kwam macedonius , dezelfde ,

tot %'>'. ^^" ^^'*^" ^'^'' ï"^'^'^*^''^ Geloofsverzekering te bcwa-

- ren gegeven was. Deze werd thans van hem af-

Oprocren gejijscht , maar hij weigerde ze over te geven , zoo

ftnntino- ^''^ ^^^ ^^ Akten of Handehngen der Kcrkverga-

polen. dering van Chalcedon , evenwel nam hij in het eerst

het Henoticon aan , en betoonde zich onverfchilh'g

omtrent de l\crkvcrgadering van Chalcedon^ doch

hij Ichijiit fpocdig door de Monniken, die voor de-

zelve ijverden , omgezet te zijn, zoodat hij met

geen' Hisfchop gemeenfcliap wilde oefenen , die deze

Kerkvergadering niet aannam. Hij had nu de Mon-

niken en het graauw op zijne zijde, die voor den

Keizer zelven gevaarlijk werden, zoodat hij zich

geftadig door den Develhebber der ftad liet verzei-

len. De partijen ontrustten malkander zelfs in de

Kerken, alwaar het dikwijls van razen en fchelden

tot liaan lmi vechten kwam. In het jaar 510 fleeg

de wanorde op het hoogst, toen een gecstdrijvcnde

Monnik,' SRvnR-us , die een hevig tegenflandcr van

de Kerkvergadering was, aan het hoofd van 200

Monniken te Konflantinopolen kwam, om macedo-

Nius en de Gemeente der Hoofdftad tot verëeni-

ging met hen te noodzaken. Na verfcheidene op-

toerige tooneelen in de Kerk en in de Ibd , vond

de

(_*) EVACRILS III. 31. TIIEOD. Lcct. II. p-IC. TIIEOF.

tag. 117.
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.de Keizer het dienflig, om den Patriarch in het III

jaar 511 af te zetten, en heimelijk uit c'e ftad te ^°!ij

eenden. De Schrijvers, welige dit verhalen (*), Hoofd(l.

ftellen als vrienden der Kerkvergadering doorgaans "^ C. G.

MACEDONius voor , als onCchiildjg en vereerings-
[^^ ^22,

waardig , maar dtn Keizer als een' vervolger en zeer -

ten kwade verdacht, omtrent het Geloof. Onder-

tusfchen komen 'er in hunne verhslen zelven blij-

ken voor, dat biacedomus tot vele onrusten ge-

legenheid gegeven , en verfcheidene dingen gedaan

moet hebben , die den Keizer oniiangenaam wa-

ren C t ).

Te Antiochi'è was ten dezen tijde federt het jaar Onlusten

409 FLAViANUS Patriarch', deze nam het Hetwti-^^,^'^^]^'

con aan, zonder juist op de vergadenng van Chal- •^y^^f,x.\s

cedott aan te dringen ; maar in het vervolg verklaar- verwkte.

de hij zich zoo veel te ijveriger voor dezelve.

Hier op befchuldigde hem een van hare hcvigfte

tcgenftrevers in dien oord, xenaias, die den Gr/V^-

fchen naam pihloxenus aannam , en reeds door

PETRUS den Foller ^ tot Lisfchop van FJiïrapoJis^

bij de Oosterlingen Mahug genoemd, was aange-

Md,
(*) EVAGR. III. 33, 44. THEODOR. LectOV. II. II- 14,

.17,20-24,26-20. THEOF. pag. 120, 128, 131, 133.

ViCT. Tiiniin. pag. 325.

f (t) LiBERAT. Brcv, Cap. 19. vcihnnlt, düt MACECfo-

I>Jiüs afgezet zou zijn, omdpt hij 1 Tim. \\\. 16. het

woord pj-voor «(f>avgf&).^») in 0£or vcriindcrd hcbbe. Men
vergel. ons voorgannde Xde Dicl^BL^. en voege 'crbjj

jp. WKssELiNü (Ie Euang. jusfu Iinp. Anait, nou cmcud,

F3
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ITI ftcid, naar wien ook ecne Syrifche Overzetting van

Bor.rc },Lt Nieuwe Testament den naam heeft, dat hij een
XIV

Iloofdfl.
^cstoriaan was ; met een lioop Monniken uit de

na C. G- Provintie Cynegika^ en het eedle Syy'te^ onverziens

10^622'^" -^"iiöchië gekomen, wilde hij flaviaxus met

geweld noodzaken , om behalven nestorius ook

andere Katholijkc Bisfchoppen in den Ban te doen.

Maar het volk, hunnen Bisfchop te hulp komende,

floeg eenigcn van deze Monniken dood, terwijl een

andere troep Monniken uit het tweede Syrië den

Bisfchop insgelijks kvv'amcn helpen. Evenwel behield

XENAjAS ten laaiden de overhand, en flavianus

verloor zijn Cisdom (*). Op ecne andere wijs

werd de Kerkgemeenfchap tusfchcn de Oosterfche Pa-.

triarchen en dien te Aïexandrié afgebroken, joannes

nikeota, die in het jaar 508 gemelde Bisdom be-

kwam , vergenoegde zich niet met het Henoïicon ,

maar wilde ook voldrekt de Kerkvergadering van

Chalcedon verworpen hebben, waarom hij zich van

de Kerkgemeenfchap onthield met allen, die zulks

weigerden (f).

Nieuwe Nog droeviger keer namen deze Kerkelijke twis-

Oproeren ^^^ jn (Jc laatflc jaren van den Keizer anastasius.

TiMOTHEUS, die, in het jaar 511, Patri'drch van

KonftantinopoUn was geworden , verklaarde zich

voor de Kerkvergadering van Chalcedon^ omdat de

Abt van een Klooster zich anders niet door hem

wil-

(•) EVAGRIUS III. 31, 32. TIIEOF. fn<^. 122 , I30,

"nCTJR Timufu ptig. 326.

(I) LIBERATÜS Cap. 18.
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wilde laten inwijden, maar op eene bedraffing van III

den Keizer, fprak hij den Ban nit, over allen, die ^^^^

ze aannamen. De Keizer beval tevens, dat menpioofdft,

het driemaal Heilige met het voorheen gemelde bij- na C. G,

voegfel, openlijk zingen zou. Hier door o^^f^ond J^'^'"

|^,]

in het jaar 512, bij gelegenheid van eenen Gods-

dienftigen omgang , een geweldig oproer , hetwelk

vele menfchen het leven , en den Keizer bijna zijn'

troon kostte ; alzoo de beide partijen van den

Schouwburg zich tegen hem verëenigden, eene me-

nigte huizen in brand flaken, zijne ftandbeelden

mishandelden . en fchreeuwden , dat twee van zijne

Staatsdienaren voor de wilde beesten geworpen

moesten worden, zoodat de Keizer met de duurfte

beloften het volk naauwelijks bedaren kon. Eene

Kerkvergadering, die hij ter zelver tijd te S/don deed

houden ,
poogde ook vergeefs de eensgezindheid te

herftellen; integendeel werden de vrienden der ver-

gadering van Chcikedon nog meer verbitterd, toen

in het jaar 513 die zelfde Monnik severus , die

drie jaren geleden het oproer met 200 Monniken in

de Hoofdflad verwekt had, het Bisdom van Antio^

chi'è verkreeg, en elias. Patriarch van Jeruzalem^

afgezet werd, omdat hij de Kerkelijke gemeenfchap

met hem weigerde. De Keizer, thans een grijsaard

van 80 jaren , vond zich te zwak , tegen den haat

der partijen, de listen en ftreken der Bisfchoppen,

en de razernij der Monniken. De Katholijken ^ of

die voor Chalcedon waren , klaagden over onder-

drukkingen , en zagen overal wonderen , als merk-

teekenen van het Godlijk ongenoegen over hunne

F 4 par-
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III pnrti'.ü!). Dan regende het, naar het verhaal van

BOF.K vicTOR, flsch lil plaats van water te Konftantitio
XIV

Hoofdfl, P'^^*^^ » ^*^^" "^^" ^^^'' ^^ veranderde Trifagion

na C. G. zong; dan werden zelfs, gelijk die Chronijkfchrij-

to't
6^-1" ^'^'^ niet^nt te weten, alle ISIonophyp.ten te Alexandri'i

' en in geheel Egypte , van allen oiiderdum en (land ,

van boozc geesten bezeten ; hielden op te Ipreken

,

blaften als honden, en moesten ruet ketenen naar

de Kerken getrokken worden, om hunne gezond-

heid weder te krijgen; want zij knaagden aan hunne

eigene handen. Aan eenigen van hen verfcheen een

Engel, in de gedaante van een' man, die hun aan-

zeide, dat dit ue ftraffe was, omdat zij de Kerk-

vergadering van Chalcedon gevloekt badden , en hen

voor het toekomende tegen zulke euveldadcn waar-

fchuwde. Misfchien met deze g2estdrl^'erij bcfmet,

of door deze partij opgeftookt, of wel enkel, om
door den roem van regtzinnigheid toevloed te krij-

gen, rukte de Veldheer vitalianus, die onlangs

was opgedaan, in het jaar 514, met 60,000 man-

nen voor KonfjLïntlnopolen^ vooiweJidende, dat hij

kwam, om het Geloof der Regtzinnigcn te befcher-

nien, en zich den afgezcttcn macedonius aan te

nemen. Dj Keizer zag zich, in dtzt verlegenheid,

genoodzaakt, om met dezen oprocrmaker den vrede

te lluiten op voorwaarde, dat de afgezette verdedi-

gers der Kerkvergadering in liunne ambten herfleld ,

en dat op ecne nieuwe Kerkvergatlering dj eenheid

ia de Kerk herflield zou worden (*}.

Doch

,

(*3 B.VACÜ.. fliSi.EicIcS. UI. 32-34, 43, 44. T.JEODOR.

Leer.
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Doch, volgens , de KathoUjke Schrijvers, ging de m
Keizer hier weder geveinsd te werk. Alhoewel de ^^'^

Monniken in. Palestina voor de Kerkvergadering van Hoofdrt.

Chalcedon en tegen severus van Antiöchïè ernilig «a C. G.

aan hem fchreven , dwong hij nogthans den "ieu- ^'^^'^ ^^2*

wen Patriarch van zijne Hoofdilad, joannes, de -

gemelde vergadering te veröordcclen (*). Onder- P^'^icr-

tusfchen zette hij de onderhandelingen niet de Bis-
,..^j^ j^g^.

'

fchoppen van Rome voort, om de verzoening met deRoora-

de Oosterfche Kerken daar te ftellen , waar in hij !5!^^
' fchoppeo

weder blijken gaf van zijne vredelievendheid. De

Bisfchop FELix had door zijn gedrag omtrent den

Patriarch akaciüs cene fchcuring veroorzaakt. Zijn

Opvolger GELASiLS, fcdert het jaar 492, beant-

woordde de vreedzame voorflngcn van den nieuwen

Patriiirch van Konfiantinopokn ^ euphemius, met

eene ondragelijke trotsheid, welke zich onder het

kleed van regtzinnighcid verborg (f), begeerende

voKirekt, dat de naam van akacics uit de Kerke-

.boeken zou gefchrapt vvorden. Maar zijn Opvolger

anastasius toonde meer gezindheid tot vrede

,

doch deze overleed fpoedig, reeds in het jaar 498;

^SYMMACiius, die hem opvolgde, was weder hevi-

,ger, en dreigde den Keizer zelven met den Kerke-

Jijken Ban (^j). Desniettemin deed de Keizer, in

.f. het

Lect. II. 28, 29, 5T-33- tiieofan. />rf^. 133. maucell.

Chron. pag. 287. vicT. Tunon. pag. 326.

(*) MARCELL. VICf. TriEOIAN. //. CC.

(t) GEL. Ep. I. adLupbcm. in labb. Cunc T. IV. />. 1 1 57.

(§) SYM.M. Apohg. adv. I:i:p. jiiiast. l. c.p. i2jj6.

1' 5
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lil het nanuw gebragt door vitalianus, den nieuwen
BoRit Roomfchen Bisfchop hormisdas in liet Jaar 515 op

Hoofiin. "i^uw voorftcllen , om eene door den Keizer te be-

na C. G. fchrijvcn Kerkvergadering bij te wonen. Deze kwam

to't
62'>' ^^' "^^'- ^'^^ fr^fK-U m^^r daar voor zond hormis-

——— DAS tweemaal afgevaardigden naar Koiiftantinopolen y

ander welke de vermaarde ennodius was. Maar

alles werd verijdeld door de trotsheid en onbuig-

zaamheid van den Roomfchen Bisfchop , die om-

trent AKACius geene verzachting wilde dulden , zoo

dat de Keizer hem eindelijk in het jaar 517 fchreef,

dat liij zijn verlangen door flilzwiigen zou terug

liouden , alzoo hij het voor redeloos hield , vrien-

delijke verzoeken bij lieden te gebruiken , die niet

verzocht wilden zijn ; maar die alles hardnekkig ver-

wierpen: „ want," zegt hij, „ wij kunnen wel

,, beledigd, en onze verzoeken afgewezen worden;

„ maar bevelen laten wij ons niet (*)."

Dood van In het volgende Jaar ftierf de Keizer anastasius.
Keizer ^en Vorst, die, fclioon hij het Geloof der Katho-

sius.
Ujkcn was toegedaan , bij hen nogtans in een"" kwa-

den reuk ftond , omdat hij ook andere partijen ver-

dragen en den Kerkevrede bevorderd wilde hebben.

Men verdichtte naderhand van hem allerhande leu-

gens en lasteringen, bij voorbeeld, dat hij de Bis-

fchop-

(*) Epht. Athanas. ad Hormiui. ap. labb. Conc. l. c,

p. 1421. Hormiid. Reap. p. 14-22. Anast. Ep. p. 1425.

Hormiid. ad Anast. et Indiculus, qui datus est Ennodio

êt aliis legatis Apostol. fedis Conftant. ah Tlormisda pag,

T426. aliie Rphtt. p. i^^o.Ep. Athan.ad Horm, p.i^6o^
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fchoppen door het uitfchrijven eener Kerkvcrgp.de- m
ring bedrogen, en als hij door het volk van mein- ^^^^

eed befchuldigd werd , als een Mantcheër gezegd Hoofdfl.

zou hebben , dat 'er eene wet was , die hem vrij- na C. G.

liet, om, in gevalle van nood, den eed te bre- J^^'-
f''^*' ' '^

' cot 622.
ken (*}. Ook vertelde men , dat hij door den .

blikfem gcflagen en gedood was (f), ja na zijne

dood, bewerkte hormisdas nog, dat zijn naam in

alle Kerkeboeken doorgefchrapt werd (5).

Onder zijnen Opvolger justinus, die 9 jaren re- justinus

geerde, en anastasius noch in bekwaamheden noch j^^^"]*"

fn gevoelens evenaarde , en enkel foldaat en Veld- Kachoüj-

heer was , veranderde de flaat van zaken geheel. ^^"^

De Kerkvergadering van Chalcedon kreeg volkomen

de overhand, het Hemticon verviel, en de Griek-

fche Kerk werd met de Roomfche verzoend, geheel

op de voorwaarden, welke de Roomfche BL-fdhop

begeerde. De Keizer , die lezen noch fchrijven kon ,

liet de Kerkelijke zaken geheel over aan zijn' Zus-

ters Zoon, jusTiNiAAN, cn eenige Staatsdienaren,

De Katholijke partij , die op het einde der vorige

regering reeds een merklijk overwigt gekregen had,

2€gepraalde te Kon/iantinopolen volkomen , door een

vreeslijk oproer in het jaar 518, waar in het volk,

opgeftookt door de Monniken, en misfchien zelfs

door eenige aanzienlijke lieden van het Hof, den

(*) TiiEOFAN. Chonogr.-png. 13??.

(t) Idem pag. 141. VICTOR />^^. 328.

( § ) Inter HormUda Epiitt, in LABBEI ConciL Tom^
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m Patriarch joannes dwong, om op eene plegtige

BOFK
\\yX\zc dc vcFi^adering van Chalcedon aaii te nemen,

XI \^
^

Hoofdrt. ^^ SEViiRus den Patriarch \\a\\ Autiöchi'è ^ dit'U

na C. G. men voor een' JSlanichur fcliold , in den Ban te

tóe ó-^a!
*^'^'^" ^*^* ^"^^^^ voorJeelige keer voor de Synode

- ftrekte zich fpoedig tot het geheele Rijk -uit, en

fcliijnt zelfs door Keizerlijke wetten bevorderd te

zijn; men hield Kerkvergaderingen ; hier en daar

werd geweld geoefend j en binnen kort was de partij

der Manophyfiten zeer gedaald (f).

Loi?:e De Patriarch seveuus was thans het Opper-

^';l^"''f Jioofd der Blomphyfitcn. Deze was bij de Katho^

Ujkm zeer gehaat, en werd door de Geestelijkheid

en Monniken van Antïóchi'è befchuldigd (§), dat

hij vele Monniken had laten ombrengen , gevangen-

huizen gebouwd, om de rcgtzinnigen in op te flui-

ten. Kerkelijke goederen vervreemd, onder anderen

de gouden en zilveren duiven, welke boven de al-

taren en doopvonten hingen, onder voorvvendzel,

dat dit geene betamelijke afbeelding ware van dea

Heil. Geest. Hij was cgn geleerd man , die veel

ge-

( * ) ƒ/; /let. Conc. Cpolit. a. 531^. Act. V. ap. HARD.

7. II. pag. 1333.

( f ) Relatio ad Joann. Patr. a Syiwdo Congreg. l. c.

p. 1321. Ep, Joann. Cpol. ad aliöi Episc. I. c. p. 1341.

Refcript. Joann. Hieros. ad Joann, Cpol. ibid. Ep. Epi-

phan. Episc. Tyrii ad Synod. Cpol. p. 1345. Epist. Episc,

fee. Syn\e ad Joann. Patriarch, p. 13(11. evagr. IV. 7,

(§) In een klaagfchri fc ann joannes den Patriarch

en zijne Synode l. c. pag. 1317.
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gefchreven heeft ter verdediging van zijne partij. Hij III

beweerde in chPvISTUS céne natuur uit de heide
^^^^f.

naturen , zonder vermenging ( * ). Het oogmerk Hoofdft.

van het Hof was , hem niet alleen af te zetten , "^ C. G.

maar ook naar Konftantiuopolen ter flrafFe te laten
\^^ ^{^'

voeren , niisfchien wel ter doodflrafFe , doch hij

vlugtte naar AlexandrVè ^ waar hij veilii^ was (f).

Verders leveren de berigten der MouGphyJiten meer

voorbeelden van ftraföefeningen en wreedheden tegen

hen in Syrië en Blefopolamië , onder deze en de

volgende regeering gepleegd, welke niet allen fchij-

nen te kunnen ontkend worden (§).

XENAIAS of PHiLOXENus , Bisfchop van Hierapo- Lotgeval-

Us of Mahug in Syrië , insgelijks ée'n der geleerdfte ^f"
^^"

en werkzaamfte Leeraaren der Monophyfitm ^ had

met vele anderen een gelijk lot; ja hij werd, ter

plaatfe zijner ballingfchap, in eene kamer vol rook

verdikt, assemani (**) heeft aanmerkelijke fl:uk-

ken medegedeeld, uit zijne Schriften en Brieven,

zoo als uit drie Verhandelingen over de Drieëenheid

en de Menschwording van Christus; uit eene an-

dere, over de fldling^ dat één van de Drieëenheid

memch geworden is ^ uit zijne Geloofsbelijdenis enz.

Door de overmagt der Katholijke partij , in het Verzoe-

Griek'

(*) ABULFARAi Wit. Dj)mst. p. 93. vers. Lat. vocoK,

(t) EVAGR. Hist. Ecdcs. IV. 4. LiBERAT. Brev. Cap.

JC). TiiEOFAN. Chroiiogr. pag. 141.

(5) Ckron. Joaun. Episc. Aft.e in Aifewan. Bi-

blioth. Oriënt. Tom. II. pav'. 50.

C**) nm. Or. T. 1. p. 81. T. 1[. /;. 25, op, 33, 39.
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III Grickfche Keizerrijk, werd ook de verzoening met
BOEK Jeu l3isfchop van Rome befpoedigd. De beide Ker-

Hoofdll ken waren niet gcTcheiird , om het Geloof, maar om
na C. G. de Kerkelijke Gemeenfchap van den Patriarch aka-

tot
61'^' ^^^^ ™^'- ^^" Monophyftet petPxUS mongus; om

den B.in , door den Roomfchen Bisfchop ff.lix des-

nlngtus- vvegens tegen hem uitgcfprokcn : en eindelijk, om-
fchen don

, , „ . , ,. n , ,

Eisfchop aat de Pairturchen van KonJtanUnopokn^ en andere

vanRome Bibfchoppen , geweigerd hadden , de wenigheid van

ftandno- ^^^ vonnis te erkennen. Thans deden de Keizer en

polen. zijn Patriarch joannes , waarichijnlijk door het

oproerig volk gedrongen, te Rome de eerfte voor-

IlcUen tot vrede; waar op hormisdas afgevaardig-

den naar Konfiautinopoïen zond , doch met uitdruk-

keiijken last, niet eer tot de Kerkgemeenfchap met

den Patriarch te komen , voordat hij den Ban tegen

AKACius uitgefproken en een hun medegegeven For-

mulier onderteekend had. Ver van de Hoofdftad,

werden deze afgevaardigden te gemoet gegaan door

JusTiNiAAN , thans reeds Medekeizer met zijnen

Oom, en andere Rijksgrooten ; en de onderhande-

ling in het Paleis, in tegenwoordigheid des Keizers,

den Senaat , en vier Bisfchoppen , die in naam van

den Patriarch tegenwoordig waren , begonnen , en

den volgenden dag reeds ondcrteckende de Patriarch

het gemelde Formuher. Alles gefciiiedde, wat hor-

misdas had voorgefchreven ; de namen van aka-

cius en vier van zijne Opvolgers, als ook die van

de Keizers ztsNO en anastasius werden in de

Kerkebocken uitgefchrapt
; ja de Patriarch erkende

,

dat de Roomfch^ Kerk in, pbtrcs op ecne rots ge-

bouwd
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bouwd was, en belocfde voor het vervolg, altijd lil

in de gemecnlchap dejzclve ic zullen blijven , en ^?^^

allen , die met haar niet overëenftemden , te zullen Hoofdfl.

befchouwen, als onder den Ban liggende (*). Men na C. G.

kan niet anders denken , of de Roomfche Bisfchop ^^^ ^{j*

had deze zijne overwinning, 'm het jaar 519, te .u '

danken aan de oproerigheden van het volk te Kon-

fiantinopolen , ook gelukte hem zijn oogmerk niet

overal. Te Thesfalonica verzette de Bisfchop zich

tegen zijne afgevaardigden, en fcheurde het Formu-

lier openlijk in (lukken ; een van hen werd door het

volk mishandeld, en anjcren, die tot hun gezelfchap

behoorden , verloren het leven. Ook weigerden niet

weinige Aziatifche Bisfchoppen , onder anderen in

Pontus, volftrekt de namen der overledenen, die

hun waard waren, door te fchrappen, zoo ook de

Monniken en Geestelijken te Jeruzalem^ Antlöchi'é

^

en in het tweede Syrië, Op ééns raadde het Hof

ook aan hormisdas zachter maatregelen aan , en in

het vervolg zijn zelfs twee van de door hem ver-

oordeelde Patriarchen , euphemiüs en macedo-

niyjs , de eerfte als Confesfor , de ander als een

Heilige , door de Griekfche Kerk vereerd (f). On-

der-

(*) JiistitJi Epp. ad Hormisd. et Hormisd^e ad Jiifli-

num ap. labb. Concit. T. IV. />. 1469. Indiculus, quem

acceperunt Lcgati /Iposiol. fedis p. 1 476. Libel/m 'jfoauu.

Cpol. p. 1486. Sui^gcitio Legatt. p. I487.

(t) Si'SS^stio Ccrinani Episc. etc. p. 1509. Ep. Just.

ad Hormisd. p. 1527, 1541. Exempluvi precum Claic.

et Abbat. Ilicros. Antiocb. p. 1542.
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ni dcrtusfchcn werd de ftaat der Kerk over het geheel

BOEK onder de regering van justinus weder op den

Hoofdll. voet gebragt, zoo als zij voor het jaar 482 gedaan

na C. G. had. Het Ileiwticou verdween van zelf, zonder

tot 6'"i ^'S'^ilij'^ ingetrokken te wezen , en Egypte uitgezon-

m derd, was de regtzinnigheid van Chalcedon overal

de hccrfchende geworden.

Vierde ^^an de regering van Keizer tustinianus, in

vnnde^ het jaar 527, tot liet boerin der Vilde eeuw, het-

Gefchie- welk als het vierde Tijdvak der Gefchiedeuis van
clenis der

^^ Eiitychianen en JMonopfnfiten kan aaneemerkt
Eiitvchi-

-^

. , ,• j , .

sneryen worden, vermenigvuUligden de twisten en partijen

^lono- buitengemeen , welke aan de Eütyhianery haren

' oorfprong of aanleiding verfchuldigd zijn. Niet al-

leen gingen de Katholijken en Monophyfiten voort,

tegen malkander uit te varen , maar elk van deze

hoofdparti'ün werd inwendig bijna op dezelfde wij-

ze verdeeld. Eene nieuwe algemeene^ (^Oecutneni-

fche^') Kerkvergadering, welke aan A(17.q. verwarrin-

gen onder de Katholijken een einde zon maken

,

vermeerderde ze veel eer, terwijl de Monophyfiten

^

die hunnen ondergang nabij fchenen, zich zoo on-

verwacht en gelukkig hcrflelden , dat zij juist van

dezen tijd af, eene vaste en ecnige partij werden,

die niet weder vernietigd kon worden.

Keizer Zoo dra justinianus Keizer was geworden, gaf

jusTiNi- 1^-^: gene wet uit, dat alle de Oosterfche Gemeenten
Ahn be- / . , ., , , . ,

gunlri-'t ^'^ ï"'^'" a'gci^i^eiJe kerkvergaderingen zouden er-

Wen Ka- kennen (*); maar zijne Gemalin tiicodora nam

daar-

(*} viCT. Tunon. Chroti, pag. 328.
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daartegen even yverig de partij der Monophyftten III

onder bare btfchermiiig (*), en bragt bij den Kei- ^^^-^

zer te vvege, dat hij severus , den beroemden uoofd O.

Leeraar van deze partij, bij zicli deed komen. De •i'i C. G,

Monophyftten ^ die wel gedrukt, maar niet onder- '^^ ^22!

drukt waren, begonnen hier op zelfs in de Hoofd-

ftad zich weder te bewegen: en als dezelve in het'^' '-
f"

'

,
'.narr de

jaar 534 dooreene hevige aardbeving gcfchud werd, Keizerin

liep de gehcele ftad op een open plein 's nachts te^'^'^P'^'
RA deïMo*

hoop, en bad het Trifagion ^ met het bijvoegfcl van lop'^yQ.

PETRUS FTLLo; den volgenden morgen fchreeuwde un.

het volk , dat de Keizer het door de Bisfchoppen

te Chalcedon opgeilclde Boek zon laten wegnemen

en verbranden (f). Misfchien was deze begunfti-

ging van theodora oorzaak., dait de Keizer waar-

fchijnlijk in het jaar 533 een gefprek liet houden

tusfchen de beide partijen (§), alwaar vp.n de zijde

• der Kathoiijke vijf Bisfchoppen , en onder hen iiy-

PATius van Efeze^ die het woord voerde , en van

de aanhangers van severus zes afgezette Bisfchop-

pen tegenwoordig waren; doch dit gefprek, gelijk

meer anderen , die vervolgens gehouden werden ,

was zonder eenig gelukkig gevolg (**).

.^
Ondcrtubfchcn bevorderde de Keizerin theodo- Onibnd

J RA,

() EVAGR. IV. Hiit. Ecdcs. lö.

( t ) Chron. Pafchale pag. 54 1

.

(5) ^Vij hebben daar nog een verhaal vnn, doch en-

kel in eenc Lutiiiifclie Overzetting: CoH. Cathol. cuin

Severidti. in \i.\K\i. Cuiicil. T. Il, />. 1159 1174.

e**) joANN. EpiiC. /Ifu' ap, M^z^i Bti/.Or.TAlp.i^*

XI. Deel. G
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111 RA, door haren invloed, in het jaar 535, anthI-
BoEK t^ivs, die het Bisdom van Trapezus nedergelegd

Hoof^lft. '^'^'^» ^^^ Patriarch der Hoofdftad , die zich weldra

na C. G. van genegenheid voor de Moiwphyfiten verdacht

tot 6'^r>' ^^^^^^t ^1 die, door den Rootn/chen Bisfchop aga-

— PETüS , die in het jaar 536 van weegen den Koning
vnstig- jg^ Oostgothen aan het Keizerlijke Hof kwam, tot

Jen de bekentenis gebragt werd, dat hy de Kerkverga-

Roora- dcring te Chalcedon niet aannam. Ook bragt aga-

Bisfchop
PETUS bij den Keizer te wege , dat anthimus aige-

viGiLJus. zet, en menas of mennas in deszclfs. plaats ver-

koren werd. Vervolgens liet de Keizer in dat jaar

536 door dezen nieuwen Patriarch eene vergade-

ring houden, welke tegen severus, gewezen Pa-

triarch van ^ntiöchi'é^ petrus, Bisfchop van /IpO'

mea , en d^^w Monnik zoaras , den Ban uitfprak

,

waar na de Keizer hen buiten de (leden bande. In

zijnen Brief dcswegens aan mennas gerigt, be-

fchuldigt hij severus zeldzaam genoeg, dat hij te

gelijk de tegen elkander ftrijdige dwalingen van nes-

TORius en EUTYCHES hebbc aangenomen ( * ).

Ondertusichen werd vigilius , door de Keizerin

THEODORA, in het jaar 537, met geweld, in het

Roomfche Bisdom ingedrongen (t)> onder belofte,

dat

() Concil. Cpol. fub Mena ap. Hard. T. U. p. uOs-

1404. Conftit. facra lujl. hup. contra Anthim. Sev. G?f.

p. 1405. LinEPv, Brev. Cap. 21. evacr. H. E. IV. ii,

AN.\?T. A?/. Potitif. f. Lib. Poiitsf. iu A^ap. Cap. 58.

TH EOF. iti Chron zon. Ann. XIV. 8.

(I) Vergel. Deel X. Bladz. 1B9.
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dat hij de herllelling van antiiimus bevorderen zou, III

gelijk. hij dan werkelijk , maar in het geheim, aan ^^^
dezen en andere Monophyfitifche Bisfchoppen, in Hoofdd.

eenen Brief en Geloofsbelijdenis , die nog voorban- "^^ C. G.

den is, zijne overëenftemming in het Geloof duid-
^^^^ ^^2'.

lijk verklaarde (*). Eenige jaren daar na beleed .

echter dezelfde vicilius , als de Keizer hem waar-

fchijnlijk eene verklaring afvorderde, ten einde hem

in zijne waardigheid te bevestigen , die hij zich zoo

fckandelijk aangematigd had, in twee Brieven aan

dezen Vorst en aan den Patriarch mEx\nas (f), op

het plegtigst, de Kerkvergadering te Chalcedon te

erkennen , en in de tot hier toe gevelde Banvloeken

tegen alle derzelver tegenpartijders toe te ftemmen.

Te Alexandrl'è , alwaar de 3Ionophyfiten tot hier Oprchnd-

•toe de overhand gehad hadden , verloren zii dezelve ^'""^" ^^

Alexrcn-

insgelijks omtrent het jaar 506. Na de dood van drie.

hunnen Patriarch timotheus, was, door toedoen

der Keizerin , theodosius aangefleld , maar het

volk en de Monniken verklaarden zich voor gaja-

Nus; beiden waren zij Monophyflten ; evenwel zag

TiMOTHEUS zich geuoodzaakt , va-xiKonflantinopolen

te wijken , doch ook deze ihd moest hij verlaten

,

omdat hij de vergadering van Chalcedon niet wilde

aannemen. Een Egyptifche Abt, paulus, die de-

2en eisch des Keizers voldeed, werd nu tot Patri'

arch van Alcxandric gewijd, en de Keizer gaf hem

zelfs de magt, om de Bevelhebbers van het Krijgs-

volk

^') Tn r.iriER. Brev. Cap. 22. viCT. pasr. cj^o.

(f) Ep. IV. et V. in laru. Coiic. T. V. />. 315,318.

G 2
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III volk te /^lexandri'è af- en aan ie Hollen, doch zicli',

BOEK
jj(3^3i. niisbruik dc/.cr ma^t, aan wreedheid fchuldii

XIV
Hoofdft. gemaakt hebbende , verloor hij zijne waardigheid

na C. G. fpoedig (*). Deze verandering in de Kerk van Alex-

Cüt 622! ^^^^^^ had, indien men anders cenen gelijkti)dii];en Oos-

——— terfchen Schrijver (f) gelooven mag , eene merkwaardige

uitwerking bij eenige naburige Volken, abrahai^f,

200 verhaalt hij. Koning der Ilomeritcn^ of Hnni'

jaren ^ in Gelukkig- Arablè ^ had zich van Alexan-

drie eenen Bisfchop laten zenden, eer de Kerkver-

gadering van Chalcedon daar was ingevoerd. Na
deszelfs dood , hoorendc , dat deze Kerkvergadering

daar aangenomen , en theodosius afgezet was

,

omdat hij zich daartegen gekant had , wilde hij gecif"

Bisfchop meer van daar hebben. Van dezen tijd af

werd , zoo wel bij de Hvmeriten , als bij de Ethia-

pi'érs en Indianen, (waarfchijnlijk eene andere .^/-

kaanfche natie,) het gebrek aan Priesters ftecds

grootcr. Zij zonden wel jaarlijks Gezanten, met

groote gefchenken, aan Keizer justiniaan, en ver-

zochten hem om eenen Bisfchop, die de Kerkver-

gadering niet aangenomen had, maar hij weigerde

zulks, hoewel zij 'er 25 jaren lang om aanhielden.

Middelerwijl waren hunne meeste Priesters overleden;

de nog overig zijnde leiden eindelijk eenen onder

hen

(*) LiBRRAT. Brev. Cap. 20. viCT. Tuiiun. pag. 330.

lEont. Byzant. de fect. Act. V /;; Bibl. PP. Col. Tom,

VI. P. I. THEOF. Chron. p. 188. et ex Severo Jacobita

ttüNAi'D. Hist. Patriarch. Alex. Jacohit. p. 137.

(f) jüANN, Episc, A/ia ap.ASi£.M./iibl.Or.TA.p.3S2,
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hen het Euangelie op het hoofd, en wijdden hem m
dus tot Bisfchop.- Evenwel waren de ineesten daar ^^^^

over te onvrede, zoodat 'er partijen onder hen ont- Hoofdig,

ftonden, eene van wdken melchizedek. voor chris- na C. G,

Tus hield. Zoo veel ziet men uit dit verhaal, hoe r^'^ t^
'

COC 022.

de aanhang der Blonophyjïten of yakohiten , die tot

onze tijden toe in Ethiopië of Abysfinie de heer-

fchende gebleven is , zich aldaar gevestigd heeft.

Behalven de verfchillen , weÜce tot hier toe de Verfchil-

Monophyfiten en Kathoïijken verdeelden , ontftonden ^
°^^^

.

dra nog anderen, welke ét Kathoïijken zelve onder- ofGod

liniï verdeelden. Een der voornaamde was , of S^^^'^^'^

, heeft ?

men zeggen mogt : Een uit de Drie'éenheid is ge- Theopa-

kriiist ! of heeft geleden! cyrillus had, tegen fchiten,

^ESTORILs , opzettelijk zich meermalen bediend van

de uitdrukkingen: God is geboren. God heeft ge^

ieden , God is geflorven. nestorius en zijne vrien-

den wilden dezelven wel toegeven, mits men 'er

fleeds de bepaling bijvoegde : /// of naar het vJeesch ,

of naar de menfchelijke natuur. pr.oklus, even

als CYRILLUS, één der ijverigfbe Antinestori'dnen

^

breidde deze fpreekwijzen verder uit. Zich jegens

de Armeniërs verklarende, fchreef hij: ,, Is het

5, één uit de Drie'éenheid , die gekruist is? of ie'

„ mand anders buiten de Drie'éenheid? Is het één ,

„ dan is de twist geëindigd; maar is het een an-

„ der, dan is 'er een vierde Heer der heerlijkheid,

„ die van de verheerlijking der Scrafynen is uitge-

p, floten (*)." De Kerkvergadering van Chalcedon

had

(•; In jü. MAXENï. (ic Christo profesfione T. VI. \\ I.

G 3 Bibl.



enz.

loa K E R K E L IJ K E

III had hier gcliccl gezwc^^^en , hoewel mtn haar in het

BOEK vervolg dan eene goedkeuring, dan eene veröordce-

HoorJO. ling van deze fprcekwijze toefchreef.

na C.G. Wanneer petrus fullo of ^e Fb//er in het jaar

tot 6^3' ^^^ ^^ y^nti'óchië bij het Driemaal Heilig de woor-

^m invulde, die roor ons gekruist is, vond men
Vermeer- ^^^j. j^j ^^ dwalingen van ééne uatuur , en dat de
derddoor _„.,..., , , ,. , _. .

PETRUS Godheid lijden zou kunnen. Indien zekere Brieven

FULLO van den Roomfchen Bisfchop felix II. echt wa-

ren (*), zou deze desvvcgens den Patriarch pe-

trus in eene Kerkvergadering afgezet, en in den

Ban gedaan hebben (f). Het bijvoegfel bleef ech-

ter tot den dood van petrus fullo in het jaar

488 te j4nti'ócbie m gebruik, en werd ecnigzins be-

vesrigd door eene plaats in het Henoticon van ze-

NO CS)? ^^* ^^'^ f" f ^^ Drieëenheid ^ God het

TVoord , Fleesch is genorden , evenwel bleef de

waarde van het bijvoegfel wankelend in de Vde, en

nog lang in de ecrilc tijden van de Vide eeuw.

Toen Keizer an'astasius hetzelve begunftigde, gaf

het

Bibl. PP. p. 372. Coll. Facutido pro dcfcns. triuni Capp,

L. I. ap. siRM. T. II./». 300. LiBER. Brev. C. 10.

(*) Fr.Lic. Epp. duce ad Pctr. Full. et Ep. ad Zenon.

Imper. Gr. et Latine in \.k^v,.CoviC. T. IV. p. 1058.

(f) Dj echtheid dezer Brieven is met zeer fchijnbnre

redenen betwist door vai esius Di^fcrt. de Petro Antioch,

Ep. qui Fitllo Cogvomiuatus est , et de Sytiodis advers.

euifi collectis Cap. 4. post Theodor. Lcct. en door le

QUiEN in Opp. 'Joaun, Damasccni T. l.p. 487.

(§) EvAüii. III. 14.
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het in de jaren 512 en 516 gelegenheid tot oproer III

te Konftantinopoïen (*). Evenwel verklaarden de ?R^

hoofden der Blonophyfiten zich over deze fpreekwijs Hoofdft.

vrij voldoende. Zoo zeide de vermaarde Bisfcbop ca C. G.

xënaias, in eenen Brief (f), dat niet de Geeste-
j^J^ J^^j

lijke als Geestelijke geftorven is, noch God heeft -_—
als God g.ieden; maar omdat liij het ligchaam aan-

genomen heeft, en een Broeder der Stervelingen ge-

worden is ; maar van het bijvoegfel in het Driemaal

Heilig : ,, dat dit het geloof der ware Kerk is

,

,, dat dezelfde God, het Woord, die naar zijne

„ natuur onfterfelijk is , in het ligchaam voor allen

,, gekruist is ; maar niet , dat het ligchaam of de

„ meiisch bulten of behalve hem aan het kruis

,, gehecht is."

Doch omtrent het jaar 519 kreeg deze twist over De Ka-

de fpreekwijze : Een uit de Drieêenheid is pekruist ,
c^iolijken

zclven
eene zeldzame wending, waar door de Katholijken onderling

zelven onderling verdeeld raakten. Eenige Monni- onëenig.

ken uit het Europisch Scytbië
^ (de Landen aan de

Zwarte Zee gelegen,) onder welken joannes max-

^NTius het meest bekend is geworden , die men

ook in hun aandeel aan de twisten met de Halve-

Pelagianen heeft leeren keimen (§), werden te

Konftantinopohn door eenen Diaken victor tegen-

gefproken , als zij beweerden : Em uit de Drie'éen-

heidis gekruist; Christus is zamenge/ield ^ enz.

Zij

() Roven JJl^7dz. 87.

(t) Bij ASSEM. J>ib/. Oriënt. T. II./-. 35.

(§) Vergelijk Deel X. Bladz. 332.

G4
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lïl Zij beklaagden zich hier ovlt niet alleen bij den Pa^
soFK triarch der llooIUlhd, joannes , ninar ook bij de

HoofJrt. afgevaardigden van den Roomfchen Piisfchop hor-
na C. G. unsDAS, die zich thans aldaar bevonden, om ie

ïüt ó-^a
h^"^^'^!^" over lie verceniging der Griekfche Kerk

——— met de Roomfche (*). In hun klaaglchrift , het-

welk nog voorhanden is (f), bezwaren zij zich,

dat fommigen hen befchuldigden van nieuwigheden in

. het Geloof, en afwijken van de Kerkvergadering van

Chalcedon , -dewijl zij uit de fchriften der \'adcren

,

die dezelve aangenomen hadden, fpreekvvijzcn eu

plaatzen ontleend hadden , opdat de Ketters die

Kerkvergadering niet voor zich zouden knnnen mis-

bruiken. „ Wij zeggen niet," fchrijven zij, „dat

de 13rieëenheid in christus woont, zoo als de aan-

hangers van TiFEODORUs en nestorius , als of

c HUIST us iet buiten en behalven de Drieëenheid

zij; maar wij gelooven, dat God het Woord, de

eeniggeborene Zoon des Vaders , onze Meere jezus

CHRISTUS , die voor ons in het vleesch geleden

heeft, een van de drie Zelf bellaanlijkhed.n
, {Subfi-

ftentix , ) van dénc Godheid is." Hier bij voegden

zii XII ficllingen met l^anvloeken geflorkt; en daar

in veroordeelden zij den genen, die niet bekent, dat

in CHRISTUS twee naturen verëcnigd zijn; dat éént

watuur van God het Woord vleesch is geworden;

maar

(*) Suggcsfio Dioscori Diaconi ad Hormisdam Papa/n

in i.ABU. Covcil. Tom. W. p^g- I5'9'

Cj) jo. MAXENT. Coiifesfio fu^e fidei in Bibïioth, PP,

Turn. VI. P. I. pig. 3/0. •
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msar dat beiden in één Perfoon verëenigd zijn, III

züo ais de Synode van Chalcedon geleerd lieefc ; ^^^^

elk , die niet belijdt , dat maria eigenlijk en waar- Hoofdfl.

lijk de Moeder Gods zij ; maar haar alleen eers- ^^ C. G.

halve dezen naam geeft , omdat zij eenen raensch
^^^ ^^2!

gebaard heeft, die uit genade God genoemd wordt; —

maar niet , omdat zij het vleesch en mensch gewor-

den Woord gebaard heeft ; insgelijks den genen

,

die niet erkennen wH, dat Christus ook met zijn

eigen vleesch , die voor ons in het vleesch geleden

heeft , ééit van de Drieëenheid is ; alhoewel hij naar

het vleesch niet van de zelfflandighcid der Drieëen-

"heid, maar van ééue van ons js; ook den genen,

die wel zeide; dat Christus, maar niet, dat God

in het vleesch geleden heeft, hetwelk toch in de

ecrfte ftelling mede begrepen was, verders nog, die

niet beleed, dat christus na de tnenschu^ording za-

ptenge/leld zij.

Het was 'er echter ver nf , dr.t de Patriarch van

Konflantinopolen , of de afgevaardigden van iioa-

MISDAS , het zanicnflel dezer Monniken , dat met

het vastgcdelde zamenftel, en met de fpraak der Ker-

ke, zoo wel overëengebragt kon worden, goedkem;-

den, veeleer wikion zij 'er voKlrekt niet van weten.

Door den Saatsdicnaar vitalian'us gedrongen , on-

derzochten zij hetzelve echter in eenige bijcenkom-

ften , maar leverden toen ecne drooge vcrkhiring over

aan het Hof: „ dat zij niets konden leeren of aan-

ncmci) , buiten het gene de vier algmiieene Kerkver^

gnderingen en hun Bisfchnp lko in zijnen Brief

geleerd hadden,'''' Zelfs gaven de afgevaardigden van

G 5 Ckw
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lil den Roomfchen Bisfchop hem den raad, om toch

BOEK rTi.t;nc nieuwigheden te ondernemen, dewiil daar uit
XIV

^' Cl 5 .'

Hoofil. "^'g grooter onheil zou kunnen ontflaan, dan het

na C. G. gene van eutyches veroorzaakt was ().

tot^
6""' HORMisDAS geraakte in te grooter verlegenheid,

—

.

toen een deel der Monniken, geen gewenscht ant-

Ongefln- vv^ord van zijne afgevaardigden kunnende bekomen,
diglieid ...

, „
van de i" "'^'^ J^'^"" 5^° regelregt naar Kome gereisd was,

Room- om het van hem zeiven te bekomen. jusTiiXiANUS

fchüppen
^^'^ fchreef aan hem, en begeerde eerst eene fpoe-

dige vcröordeeling der Monniken , of ten minden

een voorlchrifr , hoe men over hunne ftelling be-

hoorde te denken (f). Maar kort daar na keerde

hij zich naar de zijde der Monniken, en Ichreef

aan den Bisfchop zijn eigen goeddunken over deze

fteüiiig (5); ook fchreef de Keizer justinus zelf

aan hem , om dezen twist ten einde te brengen (**).

De Rooiiifche Bisfcliop zocht in zijne verlegenheid

tijd te winnen, en meende eerst de beflisfing dezer

zaak aan den Patriarch van Konftantinopolen op te

dragen (ff), vervolgens verklaarde hij, 'er niets in

'
te kunnen lioen, voordat zijne afgevaardigden terug

gekeerd zouden zijn, hetwelk eerst in het jaar 521

ge-

(*) Suggestio Dioscon' Diacoui ap. Labb. p. f513.

Suggestio Qenvnni et Joaim. Episc. etc. p. 1514. Sugg.

Diosc. Diac. ad Honuisd. Pap. p. 15 19.

( f ) Sugg. !. c. Justin. Ep. cd Hormiid.ib.p. 1516, 1517.

( 5 ) Ep. Jijst. ad Horm. l. c. p. I53<5.

(**} Ep. yt/atin. ad Honuisd. p. 1520.

(tt) 'Suggest. Diosc. Diac, l. c. p, 15 19.
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gebeurde. De Monniken , het wachten moede , III

klaagden over mishandeling, en wilden vertrekken, ^S'^^

maar hij noodzaakte hen te blijven, en verweet Hoofdfl.

hun, dat zij onrust verwekten (*). Eindelijk ech- tia C. G.

ter gaf hij aan den Keizer justinus te kennen (f), J^^ ^^al

dat de meergemelde flelling in zijne oogen gevaarlijk -

was; zonder deze uiii'praak af te kunnen wachten,

waren de Monniken genoodzaakt geweest, in het

'jaar 521 Rome te verlaten. Deze hadden intusfchen

hunne leer van de Drieëenheid en v?.n Christus, in

het bijzonder, aan de KathoUjke Bisfchoppen, die

door de Fandalen uit Afrika verdreven waren, me-

degedeeld in een' Brief, in welken zij tevens hunne

gedachten gemeld hadden over de verfchillen met de

Halve • Pelagianen (§), waar op fulgentius,

Bisfchop van Riispe^ zoo voor zich zeiven , als in

naam der overige gebannene Afrikaanfche Bisfchop-

pen, antwoordde (**), niet eenc uitvoerige verkla-

ring der leere van de Pcrfoon en Menschwording

van CHRISTUS , en eene goedkeuring van de leerwij-

ze dezer Monniken , met de woorden : „ Derhalve

5, is niet de Drieëenheid, dat is, niet te gelijk de

„Va-

(*} Ilormisd. Ep ad Justinian. pag. 15 iS. ad Pos-

fesfor. pag. 1530. Joarm. Maxentii ad Ep. Ilonn. res.p,

in Biblioth. PP. Tom. VI. P. I. p, 375.

(f) Hornu Ep. ad Justin, pag. 1552.

(§) Tn FULGENTii Rinp. Opp. p. 154. Vergelijk Xde

Deel., Bladz. 333.

(**) FULGENTius ct alio>\ XV. Eptsc. ad Petr. Diac.

ei alias Libcr fat Ep. XVII. /. c. pag. 286.
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III ,, Vader, de Zoon, en de Heil. Geest; rnch de

^^!'^ ïj Vader alleen , of de Heil. Geest ; maar alleen de

Hootdlt. 59 Zoon, dat is, één Perfoon uit de Drieëenheidy

na c. G.
^^ CHRISTUS, de eenige Zoon van God, in het

jaar 476. 11 ,

tot 622." vleesch ontvangen en geboren, om ons zalig te

—— „ maken," Een ander Afrihaamch geleerde, de

Diaken fulgentius ferrandus , te Karthago ,

gaf d.z\\ Monniken insgelijks gelijk , in eenen Brief

aan anatolius. Diaken te Rome (*), maar wil-

de, om alle dubbelzinnigheid te vermijden, bij de

ftelling voegen: naar het vleesch. Even zoo ver-

klaart hij zich in eenen anderen Brief (f). Ook

koos de beroemde Abt dionysius <le Kleine^ zelf

een Sc-jth^ maar Abt te Rome^ insgelijks, de zijde

der Monniken (§), gelijk ook vele Geestelijken en

Abten in het Oosten , blijkens een verzoekfchrifc

uit Paleftina en Syrië (**).

Zeldzaam genoeg was het, dat eene ftolling, wel-

ke Scythifche Monniken, /Ifrikaanfche Bisfchoppen,

Oostcrfche Geestelijken en Abten, en zelfs justi-

NIANUS, toen Staatsdienaar, in hunne befclierming

genomen hadden, maar welke de Roomfche Bisfchop

met weinige anderen verwierp, dat die zelfde ftel-

ling, door dezen Staatsdienaar, nu Keizer gewor-

den , met een Plakaat bevestigd , en door den Op-

volger van" den Roomfchen Bisfchop voor regtzinnig

" ver-

(*) In Bibl. PP. Col. Tom. VI. P. I. p. 352-359.

(t) Ep. ad Scver. l. c. pag. 359.

(^§) In HARD. Act. ConciL Tom. I. p. 1722.

(**) In LABB. Cüncil. Tom. ly, pag. 1542.
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verklaard is geworden. Zekere Monniken te Kon- III

Jlaminopolen van die Ibort, die uy.oiiAri^ci of S/ape- ^?^^

hozen genoemd werden , hadden zich ook in dezen Hoofdft.

twist gemengd. Dezen ontkenden , dat imaria , in ^^ C. G.

den eigenlijken zin, de Moeder Gods heeten kon,^^^ ^^2'

en konden dus even min toegeven , dat één uit de—

—

Drie'èenheid geleden had. justinianus gaf daar

op in het jaar 533 een Plakaat uit , tegen deze

Monniken^ die hij onder andere Ketters daar in

Veroordeelt (*). Ook verzocht hij den tegenwoor-

di2;en Roomfchen Bisfchop joannes, dat hij zich

duidelijk wilde verklaren , dat hij deze Ketterij ver-

oordeelde (t). Op dezelfde wijze gebood hij zij-

nen Patriarch epifaniu3, om deze denkwijze des

Keizers alom bekend te maken (§). joannes ant-

woordde den Keizer volkomen naar deszelfs zin (**}.

In eenen anderen Brief aan cenige Roomfche Raads-

heeren (ff), waarfchuwde hij hen voor meergemel-

de Monniken, die Nestorianeii waren. Dus keur-

de JOANNES , gelijk vervolgens zijn Opvolger aga-

j'ETUS, ecne flelling goed, welke hun Voorzaat

iioRMisDAS verworpen had. Te weten , de onrus-

tige Monniken te Konflantinopolen gaven niets toe,

alhoewel zelfs bij het vermaarde Gefprek aldaar tus-

fchen

(*) /. 6. Coil. de Summa Trinit.

(f) Ep. yustinian. ad jfoatm. Pap. in labbei Coneil.

-Jx>iN, I\'. pag. 1742. et l. %. Cod. de Summa Triii.

( 5 ) l' 7' Cud. dc' Summa Tritütat.

(•*) /. S'. r. de Summa Tl iu. et ap. i.aüü. /. c,p. l~.\$,

(tt) jo'i. Lp, ad Scuatorcs ap. laüu p. 175c.
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in fchcn de Katholijkcn en jSlor.ophyfitcn in liet Jaar

^,y 533 gtliouden (*), deze bei Je partijen het omtrent

Hoofdih ^"^'^^ Helling eens waren. Drie jaren daar na kwam
na C. G. de nieuwe Bisfchop van Rome.^ agapetüs , in deze

tot 622! iioof'-^'^^'^l aan , wien de Keizer in cenen Brief be-

rigc gaf (t), wat hij niet zijn' Voor^jijiat joannes

gehandeld had, en welke Geloofsbcliidcfiis hij hem

had overgezonden. In zijn antwoord bevestigde jo-

ANN'ES dczQ. GelooiJsbelijdcnis ( § ) , nier , zegt hij ,

als of hij aan een' Leek het regt tocllond , om te

leeren, maar omdat 's Keizers geloof overëenkwaoi

met het leerfteliel der Roomfche Kerk.

Deftcl- Doch ook C^^iz^ nieuwe bcnisfing van eenen
ling ynst- Roomfchen Patriarch zou waarfchijnlijk bij deze
gelteld in

-^ : j j

de vijfde I^l*^^niken geen' indruk gemaakt hebben, nademaal

algerace
y^y hunnen Keizer ongehoorzaam bleven, die zelfs

vergade- ^" ^^ bekrachtiging der bcfluiten van de Kerkverga-

ring. dering onder men nas gehouden (**), de leere, dat

jE2:us CHRISTUS één uit de Drie'èenheid is, te pas

bragt. Maar eindelijk werd deze leerftelling, ook

nog onder zijne regering, door de vijfde algemeene

Kerkvergadering te Konflantinopolen ^ in het jaar

553 9 pl^g'^'g J" eenen bijzonderen Canon (ff) , met

het uitfpreken van het Anathema^ tegen alle an-

ders denkenden , tot een Geloofsartikel van alle Ker-

ken in het Keizerrijk gemaakt. Dus

e * ) Collatio Catholicar. cum Severianis in labb. Conc.

T. IV. p. 1778. (t) Jp. LABO. pag. 1788.

(S) Ibid.pag. 1789.

(**) In LABB. Concil. Tom. V. pag. 269.

Ot) i^'^ncil. CpoL II. dn. X. />. 5. 3-
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Dus nam deze zaak een einde, terwijl de partij- III

naam van Theopafchiten reeds in menigvuldig ge- ^^?^^

bruik was , waar van de oudfte fporen in d^ op- Hoofdfi-.

fchrifcen van twee Brieven van isidorus van Pelu- na C. G,

ftum reeds voorkomen ( * ) , maar welke bij gele- \^^ ^'^2!

genheid van het bekende bijvoegfel van petrus den —

—

Foller meer in gebruik kwam (f).

In het voorgaande Deel dezer Gefchiedenis (§)^, Oor-

hebben wij gezien, hoe Keizer justinianus, op P''^"^

aandrijven van den Bislchop theodorus van Cafo' twist de

rea in Kapp&doci'è ^ bij gelegenheid van de vernieuw- tribus ca-

,.,.,, , pitulis.

<3e verlchilien over origenes , theodorus van

Mopfuestia veroordeelde , waar uit de twist , de

tribus capituiis zijnen oorfpröng nam , welken ons

I
thans ftaat te verhalen.

- THEODORUS van Mopfitestia was , kort na ziine Berigt

I

dood , door cyrillus en andere ijveraars uirge- vpndezen

maakt voot den eerden aanlegger van de dwaling van

! NESTORius; ook was hij bij alle Monophyfiten in

' den haat , omdat hij geheel verwijderd was van de

(lelling , dat 'er maar ééne natuur in Christus zij.

Niet min waren deze partijen ingenomen tegen theo
. DORETUS , Bisfchop van Cyrus , den vriend van

mestorius , die eene verdediging gcfchreven had

van THEODORUS tegen cyrillus. Een Bisfchop

van Edesfa ^ ibas, die de fchrifrcn van theodo-

iiüs in het Syrisch vertaald had, werd door deze

par-

(*) L. I. Ep. ClI. p. 32. Ep. CXXIV. /). 33.

(f) nicoFAN. Cbron. pag. 97. I04.

( ^ ) Zic Dctl X. Bludi. syd.
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III partijen insgeiijks te gelijk met de twee eerstgetitel-

ButK
^\^.l1 aanbevallen. De laatde had bovendien eenen

XIV
Hoollin. Brief gefchrevcn aan eencn Per/taart maris (), in

na C. G. welken hij hem berigt gaf van de Nestoriaairfcht

IOC ^ 622' ^^^'^'^^^^'^"' ^" '" welks flot hij fchreef: „ Nie-

II „ mand beflaat langer , tè zeggen ; 'er is déf7e na-

„ tuur der Godheid en der Menschheid; maar meu

„ belijdt zoo wel den Tempel, als dcszi.lfs bewo-

,, ner, welke is de déne Zoon jezus Christus."

Het was dus geen wonder, dat de Eutychianen op

hunne roovers - of moordenaars - vergadering te Efezc

THEODORKTUS CU iBAS vau huunc ambten ontzet-

teden, doch , de Kerkvergadering van CJiakedon her-

ilelde bciilcn , weder in hunne eer , waar door zij te

gelijk een goed getuigenis nflcide voor tiieodorus,

wien de beide bovengemelde Disfchoppcn zoo hoog-

lijk vereerden. Redenen genoeg, waarom de Kcrh-

vergadering van Chalcedon voor de Monophyjiten

ondragelijk was.

Thans ondernam tiieodorus , met den toenaam

ASKIDAS , Biéfchop van Ccefnrea in Kappadoci'è , zoo

als hij voorwendde, dezen aanflioot weg te nemen,

doch in dor daad uit wrok tegen pelagius den

Dialven , die met den Patriiirch mennas de veroor-

deeling van origenes bewerkt had , zocht hij

theodorus van Mopsreüia een gelijk lot te berei-

den. De Keizer was thans voornemens, om tegen

de Hoofdeloozcn ^ (^Acep-iali ,") eene firengere Mono-

phy

( * ) //; Act. Cüticil. Chalced. Jet. X. Tom. II. Cc/au-jV,

HARD. pag. 51S.
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fkyfitifche partij de Kerkvergadering van Chalcedcn III

fchrifcclijk te verdedigen. Maar theodorus met ^?i^^

zijne aanliangers , die deze partij waren toegê- j^oofdd.

daan (*), deed den Keizer den voorflag, om de ^^ C* ^'

Hoofdehozen , langs een' korter weg , tot zijne Kerk- J^" ^J^.'

gemeenfchap terug te brengen , door namelijk theo-

DORUs van Mopsvestia , en den Brief van ibas , te

ven'jordeelen , waar na zij geene zwarigheid zouden

maken, de gemelde Kerkvergadering aan te nemen.

De Keizer, die zoo geern eene eenigheid desGeloofs,

gegrond op de algemeene erkentenis der Kerkverga-

dering, wilde invoeren , en zich verbeeldde , dat

een bevel van hem daar toe genoeg zou zijn, gaf,

in het begin van het jaar 544 , een Plakaat uit , in

den bovengemelden zin (f), willende, dat theo-

dorus van Mopsvestia , met zijne fchriften , de

bovengemelde Brief van ibas, en ook de fchriften

van TEODORETUS tegen cvrillus, als veroordeeld

zouden aangemerkt worden. Men heeft deze drie

fiukken naderhand r^ix k^^xKoux, en tn'a CapitU"

///, ook met de bijvoeging Concilii Chalcedonenfts ^

(de drie lioofdjlukken ^ oï drie Tivistvragen,^ ge«

noenid.

liet oogmerk van dit Plakaat was, gelijk van hetlletPla-

He-

( * ) Zoo verhilen het de Tijdgenooten liberatus

Brcvifiir. C. 04. en facundus pro defens. triitm Ciipp,

Prxf.'et L. I. C. 1. ook EVAcaius H. E. IV. 37.

(t) Hetzelve is in zijn geheel niet meer voorhanden,

iiinar 'er zijn Hukken uit bewaard bij facündcs L, II.

CV//', y. Libr. IV. i^up. 4.

XI. Dli:l. H
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III Henoticon van zeno , de ccnlicid des Geloofs re

noEK bevorderen; maar het befloot, even als dat, de za-

Hoofdf^. ^"-''^ ^''^'^ nieuwe tuisten in zich, omdat het, in der

na C. G. (laad , de Kerkvergadering van Chalcedon beledigde

,

tot ó'^"' ^'^ ^"^ regtzinnigheid dezer Leerliaren erkend had.

— Ook ^\•cige^den de Patriarchen van ylntiöchi'è en
kaat van feruzaJem het te onderteekenen , voordat zij 'er door
Keizer ^

, r \
jLSTiNiA- bedreigingen en beloften toe gebragt werden. De
T<vs daar- PiTfriarch van KonflantinopoJen , i\iennas, en die

een bron van -<^/fAw/^r/è", deden hetzelfde, maar de eerfte on-

van twist, der beding , dat ook de Roomfche Patriarch zijne

toeftemming zou geven , anderszins moest hem zijne

onderteckcning terug gegeven worden (*). De IVes-

terfehe Disfchoppen waren niet zoo ligt over te ha-

len. De Kerken van Afrika hadden thans bekwame

Opzieners, onder welken facundus, Bisfchop van

Hermlane^ en ferrandus, Diaken te Karthago ^

uitmuntten. Deze geloofden, dat men den Keizer

in dit Huk niet kon gehoorzamen, zonder onregt-

vaardigheid jegens overledenen en fchande van de

Kerkvergadering van Chalcedon. Een van deze Bis-

fchoppcn, PONTiANUs, fchrecf dcswegens aan den

Keizer ( f ) ? ook waren de Bisfchop van Mediola^

nwn ^ DACIL'S, de Disfchoppen in Illyricum , en

meer anderen, van hetzelfde gevoelen (§).

Gcdmg viGiLKJS, Bisfchop van Rome, fchijnt niet ter-

van vioi-(\ond met zich zelven eens te zijn geweest, alhoe-

wel

O LIBER. l. C. FACÜND. L. II. C. 3. L. IV. C 3 , 4.

(f) Ep.Pontiani ad'^mt. in hard. Conc, T. III. />. j.

(§) FACUND. /. c. Libr, \\. Cap. 3.
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wel zijn afgevaardigde te Konflantimpohn de Kerk- III

gemeenCciiap met den Patriarch aldaar afbrali.
'^'^J

Twee Roomfche Diakonen fclireven aan ferrandus Hoofdll.

te Karthago, dat liij met zijnen Bisfchop en andere "^ C. G.

geoefende mannen moest affpreken, hoe men zich ^^^^^ ^{^*

gemeenfchappelijk in deze zaak gedragen zou. Het

antwoord was , dat men deze onderneming voor een ^'^^ ^'^"

fchopvan
maatregel der Hoofaeloozen , die toch met regt halve Rome in

Eutychianen genoemd mogten worden , te houden dezen

hebbe, en dat men eenen Brief, door eene algemee-

ne Kerkvergadering goedgekeurd , niet kon verwer-

pen, zonder het gezng der Kerkvergaderingen te

ondermijnen (*). Hier op weigerde vigilius en

zijne Geestelijkheid de drie Hoofdftukken te veröor-

deelen ; en werd daarom door den Keizer naar Kon-

f^antinopoUn ontboden , alwaar hij in het begin des

rs 547 aankwam. Onder weg kwam hij reeds in

»ote verlegenheid; dewijl hem vele Westerfche

ijjsfchoppen aanfpoorden, om in de geëischte ver-

oordeehng niet te bewilligen, terwijl Keizer justi-

NiAAN hem liet vermanen , om de Kerkgemeenfchap

met den Patriarch menxas , en alle de Oosterfche

Eisfchoppen te onderhouden. Ten minden vigilius

fchrcef aan biennas, dat, als zij met malkander

eens waren in het Geloof, zij ook den vrede onder-

houden konden (f). Bij zijne aankomst in delloofd-

ftad, onthield hij zich dan v;in de Godsdienflige

vcr-

(*) FACUND. /. c. Cap. 3.

(t) FACUND. L. IV. C'. 3, 4. Ejusd. Uhr. coutré

Alociati, in sjaMüWO. Opp. T. II. p. 5^3.

H 2
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lil verbintenis met den Patriarch, die ze van zijne tvy

noEK ^c insgelijks afbrak (*), Maar het duurde niet lang ,

Hoouifl. of ^'^^^ Hof wist viGiLius over te halen; facun-
n:i C. G. DUS (t) geeft te vcrftaan, dat hij door geld werd

j^^""^
J{^]

omgekocht. Hoe het zij, hij verklaarde zich mon-

— delijk en fchriftclijk , maar met beding, dat zulks

geheim zou gehouden worden, aan den Keizer, in

tegenwoordigheid van Staatsbedienden en Bisfchop-

pcn , zoo als deze verlangde (§). Hij zwoer zelfs

,

tot verzekering van den Keizer en deszelfs Gemalin

,

fchriftelijk, dat hij de betwiste flukken veroordeelde,

en al wat in zijn vermogen was, zou aanwenden,

om ze te doen veröordeelen (**); eene dezer fchrif-

lelijke verzekeringen luidde dus : „ Ik , Bisfchop

„ der heilige KathoJijke Kerk der flad Rome, die

„ dit geheele opflel eigenhandig gefchreven heb

,

5, zeg: Wij zijn door de kracht der Heilige Drie-

5, eenheid nooit Ketters geweest, en nu nog niet.

5, Maar ik begeer de regten, welke God aan mijnen

,, Stoel gcfchonken heeft. Uwe Godzaligheid
, (den

„ Keizer en zijne Gemalin aanfprekende,) geloove

„ daarom niet, dat ik Ketters verdedige. Veelmeer

„ doe ik, ten genoege van uw onverwinnelijk be-

„ vel 5 in den Ban , den Brief van idas aan maris ;

„ de

(*) Tiir.oF. Chronogr. pn^. 190.

(t) Centra Mocian. pag. 593.

( § ) FACUND. /. c. JUSTIN. Ep. ad Syn. Cpol. Collat. I.

S-^n. V. Tom. lil. Concil. Hard. p. 56.

(**) GelijkjusTiNiANus hem liet verwijten op de volgen-

de algcmeeue KerkvQrgadcrivgColL VU. />. i^jsUard^
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^, de leerdellingen van theodoretus; insgelijks m
„ THEODORUS vaii Mopsvestta ^ die fteeds van de ^^"^^

„ Kerk verwijderd , en een vijand der Heilige Vade- Hoofdrt.

„ ren geweest is." Op deze plegtige verklaring van nn C. G.

viGiLius volgde rpoedig zijne verzoening met den '"'' 1'"'^*

Patriarch van Konflantinopokn , welke door de Kei- -

zerin bevorderd v;erd (*). Ook werd 'er eene

Kerkvergadering, onder zijne voorzitting, in die

Hoofdftad gehouden, in het jaar 540, maar, als

vele Bisfchoppen liem tegen fpraken , en voornamelijk

FACUNDUS, liet hij het onderzoek dezer zaak niet

verder voortgaan , maar verzocht de Bisfchoppen

hunne gevoelens fchriftelijk over te leveren, welke

gefchriften hij in het Keizerlijk Paleis liet brengen,

opdat men, gelijk hij huichelachtig zeide, in de

Archiven der Roomfche Kerk niets mogt vinden,

hetwelk der groote Synode tot nadeel ftrekte (f).
Eindelijk ft.'lde hij een gefchrift op, onder den naam

van yudicatiim , hetwelk als eene regterlijke uit-

fpraak bevatte (§), en waar in hij alles veroordeel-

de, wat de Keizer begeerde. Naderhand betnigde

hij, daar mede niets ondernomen te hebben tegen

de vergadering van Chalcedon (*). Ook wilde hij

hec

(^
* ) ïriKor. /• c. fng. 191.

(t) FAC. Lihr. contra Mocian. p. 591-594.

(§) Van hetzelve is mnar eene plants bewaard in ^.vr/.

Ep. ad Synod. V. Col/at. l. p. 57. ap. Hard.

(**) viGiL. Epht. ad Valentin. Episc. in Collat. VII.

S'Simd. V. pag. 182. E.pi%t. ad /liirch'an. Epi:c p. j?3.

*:p. Hard.

H 3
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lil het voorkomen hebben , als of hij deze uitfpraak aï-

»oF.K
j^^^-j^ gedaan had ter wegncming dor tegenwoordige

Hoofdd. ergernis, uit toegevendheid, en met de fchranderheid

nn C. G. van ecncn gcnecsmeesrcr (*). Maar facundus

to^ ó'-a
v^'"^'y^ hem, dat hij, noch gedwongen noch uit on-

wetendlieid, dezen Hap, zoo wezenHjk ontüerende

voor de Kerkvergadering van Chalcedon, gedaan

had (t).

Volcn Toen deze Regtcrlijke uiifpraak bekend werd ,

("Teken
y^Q^ó. zij van velen tegengefproken , zelfs onver-

hem te-
oor?

wachts van eenigen van die Geestelijken , die ze

eerst hadden verdedigd. Onder dezen was rusti-

cus, een Zusterszoon van vigilius zelf, dien hij

tot Roomfchen Diaken had aangelteld , bekend door

zijne verzameling van de vertaalde Handehngen der

Kerkvergadering v:Ln Chalcedon , die ook nog een ge-

fchrifc heeft nagelaten tegen de Monophyfitifche Hoofde-

ioozen , (^contra Acephalos Disputatio') (§) , nog fchrcef

hij te zamen met eencn anderen Diaken, van Rovie

overgekomen, sebastianus, eene bijzondere Verhan-

deling ter verdediging der drie meermalen genoemde

Leerriaren en dcrzelver fchriften. vigilius , hier

door vertoornd, deed hen en nog ccnige anderen van

zijne Kerkedicnaren , benevens eenen /Ifrikaanfchen

Monnik felix, in het jaar 550, in den Ban (**).

Even-

(*) Fragtn. damnat. Thcod. Episc. a Fig. factie p. 2.

ap. Hard. (f) Libr. contra Mocran. p. 595.

(§) Bibl. PP. Col. T. VI. P. 11. p. 208-237.

(*} viGiL. Epsst. ad F^iist. et Sebast. iti /iet. ijv;. V.

Cullat. Vil. pag. 175.
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Evenwel ook onder de Bisfchoppen van Galliên en m
in het Europisch Scythi'é ^ ontftonden bewegingen, ^^^^

vol kwaad vermoeden omtrent de regtzinnigbeid van Hoofdfl.

viGiLiüS, waar tegen hij zich met eenen Brief zocht n^- C. G.

, te verdedigen (*). Meest echter werd hij in het
•'^"* 1 '

' ^ -' tot 022*
naauw gebragt door de Afrikaanfche Bisfchoppen,

van welken een fulgentius ferrandus, van

wien boven reeds gefproken is, de drie ftukken 'v\

eenen Brief verdedigde (f). Een ander Diaken al-

daar, LiBERATUs, Verklaarde zich voor dezelve in

zijne Gefchiedenis der Nestoriaijen en Etttychianen
,

(^Breviarium eaufee Nestorianorum et Eutychiano'

rum , ) welk Boek afzonderlijk door den Jeiuit gar-

MER te Parys 1675 in ovo is uitgegeven, victor
,

Bisfchop te Tununum^ de bekende Chronickfchrij-

ver, was een zoo ftandvastig ijveraar voor de drie

Kapittelen^ dat justinianus hem deswegens van

zijn ambt ontzette, naar verfcheidene Gewesten ver-

bande, en eindelijk in een Klooster te Konftantino-

polen ^ tot aan zijn' dood, liet opfliüten (§). Qok
verklaarde zich primasius , Bisfchop te Aurume-

tum^ een vermaard Uitlegkundige vnn dezen tijd,

voor dit gevoelen. De Illyrifche Bisfchoppen hiel-

den in het jaar 549 eene Kerkvergadering, op welke

zij zich ter handhaving der drie verfchilpiintcn vc-r-

ecnig-

(*) Ep. ad Valcnt. Tomit. et Aurel. Avclat.ib.p. l8f.

( f ) Ep. ad Pelag, et Anatol. Ro. Ecc/es. Diac. pro

tribus Capp. in Bibl. Max. PP. T. IX. p. 51 5.

(J) VICTOR Tituimem. Chron. pag. 333. isidühus ///*-

pal. de SS. Eedes. Cap. 25-

II 4
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Hl eenigden ( * ). Maar de Afrikanen gingen nog ver-

BOKK der; in eene Kerkvergadering in het jaar 550, onder

H toftlü
voorzittiiig van reparatus , Aartsbisfchop van

nu C. G. Karthago ^ floten zij vigilil'S van hunne Kerkge*
^''^'^ 47Ö' mcenlcliap uit, behoudens de Kerkeboete, en verde*

^ 1
" digden hun gevoelen nadrukkelijk in cenen Brief aan

den Keizer. Kort daar na verloor reparatus zij-

ne waardigheid, en werd nevens andere Bisfchoppcn

ten lande uitgebannen; terwijl daartegen fommigcn

door gefchenken en andere middelen zich lieten

overhalen , om zich aan 's Keizers wil te onderwer-

pen. Niemand echter bcliaalde in dit verlchil zoo

veel roeras bij de nakomehngfchap , als facundus,

Pisfchop van Hermiane ^ in het Byzacenisch Gewest

in Afrika, die, met ecnen edelen moed en opoffe-

ring van zich zelven, verfl:orvcne Leeraaren, vcr-

ftandig , verdedigde , in een werk , pro defeiiftoiie

trium CapituJorum Concilii Chalcedonenfis Libri

XII ad Justiviauum (f), in het jaar 549 te Kon-

flantinopolen opgellcld; ook flrced hij nog voor zijn

gevoelen in zijne ballingfchap , welke de Keizer hem

opleide, en ichijnt eerst na het jaar 571 overleden

te zün. In het gemelde werk komt eene beruchte

plaats voor betreflende het Heilig Avondmaal (^},

Onder andere tegenwerpingen tegen theodorus was

ook deze, dat hij geleerd had, dat Christus door

den

(*) vicTOR /. c. pag. 332.

(f) Uitgegeven met nanteekeningen ven j. sir«. Paryi

l6%9, 8vo, en in siRM. Opp. T. II. />. 297-5SÓ,

(I) Lil'r. Ia. CV//, 5-
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den Doop tot een* Zoon van God ^vas aangenomen
-, IIÏ

dit veiftond hij naar de menfchelijke natuur, fa- ?°^

cuNDus, die hem door dergelijke plaatfen uit regt- pioofdft.

zinnige Kerkvaders verdedigt , en door de uitfpraak ^-^ C. G.

van AUGUSTiNUs: de Memch christus /; uit ^^-
iot"^ 5I2I

nade Gods Zoon geworden-^ voegt 'er bij: „ chris- --

„ Tus verwaardigde deze geheiligde plegtigheid van

„ aanneming tot Zoon , ( Sacramentum adoptionh
, )

„ met zijn gebruik , zoo wel door de Refnijdenis

,

„ als door den Doop: en men kan dezelve eene

„ aanneming tot Zoon noemen. Even zoo noemen

,, wij het Sacrament van zijn Ligchaam en Bloed ^

5, hetwelk in het gewijde brood en den beker be-

5, ftaat , zijn ligchaam en bloed: niet als of het

5, brood eigenlijk zijn ligchaam , en de beker zijn

5, bloed was; maar omdat zij de verborgenheid van

,5 zjjn ligchaam en bloed bevatten ; daarom heeft

,, het de Heer zelf zoo genoemd.'' Nog Helde fa-

CLNDLfs, bij gelegenheid van dezen twist, twee an-

ilcre fch riften op, Liber contra Mocianum Scholas-

ticiim ( *
) , en Epistola fidei Catholicce in defenfione

Viiim Capitulorum (f).

Zoo veel tegenfpraak en verwarring noodzaakte Men be-

den Keizer en vigilius beiden, om tot het gewone ^"'"'^"'

iiuddel, m zoodanige omltandigheden , eene algcmee- den eener

ne Kerkvergadering, den toevlugt te nemen. De Dis- ^''^'^.'"^^-

fcliop wilde dezelve in Itali'é of Sicilié gehouden ver^nde^

liebben; maar de Keizer (lond 'er op, dat AV/y?^/;;/- ring.

no'

(*) ^I>' SIRMüND. /. C. pJg. 587551$.

(t) L c. paij. 5yp-6o8.

"5
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YII nopokn de plaats der bijeenkomst zijn zou. Ook kvva-

DOF.K ijien zij beiden overeen, dat 'er over dezen twist
XIV

lloofdft. "^^^s 2^^ gefchreven worden, voordat de vergade-

na C. G. ring bellist liad. Aan vigilius werd zijne uitfpraak

^^^^ ^^^^ (^Judicctum^^ terug gegeven, alzoo hij bekende,

. dat zijne Broeders daar door geërgerd waren; deze

misnoegden zouden ook tot de vergadering geroepen

worden, alzoo vigilius, gelijk liij zeide, niet al-

leen zonder de toedcmming der overige nisfciioppen,

dezen twist wilde bcflisfen (*). Doch, Qpd;it hij

niet geheel tot de andere zijde zou overgaan, liet

de Keizer hem, met eenen eed bij de kracht der

heilige nagelen, waar mede Christus gekruist is,

en op het Euangelie zweeren , dat hij ,
geineenfchap-

pelijk met hem, alles zou aanwenden, wat mogelijk

was, om de drie Lcer.ïaren en hunne Schriften ver-

oordeeld te krijgen ; doch alles ouder beding van

geheimhouding (f).

De afipraak , dat men niets over den twist zou

in het licht geven, voordat de Kerkvergadering uit-

fpraak zou gedaan hebben , werd fpoedig verbro-

ken, vooreerst, door tiieodorus van defarea^ die

een gefchrift tegen de drie Hoofd flukkcu opftdde ,

en door Konftant'mopohn liet verfpreiden; ook wer-

den de Afrikaanfche Bisfchoppen , die daar gedeel-

telijk kwamen, om de vergadering bij te wonen,

mis-

(
* ) Fragm. Damnat. Thcod. Ephc. p. 8. np. nARD.

T. III. Ep. Cleiic. hal. ad Icgatos Franc, qui Coiifiant,

proficisc. in larb. Coticil. T. V. p. 407.

(f} viüiui Juravicntum ap. Hard. pag. 184.
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mishandeld, en gedwongen, om zich naar 's Keizers llI

wil te fchikken (*); ook gaf justimanus in het ?°5^

Jaar 550 of 551 een Piakaat uit , behelzende zijne Hoofdft.

Celoofsbelijdems over de drie betwiste onderwerpen ,
"^ C. G.

( GiAoKoyix KocToc T^im -/.zOscXaiMv
, ) en eene geheele

[^^ ^„ ^^

Godgeleerde Verhandeling uitmakende (f). DitPla-

kaat of Voorfclirift werd van den Patriarch men-

jïAS en de meeste Griekfche Bisfchoppen aangeno-

men. Maar vigilius weigerde hetzelve te volgen

,

en met hem datius, Bisfchop van Mediolaniim

,

en de Gallifche en Spaanfche Bisfchoppen en ande-

ren, dreigende, dat zij de Kerkgemeenfchap zouden

breken met allen, die dit voorfcbrift aannamen (§).

Nu wilde JL'STINIANUS den Roomfchen Bisfchop

gevangen laten nemen, maar deze nam de wijk in

eene Kerk, en de Keizer ondernam vergeefs hem

door foldaten daar uit te laten halen , vervolgens

ontweek hij over de zeeëngte rv&.vci Chalcedon ^ alwaar

hij eindelijk toegaf, terwijl mennas en theodorus

zich bij hem ontfchuldigden ; de eerfle overleed kort

daar na, en zijn Opvolger eutyches verëenigde

zich met vigilius zoo in het Geloof als met opzigt

tot de Kerkvergadering, welke de Keizer tegen het

jaar 553 te Konftantinopolen deed bijeen komen (**).

De

^•) Fragm. cit. viCT. Chron. pag, 332.

( t ) In het Chronicon Pafck. pag. 34S-373. et /let,

Cüiiiil. V. ap. HARD. Tom. III. pag. «88.

( § ) viuiL. Ep. ad uiiiv. Eccl. in üard. Conc. T. lil.

f. 3. Ep. Clericnr. Ital. ap. lauu. /. c. p. 408.

(**) Fragm, Dauw. Thtod. ap. HAtkD,p. $. vigil. Ep.

ai
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lil Deze vijfde algerr.eene Kerkvergadering nam onder
üijEK voorzitting van eutyches, Patriarch van Kovfian-

lïoofdll. tinopolen^ \\\ het ]:iar 553, een begin; zij beftoud

na c. G. fleclits uit 165 Bisfclioppcn , alle Oosterlingen, uit-

i!oc 622! gczonderd eeiiige /ifrikanen. De vier Oosterfche

• Patriarchen waren 'er tegenwoordig, maar vigilius
vtrrig-

-vvcigerde haar bij te wonen, fchoon tot driemalen

de vijfde toe , behalven door den Keizer, van deSijnode zelve

algemee- genodigd; hij beriep zich dan op ziekte, dan weder
fjp Kerk*

vergade- "^P '^^^ '^'^"^ S^tal der Wcstcrfche Bisfchoppen (*).

ring. In hare derde Zitting ftelde de vergadering hare Ge-

loofsbelijdenis vast, overëenkomftig de vier algemee-

ne Kerkvergaderingen , en het leerbegrip der be-

roemdfte Kerklccriiaren ; maar in de vierde en twee

volgende onderzocht zij cene menigte plaatfen uit de

fchriftcn van TiiEODORUS,en WtiAageloofsleuze woox-

lezen, die hem werd toegefclireven. Daar op riepen de

liisfchoppen : „ Deze geloofsleuze heeft de Satan vcr-

„ vaardigd! -^//^//^^w^; den opfteller van dezelve! /dna-

„ thetna over theodorus ! en over hem, die hem

„ niet ^/;<7///(fw<7//2^£';-r/ zijne verdedigers ziiiijooden!

„ zijne aanhangers zijn Heidenen
!

" en foortgelijke

meer. In de volgende bijeenkomst werden eerst plaat-

fen van rcgtzinnige Godgeleerden tegen de dwalingea

van THEonoRcs opgelezen; 'er werd bellist, dat

men Dwaalleerüars ook na dcrzelver dood veroordee-

len

ad uniy. Eccl. l. c. Ep. CIcr. Ital. l. c. Profeif. Mcntue,

Theodt et alior. Episcc. itiFig.Cotiflit.ap. hard. /. c,p. 10.

(*) /let. Concil. Cpol. II. ap. hard. Tom. IIL pag»

5t. £/». Impcr. ad Syii. il;, pa%. 54.
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leii kon; en dat de naam van gemelden Bisfchop III

reeds voor lang in de Kerkeboeken was uitgefchrapt. ?!^^

'
: vergadering was nog fpoediger gereed , met het HoofdlL

vijs, dat THEODORETUS cen' tijd lang de iV<?x?o- na C. G.

ridanfche Ketterij verdedigd had ; eindelijk befliste
\^^ ^^al

zij ook na eene omflandige ontvouwing, en onder

luide vervloekingen, dat de Brief van ibas te Chal-

cedon niet heeft kunnen goedgekeurd worden (*).

IMidden onder deze bezigheden der Kerkvergade- De Bis-

ring kwam een Keizerlijk Staatsdienaar in hare ze- "°P ^^^

vende Zitting, uit naam van zijnen Heer, haar be- door de

rigten , dat vigilius , hoe dikwijls door hem ver- Kerkyer-

zocht en vermaand , echter de vergadering niet wil- „jt jg
' bijwonen , maar integendeel aan fommige Staats- Kerkge-

. .naren en Bisfchoppen eene fchriftelijke verklaring,
{%hnp'uit-

san den Keizer gerigt, had willen overleveren, doch gefloten,

welke zij niet hadden aangenomen , hebbende de

Keizer hem laten aanzeggen , dut , indien hij in dit

gefchrifc de bewuste artikelen veroordeelde, hetzel-

ve overbodig was, alzoo hij zulks reeds te voren

c'aan had, maar wilde hij 'er het tegendeel in

icweeren, dan veroordeelde hij zich zelven door

zijne fchriften. Tevens liet de Keizer de bij eede

bevestigde verklaringen van vigilius voorlezen, en

vervolgens cenen Brief, met bevel, dat de naam

\'\\\ VIGILIUS , wegens zijn flecht , en ook den Ket-

T:rs bcgimdigend gedrag, uit de Kerkeboeken uit'

'chrapt ; maar desniettemin de eenheid met de

iioomfche Kerk zou behouden worden. Hier op

bc.

(*) a//«7. Cpo\ II. Cvllat, III. f, -^Q. /, f.
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III bcHoot de vergadering dit, met dezelfde bepaling ()•
BOEK

j-fet gefchrift van vigilius , waar op hier gedoeld

Hoofd n. vvordt (f), en hetwelk behalve hem, nog door^XVl
na C. G, meest ItaU'aanfche en Afrikaanfche Bisfchoppen , en

tot 6::2*. ^"^ Roomfche Kerkedicnaren getekend was , moest

« in der daad, na het gene voorafgegaan was, den

Keizer ten hoogden mishagen. Hij veroordeelde in

hetzelve wel 60 plaatfen uit de fchriften van tiieo-

DORUS, maar wilde daarom noch hem noch iemand

anders veröordeelen , die reeds overleden was. Nog
minder wilde hij iet nadeeligs befl uiten tegen theo-

DORETUS, wien de Kerkvergadering van Chalcedon

voor regtzinnig verklaard had; hetwelk hij ook oor-

deelde van den Brief van ibas; erkennende wel ,

dat hij zelf geen Grieksch verftond, maar dat hij

zich door deskundigen onder zijne Geestelijkheid had

laten overtuigen. Eindelijk verbood hij, dat geen

Geestelijke iet tegen deze zijne verklaring flrijdig zou

fchrijven of leeren , en vernietigde alles wat van de-

ze natuur was , uit kraclit van het gezag van zijnen

Apostolifchen Stoel.

BeHuit Evenwel liet zich de vergadering hier door niet

der Kerk- terug honden, om in hare achtfle Zitting theodo-

riiiff.
^^^^ ^^'^ Mopsvestia met zijne godlooze fchriften

,

als ook het gene theodoretus tegen het waar Ge-

loof gefchreven had , en eindelijk den godloozen

Brief van ibas , en alle derzelver verdedigers , in den

ban

(*) CoUai. VII. png. 171-187.

(f) Conlïitiitum Vigilii Papa de tribus CapituUi ap,

HARD. /. c. pag, 10-4S.
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ban te doen. Tevens trok zij de ware leere en de lil

i veröordeeliiig der Ketters, welke haar van arius af ^^^-^

tot EUTYCHES toe , vervalscht hadden, onder wel- Hoofdft.

ken ook origenes geteld werd ( * ) , in XIV be- na C. G.

fluiten, elk met cqw Anathema verzegeld, zamen(t).
I^^.

^„g*

Dus voltooide deze Kerkvergadering, in alles, over-—

—

cenkomdig des Keizers wil en voorfchrift , hare werk-

zaamheden, die waarlijk weinig van gewigt waren;

immers, alhoewel zij voor de regtzinnigheid zorgde,

en het gezag der vier voorgaande algemeene Kerk-

vergaderingen bevestigde, hare hoofdu'erkzaamheid

echter bellond in de veröordeeling van reeds lang

overledene Leeriiaren der Kerk, en derzclver fchrif-

ten, die toch in de hoofdzaak niet zoo veel van de

Kerkeleerc verfchilden , als wel misfchien in woorden

en -uitdrukkingen (§).

. Verdrietig en moeijclljk was de toefland , in wel- viGii.ms

ken viGiLius zich thans te Konflantinopolen be- ^*^|!".

vond ; daar het gevoelen , waar voor hij zich zoo der ver-

beflisfend verklaard had , voor zijne oogen door eene b^dering

algemeene Kerkvergadering verworpen , en de ban
^

tegen alle voorflanders van hetzelve uitgefproken

werd. Maar zes maanden na het eindigen der Kerk-

ver-

"
f*) Zie T)ccl X. Blnch. 295.

(t) Cullnt. VI ir. pag. 187. EVAGR. Hitt. Eccïas. IV.

Cap. 38. viCT. Tun. Chron. pïïg. 332.

( § ) De Kardinnjil noris heelt hnre Gefchiedenis be-

fchrevcn Disf. Iliit. de Syiwd. Oeccunienica V. niet wien

echter de Jefiiit carnier moet verfjelclccn worden over

hetzelfde ojidervverp in thüod. 0,'>/'. T. Y. p. 512.
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ITl vergadering, tegen het einde van het jaar 5^3, ver»

BOEK nnderde vigilius weder van ffedachtcn. Misfcliieti
XIV

Hooldii. bragtcn de voorbeelden van anderen, die ftreng be-

na C. G. handeld werden, deze verandering bij hem te weeg,

m^ i^« niisfchien werd hij zelf gebannen , en daar door bc-
tot 022. • ^ '

•— wogen (*). Hoe het zij, vigilius klaagde in

eeiien Brief aan den Patriarch eutyches te Kon-

ftautinopolen (f), dat de booze geest, die zoo veel

onheil in de wereld (licht, ook hem van de overige

Bisfchoppen, met welken hij in het Geloof overëen-

fcemde , had zoeken te fchcidcn , en dat hij hem.

verleid had , om de broederliefde te beledigen.

Dan , dewijl christus alle verwarring in zijn ge-

moed te niet gedaan, en de gchecle Wereld en de

Kerk weder tot vrede gebragt had, verklaarde hij

hier mede aan alle de Broederen , dat hij de vijf

algemeene Kerkvergaderingen volkomen aannam

,

en wat de drie betwiste punten betrof, hij wilde

zich even min fchamen, om zijn gevoelen omtrent

dezelven te veranderen , als het voor augustinus

fchandelijk geweest was, zijne vroegere fchriftcn te

verbeteren. In een veel wijdloopiger gelchrift (§)
herhaalde hij zijn vonnis over dezelven, en verklaar-

de

( * ) Dit laatde verhaalt anastasius of wie de Schrij-

ver is van de Levcusbefchrijvingen det Roo/fijc/ie Bisfchop-

pen Libcr PoJitif. in Vigil. Cap. 8.

( t ) J^'P'^t' Decrei. Ftgi/ii pro confirnu Symdi V. oe-

cum. ap. HARD. Tom. lil. pag. 213-

( § ) viGiLH Coiijlitutun , de Danmatione trium CapitU

Op. HARD. Uc.pag. 217-244.
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de alles voor nietig, wat hij zdf te voren en ande- III

ren ten voordeele der gemelde twistvragen gedaan ^^^
of gcfchreven had. Hierdoor 's Keizers gunst we- Hoofdf!.-

der ffekregen hebbende ,
ging hij op reis nnar Ro- "^ C. G.

°
^ • , r 1 •• 1-1 • 1- jfiJir 476.

me, maar ftieri" onder weg, waarfchijnlyk in het
jj^^ ^22.

jaar 555. Een treilend voorbeeld onder de Room

fche Bisfchoppen van onftandvastigheid en zwakke

verllandsvermogens.

PELAGius I, te voren zijne Diaken, was zijn Op- Gevól-

volger; ook deze veranderde zijne vorige geVöelens,
f^^^^

en fchikte zich naar den Keizer; maar een aanzien- twist over

liik deel der Wcsterfche Bisfchoppen , ten blijke ,
^'^ '^^'^^

dat zij nog ver at waren van de heerfchappij van
igj^^

den Bisfchop van R^me te erkennen
,

' bleven vol-

houden , met de laatstgehoudene Vde algemeene

Kerkvergadering te verwerpen, voornamelijk de P<ï-

iriarchen van Aqtiiïeja^ die eigenlijk hunnen Zetel

te Grajus hadden. Wat pelagius I en II, en

CREOORius de Groote ondernomen hebben, om de-

2fen en hunne medeftanders over te halen, hebben

Wij reeds gezien , daar wij opzettelijk in het voor-

gaande Xde Deel van hen fpraken. justinus II,

opvolger van justiniaan, zedert het Jaar 565,

g'af ook nog een Plakaat uit , aan alle Christenen

ih zijn Rijk, waar in hij hen tot eenigheid in het

Geloof vermaande, en zich ten dien einde van een

goed middel bediende, dewijl hij volftrekt van geen

ecne Kerkvergadering melding maakte ; maar zijn

bijvoegfel, dat de Kntholijke Kerk onveranderd in

liaren rocdautl blijven moest, verijdelde bij i\c af-

XI. Di:el. 1 ge-
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III-, gcfcheurdc Christenen zijn goed oogmerk ( *
).

^^Jl De Monophy/iten , tot welke wij weJerkeeren ,

Hoofdft waren inmiddels in nieuwe veifchillen gevallen. Hun
na C. G. vermaarde Patriarch van y^ntiöchi'è ^ severus, en

tot 6^2" ^^" ander van hunne aanzienlijkde Bislchoppen ,

——— JULIANUS van Halicarnasfm ^ die zedert het jaar

Corrup- -jg hunnen toevlugt naar AlexandrVè hadden gcno-
ncohv en

"^

, . , .

Phantafi- men, waren daar \\\ het jaar 519 in verfchil geraakt

astx\ over ccne vraag, welke een Wonnik den eerstgemel-

den had voorgedragen: of het ligchaam van Chris-

tus verderfelijk of onverderfelijk was? severus

verkoos het cerfte, zich op de overëenllemming der

Kerkvaderen beroepende; maar julianus verklaarde

zich voor de onverderfelijkheid van ciiristus lig»

chaam, ook zoo hij verzekerde, naar het leerbegrip

der Vaderen, omuat uit het tegengelteide gevoelen

volgde , dat 'er onderfcheid is tusfchen dit ligchaam

en het Woord Gods; maar werd dit toegedaan, dan

zijn 'er ook twee naturen in Christus, en 'er is

geen grond, om zich zoo hevig te verzetten tegen

de Kerkvergadering van Chalcedon. Dit gevolg ont-

kende severus, maar JULIANUS bleef bij zijn ge-

voelen. Beiden hadden hunne aanhangers; die van

SEVERUS, naar wien de IMotiophyfiten , in het ge-

meen , Sevcriaiicn genoemd werden , kregen den

naam van (^^x^toKkt^ai , of Corrupticolx
, Qvet'

eerders van het verderfelijke^^ die van julianus

heetten A<p^oc§Toh}cy{}ai , ook <p»v]oca-ix^cKi
,

Qleeriiars

vat*

(*) EVAuR. Hist. Ecch's. V. 4.
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ran een onverderfelijk alleen fchijnhaar of fantaS' III

tisch ligchaam. ) Na de dooei van timotheus , ^PJ"^

Patriarch van Alexandriè^ verkoos de eene partij HoofdH.

tot zijn' Opvolger theodosius, de andere gaja- "^ C. G.

Nüs, waarom de eerden Theodofiiinen ^ de anderen
^^^ ^^2*

Gajanisten genoemd werden. De laatllen , of de '

j^tflianisten^ werden ook Manicheën genoemd, om-

dat zij met dezen zouden geleerd hebben , dat chris*

Tus flechts in fchijn gegeten, geleden, en andere

eigenfchappen van eenen menscli vertoond zou heb-

ben. Zij zelven onderfcheidden zich weder door de

namen Kr/foAösIfflf* en A;cr<5->j'Iai,alzoo zij verfchilden ,

of het ligchaam van Christus gefchapen oï ongefcha'

pen zij? Een der voornaamfte Leeriiaren der Mo'

nophyjiien ^ xenaias , of philoxenus, ook een

Aphthartodoceet ^ leerde nog bepaaldcr : Christus

was eigenlijk noch aan lijden noch aan andere men-

Ichclijke behoeften, onderworpen geweest; maar hij

had zich, vrijwillig, door zekere nedcrlating, ten

beste van onze verlosfing , daar aan onderwor-

pen (*). Het eigenlijke verfchil was derhalven niet

fjver cenige zedelijke verdorvenheid, maar over de

nutuurlijke zwakheden van het menfchelijk ligchaam ,

liunger, dorst, moedeworden enz. Ook was de vraag

niet,

(*) LiuER. Brev, C. 19, 20. leont. Byzant. de fectii

Act. V. TiMOTii. de Receptione Hceret. in cotkl. l\Ion.

l '.ccles. Gttec. Tom. III. pag. 409. nicei'h. Hiit. Eccleu

XVII. 29. XVIII. 45. DioNYs. B\RSAum op. ssi^M.Bibl.

Oriënt. T. II. p. 22. 108. sevku. Aicbviouit. jfucobit»

ap, KtNAUu, Jliil. Patriarch. /lUxattdr. p. 132.

I2



13» K E R K E L IJ K E

\Xl nkt, of CHRISTUS dezelve niet gehad heeft? mnar

DORK of hij die had uit de natuur van zijn ligchaam,

Hoofdft. oï voIgef7S de huishouding^ gelijk men fprak, dat

nn C. Ci is, zoodat chrisius deze behoeften vrijwillig om
Jaar 476. ^jpgent wil ondcri^aan hcbbe ( * ).
ten 622. '^ ^ ^

. - De oude Keizer jüstinianus, die altijd lust had

Keizer geliad , om zich in de Godgeleerde vcrlchillcn te

j^us om- ro^^g^" » §^^* 9 "" ^'^c^s meer dan LXXX jaren

helst Ikc oud zijnde, een Plakaat uit, waar in hij het ge-
gevoelen

YQgjgj^ ÓQT ^j)hihariodoceeten omhelsde , en aan chris-

thartodo- TUS een ligchaam tuci'chrecf , zoo als het voor den
ccteu. Zondcnval geweest is, en na de Opflanding zijn

zal. Dit gevoelen wilde hij a:in de Bisfchoppen van

zijn Rijk opdringen, gelijk hij dan ook EUTvcnRS,

Patriarch van Konjiantinopokn ^ afzette, omdat hij

bcm daar in niet te wille was. anastasius, Pa^

tri'drch van Anti'óchi'è , verzette zich insgelijks tegen

des Keizers gevoelen, en wedeilcide het in een ge-

fchrift, hetwelk hij aan den Keizer overzond. Hij

zou ook, met zijne geheele Geestelijkheid, ten lan-

de uitgebannen zijn gewonien , toen de dood van

jusTiNiANUS tusfchenbeiden kwam , in het jaar

565 ( t ). In het Westen fchreef nicetius , Bis-

fchop

(*) LEONT. /. c. Act. X. Ej. Lib. coufra Neüoriaiu

tt Eutychiati. fulgent. Ruspcnf. Ep. ad Regin. Opp.

pag. 325. JOANN. Damasceu. de Orthod. fide Libr. 111,

Cap. 20. 28. etc.

(I) EVAGR. llht. Eccl. IV. 39, 40, 41. NICEPH. /f.

E. XVU. 29. EUTYCii. rit. S. Eiitychii in Jct/s SS.

Jhtverp. iMa.f. JpriL Tom. I. pag. ^50.
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fchop van Triers, insgelijks eenen Brief aan den III

Keizer, om dcszelfs gevoelen te wederleggen, wel- 'l??^*

ke door jac. sirmond is uitgegeven. Men behoeft Hoofdft.

echter daarom niet te gelooven , met fommigen , ^^ C. G.

dat jusTiiNiANus , op het einde van zijn leven , |^^ J^^l

een Monopky/iei is geworden , terwijl anderen , even •

ongegrond , dit geheele verhaal , als verdicht , ver-

worpen hebben.

Uit den twist met de ^pthartodoceten ontftond ver- Agnoëten

volgens die der Agnoïten. theiMIStius, een Dia-

ken der Monophyfiten te Alexandri'è (*) , (lelde

aan zijnen Patriarch timotheus de volgende fluit-

reden voor : Indien wij aannemen , dat het ligchaam

van CHPviSTus verderfelijk is geweest, dan moeten

wij ook toefiaan, dat hij fommige dingen niet ge-

weten heeft. TIMOTHEUS ontkende dit gevolg

,

maar themistius bleef bij zijn gevoelen, en fcheur-

de zich af van zijne Kerkgcmeenfchap. Zijne aan-

hangers werden Themisiianen , en naar de onwetend-

heid ^ welke zij aan christus toefchreven , Agnoï-

ten ^ (^Ayvoiilan,^ genoemd, theodosius , de Op-

volger van timotheus, maar die tusfchen de jaren

537 en 539 is afgezet, fchreef, toen hij zich te

Konflantinopolen bevond, tegen deze nieuwe partlï,

en deed ze in den ban ; waar tegen derzelver aanhan-

hangers zich insgelijks in gefchriftcn verdedigden

,

en zich meer en meer uitbreidden , zoodat zij nog

in

(*) PHOTius Biblioth. Cod. CVHI. prijst in zijne

fchrifcen , die voor ons verloren zijn, den Üijl en wijze

Yan voordra^'t.
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ni in de Vnifle eeuw bcflonden (*). Over de onur-

^?,\t tendheid, welke Christus zichzelvcn , bijzonder met

Hoofcid. betrekking tot den Oordeelsdag , toefclireef, had men
na C. G. reeds in ^t Arilianfche verfchillcn, veel over en weder
lanr 476. . , . , • ^ tt

cot 622. getwist, deze twist werd nu vernieuwd. Het oor-

' deel van leontius over denzclven is gematigd en

fchrander. „ Wij zeggen, dat men niet al te diep

over zulke onderwerpen behoort naar te fpcuren,

zoo als dan de Kerkvergadering van Chalcedon

zich ook niet zeer over (\q.z^ leere bekommerd heeft.

Ondertusfchen moet men weten, dat vele, ja bijna

alle Kerkvaders zoo fchijnen te fpreken, als of zij

aan ciiristus zekere onwetendheid toefchreven.

Want dit volgt daar uit, dewijl hij in alles met ons

van hetzelfde wezen is, en gevolgelijk ook hier in;

en dewijl de Schrift zelve van hem zegt, dat hij in

jaren en wijsheid heeft toegenomen : dcrhalven heeft

hij ook dat geleerd, wat hij niet wist." Dat onder-

tusfchen vele Monophyjitm zich tegen dit gevoelen

der Agnoeten verklaarden , was niet vreemd , dewijl

hunne leer aangaande c'énc natuur in christus daar

door in der daad nadeel fchcen te lijden; vreemder

was het , dat de KathoUjken de Agno'ètcn voor Ket-

ters hielden. Eenige KathoUjke Monniken te ^(f-

ruzaJem , door deze twistvraag in verlegenheid ge-

bragt, verzochten, op het einde der Vide eeuw,

den Roomfchen Bisfchop gregorius, door zijnen

zaak-

(*) LiBERAT. Brev, C. rp. LEONT. dc Scctis Act. V.

T1M0TH. de recept, h^r. vicT. Tunun. in Cbro». joann»

Damasc. de harepb. Cap. 85.
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zaakgelastigden te KonflantimpoUn , anatolius , III

om ondcrrigt; anatolius verzocht den Patriarch ^^^^

van Alexandrië^ eulogiüs, dat hij zijnen Bisfchop Hoofdfl.

daaromtrent zijne gedachten wilde openen, eulo- "^ C. G.

Gius , die reeds veel tegen de Monophyjtten ge- 1^^""
^^^

fchreven had (*), fchreef daar op eene Verhande- —

—

ling tegen de Agno'èten, In dezelve ontkende hij,

dat CHRISTUS, zelfs naar zijne Menfchelijke na-

tuur, iet niet zou geweten hebben, en de Roomfche

Bisfchop GREGORius kcurdc dit alles in zijne Brie-

ven aan eulogius voor goed (f).

Alle deze verdeeldheden , twisten en fcheuringen , Tritheï-

getuigden , in der daad , van het diep verval van ^'^"*

eene goede en redelijke Uitlegkunde der Heilige

Schriften, en van eene gezonde en redelijke Wijs-

begeerte, welke dezelve ligtelijk had kunnen beflis-

fen, of dcrzclver nutteloosheid aanwijzen. Maar,

daar thans de Arijlotelifche Wijsgeerte, of liever

een zamenweefzel van Dialectifche en Metaphy/ï-

fche haarklooverijën bij de Christenen de overhand

kreeg, hetwelk zeer gefchikt was, om te kunnen

redetwisten, werd dezelve alleen ter verdediging van

nllerhande Godgeleerde begrippen en fprcckwljzen

toegepast, doch gaf tevens meermalen tot nieuwe en

ongepaste gevoelens gelegenheid. En dit Ichijnt het

teval geweest te zijn met liet Trithe'mnus of Drie-

p-odendom , hetwelk thans ook opkwam onder de

Monophyfiten. Naar de berigtcn der Griekfche en

Ka.

() roT. mhlioth. Cod. CLXXXII. CCVIII. CCXXX.
'^'CLXXX. (t) L. X. Ep. 35. et 39.
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III KathoUjke Schrijvers, zou joannes philoponup,

*vfv
'^''^ ^^'-^ ^^^^^ ^^^ ^'^^"' ^'^venuiiard Wijsgeer n\

Hoofdil. üit Tijdvak licbben Icereii kefincn ( ) , de ftich-

na C. G.
t^-i- van deze nieuwe leere geweest zijn (f); maar

lot 622*. ASSEMANi (§} heeft hct eerst een verliaal van A^iiUf^r

FARAi bekend gemaakt, ingevolge lietwclk de Moy
tiophyftet JOANNES ASKUSNAGES , leerling van eenen

geleerden Syriër, samuel petrus, en deszelfs Op.

volger op den A\^ijsgeerigen Stoel te KonJIantinopO'

len, onder de regering van justinianus, dit gevoe-

len zal hebben voorgedragen. Eens door den Kei-

zer naar zijnen Godsdienst gevraagd, gaf hij ten

antwoord: dat hij in cmristus éénc natuur be-

leed, van het vleesch geworden Woord; maar in

de Drielenheid telde hij, naar het getal der Perfo-

nen, drie Naturen en drie Godheden, Sclioou de

Keizer hem daarom ten lande uitbande, vielen hern

echter velen toe, en onder dezen joannes philo-

PONus. Men kan echter met dit verhaal het bo-

vengemelde der Grieken wel overëenbrengen , als

men gelooft, dat askusnages wel de eerde Tri-

théiet , maar philoponus nogtans de eigenlijke

(lichter dezer partij geweest is, die ze als Wijs-

geer of zelf uitgevonden, of van askusnages over-

genomen en opgefchikt heeft. Uit de ovcrblijfzelcii

vaa

(*) Zie X Deel, LlaJz. 43-

(I } LEONT. ByzaHt. de Sect. Act. V. timotheus de

recept, hxvctt. p/ig. 39B. joann. Damasc. de hxrcfib. />.

loi. NicEF. /ƒ. E. XVIII. Cap. 46.

(§) Bibl, Oricut. Tom, U. pag. 327.



GESCHIEDENIS. 137

,Van zijne fcliriften (*), blijkt het, dat hij ten dien III

einde van de Ariftotelifche Wijsgeerte gebruik ge- ^^^
maakt heeft. De KathoUjken ondcrfclieidden het Hoofdfl.

^vezen of de naiuur, (^aa-ix, (puö-*?,) vau God, en na C. G.

deper/onefj, (CTTo^Mni?,) der Godheid; maar ^^ Hf %z'
Monophy/iten fprakcn van eene natuur van chris- *

Tus, waar hunne partijen maar één perfoon toega-

ven. PHiLOPON'us beweerde dus ook , men kon

even goed drie naturen en drie wezens in God lee-

ren , als drie perfonen. Onder regtzinnige Leeraars

hadden wel ook fommigen de perfonen der Godheid

«<r<öt en «puo-g/r genoemd, maar zich zoo verklaard,

ais met hun leerftelfel overeenkwam, philoponus

integendeel nam de woorden d^xjsig en )i(TiQt in eenen

dubbelden zin; eenen meer uitgcftrekten , wanneer

zij de gcmccne gefteldheid, of het gemeen denk-

beeld der Goddelijke natuur aanwijzen ; en in eenen

engeren, zoo als deze in eiken perfoon dadelijk be-

ftaat. Hij verklaarde , uit de ftellingcn der gemelde

Wijsbegeerte, van gedacht, foort, en enkelde din-

gen, de drie perfonen der Godheid voor die en-

kelde zaken van ddn geflacht of fjort; en gaf dus

wel de foortgclijke eenheid, {unitas fpecifica ,') zoo

als men toen begon te fpreken, toe, maar niet de

eenheid van getal , {unitas numerica.) Uit deze Hel-

ling fcheen het onvermijdelijk gevolg voort te vloei-

jen , dat deze perPjncn drie Goden zijn , hoewel

PHILOPONUS, gelijk waarfchijnlijk is, dit nooit met

zoo

(*) ^pud Dawtiic. de H.erei. png. loi. FOT. Bibi.

Cod. LXXV. NicKF. IJ. E. X\'lll. 47.
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III zoo vele woorden geleerd heeft , en 'er zijne Q:in-

^yIv ^^"S^^^ zicli zeer ernftig tegen verklaard hebben,

Hoofdft. Evenwel, daar hij in het bijzonder aan eiken bij-

na C. G. zonderen perfoon sJjne bijzondere Godheid toefchrecf

,

tot 622.* ^" "^^ daarom (A^^ikm aa-tai of t^tat ^iorrjif , t^ixt

(puff-g/f noemde, of ten minden zijne aanhangers zich

van deze fpreekwijzen bedienden (*), kan men niet

voldrekt zeggen , dat hem en zijne aanhangers door

deze gevolgtrekking zoo veel ongelijk is aangedaan.

Moe het zij , hij verduillerde de leer der Driecenhcid

,

op deze wijze , met zijne Metaphyfifche fpitsvinnig-

hedcn. Ook erkenden de meeste Monophypten zelve

hem en askusnaoes, en hunne aanhangers, voor

Tritheiten ^ en niet zelden gaf men hun iS^w naam

'Philoponisten of liever Philopouiaci ; ook noemde men

hen te Konflantiiwpoleu ^ naar hunne vergaderplaats,

Condohaiiditen. 7J\) ondervonden fpocdig den alge-

meenen haat, zoo der Monophyfiten als Katholijken

^

en verzochten daarom aan den Keizer justin us II,

die fcdert het jaar 565 regeerde, om hun verfchil

openlijk te laten onderzoeken. Dit onderzoek werd

aan joannes, Katholijken Patriarch van Konftanti-

vopoJen , opgedragen , en Conon Bisfchop van Tarfits

in Ci/icië , benevens eugenius , Bisfchop vauSe/eucië

in Ifauriè ^ waren van de zijde der Trithéiten hier

tegenwoordig; en van den kant der Monophyfiten

PAULUS en STEFANUS (f), CU ook JOANNES , Bis-

fchop van Azië (§). Als men abulfarai gelooft,

(*) FCT. Cod. XXIV.
'^^^''-

(t) FOT. Cod.'^WV. uit Je /ictcn zelve van dit gefprek.

(§) ADULFARAl /. C. pag. 329.
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werden de Trithéiten hier overtuigd van Ketterij, III

en daardoor liunne gchcele partij vernietigd ; dit ^!^
laatfte is echter onvvaarfchijnlijk, dewijl philoponus Hoofdft.

nog diep in de Vilde eeuw geleefd heeft. Het ge- "^ C. G.

volg van dezen twist verdeelde voorts die Monophy
[^^ ^22*.

fiten nog, die het Driegodendom volfirei^t verwier- *

pen; te weten, damianus , hun Pain'arch te Alex-

andri'è , verviel , terwijl hij deze (telling wederfprak

,

op een voordel van de Drieëenhcid , hetwelk aan

PETRUS van Kall'miko ^ hunnen Patriarch te Antio'

chi'é , en anderen , gelegenheid gaf, om hem van Sa~

hellianery te befchuldigen. Hij vermengde namelijk

de perfonelijke eigenfchappen met de Perfonen der

Godheid zelven; en onderfcheidde tevens van dezen

den gemeenfchappelijken God ^ dat is waarfchijnelijk,

het gemeenfchappelijk Goddelijk wezen. Men noem-

de daarüm zijne aanhangers niet alleen Damianiten

;

maar ook Tctraditen , ( Hergodendrijvers , ) omdat

zij dus vier Goden eerden; eene gevolgtrekking ech-

ter, welke geheel ongegrond fchijnt geweest te zijn.

PETRUS fchrccf tegen hen , en daar uit ontftond

eene fcheuring, welke twintig jaren duurde (*).

De Trithéiten zelve bleven niet lang onderling

eensgezind, philoponus had in een gefchrift over

de Opjlanding der Dooden geleerd , dat de men-

fchelijke ligchamen , zoo wel ten aanzien der ftofle,

als van den vorm , in het verderf overgingen , maar

in

(*) AnuLF. ap. ASSRM. /. f. p. 332. Exccrp. exPetri

'Jtntioch. Libr. advcrs. Dainian, ib. p. 77. ti.motii. de

recept, harett. ap. coteler. /. c. T. III. />. 411.
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I[I in derzelvcr plaats zouden onverderfelijke voortge-

BOEK hvan^t eu met de redelijke ziel verëenisd worden,
XiV

J o 7

Hoofdlh h*^twelk coiN'ON, £en zijner voornaamfte aanhange-

na C. G. ren , afkeurde. De aanhangers van dezen werden

j^^^ t\^' CoiiOfiUen genoemd, maar bchalvcn dezen gaven uc

beide partijen elkander nog andere Ketternamcn. De

Philopoiiisten fclioKlen hunne partijen voor Heidenen^

JMarcioniteti , Maniche'én , Simotiiar.en , Fakntinidm

nen ^ en Ilennogenianen', waar tegen de Conouiten

hun de namen van Heidenen , Marcioniten , Mant'

che'ên , f^aJeniinidnen , Semiaridnen , en Sadduce'én

terug gaven. Ook noemden de beide partijen malp

kandercn Origenisien, De Conouiten zouden dit

zijn, omdat ORiGENES eene verandering der (lofTe

in de toekomende wereld beweerd had ; maar de

Philoponiiten , omdat hij elders het gevoelen verde-

digd had , dat andere ligchamen zullen opflaan ().

FOTius (f) befchuldigt piiiloponus, dat hij de Op-

ftanding der dooden geloochend hebbe, te weten, omr

dat hij het vergaan der lloife zoo wel als der gedaante

dreef. De partijen van philoponus zochten hem

te wcdo^leggen, door plaatfen uit den Bijbel en de

Kerkvaderen (§), andere maakten hem zelfs tot eenen

Onchristen (**). piiiloponus zelf fputte met het

gezag der Kerkvaderen (f|).

Niobiten. Nog zeldzamer dan alle de overige Monophyfiten

waren de Niobiten in hunne gevoelens; zij waren

cok

() TiMOTH. de recept, hitrctt, /, c. fag. 413.

(t) Cod. XXI. C§) PiioT. CW. XXII.

(**) ld. Cod. XXIII. Ctt) //. Cod. XXI.
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ook Triiheiten^ maar die te gelijk den KothoVijken iri

tegen de Monophyfiten de wapenen in handen gaven , ^'^^

alhoewel zij oorfpronldijk tot deze laatften behoorden. Hoofdft.

Hun ftichter stefanus , met den bijnaam niobes ,
"a C. G.

een Leeraar der Wetenfchappen te Alexandrïe \, voel- }^^^ ^^^^

de eene ftrljdigheid tiisfchen de leer van ééne natuur .

in CHRISTUS, en het behouden van het onderfcheid

der twee naturen, waarom hij beweerde , dat' het on-

mogelijk w^s , dat het onderfcheid der rmtimrlijke

dingen , uit welke christus is', bedaan kart', 2on'-'

der de naturen te fcheiden'-eit 'te- tellen , hetwelk

toch in zijne oogen en in die van alle Monophyfi''

ten Nestoriaansch was; maar hier door kreeg de

oude tegenwerping tegen de Monophyfiten weder

liieer kracht, dat zij de naturen vermengden en in

een fmolten. Hun Patriarch damianus te Alexan^

dri'é zocht vergeefs stefanus van zijn' gevoelen af

te trekken, petrus van KaUiniko ^ ook hun Pa»

triarck te Antiöchi'ê ^ kwam insgelijks na het jaar

578 in de gemelde (lad , en bragt eencn zijner Gees-

telijken, PROBUS , en eenen Abt joannes mede.

Doch deze beiden namen fpoedig de nieuwe leer

aan, en toen zij deswcgeiis afgezet, en buiten de

Kerkgemeenfchap gefloten werden , gingen zij tot de

Kdtholijken over, welk voorbeeld door vele JMono'

phyfitcn gevolgd werd, probus werd F.isfchop van

Chaiccdon ^ maar voegde zich tegen het einde van

zijn leven weder bij de Monophyftten ( * ). Alhoe-

wel

(*) nroN. Patr. np. as<:em. Bihl. Qricni. T. II. pn^.

7a. ïiMOiH. de recept, herctt. l. c.
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in wol deze partij der Blomphyfiten fleclits van korten

BüfcK (Jiiur en y^^ weinig gevolg was , maakte zich ech-

Iloofdfl. ^^^ onder hen, tegen het einde der Vilde eeuw,
na C. G. zekere stefanus gobarus , van vvien wij niets

, f"^ /^L' nieer weten, dan dat hij ook onder de Tritheiten
tot 622. ' •'

-—:— genoemd wordt , bekend door een gcichrift , waar

van de inhoud Üaat bij fotius (*), in hetwelk hij

op 52 vragen de niet alleen verfchiilende , maar

zelfs tegcnitriidige gevoelens der Kerkvaderen verza-

melde , vvaarfchijnlijk met oogmerk, om het vooroor-

deel, van gezag tegen te werken, waar door hij ech-

ter niets kon winnen , daar het beflisfcnd gezag der

algcmcene Kerkvergaderingen reeds was vastgefteld.

Hcrn.el De partij der IMonophyfiten , op zoo velerlei wij-

der lAI o- zenen door zoo velerhande benamingen onderhng

ten of verdeeld , hoewel velen van dczelven meer algemeen

oor- waren, bij voorbeeld de naam van Tivijfslaars

^

Iprong en
^ ^ixx.^miAivot , hicfitantes , ) welke alleen die genen

ping dor aanduidde, die het Henoticon van zeno aanna-

Jnkohiten
j^jjj^ (f), fchecn even daar door te niet te zullen

gaan , fchoon zij vele ichrandere mannen onder hare

Leeraren had, toen dén van hare Monniken in ^^y-

r;è", die te gelijk Ouderling was in zijn Klooster

Phafilia, jakob d.miadai, (door de Grieken Z«k-

^«Acf genoemd, waarfchijnelijk een Syrisch woord,

betekenende een arw , gering man,) zijne partij,

on-

(*) Cod. CCXXXII.

(t) Onder do Ouden hcefc alle deze pnrtijnamcn met

ijver verklnard timotiieus , Ouderling iQ Konjlaniiiwpolcn
^

in de Vide eeuw: de receptione harctiQorum.
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©nder de regering van justinianus een nieuw leven III

bijzette. Deze werd in het jaar 54.1 door eenigen ^J^f^

van hare Bisfchoppen V2 Konflar.tinopoUn tut Bis- Hoofdil.

ichop van Edesfe gewijd , met bijgevoegden iast , "^ C. G,

om overal als Metropolitaan te werk te gaan, en
j^^ ^1,,

Bisfchoppen te wijden, aan welken de iMomphy/iten •

gebrek begonnen te krijgen, dewijl velen geftorven,

en anderen tot de KathoUjken overgegaan waren.

Deze werkzame man, doorkruiste daar op, ais eeo

Bedelaar gekleed , waar van liij ook den Sijrisch •»

Arahifchen naam uaradai verkreeg, alle de Oos-

tL'rfche Gewesten , \vaar Monophyfiten waren , over-

al Bisfchoppen , Ouderlingen , en Kerkedienaren aan-

llcUende, en eene nieuwe orde en verbintenis in zij-

ne Gemeente invoerende, waar door hij ze, na een

36 jarigen arbeid bij zijn dood in het jaar 578 in eenen

bloeijenden en vasten toedand naliet. In het bijzonder

vernieuwde hij het Blonophyfitisch Patriarchaat te

Antiüchië ^ alwaar hij étw Egyptenaar paulus aan-

ftelde , en federt hebben zijne Opvolgers het opper-

de opzigt gehad over de Oosterfche Gemeenten van

deze partij. Ter vergelding en gedachtenis van zoo

vele verdienden, worden naar dezen jacob baPvA-

DAi tot heden toe alle de Mofwphyfiten Jacob:ten

genoemd, terwijl ten zelfden tijde de Syrifche naam

Melehiten , zoo veel als Keizersgezinden , aan de

KathoUjken begonnen is gegeven te worden, omdat

zij den Godsdienst en de voorfchriften der Keizeren

aankleefden (*).

Se-

(•^ ABüLFAR. ap. ASSK.M. Jjtbl. Qrieiit . T, II. />. 326.

Tom,
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lïl Sedert dezen tijJ het ft de fclie uring tusfchen d<r

BOF.ic JMonophyJiten en KtithoUjkcn bcitendig voortgeduurd,

Hoofdü. '" hun eigenlijk vaderland Egypte hadden de il/o-

na C. G. nophyften zich al vroeg gevestigd , alwaar zij behaU

10^6^"^*^" met den naam Jncobiten ook met dien van

Koptifche Christenen , hetwelk , vvaariclüinlijk , het-

zelfde betekent, als Eqyptifche^ genoemd worden.

Ete Gefchiedcnis van hunne Patriarchen te Alexan»

dri'é is door euseg. renaudot in een afzonderlijk

werk befchreven ( * ). Zij zijn ook in de naburige

Landen Ethiopië of Abysfinië , en in Gelukkig

Arabië de heerfchende Godfe(tienstpartij geworden.

In Syrië, Mefopotnniië , en andere /Ifiatifche Lan-

den kregen zij door jakob baradai een nieuw le-

ven; in Armenië hadden zij reeds federt het jaar

536 de overhand gekregen (f). Spoedig werden

hunne Gemeenten, onder de hecrfchappij der Ara"

bieren, zoo tah'ijk, dat 'er behalven hunnen Patri-

arch te Aiitiöchié, nog een afzonderlijk Primaat^

onder dezen Patriarch, van hen in het Syrisch

jMaphriautts , {de vruchtbaannakende,^ genoemd,

omdat hij als het ware weder vele Bisfchoppen teel-

de, te Tagrit, (anders Blartyropolis ,') in Mefopo'

tamië, aangcrteld werd, die de Gemeenten van deze

en de naburige Gewesten regeerde (§).

Zoo-

torn. I, />. 424. en?, nicefor. //. R. XVIII. 52, 53.

(*) Historra Patr. Alcxandr. Jacobit. Par, 1713. 4.

(f) PAGi Crit. in ,1iin. Bar. ad a. 535. T. II. p. 555.

• (5) AssEMAN. Disfcrt. de Monoph^fitii pr.efixa Tom,

U, BibL Oriënt,
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Zoodanig was de rampzalig verdeelde Staat der iri

Oosterfche Gemeenten, door twisten, meestal over ^^^-^
XiV

fpitsvinnigheden , Kerkelijke woorden en uitdrukkin- fioofdi!.

gen, wdke nu meer dan 150 Jaren geduurd hadden, ^ C. G.

en door den onderlingen haat, vervolgin:^ mishan- j^f t-® ' 5 fQj 522i
deling, het Christendom zoo verzwakten, dat het,

voor een groot gedeelte, een gemakkelijke prooi I^cfluir.

werd voor de overheerfching van den Godsdienst

van MOHAMMED.

Xr. Deel. K ER-



KERKELIJKE
GESCHIEDENIS.

VIERDE BOEK.
r.EVATTENDE IIET VIERDE TYDPERK ; VAN DE

OPKOMST VAN MOHAMMED , IN DE ZEVENDE

EEUW, TOT HET BEGIN DER KRUISTOGTEN

,

OF HET PAUSSCHAP VAN GREGORIUS VII,

IN DE ELFDE EEUW.

EETvSTE AFDEELING.

VAN DE OPKOMST VAN MOHAIvniED , TOT DEN DOOD VAN

KAREL DEN GROOTEN, VAN HET JAAR 022 TOT 814»

EERSTE HOOFDSTUK.

Korte fchets der Wereldlijke Gefchisdenis van Mo-

hammed , tot den dood van Karel den Groeten,

BOEK v_/nder de regering van den Oosterfchen Keizer he-

.^ï , R^vcLius, die, met de uiterfte infpanning der kracli-
Afdeel. ^ > i o

I ten van zijn Rijlv, den euvelmoed der Perfen beteu-

Hoofdft. o,2ijj ^ («J1 iien in het jaar 628 tot vrede genoodzaakt

Taar 622*. '^^*^ C
* ) » ftic^i^te Mohammed of iviuhammed , on-

tot 814. der de Arabieren^ of Saracenen ^ gelijk zij door-

"

, . gaans van de Romeinfche en Griekfche Schrijvers

ge-

(*) Zie Deel\. Bladz. lï.

i



KERKELIJKE GESCHIEDENIS. 147

genoemd worden, welke naam zoo veel betekenen IV

zal als Oosterlingen ^mtt alleen eenen nieuwen Gods- ^'^^^

dienst, maar ook een nieuw Rijk, hetwelk zich Afdeel.

zeer fpoediff tot édn der magtigden van het Tijd- I

perk, hetwelk wij nu befclirijven moeten, uitbreid- ^.^^^ ^^
de. In de eerde betrekking, als Stichter van eenen Jaar 622.

nieuwen Godsdienst, zullen wij van dezen zonder- ^"^^ ^^^'

lingen man, op zijne plaats, beter fpreken; hier van het

zeggen wij alleen zoo veel van hem , als tot ophel- Rijk der

dering van de Burgerlijke of Staatkundige gefteldhcid „gn'^oor
der Wereld, ten dezen tijde, genoeg is. Geboren moiiam-

in het jaar 570 , uit een aanzienelijk geflacht , dreef
•'^^'^*

hij eerst eenen uitgeftrekten koophandel, en zich

vervolgens voor een' Profeet uitgevende, vatte hij,

toen hij tegenftand ontmoette, waar door hij ge-

noodzaakt was, naar Jathreh^ naderhand Medina^

te vlugten, het zwaard op, en begon, met kleine

ftroperijcn, zich zelvcn geducht te maken: Daar

hij een man was van grootc bekwaamheden, die

zijnen aanhangers ecne onweérftaanbare geestdrift had

weten in te boezemen , zag hij zich voor zijne dood

in het jaar 632 meester van het geheele Schiereiland

van /Irabi'é, hetwelk het Petreïsch^ Woest -^ en

Gelukkig- Arabié 'm zich bevat, abubeker, een

van zijne eerde aanhangers, volgde hem in zijn

nieuw Vorflendom op , onder den tijtel van Katif^

dat is, navolger, en maakte zich meester van Da-
maskiis ^ en ten deel van Syrië; ook drongen ziiiie

Arabieren reeds door tot in het Perfifchc Rijk. Na
twee jaieii regerens in het jaar 634 ovorleJen zijn-

de, ghig zijn Opvolger oftrAK , die den tijtel van

K 1 Forst
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IV Forst der Geloovigen, (Emir- el- Bluvietiin ^') aan-

BOEK nam, en ook de 'lijdrckeiiiiig van het nieuwe Rijk

Afdeel. vastflelde, een begin nemende van de bovengemelde

I vlugt van MOHAMMED , in het jaar 622 , den lóden

na C. G J"'y '
^'•'*^'' "^^'' ^y ^^^ ^"^^ "'"^^"^ Hedjira

, ( du

Jaar 622.^7//^/,) heet, voort, met Syrië te veroveren, al-

'2^___^* waar hij Antiöchi'è bemagtigde. Hij onderwierp ook

Palejliua^ en deszelfs Hoofd ftad yeruzalem, Egyp-

te, een aanzienlijk deel van Armenië, bijna het ge-

heele Perfifche Rijk, en meer andere Landfchap-

pen ; men prijst zeer zijne eenvoudigheid, goed-

heid, en liefde voor de geregtigheid. Hij overleed,

in het jaar 644 , met den roem van een voortreffe-

lijk en groot Vorst geweest te zijn.

Het ichijnt, in ^t\\ eerden opdag, onbegrijpelijk,

dat de Keizer heraclius , die eenen zoo zegevie-

renden oorlog gevoerd had tegen de Perfen, zoo

weinig tegenlland bood, en dat de Arahiers zoo

fpoedig zoo vele veroveringen op hem hebben kun-

nen maken. Maar, behalve dat men in het eerst

geen acht flocg op het gene in Arahië voorviel,

dewijl de Arabieren nooit krijgstogten buiten hun

land als veroveraars gedaan hadden, gelijk zij ook

nooit allen onder den hoofd verëenigd waren ge-

weest, zoo was de magt des Keizerrijks door den

laatlten oorlog tegen de Perfen, in welken de Kei-

zer zijne uiterfle krachten had ingefpannen , voiflrekt

uitgeput. Hier kwam bij, dat niet alleen 20,000

Arabieren, die in de Romeinfchc Legers gediend

hadden , tot hunne landslieden afvielen , maar ook

waren verfclieidenc Bevelhebbers van Gewesten en

Ste-
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Steden den Keizer ongetrouw, en behartigden hun- IV

ne eigene belangen. Eindelijk de Christen onder- ^°^'^

danen des Keizers waren , door de vcrfchillen over AfdeeL

den Godsdienst, van welken wij, in het voorgaan- I

de Boek, gefproken hebben, waar bij nu nog die
^^^

^'
q^

met de Momtheliten kwamen, in welke heraclius Jaar 622.

2ich nog in zijne laatfte jaren mengde, zoodanig '^^ ^^^

verdeeld, en onderling zoo hatelijk, dat de verfchil-

lende partijen zich liever aan de overheerfching der

Arabieren^ en de befcherming van derzelver Vors-

ten onderwierpen, dan dat zij de mishandelingen

der andere pariijen verdragen, of zich met dezeiven

verzoenen wilden. Daartegen waren de Arabieren

jpiet alleen vercenigd , maar ook met geestdrijverij

voor hunnen nieuwen Godsdienst vervuld, die hun

xie heerlijkde belooningen toezeide, indien zij vech-

tende fneuvclden , hetwelk hunne krijgsvolken , die

-ook door bekwame Veldlieercn werden aangevoerd,

-onverwinnelijk maakte.

,. Terflond na de dood van iieraülius , in het OpvcH-

jaar 641, oiitftondcn oproeren, die de verwarring S^""^ ^'^^

vermeerderden, en voor de Saracenen hunne verö- ^s tot

veringen gemakkelijk maakten. Zijne Zonen wer- den on-

den door hunne Stiefmoeder, en (\c2.Q: met haren „!f,^!,",^' van /ijn

.Zoon, op hare beurt, nog dat zelfde jaar, van geflachc

kant geholpen, en konstans, zijn Kleinzoon, op

_dcn troon geplaatst, ojider wiens regeiing, welke

van 641 tut 66^ duurde, de Saracemn de Eilan-

den Cyprus en Rhaclm vcrmecsterden. konstans

werd te Syracufe in SiUci'é in ccne badfloof omge-

bragt. Zijn Zoon konstanïinus, Fogottatus bij-

1^ 3 gfr-
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IV j^enoemd , wegens zijnen fraaijen baard , regeerde

BOEK mot een wislclvallig geluk, gcdurcnJe de 17 jaren ,

Afdcel. welken lüj den troon bezat. Zeven zomers acbter

1 een belegerden de Saraceuen Konflantinopolen ^ en

i^'^r- n liet behoud dier Hoofdlhd was voornameliik te dan-
na co.
J-'ar (^22 ken aan het' Gn'd\fc 'je vuur, hetwelk zelfs onder
tot f'H-vvatcr brandde, zijnde door kallinitus , een in-

boreling van Heüopolis in Syrië ^ uitgevonden. Oi.'>k

dreven hen de Maromten ^ oorfproiikeliik Monni-

ken, in het Gebergte Libanon^ bij welke zich vele

Syriers , die de Arabiers ontvliigtten
, gevoeg 1 had-

den, wanr naar zij den Sijrifcheii naam Mardaiten ^

( wederfpannelingen , ) kregen , uit dat Gebergte

tot heel naar Jeruzalem. Waarom zij met den Kei-

zer eenen vrede of heiland voor 30 jaren floten,

beloovende hem jaarlijks 3.C00 ponden gouds , als

eene fchawing, te zullen betalen. Evenwel maakten

zü zich vervolgens meester van de bezittingen der

Romeinen in ylfrika. De Zoon en Opvolger van

KONSTANTiNUS , justiniAnus , noodzaakte , om

vrede met de Arabieren te bekomen, de Mardai-

ten , den Libanon te verlaten , en oorloogde ook

ongelukkig tegen de Bulgaren. In het jaar 695

werd hij wegens zijne wreedheid afgezet door le-

o^'TIUs , die hem den neus liet affnijden , waar naar

hij den bijnaam kreeg Rhinotmetm ^ (n.et den afge-

fneden neus,) en naar Cherfonefus bande. Drie ja-

ren daar na werd leontius op dezelfde wijze be-

liandcld door arsimar tirerius, in het jaar 69??.

Zeven jaren daar na werd justinianus II door de

Bulgaren weder op den troon herfleid, in het jaar

70Ö,
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-706, maar ora zijne wreedheid in liet jaar 711 door IV

BARDANES FiLiPPicus andermaal afgezet, die hem, ^'^^^

te gelijk met zijnen Zoon tiberius, het hoofd liet Afdeel.

afllaan , waar mede het gcllacht van heraclius een 1

. , Hoofdf!.
emde nam.

„^ C. G.
PHiLiPPicus BARDANES , CH zijnc twec Haaste op- Jaar 622.

volgers , ANASTASics en theodosius , werden ,
^01814,

binnen weinige jaren, afgezet; leo, de Groote bij- Overige

genaamd , een uitmuntend Krijgsbevelhebber, in het Griek-

jaar 717 ten troon gedegen, zou veel tot herftelling
j^pj^g-g

van het door deze gedurige Staatsomwentelingen in di:

verzwakte Rijk hebben toegebragt , gelijk hij dan Tijdvak,

ook werkelijk de /Irabieren terug dreef; maar de

bügeloovigheid van zijne eeuw ftuitte zijne verdere

pogingen, en Itortte het Rijk in nieuwe wanorden.

De Keizer wilde zijne onderdanen aftrekken van de

Godsdienflige verëering der Beelden in de Kerken,

het gevolg was oproer, hoon, daar men hem Iko-

noklast of Beeldenftormer noemde , en het verlies

van het grootfle gedeelte zijner Italiaanfche bezittin-

gen, waar de BIsfchop van Home zich aan zijn

oppergezag onttrok, en de Laugobarden en Frati'

ken ^ beurteüngs, te hulp riep. Na ecne regering

van 24 jaren, volgde zijn Zoon konstantinus

hem, in het jaar 741, op den troon. Deze, in de

voetdnppen zijns vaders tredende, ondervond nog

ftcrkcr de hardnekkigheid van het domme Bijgeloof.

Vergeefs behaalde liij vcrfchcidene overwinningen op

de yirabieren ; deze wakkere befclierming van het

Vaderiiuid vergold het Bij;<el<)of, met hem den ver-»

achtelijkcn fchimpnaam te geven vau kopronvmus,

K 4 (vö///-
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IV (^roufbeyuihr,) omdat hij, als kind gedoopt wor-
BOEK cicnde, de doopvonte zou bevuild hebben, ook be-

Afdecl. fchuldigde men licni van wreedheid, toen hij zich

ï genoodzaakt zag, tegen de cproerige voorftanders

na C G ^^^ Beelden gcdTengheid te gebruiken ; onder hem

Jntir 622 ging het overblljflel van het Grieksch Keizerlijk Ge-
^^^ ^'4

- bied in Italië, onder den naam van Exarchaat be-

kend, geheel verloren. Zijn Zoon leg 1I[, de Cha-

zariër bijgenaamd, die hem in het jaar 775 opvolg-

de, was getrouwd met de hecrschzuchiige irene,

welke aan de vereerders der Beelden hare befcher-

iiiing verleende, zoodat de Keizer genoodzaakt was

,

haar van het Mof te verzenden; maar kort daar na

overleed hij, in het jaar 780, hebbende niet langcif

dan vijf jaren geregeerd. Nu aanvaardde zijne

heerschzuclitigc weduwe het bcftuur, in naam van

haren Zoon konstantyn , die nog maar tien jaren

oud was, toen zijn. vader Keizer leo overleed.

Door het herflellen der Beelden de gunst der Gees-

telijken en van het gemeen verworven, en zich van

buiten tegen de Ambiëren beveiligd hebbende door

eenen fchandelijken vrede, verpligttc zij den Raad

en het Krijgsvolk haar als Keizerin te erkennen,

zoo lang zij leven zou. Doch haar Zoon , deze over-

heerCching moede, nam in het jaar 790 de regering

zelf op zich , en verzond zijne Moeder van het Hof.

Echter wist de heerschzuchtige Vorstin , door haren

aanhang, het na zeven jaren, in het jaar 'ji)-f , zoo

vtr te brengen, dat aan haren Zoon, op haar bevel,

de oogcn wenlen uitgeftoken, aan de gevolgen van

welke mishandeling bij kort daar na overleed, waar

na
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na zü nog 6 jaren regeerde. Mr.ar bedacht z'i'nde IV

op een huwelijk tusfchen haar en den Frankifchen ^^^^

Vorst KAREL defj Grooten^ ten einde het üostersch AfdeeL

. Grieksch Keizerrijk ,
gelijk het voorwendfel was ,

l

met het door hem herftelde Westerfche Rijk te
^.^ q q^

•verëenigen, haalde zij zich het ongenoegen van hare Jaar 622,

onderdanen op den hals , hctvi'eik aan niceforus ^^^^Si+.

aanleiding gaf, om haar van den troon te ftooten,

.en naar het Eiland Lesbos te bannen, alwaar zij,

binnen het jaar, overleed, niceforus bezat den

-Croon van het jaar Soa tot 811, maar was zeer on-

gelukkig te^en de Arabieren^ aan welke hij genood-

•zaakt was eene jaarlijkfche fchatting te betalen. Nog

rampfpoediger viel de oorlog met de Bulgaren uit,

:die hem in het gemelde jaar 811 met zijn ganfche

Pleger orafingelden en in (lukken hieuwen. Zijn Zoon

STAL'RACius wcrJ in dat zelfde jaar door j.iichael

Kyropalatts of Groothamcrling van de kroon be-

roofd , maar ook deze bezat dezelve niet langer dan

.tot het jaar Ü13, wanneer hij, door de Bulgaren

in het naauw gcbragt, en zijne onbekwaamheid tot

de regering gevoelende, het Rijk afltoiid aan led

den Armemtr ^ den Krijgsbevelhebber van het Oos-

ten, begevende zich met zijne vrouw en dochter in

een Klooster.

• Terwijl het Griekfche Keizerrijk, op deze wijze, Sdictsvan

van tijd tot tijd, verzwakte, Qeeg het Kalifaat^ of'i^'t Ara-

het Rijk der Arabieren , tot cciicn hoogen top van ofKaliraat

magt, niettcgenfhinnde het ook niet vrij bleef van

inwendige verdcekiliedcn. De W\^ ecrlle Kaliftn ^

AöL'LtKiiK en OMAR, haddcu reeds aanzieneliike

K 5 ver.
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IV veroveringen gemaakt; de derde, othman, zette

BOEK dezelve voort, en brngt in het jaar 651 het gcheele

Afilecl. P^^fifche Rijk onder zijne magt, weiks laatfte Ko-

1 ning TESDEGERD was. Doch in het jaar 655 werd

na C G i^^f'j OTHMAN van cenige oprocrigen vermoord.

]anr 622. Na zijne dood , ontllond ccne groote fcheuring , on-

'*•"• ^^ ' der de Muzulmanncn , of ware Geloorigen , gelijk,

zich de aanhangers van mohammed noemden , niet

200 zeer over Godsdienfiige leerfiukken , als wel

over het regt van opvolging in het Kalifaat -^ het-

welk fommigen meenden , dat aan: ali den Behuwd-

«oon van mohamiMed, toekwam, die ook als vierde

Kalif den troon beklom, maar in het jaar 660 door

moordenaren van kant werd geholpen; zijn Zoon

HASSAN aanvaardde wel het bewind , maar moest

'er reeds in het jaar 661 affland van doen. Sedert

hebben zich alle Mohajnnieclaaufche volken, in twee

hootclpartijcn , verdeeld, aanhangers van ali, onder

welken de Perftanen de voornaamfte zijn, en vrien-

den der Kalifen ^ die mohammed onmiddelijk, en

wel gelijk hunne voorftanders bewecren, met regt,

zijn opgevolgd , hoedanigen zijn de Turken , Ara-

bieren^ en meer anderen. Met ali's en il\ssan's

dood verviel het gedacht van mohammed, en mo-

AwiA , die zich tegen ali had opgeworpen , bragt

de regering over in het huis van ommia , in het-

welk hij dezelve erfelijk maakte. De Arabieren

breidden thans hunne overwinningen uit in het

Noorden van Azië en Afrika, r»i onder den fCalif

WALiD maakten zij zich federt het jaar 711 meester

van bijna het geheele fchierüiland , waar in Spanje

en
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tn ^Portugal gelegen zijn. Maar in het jaar 750 IV

het Iniis der Ommiaden uitgeftorven zijnde, kwam ^'^^^

het huis der Abaspdcn^ dus genoemd naar albas, Afdeel.

een' Oom van moiiainimed, aan het bewind. De ï

tweede Kalif uit dit huis, al mansur, die van '.
<-_ q^

753 t^t 774 regeerde , was de eerde Vorst , die de Jaar 4-1^.

Wetenfchappen onder zijn volk aanmoedigde; onder ^^^ '^*

zijne regering, maakte abdalrahman , uit hêt huis

van ommia, zich federt het jaar "^^^ in Spanje on-

afliankehjk. De bovengemelde Kalif al mansur

was de rtichter van de aauzienelijke flad Engdat ^

gelegen aan den zamenloop van den Tigrh en Eu'

fraat ^ in het midden zijner uitgeftrekte landen, en

bekwaam voor den koophandel en zeevaart; hij gaf

haar den naam van Medinat al Salam
,

{Frede-

flad,^ en maakte ze tot de hoofd- en hèfplaats

van zijn Rijk. Zijn Kleinzoon haroün al ra-

scHiD, die van 786 tot 808 regeerde, was de meest

vermaarde en magtigfle van deze Vorften , die de

wetenfchappen en kunflen onder de Arabieren deed

bloeijen.

HAROUNS mededinger in het westen was karel , Frnnkï-

biigenaamd de Groote. Koning der Franken, gj^
ichellijk.

herftelder van het Westerfche Keizerrijk. Het Ftan'

liifche Rijk, onder chlotarius I, verëenigd, werd

weldra op nieuw verdeeld, onder deszelfs Zonen,

hetwelk tot gedurige binnelandfche oorlogen aanlei-

ding gjrf, tot dat ctilotarius 11, in het jaar 613,

hetzelve op nieuw onder één hoofd bragt, maar na de

dood van deszelfs Zoon daoobf.rt, in het jaar 658,

werd het in twee Koningrijken , Aujïrafi'è en Neuflri'è ,

of
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IV of Oost • en IVcst - Frankryk , gcfcheiden , in welke

Boii.K Rijken beide, zoo door de zwakheid van geest van

Afdc'c!. derzclver Koningen, als door eenen zamenloop van

1 omfiandiglieden , de ecrfle Staatsdienaars, onder den

C G ^^"^^ ^'^'^ J\Iajorcs domus , of Opperliofmecsters , het

Jaar 622. gehcele bewind van zaken aan zicli trokken , en aan-

toc \\i^. houdciide oorlogen voerden, tot dat pipvn , van/itf-

rijial of Herftal bijgenaamd, naar een flot aan de

Maas ^ niet ver van Luik ^ cene beflisfende over-

winning behaalde, welke hem tot heer van het ge-

heele Frankifche Rijk maakte. Het Koninglijke huis

uit den illerovingifchen Stam bezat niets meer dan den

naam van Koning, terwijl pipyn, onder den naam

van Hertog en Vorst djr Franken , alles behcersch-

te; hij overwon de Friezen en Alemannen; en zijn

Zoon EAREL MARTEL , of de Strijdhatmr ^ maakte

zich verdicndelijk , door het terug flaan der Arabie-

ren , die uit Spanje 'm Frankryk gevallen waren

;

deze overwon ook de Beyerfchen ^ en dwong de

Sakfen, om hem fchatting te betalen. Hij regeerde

in het laatst van zijn leven, hetwelk hij, in het

jaar 741, eindigde, zoo oppcrmagtig, dat hij niet

eens noodig oordeelde, eenen Naamkoning aan te

(lellen. De Roomfche Bisfchoppen zocliten zijne bc-

fchcrming tegen dj Langoharden ^ welke zij van zij-

nen Zoon PIPYN den Kleinen ook dadelijk onder-

vonden. Deze ftelde nog weder eenen Koning aan

uit het Merovingifche Huis, ciiilderik IQ, wel-

ken hij echter kort daar na in het jaar 752 weder

van den troon fliet, wordende hij zelf toen op eene

Frankifche Rijksvergadcring tot Koning verklaard,

waar
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waar toe ook de Roomfche Bisfchop zijne goedkeu- IV

ring gaf. Dus ging bij deze omwenteling de rege- ^^^^

ring uit het Merovingifche in het Karolingijche Afdeel.

huis over. Hij rei^eerde voorts tot het jaar 768 met \
1 7- 7 j I

Hoofdlr.
grooten voorfpoed , en ontnam den Langobaraen al- ^^ q^ q^

les , wat zij van het Keizerlijk Gebied in Italië be- Jaar 622.

magtigd liadden , om het aan de Kerk van Rame te ^ j"

fchenken.

Zijne twee Zonen karel en karoloman deel-

den, bij zijne dood, het vaderUjke Rijk met elkan-

der. Maar de laatstgemelde in het jaar 771 overle-

den zijnde, behield karel hetzelve geheel voor

zich , met uitfl uiting van de Kinderen van zijnen

Broeder. Deze Vorst voerde , gedurende zijne meer

dan veertigjarige regering, aanhoudende oorlogen;

met eenen oorlog van 30 jaren bedwong hij de Sak'

[en , die tusfchen de Ehe , Wezer , en Rh*jn woon-

den. In eenen veldtogt in het jaar 774 maakte hij

een einde van het Langohardtfche Rijk in Italië,

Op de AraJneren in Spanje veroverde hij eene groo-

te landftreek van het Pyreneïfche Gebergte tot de

Rivier den Ebro ; de Avaren dreef hij , na het jaar

791, naar Pannouië^ thans //o;;^ör3'è' , terug , tot aan

de KWïQvRaah; en bedwong bovendien verfcheidene

Slavifche natiën langs de Elbe en Saaie ^ tot aan

den Donnu. Rome^ hetwelk federt lang, alleen in

naam, onder de Griekfche Keizers gedaan had ,

huldigde hem op voordel van Paus led 111. in het

jaar 796; en toen hij in perlbondaar gekomen was,

zette de gemelde Paus hem, in de Sr. Pieterskerk,

op het Kersfeest, in het jaar 8oü, (of tioi, omdat

het
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rv het jaar toen met Kersmis een aanvang nam

, ) on«

aoEK
(^ej. (\^^n Godsdienst eenc Keizerlijke Kroon op , en

Afdeel. "^P ^^^ ^^^ Keizer uit, waaifchijnelijk volgens cen

I gemaakt overleg, alhoewel karel zich ontfleld en

^^^ Q verbaasd toonde. Hij werd dus aangemerkt , als de

Jaar 622. herlleller van het Westerfche Rijk. Alle deze ver-

lot 814. jjgtingen verwierven hem den bijnaam van denGroo'

ten, welken hij zich echter, door andere voortrei-

felijkc hoedanigheden , door het verlichten en be-

fchaven zijner onderdanen , door het uitbreiden van

kunden en wetenfchappen , door het handhaven van

den koophandel, en de rust en veiligheid zijner on-

derdanen, en door zijne pogingen, om den Chris-

telijken Godsdienst uit deszelfs verval te herllellen,

ongelijk meer waardig maakte. Hij overleed in het

jaar 814 te Aken, zijnde in allen opzigte ver boven

zijnen leeftijd verheven , hoewel niet zonder ge-

breken.

Onder- Van de overige Duitfche Rijken, die zich in het

gnnsi vrn
j^Q^netnfche Keizerrijk gevestigd hadden , was het

liobardi- Langohardifche aanzienlijk door uitmuntend goede

fchcRijk. ^etieii en inrigtin^ïen. rotharis, zevende Koning

van dit Rük in Italië, na het jaar 636, gaf, aan

zijne onderdanen , die tot hier toe alleen naar oude

gewoonten en mondeliike regten geleefd hadden, cen

zamenftel van wetten, hetwelk op eenen Rijksdag te

Pavia ^ in het jaar 644, werd vastgedeld , en nog

voorhanden is. GRI^roALD, die van het jaar 6G1

tot 672 regeerde , voegde hier nog eenige nieuwe

wetten bij, en maakte het KathoUjk Geloof tot het

heerfchende onder de Langobarden , die tot hier toe

het
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]tet Arianismus beleden hadden. Onder hunnen Ko- IV

ning LuiTPRAND van het jaar 711 tot 743 vertoon- ^^^^

de zich dit Rijk in zijnen grootften bloei. Zijn op- Afdeel.

volger RACHis , insgelijks roemruchtig geregeerd heb- I

bende , deed vrijwillig afftand van de regering , en ^^^ ^
werd een Monnik. De toenemende bloei van het Jsar 622.

Langohardifchc Rijk maakte den naarijver der Fran- ^°' ^'^4-

ken gaande, en toen de Langohardifche Koning ai-

STULF het Exarchaat en andere Landflreken den

Grieken ontnomen had, werd hij door den Franki'

fchen Koning pipyn in het jaar 754 genoodzaakt,

die weder af te ftaan. Eindelijk bezweek de laatfte

Koning, desiderius, voor den haat der Roomfche

Bisfchoppen , en hunnen befchermer karel den

Groeien, tegen wien hij in het jaar 774 zijn Rijk

verloor, terwijl hij het regt zijner Neven, Kinderen

van zijnen Broeder, tegen denzeiven wilde handha-

ven. Niettegenlhande het Langohardifche Rijk op

deze wijze een einde nam , bleven echter hunne wij-

ze wetten nog lang ftandhouden, zoo als ook het

leenregt, hetwelk bij hen plaats had, nog tot in

volgende eeuwen voortduurde.

In Spanje werd het Rijk der JVestgothen insge- Onder-

lijks , in dit tijdperk , vernietigd , fchoon het zich P"S ^''•'^

het West-
fpoedig weder uit zijne puinhoopen begon op te g ethisch

beuren. In hetzelve hadden de Bisfchoppen middel R'i'\i'i

gevonden , om zich in de landszakcn te mengen , en
^^"^^*

voor de Koningen geducht te worden. Zij onder-

fleunden den opfland, door welken sisenand in

het jaar 631 op den troon kwam , en deze liet zich

door hen in hel Rijk bevestigen; op de Kerk verga-

de-
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IV dering te Tokdo ^ in het jaar 633, wierp hij zich
BOEK y^Qj. j^gi^ neder, en bad hen met tranen en zuch-

Afdeel. ten, dat zij God voor hem bidden, en toch toe-

^ zien zouden , dat de regten der Kerk gehandhaafd
Hoofdft.

, ,*x i- \ • ^

na C. G. '^^'^'''^^" C )• RECCESwiNTH, die van het jaar 649

Janr 622. regeerde ,
gaf hun op ecne andere Kerkvergadering

tot ^14
-

^(j Tokdo ^ in het jaar 653, zijne Geloofsbelijdenis

over, en verzocht hen, met de tegenwoordig zijnde

Staatsdienaren, allerhande wetten te maken, welke

hij bereid was te bekrachtigen (f). De volgende

Koningen poogden hunne waardigheid tegen de

Geestelijken te handhaven , zoo als inzonderheid

wiTiZA, die van het jaar 701 af regeerde, maar

die daarom ook van de Gefchiedfchryvers , die

meestiil van den Geestelijken Stand waren , zwart

gemaakt wordt. Nu begonnen reeds de Arabieren ^

in het tegencfVcrliggend ^^r/zi";^ , magtig,cn voor het

Westgothisch Rijk gevaarlijk te worden. De nieuwe

Koning roderik zou hen misfchien terug gedreven

hebben, zoo hij niet met eene raagtige binnenland-

fche partij te kampen had gehad, omdat hij de Zo-

nen van den vorigen Koning van den troon had uit-

•gefloten. Deze partij , welke ook door oppas ,

Aartsbisfchop van Sev'tUa^ onderfleinid werd, trad

met Aii Arabieren 'm verbintenis , en Koning roderik

verloor in eenen veldflag zijne kroon en leven, en

de Arabiers bemagtigdcn het gcheele WcUgothifcht

Rijk.

(*) Coucil. Tolet. IV. in hard. Act. Coiicil, T. lü-

pag' 578 » 593- /'/•

(f) Concil. Tolet. VIII. pag. 953«
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Rijk. Alleen handhaafde de dappere pelaijo of IV

pELAGius , een Prins uit het Koninglijke Huis , in ^^^^

de Gebergten van Jstun'ê geweken , de vrijheid , en Afdeel.

züne nakomehngen herrtelden , door hunne dapper- I

heid , van tijd tot tijd , de vervaüene zaken der „^ q q.

Christenen, voornamelijk, toen de Arabieren onder- Jaar 622.

ling begonnen verdeeld te worden , uit welke over-
'""^ /^'

winningen de Koningrijken van Spanje en Portugal

ontdaan zijn.

Gelukkiger hield zich in Brittanni'è de heerfchap- DeAngel-

pij der Angelfakfen flaande in zeven Koningrijken , ^
'^'"j

welke allengs tot déne Monarchie gebragt werden.

Hunne zeden waren ten dezen tijde nog zoo ruw,

dat zelfs de Koningen geene veiligheid hadden, hoe»-

.wel zij in dit Tijdvak allen het Christendom aanna-

men. Onder de Vorden van dit Tijdvak muntte

INA , Koning van Wesfex , van het jaar 689 tot

725, voornamelijk uit, doordien hij de van hem

overwonnene volken , met zachtheid , en door het

geven van nuttige wetten, met zijne oude onderda-

nen verbond en vcrëenigde. egbert , een zijner

opvolgeren, in het laatst der VUIfte eeuw, ftreefde

hem nog te boven. Door den naarijver van den

toenmaligcn Koning van Wesfex gedwongen, zija

vaderland te verlaten , begaf hij zich naar het Hof

van KAREL den Grooten, het oefenfchool van groo-

te mannen. In het jaar 799 in zijn vaderland terug

geroepen, beklom hij den troon van fVesfex, en

bragt , deels door de wapenen , maar voornamelijk

door zijne ftaatkundige voorzigtigheid , allengs de

2:es overige Rijken onder, zoodat hij in het jaar

XI. DüEL. L «27
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IV 8a7 meester was van dat gelieele deel van het eï-

BOEK land, hetwelk toen rcc^s federt eenigen tijd Enge-

Af<.ieel,
^^*'^ genoemd weid.

A De tot hier toe opgenoemde Volken en Rijl;ea

na C G ^<^"'^'^" ^^^^^ ^" verband niet het Christendom, en

Jaar 622, deszelfs lotgevallen. \?a\ andere natiën , bij welken
tot 814. j^j^j. Christendom nog onbekend was, weet de Ge-

Staat vnn fchicdenis ook maar weinig te zeggen. De Noor-

deNoord- mannen , die het tegenwoordige Denemarken , Zwee-

den*^en"
^^'^ ^" Noorwegen bewoonden, kende men alleen

Duitsch- uit hunne zcerooveiijün, en door hunne invallen in

bnd.
j^gj. g^>i5i^j (i^;-!- Angelfuhfen en Franken^ na het

jBinde der Vlllfte eeuw. — Veel bekender waren

thans reeds de ^'/rtvZ/cV/^ Volken. Deze bezaten cene

menigte landen van de Oostzee tot aan den Donati ,

ja zelfs tot aan de Adriatifche Zee toe. Onder dc-

«dven bewoonden de Wilzen het tegenwoordig Po-

meren ; de Obotriten het Meklenhurgfche ; de fV^-

gri'érs een deel van Holfiein; de Polabers langs de

oevers der Elbe ; de Hevellers , Ukerers , en andere

Slaven ^ de Mark Brandenburg; de Sorben Bleis-

fen; de Lufizi'érs de Nederlausnitz; de 31ilzeners

Opperlausnitz; de Bohetners en Moravi'érs de nog

heden naar hen genoemde Landen; de Karinthiërs

,

Krainers , en andere Wenden of Winden , de grootc

landftrcek van den Oostenrykfchen Kreits, Twee

andere Slavifche Volken , de Polen en Rusfen , be-

floegen reeds een aanmerkelijk gedeelte van die lan-

den, welke nog naar hen den naam voeren. Maar

naar het jaar 643 llichtten andere Slaven aan den

Donau de Koningrijken Servië, Bosnië, Creatie,

Sla^

f
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Slavoni'è en Dalmati'é. — De Bulgaren^ een volk IV

van Hongaarfchen Stam, doch met vele Slaven ver- *^^^

mengd , veroverden in de Vilde eeuw het oude Afdeel,

Moefi'è ^ naar de Zwarte Zee heen, hetwelk federt I

naar hen Bulgari'ê genoemd is , en bragten uit deze ^^q A
buurfchap de Griekfche Keizers , zelfs in hunne Jaar 623.

Hoofdftad , menigmalen in het naauw. — In het ^01814.

voorgaande Tijdperk , waren de Turken , van de Kaï-

pifche zee komende, reeds bondgenooten der Romei-

nen , tegen de Perfeu geweest , thans oorloogden zij

met de Arabieren. — Eindelijk werd in dit tijds-

verloop het oudfte van alle Rijken, het Chineefchs,

meer aan de Azianen bekend, zoo als men uit een

Christelijk gcdenkteeken van dezen tijd befluit.

r TWEEDE HOOFDSTUK.

Staat der Geleerdheid, en voornaamfle Schrijvers,

JNIiettegenltaandc de Barbaarfche Volken, welke iv

het Romeinfche Rijk in het Westen hadden vernie- "<^^k

tigd, federt zij zich in hetzelve gevestigd, en het AfdeeU

Christendom omhelsd hadden, even daar door be- il

fchaafdcr waren geworden , en ook fmaak voor ge- ^^ !!:" n.T L. G.
leerdheid, kunden en wetenfchappcn hadden begin- Jaar 622.

ren te krijgen, nogtans werd, door de verbastering ^'^'^ ^^4-

van het Christendom zelve, en door het meer en Treuriire

jneer toenemend liijgcloof , alle ware geleerdheid ne- Unat der

ilergedrukt, hoewel zij door de pogingen van den
Ij'^jj^'^j^j.

L 2 Frau-
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IV Frankifchen Koning en Keizer karel den Grooten ^

BOEK het hoofd weder fchcen te zullen opbeuren.

Afdeel ^" ^^^ Oosten werd door de woede der /Irahieren

11 geen minder nadeel in dit Tijdperk aan de ge-
Ilooldlt.

jeei-fj^eid toegebragt. Dn Arabieren liadden voorheen
na L. <j. DO
Jap.r 622. wel neiging en fmaak voor de Dichtkunst en Wcl-
tot 0I4. fprekendheid getoond, maar des te minder de eigen-

j^ggjj,a„
lijke geleerdheid beoefend , en de Godsdienftige

dezelve geestdrijverij, met welke zij de Christenen aanvie-

A ab » ^^"' ^^" "'^'' ^"'''^^^ '^^" verderfelijk zijn voor de

toege- geleerdheid. Onder het Kalifaat van omar, verö-

bragt. verde deszelfs Veldheer amru in het jaar 6^oAlex*

andri'è in Egypte. Hier leefde toenmaals de Spraak-

leeriiar joannes , die tot de jfakobitifche Christenen

behoorde, en de leere van severus was toegedaan ;

doch die, omdat hij de leere der Christenen over de

Drieëenheid verlaten had , door ccnc vergadering

van Disfchoppcn in de (tad Mesr van zijn ambt

ontzet was. Deze begaf zich tot amru, door wicn

hij om zijne geleerdheid met achting ontvangen

werd , en vvien hij verzocht , om de wijsgeerigc

Boeken uit de vermaarde Koninklijke Alexandrijn-

fche Boekerij voor zich te mogen hebben, amru

gaf hem te kennen , daaromtrent de bevelen van zij-

nen Oppervorst te moeten volgen. Op zijnen Brief

desaangaande aan den Kalif gcfchreven, gaf dezen

ten antwoord: „Zoo 'er in deze Boeken iet (laat,

„ dat met het Boek van God, (^den Koran ^^ over-

„ eenftenit, dan is dit genoegzaam; maar Haat 'er

„ iet in, hetwelk met het Boek van God flrijdt,

,, dun hebben wij ze geheel niet, noodig. Laat ze

„ der-
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5, derhalveii verbrand worden." Hier op liet amru iv

alle deze Boeken in de openbare baden der ftad , om
^°J^^

die te warmen , verdeelen , en zoo werden zij binnen Afdeel.

een half jaar allen vernield ( * ). Dewijl dit verhaal U

door geen gezag van gelijktijdige getuigen onder- ^^^q q^
fteund wordt, en, indien de daar in voorkomende Jaar 622.

jOANNES dezelfde zij met joannes philoponus ,
''^'- ^^+*

onbeftaanbaar is met deszelfs leeftijd; als ook dewijl

het onzeker is , of deze Boekerij toen nog beltaan

hebbe, en niet reeds vroeger door een' ongelukki-

gen brand , ten minflen grootendeeis vernield zij

,

heeft men , in onzen tijd , hetzelve in twijfel begon-

nen te trekken; hoewel 'er in de hoofdzaak zelve

niets ongeloofeliiks gelegen is , en het berigt van den

Christen Schrijver door dat van eenen Mohamme-

daan toegeftemd wordt (f).

Ondertusfchen waren 'er ten dezen tijde nog vele Monni-

oude Schrijvers overig , welke naderhand verloren
^^^ •"'^hr'j-

1 .^ ... ,
venBoe-

zijn gegaan, omdat zij veronachtzaamd zijn gewor- ken af.

den, door het ongelukkig vooroordeel dezer tijden,

het-

(*) Dit is hoofcizakelijk het verhaal vsn aculfarad-

jE Primaat der Jakohiten in het Oosten in de Xlllde

eeuw. Uiit. Cn-xpcnd. Dytiastinr. png. 180. et Latine

in POCOCKii Siiupl. Ilistor. D^vait. pag. 114. Oxoru

1653. 4to. waarmed2 znkelijk overeenkomt aboollatif,

een Mobammcduanfche Arts uit Bagdad ^ in het be.:;in

der XlIIde eeuw. s\svs(i\A.Kivi\Compeiid,Mamrab./K3^P'

tit yirabice e Cod. Ms. Bodleioito edid. joükpii \vmTK;

/)/,«ƒ. est KBERii. (;oTrL. paulus Tt.'bing. 1789. 8. />. 64.

(t) bcimöcji Christl. Kirch-GcJ'cb. XIX. Th. S, 37.

L %



M K E R K E L IJ K E

IV hetwelk de Hcidcnfche Geleerdheid verachtte ; de

BOEK Monniken hielden zich wel, gelijk nog vele jaren

Afdeel. naderhand, vlijtig bezig met het aflchrljven der

H Handfchriften , deze Aflchrijvers worden Antiguaf-ii

na°C G g^"'^'-''^^ i^ ^^ fchriften van gregorius den Groo-

]z:iT 622. ien (*), maar dit is alleen van de Westerfche

^^^ °''^- Monniken te verflaan, de Oosterfche bragten, be-

halve met hunne Godsdienflige oefeningen, hunnen

tijd door met eigenlijke handwerken , en de vlijt de-

zer Aflchrijvers bepaalde zich voornamelijk tot God-

geleerde en Ascetifche werken, of tot Kerkgefchie-

denisfen , Kloosterchronieken , en Levens der Heili-

gen enz.

Boekerij- Ten bewijze , dat men thans nog velen der oude
^^' Schrijveren overig had , kunnen de Boekerijen ver-

ftrekken, zoo oude als in dezen tijd nieuw aange-

legde, welke deze fchatten der oudheid bevatteden.

Zoo was 'er in een paleis te Kouflantinopokn ecne

Böèkverzamcling van meer dan 30,000 Boeken van

Goddelijke en menfchelijke wetenfchappen. In het-

zelve woonden ook, behalve ttw der uitmuntcndlle

geleerden, dien men den algemeenen Leeriiar noem-

de, nog twaalf andere "voorname geleerde mannen,

die op 'slands kosten onderhouden , en dikwijls door

de Keizers geraadpleegd werden. Als de Keizer

LEO, de Ifauriër^ omtrent het jaar 730 de verüe-

ring van de Beelden der Heiligen in zijn Rijk wilde

flflchafFen, en van deze geleerden in dit voornemen

werd tegengedaan , liet hij rondom dit paleis brand-

(*) Vialog. libr. 11. Cap, 4.
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bare ftofFen leggen , en het te gelijk met de kostbare IV

Boekerij verbranden. Zoo luidt een verhaal van "°?*

Schrijvers uit de IXde eeuw ( * ) , doch waar van Afdeel.

geene melding voor dien tijd voorkomt, waarom II

°
. Hoofdft.

men het gerust mag verwerpen , te meer , wanneer
„^ q q^

men aanmerkt , dat men dezen Vorst , wegens zij- Jaar 622.

nen ijver tegen denBeeldendienst, heeft pogen zwart ^^^ ^^

te maken en te lasteren. Volgens zonar-AS zei'

ven (f), heeft omtrent het jaar 476 een geweldige

brand te KonftamitiopoJen niet alleen een groot ge-

deelte der ftad, maar bijzonder de openbare Boekerij

van 120,000 Boeken verteerd , onder welken zich

een Handfchrift bevond der gedichten van home-

rus, met gouden letteren, op eene drakenhuid van

IQO voeten lang. Maar juist dit Handfchrift laat

KONSTANTiNUS MANASSES ecrst door dieu brand

verloren gaan , welken Keizer leo zou gedicht

hebben.

Het voorbeeld van theodorus, die in het jaarDeGriek-

668 Aartsbisfchop van Crifiterbury werd, leert, dat j^*'^'?^
"^^

'er ten dezen tijde nog Griekfche Boeken onder de onder de

Westerfche Gemeenten gekomen zijn , van welke Angelfak-

Ten.
men ten behoeve der wetenfchappen gebruik maakte.

Deze THEODORUS was uit Tarfm 'm. Cilici'é gebo-

ren;

(*) CHDRF.NUS Ilisror. CoTtip. Tom. II. pag. 430. zo-

nar. Annal. L. XV. T. II. pag. 104. glykas Aan. P*

IV. pag. 217. Cll K(iNSTANTIN. MANASSES Cofllp. ChrOtl.

pag. 72. .nllo Byzaminifche Gefchiedfclirijvers uit de

Xlde eeuw; de liintdc zcUs niislchion uit de .\LVde.

Cf) Anual. l.ihr, XIV. 7'. 11./). 52.

L4
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IV ren; maar leefde als Monnik te Rome met den roem

loEK van Latijnfche en Griekfche , Wereldlijke en Goddclij-

Afdeel. ^^ geleerdheid; waar na hij, vcrzcld van eenen Abt

II uit Catfipanië ^ adrian us, die insf^eliiks als een ge-

17p G ^^^^'^ "^^'^ bekend ftaat, naar Engeland overging.

Jaar 622. en het gemelde Aartsbisdom meer dan XXI jaren

'^^^+'* bekleed heeft. Zij beiden gaven aan vele aankomen-

de Geestelijken onderwijs in kiniflen en vvetenichap-

pen, met dat gevolg, dat men nog omtrent het jaar

720 vele lieden op dat Eiland vond , die het

Grieksch en Latijn zoo goed als hun Angelfakfisch

verftonden (*).

Ook te Dewijl de (lad Rome en een groot gedeelte van

Rome. Jtali'è nog eenen geriiimen tijd in dit Tijdvak onder

de heerfchappij van den Griekfchen Keizer ftond , is

'er zeker in die flad gelegenheid geweest, om Griek-

fche Boeken te hebben, en daar uit de Gricklche

geleerdheid te beoefenen. Ook ontmoet men onder

de Roomfche Bisfchoppen verfcheidene Grieken en

Syricrs. Uit eenen Brief echter van den Bisfchop

PAULUS I, aan den Frankifche/i Koning pipyn (f),

in het jaar 757 , kan men zich geen groot denkbeeld

maken van de Boekverzamcling dezer Bisfchopi^en.

Hij fchrijft, dat hij den Vorst zoo veel Boeken

overzendt, als hij bijeen heeft kunnen krijgen, en

dezelven beflonden in Liturgifche fchriften, Qy^nti-

phonale et Refponfale ,) de Grammatica , (waarfchijn-

iijk

(*) BEHA 11. E. Gcnt.Angl. L. \\\. C 1. 2. V. 21.24.

(f) In CEiNNH Menum. Doviinat, Ponlif, f, Cod, di^

rol. T. I. p. 148. Roma 1760. 4.
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lijk moet dit zijn Dialectica ^^ van aristoteles, IV

de Boeken van dionysius den Areopagiet ^ en eene ^^1'*

Geometrie^ Spelboek en Spraakkunst. Afdeel.

Op het laatst der VlIIfte eeuw fcheen voor de it

geleerdiieid een nieuw licht op te gaan , door den ^^'^q q
ijver en pogingen van karel den Grooten. Deze jaar 622.

Vorst had, in zijne vroege jeugd, een (lechte op-
^'^^ '^ '

voeding gehad , maar kreeg in rijper jaren de vurig- Pogin:;en

fte begeerte , naar kunde en wetenfchap. Zijne vroe- vanicAREL

I gere reizen naar Itahe , waar hij, in het jaar 774, ^^^^ ^^^

j

eenen gelukkigen oorlog voerde met de Langobar- herftel

I

den, fchijnen hem daar toe het eerst opgewekt ^^f^^ ïu'-i

! hebben, want dit Land en Engeland waren thans

I in het Westen de eenige landen, waar de geleerd-

' heid haren toevlugt genomen had; in Frankryk zelf

werd zij geheel niet geoefend (*). De Diaken pe-

trus pisANus , en een ander Diaken , ook Monnik

te Monte Casfino, paulus warnefrieds, die on-

der den naam van paulus Diaconus beroemd is

geworden, zullen, gelijk men gelooft, de cerfle

buitenlandfche geleerden geweest zijn, i\\Q hij kort

na het gemelde jaar in zijn Rijk noodigde. Maar

nog voor het jaar 780 werd hij ook in Italië met

den gelecrdden man van deze tijden , den Engclfchcn

Monnik alcuin bekend, dien hij kort daar na aaii

zijn Hof nam , van wien hij de Redeneerkunst , Re-

deleer, en Starrcnkunde, zoo als van petrus pi.sa-

Nus de Spraak- of 'J'aalknnde leerde; ai.cui.v werd

zijn vertrouwdite raadsman, niet alleen ten aanzien

der

(*) Munach. Eirolisni. J'it. Car. M. nd a. 737./». 53.

L5
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IV der maatregelen, om de wetenfchappen te herftellen;

BOEK
jjj.iai. QQ^ jn andere gevvigtigc belangen, welke hij

Afiloel. zelfs ten deele hielp uitvoeren (*). Bovendien leer-

i* de KAREL ook de rekenkunst, en nam zorgvuldig

na C G ^^ ftarren waar. Het Latijn kon hij zeer vlug fpre-

Janr 622. ken, maar het Grieksch verftond hij meer, dan dat

^Q^ ^^4 - hij het wel fpreken kon (f). De oudfte Diiitfche Lie-

deren , in welken de daden en oorlogen der aloude

Koningen dezer volken bezongen werden , fchreef

hij af, en leerde ze van buiten. Ook maakte hij een

begin van het zamenftellen eener Duitfche Spraak-

kunst , en gaf aan de maanden en winden Duitfche

namen (§). Maar nu zegt ons dezelve Schrijver,

dat KAREL ook beproefde te fchrijven, (^tentabat et

fcribere ^') waarr)m hij wasfchen tafeltjes bij zich

droeg, om, als hij niet te doen had, op dczclven

zijne hand aan het maken van letters te wennen,

welke te laat begonnen arbeid hem echter niet ge-

lukte. Doch, dit kan men zeker niet in dien zin

vcrftaan, dat karel in het geheel niet zou hebben

kunnen fchrijven, maar alleen, dat hij niet ficrlijk

kon fchrijven, waar van men in dien tijd zoo veel

werks maakte.

KAREL was voornamelijk bezorgd , dat de Gees-

telijkheid zich meer zou toeleggen, om kundigheden

te verkrijgen, ten welken einde hij in het jaar 781

eenen rondgaanden Brief afzond aan alle Bisfchop-

pen

(*) EcmnAUT de Fit. Cm: M. C. 25. pag. 117. e^i.

Schmink. (f) Ihid. et pag. I16.

(§) ld. Cnp. ïp. pag. 130.
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pen en Abten van zijn Rijk, waar van die aan den IV

Abt van Fulda nog overig is (), om hen daar ^^^^

toe op te vveiiken en te vermanen ; ook droeg hij Afdeel,

zorg, dat zij van Boeken voorzien werden, waar H

toe ALCuiN op zijn bevel de Latijnfche Overzetting
„^ c q

van den Bijbel nazien , en van de fouten der Af- Jsar 622.

fchrijvers zuiveren moest (f). Ja karel zelf ver- ^°V];^*

beterde fommigen affchriften met zijn eigene hand (§}.

Hier door werden de Bisfchoppen en Monniken aan-

gefpoord, om met meer vlijt en naauwkeurigheid

nuttige affchriften te maken , en de Kerkelijke Boe-

kerijen kregen een beter voorkomen, karel zelf

verzamelde eene aanzienelijke Boekerij tot zijn eigen

gebruik. In zijn' uiterften wil begeerde hij , dat

deze Boeken aan elk, die ze naar derzelver waarde

wilde betalen, verkocht, en het geld, dat daar van

kwam , aan de armen uitgedeeld zou worden (**).

In de Keizerlijke Bibliotheek te Weenen vond lam-

BECius (ft) een afTchrift der Pfalmen , in het La-

tijn vertaald , met gouden^letters op pergament , het-

welk op KARiiLs bevel vervaardigd was, tot een

gefchcnk voor den Roontfchen Bisfchop adriaan,

voor

(*) Iii BALUZ. Capitull. Rcgg. Francor. T. I. p. 201.

(f) ALCL'iN Comment. in Joh. L. VI. T. I. p. 591.

(§) Ilicr van heeft LA.^H5RCIUs voorbeelden gevonden

in HniidfchrifccMi op de Keizerlijke Bibliotheek te //><?-

firn, in liiblioifi. C\vf. rindub. L VIII. p. 64S.

(**) EGiNiiAKD /. c. Cnp, 33.

(ft) Connnentar. de Biblioth. Cefar. l'indob, Libr.

II. pa^. 2ÖI.
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IV voor hetwelk een Latijnsch vers ftaat van karels
BOEK gigen yyerij ^ hetwelk geene verachtelijke blijk is van

Afdecl. 'sVorften liefde voor de Dichtkunst. Het gewig-

II tigfte Handfchrift uit de Boekerij van dezen Vorst

03
0*^0 ^^ ^^ vermaarde Codex Carolingius (*), hetwelk

Jaar 622. eene door ka rel zelven in het jaar 791 vervaardig-

^°^ ^^' de verzameling is van Brieven van Roomfche Bis-

fchoppen aan zijnen Grootvader, Vader , en hem

zelven, welke veel licht over de Gefcliiedenis dezer

tijden verfpreiden.

Of de KAREL zorgde wel voornamelijk voor de Geeste-

Ilooge lijkheid, naar het vooroordeel dier tijden, als of de

Parys geleerdheid alleen voor hun beftemd was; evenwel

door hem poogde hij tevens in de Lceken hcfde tot de weten-

jl^j ' fchappen op te wekken. Hij verzamelde ten dien

einde aan zijn Hof een geleerd gezelfchap, in het-

welk hij den naam van david voerde, alcl'IN heet-

te FLACcus , en anderen van zijne Hovelingen, die

'er medeleden van waren, hadden den naam van

HOMERUS, dametas cnz. (f). Nog gewigtiger was

de fchool, welke hij in zijn palcis ftichtte, en wel-

ke hem overal volgde , waar hij zijn verblijf had.

In dezelve was alcuin weder de voornaanifte Leer-

aar; onder de toehoorders fchljnt karel zelf fom-

tijds geweest te zijn; zeker behoorden daar toe de

drie Keizerlijke Prinfen karel , pipyn , en lode-

wvk; zijne Zuster gisela, en zijne Dochter van

denzelfden naam, enz. (§) Deze fchool hebbeu

ve-

O/Z'./'.sso. (t) ALC.£/>.LXVIII.LXIX.XCI.XCII.

(§) ALCUiN. Efist. LXVII. etc.
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vele geleerden aangezien als den grondflag ran de Uni' IV

verfïteit of Hooge School van Parys , welker fiich- ^^F^

ting zij daarom aan kar el hebben toegefclireven. Afdeel,

Alleen zoo veel is zeker, dat deze HofTchool ook ^^

' op Leeken ten voordeele der wetenfchappen gewerkt
,^3 q^ q .

heeft, en dat 'er federt de IXde eenw te Parys J'iar 622.

fteeds eene openbare van de Bisfchoppelijke en Kloos- ^°^ ^^

I

terfcholen onderfcheidene fchool geweest is, tot dat de

i

eigenlijke Hoogefchool aldaar zich in de Xllde eeuw

.
heeft beginnen te vormen (*).

I

De toeftand der Scholen was in de Vilde eeuw Staat der

1 in geheel Frankryk diep vervallen ; te vergeefs wordt Scholen,

dit daar aan toegefchreven , dat karel rlxrtel ve-

le goederen aan de Geestelijken onttrokken, en aan

Wereldlijke perfonen gefchonken zou hebben, alzoo

de inkomften der Geestelijken toch altijd aanziene-

lijk genoeg bleven , om voor de Scholen en het on-

derwijs te zorgen. ^Taa^ beter gelaat vertoonden

ten dezen tijde de Kloosters in Ierland, Omtrent

het jaar 66.j. gingen vele Engelfchen ( f ) van aan-

zienelijken en geringer fland naar gemelde eiland over,

om zich van de Monniken aldaar, die beda Scoti

y

( Schotten
, ) noemt , re laren onderwijzen. Vcrfchei-

denen van deze Engelfchen heeft alcuin opge-

noemd , en onder anderen den beroemden wille-

BRORD, i\Qw Bekeerder der Heidenen (§). karel
leide zich bijzonder toe, om den fchoollbat in zij-

ne

(*) RIVET. Uiit. litt. de la France T. IV. p. 10-250^

• Cf) np.DA /ƒ. E. Cent. /Itigl. L. \U. C. 57.

(§) n/a S. fnilebrorJi L. I. ;>. 185. T. II. Oy^.
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VI nc landen uit het diep verval op te beuren , en

BOEii wilde (*), dat in alle Bisdommen en Kloosters

Afdeel. voor kinderen van lijfeigenen zoo wel als van

11 vrijlieden fcholen zouden worden a:jngelegd, om hen

na C. G ^^^^ ^"^^^^ ^^ leeren , hen in de pfaluicn , zangwijzen

Jaar 632. en gezangen, de Reken- en Spraakkunst te onder-

|°'__^ wijzen , en ook daar toe net afgefchrevene KathoJij-

ke Boeken, zoo als de EuiingeUën, de Pfalmen, en

Kerkedienften , (^Misfale,') te gebruiken. Een Mon-

nik van het Klooster St, Gal, in Zwitferland , die

na het jaar 883 de Gefchiedenis van karel, op

bevgl van zijn* Achterkleinzoon, karel den Dik-

ken^ befchreven heeft (f), voegt hier nog verfchei-

dene bijzonderheden bij van de genegenheid van de-

zen Vorst , voor de bevordering der wetenfchappen

;

die echter niet allen even geloofwaardig zijn. Hij

verhaalt, dat twee lerfche ztti geleerde Geestelijken

openbare vrijfcholen in Frankryk en Italië hebben

opgerigt. Eenmaal liet karel de leerlingen van de-

z<?lvcn voor zich komen, en hem hunne opflellen

vfiji Brieven en ,Gedichten toonen. Hij vond, dat

de iGprlingen uit de geringde ftanden uitmuntend

iVerk 9 m^ïir de aanzienelijkcn des te flechter

,

geleverd hadden. Daar op zette hij de eerde

aan zijne regter de anderen aan zijne flinker hand,

en beloofde aan de ecrftc grootc beloouingcn, een-

•1;. ™^^^

- (*)//; Capïttil. Aquisgrmu S. I. a. 789. Cap. 70.

Hp. BALi z. Tom. I. pag 237.

( t ) Lihri duo de Gi'sfis Caroli il/, in CANIS. Lee//,

ant. Tom. II. P. III. p<iS' 53*



Daar op zctur aij ut: rcriic aan nijiic reg'ter de

lutlwcu aan KÏjnc ilinlcor IihjkI
,

Xi.D.Blad:}. 174.
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maal (Ie beste Bisdommen en Abdijen, terwijl hij )v

de anderen beftrafte, en met eenen eed verzekerde, boek

dat, zoo zij het niet beter maakten, zij niets van Afdeel.

hem verkrijgen zouden. Op een' anderen tijd be- il

klaagde karel zich, dat de wetenfchappen in zijn' ^°p q
tijd niet zoo bloeiden , als ten tijde der oude Kerk- Jaar 622.

vaderen, en zou toen den wensch geuit hebben: ^°^ "H*

„ Had ik nog maar een dozijn zulke geleerden, "als

„ HiëRONYMUS en AUGUSTiNüs warcu l" Waar op

ALCUiN hem zou geantwoord hebben: „DeSchep-

„ per van Hemel en Aarde heeft 'er geen meer huns

,, gelijken gehad, en gij wilt 'er een dozijn hebben!"

Ondertusfchen waren karels pogingen niet vruch-

teloos. Verfcheidene Bisfchops- en Monniksfcholen

werden nog onder zijne regering vermaard ; anderen

kwamen in de naastvolgendc eeuw te voorichijn.

ALCuiN , die allen met zijn geest en voorbeeld voor-

ging, (lichtte te Turonum^ (Tours ^') waar hij, in

zijne laatflie jaren , Abt van het Klooster van den

Heiligen martinus was, eene School in hetzelve,

welke eene der voortreffelijkden geworden is. Vol-

gens zijn eigen fchrijven aan karel (*). in het

jaar 796, zocht hij foramigcn met de Heil. Schrift,

anderen met de oude geleerdheid
, gemeenzaam te ma-

ken ; weder anderen onderwees hij in de Spraak-

kunst; dezen en genen in de Starrckunde. — Onder

de Bisfchoppen was tiieodulf, Risfchop van Or-

Jeaus , dien raiikl uit Ifa/ië in zijn Rijk getrokken

had, bijzonder bezig, om 's Vorsten wil, ten aan-

zien

() Ejj. XXXVIU. T- I. 0/^p. p. 53.
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]V zien der Scholen te vervullen (*}. leidrad , Aard.s-

BOEK bislchop van Lyom , fchreef insgelijks aan ka-

Afileel. ^^^^ Cf)? '^^^ hy Scholen van Zangers had, die

Il ook anderen ondcrwiizcn konden ; en bovendien
Hootaft.

^(./jQJgfj y^„ Lezers, die liet zelfs in de ffeestelijke
nn C. G. ' 13 j

]nnr 622. verklaring des Bijbels reeds ver gebragt hadden.

lot Zi^. Zoodanige ijver, door een groot Vorst opgewekt

Scnntder ^" onderfteund ,
gaf blijde vooruitzigten voor het

Wijsgeer- toekomende ; trouwens , wat het tegenwoordige be-

trof, in de meeste gewesten der wereld heerschte

eene dikke duifternis van onkunde en bijgeloof. De

ÏVijsgecrte was in eenen zeer lagen toeftand. Cij

• het begin der Vilde eeuw leefde joannt;s piiilopo-

Nus nog te Akxandri'é , van wien wij in het voor-

gaande Rock gcfproken hebben (.§), aan wien de

Wijsgeertc van auistoteles haren invloed onder de

Christenen veel te danken had, maar als 'Jakohiety

e]i gewaande (lichter van het Tritheisvje , verloor hij

bij de rcchtzinnigen zijn achting mecstül; hoewel

onder zijne gcloofsgenooten deze \Vljsgeerte meer

opgang fchceii te zullen maken. Een van hunne

vcrmaardfte Lceriiaren, jacobus, Bletropolifaan van

Edesfa, federt liet jaar 651, vertaalde de diakcti-

fche fchriften van aristoteles in \\q.x. Syrisch , met

zijne aanmerkingen, waar van een Handfchrift ge-

vonden wordt in de Vatikaaufchc Bibliotheek (**).

Hon-

(*) Capittil. XIX. in sirwond. Opp. T. II./). 671.

(I ) /lp. LAL'Noi (ie Scholis Celcbr. Cap. 7.

(^) Zie Bed X. BUidz. 43.

(**) ASSKMANi Bihl. Oriënt. T. I. p. 493.
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Honderd jaren na philoponus hadden de Grie- IV

ken nog een' ander Wijsgeer, joannes van DamaS' ^^^^

kus, een' Monnik in Pakflina, die tot na het jaar Afdeel.

754 geleefd heefc. Zijne fchrifcen zoo Wijsgeerige ^\

als Godgeleerde geven blijken , dat hij een man ge-
^^ q q^

weest is van geene geringe geleerdheid, en in fcherp [nar 622*

denken geoefend. Onder zijne Wijsgeerige fchriften ^^^
'^

*

zijn bijzonder merkwaardig zijne F'erhandelingcn over

de drie deelen der ziel, vier deugden en vijf krach-

ten (*), en zijne Dialectica (f). Doch wij zul-

len hem nader leeren kennen , in de Geichiedeiiis

der Godgeleerdheid.

Onder de Westerfche Christenen dezer eeuwen i^idorvs

was niemand , die zich op de Wijsgeerte hoofdza- |."^P^'s'^°

keiijk toeleide ; alleen drie geleerden , welke de ge-

leerdlieid van den geheelen ondergang bewaarden ^

isiDORUS Hispalenfis , ,^ET>\ en alcuin, hebben in

hunne werken ook AVijsgcerige onderwerpen behan-

deld. isiDORUs was in Spanje 'm het Gewest vr.n

Carthagenei geboren. In het jaar 595 werd hij

Aartsbisfchop van Hispalis, dat naderhand Sevilla

genoemd, en nog eene groote koopftad is. Hij

overleed in het jaar 6t,6, met den w'elverdienden

rucm van de geleerdfte man van zijnen tijd geweest

te zijn. Zijn vuomaamfle werk, in hetwelk hij zij-

ne kennis aan de Oude, bijzonder Romeinfche Schny
V'TS, openbaart, heeft dit opfchrift: Originum five

Elymologiarum Lthri XX. Hij werd door den dood

ovcr-

(*) ^!'h Tom. I. pap^. f^:^. Parii. 1712. ƒ<//.

Cf) C/:pira 1'hilufupliica l. c. p. l. /^.

tl. Deel. M
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IV overvallen, eer hij dit werk voltooid had, hetwelk

BOEK tiQor zijnen vriend braulio , Bisfchop te Cafarau-

Afdeel. S'^'^^^ •> ( Saragosja
, ) volbragt is. Alhoewel dit

n werk, volgens den titel, eigenlijk ccnc menigte van

na°C.
c/voorden en namen verklaart, en derzelver afleiding,

pzT 622.(Efymo/ogie,} opgeeft, zoo bevat het genoegzaam

|°^^H- cene kleine Encyclopedie 'm zich , en handelt van

alledei foort van geleerde zaken eu wetenfchappen.

Onder de afzonderlijke uitgaven van dit werk is die

van BONAVENTURA VULCANIUS , tC Bazcl 1577

in folio e*). Nog zijn 'er van hem eenige werken

over gelijkfoortige onderwerpen: De dijferentiisy

feu proprietate rerum ; liher glosfarum ; de natura

rerum
, five Cosmographia , vel Aftronornicus» Voor-

namelijk heeft hij door zijne gcfchiedkundige fchrif-

ten der nakomelingfchap goede dienden gedaan. Zoo

fchreef hij een Tijdboek der algemeene Wereldge-

fchiedenis , ( Chronicon ah origine rerum , mqut

ad annum qiiintum Heraclii. ) — Zijtie korte Ge-

fchiedenis van fommige Duitfche Volken , tot het

jaar 628, (^Gothorum^ f^andalorum et Suevorum in

IJispania Chronicon') (f) , is een hoofdwerk , omdat

hij zelf onder deze volken geleefd heeft. — Ook

is zijn Boek over de Kerkelijke Schrijvers, (^Lib. de

Scriptoribus Ecclcs. ) een vrij goed vervolg op het

bekende werk van iiicronymus en gennadius.

Eindelijk in zijn gefchrift van de Kerkelijke plegtig-

he-

(*) Dit werk is ook gevoegd in dion. cothofredi

/li/crores Lat. Li/igUiC p. 818.

(t) In Groiii Hist. Qothor. p. 705.
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teeden, (^de Ecclefiastkh officiis libri duo,') befchriift IV

hii dezelven niet alleen, maar geeft ook de aanlei- ^'^-^

ding en redenen op van derzelver invoering. AfdeeU

Door zijne geleerdheid niet alleen, welke men ll

echter naar den toelland zijner tijden moet fchatten, 2. y:

maar bijzonder door zijnen ijver voor de regten der jaar 622.

Kerk of liever voor het gezag der Geestelijkheid ,
^<^^ ^H*

heeft hij zich eenen grooten naam verworven in de

Westerfche Kerk, welken men ook in volgende eeu-

wen misbruikt heeft, om aan verdichte gefchrifteti

gezag en aanzien bij te zetten, waar toe behoort

de beruchte verzameling van Brieven der oudfte

Roomfche Bisfchoppen, welke anders niet ligt op-

gang gemaakt zou hebben; ook eene andere verza-

meling of lijst van Kerkelijke wetten van Kerkverga-

deringen en Bisfchoppen. De vollcdigfle en beste

uitgave zijner werken is van den Benedictijner van

St. Germain
^ jakob du breul, Pc.ry löoi in

Folio, te Keulen 1607 nagedrukr.

Zesendertig jaren na de dood van isidorös, kwam beda Ve»
in htl JngelfakfifcheKijk een ander man ter wereld "erabilis.

die , wegens zijne geleerdheid
, genoegzaam boven allen

van zijne eeuw heeft uitgemunt, hf.da, Fenerahilis^

of de Eerwaardige , bijgenoemd , een eertitel , welke

men aan de Abten gaf, en welke hem wegens ziine

^geleerdheid , fchriften , onderwijs en godvruchtig le-

ven, bij nitnemcndhcid toekwam; zonder dat men
over deze benaming ceiiig fabelachtig berigt noodig

heeft, bijvoorbeeld, dat een zijner leerlingen na zijne

dood een grafTchrifc op hem willende maken, den regel

:

Jhtc fuHt in fosfa Bcdx^ . . . os/a

M a niet
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IV niet wetende vol te maken , 's morgens het bijvoe»

DOEK
gelijk woord Venerahilh door een' Engel 'er inge-

Afdecl. vuld vond, waar door de regel nu aan de voetmaat

Il voldeed:

na C (i
^^^ -^"'^^ ^'^ fosfa Bedes venerahilis osfa.

Jaar 62a. Anderen vertellen, dat deze eèrnaam hem gegeven
tot 814.

^y ^^^ jjg,^ Raad en het volk van Rome, voor het

ontcijferen van zeker opfchrift met deze letters:

PPP. SSS. RRR. FFF, welke hij dus verklaard zal

hebben. Pater patriiZ perditus est ; falm fecum fub-

Inta est ; ruit regtium Rom<e ; ferro , flamma , fame.

BEDA werd geboren in het jaar 672 of 673 , in het

Bisdom Durham , op de goederen van het namalige

Klooster , van St. Pieter te Weremouth , en St, Paiilus

te Jarrow, welke als één aangemerkt werden. Zijne

nabeflaanden zonden hem , in den ouderdom van

zeven jaren, in het eerstgemelde Klooster, alwaar

hij twaalf Jaren lang is opgevoed , en al vroeg den

Monnikenfland verkoos; beftecdende bijna al zijnen

tijd aan het beoefenen der Heil. Schrift, gelijk hij

zelf het een en ander verhaalt, achter zijne Kerke-

lijke Gefchiedenis des Engclfchen volks (*)• In

zijn XlXde jaar werd hij tot Diaken gewijd, en in

het jaar 702 , op bevel van zijn' Abt , tot Priester,

Allengs verbreidde zijn roem zich zoo ver, dat de

Roomfche Bisfchop begeerde, hij zou naar Rome

komen, opdat hij zich, over zekere ftukken van

het Kcrkbeftuur , van zijnen raad mogt bedienen (f).

Maar

e*) Post H. E. Cent. Auglor. p. 49a. Cantahr. 1643.

(t) cuiL. MALMESüUR. dc gcst. vegg, Atiglor. L. I. C.3.
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Maar hij bleef in zijn vaderland , tot zijn overlijden IV

in het jaar 735, levende in eene onvermoeide en al- ^°^'^

f^^emeen nuttige werkzaamheid, welke hem tot zijn Afdeel.

dood bijbleef; trouwens, op zijn flerfbed zal hij ^

no.? eene Angelfakfifche Overzetting van het Euan- „g r q
gelie van joannes , en een inttrekfel van een werk Jaar 622.

van den hier voor gemelden isidorus in de pen '°'' ^^4-'

voorgezegd hebben.

. Deze BEDA had alles gelezen en geleerd, wat Staat der

men, in zijn' tijd, uit Latijnfche Schrijvers, lezen en ^^.^^^.^^^

leeren kon. In Ierland was wel , reeds, voor hem , zijn tijd.

eenige beoefening der geleerdheid , zoodat de Angel- aldhelm.

fakfen , om die reden, dat eiland bezochten, maar

hoe ver deze geleerdheid zich uitgeftrekt hebbe, bui-

ten de eerde beginfelen , kan men niet flipt bepalen.

Men kent wel lerfche Monniken, die ijverig gear-

beid hebben aan de uitbreiding van het Christen-

dom, maar geene uitftekende geleerden. Hoe veel

ophefs men van iemands geleerdheid ten dezen tijde

maakte , hoe gering dezelve ook ware , leert het

voorbeeld van aldhelm , een Prins uit den Ko-

ninglijken Stam der Westfakfen, die reeds in de

eerde jaren van beda als Geleerde en Schrijver te

voorfcliijn trad. Deze in Italië en het Frankifche

Rijk menigeriei kundigheden opgedaan hebbende,

(leefde in zijn vaderiand als Monnik in het Klooster

Malmeshury^ alwaar hij vele jaren Abt was, tot

hij eindelijk het jiisdom Sherbiirn verkreeg, hetwelk

lu), tot xljne dood toe, in het jaar 709 belUiurd

beeft. BEDA () noemt hem een buitengemeen ge-

() //. /:. Gent. Aii^hr. L. V. C. i(?. leerd

M 3
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ly leerd man , bewonderingswaardig door zijne Godge^
BOEX le/jrde en andere kundigheden. Hij was de] eerde

AfJeel. Allgelfaks^ die Latijnfche JJoeken en Gedicliten

H fclircef , welke zeer behaagden. Ecnigcn van deze

na C G ^^^'^^^i l^^^ff ^^ Jefuic martin del rio te Mentz

Jaar 622. in het Jaar 1601 in lamo. uitgegeven; ook ftaan

^^^ "^4' 'er twee de laude vir^inum et de octo prlncipaVihus

vitiis , m de verzameling van cajmisiüs (*). Dcr-

zelver ftiji is ruw en onzuiver , ,nog flechter dan

het gewone Monnikenlatijn, en meermalen zondi-

gende tegen de voetmaat ; de inhoud zijn welmeenen-

de uitdrukkingen van vroomheid , gefchiedenisfen en

fproolqens; en een goede regel is eene- zeldzaam»

hcid.

Vprvolfï Met meer regt wordt beda als de (lichter eener
van BEDA.

j3gj(.j.g geleerdheid in zijn vaderland aangezien. Niet

als of hij een fcherpzinniger denker en naarfpoor-

der , of een man vart fijner fmaak ware geweest

;

ook voor hem was , naar den aard ziiner tijden

,

groote belezenheid en bekwame vlijt , om van de

fchriften van vermaarde mannen gebruik te ma-

ken , de groote maatftaf van geleerdheid ; maar hij

teekende voor zijne tijdgenooten bijna den gchce-

len kring af van alWat wetenswaardig is, maakte

uittrekfeis uit goede Boeken, beichreef het eerst de

gefchiedcnis van zijn vaderland enz. Zijne werken

zijn cenige malen in VIII Dcclcn in Folio gedrukt

geworden, onder anderen te Keulen in het jaar 1622

en 16S8. Het ecrfte deel bevat zijne Spraak- en

Let-

() Lecti. Jut. T. I. p. 709.
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Letterkundige, Wijsgeerige en Wiskundige gefchrif- IV

ten. Meer belangrijk echter zijn zijne gefchiedkun- ^°^*

dige werken , bijzonder zijne Eiigelfche Kerkgefchie» Afdeel.

denis in V Boeken , ( Historia Ecclejiastica gentis ü
; Anglorum ^^ van den tijd, toen julius c^sar uit ^^^q q

Galli'é naar Brittanniè overflak tot aan ceolulf. Jaar 622.

Koning van Northumberland ^ aan wien hij zijn '°^ ^H*

werk heeft opgedragen, in het jaar 731. Ook is

zijn Tijdboek of Chroniek der Wereldgefchiedenis

,

( Chronicon , feu de fex mundi cetatihus , ah O. C.

ad a. 726.) merkwaardig. Hij was de eerflie, die

'm de Gefchiedboeken de jaren van de geboorte vaa

CHiusTUS geteld heeft, naar de bepaling van dio-

Nvsius , en door wien het gebruik dezer jaartelling

I

in het Westen is ingevoerd. Nog heeft bf:da het

i leven van den Bisfchop cuthbepvT befchreven, en

!
zoo men de titels gelooven mag , van nog meer an-

dere Bisfchoppen en Heiligen; doch de meesten van

dezen worden liem door de later geleerden ont-

zegd, gelijk ook een Martelaarsboek ^ (^Martyrolo»

gium,^ hetwelk in zijne werken ftaat; maar een

ander ( * ) wordt voor echt gehouden , hoewel daar

in ook ecne plaats verdacht is, waar in melding

gemaakt wordt van hei Feest van oïle Heiligen,

Nog wordt 'er een ander BJartyrologium , in

zesvoctige verzen ( f ) , aan hem toegefchrevcn.

Ook zijn zijne Godgeleerde Schriften menigvuldig

en belangrijk.

BE-

(*) In /Ictii SS. yttjtvcrp. Mart. T. II. p. 5.

(t) In ü'acuerï Spicil. T. X. p, 12Ó.

M4
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IV EF,DA liad isiDORus in uitgebreide vcrdienflcn

BOKK omlrcnt de geleerdlieid ovcrtrufFen, maar hij werd

Afi'eel. ^P ^-Ü"^ beurt overtroffen door alcuin , wiens

H werkza;:mheden zoo ver zich uitÜrckten , als de

n'a°C G ^'cer^'^'iï^PPÜ van den grooten Vorst, wiens gunfte-

Jasr 622. ling bij was. Zijn eigen naam was alcuin of
tot 814. ALCHUiN , met twee Icitergreepen , volgens dezen regel

ALCUIN. ^^ ^^^ zijner gedichten,

ALCUIN dicof ego, tu fine fine vale.

Maar in zijne Brieven aan geleerde vrienden fchijnt hij

zich FLACCUS of ook ALBixus genocmd te hebben,

gelijk hij hun insgelijks namen uit de Oudheid gaf.

Hij kwam, tegen het midden der VlIIfte eeuw, in

de Engelfche Provintie Tork ter wereld. De Monnik

van St. Gal ( * ) maakt hem tot cencn leerling van

BEDA, waar {in hij door de meeste nieuwe geleerden

gevolgd is , maar behalven dat zijn leeftiid zulks naau-

vvelijks duldt, geeft hij zelf nergens in zijne fclirif-

ten daar een blijk van , ook zelfs daar hij 'er gele«

genheid toe had. Veeleer kan men ócn Schrijver

der oudfle Levensbefchrijving van alcuin, die zij-

ne berigten van ecnen zijner leerlingen had, geloo»

ven ( t ) , dat hij , tot zijn Xüdc jaar in een KlooS'

ter is opgevoed , hoewel men niet zoo ligt het

verhaal van dezen Schrijver zal overnemen, dat al-

cuin, omdat hij liever vigilius las, dan 's nachts

Pfalmen zong , door eene kastijding van booze

gees'

() In CAMS. Lcctt. Ant. T. 11. P. III. p. 57.

(f) Fita B. FLACGi ALcuiNi Abbath C. \. p. LX. ;V,

ALCL'iN. 0/>/>. T. I. cJ. Proben.
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geesten, die hem bedreigden, vcrfchrikt, zich federt IV

tot godzaliger gezindheden gewend hebbe. " Hij ^°^"

kwam vervolgens in de School van egüf.rt , Aarts- Afdeel.

bisfchop van Tork. Deze Prelaat , een Broeder van H

EADBERT, Koning van Northumherland^ was een
„^ (^ q

vriend van beda , en heeft ook nog eenige gefchrif- Jaar 622,

ten nagelaten; een gefprek over Kerkelijke twistvra- ^°^ '^

gen : ( Dialogus de Inftitutione Ecclefiastica ) (*).

Uittrekfels uit oude Kerkverördeningen, { Excerptio-

nes e dictis et canonibus SS. Patrum ) ( f ) , en

voorfchriftcn over de. Kerkelijke Boete, { LibeUt

poenitentialh pars') (§). egbert- zorgde voor de

uitbreiding der wetenfchappen , door cene talri'ke

Boekverzameling, welke van velen gebruikt kon wor-

den , en inzonderheid door de Bisfchoppelijke School

te Tork , waar hij zelf de eerfte onderwijzer was (**).

Onder zijn beftuur leide alcuin den eerden grond

tot zijne geleerdheid (ff), en na zijne dood in het

jaar -^GG of -]()^ ging hij voort het onderwijs van

een' ander Leeraar dezer School, albert, te ge-

nieten (§§). Zijn oudflie Levensbefchrijver Iaat hem

,

om dezen tijd, tot Leviet^ dat is, tot Diaken^

wijden; en noemt hem vooraf een ware Monnik

ponder Monniksgelofte
, gelijk hij ook nergens te

ver-

() In HAnn. Act. Coticil. Tem. \\\. pog. 1979.

(f) Ibid. pag. ipör.

( 5 ) In jo. MORIN. Cumm.hist. drfnci-am.pneuit. p. 5^),^.

(**) c\3\LW. Malinesb.de gest. Pontif. atigl. L.lW.p. 153.

(ft) ALCUIN. Episf. XXXVJII.

(S§) ///. /Ik. Cap. 4! pag. \X\\.

M5
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IV verdaan geeft, dat hij ooit die gelofte liebbe afge-

Boi£K legd; zoodat het ongegrond is, als fommige Bene-

Afdecl. dictynen liem tot eenen Monnik van hunne Orde

11 hebben willen maken; veeleer fchijnt hij een van

na C G *^*'^ ^" gemeenfchap levende Kerkelijken ^ (^Ckria\)

Jaar 622. geweest te zijn, die men Canonici of Kanunniken
^^'- ^^4 noemde; welke niet zelden tot Abten van Kloosters

werden aangefteld.

Met meer zekerheid weet men, dat alccin ein-

delijk zelf Opziener der School te Tork geworden

js, onder welker leerlingen hij één der vermaardflien

was. Volgens een cud verhaal ging ludger , een

Monnik uit de ftreek van het tegenwoordig Utrecht ,

naderhand de eerfbe Bisfdiop van Munjier , als hij

op eene reize naar Engeland gelegenheid had ge-

had, om zich over alcuin's bekwaamheden te ver-

wonderen , nog eens naar dit eiland over , om zich

door hem in den Godsdienst te laten onderwij-

zen (*). Voornamelijk had hij vele Angelfakfen

tot leerlingen. Een der oudlten en merkwaardig-

flen was sigulf, wien hij naderhand tot zijnen

medelielper nam, en uit wiens berigten de Schrij-

ver van zijne oudfte Levensgcfchiedenis dezelve op-

gefteld heeft. Hij zelf had in zijne jeugd de oude

Wljsgceren, en de leugens van virgilius (f), ge-

lezen; maar in gevorderden ouderdom leide hij die

niet

(*) At^TFRiDi Ephc. Moimflcr. Fita S. Ludgeri in

J.EIBN1TZI SS. Rer. Brumvicem. T. I. p. 88.

(t) Zoo noemt ze deze ou.le Levensbefchrijver Cap.

10. pag. LXVI.
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::i:t alleen zelf ter zijde, maar wilde ze ook van IV

zijne leerlingen niet gelezen hebben. „ Gy hebt ^^^^

genoeg aan de Goddelijke Dichters, zeide hij tot AfJeel.

hen , en behoeft u , door de dartele vvelfprekendheid H

van viRGiLius , niet te laten bezoedelen." Niette-
^^^ ^ q

genftaande dit verbod liet siculf het lezen van de- jaar 622.

zsn Dichter aan twee van zijne leerlingen heimelijk ^0^814,

toe. . ALCuiN dit vernemende, beftrafce hem deswe-

gens , maar vergaf het hem op zijn berouw. JNlen

ziet hier uit den geest dezer tijden , die de Heiden-

fche Schrijvers op gronden, die voor cenen onbe-

fchaafdeu Arabier voegden, verachtte , en daar

door de ware geleerdheid in der daad benadeelde.

C.lleeds voor het jaar 766 fchijnt alcuin, in ge-

zelfcliap van zijnen Leermeester albert , eene reize

door het Frankifche Rijk naar Rome gedaan te heb'

ben , en op dezelve met karel , wiens Vader pi-

PYN toen nog regeerde , bekend te zgn geworden (*),

Na het overlijden van albert , Aartsbisfchop van

Tork , in het jaar 780, volgde eanbald , alcuin's

medeleerling, hem in deze waardigheid op. Deze

zond ALCUIN naar llome^ om het PaUitnn voor

hem te halen, en op de terugreize ontmoette hij

in het jaar 781 Koning karel. te Panna. Deze

tl

noodigde hem aan zijn Hof, en alcuin kwam in

het jaar 782 , van ccnigen zijner leerlingen verzeld

,

bij KAREL, om dien in zijne oogmerken ter bevor-

dering der geleerdheid beliulpzaaui te wezen.

Van

() /M.C111NI Rpht. LXXXV. CCXXll. Vmna de

fontijl', et SS. EccUi. Eborac. T. II. 0/)p. p. asd.
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IV Van dezen tijd nf was hij voor dezen Koning
BOEK leermeester, raadsman, en vertrouwde, ja de X'^orst

AfJeel. eerde hem als cencn vader; en üelde de Kloosters

^{ Bethlehcm of Feniercs in het Bisdom Sens ^ en dat

na C. G. ^^'^ ^^^^ Wc\\, lupus te Treca ^ (Troyes,) onder

Jaar 622. zijn opzigt. Omtrent acht jaren daar na verzocht

^^^ '^
' Iilj den Koning, om naar zijn vaderland te mogen

keeren; maar op 's Konings dringend aanhouden,

keerde hij in het jaar 793 weder aan zijn Hof te-

rug, en verkreeg de befturing der Abdij van den

Heil. MAR TIN us te Tours.

Onder andere werkzaamheden , ter verbreiding van

geleerdheid, vervaardigde hij ten gebruik der Gees-

telijkheid eene verzameling van Predikaiiën uit de

fchrifien der Kerkvaderen , terwijl de Godsdienst-

twisten voornamelijk der Adopttanen en over de

Beelden hem aanleiding gaven, om zijne wetenfchap

en ijver in verfcheidene andere fchriften te toonen.

Zijne echte Brieven, die in de laatfte uitgave tot

231 vermeerderd zijn , zijn van zeer veel aanbelang.

Nu en dan maakte hij ook gedichten , welker waar-

de echter niet meer dan heel middelmatig is. Ook

zijn zijne gefchiedkundige werken gedeeltelijk in ver-

zen ingekleed, en alle ter gedachtenis van Heiligen

gewijd , van martinus van Tüwry, vedast, Bis-

fchop van Atrehatum ^ (^Arras^^ den Frankifchen

Priester richar; maar zijne Lcvensbefchrijving van

wiLLiBRORD , die het Euangclie onder de Friezen

gepredikt heeft, en Bisfcl)op van Utrecht geworden

is, is wel de merkwaardigfte.

Allengs werd alcuin onder alle zijne bezigheden

oud
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oud en ziekelijk. Hij vcrzociit dus kar el, hem IV

te vergunnen, dat hij, bij dtn Heil. uo.mfacius , °°^^

zijne overige dagen, naar den regel van den Heil. Afdeef.

LENEDiCTL's , ver van de wereldfche bezigheden, I'

mogt doorbrengen. Maar hij moest nog langer aan
^^ q^ q^

het Hof blijven. Eindelijk, nadat hem het Klooster Jaar 622.

te Tours toevertrouwd was , werd hem in het jaar ^°^ "^'^ ^

796 vergund, zich in hetzelve te begeven. Hier

voerde hij onder de Monniken eene zeer verbeterde

orde in, en leide eene School ann, waar uit ver-

fcheidcne vermaarde geleerden der IXde eeuw zijn

voortgekomen , zoo als rabanus , haymo en ama-

LARius. Maar ook aan dezen arbeid, en aan de

zorg voor andere aan hem ondergefcbikte Kloosters

fchijnt hij zich federt het jaar 800 onttrokken te

hebben, om, bij zijne toenemende zwakheid, meer

voor zich zelven te leven, en zich tot zijne dood

voor te bereiden , welke in het jaar 804 te Tours

gevolgd is. Langen tijd was 'er van zijne werken

flechts eene enkele vrij volledige verzameling, door

ANDREAS DUCHESNE, of ZOO als hij ziju' naam op

den titel zelf vertaalde, quercetanus, te Parijs

1617 in Fo/io ; doch in het jaar 1777 heeft de

Vorst -Abt van Sf. Emmeram te Regensburg eene

nieuwe uitgave bezorgd in II Deelen in FoJio; 'm

welke echter noch het Homiliarium Caroli M. noch

het werk in naam van kakel den Grooten opgelleld

tegen (\t\\ Ikeldciulienst givundcn wordt.

Zulke mannen waren het, die in het Westen de Giiekfche

geleerdheid voor eencu v<jlkomeiicu ondergang be-
^.'^''cliiod-

waardeii. Bij de GV/VX-a; werd, in dit Tijtiperk, vcis?riit-

be-
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IV bchalven de Godgeleerdheid, de GefchiedkumJe vrij

BOEK nuttig beoefend. Na prokopius en agathias ,

Afdeel. ^^^ welke in de zesde eeuw de lijst der Byzantini-

H fche Gpfchiedfchryvers aanvong, volgde thans om-

na C G ^'"^"'- ^^ J'^^ ^-^ TMEOPHYLAKTUS SIMOCATTA,

Janr 622. een Egiiptenaar, die te Konflantimpolen burgerlijke

tot 814. aniJ3|;en bekleed, en de Gefcliiedenis van Keizer

oniYLAic- RiAURiTius vau het jaar 582 tot 602 in VIII Boe-

Tt;s <^iMo- ken belchrevcn heeft. Dezelve is het best uitgege-

ven te Parijs 1647 in Folh , en te Fenctië in het

jaar 1729 herdrukt. Hij fchijnt deze Gcfchiedenis

gcfchreven te hebben, om liefde en medelijden voor

de nagedachtenis en het treurig einde van Mauritius

te verwekken. Ook verhaalt hij zelf (*), dat, als

hij den inwoncrcn van Kofiftantinopokn uit zijn

werk de dood van imaurttius en zijne Kinderen

voorlas, alle de Toehoorders in tranen waren uitge-

borften. De Natuurkundige vragen, met derzelvcr

beiintwoordingen , van dezen vSchrijvcr heeft bonav»

vuLCANius, met de Geneeskundige opgaven van

den Geneesheer cassius te Leyden in het jaar 1596

in i2mo. laten drukken, en zijne zedelijke, land'

en minnebrieven , zijn in de j'lldinifche en Geneef-

fche uitgaven van Griehfche Brieven geplaatst.

HctCliro- Omtrent dezen tijd, in de laatfle jaren van Keizer

niconA- heraklius , werd een ander gefchiedkundig werk

ofFn'sti* vervolgd en voltooid, welks eerfle opflcilcr onder

Siculiecc. (^en Keizer konstantius leefde. Men heeft aan

hetzelve verfcheidene namen gegeven, Païti Siculi

,

Chro-

(*) Libr. VIII. Cat>. 12. pag. 213.
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Chronicon Aïexandrinum enz. Maar karel du IV

FRESNE , die het te P^rys 1688 in Fo/io in het '^oek

Kcht gaf, heeft deszelfs regten en volledigen titel Afdeel.

opgegeven: U.uey^a.Km ^ feu Chronicon Pafchale^ a ^I

mundo condito , ad Heraclii Imp. annum 20. De-
^^^ q q^

zen naam heeft het van de Paaschberekening, op Jaar 622.

welke het gegrond , en welke het eigenlijk meer is , ^^ [^
dan eene Chroniek; deze Chroniek, zijnde eene tijd-

rekenkundig- historifche verzameling, welke gedeel-

telijk uit verfcheidene oude werken is zamengefteld

,

is van veel nut, door vele berigten, welke anders

nergens voorkomen.

Tegen het begin der IXde eeuw ondernam een ceorgius

Abt te Konftantinopolen , georgius syncellus ,
s^ncel-

eene Chroniek der Wereldgefchiedenis te fchrijven.

Zijnen bijnaam syncellus, (DvyxsAAöj-,) draagt

hij, omdat hij medehelper, (^Coadjutor ^^ was van

den Patriarch tarasius in de waarneming van

2ijn ambt, als het ware, in c'dne Cel met hem le-

vende. Ondertusfchcn kwam deze georgius in

zijne Chroniek niet verder, dan tot de regering van

DiOKLETiAAN of het jaar 285. Het werk is door

den Dominicaner jakob coar te Parys in het jaar

1625 in Folio uitgegeven.

Het gene georgius, door den dood verhinderd TnEopuA-

zijnde, niet had kunnen voltooijen, bragt zijn vriend
^^^'

THEOPHANES ten einde. Deze, aan wicn zijn va-

der, een aanzienelijk man te Kotiflantitwpolen^ '^xoo-

te rijkdommen had nagelaten , werd van den Keizer

in zijne vroege jeugd gcn(X)dzaakt, om de Dochter

van een voornaam man te trouwen. Doch hij wi^^t

zij-
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IV zijne vrouw te bewegen , dat zij beiden in volkö*
BoEii m^m onthouding leefden. Toen de Keizerin irenb

Af-Jeel. a^n <-^e regering gekomen was , ontbond hij zijn hu-

ÏA welijk, en zij gingen beide in een Klooster. Doch

na C. G onder een' volgenden Keizer , leo den Armenitr ,

Jaar 622. veranderde het lot der Beeld - vereerders , van wel-

^"^ ^^^
' ken THEOPHANES tot hier toe één der ijverigften

geweest was. De Keizer hem te vergeefs door

zachtheid hebbende zoeken over te halen, liet hem

in het jaar 815 of 816 in de gevangenis werpen,

en na twee jaren in dezelve doorgebragt te heb-

ben , op het eiland Samothrace bannen , waar hij

kort na zijne aankomst gellorven is. Wegens deze

rampen heeft men hem met den naam van Belijder

vereerd, en zelfs wonderwerken toegefchreven. the-

opnANES heeft de Chronick van syncellus van

het jaar 285 tot 813 vervolgd. Zijne Gefchiedenis

zou ondertusfchen meer waarde hebben, indien hij

minder bijgeloovig en partijdig gefchreven had in

alles, wat de verëering van de Beelden der Heili-

gen betreft, goar, die syncellus heeft uitgege-

ven, ondernam ouk eene uitgave van theopha- 1

WES, die na zijne dood door combefis te Parijs

1654 in Folio voltrokken is.

Nicp.PHO ^'^^ ^^" tijdgenoot van syncellus en theo-

KLs. PHANES, NICEPHORUS , lioort Op de lijst der By
zantinifche Gefchiedfchiijvers van dit Tijdvak. Hij

was een' tijd lang Keizerlijke Geheimfchriiver; maar

verliet het Hof, om zich in een Klooster op te

fluiten; uit hetwelk hij, in het jaar 806, gehaald,

en tot Patriarch van Konflantinopokn benoemd

werd^
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werd. Doch , alzoo nicephorus insgelijks een ijve- IV

rig voorlhnder der Beelden was, verloor hij, toen ^^^^

de tegenpartij de overhand kreeg, in het jaar 815 Afdeel.

ziine waardigheid, en moest het overige van zijn ^

leven in een Klooster op het Eiland Proko^inefus ^^q q
doorbrengen , waar hij , in het jaar 828 , overleed, jaar 622.

Hij fchreef een fCort Begrip der Gefchiedenis van het co^^H*

Griekfche Rijk, van den dood van Keizer Mauri-

tius, in het jaar 601, tot den dood van konstan-

TVN , in het jaar 775. Ook heeft hij eene beknopte

Chronographie of Tijdwijzer nagelaten, van adam

tot den Keizer michael, en deszelfs Zoon theo-

PHiLus. Hij wordt wegens zijne geledene vervol-

ging voor een' Heiligen gehouden. Zijne Gefchiede-

nis is door dion. petavius in het jaar 1648 te

Parys in Folio uitgegeven; en zijn Tijdwijzer door

^goar achter zijne uitgave van syncellus.

Hoeveel isidorus, beza , en alcuin in het ildefom-

Westen tot het beoefenen der Gefchiedenis hebben ^"^*

bijgedragen , hebben wij reeds gezien. De eerstgemelde

werd in een foortgelijk werk , als hij gefchreven had,

nagevolgd door ildefonsus of hildefonsus , ook

ALFONSus of alonsus gcnocmd. Deze Spanjaard had

isiDORUS tot leermeester; was verfchcidcne jaren Abt

van een Klooster in zijne vaderftad To/edo , en Aarts-

bisfchop aldaar van het jaar 657 tot zijne dood, iu

het jaar 66-/. Hoe zeer zijn opvolger in deze

waardigheid, julianus, zijne geleerdheid hooglijk

prijst (*), echter tonen zijne fchriftcn, dat zijne ge-

Iccrd-

() 1'osl f/Jrfonj: de SS. Ecchs. p. 6$.

XI. Deel. N
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IV kcrdlieid fteeds beneden het middelmatige bleef, maar
BoE!c (laartegen was hij een ligtgeiovig ijveraar voor zijn

Afdeel. geloof, en een driftig verëerer van de Maagd ma-
II RiA. Evenwel heeft zijn vervolg van het werk

na C G ^'^" ISIDORUS , ( Liber de Scripturibus Ecclefiasti'

Jaar 622. cis Capp. XIF, ap fabric. in Bibl. Ecclcs, post

.

^*^^ ^'^^
' Ifidor, Hispalem,') nog al ccnige nuttigheid.

FREDEGA- T*^" zclfdcn tijde leefde in het Frankifche Rijk

Wi's. FREDEGARius, naar het fchijnt, een geboren But'

gundier , een Pleitbezorger, {Sc/w/asticus.) Deze

fchreef ecne Latijnfche Chroniek rnn het begin der

wereld tot het jaar 64 1 , of het tweede jaar van

den Frankifchen Koning klodwig II. in vijf BoC'

ken (*).

MARCULF iMARCULF, ccn Frankifchc Monnik, maakte om-

trent het jaar 660 of wat vroeger cene verzameling

van voorfch liften, tot het opllellen van allerlei foorten

van llaatsfchriftcn , (Formularum Libri diio,~) waar

door wij de inrigting leeren kennen van burgerlijke,

geregtelijke en Kerkeliikc (tukken van dien tijd, van

Giftbrieven aan Kerken en Kloosters enz. (f).

PAULUS Maar bijzonder muntte door gefchiedkundige en

Diaconus an,

(*) De drie eerde Boekert flaan, onder dcii titel :

Collcciio historico- chronograpbica^ in CANis. LecU. ./;./. 1

T. II. p. 154. Het vierde aldaar />. 495. en in cnEcT/;,-.

///.sY. Franc, cdit.Ruhi. p. 541. en het r/;/^.? ald. />. 595.

(f) iiiiR. BiGNoN ondernam dcrzclver uitgave ie Pa-

rys 1613. die echter eerst na zijn dood in het jaar i66<

in 4to Vülkoinen het licht zag. Zij flaat ook iji daliz.

Capitull. regg. franc. T. II. p, 369.
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andere werken uit paulus Diaconus^ zoo als hij IV

gemeenelijk genoemd wordt. Zijn eigen naam was ^'^^^

PAUL wiNFRiED warin'efriedsz. Behalvc het Afdeel.

ambt van Diaken te Aquiïeja^ of in het Patriar- II

chaat van dien naam , bekleedde hij ook den post
^^ q q^

van Notarius , ( omtrent hetzelfde als Kanfelier
, ) Jaar 622,

bij DESiDERius, den laatflen Koning der Langobar-^^^^^*

den. Met dezen werd hij ook, in het jaar 774,

door KAREL den Grooien
,
gevangen naar het Fran->

kifche Rijk gevoerd, en om zijn vrijmoedig fpreken,

op de Eilanden der Adriatifche zee gebannen. Doch

daar adklijerga, de Dochter van zijnert voormali-

gen Vorst, thans met een' kleinen Vorst, ariciiis ,

Heer van Benevem in beneden - Italië getrouwd

was, vond hij middel, om zich daar onder hare

befchcrraing te begeven. Eenige jaren d;iar na be-

gaf hij zich in het naburig- Klooster der Benedicty-

nen, Montc Cas/ino ^ in hetwelk hij, tegen het be-

gin der i'S.de eeuw, zijn leven eindigde. In zijne

laatfte jaren fchonk karel hem zijne genegenheid,

hebbende, naar het fchijnt, zijne begaafdli^den ke-

ren kennen. Men heeft daar van blijken in drie

Latijnfche gedichten , onder karels naam , aan

hem als Monnik gerigt (). karel gebruikte ook

federt zijnen dienst in geleerde zaken , en liet onder

anderen door hem verbeterde Ilandfchriften van nut-

tige Boeken vervaardigen, in welke paulus weder

de onderfcheidingsteckcnen in aclit nam, hetwelk

bij-

(*) Inter ALooiNi Carmiim fuppos. Cmt;. 7, 8, 9.

Tom. II. üj>/j. fng. 551.

N 2
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IV bijna geheel buiten gebriiiic geraai^t was. Zijn leven

BüF.K is in de Xllde eeuw door petrus den Diaken ^ ins-

Afdeel.
g»^^y'^s een Monnik in JSIonte Casfino, befchreven.

H Op verzoek der Langohardifche Prinfes adelber-
^^

C G ^^ tchreef deze paulus een gefciiicdkundig Hand-

Jaar 622. boek, onder den titel van Historici Miscella (*);
COC O14.. jnaar veel belangrijker is zijne Langohardifche Ge-
'

fchiedenis , (^de gestis Langobardorum Libri fex ^^

waar aan wij te danken hebben, het gene wij van

dit vermaarde volk weten. Dqzq Gefchicdenis loopt

tot den Koning luitprand, die in het jaar 744

gcfhorven is (f). Hij fchrccf ook het leven van

GiiEGORius den Grooten (§), ook eene korte Ge-

fchiedenis der Bisfchoppen van Mets (**), welke

aanvangt met de zending van clemens, een' leer-

ling van den Apostel petrts , naar ISIets ^ en der-

gelijke vertellingen, maar die evenwel nog het een

en ander bruikbaars heeft. Bovendien vervaardigde

hij een kort Begrip, QEpitowa^^ uit het werk van

eenen vermaarden Romeinfchen Spraakkundigen ,

(sEX'ii POMPEii FESTI LL. XX. de verborum re-

ie-

(*) Uitgegeven vnn n. camsius Ingolflad 1603. 8vo.

JAN. oRüTER //; SS. Hist. Aug. p. 771. Hanov. 161 1.

fol. en MURATORi SS. rer. Ital. T. I. ?. I. p. i. /;/.

(j) Zij is door grotius gevoegd in zijne Hht. Ga-

thor. Vaiidal. et Langobard. pag. 741-932. en (lant ook

in ML'RATO Ri SS. rer. hal. T. I. P. I. />. 395. Jq.

(§ ) Vergelijk Deel X. Bladz. 229.

(**) (Jeita Episcopp. Dleteufiuin in duchbsnb, SS.

rer, Francic. Tom. II. pag. 202.
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férum Significaiiofie,) uitgegeven te Feneti'é 1560. IV

8vo. en te Parys 1575. 8vo. Hij maakte ook op ^'^P^

zijne wijze verzen en gedichten , ook zijn 'er nog Afdeel.

Brieven , docli de eene of andere zijn niet meldings- H
Hoofdft.

waardig. „n C. G.
Soortgelijke Dicliters of niet veel betere , komen Jaar 622,

'er in dit Tijdperk verfcheidene voor. Edn der dra- '°^ 814.

gelijkflen was georgius pisides. Diaken, C/^^r/o- Dichters/

phylax , C of Archivarius
, ) en Referendarim der

Kerk te Konftantinopolen ^ omtrent het jaar 630.

Zijn 'Jambisch Gedicht van 1880 verzen , over de

Schepping^ (E'^x*if^sfiov >5 Ko^f^a^yi» ,) heeft fr.

MORKL met een ander van 261 j^awhen , over de

ijdelheid des levens te Parys 1585 in 4to laten

drukken. Twee andere heel kleine Gedichten op eene

Kerk der Maaf^d Maria te Konflantinopolen ftaan

in de Bihliotheca Grxca van fahricius (*).

Over be": ah^emeen behielden de Grieken het over- hero een

blijffel hunner oude geleerdheid in hunne fchriften, ^^'s'^""-

hoewel zij er maar zelden jet nieuws bijvoegden, leerde

I HERO , een Wiskundige , die in de eerfte tijden der Artfen.

Vilde eeuw geleefd zal hebben , fchreef over de

Wiskunde, over de verdeeling der aarde, overkrijgs-

werktuigen en belegeringen, en andere Doeken , waar

van men de lijst bij fabricius vindt (f). Twee
Griekfche Artfen of Genecshcercn behaalden ook
ecnigen roem, tiirofilus een Monnik, dien men
insgelijks in de tijden van heraclius (lelt, en pau-

LCS ,

() /W. VII. pn:^. rt93.

(t) Biblioth. (Jr. Libr. lil. C//>. 24.

N 3



19» KERK EL IJ KE
IV 1.VS , met den bijnaam /t:gineta, omdat hij uit

BOEii
i^L^j. Eiland /Egina geboren was, deze was de eer-

Afdeel. fte Geneesheer, die zich met de vroedkunde heeft

II bezig gehouden ().

na C. G. ^^'^^ ^^ fraaije tccken- en vormende kunRen wa-

Jaar 622. ren bij de Grieken nog vele gedenkflukkcn overig,

^°^ ^^ ' hoewel de goede fmaak merkelijk verloren had ;

Fraaije hetzelfde had plaats in lialië, anders zoo rijk in

kunften. werken van kunst. In het jaar 663 voerde de Kci-

zer KONSTANS alle gedenkflukkcn van koper en zelfs

de koperen dakplaten van het Pantheon^ thans Mn-

ria Rotonda^ naar SiciU'é weg. Alle welke fchatten

eenige jaren daar na den Arnhieren \\\ handen vie-

len (f). Aan een anderen kant liet karrl de

Groote pilaren en marmer van Rome en Ravenna

naar Aken brengen , om daar eenc prachtige Kerk

te bou\V(en (§). Gedenkflukkcn, die nog in onzen

tijd overig zijn, bewijzen ondertusfchcn , dat de

bouw- en beeldiiouwkunst zelfs in het Lango-

hardifche Gebied, en de Schilderkunst en Mofaisch

werk te Rome en in andere Gewesten vfin Itali'è

thans met vlijt bearbeid zijn. In de Oosterfche Ge-

westen, vernielde de bceldflorming wel eene menigte

flcchte fcliilderftukken , maar ook vele fchoonheden

der kunst. Ondertusichen werden uitvindingen in

dezen tijd gedaan , zelfs in landen , waar men het

niet verwacht zou hebben. Zoo zond de Room-

fche

(*) FABRic. r/thh Gr. fuL XII. p. 648-575.

(I) PAUL. Diac. de ffcst. Laugob. L. V. C. II , 13.

(§) ECINHART dc nt. Car. M. Cap. z6.
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fthe Bisfcliop paulus I. in het jaar 757 een kimftig IV

nachtuunverk of horlogie ten gefchenk aan den ^^^^

Frankifchen Koning pipyn (*), en een nog kun- Afdeel»

ftiger de vermaarde Arahifche Kalif iiarun al ^

RASCHiD ,
(waar uit de Schrijvers van dien tijd

^^^ ^^ q
AARON , Koning van Pcrfi'è maken ,) aan karel den Jaar 622.

Grooten (f), pipyn ontving ook tot een gefchenk ^^^ ^^*

van den Griekfcben Keizer konstantyn, het eerfte

orgel, hetwelk men in het Frankifche Rijk gezien

had ( § ). Maar omtrent 100 jaren later was men

in Oost - Frankryk reeds zoo geoefend op dit

fpeeltuig , dat toen zelfs de Paus joan VIII den

Bisfchop van Freyfingen verzocht, hem een heel

goed orgel, en met hetzelve een' kunftenaar, die

het handig wist te bcfpelen, over te zenden (**}.

Merkwaardig was ook de verandering, die ten de- Staat der

zen tijde met de talen voorviel. De Grieken , wier ^^^^°'

taal voor meer dan duizend jaren de befchanfdfte

onder alle talen geacht werd, hadden eene menigte

Latijnfche woorden in dezelve gemengd, en zoo

vele kunstwoorden uit de Godgeleerdheid , dat zij

een geheel verbasterd voorkomen kreeg. Men las

veel meer de fchriften van chrysostomus, en de

Laufifche Gefchiedenis , of de Geestelijke Beemde ,

dan de fchriften van plato en polyuius , evenwel

ble-

(*) In CENNii Cod. Carolino T. I. p. 148.

(f ) RCiNii.Mii) de yit. Cnr. M. Cup. i5. Annah

Frtvicur. Fuldens. ad mm. 807.

(§ ) /imml Ftilil. ad a. 757.

C**) lil BALUü. JlJisCc'//. Lihr. V. pag, 490.

N4
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IV" bleven dezen nog vereerders honden, die de Grieken

BOEK tegen volflrckte barbaarscliheid en onwetendheid be-

Afdeel. veiUgden. Maar geheel anders was het in het Wes-
H ten gefield met de Duitfche Volken. Derzelver ei-

na^C G o^"*^ ^^^^^ waren ruw en hard; door Romeinfche

Jaar 622. Geestelijken en Monniken in het Christendom on«
'^'- ^^4- derwezen wordende , werden zij met het Kerkelijk

Latijn bekend , en dewijl het vooroordeel de geleerd-

heid tot de Geestelijken bepaalde, bedienden zelfs

de Duitfchers, die Schrijvers werden, zich van de-

ze taal, welke zij hoe langer hoe meer moesten

verbasteren , omdat zij de fchriften en wetenfchap-

pen der oude Romeinen zoo zeer verachteden.

Men begon ook de Romeinfche taal of het Latijn

in het gcmeene leven te gebruiken, terwijl de Vors-

ten en Grooten tevens hunne moedertalen aanhiel-

den, waar uit eene vermenging der talen en met den

tijd nieuwe talen en tongvallen ontftondcn, onder

welke de Italiaanfche^ gelijk zij de oudfle was, dus

ook hare moeder, de Latijnfche, het meest gelijk ge-

bleven is. De Schrijvers noemden deze Itali'daufchc

taal ccn tijd lang ook de gemeene Latijnfche. Over

het geheel was het het zijogenoemde Bocrcn-Latijn
^

(^Lingua Romana rustica,^ dat is, die van het ge-

meen verminkt en veranderd gefproken werd , hetwelk

den grondflag gelegd heeft tot de Itali.Janfchc y

Franfche ^ Spaanfche en Porttigeefche talen. Eene

Kerkvergadering op bevel van ka rel den Grooten^

in het jaar 813 te Tours gehouden, verordende (*),.

dat

(*) Can, 17. in hard. Act. ConciU T. IV. p. 1025»
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dat ieder Bisfchop de door hem te houden Kerkre- IV

deiien Iieel duidelijk in BoereriJatijn of in het ^^P^

Diiitsch^ dat is, Frankisch^ (in rusticam Roma- Afdeel.

nam linguam , aut Theodiscam , ) zou vertalen. H

Men noemde daarom ook dit verbasterd Latijn Ie
^^ ^ q^

Roman , la langue Romance , la langue Romaine , Jnar 622.

gelijk de Spanjaarden aan hunnen tongval een' der- ^^\_^
gelijken uaatn gaven. Dewijl met dit al dit zooge-

noemd Latijn nog befchaafder en algemeen beken-

der was, dan het Duitsch , zoo fchreven de eerfte

Franfche Dichters hunne vermakelijke vertellingen

in dezelve, welke van daar den naam van Romans

kregen (*).

DERDE HOOFDSTUK.

Uitbreiding van het Christendom, Bekeering van

Heidenfche volken. Staat der gooden, ]\Io-

hammed en zijn Godsdienst,

xlet Christendom werd, in dit Tijdperk, onder IV

de Angelfakfen in Brittannïè ^ en onder verfchei- ""'^'^

dene Duitfche volken voortgeplant. Men heeft daar Afdeel.

van vrij breedvoerige berigten, welke echter met het ^If

oordeel des ondcrlcheids bchooren te worden aan- „^'^p ^ A
genomen, zoo men van de ware oogmerken en be- jnnr 62a.

wcegredeiicn , niiddclcn on uitwerkingen van deze ^^^ '^^^'

belaeringen der lleidcnlche vulkcn, ten regtmatig

oordeel zal willen vellen. Op
(*) M. uiür TrMti ilc l' Origine des Rvii.am.

N5
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IV Op het einde der Vide eeuw , was het den Room»
BOEK

ji'/jef7 Abt AUGUSTiNus, en 40 Monniken gelukt,

Afdccl. in 'i*^^ Allgelfakfifche Rijk Kent het Christendom in

l'I te voeren, waar toe zijn ijver, de invloed van eene

na C G Cliristen koningni op haren Gemaal ethelbert;
]aar 622 de kracht van 'sVorflcn voorbeeld, en de infchik-

'^^ ^^^
' kelijkheid , om tempels met tempels, offers met of-

Bekee- f<^rs, en dus in vele opzigtcn de eene bijgcloovig-

t'xng der i^eid met de andere te verwisfelen , veel hadden toe-

fen^inhct ^^''^^^S^'C*)* Hoc onvast deze gelegde grond wa-

Koninsï- re, bleek ondertusfchcn , toen ethelbert, ora-

rijk Kent.
jj.gjjj. j^jjj. jjjjjp ^^^^ overleden was. Zijn Zoon en

Opvolger EADBALD Weigerde het Christendom aan

te nemen; waar op ook velen van zijne onderdanen

van hcrzelvc afvielen , die het uit vrees of uit liefde

voor zijnen vader omhelsd hadden. Doch hij werd

hier voor, indien wij beda (f) gelooven , ook ge-

ftrafc met vlagen van krankzinnigheid , en eenen

boozen geest, die in hem voer. Met dit al ontviel

den Christenen ook in de nabuurfchap de moed in

zoo ver, dat de Bisfciioppcn van Londen en Ro-

chesler, mellitus en justus, naar Frankryk te-

rug keerden, laurentius, Aartsbisfchop vanC^«»

ierhury ^ opvolger van augi^stinus in dit ambt,

ilond ook gereed, hen te volgen, maar liet eciiter

vooriif nog een bed bereiden in de Kerk der Apos-

telen PETRUS en PAULUS. Onder gebeden en tra-

nen hier in flaap geraakt, verfcheen hem petrus,

die

(*) Zie DrclX. BJadz. 86. vol.s^p;.

(t) Ilht. Red. Cent. Anslor. L. II. C 5.
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die hem een poos lang geefelde , en ernflig vraagde , IV

waarom hij de fchapen van Christus midden on- ^'^^

der de wolven verlaten wilde? laurentius ver- Afdeel.

i voegde zich 's morgens bij den Koning, wien hij ^^^

zijn door de geefelflagen geteisterd ligchaam zien ^r^ q q
liet. Toen EADBALD , die niet geiooven kon, dat Jaar 6c2.

iemand zou durven beftaan , zulk een' man zoo te
"-^'^ "^'^'

mishandelen , hoorde , dat dit den Aartsbisfchop

overkomen was , om zijner zaligheid wil , werd hij

bevreesd; en verbrak het huwelijk, waar in hij met

j

zijne Stiefmoeder leefde , liet zich doopen en bevor-

derde het Cliristendom op allerlei wijze. Van f!;ort-

• gelijke wonderverhalen ( * ) is de Gefchiedenis van

de voortplanting van het Christendom onder de

/Jngelfakfen vol. Ojidertusfchen was het eerst ead-

BALDS Zoon, EARCONRERT, die in het jaar 640

den troon van Kent beklommen hebbende , den

Afgodsdienst in zijn Rijk affchafte, en het vecrtig-

daagfche vasten gebood, beide onder bedreiging

van zware (Iraiïen.

Het naaste Rijk der zeven Vordendommen van In Nort-

de Angelfalifen , en tevens het mngtigfie van allen , !],"
j^^"^*^*

Northuviberland ^ aan de noordzijde van de rivier

Humher (f)-) ^^'^^s ook het naastvolgendc , om het

Christendom aan te nemen. Deszelfs Koning ed-

wiN verzocht de Zuster van eadbald , ethel-

BURGA, anders tata genoemd, ter Gemalin, maar

kreeg ten antwoord, dat het niet gciiorloofd was,

eene

(*) URDA /. c. Cnp. 6.

C\ ) uJiiJj^ /. <:. Libr. II. C.:p, 9.
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IV cene Christen vrouw aan eenen Heiden te geven;

BOEK
ji^aQj. joen hij beloofde , haar en haar gevolg in lia-

Afdeel. ren Godsdienst niet te zullen verhinderen, ja dezen

III Godsdienst zelf te zullen aannemen , zoodra dezelve

na C G ^^" fchrandere mannen beproefd, blijken zou hei-

Jaar 622. ligcr en godevvaarcligcr te zijn dan d^ zijne, werd
'^"^ '^•' hem in het jaar 625 de Prinfes toegezonden , die

zekeren paulinus in haar gevolg had, die tot Bis-

fohop was ingewijd , om voor haar en hare bedien-

den den Godsdienst waar te nemen. Deze leide zich

tevens toe, om de ïieidenen te bekeercn, waar toe

hij reeds in het volgende jaar gelegenheid vond,

toen de Koning den aanllag van eenen moordenaar,

door den JVeitfahftfchen Koning omgekocht, ontko-

men was , en zijne Koningin kort daar op van eenc

dochter beviel. Hier voor dankte de Vorst zijne

Goden, in tegenwoordigheid van den Bisfchop,

maar deze beweerde , dat hij dit geluk voor den

Koning door zijne gebeden tot Christus verwoi*ven

had, en dankte dien openlijk daar voor. Dit be-

haagde den Koning, die beloofde, dat hij voortaan

CHRISTUS wilde dienon, als hij hem zijn leven en

de overwinning fchenken wilde tegen den trouwloo-

zen vijand. Alles gelukte hem naar wcnsch , en nu

verloochende hij den Afgodsdicnst , maar wilde ech-

ter met zijne Rijksgrooten raadpleegen, eer hij vol-

komen tot het Christendom overging. Om dezen

tiid ontving hij eenen Rrief van den Roomfchcn

Bisfchop BONiFACius, die hem een gefchenk ,
(/'£'-

nedictio ^') van den Apostel petrus overzond, bc-

ftaande in een hemd, (^camifia ^') met een gouden

boord,
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boord, en cenen mantel; aan de Koningin fchreef IV

hij insgelijks, en zond haar een' zilveren fpiegel , met "°^^

€en ijvoren kam. Afdeel.

EDWIN bleef evenwel nog eenigen tijd wankelen, ^^^

. , . , , Tl 1 Hoofdit,
tot hij emdelijk, door een wonderteeken , en door

j^^ ^-^ q^

de redenen van zijnen Opperpriester coifi, die tot Jaar 622.

het Christendom overgehaald was , bewogen , in het ^^ [^*

jaar 627 met velen van zijn volk zich te T'ork door

PAULiNus liet doopen , waar na deze Bisfchop nog

zes jaren lang voortging, het Christendom te leeren

,

en mcnfchen tot hetzelve aan te nemen (*). Maar

alle deze fraaije uitzigten verdwenen weder , toen

EDWIN in het jaar 633 in cenen veldflag tegen den

Koning van Mercia en den Koning der Britten het

leven verloor. De eerfle was een Heiden, de laatfle

een barbaarsch Christen , die , uit haat tegen de

Anglen in Northttmherland , groote wreedheden

pleegde. Het Christendom fchijnt zelfs toenmaal

bijna te onder gegaan te zijn, voornamelijk dewijl

de Britten de Augelfakfen flechts als Heidenen be-

fchouwden. Ten minflen paulinus keerde met de

Koningin RTriELBERCA en de ovcrblijffelen der Ko-

ninklijke familie weder' naar Kent terug. Maar in

>iet jaar 640 geraakte oswald op den troon van

Northumherland ^ en met hem kreeg de Christen-

Godsdienst weder de overhand ; niet zunder dat men

van dezen Koning verlcheidene wonderwerken ver-

haalt (t). On-

(*) i5F.i)A /. c. Cup. 12-14. t:i>'"' I^faltnesb. de Geit.

rfgf^. Aiiglor. Libr. 1. C//». 3.

(t) ÜEDA /. f. L. II. C. 20. lil. I, 2, (5, 9-13.



±o6 K E R K E L U K E

IV Onder de Oostaiiglen had de Koning redwal^
BOEK

i^j.[ Christendom reeds aangenomen , toen hij zich

Afdecl. i'i ^^"^ ophield; maar hij zijne terugkomst in zijn

lii ilijlc, haalde zijne vrauw met anderen hem over,

na C G *^'^^ vereermg van ciiristl'S met den dienst der

Jaar 622. Afgoden te verbinden. Maar zijn Zoon eorpwald
tot 814. ^y^j.j j^Qj. jgjj YQorlieen gemelden Koning edwinzoo

Onder de vergebragt, dat hij met zijne onderdanen een ijverig

Oostan Christen werd. Kort daar na in het jaar 636 werd

EORi'WALD vermoord, en de Godsdienst rankte we-

der in het ondcrfpit, tot dat zijn Broeder siegbert

den troon beklom, die bij de Franken niet alleen

het Christendom bekden, maar ook iet van humie

geleerdheid verkregen had. Het Christendom bioci-

de weder in zijn Rijk, in hetwelk hij eene fchool

llichtte, en ten laatflen zelf een Monnik werd. Zij-

ne onderdanen haalden hem tegen wil en dank uit

zijn Klooster, opdat zijne tegenwoordigheid bij een'

velddag zijnen ibldaten moed mogt inboezemen,

maar hij verloor in dtnzelvcn het leven (*).

In hetKo- In het Koningrijk Mercia. ^ of der Noordcr- An-
ningiijk gUn ^ liet grootfie onder de Engelfche Koningrijken,

was het weder cene Christelijke Gemalin , die zeer

veel toebragt tot het vestigen van haar geloof, pea*

DA, Zoon van den Koning penda, kon de doch-

ter van den Northumberlandfchen Koning alleen on-

der deze voorwaarde ten huwelijk bekomen , dat hij

tot het Christendom overging. Docli zich een

denkbeeld van dezen Godsdienst hebbende laten ge-

ven,

(*) BEDA /. C. L. II. C. 15. III. 18.

I



GESCHIEDENIS. cot

ven, verklaarde hij, dat hij denzelven zou omhel- IV

zen, al ware het ook, dat men hem de Prinfes niet ^'^^^

toeftond. Hij liet zich dan , met al zijn gevolg, in Afdeel.

Northumberland doopen, en nam ook vier Christen lil

Leeraars mede naar zijn Vaders Rijk , die velen be- ^^ q^ q^

keerden , hetwelk zijn Vader zoo ver was van te Jaar 622.

verhinderen , dat hij veel meer van deze Christen ""^^ ^^

geworden onderdanen des te waardiger zeden vor-

derde. PEADA volgde, in het jaar 655, zijnen Va-

der op, alhoewel onder de befcherming van d.QW

Northumberfchen Koning oswy (*).

Reeds omtrent het Jaar 604 kwam het Christen- In Esfex.

dom ook in het Rijk Esfex , of der Oost - Sakfen ,

hetwelk door den Theems van liet Koningrijk Kent

gefcheiden was. ethelbert, Koning van Kent
^

wist zijn Zusterszoon sireriit, dis over Esfex re-

geerde , te bewegen , dat hij zijn geloofsgenoot

werd, en (lichtte toen ook aldaar het Bisdom van

Londen. Maar na de dood dezer beide Vorften,

deden de drie Zonen van siberht weder belijdenis

van het Heidendom , en banden mellitüs , Bis*

fchop van Londen^ uit hun Rijk (f). Maar kort

na het jaar 655 herltelde de Koning sigbercht de

Goede ^ die door zijnen vriend oswy. Koning van

Northttmherhnid ^ tot liet Christendom gebragt was,

hetzelve weder. Thans werd cedda de nieuwe

Leeriiar en Bisfchop van dit Rijk. Hoe zeer deze

zijn geestelijk gezag over de nieiiwbekeerden wist

te

(*) UEDA /. c. Lilr. III. CV//). 21,

(t) liüüA Libr. II. Clip, 3, 5."
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IV te haiidliavcn, zal het volgende verliaal van beda
BoKK lecrcn : Een bloedverwant des Konings leefde in

AWeel. ^^^ verboden huwelijk. De Di-sfcliop , vergeefs aan-

lil gedrongen hebbende, op de fcheiding van hetzelve,

na^C
''

G ^P^'^^^ •^'^" Kcrkeban over hem uit , en verbood alle

Jnar 622 zijne toehoorders, hem te bezoeken, of met hem
tot 814. jg g^(,j,^ Evenwel liet de Koning zich door deze»

nuin ontlialen. Uit deszclfs huis terug keerende,

ontmoette hij den Bisfchop; zij zaten beiden te

paard, en ftegen terftc^nd af. De Konuig viel be-

vende voor den Bisichop neder, en bad om verge-

ving; maar deze zeide hem: dewijl hij zich van het

huis van dien verdoemden niet onthouden had , zou

hij ook in hetzelve fierven. En deze zelfde bloed-

verwant en zijne broeders vermoordden den Koning

ook werkelijk , enkel daarom , gelijk zij zeiden , om-

dat hij zijnen vijanden te ligt vergaf. Bij dit ver-

haal voegt BEDA (*) heel eenvoudig dit oordeel:

door deze onfchuldige dood was 's Konings ware

fchuld, volgens die voorzegging, geflraft; evenwel

zij het geloofelijk, dat zulk eene dood zijne fchuld

verminderd , ja zijne verdienfle vergroot hebbe.

Eenigen tijd daar na, als sigherr en sedbi te ge^

lijk Koningen van Es/ex waren, maar in der daad

onderworpen aan wulfiiere, Koning van Mercia^

werd hun Rijk door eene bcfmcttelijke ziekte ont-

volkt. Om dezelve te (tuiten, keerde sighere,

met velen van zijne onderdanen, tot den Afgods-

dienst terug; maar wulfiiere droeg, door het af-

zeii-

(•) Libr. III. Cap. 22.
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zenden van eenen Bisfchop aan hen, gelukkig zorg, IV

i dat het Christendom weder in zijne oude regten ^^^-^

I trad ( * ). sighere's Zoon , offa , een jong AfdeeU

Vorst, die van zijne onderdanen zeer bemind werd, IH

verliet in het jaar 709 dezelven en zijne Gemalin , ^^ ^^ q^
om , benevens coenred , Koning van Blercïa , fsar 622.

naar Rome te reizen, en daar het Monnikskleed aan
'°'^ ^^*

te nemen (f).

Bij de Zuidelijke Sakfen , of in liet kleine Rijk InSusfex.

van Susfex, van 7,000 huisgezinnen, liet de Koning

, ADELWALCii, tocn gevangene van den bvengemel-

! den wuLFHERE , zich tusfchen de jaren 661 en

670 doopen. wulfhere was zijn Doopheffer, en

fchonk hem, ter gedachtenis, twee Provintiün , waar

onder het Eiland IVight. Kort daar op predikte de

Bisfchop wiLFRiD met andere Leeraaren het Geloof

in dat land met goeden voorfpoed, waar toe veel

toebragt, dat hij deze natie van eenen hongersnood

verloste. 'Er was fcdert drie jaren voor zijne aan-

komst geen regen gevallen , en de ellende zoo hoog

gedegen, dat 40 of 50 van deze uitgehongerde

nienfchen, malkanderen omvattende, zich in een*

afgrond of in zee gedort zullen hebben. Maar op

dcnzclfden dag, toen de Zuidfahfen zich begonnen

te laten doopen , viel 'er een zachte digte regen

,

op welken vruchtbaarheid volgde. Vooraf hadden

zij van wilfrid nog geleerd, in hunne rivieren en

flroomcn visch te vangen, daar zij voorheen enkel

in

(•) hl. iJbr. iV. Cip. 30.

(t) Libr. V. Cap. 20.

XI. Deel. O
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IV in (laat waren paling te vangen. Ook deze weldaad
BOEK baanric voor zijne leere ruimer toegang ().

Afdeel. IVesfex eindelijk , of het Koningrijk der Westfak-

*il fen^ liet magtigfte der Heptarchie of der zeven

na°C G Sakfifche Koningrijken in Brittafiniê , hetwelk ten

Jaar 622. laatllen alle de anderen overweldigde, kreeg, door
tot 814 . ^-j^^^^^^ Koning kynegils, omtrent het jaar 625, het

lüWesfex eertle opwekkende voorbeeld, om het Christendom

te omhelzen, oswald. Koning van Northumber'

land ^ zijn Schoonzoon, bcweegde hem daar toe, en

ftond zelf over zijnen doop als gevader. De Bisfchop

BYRiN verkreeg van de beide Koningen de ftad

Dorcinca ten gefchenk, om daar een Bisdom te

fldchten. Maar kynegils Zoon, cenwalch, wil-

de niets van het Christengeloof hooren , totdat hij

,

door den Koning van Mercia van zijn Rijk be-

roofd, tot anna, Koning der Oostangkn ^ moest

vlugren. Gedurende de drie Jaren, welke hij bij

hem doorbragt, gaf hij zich aan het Christendom

over , hetwelk ook , na zijne herflelling in zijn Rijk

,

daar begon heerfchende te worden, acilbert,

een Frank , maar die , om de Heil. Schrift te le-

zen, zich een' tijd lang in Ierland had opgehouden,

breidde het Christendom vervolgens vele Jaren in

IVesfex uit, waar hij de Bisfchoppelijke waardigl^eid

had aangenomen. Den Koning, die enkel het Sak-

fisch verftond , verveelde eindelijk de barbaa;fche uit-

fprank des vreemdclings ( f ) , en liet eenen andereu

Bis-

(•) ntnA iJbr. IV. Cap. 13, 14.

(f) Zoo noemt beda ze Libr. III. Cop. 7.

I
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liisfchop komen , wini , die zijne taal verftond* iV

AGiLBERT keerde naar het Frankifche?Ji]k terug; en ^'^^•'^

WINI werd ook fpoedig van hem weggejaagd; zoo- Afdeel.

dat IVesfex langen tijd zonder Bisfchop bleef. Maar 1^1

deswegens leed dit Rijk ook veel van zijne vijiinden; „g q^ q,
CENWALCH erkende eindelijk, hoe ondankbaar hij J^nr 622.

gehandeld had, verzocht agilbert om vergeving, ^^^ '^'

en nam den door hem gezondenen Bisfchop , zijnea

Neef LEUTUER , aan ( * ).

Op deze wijze werd het Christendom onder de Aanmef'

AnpelfakCen gevestigd: zonder dat de Geschiedenis '^'"?^'|'

• ti j j ^
, , .

over deze
ons berigt , welke en hoedanige denkbeelden den bekeering

Heidenen van dezen Godsdienst werden medegedeeld.

De omflandighedcn van een huwelijk, de invloed

vaneene Vorstin, eene behaalde overwinning, het

gezag van een' Christen Koning, een of ander

wonderwerk , hetwelk , zonder veel onderzoek ,

geloofd, of naderhand verteld werd, zie daar de

beweegredenen, om het Christendom te omhelzen;

het volk liet zich bij menigte doopen , als de Koning

Christen werd. Van onderwijs in de Icerflukken en

voorfchriften van den Godsdienst, gefchikt naar de

vatbaarheid dezer menfchen , leest men niet. Alleen

fommige Vorfien en Grooten en Afgodspriesters ver-

geleken hunne Goden met jezus, den fdchter van

het Christendom , doch hoe dit onderzoek werd in-

gerigt, wordt ons niet ontvouwd; ilcclits zoo veel

leest men, d;it de Kerkplegtigheden der Christenen

wer-

(*) n DA /. c. (.uu ii.i.M us iSIalmeib. di geü, rc^g.

Angl. Libr. 1. CV//'. 2.

O a
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IV werden waargenomen, dat men hunne Geestelijken

BOEK
ei", Bisfchoppen eerbiedigde, welke eerbied zoo ver

Afdeel gi"S9 ^^^^^ wanneer een Geestelijk of Monnik rei-

Hl zende op eene plaats kwam , alles rondom hem ver-

Hoofdft.
zamelde , en van hem met de hand of met woorden

na c ïj. '

Jaar 622. gezegend wilde zijn (*). Maar de heilzame vruch»

tot 814. j£j^ ya,^ f^^jf yyjj^g Christendom vertoonden zich wei-

nig zigtbaar bij deze volken. Hoe zeer zij na hun-

ne bekeering nadere betrekking kregen tot meer be-

fchaafde volken, evenwel waren oproeren, onttro-

nen en vermoorden van hunne Koningen, bij hen

bijkans nog mcnigvuidiger, dan voordat zij Christe-

nen waren. Sommigen van deze Vorflen hadden

nog avcn tijd, om in een Klooster te ontkomen.

Onderhng pleegden deze Koningen onregtvaardighe-

den en wreedheden, welke zij dan met het begifti-

gen of (lichten van Kerken en Kloosters boeteden;

zoo liet OFFA, één der vcrmaardfie Koningen van

Mercia, die federt het Jaar 755 regeerde, etiiel-

BERT, den Koning der Oost-Angkn^ die bij hem

gekomen was, om zijne dochter te trouwen, mid-

den onder de vreugdebetooningen deswegens, ver-

moorden, en maakte zich meester van zijn Rijk,

waar voor hij aan de Kerk de tienden van alle zijne

goederen, en andere rijke gefchenken gaf; ook gaf

hij voor, door eene openbaring, het gebeente van

den Martelaar alhan ontdekt te hebben, tot wiens

eer hij een prachtig Klooster (lichtte , bovendien

deed hij eene bedevaart naar Home, waar hij zijne

fnood-

(*) UEHA Libr. 111. Cap. 26.
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fnoodheid volkomen door milddadigheid boette (*). IV

Trouwens, hoe kon het anders, daar de Godsdienst ^°j?*

thans meest in bijgeloovige gebruiken beflond, en Afdeel.

de ijverige waarneming der Kerkplegtighedcn meer m
gold dan ware deugd !

^^^ q q^
Een gewigtig gevolg van de bekeering der /^ngeï- Jaar 622.

fakfen was , dat zij fpoedig afhankelijk werden van ^^\_^*
den Roomfchen Bisfchop. De oude Britfche Chris- DeAn-

tenen , die het Christendom niet van Roomfche Zen- gelfakfen

delingen ontvangen hadden , hadden de vrijheid van
^^ojpgn

hunne Kerk gehandhaafd , en geweigerd zich aan de ann de

Roomfche Zendelingen , bij voorbeeld aan augusti- 1^^°^' 1,

ïjusj te onderwerpen (f). Het ondcrfcheid in

fommigc gebruiken en plegtigheden was echter meer,

idan verfchü van gevoelens, de reden, dat zij zich

;Het hen weigerden te verëenigen; de Britten volg-

den de Oosterfche tijdsbepaling in het vieren van

jiet Paaschfeest, welke onder (\tw naam van Qtmr-

tadecimanen lang verworpen was; ook verfchilden

zij in het fcheeren van het hoofd der Geestelijken
j

hunne Priesters werden gcfchoren op het voorhoofd

van het éénc oor tot het andere, in plaats dat de

Roomfche zich boven op het hoofd een platte cirkel

of gelijk men het noemde, eene kroon lieten fchee-

ren. De ecrfle wijze had den naam naar den Apos-

tel PAULUS, de andere van petrus, (^tonfura Pe-

tri et Pauli ^') de laatdc zou petrus gedragen

hebben als ciij beeld der doornen kroon van cinus-

TUS

r*) r.uir- I\J,ih>i. iJhr. I. G//>. 4.

( f ) Zie Ded X. Bladz.. 92.

O3
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IV Tus (*). Met de Britten kwariien ook de Schot»

BfoEK j^qJjq of lerfchc Geestdrkcn Dverëtm ,' Atr veel ' deel

Aftlcel. ^^^-''-^'-'ïi in de bckcering der Angdfahfen.

lil AllcngvS echter kregen de Roomfchen onder de

nn^C
'g ^"g^^f^^kf^^ geheel de overhand; waar toe het aan-

J-iar 6'i2. zien van Rome als de Hdofdlfed der wereld, en an-

tot 814. ^gj.^. omflandigheden veel toebragten, bijzonder om-

dat men het voor eene gi'oote deugd hield , naar

Rome te reizen, en de graven der Apostelen pe-

TPvUS en PAULUS, (^ad liniina beaiorum /JpostolO"

rum , ) in bedevaart te bezoeken , hetwelk inzonder-

hdd vc^rfchcidene Koningen der AngelfaJifen de*

den (t), gi^lijk wij reegis van cgenred en offa

gezien hebben.

St.Pietors INA , die over ^clVtstfakfen regeerde, dus ih

Penning, bedevaart te Rome gekomen zijnde, fticb.tte daar in

liet jaar "ji^ eene fchool, tot onderwijs voor zijïie

'onderdanen, tot welker- onderhoud elk hniS in 'zijne

'teide Rijken Wesfex en Susfex jaarlijks iet moest

opbrengen. Hetzelfde voerde in het jaar ^Sb de

Koning offa in Mcrcie en Oostmigelen In, en ein-

delijk werd dit eene algemeene belasting in Enge'

^and. Men noemde dezelve weldra den St. Pihtcrs-

penning , ( Denarins S. Petri
, ) omdat zij aan den

"Stoel van dtzcn Apostel werd overgcbragr. Dit was

eerst eene vrijv\illige gift; naderhand vorderden de

Pausfen ze als eene fchatting, welke de EngeJfchen

aan dezen Apostel en zijne opvolgers fchuldig wa-

ren
j

(^*} ussi.R. r>ritti7nn. Eccles. Antiq. p. /^yy,

Qt) DEüA /. c. L. IV. C. 23. l' V. C. 7.



GESCHIEDENIS. 215

ren; van daar kreeg zij den naam Romescot ^ of IV

Roomfche Schatting, Maar de Engelfchen wilden ^'^'^^

dezen eisch niet erkennen, en de naam van St, AfdeeL

Piet ers penning kwam weder in gebruik, tot dat iit

dezelve in het midden der XVide eeuw geheel is ^^^q q
afi^cfchaft. Jaar 622.

ündcrtusfchen was ook het verfchil over het vie- ^°^ ^^^*

ren van het Paaschfeest beflist, naar den wensch

der Roomfche Bisfchoppen. Aan een' van dezen,

HONORius I, was het kort na het jaar 625 gelukt,

de Schotfche Geestelijken in het zuidelijk geJeelte

van Ierland hier in tot gelijkvormigheid met zijne

Kerk te brengen. Maar in de noordeUjke deelen

van dit eiland bleef men bij de oude gewoonte,

welke aldaar wanrfchiinelijk door Griekfche Leera-

ren was ingevoerd, 'Er werd dan omtrent het jaar

630 eene groote Kerkvergadering gehouden, op wel-

ke FINTAN, Abt van het Klooster IMunnu^ het

voorftel deed , om deze zaak aan het oordeel van

God over re laten, zoo dat men, of de Liturgie^

( Kerkedienstboek , ) van de beide partijen in het

vuur werpen; of van elke partij eenen Monnik in

«en brandend huis opfluiten, en zien zou, welk van

de beide Boeken, en welke Monnik onbciciiadigd

zou blijven; of eindelijk, dat hij en de Abt las-

RKAN , van het Klooster ÏMghknne , die 1500

Monniken onticr zich had , en die unlangs van Ro^

me terug gekomen , het daar gewone Paaschfeest

vierde, naar het graf van cenen overledenen Mon-

nik ga lil, dicii opwekken, en vragen zouden, welke

Paaschvicring tie rcgtc was. Op dezen zcldzamcn

O 4 voor-
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IV voorflag gaven de hoofden der andere partij ten

DOEK antwoord , dat zij tot foortgelijke belli^riiig niet

Afdeel. konden verdaan , dewijl flntan zoo vcrdi^nflclijk

1*1 en lieiliff was, dat God hem elk wonderwerk zou

uaC Ó toi^f^aan, dat hij verlangen zou. Dus icheidde men.

Jaar 622. en het oude gebruik bleef in ftand (*). Dezelfde

^"^ ^H ' /eren ondcrlteuiiden dit oud gebruik ook bij de

/Ingeïfahfm. aidan , finan, en colman', allen

uit dit eiland afgezondene Bisfchoppen naar Nort'* ^

humherland^ bleven hetzelve niet alleen getrouw,

maar zagen het ook gerust aan , dat het Paafchen

fomtijds tweemaal in éi.\\ jaar gehouden werd, eens

van den Koning oswv , die zich naar hen fchikte,

en wat later van zijne Gemalin eanfled, eene ge-

borene Prinfes van Kent ^ welke met haren Priester

ROMAN us het Roomfche gebruik volgde. Doch

ALCHFRED, dic met zijn Vader oswy regeerde,

was door den Abt wilfrid , die zich ccne poos te

Rome en Lions opgehouden had, een aanhanger

van de Roomfche Paaschviering geworden. Als na

wiLFRiDS leermeester agilbert , Bisfchop der

Wcstfakfen ^ een vriend van den jongen Koning,

aan zijn Ilof gekomen was, werd de twist gaande,

en men bedoot in het jaar 664 in het Klooster

Streaneshakh ^ welks Abdis hilda ook op de zijde

der Schotten of Ieren was , om van dezelve een

einde te maken, eene vergadering te houden. De

beide Koningen en velen van weCrskanrcn waren

hier tegenwoordig, colman en wilfrid droegen

hun-i

j () C£DA Libr. 11. Cap, 19. 111. 3, 26,

1
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tiiinne redenen voor; de eerde beriep zich op den IV

Apostel jOANNEs; deze op petrus en paulus, ^^^^

ook ontweek hij het gezag van anatolius en co- Afdee!,

LUMBA, hetwelk de Ieren voor zich aanhaalden. I'^

Eindelijk werd oswy, door de plaats, welke col-
^ ^^ q

WAN aanhaalde: Gij zijt petrus, tot de woor- J-^ar 622.

den : en ik zal u geven de fleutelen van het Ko- ^^^toH»

ningrijk der Hemelen zeer getroffen. Hi] vraagde

COLMAN , of CHRISTUS dit Waarlijk , en of hij ook

iet dergelijks aan coLUMBA gezegd had? col man

moest erkennen , dat petrus alleen de fleutelen des

Hemclrijks ontvangen had. Hier op deed de Ko-

ning uitfpraak met eene deftigheid, die thans vrij

grappig voorkomt: „En ik zeg u, dat hij die deur-

„ wachter is, dien ik niet tegenfpreken wil; maar

„ wiens voorfchriften ik, zoo veel ik weet en kan,

„ in alles wil gehoorzamen, opdat, wanneer ik

„ eens aan de deur des Hemelrijks kom , 'er mis-

„ fchien niemand zij, die mij opendoet, wanneer

„ die gene mij tegen is , die zeker de fleutcls

5, heeft. " Tegen dit bewijs had de partij niets in

te brengen, dus nam zij, eenigen uitgezonderd, die

met coLMAN naar Ierland terug keerden , het Room'

fche gebruik aan (*). De kroon -tonfuiir of Room-

fche wijze van het hoofdfchceren voor de Geestelij-

ken, werd insgelijks allengs aangenomen, en boven

de andere gefield. Maar nog gewigtiger was het,

dat wiLFRiED, Risfchop van Tork , de eeninfle His-

fchiij) in Northimherlaud ^ die van den Koning en

ver-

(*) BEDA Libr. III. C//>, 25.

05
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^i8 KERKELIJKE
VI verfcheidene Bisfchoppen van zijn ambt ontzet was,

BOEK 2ich in het jaar 692 dcswegens aan den Bisfchop

Afdeel. "^^" Rome ^ AGat 110 wendde. Deze hield juist te

iH Rome eene Synode tegen de Monothellten ^ op welke

mC (i '"J ^^^ wiLFRiED met 125 andere Bisfchoppen

jaar 622. plaats nemen, en in de Akten Hellen liet, dat liij

tot 814 2ich op den Roomfchen Stoel beroepen had, en

van denzelven in zijne zekere en onzekere aangele-

genheden vrijgefproken was ( * ).

Zendelin- Uit deze Westelijke oorden van Europa^ welke

gzvi uit
^.g^^ jjjj(,j. ^^^ ^g meeste Zuidelijke tot het Chris-

lerland
, , , ,

.
,"

1

breiden tendom bekeerd waren, gmgei thans naar deze en

het Chris ^e n^eer noordelijke hndcn vele Leeraren van het

Christendom uit. De cerllen van dezen waren /«-

ren', na de Vil en Vllirte eeuw kwamen 'er ook

Angelfakfen bij. Ook is men gewoon, onder de-

zelven Schotten te tellen; maar het is zeer waar-

fcliiinelijk , dat de naam Schotten , bij Schrijvers

van de VII en VlIIIh eeuw, alleen van Ieren te

verflaan is. Want alhoewel beda (f) ook van

Schotten fpreckt, die Brittannt'è bewoonden, echter

wijst hij ons, in zoo vele andere plaatfcn, bijna al-

tijd naar Ierland. Uit ddne dezer plaatfcn (§) zou

men mogen belluiten , dat de Pieten ten zijnen tijde

in het hedendaiigfche Schotland nog de heerfchende

natie geweest zijn. Bovendien verzekert eene oude

inlandfche overlevering, dat de Schotten eerst van

tijd

(*) BEDA Libr. V. Cat). 20.

(t) Hist. Eccles. Gcnr. /inglor. L. I. Cap. 34.

C § ) Libr. IV. Cap. 26.
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tijd tot tijd uit Ierland 'm het Noordelijk Brittanni'è IV

zijn ingedrongen, en in de IXde eeuw eerst over ^oilz

de Pieten aldaar volkomen de overhand gekregen Afdeef.

hebben. lïi

De eerfle lerfche Monnik , die zich in de laatde ^^^q^%

jaren der Vide eeuw als verkondiger van het Chris- Jaar 622.

tendom in het hedendaagfche Frankryk en Zwaben ^^^^H»

beroemd gemaakt heeft , was columbanus , die in gallus.

het jaar 616 in het door hem geftichte Klooster

Bobbio in Opper - Italië overleed ( * ). Onder de

Monniken, welke hij uit Ierland medegenomen had,

verwierf cal , naderhand de Heilige gallus ge-

noemd, die reeds in zijn vaderland Presbijter of

Priester was , een' uitrekenden roem. Zijn leven

is omdandig befchreven door walafried straeo ,

een' Schrijver der IXde eeuw, maar vol fabelen en

misflagen tegen de Gefchiedenis (f), gallus had

zijnen Leeraar columbanus jaren lang in het

Frankifche Rijk , en ten laatflen in den omtrek

van het hedendaagfche Bregenz in Zwaben verzeld,

en hem in de uitbreiding van het Christendom on-

derfteund. Eenmaal had hij zich reeds in levensge-

vaar gebragt, door het verbranden van Heidenfche

Tempels, evenwel waagde hij andermaal, op de ge-

melde plaats, drie koper vcrgidde beelden, welke de

in-

(*) Men zie vnn hem Deel X. Bladz. 83. en 245.

(f) D^ Vita B. GaUi Confesforis Libcr 'I. de mira-

fulis ejiisdem Liher 11. in MCLcn. goldasti Rcr, Ala-

niniitiic. SS. a/iquot vefiistis Tom. I. pag* 146. fjq.et in

ElABiLLUN. /iet. SS. Ord. Benfd, Sec> II. pa^, 227.
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IV inwoners zelfs in eene Christen Kerk , als hunne

DOEK oude Befchermgoden , aanbaden , voor het oog vaa

Afdeel. ^"^ aanzienelijke menigte in (lukken te flaan, en

m in het Meer te werpen, nadat hij eene predikatie

mC ''

G gÊ^^ouden had , tot aanprijzing van het Christen-

Jaar 6c2, dom, want behalve het Latijn, verflond hij ook de

^"^ ^^ ' landtaal. Ondertusfchen bleef hij met columbanus

aldaar drie jaren, en wanneer deze met zijne reisge^

nooten eindelijk voor de ijverige Afgodsdienaars wij-

ken moest , kon gallus , die ziek was , hen

naar Iia/ië niet volgen; maar zijn Leeraar hield die

voor veinzerij, en verbood hem, zoo lang hij leef-

de , het Avondmaal te vieren , ( Misfam celebrare. )

Vervolgens herfteld zijiide, voer hij het Meer over

naar het naburig Zwitferland^ alwaar hij eene Woes-

tijn of Heremitagie opzocht; deze vond hij aan het

riviertje Steiua , thans Steinach ; tusfchcn hooge

bergen en enge dalen, in eene ruwe plaats, waar

vele wilde dieren omzworven; hier plaatrte hy een

houten kruis , waar aan hij een klein doosje met

reJiqui'én hing van de Maagd MARiA,cn de Martela-

ren MAURITIUS en DESiDEiiius ,en zich voor hetzelve

nederwerpende bad hij God, dat hij h^m hier tot

zijnen dienst een verblijf wilde bereiden. Kort daar

op kwam 'er een beer van den berg; aan dezen ge-

bood GALLUS, hout in het aangeflokcn vuur te

dragen; en hij gehoorzaamde; vervolgens gaf hij

hem brood, en gebood hem, in den naam van

CHRISTUS, dit dal te verlaten, maar op de bergen

en heuvelen te blijven, zonder echter menfchen of

vee te benadcelen. Op gelijke wijze verdreef hij de

dui-
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duivelen , die hem ontrustten , door zijn gebed , IV

uk dezen oord ; en de menigte flangen , waar mede ^^^^

dezelve bezet was, verdween voor altijd. Hier floeg Afdeel.

hij, omtrent het jaar 613, zijne woonplaats op,
^Jj

waar uit allengs het vermaarde Klooster van St. ^a c. G.

Grt/, en eindelijk de zeer rijke Abdij van dezen Jaar 622.

haam ontdaan is. Men droeg hem het Bisdom van ^^
^J^

Conflans op , maar hij weigerde het , gelijk hij ook

weigerde Abt te worden van het Klooster Luxen ,

door coLUMBANUS gefficht. Hij overleed omtrent

het jaar Gij , in den ouderdom van 95 jaren (*).

GALLUS draagt den naam van Confesfor of Belij-

der, niet als of hij om den Godsdienst veel geleden

had, maar in den meer uitgedrekten zin, omdat

hij, gelijk zijn Levensbefchrijver zegt, zich zelven

aan God opofferde, en zijn kruis dagelijks op zich

nam. Men heeft nog de Predikatie, welke hij, bij

de inwijding van zijnen leerling, den Diaken joan-

NES, tot Bisfchop van Conflans gehouden heeft (f).

Hij begint in dezelve met de Gefchiedenis der

Schepping, verhaalt de Gefchiedenis der oude We-
reld, ook het een en ander uit de hra'élitifche Ge-

fchiedenis; maar bijzonder (laat hij flil bij de ge-

boorte, doop, verzoeking en algemeen bij het leven

«n de wonderen van cijristus, bij zijn lijden en

op-

(*) PAGi Ciit. in ann. Bnronii ad a. 6iy. ti. ."0,31.

(f) .S'. C,a//i Seiwo in cams. Lectt. aut. T. I. pag,

781. ook onder den litcl : c;.*i,i.i Coif. (-hrilUanx doe-

trithe Compendium — carp. uauthil's rccenfiiit , er ani-

niadvcrfiijnum libriim adjccit Fi iincr>f. 1603.
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IV opftanding, eindelijk befluit hij met het laatde oor-

BOEK deel, en met vermaningen daar toe betrekkelijk. I>

Afdeel. aanwezende Leeraars en Toehoorders fiortten vele

lil tranen , en zeiden , na het eindigen der preek : de

^^
r-* Heil. Geest heeft waarlijk door den mond van de-

na C tr. -^

Jaar 622. zen man gefprokon. Ondcrtusfchen is het niet meer

tot 814. ^^,j,^ j,^,,^ middelmatig fliik werks , en derzelver

waarde beftaat voornamelijk hier in, dat gallus

onder onkundige en onbefchaafde Toehoorders een

denkbeeld van het Christendom opgaf, ten groot-

Iten deele vrij van Bijgeloof.

KiLiAN. Eenigcn tijd na hem , kwam in dezelfde VTIde

eeuw een andere /<?r, kilian, eigenlijk killin of

KYLLENA ,
genoemd , naar Oostfrankenland ^ alwaar

hij , in het hedendaagichc Wurtshurgfche een' blij-

venden grond tot de belijdenis van het Christendom

leide. Zijn leven is door meer dan ecnen Schrijver

befchreven. De Schrijver van het eerfle opflel (),

wordt gegist geweest te zijn de Monnik egel-

WALD , niet ver van Wurtshurg , dien men in de

Xïde eeuw plaatst. Korter en beter is het verhaal

van eenen anderen ongenoemden (f). Nog heeft

jOAN GEORG VAN ECKHART een dcrdc berigt van

dezen vermaarden bekeerder der Heidenen ont-

dekt (§). lULiAN, die naar de gewoonte der Ie-

ren

(*) hl CAN. lectt. Ant. T. III. p. 175-179-

( f ) P,7s/Io Sanctor. Kiliani et Sochr. ejusdcm. l. c,

pag. 1S0-182.

( § ) Commcnt. de rebus Francite Oriënt, et Epiicop,

Wirctbur^, Tuin» I. pag. 278.
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ren van dezen tijd, om Bisfchoppen in te wijden iv

zonder bepaald Bisdom, die eerst in uitheemfche ^°^^

landen dadelijk aangefteld werden , waarfchijnelijk Afdeel.

zoodanig een Bisfchop was, werd eens door de Ui

woorden van Christus getroffen : Wie mij wil ^^q q
volgen^ verloochene zich ze/ven^ en neme zijn ^r«/V Jasr 622.

op zich! Hij overreedde dus drie Priesters, eenen ^'^^ ""^^

Diaken^ en zeven anderen, om, volgens zijne uit-

legging van deze woorden, alles te verlaten, en

CHRISTUS na te volgen. Zij gingen dan fcheep,

en kwamen in het binnenfte van Duitschland, het-

welk tot het Oostfrankifche Rijk behoorde, en nog

lieden Frankenland genoemd wordt , bij het Slot

Wurtshurg ^ misfchien eigenlijk Wirzahurg ^ alwaar

toen GOZBERT, Hertog van Thuringen^ zijn ver-

blijf had ; die een Heiden was , gelijk nog vde Thu-

ringers , bij welken de Afgodsdienst nog ftceds

bleef Itand grijpen, hoe zeer het Christendom, on-

der hunne ouder Koningen, reeds bij hen eenigen

opgang gemaakt had. kilian, medelijden hebben-

de met deze verblinde Heidenen, reisde in het jaitr

686 met zijne reisgcnooten naar Rome^ alwaar de

Bisfchop CONON hun, in naam van den Apostel

PETRUS, verlof gaf, om overiil den Christelijken

Godsdienst te prediken. Daar op keerde kilian in

dit land terug, met nog twee zijner medegezellen,

terwijl de overi.L'en zich in andere landen verfpreid-

den. Do bovengemelde goziwcrt was één der eer-

den, die zicli liet doopen; maar als kii.ian liein

voorhield, dat de ('liiisien Godsdienst niet dukide,

om, gelijk hij deed, in iLn eclit met zijn overleden

broe-
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IV
DOEK

I

Afdeel.

Ili

Hoofdft.

na C. G.

Jnar 622.

tot 8
1
4,

XVII.LI-

BRORD,
Prediker

van het

Ctirisccn-

dom.

broeders weduwe te leven, leide geilana, deze

vrouw des Hertogs , het op het leven van kilian

toe, en liet hem en zijne beide reisgenooten , in het

jaar 6.S7 ter dood brengen , terwijl haar Gemaal te

veld lag. Hier op volgden, als men de boven ge-

waagde vSchrijvers gclooven zal , buitengewone üraf-

fen. De moordenaar verfcheurde zich zclven; de

aan (look fier van den moord werd van een' boozen

geest bezeten; haar Gemaal werd door zijne diena-

ren verflagen , en de Oostflanken verjoegen zijnen

Zoon. M.iar daartegen bij het graf dezer heilige

mannen kregen blinden hun gezigt, dooven hun ge-

hoor, kranken hunne gezondheid >veder. Zeker is

dit, dat KILIAN de bijzondere befchermheilig van

het Bisdom JVurtihiirg geworden is, hetwelk om-

trent het midden der VlIIfle eeuw eenen aanvang

nam. burghard, de eerde Bisfchop van hetzelve,

liet hem ter eere eene Kerk te Wurtshtirg bouwen,

en zijne beenderen met die van zijne reisgenooten

daar in plaatfen , waar bij wederom geene wonder-

werken ontbraken.

Door den ijver dezer lerfche Geloofspredikers op-

o-ewekt, ging drie of vier jaren na de dood van ki-

LTAN, de Angelfakftfche Monnik willibrord , met

elf of twaalf anderen van dit volk, over zee, het-

zelfde oo.ümerk hebbende, alcuin heeft, op be-

geerte van zekeren Aartsbisfchop , zijn leven in twee

opftellen befch reven , een in omijm (), een in

zes-

(*) De nta S. inilibrordi Traject. Episcopi Libcr I.

Tom. II. Opp. p'^s- 1^2-194-
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(^esvoetige verzen (*), beide vol wonderverhalen, IV

en meer eene Lofrede , dan eene Levensgefchiede- ^'°^*

nis. BiLDA had ondertusfchen reeds voor alcuim Afdcel.

een volledig verhaal van deze nieuwe onderneming I^^

gegeven (f). na C. O.
EGBERT , een Augelfakftfche Monnilc en Priester^ faar 622.

vermaard door den roem van heiligheid , had reeds
'"*• ^^'

te voren , de bekeering der Gennanifche volken pcnERT,

willen ondernemen, en zich ten dien einde te ^^'^tictiiT,

ril j 1 1 • WILFRTD,
fchecp begeven , maar werd door ecnen hevigen eugius

ftorm van het voortzetten zijner reize afgefchrikt (§). Gcloofs-

vviGBERT echter, een zijner reisgezellen , zette den ^''^ *^"*

togt voort, en predikte twee. jaren lang het Eujin-

gclie onder de Friezen , en aan derzelver Koning

RADBOUD. Maar zijne prediking deed weinig vrucht.

De Koning volhardde in het ongeloof, en wi.gber.t

keerde eerlang in Icrlaml terug. Eenigen tijd te

voren had echter wilfrid , Aartsbi'^fchop van 2V/^,

op zijne reize naar Rome ^ toen hij in het jaar 677

door ^m. Koning van Northumherland uit zijn Rijk

verdreven was, en zich ccnigcn tijd bij de Friezen

onthield, met vergunning van dcrzelver toenmaligen

Koning adgillus, aan hun het Euangelic gepre-

dikt, en de aanziene lijk den des volks, en vele dui-

zenden uit den gemeeuen hoop, tot het Christen»

dom bekeerd en gedoopt (*). Ook zal eligius,

Ci:loy,)

(*) Lihcr II. j>n^. 197-000.

(t) //. E. Qcnt. .liigl. Libr. V. Ct/p. lo. ir.

(§) 111: DA /. c. et l.ihr. Hl. Cap, 27.

C**j 1-1)1)11 l'iia i'. inij'iidi in maiwllon. -A/. SS.

XI. Deel. P OrJ.
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rv (eloy,) Bisfcliop van Noyon en Vcrmandois^ oin-

BOEK
utTii het j:iar 659, onder de Friezen zii Vlamingen,

Afdeel. in tien omtrek van Antwerpen^ en langs de geheele

^^' zeekust, waar nog geen Leerar van het Christendom

na C. G. gcpreJiJ^t Ji^<^ 9 hetzelve zeer gelukkig uitgebreid

Jaar 622. hebben (). Deze eligiüs was ccn beroemd
^°^

"
*•• Goudfmic en Mimtmeester des Franktfchen Ko»

nings, die den roem van heiligheid verwierf, ert

om zijne uitmuntende kennis en deugd tot Disfchop

verheven werd. Vtlen langs de zeekusten wonende

volken namen , op zijne prediking , het geloof aail#

Hij verdelgde hunne tempelen, verbrak himnc kf-

godsbcelden , en bragt , door vriendelijke en ernllige

vermaningen , eene merkelijke verbetering in de ze-

den dezer woeste volken te weeg. Doch na zijn*

dood of vertrek , fchijnt de meeste hoop weder tot

de oude bijgeloovighcden vervallen te zijn.

«, .„ Ondertusfclicn zette egbert , alhoewel hij zelf

BRORT. zijne onderneming niet kon uitvoeren, die evenvtel

getrouw voort. Na de terugkomst van wigbI'Rt,

zond hij, in het jaar 691, ecncn anderen van zijne

leerlingen, den Monnik willidrord, na^r Fries-

land. Deze wiLLiBRORD uit Northmnherïand in

/ff/a;;^ overgegaan , was in een Klooster, Herpen

genaamd, opgevoed, en toen hij den ouderdom var»

twintig jaren bereikt had , tot Priester ingewijd.

Men hield hem te bekwamer, om het Euangelie

onder de Friezen te prediken, doordien hij hunne

taal

0'v/. BaiaL Sec. IV. P. I. pag- ^/O-

(*) AUDANI feu DADONiS /'//. S, E/igit L. II. C. 3.



G E S C H I E D E N ! S. 23?

taal ten vollen kundig was. Hij vditroR, in het ge- IV

zelfchap van den Diaken adeLdert, en tien of "".^*

twaalf Monnike?! en Abten, en landde voorfpoedig Afdt-?L

aan den middclften Rhywnond aan, die toen no£ ,

^^^
.

bij Katwyk m zet liep , welken icfoom hij vervol- „3 q^ q^

gens opvoer tot aan Trajectum^ {Utrecht^') liet- j^ar 621.

welk aan of ter wederzijde van denzelven gelegen '''^,, '^.^

was. wiLLiBRORD vond hier de Friezen, grooten-

deels van het geloof weder afgevallen ; de Kapel of

het Kerkje , daar door den Frankifchen Koning da-

OOBERT L gedicht, was door de ongeloovige FriC'

zen weder verwoest, en de Friefche Koning rad-

boud toonde zich gantsch ongenegen , om de Pre-

diking der Euangelielecre te begunffigen. wii-li-

fiïiORD , van dit alles verftendigd, vervoegde zich

bij den Groothofmeester van Frankryk, pipyn van

-Herflal , bij wien hij alle gewenschte ondcrfleuning

vond; vervolgens reisde hij naar Rome, om vart

den Bisfchop sergius aldaar zijne goedkeuring en

zegen te bekomen. Deze ontving hem minzaam,

en wijdde hem, met den naam van klemexs, in,

tot Aartsbisfchop over de Friezen, met geen ander

oogmerk , dan opdat 'er in deze landen ook een

Bisdom of Aartsbisdom zou zijn , afhankelijk vart

den Roomfchen Stoel.

Ondertnsfchen verkozen zijne mede helpers, die in zwrrBr.nT

Friesland gebleven waren, den Abt zwitdert,

cenen uit hun midden, iii het jaar 693 tot hunnen

Bisfchop; waar tue de Hisfchop wilfrid, die toen

in Mercie ieelde, hi'iu iuwijdtle. De/.e llichtie in

de Nedurlanden verlcheideiic Kei ken, en begaf zieli

P a vef.
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IV vervolgens naar de Boractunrien , nakomeHngjrt

BOEK
jji^j. Qii^ie Bructeren , die thans tusfchen Keulen en

Afdeel. Hcsfen woonden, en bekeerde velen van hen tot

III^ het Christendom. Maar toen zij kort daar na van

„^r- n de oude Sakfeu , C of bewoners van het heden-

Jaar 622. daagsch JTestfalen^^ overweldigd werden, moest
toe 814. 2\vjxBERT oük ujt dczc gewesten vliigtcn. Hij

kwam toen weder bij pipyn, die hem, op voor-

fpraak. zijner Gemalin plectrudis , een Eilandje

in den Hhyn gaf, toen IVeerd ^ en federt Keizers-

wecrd genoemd, alwaar hij een Klooster (lichtte, in

hetwelk hij in het jaar 713 overleden is (*). Naar

de evengcmeldc Sakfen waren ook twee ewalden,

Angelfahfifche Priesters , gereisd , om hen in het

Christendom te onderwijzen; maar het volk ver-

moordde hen, uit vrees voor zijnen Godsdienst,

eer zij bij een* der Snkftfche Vorftcn komen kon-

den , die vervolgens hunne dood , door het uitroei-

jen van het geheele vlek, waar zij vermoord waren

geworden, gewroken heeft (f).

Vervolg wiLLiBRORD was, na zijne wederkomst van Ro-
van WIL-

^^^ onder de Friezen, veel gelukkiger, pipyn
LIBRORD.

7 o ö

fchonk hem tot den Zetel zijns Bisdoras het Slot

WiJtaburg , dat is, ^c fiad der Wilten ^ gelijk be-

DA (§) 'er bijvoegt, in de GaJUfche taal Trajecturn

genoemd, van waar de tegenwoordige naam Utrecht

ontdaan is. willibrord arbeidde vlijtig, aan de

bekeering der volken dezer landen. Op het Zceuwsch

ei-

(*) liKDA /. C. C:p. 12. (f) DEDA /. C. Cof . lU

(§) Libr. V. Cap. 12.
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«land Walcheren, de Ongeloovigen bezig vindende IV

met Godsdienltige eer te bewijzen aan het Beeld
^°J^^

van MERKURius, die, naar men zegt, hier onder Afdeel.

den naam van Godan of Wodan gediend werd , m
verbralc hij dit Beeld m zijnen ijver , en verweet

j,^, q q
hun hunne Afgoderij fcherpelijk , voorts ftichtte hij Jaar 622,

veifcheidene Kerken, onder anderen te Heiligerio '•°'' ^^*

of Ileilo , alwaar nog eene Put gevonden wordt,

fint WiUibrords Put genoemd , die , op zijn bevel

,

zou gegraven zijn, berucht door wonderwerken.

wiLLiBPvORD werd door anderen bijgedaan in zij- wulfram

nen arbeid , onder welken bijzonder voorkomt wol-

fram , Bisfchop van Sens , in het tegenwoordig

Frankryk , die door zijne wonderen meer uitwerk-

te, dan door zijn onderwijs, als men zijn' Levens-

befchrijver zal geloovon (*). Vele Friezen Vv'erden

gedoopt, en onder dezen de eigen Zoon van Ko-

ning RADcouD. RADBOUD zelf was op het punt

van dezen flap te doen, toen hem in het hoofd

kwam, om wulfram, die hem veel van den He-

mei en Hel gezegd had, te vragen: op welke van

deze beide plaatfen zich zijne Koninglijke Voorva-

ders bevonden ? wulfram antwoordde hem : de-

wijl zij geftorven waren zonder gedoopt te zijn,

kon men hen nergens dan iii de Hel zoeken; waar

op RADBOUD den voet uit de doopvoute terug ha-

lende, zeidc: &.\\\ wil ik liever met alle mijne voor-

va-

(*) yn.v. FOKTANKM.. fita irolfrnmi in Act. SS.

ytii/vrrp. Tom. III. Mrtif. ISIart. ad d. 20. /I/,;//. et in

MABiLLoN Act, SS. Ord. S. licncd. Sec. III. P. I. f>. 355.

P3
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JV vacicrcn 'm de Hel, dan met een klein getal bede-
»oEtt

ij^dfs in cjj.,1 ijeuiel zijn (*). Niet lang daar na

4iUcjl. beerde wulpram naar zijn vaderland terug, en

'" overleed, als Monnik, in het Klooster Fontenclle,

Ra C. G "^ ''^^ ^'^^^ ^99 '^^ wiLLiBRORD cene reize onder-

Janr 622. nomen hebben , om onder de Deenen het Euiingclie

^^ !+• te prediken , en in Jutland gekomen zijn , doch dea

Koning ungüendo ongevoelig voor zijne prediking

gevonden hebben. Op zijne terugrcize werd hij

tlüor florm aan het eiland FufitesUwd of FofetsJand

geworpen, hetwelk dezen naam voerde naar ceneu

Afgod van dezen naam, aan wien het gewijd was,

en hetwelk men voor het tegenswoordige Helgoland

uf Hci!igln!id'\\o\\^t^ in de Noordzee, niet ver van

ileKust van het Hertogdom iS7(?c?jh'3'-(* , zijnde dit eilnnd

toen onderworpen aan zekeren radbod. Voorts fchiint

hij Lich meest te Utrecht^ en tusfchcn beiden in

de Abdij van Eptcrnach bij Trier opgehouden te

licbbcn. Hij overleed in het jaar 737, in eenen

ouderdom van meer dan 80 jaren , hebbende ziin

liisdom , door milddadige giften en gefchenken van

veifcheidene Grooten, op ecne aanzienlijke wijze,

verrijkt, gelijk bijzonder blijkt uit zijnen iiiterllen

wil, die nog voorhanden is (f).

IleiCliiis- Terwijl deze Icrfche en Angelfahjifche Leerars

het

(*) Deze geheele Gefchiedenis worde, op meer dm

eenen grond, iii t.vijfcl ^'ctrokken, door den Hoouleer-

aar kluit //. OU. Comiiai.I-IoHmid.ct ZeIat:d.T.l.l?.\l,

(f) /Y/C MUi/EUM Cod. Donatt. piar. C. VIII. ^. 11.

Verg. WAGEN, yt.'derl. iJist, I. Deei, Blndz^ 378. volg.
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het Christendom aan den Rhyn , in de Nederlanden , in IV

Duitschland en tot in Zwitferland voortplantten , beij-
^^^^

verden zich anderen tot hetzelfde einde aan den Do- Afdeel.

nau^ en bijzonder in het hedeiniaagfche Beyeren, m
Omtrent het midden der Vlfde eeuw leefde in het ^^q q
Frankifche Rijk een Bisfchop van eene ongenoemde Janr 622.

plaats, EMMERAM genocmd. Deze hoorcnde, dat ^^£814.

de Avaren , inwoners van Pannoni'é , het heden- tendom ia

daags Hongary'é, nog Heidenen waren , verliet zijn Beycren

j

Bisdom,. en ging, verzeld van een' Priester, die de ^^^^^^j-^^^j,

Hoogdüitfche taal verrtond, op reis naar Duiisch- uhkam.

land, om liet Christendom vervolgens aan de Ava-

i ren bekend te maken. Eindelijk kwam hij te Ra'

genlshurg^ (_ Regensburg ,) 'm Beyeren. De Her-

tog THKODO aldaar, zijn oogmerk verflaan hebben-

de, prees hetzelve, maar verzocht hem tevens lie-

ver in Beyeren te blijven , alwaar de nieuw bekeer-

de inwoners onderwijs en verflerking noodig had«

den, zelfs dwong hij hem met geweld, om te blij-

ven. E^TMliRA^I Ichikte zich naar de oniflandiirhe-

dcn, en werd, als het ware, de algemeene Bis-

fchop van Beyeren^ alwaar hij menigvuldige over-

blijfselen van het Heidendom uitroeide; den Gods-

dienst bedelde ; leer en leven bij zijn onderwiis paar-

de; en binnen drie jaren eene geheele hoofdverbe-

teriug te wege bragt (). Midden onder dezen

arbeid, verzucht kmaieuam van den IL'fd"; en lut

volk

() MRO!NFRii), Pin..;<t VHii M.i{>ilebnr(j on lift eiudf

der Xde eca;v, de rita ei virfutibus U. Enniicr.^.ijt

Liber unui in CANis. Lcctt. Ant, T. UI. 1'. I. p. cj^.,

P4
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IV volk verlof, om eene bedevaart naar Rome te moe*
BoKK ^QYi doen. Omtrent dezen tijd was de Dochter vau

AWcel. ^"^^ Hertog door den Zoon van eenen Oiiderbevel-

Il| hebber bezwangerd geworden, en beiden vreesden

na C G ^'' ' ^'^'^'^cer de zaak openbaar werd , voor de dood-

]aar 622. Itraffe. Zij namen liimnen toeviiigt tot emmrram ,

^^^ '^^^ wien zij te voet vieicn , en om raad en hulp fmeck-

te. De goede Bisfchop vermaande tot berouw en

verzoening, en wns zoo goedig, dat hij hun vrij-

heid gaf, om hem de misdaad te last te leggen,

om dus de woede des Hcrtogs van de jen ge lie-

den af te wenden. Opdat echter zijne onfchuld

in het vervolg zou mogen blijken, verklaarde hij

alles aan eenen zijner voomaamfte Geestelijken , dat

hij, voor het misdrijf van anderen, eene fchandelij-

ke dood wilde ondergaan, hem tevens verzoekende,

den waren toedragt dezer zaak na zijne dood alom

bekend te maken. Vervolgens aanvaardde hij zijne

reis naar Rome, wordende door geheel Regensburg

uitgeleid met tranen en zuchten. Kort dnar op

zag de Dochter des Hcrtogs zich genoodzaakt, den

fchakcr van hare eer te noemen , en zij noemde

EMMEiiAM. Haar Vader bande haar op ^&ze. be-

kentenis voor eeuwig ten lande uit. Maar haar

Broeder, lampert , belloot , zich aan den Bisfchop

te wreeken, en hem op den derden dag zijner reis

inhalende, overlaadde hij hem, met de fchrikkclijk-

lle verwijtingen , waar op hij enkel antwoordde,

met bi-tuiging van zijne onfchuld , en beroep op het

oordcel van den opvolger van petrus, lampert,

ponder ua-r iet te luilteren, liet hem aan een' la.-

def

1



^^

l' > •Ut^ i;

j^ij nam<*n iiuiintrn loevlupl lol JiMMKJtAM,wieu zij

te voft vielen .

XI. u. Mlmlz. J^.<.
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der vastmaken , en hem de handen en voeten af- IV

houwen, de oogen uitfteeken, en alle ledematen "°^^

verminken. In dezen rampzaligen toeltand hield hij Afdeel.

niet op met zingen, tot hem de tong werd uitge- ^^J^

fiicden , en zelfs toen fprak hij nog met ftandvas- ,,3 q q^

ïigheid van geest , en met voorzeggingen. Zijn |aar 622.

dweepiichtige ijver verbeeldde zich, op deze wijze,
^_^^^

^^'

een navolger van Christus te zijn, die zijn leven

voor de zonden van anderen had overgegeven. Men

fielt zijne dood , hoewel niet zonder bedenkelijkhe-

den , in het jaar 652. Zijn gebeente werd naar

Regensburg gebragt, alwaar hem ter eere het Kloos-

ter, thans de Vorftelijke Abdij, en Keizerlijk vrij

Rijksfticht van Sl Emtneram geflieht is geworden.

Een Monnik uit de Xlde eeuw, in het gemelde

•Klooster, aPvNOLf, een geboren Graaf van Cham

en Rochbttrg^ heeft een afzonderlijk werk gefchre-

ven, over de wonderwerken, door welke de heihg-

heid van emmeram bevestigd zal zijn (*).

KüDüiïRT , Bisichop van Worms^ verkreeg zich Door

insgelijks roem, en maakte zicii verdienltelijk , door
^^°^^^''''

de prediking van het Christendom, in die zelfde

Gewesten , zoodat men hem ^(iw /ipostel van Beye-

ren noemde (f). Mij kwam in het jaar 696 in

JDeyeren , dcrwaards ontboden door den Hertog

TIIE-

(*) De I\7irnculis B. Emmevauii et de incuwria cuU<h

rum cjus Lihri duo r/[>ud cams. /. c. /». 103-160.

(f) IVIi'ii lieolt van licm twee FA'vciiibcIchrijvinjjen bij

CAMS. Lectt. /lilt. t'cne de vita et viirac. S. Rup. T.

Jil, /'. 11./». 332. en teiie Iliit. S. lindbcrti EpiiC.Sal.p. 319,

i'5
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jy TiiEODO n , die zelf een Heulen was , maar eene

BOKK Christen Gemalin had, en zich door hem eerlang
I

Afdeel. doopcn liet. Hij fchonk hem eene plaats tot op-

in rigting van den Bisfchoppelijken Zetel, waar de

naC*^G ^^''^^ ^" ^^^^^ Spitsburg vervolgens ontftaan is.

Jaar 622. alwaar dus rudbrrt de eerfte Bisfchop, gelijk de

^^^^H' tiende na hem , arno , de eerfle Aartsbisfchop was.

Kort na rudbert werd de Westfrank corbinia-

Nus Bisfchop te Frcyfwgen ^ die ook veel tocbragt

tot het vernietigen van het Heidendom in Beyeren^

en zeven jaren na r.udbert in het jaar 730 over-

leed.

Bijzon- Alle deze bekeerd ers der Heidenen uit de Vlfde
derhe;.en

pg^,,^ werden echter ver overtroiTen in de volsende
van BOM- ^

FAcius , VilKk eeuw, door den /IngeJfaks bonifacius,

den Anos- djg (\q /^postel der Dtiitfchers genoemd wordt

;

tel der ... , , ,

." ....

Duit- Ich'ion er voor hem reeds aanzienelijke gemeenten

fchers. in Duitschland gedicht waren , en het nog eeuwen

na hem duurde, eer geheel Duitschland het Chris-

tendom beleed. Ondcrtu.sfchen was hij het, die

door geheel Duitschland met onbcgrijndijken en

welmcenenden ijver bcfcliikkingen maakte omtrent

den Godsdienst, Kerken en Kloosters ftichtte , en

zekerlijk vele verdienden had omtrent i\Q\\ Gods-

dienst en de Zeden ; maar die te gelijk den duuF-

zamen grond leidde van de heerfchnppij des Room-

fchen Bisfchops in ^c hndeii van Duitschland ^ en

het eerfle voorbeeld daar gegeven heeft, om door

gezag en magt de vrijheid van fprckcn en lecren

in Godsdienllige en Kerkelijke zaken te onderdruk-

ken.

De
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De eigene vaderlandfche naam van dezen ver- IV

maarden man was winfrid of wunfrid. Hij zag ^^^^

hel' eerlle levenslicht, omtrent het jaar 6!Jo, of wat Afdeel.

larer, te Kirton, (zamc-n getrokken uit Crediton, I^I

of Crediantum , of Crediodumim , ) een ftadje in ^^ q q^
het landfchap Devonshire in Engeland. Ongetwij- Jaar 622,

feld was hij vr.:i eene aanzienlijke afkomst , maar
^"^ "^

onbewijsbaar is het , dat hij uit een Koninklijk ge- Berigten

flacht afllamde, zoo als men wel geloofd heeft, vsn zijne

_, , . , , , . r -r • ieiied ea
Reeds m étn ouderdom van vier of vijf jaren toon-

gerilen

de hij genegenheid voor het Kloosterleven , waar aanleg.

van zijn vader hem door bedreigingen en liefkoo-

zingen poogde af te fchrikken , maar hem echter,

bij eene gevaarlijke ziekte , naar het Klooster Ades-

tancastre zond , hetwelk men gelooft geweest te zijn

iu de tegenwoordige ftad Exeter of Excester, Hier

eenige jaren onder den Abt wolfhard opgevoed

zijnde, bragt men hem in het Klooster Nutfchelle,

in het Graaffchap Southampton ^ thans Hampshire,

Hier, waar winbert Abt en Opziener eener Ichool

was, verkreeg winfrid een gedeelte van die ge-

Icertlheid , tot welke toenmaals in de Kloosters ge-

legenheid gegeven werd; dat is de eerde beginfelen

der Latijnfche Sprankkunde, Weifprekcndhcid , eii

het maken van Verzen , en zoo al niet eenige bis-

torifche kundigheden, ten minden, behalve de Ge-

fchiedkumlige Uitlegging des bijbels , tevens de

vaardigheid in deszelfs drievoudige Geestelijke ver-

klaring. Met de letteroefeningen paarde hij ook

ha iitl werken, en werd fpoedig een voorbeeld voor

aiidcrcu in het waarnemen vuu den Regel van den

Ilcil.
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ÏV Heil. BENEDICT us. Allengs verbreidde zich de

BOEK roem van zijne wetcnfchap zoo zeer, dat vtle Mon-

AfJeel. ni'<^" i'-it andere Kloosters kwamen , om van hem
111 de uitlegging der Ikil. Schrift te leeren , en ook

na°C G ^'^"'^^" ^'^^ ^^^^ over fchriftelijk raadpleegden.

Jaar 622, Ook hield hij menigvuldige Predikatiün, in welken
tot 814. 2y,ie wcliprckendheid en Ijver , met zachtmoedigheid

getemperd , geprezen werden. In den ouderdom van

omtrent dertig jaren werd hij tot Priester ingewijd.

Eenigcn tijd daar na , als 'er in Wesfex wegens ze-

kere verfchillen eenc Kerkvergadering werd gehou- '

den , en men daar van aan den Aartsbisfchop van

Canterhury berigt wilde geven , werd winfrid bo-

ven anderen als afgevaardigde daar toe verkoren;

ook verrigtte hij zijnen last zoo wel , dat zijn roem

hooger fteeg; gelijk hij ook de gemelde Kerkverga-

dering met lof bijwoonde (*).

wiNFRiD De ijver, die velen in Ierland en Engeland ge-
komt in

j|pg^,g„ i^ad, om het Euiingelle te prediken onder

de Heidenen, ontflak ook winfrid , maar zijn Abt

weigerde hem langen tiid verlof, om denzdvcn te

voldoen. Eindelijk vergunde hij hem , vcrzeld van

twee Monniken, op reis te gaan. winfrid ging

te Ltindenwich , ( Londen , ) fcheep , en landde om-

trent het jaar 716 of 717 aan te Dorflet ^ waar voor

men IVijk te Duurftede houdt; doch in ongundige

tijds-

(*) wiLLiBAl üL'S de Vita S. Bonifacii Cnp. 1-4. in u

MABiLLON Act. SS. Ord, S. Bencd. fee. III. P. II. pag. »

I. et in C'.Ms. Lcct. Ant. T. II. P. I. pag. 227-23Ó, ^

OTHLO in Vita S,Bcnif. in Mabill. Act, /. c.p. 28.
*
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I
tljdsumfbiidigheid. Hij vond namelijk, den Frie* IT

fchen Koning radboud, die toen nog leefde, in ^^^^

oorlog met karel martel, in welken oorlog de Afdeel.

meeste Christelijke Kerken in het Frankisch Fries- ^^

ïand verwoest, derzelver Leeraren verdreven, en de
^^ ^ q

Afgoden en Tempels der Heidenen weder herfleld Jp.ar 622,

waren. Als hij te Utrecht bij dezen Koning verlof '•'^^ ^^^ *

•verzoclit , om het Christendom in zijne Landen te

prediken, werd hem zulks zoo volftrekt afgeilagen,

dat VAiNFRiD befloot naar zijn Land terug te kee-

ren. Ongetwijfeld zag radboud de pogingen, om
het Christendom in zijne Landen uit te breiden,

als eene flaatkunde der Franken aan, die, reeds ge-

poogd hebbende , Friesland onder te brengen , zich

van de Christen inwoners overal meer genegenheid

en minder tegenftand fchcenen te kunnen beloo-

ven (*).

Niet lang na de wederkomst van wixfrid in u-infriö

zijn vaderland, overleed de Abt van zijn Klooster; ^^'"^ "^^^
' ' Rome,en

in welke waardigheid hij, naar het fcliijnt, denzel- oncvnn^

ven is opgevolgd , hoewel lilj kort daar na étzt ^'^.^^ ^'^"'"

waardigheid weder heeft nedergelegd, toen zijn ou- ppu^rp.
de ijver weder ontwaakte, om cenen nieuwen togt coiuusll.

ter verkondiging van het Christendom onder de Hei-

denen te ondcniemcn , waar toe david , Disfchop

van Winchester , hem met eenen Brief van aanbeve-

ling voorzag aan den Roomfchen liisfchop ciir.co-

Rius 11, vnn wien winfrid voornemens was eene

volmagt te gaan verdoeken, i:\\ niet ccncu anderen

(*) \vii.i.iaAi-u /. c. Cjp, 4.
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IV aan alle Vorsten , Bisfchoppen , Geestelijken en an*

BOEr ^j.£ Christenen, winfrid kwam met zijne reisge-

Afdeel. nooten in het jaar 718 of 719 te Rome ^ alwaar hij

m van GREGORius minzaam ontvangen , en met eenige

na°C G Heilige Overblijfzelen , ( Reliquien , ) befchonken

Janr 622 . werd , waar na gregorius hem eene fchriftelijke

^^ ^^ ' volmagt ter hand (lelde , om het Euangelie onder

de Ongeloovigen in Germani'è te prediken (*), de-

wijl WINFRID zich aan het oordeel van zijn Opper-

hoofd nederig onderworpen had , door het ümvankel-

haar gezag van den apostel petrus , en ouder de

uitdrukkelijke voorwaarde , om bij de inwijding van

nieuwe Christenen eenvoudig de fchikkingender/^oow-

fche Kerk te volgen , welke hij hem in een bijzonder

Boek, (^formula officiorum ,^ fchijnt medegegeven

te hebben ; en met belofte , als het hem aan voor-

fchriftcn haperde, zich tot den Apostolifchen Stoel

te zullen wenden (f). Te gelijk fchrecf gregorius

Brieven , niet alleen aan de Geestelijkheid en Geloo-

vigen (§), maar aan het ganfche volk der Thurin-

pers (**), als mede aan het volk van het Land-

fchap der Oude Sakfers (ff) , onder welken men

de Friezen moet achten begrepen te ziin. Aan de

eerficn fchreef hij , dat hij hun , naar den wil ^ti

rieilands, den heiligften Bisfchop bonifacius toe-

gezonden had, die hen doopen en op den weg der

ccu-

(*) In Ephtt. BONTFAC. Ep. CXVIII.

( f ) WILUBALD /. c. Cap. 5 , 6.

(§) Ep. CXIX. inter Epp. Botiifacit.

(•) Ep. CXX. (ft) Ep' CXXl.
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eeuwige zaligheid geleiden zou ; niet tijdel^k ge- IV

wins halve; maar om hunne zieJen te winnen; zij ^°^*

behoorden hem dus gehoor te geven, en hem als AfdeeU

eenen Vaader te eeren , ook een huis voor hem ter m
woning, er\ Kerken, waar zij bidden konden, te

j^^^ ^ q
bouwen. Zijn tweede Brief aan de Oudfakfen is Jnnr 622.

zamengefleld uit verfcheidene Schriftuurplaatfen , die
^^'^ •^*

naauwelijks bij deze onbefchaafde Volken verftaan-

baar konden wezen. Hij verzekert daar in zijnen

' geliefden Broederen , dat hij een fchuldcnaar dj bei-

He den Wijzen en Onwijzen , en dat hij groote zorg

I
droeg zoo wel voor de genen, die het woord der

I
vennaning van christus aangenomen hadden, als

' voor die , welke het aannemen zouden , opdat hun'

1

m harten^ gelijk de Apostel zegt, vertroost werden

in de liefde. Hij fchreef dit, opdat niemand hen

verder door verhevene redenen , ( in fuhUmitate die-

tionum , ) bcdriege enz. Ook behoorden zij toe te

zien , dat niemand hen vervoerde door de Philofo-

phie ^ en ijdele verleiding'^ jvnnt de Kinderen der

Duijiernis zijn listiger dan de Kinderen des Lichts,

Doch , het is bedenkelijk , of deze Brieven echt

zijn, ten minftt-n zij kunnen niet wel reeds zoo

vroeg gcfchreven zijn, dewijl de naam bonifacius,

en de titel van Bisfchop ^ eerst later aan winfrid
is opgedragen.

Thuringen vvns thans het eerfle Land, werwaards Hij pre-

wiNFino zich begaf llj.r, fchrijft wilijbald (_), '^^}\ '"-'^

fpr.ik hij de v(jornaamlk-n en oiid/ten des volks if^lil/nm-

aan,ii"i;eii.

() /. c. Cap. 6.
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IV aan, en zocht hen tot betere kennis van den Goci^
BOEK dienst te brengen, welke zij, federt eenigen tijd^

Afcieel. ^^^^ flechtc Leerars verleid, grootendeels verloren

lil hadden. Velen der Priesteren aldaar vereerden wel

nn°C G ^^" Almagligcn God zeer ijverig ; maar anderen

];iar 622. hadden zich door hoererij bevlekt , en de kuifche

tot 814. onthouding, welke de bedienaars des Altaars be-

hoorden v^aar te nemen , verzaakt. Deze heeft hij

,

door Euangelifchc voordellen , zoo veel hem moge-

lijk was , van hunne boosheid tot de regtmatige

Kerkenördening terug gebragt. Deze uitdrukkingen

zijn zeker vrij onbepaald, men ziet wel, dat 'er in

T/wringen toenmaals reeds vele Christenen waren
^

maar niet , waar in de flechtheid dcu bedoelde Leer-

aren beftond , en men heeft vrij wat reden , om te

gisfen, dat de misdaad van hen en de Priesters, van

welken hij fpreckt, daar in beftaan hcbbe, dat zij

den Ongehuwden Staat der Geestelijken hebben af.

gekeurd. ,

Komt wc- Terwijl winpPvID hier mede bezig was, hoorde

der in hij, dat radroud, de Koning der Friezen, overle-

teT'trcchtden, en Utrecfit weder in de raagt der Franken

geraakt was. Men oordeelde, dat hij, bij dezea

dood, zoo veel belang had, dat men hem Brieven

toezond , in welken God gedankt werd , ,, dat hij

„ RADBOUD, den vijand der algemeene Kerk, als

voor wiNFRiDS voeten ter aarde geworpen

had (*)." Hij kwam daar op in het jaar 719

of 720 weder te Utrecht, alwaar hij van wili.i-

BRORP

() Ep. BRUGGiT: AhhaUsfie interEp'iitt.Boinf. XXX\',

I
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feRORD beleefdelijk ontvangen werd, dien hij drie IV

jaren bijflond , in het verdelgen van Afgodstempcls, ^^^'^

het (lichten van Kerken, en het prediken der Eu- AfdeeU

angelieleere. — Doch, in het jaar 723, keerde hij I^I

naar Rome , derwaards ontboden zijnde door gre- pg q^ q^

GORius IL die hem tot Bisfchop inwijdde, en zij- Jaar 622.

nen naam winfrid , in den veelbeteekenenden Ro- ^^ ^^*

meinfchen naam bonifacius veranderde (*), waar

na hij zich zelven fomtijds den titel gaf van Uni-

verfaUs Ecclefce Legatus Germanicus , et fervus

fedis ylpostolicce , dat is : Zendeling der algemeene

Kerk in Duitschland, en Dienaar des ApostoUfchen

Smis (t).

Doch , voor alles moest boxifacius een' et^d van Zijn eed

hulde aan den Roomfchen Bisfchop afleggen (S)? |v"r t"

die onder anderen ook in de verzameling van zijne vanRome

Brieven (laat (**), en dus luidt : „ Ik bonifa-

cius, van Gods genade Bisfchop, beloove u, den

zaHgen petrus, Prins der Apostelen , en uwen

plaatsvervanger, den zaligen Vader, QPapce^^ gre-

GORius, ook zijnen opvolgeren, bij den Vader en

Zoon en Heil. Geest, de ondeelbare Drieëenheid,

en bij dit uw allerheiligst ligchaam, dat ik alle ge-

loof, en de zuiverheid des Katiiolijken Geloofs waar-

nemen , en in de eenheid van liet geloof, op het-

welk ongctwijlcld de gcheele zaligheid der Christe-

nen

e* ) wilLihald /. c. Cap. 7.

(f) Efmt. lionif. VI. VIII. cit.

(^) (iTiiLO yita S. Bouif.icii Libr. I. C//». 19, 20i

() nas. I<53.

XI. Dj'EL. Q
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rv ncn rust, met Gods hiilpc, volharden wil; dat ik,

BOEK Qp gecnerki wijze , tegen de eenheid der gemcen-

Afdeel. fchappelijke en algeraeene Kerk, op iemands raad,

III ergens in bewilligen; maar, zoo gezegd is, het ge-

na C G ^°^^' °^y"^ zuiverheid en medewerking roet u, en

Jaar622.de voordeden uwer Kerk, wien van God den Hee-
tot 814.

j.g^ j^g jj^ggf Q^ Je binden en te ontbinden gegeven

is, en uwen plaatsvervanger, en deszelfs opvolgers,

in alle (lukken, houden wil. Zoo ik ook mogt

vernemen, dat eenige Bisfchoppen tegen de oude

voorfchriften der Heilige Vaderen handelen: zal ik

geenc gcmeenfchap of verbindtenis met hen onder-

houden; maar veel meer, als ik zulks weeren kan,

weeren; maar zoo niet, het terftond getrouwelijk

aan mijnen Apostolifchen Heer melden. Indien ik,

hetwelk verre van mij zij, ergens in tegen deze mij-

re belofte, het zij opzettelijk, of bij gelegenheid,

mogt ondernemen te doen: wil ik in het eeuwig

oordeel fchuldig bevonden worden, en mij aan de

flraffe van ananias en sapfira fchuldig houden,

die zich verllout hebben, u, ook wegens hunne

eigene goederen, te bedriegen of te beliegen. Dit

opftel van eed heb ik, r.ONiFACius, geringe Bis-

fchop , met eigene hand gefchreven , en nadat het-

zelve op uw allerheiligst ligchaam, zoo als boven

te lezen is, gelegd is geweest, heb ik den eed,

voor God, als getuige en rigter, gezworen; wel-

ken ik ook beloof te zullen houden." Li der daad

,

wat men ook uitzondere , eene nieuw verzonnen

proeve van de hccrschzucht des Roomlchen Bis-

fchops.

CRE-
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GR.EGORIUS voorzag hem te gelijk van Brieven IV

van aanbeveling aan den Frankifchen \"orst, ka- "^^'^

REL MARTEL (*), ook aan de Lisfchoppen , en Afdeel.

de overige Geestelijkheid, (^Clerus ;^ als mede aan UI

de Hertogen , Burggraven , ( Castaldos , ) en andere ^^^^ q
Graven; en in het gemeen aan de Christenen hi Janr 622.

het Frankifche Rijk. Aan de Geestelijkheid en Ge- ^^^ ^^4*

meente , welke bonifacius gedicht had , meldde pjj; Qnt-

GREGORius (f) zoo wcl de waardigheid, als den vnngt

last, welken hij aan bonifacius gegeven had. Hij
"'^^^'^"

zou niemand, die twee echte vrouwen gehad, of beveling

die geene maagd getrouwd had , geenen ongeleer- ^^" ^^'^

den, of gebrekkelijken , of die te voren boete had fci^enBis-

moeten doen, niemand, die in een gild of in an. fi-'^op^^ls

dere burtrerlijke verphgtiiigen flond , tot Geestelijken
°° '^F^

aannemen. Ook zou hij daar toe geene Jfrikanen martel.

nemen , die zich zochten in te dringen , omdat men

dezelven meermalen bevonden had Matiicheën, of

Herdoopten^ (dat is, Donatisten,') te zijn. Hij

moest zoeken, de vaten, goederen, en fieradcn der

kerk te vermeerderen; en van derzelver inkomden,

en de haar te beurt vallende giften en gefchenken

,

vier deelen maken , voor zich zelven , voor de

Geestelijken, voor de armen en vreemdelingen, en

eindelijk voor den opbouw der Kerk enz. karel
MARTEL was Tccds vroeger begeerig geweest, cenen

man, wiens ijver in het bckeeren der llesfen en

Thuringers, bij hem door de aaiizienelijklle F)an-

ken

(*) hit. DONir. Epiitr. tt. 5.

(f) E/>ist. uoNii'. VIII.
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IV J^'en zeer geprezen was , te Iccren kennen. Maar

JJOEK toen LONiFACius ten Ilove verfchcen, bragtcn de

Afdecl. kunllenadjën der valfche Leeraren en vleijers, zoo

lil werden zij genoemd , doch misfcliien waren het

mcf^G Bisfchoppen , die niet gecrn zagen, dat eenige vrecra-

Jaar 622. delingen zich in hun Kerkelijk Gebied tot Leeraren

tot 814. opwierpen, te vvege,dat hij niet heel gunftig ontvan-

gen werd. Maar als bonifacius den aanbevelingsbrief

van den Roomfchen Bisfchop vertoonde , en zich aan

KARELS heerfchappij en befcherming plegtig onder-

wierp, vakrccg hij ook van karel in het jaar 724

of 725 eenen Brief van vrijwaring (*^,in welken :ian

de Heilige Hecren en Apostolifche Bisfchoppen, de

Hertogen , Graven , en andere Bevelhebbers des

Rijks, bekend gemaakt wordt, dat karel hem in

zijne befcherming, (^ Blumlebtirde ^ Mtnideburgium

,

Motuholrfchap ^') genomen had, en dat zij dus te

zorgen hadden, dat hij alle veiligheid en onderfieu-

ning genoot. Ook erkende eonifacius , lang daar

na, nog (f), dat hij, zonder ^tzo. befcherming

van den Frankifchen Vorst, het volk niet regeercn,

noch de Priesters , Kerkedienaars , Monniken of

Nonnen verdedigen, noch zelfs de Afgodifche ge-

bruiken der Heidenen beletten kon.

Wijzevcn Het ontbrak bonifacius ook niet aan raad van

de Heide- kundige mannen , hoe hij zich , in het bekeeren der
nente ^^

^gj^^^jpg,, ^ ji^tj te gedragen. Bijzonder is hier voor

ons de Brief van üaniel , Bisfchop van IVincheS'

ter ^ welke onder den naam van den Katechetifchen

be*

() BONIF. Ep. 32. (t) Ep. 3.
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bekend is (*), ten hoogften belangrijlv. bonifa- iv ]

cius moest , zijns oordeels , „ juist zijn weri^ niet ^^^^

^, maken, om den Ongeloovigen , de ongegrondheid -Afdeel.

-, der geflachtrekeniiig hunner vallche Goden aan UI
t-I Cf^(% I

.,, te toonen. Hij moest hun toegeven, dat zij ^^^^ J^ I

„ echt zijn kon; doch daar uit dan afleiden, dat Jaar 623.

„ deze Goden een begin gehad hadden. Voorts ^0^814.

„ moest hij hen vragen, of zij meenden , dat de

„ Wereld een begin gehad had, of niet? Zeiden

„ zij ja; dan moest hij onderzoeken, wie dezelve

„ gefchapen had? en aantoonen, dat niet een van

„ hunne in den tijd gewordene Goden, met grond,

„ voor den Schepper der Wereld kon gehouden

„ worden. Wilden zij zeggen, dat de Wereld

.,, eeuwig was; dan moest hij zulks met alle gron-

„ den wederleggen , en hen , bij voorbeeld , vragen

:

„ wie de Wereld beftuurde, eer 'er hunne Goden

„ waren? Wie den eerflen hunner Goden of Go«

„ dinnen had voortgcbragt ? Of 'er nog Goden

„ voortgebragt werden? en zoo neen; waarom niet?

„ zoo ja; of dan het getal der Goden niet reeds

oneindig geworden ware? Wie de magtigfle on-

der alle deze Goilen ware? en zoo dit onzeker

geoordeeld werd; hoe veel gevaar nicn dan niet

liep, om, door het eeren van den minderen,

dQM meerderen te hoonen? Of zij hunne Goden

dienden, om hier, of om hier namaals gelukkig

te worden? Zoo het ecrfle, waar in toch de

Heidenen gelukkiger waren dan de Christenen?

„Wac
(*) //i/cr Epiit/. «oNiKAcii £/). LX VII,

Q3
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IV 5, ^^'^at voordeel zij toch den Goden, door hunne
*o^K ^^ oiïeriiiiden , uunbragten , die alles onder hun gc-

Afcléél. >9 ^^^''^ hadden? En bcheerschtcn de Goden alles;

111 ,, waarom lieten zij de Heidenen dan door de Ciiris-

ra^c'^G " ^*^"'^" overweldigen? Behoefden zij de Goden;

Jaar 622 55 waarom verkoren zij 'er geene magtlger? Be-

tot ÖI4- „ hoefden zij 'er gcencn; waarom offerden zij dan?

„ Zulke en vele dergelijke vragen moest hij hun

„ doen , niet op eene verwijtende en tergende , maar

„ op eene vriendelijke en zaciitzinnige wijze; fom-

„ tijds de Christelijke leere tegen hunne Bijgeloo-

„ vighèden overftellende , opdat zij eer befchaamd

„ dan verbitterd mogten worden. Wijders moest

„ de Celoofsprediker bier op aandringen, hoe toch

5, de Goden konden geoordeeld worden, de rcgt-

„ vaardigen, in dit leven, te beloonen, en de nu.

„ regtvaardigen te (Iralfen; daar zij de Christenen,

„ die huime Beelden alömme omveiTe wierpen, en

„ de ganfche A'/ereld van hunnen dienst afkeerig

,, maakten, ongeftraft lieten? Waar het voorts bij

„ toekwam, dat de Christenen vruchtbare landen,

„ wijn en olie in overvloed voortbrengende, beza-

,, ten, terwijl de Heidenen, daar en tegen, in eenen

„ kouden en durren hoek des aardbodems
, ge-

„ plaatst waren? Hij moest hun ook voorhouden,

„ dat de Christenen de ganfche A\'ercld regeerden,

„ daar de Heidenen gering van getal en magt wa-

„ ren. Dat deze groote verandering te weeg was

„ gebragt , fcdert de komst van christus , voor

„ wiens tijd de Heidenen groot gebied in hande:i

^ 5, gehad hadden enz." Of bonifacius dezen raad
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gevolgd hebbe, kan men niet zeggen; zelfs fchiint iv

hij, in zijnen ijver, zonder eenige voorbereiding, ^^^^

tegen den Afgodsdienst uitgevaren te zijn. Toen 'Afdeel.

hij weder bij de Hes/en gekomen was, vond hij Hl

onder hen wel vele Christenen, maar ook velen, ^^^^^ ^
die heimelijk of openlijk den Afgoden offerden , Jaar 622,

' waarzeggerijen en tooverkunften aanhielden , en over ^0^814.

het geheel cene vermenging der beide Godsdienften.

Op zekere plaats , zegt willibald ( *
) , Gaesmare

geheeten, (waarfchijnelijk het dorp Geismar in Ne-

derhesfen^^ was een verbazend groote eikeboom,

welke van de Heidenen j/'upiters-eik genoemd werd.

Dezen ondernam bonifacius, in tegenwoordigheid

van eene groote menigte Heidenen, om te houwen;

ook fpleet de boom wonderbaarlijk in vier deelen

van gelijke lengte , zonder dat zijne reisgenooten

hem de hand behoefden te leenen. De aanfchou-

vvers , die hem eerst de dood gedreigd hadden ,

werden, toen zij de heilige eik zagen vallen, tot

het Geloof overgehaald, bonifacius bouwde van

het hout des booms eene Kapel, welke hij aan den

Heiligen petrus wijdde.

Uit Hesfenlnnd ging bonifacius , waarfchijnelijk Hij reist

na het jaar 705, weder naar Thitringen^ alwaar,
"^^'''^^^''^''

^ I N 11 , ^ ringen,
volgens WILLIBALD (f), nadat de mat^t anv Fran-

kifche Koningen verzwakt was, het volk zich aan

de hcerlchappij der Sakfen had onderworpen , waar

door f)ok lic't zuivere Christetidom ophield , en val-

fche Iji-oc'-lcrs het volk verleidden. Zonder dat ons

IKl-

() /. c. Oip. 8. />. 24Ï. (1) /. '-. 2.

Q4
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IV nader verklaard wordt, hoedanigen deze zoogenaam-

BOEic (Je valfclie Broeders waren: of zulke Leeriiars, die

Afdeel. ^^^ Heidendom met het Christendom wisten te ver-

111 eenigen; of die vrijer leefden, dan de Roomfche

C G I^isfchoppen en hunne afhangelingen gecrn zagen.

Jaar 622. Maar zoo dra de Frankifche Vorften pipyn van

tot ^^\- i^ierflal en kauel- martel , zich weder meester

van Thuringen maakten , kon ook het Christendom

Li dat land weder verder uitgebreid worden. On-

dier deze voordeelige omdandigheden, wendde zich

BONiFACius, met een goed gevolg, aan de voor-

naamflie Heeren van Thuringen , maar , vervolge

WILLIBALD, onder ^q.x\ naam van Godsdienst, had-

den de vaU'clie Broeders eenen zeer grooten Kcttcr-

fchen aanhang gcfiicht , waar toe hoereerders en

echtbrekers behoorden , die den hevigften aanval op

de mannen Gods waagden; maar door de ware

leer wedcrlegd, den verdienden loon ontvongen.

Hier komt men weder op het vermoeden, dat de-!

%Q. zoogenaamde valfehe Broeders zulken waren ,

4ie den Ongehuwden Staat der Geestelijken afkeur-

den, en zich aan het verbod des huwelijks niet

Icremiden, te meer, omdat deze Schrijver (*), do-

NiFACius vervolgens prijst, dat hij in Oostfranken

de ongeoorloofde verbiiidtenis der Geestelijken met

echte vrouwen gefcheiden heeft. Na derzelver be-

teugeling predikte bonifacius in Thuringen met

nog grooter voorfpoed , en (lichtte verfclieidene

Kloosters en Kerken. Ook ontbood hij uit zrjn

() /. c. Cap. 9.
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Vaderland nog vericheidene medehelpers , onder wel- IV

ken genoemd worden burghard en lullus , wil- ^^^^

LiBALD, en wuNNiBALD zijn , Broeder; wixTAjfuit Afdeel.

'vviGBERT zamenj^etrokken ,) en gregorius ; ook vrou- 1^^

°
, V. ,

,. Hoofdfl.
wen, CHUNIGILD en hare Dochter berathgit, die

j^^ ^-^ q^

beide zooveel kundigheden bezaten, dat hij haar tot |rar 622.

leeraresfen aanftelde , waarfchijnlijk voor Nonnen , of ''^ ^*

om de vrouwen onder de Heidenen te leeren; chü-

jviTRUD, die hij naar Beyeren zond, om het zaad

des Goddelijken Woords te ftrooijen; tecla, lio-

^A, en WALTPURGis, hare Zuster enz. (*)

Ook onderhield bonifacius Bricfwisfeling op zijne

Engeland, bijzonder met eadburga , Abdis van BneHvIs-

het IClooster Winimburn , aan welke hij een' zilve- p,'j"3j.

ren ftift, wat fluweel, en herst zond (f), zij zond fchen en

Jiem Geestelijke Boeken C§); hij verzocht haar
"'^^ *^'''?^

ook, om hem de Brieven van zijnen Heer, den

Apostel PETRUS , met gouden letters af te fchrij-

ven , opdat ^itzt heilige fchriften voor de oogen der

vleeschgezindcn te meer eerbied, gedurende ziin

prediken , verkrijgen mogten. In deze en in meer

andere Brieven noemt hij zich ferms fervonnn Dei

,

Knecht (Ier Knechten Gods, welke nederige tijtel,

gevolgelijk , toen nog niet bijzonder eigen was aan

de Ijisfchoppcn van Rome» Andere Bisfchoppcn

maoktcn 'er ook gebruik van, of in dcnzelfilcn zin

noemden zij zicli : Dei famulorinn fainultts , fatic-

fa plthis famulus enz. Aan dezellile Abdis ver-

haalt

(*) wiLiJiiAi.i) /. c. OTiU-O /. c, Lihr. l. Cr.p. 25.

(f) üuNiF. Kp. VII. (§) El,. XIV.

Q5
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IV haalt BONiFACius de zeldzame gczigten , welke een

lOEK opgewekte uit de dooden in de '.iiidere W'ereld ge-

Afdccl. ^^''^'•^ zal hebben (*). Meermalen raadpleegde hij

ill den Roomfchen Disfchop gregorius II, over voor-

na C. G ^*^"i^f^'^^ oraftandigheden , waar op deze hem ant-

Jaar 622. woordde (f), hem prijzende, dat hij zich tot den

^^ '^'''^•' Apostel PETRUS gewend had: Eigenlijk- moesten

gecnc nabloedverwanten met malkanderen trouwen;

maar dewijl men mer eene barbaarfche natie niet te

ftreng te werk moest gaan , zou het huwelijk na

den vierden graad , {post qnartam generatiotiem , )

gei'jorbofd zijn. Als een Priester van het volk be-

fchuldigd wordt, en 'er kunnen geene geloofwaar-

dige getuigen tegen hem bijgebragt worden , dan zal

hij zich door ecnen eed regtvaardigcn , en ook zijn

ambt behouden. Wie van eenen Bisfchop de vor-

ming ontvangen heeft, behoeft ze niet nog eens te

ontvangen. Rij het vieren van het Avondmaal moet

maareen drinkbeker gebruikt worden, omdat Chris-

tus 'er maar een' gebruikt heeft, ^fen mag ^ecn

ofFervleesch eten , alfchoon 'er het teeken des kruis

over gemaakt is. Kinderen , die door hunne ouders

al vroeg in een Klooster gebragt zijn, mogen het-

zelve niet verlaten, als zij mondig zijn geworden,

Eenige overfpclige Priesters hadden Heidenen ge-

doopt, zonder die eene Geloofsbelijdenis af te ne-

men; dezen behooren niet weder gedoopt te wor-

den , indien zij in den naam der Drieëenheid ge-

doopt zijn; maar zij moeten vlijtig onderwezen

wor-

() Ep, XX. Ct) Ep. CXXVI.
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"Worden. Zulke kinderen, die men aan hunne ou- ïv

ders ontnomen heeft, moeten gedoopt worden, als ^^^-^^

men geenc getuigen vindt, dat zij reeds gedoopt Afdeel.

zijn. Aan de mehatfchen kan men het Avondmaal Hl

nicdedeelen, als zij geloovige Christenen zijn; ^^^^ j^^qq
zij mogen met gezonde menfchen niet eten. Uit Janr 622-.

eene Kerk of Klooster te vluchten, waar eene be- '^'- ^H»

fmcttelijke ziekte is ingeflopen , zou zeer dwaas

zijn, dewijl men Gods hand niet ontvlieden kan.

Eindelijk wordt aan bonifacius vergund , met on-

deugende Priesters of Bisfchoppen , als zij maar

geene Ketters zijn , te fpreken en te eten , oixlat zij

te ligter bekeerd kunnen worden.

Na de dood van gregorius II, zond deszelfs Ilij wordt

opvolger GREGORius III aan bonifacius, die hem ^ ?^

*

dezelfde gehoorzaamheid als aan zijnen voorzaat be-

loofde, behalven andere Gefchenken en Reliquiën

van Heiligen , den Aartsbisfchoppelijken Mantel (*).

In eenen Brief van het jaar 732 (f) noemt grego-

rius dit het Gcfchenk van den Heiligen Mantel,

maar van welken hij geen gebruik moest maken,

dan wanneer hij het Avondmaal bediende, (^Misfa-

rum 6'olemma ,) of wanneer hij eenen Bisfchop in-

wijdde. Hem werd echter geen bijzonder Rcgtsge-

bied als Aartsbisfchop toegewezen , veel meer was dit

een eerbewijs , hetwelk hem in het algemeen tot een

Opperöpziener der Christelijke Gemeenten in Diiinch'

Innd maakte.

Door deze bclooning aangcfpoord , llichttc hij wc- Hij reist

der

() wiLu». /. c. Cup. 8. (t) Ep. CXXIl.
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IV tier nieuwe Kerken en Kloosters, waar na liij in het

DOEK
jjijn- -23 naar Bcyeren reisde , alwaar iil-gdert

Afdeel. tlians Hertog was, en waar bon'Ifacil's niet alleen

lil als Lcerar omreisde , maar ook den toefland der

na C. G. Gemeenten aldaar onderzocht. Zijn ijver , zegt

Jaar 622 willibald , werd door de kracht des Heeren zoo

^!L_lif gewapejid, dat hij eenen door Ketterfche boosheid

narr Bey- hetirogenen Scheurmaker, ehrenwulf, volgens de

eren. Kerkewetten, veroordeelde en llrafte, en het volk

van de verkeerde Afgoderij van deze partij aftrok.

Breeder verhaalt een ander Schrijver (*), dat bo-

MiFACius ARiovoLiPiio , ( waarfchijnclijk vervormd

uit EHRENWLTLF,) cüe in waardigheid en gezag bo-

ven anderen iiitflak , en dergelijke Priesters , die,

naar geld en eer begeerig, knechten der wellusten

waren, en die, onder voorwendfel van Godsdienst,

de kudde Gods mishandelden, den Godsdienst ver-

boden, en ieder een' vermaand heeft, hen voor

booswichten te houden, alle verkeering met hen te

miiden, en hen niet eens vour de Rcgtbanken toe

te l.iten , maar in hunne plaats had hij Priesters aan-

gebeld, die de Schapen van Christus met hemel-

fche weide gevoed, een deugdzaam voorbeeld gege-

ven, en de Heilige Schrift onophoudelijk gelezen

hebben. Ondertusichen wordt niet gezegd , waar in

eigenlijk de Ketterij van deze partij beftond, waar-

om men het niemand kwalijk kan nemen, die hier

in coNiFACius een' heerschzuchtigcn gevolmngtig-

den van Rome befchouvvt , die alles onderdrukt,

wat

(*) AVENTiNus yinnal. Bojor. L. III. C. 8.
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Wat zich niet aan de bevelen van zijnen Opperheer iv"

j
onderwerpen wilde. De Bisfchop van Rome had ^^j^k

hem, bij het overzenden van den Aartsbisfchoppelij- Afdeef.

ken Mantel, tevens het rcgt gegeven, om Bisfchop- üi

pen aan te Hellen , en de dwalenden op den regten
^^^ ^ ^^

weg te brengen (*), ook beval hij hem, die vanjaar 622.

Heidenen gedoopt waren , weder te doopen in den ^^>t8i4,

naam der Drieëenheid. Hij zou vollirekt niet toe-

laten, dat fommigen, gelijk hij hem gemeld had,

!
wilde, en nog anderen , tamme paarden aren. Overle-

' dene Christenen, als zij niet godloos geweest wa-

i ren, zou hij in de openlijke gebeden laten geden-

;
ken. Zoo mogelijk, zou hij zorg dragen, dat nie-

mand, wiens vrouw geflorven was, 'er nog twee

name. Wie zijn' Vader of Broeder, zijne Moeder

of Zuster, had omgcbragt, zou voor zijn overige

leven niet tot het H. Avondmaal toegelaten worden,

behalven in zijn flcrfuur. Hij zou ook geen vleesch

eten , of wijn drinken ; en op den tweeden , vierden

en zesden dag der weck vasten , en op deze wijze

,

onder tranen , zijne misdaad iiitdelgen. Eindelijk

moesten Christenen, die hunne lijfeigenen aan de

Heidenen tot flachtöflers verkochten, met dezelfde

boete, als de moordenaars, geltraft worden.

In het jaar 738 reisde bonifacius voor de derde BONiFAa-

maal naar Rome , om zijne verbindtenis met grego- '^'^ ^^^^^

Tir II . .
weder

Rius lil. nog vaster toe te halen, en zich aan den-.rRo.

voorbidiling der Heiligen aldaar aan te bevelen. Hij ''"^' ^^^

werd hier treOclijk onthaald, tn met vvlc Ctlclien-
j^i'^.Jr"i,)^"

ken

(*) //;/./• iioiNir. f.i>is/t. CXXIl.
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V ken en Reliqiti'én befchonkcn , ook gaf hem gre-
^ '•" GORius bij zijne terugreis eencn Brief mede aan

Afdeel. verfcheidene Duitfche Volkeren. Teruggekeerd zijn-

Hl de, werd bonifacius door odelo, licitog \nBe\e-

ria°C

'^

G ^^'' ' verzocht , eene poos in dit land te blijven

,

];:ar 622. zoo als hij deed; hij predikte, bezocht de Gcmeen-
tot 814. ^£j^^ gj^ (ii-eef derzelver verleiders weg, die zich

Beyercn, voor Bisfchoppen en Priesters uitgaven, en welke

wnar hij wiLLiBALD weder van Ketterij en Hoererij befchul»

menüïcht ^^St? ook verdeelde hij, met bewilliging van den

Hertog, geheel Beyeren in vier Kerspels, {Paro*

chidc ^^ over welke hij vier Bisfchoppen aanflelde,

waar door het gezag van den Bisfchop van Rome

meer en meer gevestigd werd , waarom ook grego-

Rius hem hoogelijk prees, dat hij zijne bevelen was

naargekomen , en hem nadrukkelijk aanbeval , om
toch in Beyeren alles naar de leere der H. Room'

fche Kerk in te rigten.

Ilii houdt IJverig was bonifacius, om aan deze oogmerken

Kerkver- des Roomfchen Bisfchops te voldoen, ten welken
gaderin- .^^^ j^^ ^^j, yei-fdicldene Kerkvergaderingen hield,
gen enz. •' <j o ^

van welke de eerde gcQcld wordt, in het jaar

740 (*), ook ftichtte hij om dezen tijd het Bisdom

van Eichflad in Frankenland ^ waar zijn Zusters

Zoon WILLIBALD tot Bjsfchop werd aangebeld , en

kort daar na, in het jaar 741, nog drie anderen,

waar van hij in eenen Brief kennis geeft aan za-

CHARiASjdie in dat jaar gregorius UI opvolgde (f),

in

() ECKiiART Rn\ Franc. L. XXII. T. I. p. 378.

, (t) Epist. CXXXII.
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in wellïen Brief hij dezen Bisfchop van zijne gehoor- ]V

z?.amheid verzekert, zoo als hij die bewezen had ^^^^

aan zijne voorzaten, en hem tevens om zijnen raad Afdeel.

en bevel omtrent zekere zaken verzoekt. De Ijl

Fraiikifche Hertog karoloman had hem verzocht, ^^q q
in zijn Rijk , Oostfranken , eene Synode te houden

, Ja?.r 622.

en de Kerkelijke tucht, (^EccJeJiastica Reh'gio,^'^^ ^''**

te herftellen, waar aan in geen 70 jaren de hand

gehouden was. Thans waren onder de Franken de

meeste Bisdommen met gierige Leeken, of overlpe-

iige Geestelijken, Hoereerders, en Tolbedienden,

enkel gewins halve bezet; onder de Kerkebedienden

waren 'er, die nog vier of vijf bijzitten hielden, en

onder de Bisfchoppen dronkaarts, vechters, en ja-

gers, die zelfs in de legers vechtende, het bloed

van Heidenen en Christenen vergoten. Om deze

allen te bedwingen en af te zetten, had hij de bc-

llisfing van den Apostolifchen Stoel noodig. boni-

FACius wenschte verders, naar het bevel van gre-

coRiL'S III, eenen zijner Priesteren tot zijn' opvol-

ger aan te ftellen, maar dewijl deszelfs Broeder een*

Oom van den Vorst had omgebragt, verzocht hij,

dat zACiiAiUAS hem daaromtrent raad gaf, om den

Vorst niet te ergeren. Eindelijk klaagt hij over

cenige ergerlijke tooneelen , die van Rome , tot zijne

befcliaming, verhaald werden. De voorgemelde Bis-

fchup GiiEGORius zou ccn' voornamen Leek ver-

gund hebben, de weduwe van zij;;en 0(im te trou-

wen. Sommigen vertelden ook, ilat zij jaarlijks te

Rnme^ np den eerden ymuiarij ^ bij d;\g en nacht

Jlcideiifche gebruiken gczitu hadden; verders wii-

ven ,
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IV y(:^'i , die , op de Heidenfche wijze , zekere bandeif

BOEK aan handen en voeten droegen, die zij ook te koop

Afdcel. aanboden. Zelfs kwamen 'er Frankifchc Bisfchop-

lii pen van Rowe terug, die, fciioon in ovcrfpel en

nn'c G '^^^'"^'"Ü levende, echter verzekerden, dat de Apos-

]r.<ir 622. tolifche Stoel hen in hunne ambten bevestigd had ^

^^^ ^'
^ 4 - hetwelk hij niet gelooven kon. Eindelijk voegde

EONiFACius bij zijnen Brief, ten tecken van zijne

liefde en gehoorzaamheid, eenige geichenken , een

laken, en wat goud en zilver ().

Op deze vragen antwoordde zacharias (f) , als

hij op verzoek van karolojman eene Synode zou

houden , moest hij volftrckt niemand der ondeu-

gende Bislchoppen, Priesters en Kerkedienaren, in

hun ambt laten blijven. Zijn verzoek omtrent ecnen

opvolger werd hem afgeflagen , alleen werd hem

vergund, in zijn fterfuur iemand daar toe te benoe-

men. Daartegen ontkent zacharias, dat zijn voor-

zaat vrijheid zou vergund hebben tot een bloed*

fchcndig huwelijk, en meldt, dat hij de Heidenfche

gebruiken , die door aanfloken des Duivels te Roms

weder doorgebroken waren , terflond beteugeld had»

Kerkvcr- Thans volgde de meergemelde Synode of Kerkver-

pdering gadering, in het jaar 742, zonder dat wij weten,
in het jaar

.^^ welke ftad van Frankryk ^ maar onder voorzit-

ting van KAROLOMAN ( § ). lu de Inleiding van

derzelvcr befluiten zegt karoloman, dat hij op raad

zij-

(*) BONiFAC. Ep. CXXXII. (t) Ep. CXLII.

(§) Dcrzelver Befluiten ftnnn bij OTULO. L. I. C. 42e

in BONIFAC. Ep. LXXVilI. enz.
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2:iiner Bisfchoppen , ( Serri Dei
, ) en wereldlijke IV

flandeii, {Optimates^ de Bisfchoppen van zijn Rijk ^^J-^

ïïiet de Priesteren bijeengeroepen had — opdat zij Afdeel.

hem raden mogten,lioe de Goddelijke wet en deKer- Ifl

ketucht herfteld , en de Cliristenen tot hunner zielen
^^ q q^

zaligheid geraken ; maar niet , door valfche Prieste- Jaar 622.

ren verleid , omkomen mogten. Volgens hunnen raad ,
^'^^ "^

vervolgt de Vorst, had hij in de fteden Bisfchoppen

aangefleld, en over hen den Aartsbisfchop bonifa-

cius , den afgevaardigden van den Heil. petrus ,

(^Misfus S. Petri ;) en ook belast , dat 'er , Jaarlijks ,

in zijne tezenvvoordigheid , ten beste der Kerke en

van den Godsdienst, eene Synode zou gehouden

worden. Onder de overige zes Befluiten of Kerkregels

dezer vergadering, verdient de vijfde hier eene plaats ,

waar in bevolen wordt , dat elk Bisfchop in zijn

Kerspel, volgens de Kerkewetten, en met hulp van

den Graaft ( Gravio , die de Koninklijke Rigter

was
,
) als verdediger der Kerk , zorg had te dra-

gen, dat het volk geene Heidcnfche gebruiken, (pa-

gania , ) onderhield ; het zij dan doodenöfFers , of

waarzeggerijen, en wigchelarijën , of tooverijën, of

offers , welke dwaze menfchen bij de Kerken , op

Ht'idenfche wijze, onder den naam van Heilige Mar-

telaren en Belijders bragten, en daar door God en

zijne Heiligen tot toorn verwekten; het zij die God-

loüzc vuren, welke Niedfeor
^ (of Noodvuren ,^ ge-

noemd worden (*j,

Ter-

(*) Men zie over dit Noodvuur WAUEKAAa l'uderL

lliu. I. Ihil, nUidz. 395.

XI. Hlml. R
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IV Terllond in liet volgende jaar 743 werd weder

»oEK cene Kerkvergadering gehouden te Liptina ^ waar

Afdeel. ^^^ men Lestines, een vlek 'm Henegouwen ^ houdt.

Hl op welke bonifacius tegenwoordig was, en karo-

^^% A LOMAN voorzat. In het vierde van dcrzclver vier
na c. \j.

'jnzT6n2.Be/Juiten (*) wordt eene boete gelleld van vijftien

tot 814. goudguldens, op het waarnemen van Heidenfche ge-

Andere bruiken. Ook is 'er een liist achtergevoegd van

Kerkver- zulke Heidenfche Bljgeloovigheden
,

{Indiculus Su-

?^jjg"jg^ A^/y?///o/7«/;; et Paganiarum. ) Onder dezclven

743. liaan de volgende : de facrilcgio ad fepulchra morm

tuorum , als men met de overledenen hunne ge-

reedfchappen , wapenen en fchatten begroef, hunne

paarden doodde, en zelfs hunne vrouwen dwong,

om zich zdven het leven te benemen; de facriïegio

fuper defunctos, id est Dadfifas , misfchicn van

doodmalen; de fpurcalihm in Fehruario ^ van zeker

Feest in Februarij\\véke. maand nog 'm Nederfakfen

Sporkel^ bij de Nederlanders >^roX'^d'/w^^w^ genoemd

wordt, op hetwelk een wild zwijn gellacht werd;

de facris fihnruni , quac Niwidas vocant , welk

laatile geacht wordt, ontftaan te zijn uit Niunhida

of Nunhida , een offer van negen menfchenhoofden
,

hetwelk in de bosfchen geofferd werd ; de facris

Mercurii vel ^ovis , waarfchijnlijk de verëering der

Duitfche Afgoden thor en wodan , die hier met

Romeinfche verwisfeld worden; de facrificio ^ quod

fit alicui Sancto , flachtölfers bij de Graven der

Hei-

(*) In BONIFAC. Epistf. l. c. ap. baluz. Capitull.

Regg. Franc. T. I. p, 149. hard. /^f/, Conc. T, \\\.p. 192I.
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Heiligen , de phijlacteriis et ligatüris , toovermidde- IV

len en banden, van metaal, hout, of andere ftoffè, ^^^^

welke om den hals gedragen werden , om ongeluk Afdeel.

af te wenden : de ohfervatione pagana in foco , vel lAi

ohfervatione aliciijus rei , teekenen uit het vuur op
j^^^ ^ q

den haard , of andere reekencn omtrent den uitflag Jaar 622.

eener zaak ; de limce defectione , quod dicmit vince- '^^ '^

luna , wanneer aan de tanende maan overwinning

over haren gevvaanden vijand werd toegeroepen ; de

fimuhcro de consparfa farina , uit meel gebakken

afgodsbeelden ; de eo quod creduut
,

quia foeninas.

lunam comendent
, quod posfint corda hominum tol-

lere juxta paganos ^ dat de Tooverhekfen de maan

gebieden , en dat zij levende menfchen het hart ver-

teeren kunnen enz.

Nog is als een aanhangfel bij de Bejluiten dezer

vergadering gevoegd een Formulier van verzaking

des Duivels^ (^abrenunciatio diaboli ,} en eene Ge»

loofsbelijdenis (*), hetwelk in de oud Frankifche

taal dus luidt : De Doopeling werd gevraagd :

Forfachistu ^ (verzaakt gij,) DiaboU? en hij ant-

woordde: Ec (Ik) forfacho DiahoU. Verder:

End allum Diahol gelde? (en ai het duivelsch gild

of gezelichapV) Antw: End ec forfacho allum Di-

abol gelde. Eindelijk : End allum Diaboles wer-

cum? (werken.) Antw. End ec forfacho allum

Diaboles IVercum end IVordum
^ (woorden.) Thti-

nacr , ( tuoii , ) ende IVoden
, ( wodan

, ) end

Saxn

( * ) Ook te viiulcii In eckiiart Je Rti. Fraiu-. Or.

Tom. 1. pa^. 440.

R a
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IV Saxu Ote, (^S^kfifchen othin,) endc allum them

BOEK ünholdum , ( alle boozc Geesten , ) the hïra genotas

Afdeel. fi"^ ' C ^i^ hunne mcdegcnooten zijn. ) Daar op

111 werd hij naar zijn Geloof gevraagd : Gelobistu in

^°C^G ^°^ ahnehtigan Fadaer? Antw. Ec gclobo in Got

Jaar 622. ahnehtigan Fadaer. Gelobistu in Christ Gotes Su-
tot 814.^^^? Ec gelobo in Christ Gotes Suno. Gelobestii

in Halogan Gast? Ec gelobo in Halogan Gast.

IJver van Wij hebben reeds, herhaalde keeren, gezien, dat

BoNiFAci- BONiFACius mocitc had raet zekere Leeraren , die

dezooire- ^^^"^ zijne Levcnsbefchrijvers valfche Broeders , volks-

noemdo verleiders, ontuchtige en overipelige Priesters, Ket-
Kettenjcn

jgj,g ^jj2. genoemd worden, en tevens opgemerkt,Sn ADEL*

BERT en dat 'er niet weinig reden van vermoeden is, dat de

KLEMEKs. grootflc misdaad dezer zoo kwalijk beruchte lieden

daar in beftaan hebbe, dat zij zich niet gereedelijk

aan de Geestelijke heerfchappij van bonifacil'S en

van den Roomfchen Bisfchop hebben willen onder-

werpen. Thans befchuldigde hij weder bij zacha-

RiAS twee Priesters of Bisfchoppen, adelbert en

KLEMENT (*).

ADELBERT, ( waarfchijnlljk dezelfde naam met

ALBERT , ) was ccn Galliër of Westfrank , want

BONIFACIUS verwisfclt meermalen deze namen. De-

ze man, fchrijft bonifacius aan zaciiarias, had

zoo veel ingang bij de menfchcn gevonden , dat zij

zeiden, dat bonifacius hun in hem eencn zeer

heiligen Apostel, eenen Voorbidder en Leeraar, die

rijk w.is in deugden en wonderen, ontnomen had.

Maar

(*) Epist. CXXXVIII.

I
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Maar hij was reeds in zijne vroegere jaren een hui- IV

chelaar geweest, die voorgaf, dat een Engel, in men- ^^^^

fchelijke gedaante , van de einden der aarde af, hem Afdeel.

Reliquién van wonderbare maar onzekere Heiligheid UI

had aangebragt , en federt kon hij van God alles ^^'^q q
verkrijgen , wat hij begeerde. Door deze huichelarij Jaar óss,

was hij , volgens de voorzegging des Apostels, in
^"^^ "^

de huizen ingeflopen , en had de vrouwtjes , die

met zonden beladen zijn, gevangen weggefleept, als

ook eene menigte boeren , die hem voor een' man

van Apostolifche heiligheid en een* grooten wonder-

doener hielden. Vervolgens had hij ongeleerde Bis-

fchoppen omgekocht , die hem , tegen de Kerkewet-

ten , geheel onbepaald , ( ahfoïute , ) tot Bisfchop

gewijd hadden. Eindelijk was hij zoo trotsch ge-

worden, dat hij zich zelven den Apostelen gelijk

geacht, en het voor zich onwaardig gerekend heb-

be, eene Kerk op den naam der Apostelen en Mar-

telaren in te wijden. Hij had de menfchen gevraagd,

wat zij met hunne bedevaarten naar de Graven der

Apostelen bedoelden ? Vervolgens had hij tot zijne

eigene eer bedcliuizen ingewijd, kleine kruisjes en

bedehuizen op de velden , bij bronnen , en waar

het hem behaagde, opgerigt, en aldaar openbare ge-

beden laten houden, zoo dat grnote hoopen volks,

met verachting der ovf.'rige Bislchoppen, en der c»u-

de Kerken , op die pluatien bijcL-n kwamen , zeggen-

de: „ De verdienden van CiKiw lleih'gen ADiiLUKiiT

zullen ons helpen
!

" I lij had zijn haar en nagels

aan de nieiifchcn gegeven, om ze te vcrëeren, en

tevens met de Reliquién van i.\[:\\ llcil. petrus te

K 3
•

dra-
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IV dragen. Ja, zijne Godslastering was zoo ver gegaan,
BOEK

jjgf i^^j tQt j-jgf volk, hetwelk voor hem nederviel,

Afdeel. c" ^'^^i zijne zonde wilde belijden, gezegd hebbe:

111 „ Ik ken alle uwe zonden, en uwe geheimen; het

na C. G. " ^^ "^^^ nooüig, die te belijden; uwe voorgaande

Jaar 622 „ zonden zijn u vergeven; keert gerust en vrijge-

'°^ ^H ' „ fproken naar huis."

Van den anderen Ketter, kle-imens, een Schot of

/fr, (^Scotus .^) meldt bonifacius aan den Room-

fchen Bisfchop, dat hij zicii tegen de Roomfche

Kerk verzette , de Kerkcvvetten verwierp, en de

Schriften der Heilige Vaderen, iiiëRONYMUS, au-

GUSTiNus, en gregorius, wederleide. Met ver-

achting der Synodale regten beweerde hij, alhoewel

hij twee Zonen in overfpel geteeld had , evenwel

een waar Christelijk Bisfchop te kunnen zijn. Hij

voerde het Jodendom in , door te leeren , dat ieder

Christen geregtigd was , zijn overledenen Broeders

weduwe te trouwen , als hij wilde. Hij beweerde

ook, tegen het geloof der Heiligen, dat ciiristus,

bij zijne nederdaling ter helle, allen, die daar ge-

vangen Ingen , geloovigen en ongeloovigen , vereer-

ders van God en Afgodenilienaars , daar uit verlost

heeft. Eindelijk leerde hij ook nog vele andere ver-

fchrikkclijke dingen tegen ^aPradestitjatie van God,

en teiien het Geloof der Katholijke Kerk. bomfa-

cius verzocht den Roonifchcn Bisfchop hem tegen

deze voorloopers van den Antichrist bij te ftaan,

en het door een' Brief bij kauoloaïax daar toe te

brengen , dat zij beiden in de gevangenis geworpen

mogten worden ; dat niemand met hen gemecnfcliap

UlDiit
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mogt hebben, om door het zuurdeeg hunner kere iV

niet verder befmet te worden; maar dat zij aan den ^^^*

Satan overgeleverd werden, tot verderfdes vleefches, Afded.

opdat de geest behouden worde in den dag van lil

CHRISTUS; en opdat zij, dewijl zij naar de Ge- ^^ q q^

meente niet hooren wilden, van de Christenen als Jaar 622.

Heidenen en Tollenaren geacht mogten worden , tot
^01814.

zij leeren niet langer te lasteren, en den rok van

CHRISTUS te fcheuren.

Bij deze befchuldigingen 'kwamen naderhand nog

ergerlijke fchriften , welke bonifacius , door zijnen

afgevaardigden, ten nadeele van adelbert , aan den

Roomfchen Bisiciiop liet ter hand liellen. Het eerlle

was eeneLevensbefchrijving van adelbert ,van welk

flechts een klein begin bewaard is gebleven , waar in

gezegd wordt , dat hem de genade Gods reeds in moe-

ders ligchaam was medegedeeld , en dat zijne moeder ,

ten kenmerk daar van , in een gezigt een kalf gezien

had, dat uit hare zijde was voortgekomen. \^an

het tweede dezer fchriften, hetwelk een Brief van

CHRISTUS zijn zoude , die te yauzalem van den

Hemel nedergevallen , en van i\(tn Aarts -engel mi-

CHAEL bij de poort van Efraim gevonden zou zijn,

is ook alk'cn het voorloopig berigt in de Inleiding

overig , dat dezelve , door een' Priester openlijk

voorgelezen en afgefchreven , uit de ecne (hu! in

de andere, en eintlclijk te Rovic bij het Graf van

PETRUS, waar ile Sleutelen des Ilcmclrijks lagen,

zij gebragt geworden enz. Eindelijk is ook van

het derde opllel een Gebed voorhanilen, hetwelk

ADELBERT zal opgelkld hebben, dus beginnende:

!> 4 „ Heer,
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IV 5, Heer, almagtige God! Christus! gij Zoon vati

BOEK God! V^ader van onzen Hecre jezus Christus!

Afdeel. ^^ ^Ipha en Omega ! die gij op den zevenden

111 troon, en boven de Chcrubim twSerafim zit! Groo-

°P G ^^ vroomiglieid en zoetigheid genoeg is bij u

,

Jaar 622. Vader der Heilige Engelen! die gij hemel en aarde,

'"^ ^^^ ' en zee , en al wat daar in is , gemaakt hebt ! U
roepe ik aan , tot u Imcek en roep ik over mij

hoogst ellendigen, omdat gij u verwaardigd hebt te

zeggen : IVat gij den Vader bidden zult in mijnen

naam , dat zal hij u geven enz. Tot u bid ik , u

bezweer ik, u fmeek ik. Engel uRiëL ! Engel ra-

GUEL ! Engel tubuel! Engel miciiael!" en zoo

als nog vier Engelen van hem genoemd worden.

Alles wat wij van adelbert en kleimens we-

ten, weten wij alleen uit het bcrigt van bonifa-

cius zelven, dien wij niet voor onpartijdig kunnen

houden, daar hij tegen hen beide ten fterkdcn ijver-

de. Het zij zoo , dat adelbert een dvveeper ge-

weest zij, maar daarom is 'er, zolfs in het berigt

van BONiFACius, nog geen bewijs, dat hij een er-

ge Ketter geweest is, veel min, dat hij gevangenis

en burgerlijke flraflcn verdiend hebbe. Behalve dat

men het meeste, wat tegen adelbert wordt inge-

bragt, in een' rcgt goeden zin, kan verklaren , wan-

neer bij (lot blijken zou , dat hij veel meer redelijken

Godsdienst , en minder Bijgeloof gehad hebbe , dan

BONIFACIUS zelf. Wat den gewaanden Brief van

CHRISTUS uit ^dw Hemel betreft, die was, in alkn

gevalle , reeds in de Vilde eeuw bekend , welk ge-

bruik 'er adelbert dan ook van gemaakt hebbe.

Dat
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Dat hij Kapdleii ten platten lande oprigtte, kan ge- IV

fchied zijn , ten behoeve der landlieden , die anders , ^^^^

om hunnen Godsdienst te oefenen , dikwijls een' ver- Afdeel.

ren weg moesten afleggen naar de (leden. Dat hij ^^1

die Kapellen aan geene Heiligen wijdde , dat hij de
,j,^ q^ q^

bedevaarten en geheime biecht der zonden afkeurde, Jnnr 622.

en met de Reliqui'én zelfs den fpot dreef, zeggen- ^"^^ ^^^'

de, dat zijn haar en nagels even zoo veel liracht

hadden , als deze , kunnen meer verlichte Christenen

hem niet ten kwade duiden, gelijk het hem tot eere

ftrekt , dat het volk hem , wegens zijne godsvrucht

en gedrag , voor eenen Heiligen , ja zelfs voor een'

Wonderdoener eerde. De gewaande Ketterij van

KLEMENS beftond ook wel meest daar in, dat hij

de waardigheid en het regt van cenen Christen

Leeraar kenJe, en oefende , hetwelk reeds federt eeu-

wen verloren was, om, onafhankelijk van Befluiten

van Kerkvergaderingen , of gevoelens der Kerkleera-

ren, en voorfchriften van den Roomfchen Bisfchop,

zelf te denken. Ook fchijnt hij , nog in zijn leer-

aariimbt , zijne huwelijksverbindtenis aangehouden

te hebben, hetwelk door den Roomfchen Bisfchop

en vcrfchcidcne Vergaderingen verboden was, en

daarom als hoererij en overfpcl wcnl uitgekreten.

Met ddn woord , bonifacil'S vertoont hier eene

zucht , om te verketteren , welke nicn alleen aan

cenen onder ecde fhianden ZendeÜDg van dcnRooni-

Ichcn Bisfchop, vvicn alks gevaarlijk voorkwam,

wat met de belangen van zijneu lieer (Irijdig was,

vergeven kan.

üucli daar voor werd hij ook door deiizelven

R 5 irouw-
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IV trouwhartig onderfleund. bonifacius had de beide

.

^^'^ zoogenoemde Ketters op eene Synode afgezet ( * ) ,

Afdeel. en zelfs , met hulp van karoloman , in de gevan-

I^^ geiH3 gebragt; in welke zij echter niet lang fchijnen

na C. G. gebleven te zijn. Op de Kerkvergadering te Sois-

JatiT 622. fo;js , welke de Frankifche Hertog pipyn, karolo-
tot 814 . j^^^^^g Broeder, in het jaar 744, met 23 Bisfchop-

pen en eenige Frankifche Grooten hield, en op

welke hij zelf voorzat, werd de Ketterij van adel-

BERT veroordeeld , en bevolen , dat de door hem

opgerigte kruisjes verbrand zouden worden (f).

Het is zeer waarlchijnelijk , dat bonifacius hier

mede de hand toe geleend hebbe , ten minflcti za-

charias betuigt hem, in het jaar 745, zijn genoe-

gen (§),dat hij de Synode^ door pipyn en karolo-

man beleid , waar hij zijn plaatsvervanger geweest was

,

bijgewoond , van dczelven zoo veel bijrtand genoten,

en alles , met betrekking tot de valfchc Bisfchoppen

,

en andere zaken , zoo gelukkig uitgevoerd heeft.

Naderhand gaf zacharias hem bevel , om , als

ADELBERT en KLEiMENS zich niet bekeerden , hen

aan hem over te zenden , opdat hunne zaak onder-

zocht, en zij hun verdiend vonnis ontvangen mog-

ten (**). Eindelijk hield zacharias, in het jaar

745,

(*) Die ziet tnen uit zijnen bovcngcmelden Brief, en

uit het verdng van zijnen nfgevaardigden te Rctric. Rota.

Syiiod. de Hj:reticis in boNifacu Epistt. />. 687.

(t) Conc. Sue^fioti. ap. hard. T. III. nd, Concil. p.

1933- (§) f^P- IX. ^ 1907. /. c.

(*) Ep. Vlll. p. ii;o6. /. c.
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.745, eene vergadering van Bisfchoppen te Rome (*') ^ IV

in welke de Brief van bonifacius , en de door ^'^^^

hem overgezondene opftellen betreffende adelbert Afdeel.

voorgelezen, maar, met verfoeijing van den Ketter, I^^

aangehoord werden. Het vonnis , hetwelk over hen ^^ q q^
uitgefproken werd , kwam daar op uit , dat beiden Jaar 622.

afgezet zouden worden, en boete doen; maar zoo ^"^ ^^*

zij in hunne dwalingen volhardden, zouden zij in

den ban gedaan, en met alle hunne aanhangers

door het eeuwig oordeel Gods verdoemd wezen.

Een later berigt, maar welks geloofwaardigheid on-

zeker is (f), voegt hier bij, dat bonifacius, met

verlof van karoloman , met adelbert een ge-

fprek gehouden, hem daar in volkomen befchaamd,

te Mentz van zijne waardigheid afgezet, en vervol-

gens in het Klooster Fulda opgefloten heeft, alwaar

hij langen tijd hard behandeld was geworden ; dat

hij vervolgens ontvlugt, maar van ecnige zwijnen-

hoeders omgebragt is. Van klejmens lezen wij

volftrekt niets meer.

Niet zoo infchikkelijk betoonde zich zacha- Verfchll

RiAS, jegens honifacius , bii eene andere gele-
'^^''^'''^•^^

genheid , wnar deze zijnen ijver al te ongepast jn kwaad
had gebruikt. Een Priester in Beyeren^ die geheel Latijn,

geen Latijn verltond , doopte eens ; Baptïzo te

in uomine Patr'ui , et Filia , et fpiritiis Jancti,

BO-

(*) Coricil. Rot/l. a[>. hard. /. c pa^. 1935. et in

BOMFAC. Epistt. jirtg. 186.

( t ) Siii>}iUm. ad ll^ilUhaUli vitam S. Bonifucii in

Act. SS. Jtuva-p. iMciil'. 'jun. T. 1. p. 437.
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VI BONiFACius wilde, dat deze Doop, wegens deze
BOEK

fQ^jj. tegen de taal , herhaiiKl zou worden. Maar, de

Afdeel. Roomfche Bisfchop, wkn men dit had overgebragt,

ill ondcrrigtte hem (*), dat, als het wezenlijke

Da C. G. Doopsformulier van cencn Ketterfchen Geestelijken

Jaar 622. gebruikt was , 'er geen nieuwe Doop , maar alleen

^^^
'^ de oplegging der handen , tot zuivering van den

Gedoopten, noodig was. Daartegen keurde hij het

goed, dat bomfacius Christenen, die van Pries-

ters , die Ketterfche of zelfs Uciuenfche Gods-

dienstgebruiken waarnamen, gedoopt waren, en die

niet zeker wisten, of dezen dit, in den naam der

Goddelijke Dricëenheid , gedaan hadden , weder

doopen liet (f).

viRGiLius Tevens (tond zacharias hem bij, in eenen an-

^'*
,,
°P deren zonderlingen twist, welken hij, met den Pries-

van Salts- ° '

burg ver- ter viRGiLius, naderhand Bisfchop van SaUsburg,

oordeeld. j^^^ (^^^^ D^zc en een ander Priester in Beyeren^

siDONius, waren de genen geweest, die bonifa-

cius had willen noodzaken, den Doop van den bo-

vengemclJen onwetenden Priester te herhalen, en zij

hadden zich deswegens tot zacharias gewend.

Daartegen beklaagde zich bonifaciüs weder bij

hem over hen, en bijzonder, dat virgilius, de-

wijl hij hem van cene dwaling in het KathoUjk

Geloof overtuigd had , zich vijandelijk jegens hem

gedroeg, en ook tusfchen hem en zijnen vriend

ODiLo, Hertog van ^fjji?/"^/;, vijiindfchap zocht te

ftich-

() Intcr Ephtt. Bo.MFAC. Ep. CXXXIV.

(t) EiHst. CXL. C§) /. Q.
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nichten; en eindelijk dat hij voorwendde, dat za- IV

CHARIAS hem toegedaan had , een der Beyerfche ^^^^

Bisdommen in bezit te nemen, zacharias ant- Afdeel,

vvoordde aan bonifacius (*), dat het laatfte on- m
waar was, en als het klaar worden mogt, (y? cla-

^^ q^ q
rificatum fuerit ^') dat viPvGILius de verkeerde leere, Jnsr 622.

welke hij tegen God en zijne ziel voorgedragen '^toH»

had , nog beleed , te weten , dat V nog eene aft'

dere wereld en andere menfchen onder de aarde ^

(in een Handfchrift ftaat 'er nog bij, of zon en

maan
, ) zijn ; zou hij denzelven , in eene vergade-

ring van Bisfchoppen, afzetten, en uit de Kerk ja-

I gen. ZACHARIAS wilde ook aan den Hertog van

I

Beyeren fchrijven , dat hij hem virgilius zou toe-

' »endei, opdat hij, zoo hij dwalende in het geloof

bevonden werd, naar de Kerkewctten geltraft kon

worden. Waarfchijnlijk is deze gewaande Ketterij

van virgilius geene andere geweest, dan dat hij

Antipoden of Tegenvoeters geloofd heeft , ook heeft

men aangemerkt, dat hij, naar de uitdrukkingen

van zacharias te oordeelen, ook meer werelden

kon ondcrlteld hebben. Doch in beide gevallen

vertoonden zich zacharias en bonifacius even

onwetend, en regte Kettermakers. De menigvuldige

Idagtcn van den laatstgemeldcn over valfcheLcerliars

en valfciic Profeten (f) , over eenen Schotfchen Pries-

ter , SAMSON , welke geleerd zal hebben , dat men ,

ook zonder Doop, alleen door de oplegging dcM*

handen van eenen Bisfchop, een regtzinnig Cliristeu

kon

(*) />. CXL. (f) /•/>. CXI.IV.
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IV kon zijn (*), en meer derp:elijken , zullen, na zoo
**®^" danige voorbeelden , weinig ingang bij eene meer

Afdecl. verlichte nakomelingfchap vinden.

lil Niettegenftaande alle onderwerping en ijver van

na C. 'g. BONiFACius voor den Roomfchen Bisfchop, gaf hem

Jnar 622. echter zijne eerlijkheid en welgemeende ijver voor
^^ " ^^' de Godzaligheid nu en dan moed, om df^n Room'

Vrijraoe fchen Bisfchop vermaningen te geven. Zoo fclireef

dighcid
iiij jjjjj^ ZACHARIAS, volgens deszells eigene woor-

van Doisi- » ö ö

FAciusje-d^" (t), dat deze de Kerkevvetten en de leere der

gensden Vaderen te niet deed, en met de zijnen daar door
Room- j L' •• o- • • 1 1 1 •• • '

fchen Bis-
^" de Ketterij van Stmome verviel, dat hij zien van

fchopen de genen, aan welken hij den Bisfchoppelijken man-
jegens de

^^j ^ond , daar voor liet betalen, zacharias ver-

zocht hem zeer ernftig , in het vervolg hem niet

weder iet zoo beledigends te fchrijven; hij verfoeide

dit, en hij en zijne Geestelijkheid waren 'er ver af,

de gefchenken , welke zij door de genade des Heil.

Geestcs ontvangen hadden, te verkoopen; ook voor

de mantels , welke de drie nieuwe Aartsbisfchoppen

in Westfranken krijgen zouden , had hij niets be-

geerd. — Een andermaal beleed bonifacius (§),
niet geweten te hebben , dat het zonde was , zoo

als men in het Frankifche Rijk en ook te Rome ge-

loofde, als men eene weduwe trouwde, wier kind

men ten Doop gehouden had. — Maar des te (lou-

ter vermaningen gaf hij zelfs aan Vorsten , hoe meer

hij

(*) Rpht. CXL.

(f) hiter BONiFAC. Ephtt' Ep. CXLIII.

(§) Epht. XI.
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hij den Roomfclien Stoel daar door dienst deed. iV

Onder anderen beftrafte hij den Koning vnn Mercie, ^^^^

ETHEBALD ( *) , omdat hij, in plaats van een Afdeel.

wettig huwelijk, met Nonnen in ontucht leefde; en Ui

hij waarfchuwde den Koning voor deze zonde, en
^^ ^^ ^

voor den inbreuk op de voorregten en bezittingen J?.ar 622,

der Kerken en Kloosters , waar aan hij zich insgelijks ^01814,

fchuldig maakte, door het voorbeeld van twee zij-

ner voorzaten op den troon, die, zich op dezelfde

wijze door den Duivel hebbende laten verleiden , zich

VoUtrekt ongelukkig gemaakt hadden.

Omflireeks het jaar 744 leide bonifacius den Eenige

srond tot het naderhand zoo aanzieneliik geworden b^^^'^teo''
ö > o \Tagen

Klooster Fulda , waar hij eenen zijner reisgenooten , vnn boni-

STURM genoemd, tot Abt aanftelde (f), waar op facius

hij de goedkeuring en bevestiging van den Room-
^^ g ^a-

fchen Bisfchop verzocht en verkreeg (5). In den- ciiarias

zelfden Brief , in welken zacharias hem deze
J^

goedkeuring gaf, beantwoordde dezelve ook vcr-

.fcheideiic vragen, welke bonifacius hem, door

zijnen leerling lull, had laten voordragen. Dus

wilde hij niet, dat de Christenen kraaijen ^ ooije-

varen , hazen , wilde paarden , of bevers eten zul-

len. BONIFACIUS had gevraagd: na hoe langen tijd

het geoorloofd was, fpck te eten? zacharias ant-

vvoord-

(•) Epiit. XIX.

^f ) iiiGi'L of Ai-GiL, leerling vnn dezen sturm , vier-

de Abt vnn dit Klooster, in l'ita S. Stunnii in ma ii.l.

Act. SS. ürd. S. Dened. Sec. III. I'. 11,/). 270.

(§) Ep. uo IK. n. CXLII.
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IV woorddc liier op, met vrij veel ernst: De Kefk-

BOEK vaders hadden daaromtrent wel geen voorfchrift na-

Afdcel. gelaten, maar zijn raad was deze, dat het fpek niet

^11 anders dan gerookt of gekookt gegeten moest wor-

na C G ^^^' ^^^^^ wilden de Duitfchers het toch raauw

Jaar 622. eten , dan mogtcn zij zulks eerst na Pafchen doen.

^"^ ^''*- Wat het Paaschviiur belangde , dit van de oude

\^adereii ingevoerd gebruik moest men blijven be-

houden , dat op Donderdag voor Pafchen, {feria

quinta Pafchae^ ) drie lampen v<in uitnemende

grootte met zoo veel olie uit de overige lampen der

Kerken gevuld moesten worden, dat zij voor drie

dagen branden , en daar van op den Heiligen Sab-

bath, tot den plegtigen Doop in den nacht voor

Pafchen , het licht aangefloken kon worden. ( Dit

bijgcloovig vuur, uit hetwelk de Paasch- kaars (ce-

reus pafchalh , ) ontflaan is , zoo als ook het oude

Heidenfche Nodfijr oï Noodvuur ^ waar van boven

gefproken is, heeft nog verfcheidene overblijflelen

nagelaten. ) Bleufchen , die van de geboorte af aan ,

of erfelijk , met de vallende zJekie bezocht zijn

,

moeten buiten de lieden wonen, en aalmoezen ont-

vangen ; maar die dit uit ecne ziekte bekomen heb-

ben, behooren, zoo mogelijk, genezen, en in de

Kerk het laatst van allen tot het Avondmaal toege-

laten te worden. Paarden , die daar mede ongcneefe-

lijk bezocht zijn, moeten in kuilen geworpen wor-

den, om geene anderen te bcfmetten; en dieren,

die van dolle wolven of honden gebeten worden,

moet men van de overigen afzonderen. Op de

vraag van bonifacius: of de Nonnen clkanderen

,

evea
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«vèn als de Monniken, op Witten Donderdag, (/« IV

Toena Dom'ni,) en op andere dagen, de voeten ^^^'^

inogen wasfchen? kreeg hij ten antwoord: zekerlijk, Afdeel.

dewijl het een gebod des Heeren is, hetwelk ieder ^^

een lof fchenkt , die het in het geloof vervult.
^^ q^ q

Voot het dertigfte jaar moest hij niet ligt eenen Jnar 622.

priester en Kerkedienaar wijden, doch, als het de ^°^ ^'^*

nood vordert, kan het ook van het vijf en twin-

-iigfte jaar af gefchieden. Verders geeft zacharias

hem ten raad , als hij eenige vervolging der Heide'

Tien niet dulden kan, om zich door de vlucht te

redden, naardien christus dit zelf bevolen heeft.

Eindelijk, om eenige min gefchikte vragen voorbij

te gaan, bij voorbeeld, hoe dikwijls hij een kruis

bij het bedienen vah het Avondmaal maken moest,

antwoordde zacharias , met betrekking tot de

Slaven, die in Christelijke landen wonen, dut zij

alszins fchatting betalen moesten , omdat zij anders

verlokt zouden worden, om deze landen als hunne

eigene aan te merken ( * ).

Door het ongemeen groot gezag van bonifa- bontfac!

cius, in het geven van Kerkelijke wetten, en het 'f^^<^''P*

handhaven der Kf-rkclijke tucht, met goedvinden Cchop van

der Roomfche Bislchoppen , werden waarlchijnelijk l^Ientz.

de Frankifche Grooten aangefpoord, om eene ftad

op de grenzen der Heidenfche Natiën van Duitsch-

Jand , aan welken hij het Chrisiendoni gepredikt

had, te vcrkic/.cu , welke een vnsre Metropolitaan

Zetel voor hem en alle zijne opvolgers zijn icoude,

om

C*) ZACHARi.i- Ep. iutcr //)/). Düuifjc. CXXXVllI.

XI. Ü&EL» S
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IV om van daar alle de overige BLsfchoppen te ondeiv

BOEK vvijzen. Hier toe werd jManiz, of gelijk het toen

Afdeel. gedoemd werd, Moguntia ^ hellemd, waarlcliijuelijk

ni in het jaar 745. Volgens otulo () had het

S'c G vo'S^"^*^ ^^^ ^^^ ^^^^ bijzoudere aanleiding gege-

Jaar 622. ven. gerold, Bisichop der gemelde flad, zal in

tot 814. gg,^ gevecht met de Sakfen, die in Thuringen ge-

vallen waren, het leven verloren hebben. Zijn Zoon

GEWiLiEB verkreeg hetzelfde Bisdom; en als ka-

ROLOiNiAN kort daar na weder in eenen oorlog met

de Sakfen ingewikkeld werd, trok ook gewilieb

mede te veld. De beide legers werden door de

Wezjsr^ (toen IVifaratha
^

') van één gefcheiden.

De Bisfchop liet door zijnen dienaar den Sakfer op-

fporen , die zijnen vader gedood had; en dezen tot

een mondgerprek genodigd hebbende, reden zij van

weerskanten tot het midden der rivier, alwaar de

Bisfchop hem met zijn zwaard doorflak, zeggende

in een Latijnsch Versje, dat hij hier mede zijn va-

ders dood wreekte. Terftond daar op nam de flag

eenen aanvang, welken de Sakfen wonnen, en ge-

wilieb, te Mcntz terug gekomen, bleef zijn ambt

waarnemen, omdat niemand van hem vermoedde,

dat hij een moordenaar was ; alleen bonifacius

kwam het in gedachten ; deze deed op eene der

door hem gehoudene Synoden de uitfpraak , dat zulk

een moordenaar geen Bisfchop kon blijven , ook

voegde hij 'er bij, dat hij met eigene oogen gezien

had, dat gewilieb met vogels en honden fpeeldc;

het-

(*) Fit. S, Moiiif. Ukr, l, Cap. 37.
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hetwelk insgeli^^s voor eenen Bisfchop onvoegzaam IV

was. GEWIHE.B, merkende, dat hij de Geestelijke ^^^^

en Wereldlijke iMag£ tegen zicli kreeg, onderwierp Afde«U

^.h aan Iw* vonnis , waar bij hij afgezet werd. I'ï'

Terftond werd bonifacius door de beide Franki- ^ q 'q

f^ke Vorsten tot Aartsbisichop van Mentz aange- |?rr 62a,

lkl<i> ei» de^ Kerk, die te voreii a;in eene andere ^^^ '^^^*

ondergefchikt was , tot de Metropolitaankerk van

geheel D^uHschland verheven (*•)..

PiPYN , aa de dood van zijnen Broeder karoeo- pipynf

MAN, au het ganfche Ssaatsbewind van het Fmn-^^^'^^^'

kifche Rijk in zijne handen gedeld ziende , befloot , toi Ko-

omtrent Ueï jaar 752 > met het gezag, ook den "'"ë "'•m

naam van Koning aan te nemen, en childerik III,
ogzai'fï

dk tQt hier toe dien naam gevoerd had , denzelven

te ontnemea. Ook werd hij, eerlang, met toeftem-

D)ing vaia ZACiiARb\s , Bisfchop van Rome ^ na dat

CHILDERIK in een Klooster geftoken was, te 5ö/V-

füits ^ dopr BONiFACiüS, tot Koning van Frankryk

gezalfd (t). Men vindt aangetcekend , dat bom-

FACiüS diep in pipyns gunst fiond , omdat hij

«Êa der eerrtcQ was geweest , die hem hadden bij*

fcüaaii , in het afzetten van childeuik, en in het

beklimmen van den Frankifchen troon. Onder de

^vicveii van uonifacius (§), vindt men 'er eenen

aaa ZAeiiAaiAS, in welken men leest, dat de bren-

ger

(*) Van don tvviüt vnn bonikacius met den Bi.-fehop

v«i Keulen , over het rcgt op liet llisdoin van Utrecht

zie men waürnaau AWr//. //. 1. Ar/, ///. 408. volg.

Q) Jiiml. ïulJ. ad ai. tl. 751. (§) £ƒ>. eXLl.

S 2
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IV ger des Briefs, de Priester lull, met eenige ge*

BOEK heimcii belast was, welke hij aan den Roomfchen

Afdeel. Bislchop alleen openbaren moest, welke geheimen

1^^ men, niet zoiider grond, vermoedt, dat de verhef-

m C. G. ^'"8 ^'''" PiPYN, tot Koning der Franken, betrof-

Jaar 622. fen. De Heiligen van dezen tijd maakten dus geene

^°^ ^^ ' zwarigheid, om zich met de neteligfte flaatszaken

te beraoeijen.

BON'FAci- Omtrent dezen tijd had bonifacius het LXXfle
^•^

h ' J^^^ ^'J"^ levens bereikt , en bevond zich te zwak

,

opvolger om op Kerkvergaderingen of elders zijn arbeidzaam

aan in bet
jjjj^l^f te kunnen waarnemen. Met goedvinden en

domvrn medeweten van den Koning pipvn, ftclde hij dan

Mencz. zijnen leerling lull tot Atirtsbisfchop van Mentz

'm zijne plaats aan , vvien hij onder antieren de vol-

bouwing van het Klooster Fulda aanbeval (*). Hg
beval nog, in eenen Brief aan den Abt fulrad,

.gunftoling van pipyn , aan dezen laatstgemeldea

Vorst zijne arme Priesters en Monniken, meest uit-

landers , aan , die deels in Kerken den dienst waar-

namen, deels de kinderen lezen leerden, en die op

de grenzen, (warca,) der Heidenen, waar zij wei

brood maar geene klcederen Ivonden bekomen, een

armelijk leven leidden (f).

Ziindood.
BONIFACIUS belastte onder anderen ook aan zij-

Hij worde ncn opvolger, om alles gereed te maken tot ecne

door de
j-gj^g wejko hij nog eenmaal naar Friesland wilde

Friezen '

vermoord doen , om daar aan de bekeering der Heidenen te

ar-

(*) WH.LiBALn nta S, Bonifacii Cap. 10.

(t) Epist. XCII.
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arbeiden. Men vindt aangeteekend , dat hij, om- IV

trent den Vegtftroom , in eene plaats , Jitingohem , ^^^

(misfchien Achttienhoven ^^ reeds voorheen drie ja- Afdeel.

ren zijn verblijf gehouden, en zekeren gembert ^
tot zijnen eerden leerling gehad hebbe. Ook had

^^ q^ q
hij , ten Zuiden en ten Oosten van het Meer Al- |a?r 622.

mare^ waarfchijnelijk de Zuiderzee^ op meer dan ^"^ ^^^ '

ééne plaats, het Euiingelie gepredikt, zich hier en

daar eenen geruimen tijd ophoudende. Nu onder-

nam hij, den Rh'^n te fcheep afgezakt zijnde, langs

de Westfriefche Meeren, niet zonder gevaar, eenen

togt over de Zuiderzee. Behouden in het tegen-

woordig Friesland aangekomen, predikte hij, met

hulp zijner reisgezellen, bijzonder van zijnen Wij-

\\?Xz\\(y^ ^ (^Chorepiscopus ^') eoban, wicn hij het

Bisdom van Utrecht gaf, het Euiingelie met zoo ge-

wenschten uitflag, dat 'er vele duizenden van man-

nen , vrouwen en kintieren gedoopt , en een groot

getal van Kerken gcflicht werden. Eerlang begaf

hij zich naar Pokkum , gelegen aan den (trooni

Borne of Bordine ^ (^Borndiep ^^ die toen de Ei-

landen Oostergo en IVestergo van een fcheidde.

Mier liet hij tenten opflaan voor zich en de zijnen

,

en hield 'er zich , eenigcn tijd , op , met prediken

en doopen. Doch op den vijfden van Zomermaand

des jaars 754, (755 dag, dien hij gefchikt had,

om den iiieuwgcdoopten de handen op te leggen,

ziet hij zich , in den vroegen morgen , van een

groot deel ongeloovige F)iezen overvallen. Zijne

bedienden loopen terllond te wapen , om geweld

jnet geweld te kceren. Men zag een vreesfelijk

S 3 bloed-



IV bloedbad te i^emoet, tcjcn bo>jiï"ac»üs, te voor-

BORK ichün konieude, zijm volk rot het afteggeti 4ct w»-

Jlfdeel. peiit^ti , de GcestdijUhcid tot lij icn vermaande. Wel-

lï^ haast viel toen de vvocLlende menigte op den Dis-

na^C G '^^'^'^P
ze^veu aan. Hij werd nevens 53 <1er zi>nen

,

Jnnr 6ci2. onder wdke 'Ook de bovengemelde eoban , oni?e-

lot 814 lukkiplijk v;in het Jeven beroofd. De roof/.ieke Fric'

zen vielen vervolgens in de tenten der Predikers

,

fleepten de kisten met boeken , die «q waanden met

gold gevuld ïe zgn , naar de fchepen van bokifa-

cius , aUvatir zij den voorraad van wijn en eetwa-

ren plunderden en te Hjif floegen. De Boeken wer-

llen ten declc in eenen poel gefmeten , ten dcele

Jangs het veld verllrooid; doch deze zal men lang

llaar na geheel en gaaf weder gevonden hebben.

«THLO (*) vergroot het wonderbare hier bg nog,

door deze omllandigheid , dat onder deze Boeken

*en Euungelie geweest is , hetwelk bonifack^s

lleeds bij zich droeg, en in deze laatfte oogenblik-

ken voor zich gehouden zal hebben : dit lk)ek was

wel midilen door gehouwen , maar üonfter -dat 6ón

enkele letter befchadigd was. Men wH dit Boek

en nog twee of drie anderen in de Abdij van F«/f/««

bezitten. De dood van bonifacus werd door de

Christenen van dezen oord ftrengeHik op de onge-

loovigen gewroken ; zijn lijk werd eerst oaar Utrecht

(gebragt , en aldaar ter aarde beftekl , dodi kort

dnar na door den Aartsbisfchop van M^tJtz opge-

-eischt ; en toen de Stadvoogd en Genf>eente van

Utftcht

(*) De Vita S. Bciiifac. L, II. C 26.
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Utrecht hetzelve weigerden over te geven , begon- IV

nen, volgens verhaal van uatLiBALD en othlo, ^^-^

de klokken van zelven te luiden; hetwelk de ver- Afdeel.

fchrikte Utrechtenaren bewoog , om zicli niet lan- Hl

ger te verzetten. Doch hier bleef het niet bij. De ^^^^ q
Aartsbisfchop zou het lijk gaarn te Mentz gehou- Jaar 622.

den hebben , indien niet bonifacius aan eenen ^^^ ^^4*

Priester vcrfcheenen was, en denzelven belast had,

aan den Aartsbisfchop te zeggen, dat hij te Fulda

begraven wilde zijn , hetwelk de Priester met eenen

plegtigcn eed bij de Reliquiën bevestigde. Evenwel

eigenden zich die van Mentz de ingewanden van

hunnen Aartsbisfchop toe, maar zijn ligchaam werd

naar Fulda gevoerd en begraven , alwaar bij zijn

graf naderhand vele wonderen gebeurd zijn , zoodat

BONiKACiL'S , door zijne marteldood en deze won-

deren tot eenen der meest geëerbiedigde Heiligen

van Duitschland geworden is. De toevloed der

menfchcn naar zijn graf, en de rijke gefchenken aan

het Klooster te Fulda gcfchonken, waren o irzaak,

dat hier in vervolg van tijd de ftad Fulda ontllond;

de Abten van hetzelve werden Rijksvorsten en bezit-

ters van een uitgcrtrckt Gebied, en zijn eindelijk, in

het jaar 1754, ook tot de Bisfchoppelijke waardig-

heid verheven.

uoNiFACUJS meende het, ongetwijfeld, ccrliik, Knrnkter

met den Christelijken Godsdienst, voor welken |iip"='"
'*'J'^I•

;iilc Zijne krachten
, ja znn leven zctve, oprifferde;

hij vestigde dien in J'^ankeitlaiid en Jicy.'tcn, be-

Icliaafiie de zeden der DuitJ'chers ^ en leide tien eer-

ilen gnjiul tol cenig geleerd onderwij.s. Ondertus-

•"^ 4 fclien



i|8d KERKELIJKE
IV fchen waren zijne bekwaamheden niet volkomen voor

BOEK (}[i werk berekend. Zijn beperkt verlland vereisch-

Afjcel. te, dat hem alles, wat hem te doen Itond, voorge-

III fchreven moest worden, hetwelk hij dan met ijver

Hoofdrt.
j^,|^ uitvoer bragf. Zijne Godgeleerde Wetenfchap

Janr622. beftond in eene middelmatige kennis van het Lecr-

toc 814 ftclfcl, zoo ais het fcdert augljstinus en den Room-
"""^"^

Jchen Bisfchop gregorius was ingevoertl; en een

vlijtig lezen der Latijnfche Bijbelvertaling, en der

fchriften van de voomaamfte Kerkvaderen. Eigen

onderzoek en bondig oordeel haperden bij hem.

Hij bragt dtn Christen Godsdienst met al het Bij-

geloof van de verëering der Heiligen, vertrouwen

op Reliqui'én^ vagevuur, kracht van zielmislen,

om uit hetzelve bevrijd te worden , van Monniken-

Godzaligheid , en de verdienftelijkheid der Kcrkpleg-

tighedcn , onder zijne nieuwgeflichie Gemeenten , en

maakte, dat dit Bijgeloof in Duitschland meer dan

ooit de overhand kreeg. Zijne ligtgeloovigheid blijkt

uit de zeldzaamfte verhalen van gezichten over den

toefland der afgefcheidene zielen ; maar bijzonder

was hem eigen , en voor Duitschland nadeelig , zijne

onderdanigheid aan den Rooinfchcn Stoel , en zijne

booge Verbeelding van zijn voorregt, daar hij zicli

als een Zctideling van den Heiligen petrus be-»

fchouvvde. Dit maakte hom trorsch , om wetten

voor te Ichrijven, dit deed hem de Ketters opfporen

,

en Keircri'ün viniien , overal waar gecne blinde ge-

hof>rza:imhcid bewezen werd aan de willekeur van

<ltn Roomfcken Bisfchop; dit heeft veroorzaakt,

^at in ni^er verlichte eeuwen velen hem, met alle

zij-
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^ijne vroome eenvou ligheiJ meer befchoiivvd heb- IV

^en, als eenen Apostel van het Pausdom^ dan van ^^"^'^

het Christendom. Afdeel,

Van de fchrif;en, welke den naam van bonifa- '*I

- . Hoo'diï.
cius voeren, heert macillon (_*) net leven van „^ (^ q^

den Heiligen livinus
,
(v/V^ et martyrium S. Li- (asr (<22.

vini Ephc. et Martyris ^ Gandavenfiim ApostoU^)'^]_''
"^

met vrij veel waarfchijnelijkheid aan tenen anderen 2iine

BONiFACius, eenen tijdgenoot van livinus, tocge- ^chriicen»

kend. Nog zijn de XV Predikatiën , welke hem

toegefchreven worden, gclicel twijfelachtig; maar

in zijne Brieven heeft men zeer rijke bronnen , om

hem geheel te leeren kennen, Onder de verzame-

ling derzelven zijn ook velen van anderen inge-

voegd. Of dezelven allen in het Latijn oorfpron-

kclijk zijn opgefleld? heeft semler het eers*- ge-

vraagd Cf), doch zijne gronden zijn niet overtui-

gend , om dit in twijfel te trekken. Een derzelven

is de groote gelijkvormigheid van ftijl en uitdruk-

king in dezelve; evenwel vertoont zich onderfcheid

genoeg tusfclien den ftijl van den verflandigen Ris-

fchop DANIEL, als ook der Roomfche Bisfchoppen,

en van dien, van welUn zich de Engelfche Gees-

telijken, Monniken, Nonnen, en bonifacius zelf

bedienen, en welke, daar hij verheven, fchoon,

treffelijk zal zijn, dikwijls geheel belagchclijk wordt.

De laatfle geeft bij voorbeeld het volgende opfchrift

(>p

(•) /;; Aa. SS. OrtUu. S. Bemil Sec II. /.. 449.

(I ) Diifert. de propagata p:r Bonifacium intsr

Qcrmauöi rsl. Lhriit..

^^5
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IV op eenen Brief aan egbert , Aansbisfehop van
•^^ Tank (*): Carit^iris lacerth amplectendo' amko,

Afdeel. ^'"" fphiiali gcrmanitate copulaudo fratri ^ funtmi

14' Pontificütus infula proidito Egherto Archiep. Boni-

Ba C. G P^^^'^^ 9 exignus Il,p:scopus , Legatus Gertnantctis Ca-

Jaar 622. ///o//Vt« et ApoHolicde Ecckfids ^ florentem in Christo

^^ '^ ' immarcesfibllis caritatïs falwem. Edn zijner leer-

lingen fcbrijft nog grappiger aan 'eene Abdis in En-

geland ( t ) ; Splendida virginitatis castitnonia flo»

rentis pr£dit£ ^ Ujmphaquc pupcrni laticis melliflua

coelitiis. irrigatie, Jiobili non folum carnali genero-

jbatii profapia virgini , verurn etiam, (^quod pr,e^

fiantius en ^^ fpirilali dignitatis honore infigttiter

comptce Christi ancillarum leve jugum Dd gestan-

tium gitJ/ernatrici , et wonnstice converfaiionis nor-

mam regulariter , atithenticis priscorum Patrum for-

mu/is, commisfü fihi gregi indefesfe pr^benti enz.

enz. Hi-i zendt haar tevens, omdat hij onlangs van

BONiFACii'S de Diciitkiiiist geleerd had, een lange

reeks van verzen, welke in een boerrend knnstütik

gebragt waren; (jocistte more cnraxati ^^ waar on-

der zich ecnige half' afgefchLurde Angelfakfifche

woorden bevinden. — Van deze Brieven van bo-

NiFACius zijn 'er CLI door den Jeftiit nicol.

SERRARius te Mentz 'm het jaar 1605 en 1629 in

Qunrto uitgegeven, in 1789 is ter zc-lver plaats

eene nieuwe uitgave derzclven vcrfchenen dnor <\en

Bisfchop van Hiernpolis en Wijbislchop van JVornn ,

STEVEN ALEXANDER WARDTWKIN , in édn Dccl in

Fo'

() Epht. 85. (t) Epiit. LXIX.
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FóU'o. Voorts heeft zijn Zusters Zoon willibald IV

zijn leven belcbreven , als ook othlo , eerst Mon- ^^^^

nik van St. Emmeram in Regensburg ^ naderhand te Afdeel.

Fulda^ nog vindt men verfcheidene bijzondere berig- ^H

ten aangaande bonïfacius, (^Legenda S. Bonifacii ^^ q^ q^

^c. ) uil de middeleeuwen , meestal vol fiibelen enz. Jaar 622.

Het ontbreekt wel niet aan eenige flauwe fporen , ^^ [_4-

dat BONiFACius zijnen ijver om het Christendom te Overgang

prediken onder de Duitfche Volken, ook tot de ^^"^ '""

. verlüial

Sakfen^ van welken hij afftamde, zal uitgefirekt ^.-,r,ciebe.

hebben , maar in hoe verre zijne pogingen daar toe keering

gelukt zijn , blijft geheel onzeker. Reeds voor zijn
^"^^^ ^

'
^^

tijd zullen onder de regering van den Frankifchen

Koning ciilotarius If. eenige Sakfin, Gezanten

van den Sakjifchm Kouing , of Stamhoofd , ber-

THOALD , aan de Wezer , die lang door de Frai.ken

gevangen gehouden, en reeds ter dood beficmd wa-

ren, zich door faro, Aartsbisfchop van MeJdum

^

(^Meaux^^ hel^ben laten bewegen, om het Chris-

tendom aan te nemen , en van hem den Doop te

ontvangen, waar door zij hunne vrijheid wederkre-

gen (*).

Doch over het geheel was deze groote en krijgs-

zuchtige natie, de eeniglte in Dtiitschland , die h;irc

vrijheid tot hier toe tegen de Franken had gehand-

haafd, en die de landen van de Elhe over de ITc'

zer , tot den Ilhyn toe, bewoonde, en die verdeeld

waren in Oost- West- en Middel- Snkleii, {Oust-

(*) ////? S. Faimm Ei>i^c. Meld. in ftlAUiLLDN. Act.

SS. Üid. S. r.iued. SiC. II. /> 61Ó.
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IV fclen , Westfakn en Engeren
, ) in het midden der

lOEK viijfie eeuw, toen üonifacius overleed, het Hei-

^cjeel. dendom nog toegedaan. Deze Godsdienst was bij

^^^ hen ten naauvvften geliikformig aan hunne Staaf^ge-
Hoofdrt. „ , . j

'

.. ,11,..,
na C. G. 'tcltcms, en dus waren zij even hardnekkig m den-

Jaar 6zn. zelven te handhaven, als zij voor de vrijheid alles

^' ^'^' overhadden ; waarom ook de Frankifche Schrijvers

hen veelal Aartiheidenen ^ (^P^ganisfïmi ^') noemen.

Zij wor- Maar , als de Frankifche Koningen , karoloman
den door

gj^ pipyn, tusfchen de jaren 744 en 747, vele over-

wiiiiiin- winningen op hen behaalden , werden meer dan

gen van ^^pg velen van dezelvcn genoodzaakt, om zich te

Grooten ^^^'^^ doopen (*); eindelijk liet karfx de Grnote^

tot het na de dood van zijnen Broeder karoloman, in het

,

"'''

^
'

jaar 772, op cene vergadering te fVorvis óan oorlog

bragt. tegen de Sak/en vastftcllen , onder anderen tot voor-

wendfel nemende, dat hij den Heidenfchen Afgods-

dienst onder hen wilde uitroeijen ( f ). In het jaar

772 overmeesterde karrl de vesting Ehr^sburg ^

alwaar hij het beeld Irmeriful vernielde CS); het-

welk onder den vrijen hemel vereerd werd , en vol-

gens fommigen een Afgod der Sakfen was , als

ware het alomvattende of onderfteunmde zuil ^ uni-

verfalts coli4mna ,
gelijk eginhard het Vertaalt (**) ;

vol-

(*) FRronGAR. Scholait. Chron. Omtin. p. 6fl3 , 685.

po%t. GHEGüR. Turon.

(t) Poeta Saxo ad a. 772. kgInhsrd de Fiia Caro/i

M. C. 7. Ann. Rcgg. Franc ad a. 775:

(§) EGI^HART. Ann. ad ami. "^ji.

(**) Aangehaald bij adam van Bremeti II. E. L.l.C. ^-6,
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volgens anderen was het een beeld van aanzienelijke IV

grootte , opgerigt ter eere van arminius of her- ^'^^^

MAN , den grooten verdediger der Duttfche vrijheid AfdeeK

tegen de Romeinen, als zeide men: Hermans -zuil» ^^^

Het voetgeltel van deze Irmenful zal nog in eene „a c. G.

Kerk te Hildesheim te vinden zijn. Jaar 622.

Na dit gelukkig begin van den Oorlog rukte ka-
^""^ ^^

REL tot aan de Wezer voort, en noodzaakte de

Sakfers wederom , den Vrede te begeeren , en hem

,

ten dien einde , twaalf Gijzelaars te leveren , welke

hij gedeeltelijk aan burghard, Bisfchop van VVurti'

burg^ zal overgegeven hebben, om hen in het

Christendom te onderwijzen; andere foortgcüjke Gij-

zelaars kreeg in het vervolg de AartvSbisfchop van

Rhehns tot het zelfde oogmerk, hetwelk zoo wet

flaagde, dat verfcheidenen van hen Bisfchoppen ge-

worden zijn (*). Maar toen karel vervolgens de

handen vol kreeg , met zijnen togt naar Spanje ^ en

in het zuiden van Duitschland ^ vatten de Sakfers

de wapenen weder op, en zijne Veldheeren geflagcn

hebbende, rigtten zij groote verwoestingen aan tot

den Rhyn toe, alwaar zij onder anderen de Itad

Deventer geheel verwoesteden, dutn brand flekende

in de Kerk , die aldaar , eenige jaren te voren , door

den Priester liafwin , een' Engelschman van ge-

boorte , gedicht was (f). Men vertelt wel van won-
deren in dezen krijg, die om den Goilsdienst ge-

voerd zal zijn, vo(jrgevallen , bij voorbeeld, dat,

als

(•) FLODOARD. ChroH. L. 11. C. 18.

(j) rna S. LUDoERi L. 1. C. 11 IJ.
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IV aJs de S^kfers ^ iii het jaar 774 te Fritzlar in Hef»

none /^ ^(. {s.Qxk wilden in brand liecken, die door bo-

Afdiecl. OïiFACius gcft'tcht was, en van welke hij voorzegd

til liad, dat zij nooit verbranden zou, z^ door zeven

na C. G. ]'-*"g^'^"'S^" > ^^^ '" ^"^^^ ^^'^"^ gekleed waren, en da

Jaar 622. Kerk befchermden , op de vliigt gedreven zijn (),
^^ *^" maar evenwel vertrouwden de Monniken te Fulda^

vier jaren daarna, zoo weinig op de befcherming

van den Heiligen man, dat zij, uit vrees voor de

Sakfers , met zijn gebeente de vlugt namen ( f ).

Zoodra karel , met zijn leger, weder terug keerde

,

en dieper in hun land indrong, onderwierpen zieh

de Sakfers, die aan de Lippe woonden, in grooien

getale , in het jaar 779 , van welken velen aich doo-

pen lieten , en nog meer in het volgende jaar te

Paderhorn , alwaar karel , van een groot leger ver-

zeld , eene algemeene Vergadering van Ffanken en

Sakfefs hield (§). Maar het voornaamfte Opper-

hoofd der Sakfers witikind (of widekind) dien

foramigen eenen Hertog, anderen zelfs een' Koning

noemen, wist hen wederom tot den afval te bren-

gen. De Ciirisren Kerken , die men , in him land

,

Jiad beginnen op te rigten , werden omvergehaald

,

en de Predikers van het Euangelie vervolgd en ge-

dood. wiLLUiAD , die eenigen tijd herwaards, het

Euangelie omtrent Dokkum gepredikt had, en fe-

dert in Sakjcnlaml gekomen, de Kerk van Bremen

be-

(*) EGiNGAUD nnn. ada. 774. Pocta Saxo ad eund. a. etc,

(t) AutmI. Pithoenu. ad a. 778.

(§) EG1NH. Aan. ad a. 2^6 , "^jj. Poela Saxo p. 7.
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befluurde, werd genoodzaakt, naar Friesland te IV

wijken. Een Jeger der Franken werd iii het jaar ^^^^

7S2 door de S»kfen verllagea; maar toen karel Afded.

eerlang z<kï weder in Sakfenland kwam , leiden de Üï

SakCers het hoofd in den fchoot , en witikind "^^f'-'J
•^ ' na C O.

week wöder jiaar Noorwegen , doch van de Sakfers Jaar 622.

•werden 4,500 gevangenen, op karels last, tQ.Ver'^^^ ^'4*

4ien , op éénen dag, onthalsd. Deze wreedheid ont-

ftak hen te meer in woede (). Eindelijk echter

verklaarden witikind en albion of abbo. Veld-

heer der Oostfalen zich, in het jaar 789^ genegen,

om de voorfiagcn, welke karel hun deed, aan te

nemen, en zij werden beiden te Attigni in ChatH'

fagne^ in eenen loopenden droom, waurfchijuelijk

,

de Aisne, gedoopt.

De bekccring van witikind gaf aanleiding, dat Bisdom-

een groot deel van de Sakfen het Christendom weder '"'^" '^^?^

aannam. Om hetzelve te bevestigen , rigtte karel Sakfen

'"

vedcheidene Bisdommen op ; waar onder gerekend opgerigc

worden Osnabrug^ alwaar vviko, een Fries ^ die op

de fchool te Utrecht zijne wetenfchap had opge-

daan, de eerfte Bisfchop was; Paderborn ^ het welk

HATHUMAR, een Saks^ die bij karel gijzelaar ge-

weest was , tot zijnen Bisfchop ontving ; een andere

Sakt ^ ERCHAMBERT of iiERCUMUERT, veikrctg het

Bisdom Minden \ icBremen werd willihad, te Ver-

den fiwiiiP.kT aniigclleld ; behalven nog de Bisiiom-

men van llalbcrjlad en Ilildesheim. Ondcrt.nslchen

is het er ver af, dat alk' de Sticlitingsbrievcn, wel-

ke

(*) itüiN». ad Atm. 782. l^ütta S.uo /). 11.
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IV ke nog overig zullen zijn , met zekerheid voor eCht

iJoEK kunnen gehouden worden, en van het Bisdom Hil-

Afdeel. ^^^^^i'^i blijkt genoeg, dat hetzelve eerst ten tijde

l'I Van KARELS Zoon, lodewyk den Godvruchtigen ^

ÜTc^G. g^^^^^^' '^' geworden.

Jfinr622. Nog beproefden de Sakferi een en andermaal

tot 814. ggjjgj, opfirand, maar niet befland tegen de overwe-

Êiidciii- gende magt van karel, onderwierpen zy zich vol-

ke on ier- komenlijk in het jaar 803, doch onJer zulke voor-
wcrpu g waarden, welke zulk een dapper en vrijheidminnend

r'wi: liLT volk waardig Waren. Het verdrag werd gefloten

Sakfers.
g^, getekend te Saltz^ een koninklijk Slot of Paleis

aan de rivier de Sala in Frankenland ^ en van drt

verdrag heeft ons een Sakjisch Dichter, uit het ein-

de der IX. eeuw (*), de voornaamfte voorwaarden

bewaard, welke hier op uit kwamen: „ De Sak-

fers beloofden den Christelijken Godsdienst te zul-

len omhelzen, en den Bisfchoppen, die over hen

gcrteld zouden worden, onderdanig te zullen zijn.

De Regiers of Graven, die de Frankifche Konineen

onder hen zouden zenden, moesten hen, naar hun-

ne vaderlijke wetten , regeren. Wijders werden zij

van het opbrengen van allerlei lasten en fchattingen

ontheven, de tienden voor de Geestelijkheid alleen

uitgenomen. Men gaf of liet hun den eernaam van

ifrijë Lieden^ en 'er werd vastgefteld , dat de Sak'

fers voortaan als één volk met de Franken aange-

tnerkt , en door éénen Koning geregeerd zouden

Worden. 'Er waren echter onder deze voorwaarden

zul-

(*) Poeta Saxo de Cestis Car. M. L. IV.
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üulken , die den Sakfers hard vielen, biizonder dat IV

zii verpligt waren , de tienden aan de Geestelijkheid ^^^^

op te brengen, hetwelk, federt eenigen tijd, onder Afdeel*

de Christenen geoordeeld werd, op het Goddelijk „ ^'J,^
, .. , ,. , 1

, • j Hoofdlt.
regt gegrond te zijn , doordien men ongelukkig de ^^ c. Gé

gelleldheid der oude ^oodfche Kerk te zeer met de J?ar 622.

Christelijke verwarde. Merkwaardig zijn hier de
'''''^ ^^*

woorden van alcuin, in eenen Brief aan karel,

in het jaar 796 (*), niet lan^^ na de bekeering der

Sakfers gefchreven: „ Uwe Godsvrucht overlegge

Wijfelijk, of men dezen woesten volkeren, in het

begin huns Geloofs, den last der tienden behoore

op te legden, dezelven van huis tot huis invorde*

rende. Hebben de Apostelen ooit tienden gevor-

derd? — Het is waar, daar komt vrucht van de

tienden. Maar het is niet beter, die vrucht, dan

het Geloof, te verliezen? Wij, die in den Chris-

telijken Godsdienst geboren en opgevoed zijn, gs-

doogcn naauwelijks , dat al ons goed vertieiul wor-

de. Hoe veel bczwarelijker m'jet het dezen zvvak-

geloovigen , kinderlijken , en vasthoudcndcn lieden

vallen? Als huu Geloof wat (leiker is, moet men

liun eerst zulke lastige geboden opleggL'ii. " Die

zelfde wijze man vermaande kaiif.l tevens, geene

Sakfers te laten doopeii, die niet reeds ecnige ken-

nis van het Ciiristendom gekregen hadden; en bij-

zonder hen, volgens de door auoustinus voorge-

fl,ii;cnc leerwijze, eerst van.de onderlelijkheid der

ziele, van het toLJvumencle leven, en de eeuwige

be-

C*) Ep. XXV UI. /'. 3.^. To::,. I. O/'/..
^

XI. Diii.L. T
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IV bclooningcn èn ftralFcn ; vervolgens van goede en

BOEK kwade daden te doen onderwijzen , voor welke zy

Afdeel. ^'-'^^ belooningen of ftrnflen te wachten hebben

,

lil opdat zij dus verder tot de lecre van de Drieëen-

a C G ^^''^' ^^" CHRISTUS, en van de Opdanding kon-

Jaar 622. den opgeleid worden. Men kan over de gierigheid

tot 814. jgj. prankifche Geestelijkheid van dezen tiji, en

hoe zeer zij zich de tienden lieten aangelegen zijn,

oordeelen, uit de woorden van denzelfden alcuin,

in eenen Brief aan den Koninklijken Hoveling me-

GENFRiD (*): ,, Indien men den zeer hardnek-

kigen Sakfen even zoo ernftig het aangename juk

en den ligten last van christus predikte, als de

fchikking der tienden, en der wettelijke ftrafFen of

boeten voor de geringde overtredingen, van hun

ingevorderd is, dan zouden zij mislcbien van den

Doop , ( Baptismatis Sacramenta , ) geenen afkeer

hebben. Mogten 'er toch eindeliik etns Apostoli-

fche Leeraars van het Geloof. Predikers, en niet

plundcraars wezen ! " Twee jaren daar na fchrecf

hij aan arno, den Aansbisfchop van Saltsburg:

„ Zijt een Leeraar des Geloofs , geen afperfcr van

tienden. — Men zegt, dat de tienden het Geloof

der Sakftrs te niet gedaan hebben. \Vat behoeft

men den onwetenden een juk op te leggen, hetwelk

noch wij, noch onze vaderen, hebben kunnen dra-

gen Ct)."

Wetten Was het wonder, dat zoodanige bekeering, door

vaniuREL ^g wapenen afgedwongen , en door hebzuchtige af-

per-

(*) EjK XXX Vil. (t) Ep. LXXII.



GESCHIEDENIS. 291

|)eTringen hatelijk gemaakt, niet akijd duurzaam en iV

beftendig was? Het is waar, karel fpaarde ook, ^^^^

bij gelegenheid ,
geene gefchenken , zoo fchrijft al- Afdeek

cuiN (*): j9 Ds oii<fe Sakfers ^ en alle de Frie- Hl

fche Volkeren, zijn' nu, gedrongen door Koning
„^ ^^ A

KAREL , die fommigen door gefchenken , anderen ]sar 622-.

door bedreigingen , overgehaald heeft , tot het Ge- ^^^ ^^
loof in CHRISTUS, bekeerd geworden." Volgens voor de

den Sakfifchen Dichter (f), werden zij, die het ^^'^^^"

-,..,. , j

,

r 1
omtrent

Euangehe aangenomen hadden , met Ichattcn en eer- jenGods*

ambten begiftigd. De behoeftigen onder hen kre- dienst»

gen hun deel aan den overvloed , dien Frankryk

uiitleverde. De wijn, aan welken zij, in hun eigen

land, gebrek hadden gehad, werd hun hier rijkelijk

toegedronken. De voornaamllen werden met geld

en kostbare kleederen, uit den buit, dien men op

den vijiind behaald had, begiftigd. Kortom, klei-

nen en grooten werden meer van 'sKonings goed*-

heid overtuigd, dan zij voorheen zijne flrengbeid

gevreesd hadden ; evenwel vond hij niet lang daat

na noodig, eene «eer Urenge en zelfs wreede wet

te geven, om het Christendom onder de Sakfers te

doen (tand houden (§); in dezelve gebiedt hij uit-

drukkelijk, dat in het vervolg elke lüet gedooptt

Sak/er ^d'ic zich verbergen zou, om niet gedoopt te

worden, en die een Heiden blijven wilde, de dood

fter^

() f:piit. IIT.

( f ) Lihr. IV. nd Ammm R03.

( (^ ) Cnpitulatio de pattibus Saxotna in baLüzu Ca-

'pittilarr. Ri'^s- l'^t'^'ncür. 7'. I. p. 251.

T 2
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IV flsrvcn zal. Zelfs die gciie, die het lijk van eetten

BOEK overledenen^ op de JkidenJche wiize, verbranden^

Afieel
^^ ^''-^'^ gebeente in asch verkceren zal, zal ^^w het

III /^v^« gejh-aft worden; die zelfde Jlraf wordt ook
Hootdtt.

gtj^^i-j^igfi a^n de genen, die, in de groote vasten

j

]aar 622 uit verachting jegens het Cliristendom, vleesch eten ^

lot 814. fiQch de Bisfchop zal onderzoeken, of zij dit ook

om ligchaamszwakte gedaan hebben: Üok werden

die genen met geldboelen bedreigd, die hunne kin-

deren binnen 'sjaars niet laten doopen ; of die Hei»

denfche gebruiken waarnemen ; wie de boete niet

betalen kan, zal, tot voldoening derzelve, aan de

Kerk gefchonken worden, om die dienden te doen.

Eindelijk reisden eenmaal 'sjaars Keizerlijke Kom-

misfarisfen
, ( IMisfl per tewpora discurrentes , ) het

land rond, die hunne zittingen hielden in naam des

Keizers , of onder V Konings ban , deels openlijk

,

deels in het geheim , en in het laatfte geval , bij-

zonder over Ketterij, Tooverij, Kerkroof en derge-

lijke misdaden; waar uit vervolgens het zoo ver-

maarde Westfaalfche vrij- en veem- of heim- ge»

regt zijn oorfprong genomen zal hebben , hetwelk

als het ware eene Geestelijke en^Vereldlijke/'/^«//?//V,

of Geloofionderzoek in Duitschlnnd was. Evenwel,

niettegenllaande deze harde wetten en fchikkingen,

gedroeg zich karel omtrent de Sakjen , die van

het Cliristendom tot den Afgodsdienst terug keer-

den, fümtijds zachter, dan men zon verwacht heb-

ben, zoo raadpleegde hij, in het jaar 796, den

Roonifchcu liisfchop adiuaan , welke Kerkelijke

boete hun moest opgelegd worden, en deze ant-

woord-
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woordde, dat de Bisfchoppen van eike plaats dit IV

naar de daar bij voorkomende omilandigheden bepa- ^'^^^

len moesten (*). Afdeel.

Behalven de bekeerina; der Sakfers , welke karel lil

dus door het zwaard bevorderde, noodzaakte bij,
^^^ ^ q

op dezelfde wijze
, groote menigten uit andere aan Jaar 622,

zijn Rijk grenzende Volkeren , om het Christendom ^0^814.

aan te nemen ! Zoo behaalde hij aanzienelijke over- Bekering-

winningen op verfcheidene Slavifche Volkeren , die der Wen-

de Oostelijke en Noordelijke deelen van Diiltschland V„o..«r,

bewoonden, op de Wilzen in Pomeren, de Obotri-

ten in het Mekkelenburgfcke , de Sorben tusfchen

de Sale en Elbe , ook op de Bohemers , en de

overwonnenen lieten zich in menigte doopcn , en na-

men den Godsdienst van (}iQ.ïi overwinnaar aan (f).

De volkomene overheerfching dezer Landen opende

voor de Franken den weg tot de Wenden aan de

overzijde der Elbe. „ Hunne Geloofsboden (§)
gingen nu, als üielle Engelen, in het geheele Noor-

den uit. En daar te gelijker tijd ook de Slavifche

Volkeren zich aan karel onderwierpen, zou ka-

rel Hammenburg ^ Q Hamburg ^^ nadat hij daar

cene Kerk gebouwd had, aan eenen Heiligen man,

iiERiDAG, dien hij daar tot liisfchop bedemd had,

te regeren toevertrouwd , en deze Kerk tot eene

Hoofd- of Moederkerk, ( Metropolis^ ) voor al-

le Slaven en Demen gemaakt hebben, Mair do

doüJ

() Cud. C.irJ. Kpiit. lAXX.

(t) liGiNMAuii df l'ita Car. M. /. 12.

^^) Zou lliirijl'c nLi..MuLD C'brQn, Slavor, L. I. C. 3.

T3



294 K E R IC E L rj K E

IV doftd des Priesters heridag en karels oorlogen

BOEK vcrliinderden hem , dit ontwerp ten uitvoer te

Afdeel. brengen.

III KARELS oorlog met de yiv/iren ^ in het tegen-

n.n'c.'^ G ^voordig Hongnry'én ^ ledert het jaar 791, gaf hem

jpar 62a nieuwe gelegenheid, om, op zijne wijze. Heidenen
toe 814.

jg bekeeren. Het is enkel eene gisfing, dat karel

dezen ooriOg, om den Godsdienst, zou ondernomen

hebben. Evenwel liet hij, toen dezelve gelukkig

begonnen was, naar het voorfchrift der Geestelijk-

heid, drie dagen lang LitanVèn in zijn leger zin-

gen; gedurende welken tijd ieder, die niet door ziek*

te of ouderdom verhinderd werd , zich van vleesch

en wijn onthouden moest; ieder moest aalmoezen

geven , en elke Priester eene bijzondere misfe vie-

ren ; maar elke Kerkelijke , die Pfahnen kende , *er

50 van opzingcn (*). Kort daar op werden ook

5100 vele overwinningen op de Avarcn bevochten

,

dat het Frankifcke leger diep in Pannoni'é drong,

en eindelijk in het jaar 796 zelfs de Koninklijke

Iiof[^ï\ai3 , R'r'ig of fJring genoemd , bemagtig-

cle, van welks onmetelijken buit karel een aan-

zienelijk gedeelte aan den Heil. petrus naar Rome

2ond. Zelfs kwam de Chngan of Khau der Ava-

ten, TUDUN, met velen van zijn volk, bij den Ko-

ning, wien hij trouwe zwoer, en met de zijnen te

Aken gedoopt werd. Maar deze Vorst was niet

lang in zijn vaderland teruggekeerd , of hij viel we-

der

() c uoLi Episf. ad Faitradam Reginam in IALU2,

Capilt. lii^s- ^'^'^'k:' T' I- /*• 255.
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der van het Christendom af (*), evenwel handhaafde IV

zich deze Godsdienst, fchoori met moeite, onder ^°^^

de Avaren zelven. Men zond volkplantingen uit Afdeel.

Beyeren en Carnthen in hun ontvolkte land. pi- UI

PYN , KARELS Zoou , die een groot deel in deze ^^^^ ^
verovering had gehad, liet de verdere uitbreiding [aar 62a.

van het Christendom aldaar, aan arno, Aartsbis- ^^^^H*

fchop van jfuvarium
, ( Saltsburg , ) over , hetwelk

door KAREL, in het jaar 803, bevestigd werd. ar-

no zond een aantal Leeraren onder de SJaven in

Carnthen^ en naar Neder -Pannonië^ één van wel-

ken, INGO, daar zoo bemind werd, dat men hem

in alles gehoorzaamde. Hij liet de Christelijke

Dienstknechten met zich eten, maar voor hunne

Ileidenfche Heeren zette hij het eten , als voor hon-

den, voor de deur neder. Wanneer hij hun daar

van de reden verklaard had, lieten zij zich bij me-

nip;ten doopcn. In het jaar 805 ging een ander

Vorst der Avaren tot het Christelijk Geloof over (f),

en begaf zich onder karels befcherming. Eindelijk

zijn de Avaren^ wier Christen geworden gedeelte

van de Oostenrykfche Grenzen tot aan de Rivier

Raah woonde, federt het midden der IXde eeuw,

allengs uit de (Jefchiedenis verdwcenen, en hebben

plaats gemaakt voor de aankomende Ungaren of

Ilonf^aren. ALnuN's Brieven (_§) gewagen ook

van i\iizii bekeering der Avaren , die hij te geiiik

Iliin-

(*J p.fjiNii. //;///. ad a. 29^>- Pocta Saxo ad a, cuiuJ,

(f) KuiNiiAiu) //'//;. a/l h. a.

{%) Episl. XXVill. XXX, XXXIV^

T4
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IV Hunnen noemt; en ïheodulf, Bisfchop van Ot'^

Dor.K iQam^ wenschtc ka 11 el 'er ü,ckik mede, in eeu

JM'Jeel. c*^'^''" het geheel genomen niet iLclit üeiiiclu ().
ill Zoo vele vcnlienRen van kauel, omtrent de

na C G voortplanrmg van het Christendom , en zijne wcrk-

Jrrr 622. zaamheid ten beste der Kerk en van den Gods-
tot ö 14- dienst , hebben hem eindelijk den plcgtig verklaar-

KAUEL ^^•'-''' "ïi'^iTï van eenen Heiligen en Voorbidder bij

wordt ge- God verworven. De Sakjifche Dichter, van wien

zoerd of ^^y meermalen gewaagden , had hem reeds naast de

voor 1 lei- ^/lo^/é"/^;; verheven (f), eindelijk Jiet Keizer fre-
liü;ver.

p^-[^i,; j. waarlchijnclijk ki.rt na het jaar 1164,

hem door den Paus paschalis UI. Canonizcren,

Doch, dewijl paschalis in de Rooinfche Kerk voor

een' Scheur -Paus wordt gehouden, wordt i\czQ.

Heiligverklaring niet aangenomen, en karel heeft

geene plaats gekregen in het Komeinfche JMartyrom

Jogium. Evenwel, zoo als r.ARONius (5), naar

het oordeel der Canonisten of Kerkelijke Rechtsge-

leerden, aanmerkt, dewijl toch de regtmaiigc Pau-

fcn deze Canonifatie niet vernietigd of votir onwaar-

dig verklaard hebben, heeft de vcrëering van ka-

' jiel plaats genomen bij de Franfche , Duitfche ,

en Nedcrlandfche Gemeenten. Ook is zijn naam ia

het Duitfel. e 3Iartyro/ogiutn van den Jr/uit ca-

Nisius op don iSrien yanunrij ingevoegd. 'Er zijn

zelfs oude Gebedsformulieren , en andere Godsdien.

(*) C?;;;;. Uhr. III. Cjhh I. .« sirmondi Opp. Ty

II. p. 7(;0. (t) ylf* II- 814.

(§) /hm. E(cl, ad a. 814.
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fliige voorfchriften , welke, op zijnen Feestdag, in IV

de Kerk te Zurige (Thuregum^') gebruikt werden, ^'^^

en in welke hij Voorbidder in den Hemel , en Be- Afdeel.

lijder, (Confesfor ^^ genoemd wordt; men aanbad ^^^

, , , , ,
Hootdft.

hem onder anderen met deze woorden

:

„3 q^ q^
Jaar 622.

ê Rex, Jimndi triumphator ï to^ {{j

.

Jefu Christi conregnc}tor l
—

Sis pro nobis exorator ,

Sancte Pater Carele!

Emiindati a peccatis.

Ui in regno chaiitatis

Nos plebs tua , cum beatis ,

Coeli Jimus incoLe ! (*3

Te Aken , waar karel zich zoo gecrn onthield

,

en waar hij begraven is , duurt zijne vercering

voort, gelijk zijne gedachtenis nog tot in het mid-

den der voorgaande eeuw te Parys gevierd is ge-

worden (f).

De voortplanting van het Christendom in het Voort-

Oosten , Ichoon zij niet zoo beroemd is , als de
l!..'[^"|'"f

bovengemelde in het Westen , ftrekte zich echter Christen-

zeer ver en zelfs tot landen uit , welke aan het
f*^""

'"

grootfte deel des menschdoms toen nog , onbe- (on totia

kcnd waren, de guignes (§) heeft fporen gcvon- China.

den

,

(*) OJJJciuni tle S. Carolo in canis. Lcctt. /Int. Toni,

II f. P. II. pas^. 2o«.

(t) c. vv. V. WAUii/y. Qamn. Ctnoli i]J. Iai,« 17506.

(§) In df Mém, de Litt. tirès des Registres de rJ:ad.

Royak- des Ivjaiptt. S des Belles Lettns l'vl. XXX.
T 5 \



298 KERKELIJKE
IV ócn, dat reeds onder de Dynastie der Han^ die

BOEK
jQj. j,^ ^Q eerfte tijden der Ulde eeuw in China ge-

AH-ieel. regecrd hebben. Joden en Christenen dervvaards ge-

1^1 komen zijn; hij meent ook, met anderen, dat de

na C. G. Godsdienst van fo, of der Indiaanfche Wijzen, in

]aar 622. Tatary'èn , China en Japan , verward is geworden

^^ 1^* door ile Chineefche Schrijvers, met den Godsdienst

der Christenen , zoo als die door de Nestoriiinen

onder hen gebragt was; liij vermoedt zelfs, wegens

de betrekkingen, in welken de Chinezen^ door oor-

log en handel, reeds in de eerde eeuw van het

Christendom , met de ïVesterfche Volken flonden

,

dat reeds federt het jaar 65 de kennis van den

Christelijken Godsdienst zich onder de Chinezen

verbreid heeft ; zeker ten minden zal het getal der

Christenen omtrent het jaar 337 in China aanzicne-

lijk geweest zijn , wanneer een onderdaan van het Ro-

meinfche Keizerrijk, die zich voor een* navolger

van FO , dat is , christl^s , uiti>nf, aan het hoofd

eencr groote menigte, tot Keizer van China op-

wierp.

Doch zekerder dan alle deze vermoedens, vernemen

wij de oudfte beginfelen van AtwChristelijken Gods-

dienst in C^//;dr , uit een fleenen gedenkfluk , hetwelk,

bij het graven van een fundament voor een' muur,

in het jaar 1625 in China, in een (ladje Sanxuen ^

niet ver van Siganfu , de Ilonfddad der Provintic

Xen/i, gevonden, en, op bevel der Overheid, na-

derhand, in een' Tempel der Bonzen geplaatst is,

op dezen fieen flond aan het boveneinde een kruis,

en daar onder ecu opfchrift, deels in Chinecsch

fchrift

,
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fchrift , deels met Syrifche letters , welke men Es- IV

trangelo noemt. De Jefuiten ^ die toen in China "^^^

het Christelijk Geloof verkondigden, fchreven het Afdeel.

opfchrift af en zonden het naar Europa^ alwaar het ^
ï . ^ r . , j • Hoofdfl.
door den Jefuit athanas. kircher vertaald en in

^^ q q^
zyne werken uitgegeven is , naderhand met verbete- Jaar 622.

ring der vertaling door eus. renatïdot , en met ^^ *

nog nadere verbeteringen door josef simon asse-

MANi. De echtheid van dit opfchrift werd echter

door verfclieidcne gelee'den in twijfel getrokken ,

welke de trouw der yefuiten verdacht hielden

,

doch, naar het fchijnt, zonder genoegzame reden,

alzoo 'er in het opfchrift niets voorkomt, hetwelk

eenig vermoeden van onechtheid kan verwekken,

niets ten voordeele of ter eere van de Rooir.fche

Kerk; maar integendeel alles overëenftcmt met, en

bevestigd wordt door verfchcidene bekende bijzon-

derheden in de Chineefche Gefchiedenis Van die tij-

den ().
Ingevolge het Syrifche Opfclirift op dezen fleen

,

is deze fteen opgerigt ten tijde als ananjesu Ka-

tholijk , ( of algemeen
, ) Patriarch der Nestorianen

was,

(*) Men leze j. m. hassrnmcamp Bewijs, dat lift

Kanouijk gezag der Av^iAiyofAivx , dat t's, van jacorus,

PRTRL'S II, JOANNES II cii III, junAS Blieft mitsgaders

der 0[>eiil.>iirii7g van joanNks vau de oude Syrifche Kerk

wel degelijk erkend ts enz. en dar !tet beroemde Sineefchc

Moninitcut aangaande liet Christelijk Geloove in dat Ri;k

(cht ii. Uit het IJuugd. vert. door N. dakkey enz. Rli^i-

delLurg I/70.



300 K E R K E L rj K E

IV was, in het jaar 1092, naar de Grickfche Tijdre-

^^^'^ kening of naar de Christelijke, in het jaar 781,

Afdeel. door jazeduuzi. Ouderling en Wijbisfchop der

, ^'^^ KoninUUjkc ftad Chumdan. Nu weet men , dat

na C. G. A^'A^•JESu van het jaar 774 tot 778 Patriarch ge-

Jaar 622. weest is; en hot maakt geene zwarigheid, dat hij

^^___^' omtrent drie jaren na zijn dood op dezen (leen

voorkomt, als nog levende, wanneer men don ver-

ren aflland tusfchen zijnen Zetel in Asfyri'é en

China in aanmerking noemt. Dehalvcn don oprigter

van dezen gedenkflecn, worden op denzelvon nog

meer Geestelijken, maar voornamelijk adam, Ou-

deriing, Aartsbisfchop, en Papas van Zincstan ^

dus waarfchijnelijk Opperde Kerkelijke Opziener van

China ^
genoemd. EinJelljk worden 'er nog i\<t na-

men van 70 Leeraren van het Christendom in dit

Rijk federt het jaar 635 opgegeven.

Het Chineefche opfchrift is veel uitvoeriger, en

meldt, dat dit gcdenktockon gedold is geuordon ter

eerc der beroemde wet vjin TalRn , door den Pries-

ter KiMREiN. Tatfin beteekende bij de Chinezen de

landen , die ten \Vesten van hen gelegen zijn , of

het Oostelijk gedeelte des Rooinfchen Rijks, alwaar

de Nestorianen zich gevestigd haddon. W^rvolgens

worden de voornaamfte leerllukken van don Cliriste-

lijken Godsdienst voorgedragen : van God en do

Drieëenheid , insgelijks van do Schepping; (alwaar

God mot den Syrifchen naamy^/ü'/o bonoomd wordt,

misfchien , omdat de Chinezen voor God geen bij-

zonder woord hebben,) van den val der menfchon,

door de vcdeidiiig des Satans, waar uit 365 Kottcr-

fchc
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fche partijen ontdaan zijn; van den messias, des- IV

zelfs aanbidding, en zijne overige Gefcbiedenit, in ^^^^

deze Wereld; van de Heilige Schrift, den Doop, AfdeeL

het tceken des Kruis, en het Gebed tegen het Oos- UI

ten. Bij de Menschwording van Gods Zoon fchijnt
^^ q q

de Nestoriaanfche wijze van voorftelling zich eeni- Jaar 622.

germate voor te doen. christus zal 27 Boeken '•°'- ^^^

nagelaten hebben , dus worden de Boeken , die tot

het Nieuwe Testament behooren, op eene eenigzins

ongewone wijze berekend. Verders wordt 'er be-

rigt gegeven van de Prediking der Apostelen , en

ccnige gebruiken en plegtigheden der Christenen,

De Dienaars van hunnen Godsdienst laten hunnen

baard tot fieraad wasfen, en befcheeren hun haar

in cene kroon. De Christenen hebben gecne Sla-

ven. Zij vasten, deels om de begeerlijkheden te

onder te brengen , deels uit hoofde van het Godde-

lijk gebod. Zij bidden zevenmaal daags , zoo wel

voor levenden als voor overledenen. Ook houden zij

eens in de zeven dagen Godsdienst, om de ziel van

zonden te reinigen. Zelfs wordt 'er van een houten

werktuig gewaagd, waar van zich de Oosterlingen

op hunne Kerken , in plaats van Klokken , bedienen.

In hetzelfde opfclirift wordt verhaald, dat, onder

de regering van den Keizer taitsoxg, in het ne-

gende der jaren Tfchinkuang^ en dus, volgens de

cuicNKS uirrekening, in het jaar vnn Christus

625, een zeer deiigdznam man, olopukn, uit

Tilt/in naar SigatiJ'u gekomen is. De Keizer hail hem

cellen Ihilhedienden ie gcmnct gezonden, ilie hem

in het Palcis gevoerd had, alwaar zijne Boeken uw-

der-
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IV derzocht , goedgekeurd , en dienvolgens in het j.itt

DOEK ^2{\ , een Plakaat , ten voordeele der Cbristenen

,

AWeel. uitsegeven was. Op dezelfde wijze gewagen de

^11 Chineefche Jaarboeken van eenen Bonze , uit de

na C. G ^^^csïcILjke Landen, die, om dezen tijd, met goed-

Jaar 622 keuring des Keizers, den Godsdienst van fo, in

'•^^ '">•• China uitgebreid hcbbe ; ook laten zij , in het jaar

643, Gezanten uit Tatfin in het Rijk komen. Bei-

den , zoo het Opfchrift als de Gefchiedboeken der

Chineezen , ftellen den volgenden Keizer voor, als

een' groot vriend der Christen ; en wederom mel«

den beiden, dat der Christenen Godsdienst, omtrent

het jaar 698 , tegenfpoedigo lotgevallen geleden heeft.

Maar in de Vllffle eeuw, waren de Keizers, zoo

als men in het opfchrift ziet , hem zoo genegen

,

dat zij geboden , vele Christenkerken te bouwen,

tot het vieren van Christus Geboortefeest reuk-

werk fchonken , en voor het onderhoud der Chris-

ten Leeraars zorgden; dit wordt weder door de

Chineefche Schrijvers bevestigd; en nog in de vol-

gende eeuwen vindt men in China fporen genoeg

van het Christendom. — Dit alles wordt aan den

Godsdienstijver der Nestori'dnen toegefchrcven , en

heeft dus geen fchijn , van door de Jefuiten ver-

dicht re ziin.

Deze gezindte, welke , door hare omfl:ardighe-

den, en fletke uitbreiding in Chaldeë , Pcrfi'é, en

andere Landen van /ïzië ^ meer dan eenige andere

Ciiristeliike gezindte in ftaat gcfteld was , om haren

Godsdienst in de afgelegenfte Gewesten van dat

Werelddeel voort te planten , maakte zich deze

voor-
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voordeden ook meer en meer te nutte. De Nesto- IV

riaanfche Patriarch timotheus , die, van het jaar ^^^^

778 tot 820, deze waardigheid bekleedde, zond, Afdeel.

gelijk ASSEMANNi (*) uit eene met de hand ge- ^
fchrevene Monnilcsgefchiedenis van thomas , Bis- ^^^^q^ q_
fchop van Marga^ in het Gebied van Mofiil ^ on- Jaar 622.

der deze gezindte , omtrent het begin der IXde ^o^^ij..

eeuw, bewezen heeft, den Monnik subchaljesu,

die Syrisch , Arabisch en Perfisch verftond , naar

de Volkeren aan de Kaspifche Zee, de Gaharesta-

fiers. Gelen, Dailamiten , Moghaniten , en Gergia-

nen, die het Christendom weder verlaten hadden,

hetwelk de Apostel thomas , volgens eene oude

overievering , hun had bekend gemaakt, subchal-

jRSiT was ook zoo gelukkig, dat hij vele Heidenen

bekeerde, en Kerken voor hen bouwde, in welke

liii als derzelver benoemde Bisfchop, van zijne me-

degenomene Monniken Leeraars aanflielde. Nadat

hij tot de Oosteliike Turken , tot aan de Grenzen

van Kataja en China op zijne reizen gekomen was,

en ook , beha!ven de Heidenen, niet weinige Mar-

tiöaiten en Manicheën tot het zuivere Geloof ge-

bragr had, keerde hij naar Asfyri'è in zijn Klooster

terug; maar werd onder weg van de Barbaren ver-

moord. TiMoniRus zond dan twee andere Mon-

nik-en'; KAUDAG en jaballaiia, die hij ook tot

Bislclinppen gewijd had, tot de Gelen en Dailami'

ten , die , door Vijftien van hunne Medebroederen

ver-

() Uibliüth. Orictil. Tom. lil. P. I. pair. ^yj. \\

11. /«i. 47lf.
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IV verzeld, een' nog grootcrcn voortgang tot in IndtS,

BOEK Kataja en China maakten , alwaar velen van deze

Afdcel. Monniken JSIetropoUtanen en Bisfchoppen werden.

All In alle deze Landen, bijzonder in het Noorden van

roLQQ, •^'^*^-> "^ ^^^^ *^"^^ Ilyrkanië, Bactriana , Margia*

Jaar 622. va en Sogdiaim , hielden zich deze Nestoriaanfche

tot 814. Qi2meentcn een' geruimen tijd fliaande; en zijn eerst

met de XlVde eeuw geheel te niet gegaan.

Staat der Daar men zoo ijverig was, gedurende dit tijds-

joden, beftek, om de Heidenen tot het Christendom over

dragje- ^^ brengen , liet men ook gcene middelen onbe-

gensde proefd, om de Joden insgelijks te bekceren, waar

nen'^^*^
toe geene firrenge wetten noch geweld gefpaard

werden, welke echter meer flrekten, om den Gods-

diensthaat tusfchen 'Joden en Christenen te ver-

meerderen , dan wel om eenige regte bekeering der

eerden uit te werken. Als men den lateren Ge-

fchiedlchrijver zonaras (*) zal gelooven, hebben

de Joden zich onder anderen te Antidchi'è^ onder

de regering van fokas, aan oproer togen de Chris-

tenen fchuldig gemaakt , en velen derzelven , bene-

vens den Patriarch anastasius, omgebragt , en

het lijk van dezen op de markt verbrand. Maar

van deze gebeurtenis weet de Schrijver van de

Alexandrynfche Paaschchroniek (f) , welke niet lang

na dezen tijd leefde, niet anders, dan dat anas-

TASius- door de foldaten vermoord is, zonder van

de Joden te gewagen. Op gelijke wijze houdt de

ge-

(*) /iimal. Libr. XIV. pag. 80.

(f) Chroti. Pafch. ad a. 610.



GESCHIEDENIS. 305

gemelde Schrijver een diep ftilzwijgen , omtrent het iv

gene dezelfde zonaras verhaalt , dat de yoden ,
^'^^^

toen de Perfen in het jaar 614 'Jeruzalem bemag- AfaeeU

tigden, van hen de Christen inwoners voor weinig ^^}

geld gekocht , en ten getale van wel 90,000 zouden
j^^, q q

vermoord hebben. Een verhaal van eutychiuSj Jaar 622.

Patriarch van Alexandri'è ^ in de Xde eeuw C*),
*-*^^ ^^^*

luidt insgelijks te ongeloofelijk , dat de Joden de

Perfen in die verovering zouden hebben bijgcftaan,

en dat 40,000 van hen zich te Tyus bevindende,

een ontwerp zouden gelmeed hebben , om alle C/?m-

tenen daar en te yeruzalem te vermoorden , maar

hun voornemen uitgelekt zijnde, hadden de Christe-

nen hen in het Kasteel opgefloten, en 2^000 van

deze gevangenen onthoofd. Dit ondertusfchen is

zeer mogelijk , dat de Joden , bij de overwinningen

door de Perfen behaald , op de eene of andere wij-

ze, blijken gegeven hebben van vijandelijke gezind-

heid. Ten minden, volgens tiieofanes (f), reis-

de Keizer jieraclius, in het jaar 629, naar Pa-

lestina. Te Tiberias gekomen , bcfchuldigden de

Christenen bij hem zekeren Jood, benjabiin, die zoo

lijk was, dat hij voor (h\\ Keizer en zijn gaiifchè

leger de levensmiddelen plag te bezorgen , als hun-

nen hevigden vijand. De Keizer vraagde hem

:

waarom hij de Christenen vervolgde? waar op hij

antwoordde, omdat zij vijanden waren van zijn

Geloof, Hier op liet de Keizer hem onderwijzen

in

(*) /1[>. HOTTINÜ. ///./. Oliciit. L. I. C. 3. /). 1284

( I ; ('liiuitogr, pas, 273.

XI Dekl. V
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IV in liet Christendom en doopen. Ook gebood hij,"

BOEK (Jat alle yoden Jeruzalem verlaten zouden. Maar

Afdeel. ^"^^^ verhaal der Arahifche Schrijvers eutyciiius en

Ili ELMAKiN Inidt geheel anders (*). V'olgcns hen

na C G ^'^J^^" ^^ Joden den Keizer te gemoet , toen hij

J«ar 622. Jeruzalem naderde , en vervs'ierven van hem , op

*^ "'4 hunne gebeden, tegen de betaling eener aanzienelijke

fom , vriihcid , om te 'Jeruzalem te blijven ; maar

de Patriarch van Jeruzalem^ met zijne Geestelijk-

heid , wist den Keizer , onder voorwendfel , dat

de Joden deze gunst onwaardig waren , dewijl zij

de Christenen , derzelver Kerken en huizen mishan-

deld, en zelfs het graf van christus met allerhan-

de vuiligheid bedekt hadden, over te halen, om zijn

woord, met een eed bevestigd, in te trekken, waar

op alle Joden , die zich te Jeruzalem zien lieten

,

nedergefabeld werden. De Patriarch had de fchuld

van het breken des eeds op zich genomen, en een*

jaarlijkfchen Feestdag, het vasten van iirraclius

genoemd , ingelleld , om 's Keizers zonde te ver-

zoenen.

Vervol- Nergens openbaarde zich een hatelijke afkeer tc-

gmg der „^ ^^ foden geweldiger, dan in Spanje, alwaar
toden 111 *= '^

.

°
,, , .

Spanje, reeds de konmg rkkkared, die tot iict jaar 601

regeerde , waarfchijnelijk om zijnen Godsdienstijver

te toonen , daar hij van de Arianen tot de Katholij-

ken was overgegaan , verfcheiiiene wetten tegen de

Joden gaf, bij welken hij hun verbood, hun

Paaschfeest, den Sabbath, en andere Feestdagen te

via-

(^*) lil uo.TiKG ///>/. Ecclfs. N. T. P. I. />. 422.
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ykren , zich te laten befnijden , onderfcheid te ma- IV

ken tusfchcn reine en onreine fpijzen enz. Alles "°^*

onder (Iraffe van fteeniging of den brandltapel; of Afdeel.

zoo de Koning hun het leven wilde fchenken , zou- ^^^
' TT fJ fl

'

den zij lijfeigenen wezen , en hunne goederen ver- "°q q^
beuren. De Koning sisebut bevestigde niet alleen Jaar 622.

deze wetten, maar 'er zijn zelfs blijken, dat hij
^^^ ^'^

terflond van het begin zijner regering, of van het

jaar 612 af, de yoden gedwongen heeft , zich te

laten doopen (). Een Spaanfche Jood, in de

X,Vde eeuw, salomo b?:n virga, in zijn Bock de

Scheper van Jiida genoemd , bij basnage , in zij-

ne Historie der Joden , fpreekt ook van deze ver-

volging, en verhaalt, dat zij vergeefs den Koning

geld aanboden, om hen te verfchoonen , alzoo hij

daar op bleef aandringen , dat zijne Bisfchoppen en

de opperfte Bisfchop te Ro^ne hem geleerd hadden,

dat allen, die niet door den Doop wedergeboren

werden , verloren moesten gaan , en dat men der-

halven allen moest noodzaken , dezen Doop aan te

nemen, zoo als een kind genoodzaakt wordt, te

leercn, wat hem nuttig is. — isidorös, Aartsbis-

fcliop van Sevilla^ toen de gcleerdfle Bisfchop der

W'esterfche Kerk, keurt echter in zijne Chroniek

deze handelwijze ten (Icrkllen af, en noemt ze

ecnen ijver zonder verlhmd, {amiilaiio non fecun-

dnm fcientimn. ) siskbut had, miar zijno gedach-

te, liet Geloof niet met geweld moeten opdrin'^en

ur.iar door redenen aanprijzen. F Iet I(.!iijnt ouk aan

zij.

(*} ismoaus (Ji'iren. Col'/or. Bra 6so.

V 2
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IV zijnen invloed te moeten worden toegefchrevcn ^

BOEK
(j^t (^Q Kerkvergadering te ToleiJo , in het jaar 633 ,

j^fdeel. alwaar liij Voorzitter was , in tegenwoordigiieid

111 van den Koning sisenand, een befliiit maakte, dat

na^C
'g "^ ^^'^^ vervolg geen ^ooti tot liet Christelijk Geloof

Jaar 622. zou gedwongen worden (*). Evenwel maakte de
tot 814. vergadering hier bij zulke nadere bepalingen , dat

men genoeg ziet, dat zij de zucht, om met geweld

tot het Geloof te dwingen, niet geheel kon verloo-

rchenen, bijzonder als zij befloot, dat men de kin-

deren der 'Joden van hunne ouders fcheiden, en

of in Kloosters , of onder opzigt van godvruchtige

lieden, in het ware Geloofd en goede Zeden ^ zou

laten opvoeden. Ook werden de zachter gevoelens

van isiDORUs met zijne dood, die in het jaar 636

volgde, fpoedig vergeten. Reeds in het jaar 638

verklaarde eenc nieuwe Synode te Toledo ( f ) , dat

zij, dewijl de Koning chintila , (^Christianisfimus

Princeps ^') vol brandenden Geloofsijver, met de

Priesters van zijn Rijk. befloten had, het J'oodfchc

Bijgcluof'xw hetzelve uit te roeijen, en geene andere-

dan Katholijke inwoners te dulden, dezen ijver niet

konden laten verkoelen, waarom zij befloten, dat

geen Koning in het vervolg den troon zou beklim-

men , voordat hij , bij eede , beloofd had , de wet-

ten tegen de Joden te handhaven. Ook dwong de

gemelde Koning chintila den Joden ^ die, hoewel

ge-

(•) Coiicil. Tokt. IV. Cm. 57. in uarduiw. ^ct,

Coiicill. Tom. III. pag. 590.

(f) Concil. Tokt. VI. up. uard. /. c. p. 6oj.
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^dwongen, het Christendom hadden aangenomen, IV

eene fchriftelijke verbindtenis af, dat zij bij het ^^^"^

Christengeloof zouden blijven. Onder de regtring Afdeel.

van REKKESWiNT, In de jaren 653 en 6^5, werden **!

deze befluiten door nieuwe Kerkvergaderingen be- ^^ q^ q^
krachtigd; en de Koning erwig gebood, omtrent Jaar 622.

het jaar 681, onder anderen: dewijl de gewelde- ^^\^^'
naars het hemelrijk met geweld nemen , dat ieder

yood, die zich en de zijnen nog een jaar aan den

Doop zou onttrekken^ met honderd Pogen ^ en ver-

banning uit het land ^ benevens verbeurdverklaring

zijner goederen zou gejiraft worden. Doch de

zwaarde flag trof de Joden in het jaar 694 , onder

den Koning egiza. Deze gaf aan de XVIIde Kerk-

vergadering te Toledo , door hem bijeengeroepen

,

last, onder voorvvendfel, dat de Joden hadden za-

inengefpanncn met die van Afrika^ tegen de Chris-

tenen van zijn land, om een vonnis tegen hen te

vellen, gelijk zij dan ook befloot, dat alle afvallige

en trouvveloozeJoden in geheel Spanje voor altijd Sla-

ven zijn , hunne goederen verbeurd verklaard worden,

en gedeeltelijk aan de Christen Kerken vervallen zou-

den, ook' zou men hunne kinderen van het zevende

jaar af van hen nemen , en in het Christendom op-

voeden. Bij zoo vele dwangmiddelen is het als cenc

zeldzaamheid aan te merken, dat jltlianus, Aarts-

bisfchop van Toledo^ op last van Koning euwig,

in het jaar óSC», een Roek tegen de Joden fchreef,

om hunne tegenwerping te ontzenuwen, dnt niius-

Tijs, die naar de Sclu-ift 6,000 jaren na de Schep-

ping verfchijnen moest , reeds na 5,000 jaren ver-

V 3 Iche-
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IV fchencn was, waarom ook dit Boek den tijtel voert:

iOEK DcmotiJJratio fextds cetatis , ftve de Christi adventu

Afdeel. (idv9rfus ^udceos Libri tres (*).

lil Uit Spanje vliigttcn vele "Joden naar het naburige

na'c G P^^'^^^n^f Jilvvaar liun toclbind, ten minften in de

Jaar 62i. laatfte jaren van dit Tijdperk, vcrdragelijk fclüjnt

tot 814. geyvccst te zijn. Op verzoek van Keizer iieracli-

Hunne u^? *^^^ ^^^"^ StraTenwigcbelarij zou verftaan licb-

lotgeval- ben, dat God het Griekfche Keizerrijk door een

Frankrvk
^efneden volk zou laten verwoesten, zou Koning

DAGOBERT in bet jaar 629 bevel gegeven hebben

,

om alle 'Joden in zijn Rijk tot den Doop te nood-

zaken (t), doch of dit bevel ten uitvoer gebragt

•zij, is niet zeker. Reeds veertien of vijftien jaren

vroeger had de Kerkvergadering te P^rj^ den Joden

allen toegang tot openbare ambten verboden ( § )

,

hetwelk door ciilotar II. bekrachtigd was. On-

dertusfchcn bleven zij nog in het Rijk, zonder dat

zij van Godsdienst behoefden te veranderen , ook

dreven zij grooten koophandel , zelfs in menfchen

,

verkoopende kleine kinderen, die zij van arme ou-

ders kochten, weder aan uitheemfche volkeren. De

Koningin bathildis fneed hun echter daar toe de

voornaamde gelegenheid af, toen zij, in het jaar

655, het drukkende hoofdgeld affchafte, hetwelk

vele ouders tot cenen zoo onnatuurlijken ftap ge-

noodzaakt had (**). Ten tijde van karel den

I (*) //; Bibl. rctf. Patr. T. II />. 495-
^^°^'

(I) IRKDK AR. Chrotl. Cclp. 65.

(§) CmicH. Paris. C. 15. ^/- üaR"- T. lil. />. 553.

(**) rna S. BtUliildis,
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Grooten beroemden zich de ^oodfche Kooplieden IV

van zijn Rijk , gelijk hij zelf zegt ( *
) , dat zij den ®^^*

Bisfchoppen en Abten van hunne Kerkefchatten konden AfdeeL

afkoopen,wat hun behaagde. Deze Vorst zond zelfs m
in het jaar 797, met zijne Gezanten, lantfrid en ^^^ q
sicMUND,ook eenenjood, izaSk genoemd, aan den Jaar 622.

Chalif usKOV-^ AL RASCHID (f); de last dezer Ge- ^°' ^^^

zanten beftond waarfchijnelijk daar in, om de goede

verftandhouding van dien Vorst te bevorderen, als

ook om van denzelven vrijen toegang tot het Graf en

de plaats der Opflanding van Christus te verkrij-

gen , hetwelk deze hem geern inwilligde , en hem
de Sleutels van het Heilig Graf toezond (§). izaük

bragt den Keizer , onder andere kostbare gefchenken

van den Chalif\ ook den eenigften olifant mede,

welken dezen toenmaals had, Abulahaz genoemd,

die naderhand te Aken geflorven is (**).

In het Oosten gebood Keizer leo , de Ifauriér , In het

omtrent het jaar 723, dat de Joden tot den Doop ^<^'^^^"
,

vervolgd,
genoodzaakt zouden worden, doch met geen ander

gevolg, dan dat die genen, die hadden moeten ge-

hoorzamen , zich terftond weder afwaschten , als

waren zij met drek bezoedeld (ff). Maar voor-

bed-

(*) Calnt. V. a. 806. in baluz. G;/)/). Rcgg. Franc.

Tom. I. Opp. pair. 453.

(f) EGIMIARI) Aiinnl.

(§) EGlNiiARD th' Vita Cnrol. M. Cap. 16.

(**) i'.GiNiiARD dc luta Car. l. c. /Urn- Franc, ad a,

801. et 813. /iiui. Fa/d. ad a. 802. a. 810.

(ff) THEOFAN. C/iroHogr. pag. 33().

V4
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IV beelden van vrijwilligen overgang vnn Joden tot he*

BOEK Christendom in dezen tijd zijn uiterst zeldzaam, en

Afcieel. ^^" "*^5 ^'HJ^t liet onzeker, of zij in der daad vrij-

IH willig, en niet, door bedreii,^ingen genoodzaakt,

m C G ^^ ^^'^^ gefchenkcn uitgelokt , daar in te werk gin-

Jnnr 622. gen.

tot 814. £)och het verhaal van ecnen Ileidenfchen Koning

Verhaal van zeker Koningrijk, cosaPv, die, omtrent het

vnn de midden der Villftc eeuw, de Befnijdcnis en het Jo*

van eenen
^'"'"^'^'^ zal omhelsd hebben, verdient hier, met

Heiden- een enkel woord, aangeroerd te worden. Waar dit

fchen Ko-
^-'i, c^njf. {g zoeken zij , in de Wereld , is niet

r.ins; tot •' -^
'

Tiet\|o- uitgemaakt, m het algemeen zegt men, ergens in

^endom. Croot Tafary'én, bij de Kaspifch: Zee. Het geval

komt zakelijk hier op neder. De Koning van dat

Land befloot, op de vermaning van eenen Engel,

die hem verfchenen was, naar een' beteren Gods-

dienst om te zien, dan de zijne was. Hij fprak ten

dien einde met ecnen Wijsgeer, ecnen Christen, en

eenen Muhammedaan. Dra was hij overtuigd , dat hun

Godsdienst de ware niet zij; waar op hij Rabbi

IZAAK SANGARi bij zich outbood. Door hem werd

de Koning van de waarheid van het Joodfche Ge-

loof overtuigd, maar voor zijne onderdanen fchroo-

mende, reisde hij, heimelijk, met zijnen Veldheer,

naar de Woestijn aan zee, alwaar zij jfodcn in cm

liol vonden, die den Sabbath vierden. Van dezen

lieten zij zich befnijden; en na hunne terugkomst

gelukte het den Koning, meer dan ico,ooo van zij-

ne onderdanen tot het Joodsch Geloof te bckcercn.

Terftond liet hij eenen Tabernakel oprigten, gelijk

die

1
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die van mozes geweest was , zijn gehcele Rijk IV

werd yoodsch , en hij zelf werd een magtig en ge- ^'^^^

lukkig Vorst. Derde halve eeuw daar na fchreef Afdeel»

een zijner opvokeren , jozef, die het yooclsch Ge- ^^^

« r- .. " j j Hoofdft.
loof met zijne onderdanen nog even getrouw was , „g q q
dit aan eenen Spaanfchen Rabbi ^ die 'er hem om Jaar 622.

gevraagd had. Men heeft nog een Boek, het Boek ^^^^__^'

Cosri, (misfchien liever Cofari ^^ hetwelk de ge-

fprekken van r. sangari met den eerstgemelden

bekeerden Koning in zich bevat. Dit zal eerst in

de taal des lands gefchreven, vervolgens in de

XlWe eeuw door r. juda iiallevi in het Ara-

hhch ^ en eindelijk door r. juda. Zoon van paul

TiBBON, in het Hebreeuwsch of P^abbynsch vertaald

zijn. In deze vertaling is dit Boek uitgegeven door

JOANN BuxTORF den Zoon , te Bafel m het jaar

1660, die de waarheid der Gefchiedenis onbeflist

laat, welke anderen, met meer regt, ontkend heb-

ben , hoewel het mogelijk is , dat 'er met het een

of ander Stamhoofd van Ambiëren of Tataren iet

bebbe plaats gehad , hetwelk aanleiding heeft kun-

rcn geven , tot dit verhaal , terwijl r. juda iial-

levi het uitgebreid gefprek in dezen v^rm gcbragt

beeft , om daar in de gronden van het Joodsch Ge-

loof te ontvouwen (*).

Daar imuhammed voorwendde, den Aartsvader- j^ti^trok-

lijken Godsdienst te willen hcrlkllen, en mozes '^'"f^'
'^'^''

voor een' Goddclijken Gezant erkende , gelijk ook
|,\!|^.vm-

de overige Profeten der Joden; daar zijn hoofdleer- meu, ca

(luk

(*) j. ciiR. WOLF Dibl. Hebr. rol. I. p. 440,
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IV fl:uk was ele Eenheid van God , met welke de yo'
BOEK

fi^ij Je Christelijke Drieëenheid niet wisten overeen

Afdeel. ^^ brengen; daar hij de befnijdenis, die reeds voor

ill eeuwen in ^ilrabtë had plaats gehad , behield , en

na°C G "^ ^^^'^ bijzonderheden veel van de Joden (cheen

Jaar 622. over te nemen , en zelfs bij het bidden gebood het

'^^ ^^'^ aangezigt naar jfcruzalem te keeren , voor dat hij

hun toe- de Caaba of het heiligdom te Mekka tot eene Ki-

ftaudon- Ha ^ of plaats der aanbidding verordende, fchijnt

jjggj.,
men te mogen onderfliellen, dat de Joden muham-

fchappij MEüS onderneming begunlligd, en van zijne leer

derChah-
j^j^j. ^fkeerig zullen geweest zijn. Men verhaalt

ook in der daad, dat muhammed het eerfte ont-

werp van zijnen Godsdienst met behulp van twee

Joden PHINEAS en abdias , door de Arabieren

ABDALLAii gcnoemd , zal opgefleld , of ten minden

van dezen zijne kennis van den jfoodfchen Gods-

dienst zal verkregen hebben; zelfs verhalen Griek-

fche Sciirijvers , dat de Joden muhammed eerst

voor den messias hebben gehouden, maar toen zij

zagen , dat hij kameelvleesch at , waren zij van de-

ze gedachte afgcdapt, alhoewel zij hem hadden blij-

ven begiinrtigen , en zich daarom te vijandiger te-

gen de Christenen gedragen (*). Ondertusfchen

heeft het volgende meer zekerheid. De Joden vva*

ren ten dezen tijde zeer talrijk en magtig in Arahi'é
^

verfcheidene Arabifche Stammen hadden Ininnefi

Godsdienst aangenomen , en zij bezaten in dit

Halfëiland verfcheidene lieden en vestingen, mü-

UAM-

(*) THEOFAN. Chron. pag, 276.
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HAMMED zocht ook in het eerst werkdijk zich met IV

hen te verëenigen , waarom hij ook zoo velen van ^^^'^

hunne Godsdienflige gebruiken overnam, maar zij AfdeeL

verzetten zich tegen een' man , die niet alleen on- i^}

derwerping eischte, maar zich ook boven alle hun-
^^ q q

ne Profeten verhief, en fchoon de j^oden te Medina Jaar 622,

in het eerst eene overeenkomst met mchammed "^^ ^^'

troffen , verbraken zij dezelve in het jaar 623 reeds

,

waar na hij hen , met te meer bitterheid , beftreed

,

en hen gedeeltelijk uit Arahl'é verdreef. Sedert

haatte hij hen meer dan andere Godsdienstgezind-

ten, waar van men fporen in den Koran verneemt,

in welken hij, doorgaans, van de yoden enkel op

eene fmadciijke en verachtelijke wijze, gewaagt,

noemende hen ongeloovigen , moordenaars der Pro-

feten, van God, van david en jezus vervloekt,

bijkans louter bedriegers, vervalfchers der openba-

ring enz. Evenwel wilde hij hen geduld hebben,

mits zij zich eerst onderwierpen en een hoofdgeld

betaalden. Na zijne dood in het jaar 632 genoten zij

,

onder zijne opvolgers , fteeds meer rust en befcher»

ming, terwijl de Cliristen Schrijvers van dien tijd hen

befchuldigen van de Arabieren opgeftookt te hebben

,

en in alle opzigtcn in hunne ondernemingen tegen

de Christenen behulpzaam geweest te zijn; doch

behalven dat de Arabieren zoodanige opflooking niet

behoefden, kan men zich ook op de berigten der

Christen Schrijvers van dezen lijd , als zijnde te ha-

telijk vooringenomen , niet zeer verlaten. Zoo ver-

haalt THCOFANKS (*), dut de CW//OMAR \\\ hot

(*) Qbron, p. 281. volg. jaar
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IV jaar 637, met eene duivclfclie huichelarij, in vuile
BOEK

gj^ verfcheurde klederen te Jeruzalem zijne intrede

Afdeel. doende , den Patriarch sofronius genoodzaakt

^1^ hebbe, om hem salomo's Tempel te wijzen, opdat

na C. G. '^y ^'^^ ^'^ ^'^^ bedehuis zijner godloosheid zou ver-

Jaar 62a. anderen. Maar dit bedehuis kon niet opgcrigt vvor-
'^'^

' den , en ftorttc telkens in , tot dat de Joden hem
onderrigtten , dat hij zijn oogmerk niet bereiken zou

,

voordat hij het kruis op den Olijfberg had laten

wegnemen. Dit gedaan hebbende , bleef zijn ge-

bouw ftaan , en nu werden , op zijn bevel , menig-

vuldige kruifen weggenomen. Daartegen verzekeren

de Arabieren^ da,t omar. den Christenen geene

Kerken heeft willen ontnemen, en zelfs weigerde,

om in ééne derzelven zijn gebed te doen , hetwelk

de Patriarch hem aanbood, opdat zijne Arabieren

dit , in het vervolg , niet tot een voorwendfel zou-

den nemen; ook dat het onder de bedongene voor-

waarden, bij het overgaan der flad, geweest zij,

dat de Christenen geene kruifen op hunne Kerken

zetten , noch die voor het oog der Arabieren rond-

dragen zouden.

In Arabi'é zelf mogt geen Jood meer blijven wo-

nen, ten zij belijdenis doende van don Muhamme-

daanfchen Godsdienst, waar van echter maar heel

weinige voorbeelden zijn, doch in de uitgcflrckte

veroveringen der Arabieren werden zij niet ontrust.

Volgens later Christen Schrijvers, zuu een Jood den

Chalif yE7AXi I, op het einde der Vilde eeuw,

aangezet hebben , om aan de C'n-isrcnen van zijn .

Rijk het gebruik van Beelden te verbieden.

Om-

i
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Omtrent het begin der Vlllfie eeuw verwekte ten iv

Spaanfche Jood, serenus, eene kortftondige on- ^^f^*

rust, door zich voor den messias uit te geven, Afdeel.

en vele yoden te overreden, om met hem naar zijn UI

gevvaande Rijk te reizen. Hunne goederen werden ^°^ J
van de Arabieren , die toen reeds Spanje bezaten , Jaar 622,

aangeflagen en verbeurd verklaard (*), [^L_!^
Een blijkbewijs , dat de Joden het onder de i^^' \i[{chQ

geruig der Califen niet kwaad hadden , was het Mesfias,

voortbloeijen van hunne vermaardfte Scholen , en Joodfche

de reeks van aanzienelijke Leeraren, die clkanderen
^^^^^^^^^^^^

opvolgden. Hunne uitmuntende klasfe van Rabbij- den.

nen, welke reeds in de Vide eeuw eenen aanvang

genomen had, de ''jlKJ? de verhevenen^ had nog

het Opzienersambt op de Hooge Scholen van Sora

en Pumheditha. Onder de Joodlche Geleerden is

Rahhi simeon ben kaïra , of kairo , omtrent het

midden der Vlllfle eeuw, alhoewel hij juist niet tot

de gemelde eerwaardige klasfe gerekend wordt, be-

bckend door zijn Boek , de groote tnifpraken^

(n6nJ nDSn;) een Boek, waar in hij leerde,

dat 'er maar één grond- artikel des Geloofs is, die

van het Beltaan van God. Misfchicn hebben fom-

migcn van deze Joodfche Leeraren het een en ander

toegebragt , om onder de /Irabieren den lust tot de

Wctcnfcliappcn op te wekken (f).

i:)at

(*) iMvra us nE makca ;/; Mijrca lliipanica Libr. 111.

Ciil». I. pag. 230.

(t) HüTT. //. /•:. A>.-. VII. VIII. UASNAUE HUt. dct

'JitiJ'i T, Vlll. y. IX. wuLi. lUbl. ILbr. l'oL \.
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IV Dat de Joodfche Godsdienst, die door de Chris-

BOKK tenen als waarachtig in zichzelvcn erkend wordt, en

Afdecl. ^s de grondflag en bron van den Christelijken , zich

^11 nog (leeds bleef handhaven, kan ons niet zeer be-

na C G wonderen , die wij de kracht der vooröordeelen , en

Jaar 622. den invloed van volkshoogmoed ktnnen , welke bei-

tot 814.
jjgj^ ^^ Joden verhinderden, om ditiw Christelijken

Berigtvan Godsdienst te omhelzen , om nu niet te gewagen

ïsiuHAM- yan de pogingen van hunne Leeraren, die ten fterk-

llen onderfchraagd werden, door de verbastering,

waar toe het Christendom vervallen was, en de

verdeeldheden , welke in hetzelve heerschten ; maar

onbegrijpelijker fchijnt het, dat een dwecper of be-

drieger in (laat geweest is eenen Godsdienst te

{lichten , welke alles , wat hij goeds heeft , aan den

Joodfchen en Christelijken heeft te danken, die

noch met dezen noch met genen kan vergeleken

worden, die niet door onderwijs, maar enkel door

geweld en bloedvergieten van eerden af is voortge-

plant, en die nogtans zich zoodanig heeft uitge-

breid, dat zij, in menigte van aanhangers, alle an-

deren overtreft ; dit zeker kan ons bevreemden. On-

dertusfchen , indien wij ons herinneren de domheid

en onkunde óqt /'Irabieren , onder welken deze Gods-

dienst zijnen aanhang nam, de vurige en tot dwce-

perij en geestdrijverij zoo (lerk overhellende geaardheid

van dit volk en der Oosterlingen in het gemeen, de

droevige onkunde en verbastering van het Christen-

dom , boven welk verbasterd en door ellendige

fpitsvinnigheden verdeeld Christendom een Gods-

dienst, die de leer van den eenigen God tot zijn

hoofd-
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hoofdartikel had, en zich door het fchoonfchijnen- IV

de van uiterlijke heiligheid aanbeval , en gcfchikt ^^^*

was naar de volksbegrippen en aard der Arabieren^ Afded.

tevens vertoonende eene achting en eerbied niet al- ^^l

leen voor de oude Proferen , maar biizonder voor
,jg q q

JEZUS CHRISTUS , het ligtelijk overhalen kon , be- Jaar 622,

nevens den verwarden en verzwakten toedand van ^°' ^^^^

de beide Rijken , het Romeinsch- Griekfche en het

Perfifche ^ zal onze bevreemding merkelijk verdwij-

nen , en zulken , die , in de voorgaande eeuw , en

in onze tijden, liet ware Christendom hebben mee-

nen omver te werpen , door den Muhammedaanfchen

Godsdienst met hetzelve te vergelijken of boven

hetzelve te verheffen, hebben daar door enkel hun-

ne onkunde en eenen redeloozen afkeer van de

waarheid verraden en openbaar gemaakt. liet een

en ander zal ons door eene korte fchets van dezen

door MUHAMMED gedichten Godsdienst allerduide-

lijkst worden ().

TMUHAM.MED of MOHAMMED , gcmeenelijk bij de Volgens

Europeërs mahometh , werd omtrent het jaar 570 ^^ Anibi-

te Mekka, de Hoofd (lad van het Petreisch Arahiï, Sduijvers

geboren , uit den edelen Stam der Koreifchiten,

Zijn Vader aijdallah overleed , toen hij nog een

kind was, waar na hij eerst door zijnen Grootvader

AniJ* AL MOTALLRB, vervolgcus door zijnen Oom
AiuJ TALF.B werd opgevoed. In zijne jeugd gaf hij

blijken van moed in fonniiige kleine oorlogen , wel-

ke

(•) Men zie breedcr Jr /Ih.. Udkud. Ilisr. I. Dcft,

ülndz. I. v'ol^(g.
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IV ke tusfcheii de Arahifche Stammen gevoerd werden,
BOEK voorts werd hij iii alle ligcliaamsöefeningcn onder-

Afdecl. wezen, maar zonder eenig onderwijs in het gene

lil geleerdheid genoemd wordt , gelijk zijne landgenootcn

na°C G ^^^'^ ^^^^ algemeen daar van geene denkbeelden had-

jaar 622. den , hoewel zij veel werks fchenen te maken van
tot ^H

' cie Dichtkunde, Welfprekendheid , Gcfchicdcnis van

hun Land, en Starrekunde, weinigen evenwel kon-

den lezen of fchrijven ; zelfs zal de Arabifche fchrijf-

kunst niet lang voor de geboorte van muiiaimmed,

volgens anderen, eerst toen hij vijftien jaren oud

was, zijn uitgevonden, en het fraaije Arabifche

fchrift is eerst 300 jaren na hem opgekomen. Vol»

gens het gemeen verhaal der Arabieren^ en naar

zijn eigen voorgeven, kon muhammed zelf lezen

noch fchrijven. Zijn Oom bragt hem verders op

tot den Koophandel, en vervolgens vertrouwde eene

riike koopmans weduwe kadidsja hem haren han-

del op Syri'è toe, welken hij zoo wel waarnam,

dat zij hem , bij zijne terugkomst , trouwde , zijnde

zij toen 40 , en muiiammed 25 jaren oud.

Van dezen tijd af tot zijn 4ol1:e jaar, meldt de

Gefchiedenis niets van hem, maar toen, omtrent

het jaar 610, trad hij te voorfchijn, als de Leerüar

van cencn nieuwen Godsdienst. Hij was, zegt

men, gewoon, jaarlijks eene maand lang, zich in

eenzaamheid af te zonderen , in het hol van cenen

Borg, niet ver van Mekka gelegen ; bij zulk eene

afzondering na zal hem, in dat jaar, de Engel ga-

BRIEL, des nachts, verfchenen zijn, en hem gebo-

den hebben te lezen; hij ontfchuldigde zich, dac

hij
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hij liiet lezen kon, waar op de Engel voortvoer: iV

,, Lees in den haam des Meeren, die alles gefcha- ^^"^^

^, pen , die ook den mensch uit wat geftold bloed AWeeü

-, gefchapen heeft. Lees , en verheerlijk uwen ï'*

^, Heer, die den mensch het gebruik der pen aan-
,^3 q q.

„ gewezen j en die hem geleerd heeft, het gene janr 622*

5, hij nog niet wist. " Welke woorden het pofte '•^V .

^5^

Hoofdftuk van den Koran uitmaken. Vervolgens

hoorde hij ecne (tem van den Hemel hem toeroepen t

„ ó MUHAMMED ! gij zljt de Gezant van God , en ik

„ ben GABRIEL." Te huis gekomen verhaalde hij

dit aan zijne vrouw, die terftond met eenen eed

Verzekerde , dat hij de Profeet des Volks zon zijui

Ook gaf zij dit aan eenen van hare naastbeftaandert

te kennen , die haar daar in toeftemde. pjuhamimed

deed toen zijn gebed, en ging zevenhiaal om den

Caaba rond, dit was een oude Tempel te Mel-ka^

die, naar de overlevering der Arabieren , door

ABRAHAM CU ISRIAEL ZOU gcbouwd zijn. Nu
volgden meer openbaringen, en zijne vrouw was

de eerde, die zijnen nieuwen Godsdienst aannam.

Na haar verklaarde zich zijn Neef ali. Zoon van

ABU TALEB , ccu kiiaap tnsfchcn de negen en elf

jaren, voot denzclven. Ec^n zijner Slaven , wicii

hij daarom tcrilund zijne vrijheid fchonk, als ook

AiiiJBEKER, een aanzienelijk ujan te ï\Ickka^ met

vijf anderen, die hij tot muhammèd leidde, waren

Kijne volgende aanhangers, bij welken Ipoedig nog

eenige andereu kwamen.

Dus bad hij, in drie jaren, heimeliik ccnigc ledin

voor zijn nieuw Godsdienstgenootlchap verzanuld.

XI. 1)£EL. X Maar
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IV Maar na verloop van dezclven gebood God hem,
BOEK a]ie 2ijne medeburgers openlijk daar toe uit te noo-

Afdeel. dip;'^"' 'Er daalden de volgende woorden van den

ni Hemel , welke daar na in den Koran ingevoegd

mc'^G.^y"- CS-74.) „ ó gij 5^^/^^;^/ fta op! predik!

Jaar 622. „ verheerlijk uwen Heer!" enz. Bedekte heet mu-
tot 814. jj^j^jj^jp.Q^ omdat hij, door eene fchielijke vcrfchij-

miig van den Engel verfchrikt, zijne vrouw gezegd

had, dat zij hem met eenen mantel zou bedekken.

Op dit bevel verzocht muuammed veertig van zij-

ne bloedverwanten op eene maaltijd, op het einde

van welke hij verklaarde, dat niemand in Arabic

zijn volk iet uirmuntenders kon aanbieden, dan hij

hun thans voorftelde. ,, Ik breng u,'* vervolgde

hij, „ zoo wel de goederen van dit als van het

„ toekomende leven. God heeft mij bevolen, u

„ tot Hem te roepen. Wie wil onder u in dit

5, werk mijn IVazir ,
(eigenlijk lastdrager, vervol-

gens medehclper of deelnemer in den last van eenig

ambt,) „ niijn broeder, vertrouweHng , en ambts-

„ waarnemer zijn?" Terwijl allen zich bedachten,

beloofde ali terllond, dat hij dit wezen wilde :

Deze was toen nog een jonge met druipende oogen

,

gezwollen buik, en uitgeteerde beenen. Evenwel er-

kende MUHAJNiMED hem vour zijnen broeder en

plaatsbekleedcr onder hen; en eischte, dat zij liem

gehoorzaamheid zouden bewijzen. Doch de gasten

lachten om dit voorflel, en zeiden tegen abu ta-

LEB, dat hij dus voortaan zijnen Zoon zou moeten

gclioorzamen.

Zonder zich hier over te bekommeren , vervolgde

Mü-
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KUHAMMED zijnen ^eg , hün hunne afgoderij en IV

ongeloof verwijtende, waar in zij aan hunne Vade- ^^^^

ren gelijk waren, en hen bedreigende met de ftraf AfdeeU

der Hel. Hier over bezwaarden zich de voornaam- ^lï

ften der Koreifchiten bij abu taleb, die, fclioon ,^g°2 q
geen volkomen aanhanger van muhammeds Gods- jaar 622.

dienst, evenwel zijnen Neef tegen hen verdedigde , '^1814»

waarom de Koreifchiten ook hem vijandig behan-

delden, en de aanhangers van mühammed, ten ge-

tale van 83, noodzaakten , met vrouwen en kinderen

naar het naburig Ethiopië te vlugten. mühammed
zelf verborg zich eenigen tijd in den omtrek van

Mekka. De Koreifchiten befloten in eene plegtige

verbindtenis , waar van zij de oorkonde in de Cnaha

ophingen, alle gemeenfchap met zijne fiimilie af te

breken; maar als hij hun, door zijnen Oom, liet

aanzeggen, dat God door eenen worm alle de lette-

ren dezer oorkonde , uitgezonderd die , welke den

naam van God uitmaakten , had laten wegknagen,

en zij dit waar bevonden, zoo werd deze verbind-

tenis weder vernietigd. Ondcrtusfchen verdedigde

zelfs zijn Oom den vaderlijken Godsdienst tegen

hem. Eene onderneming, om zijnen Godsdienst in

de ftad Al- Tajaf uit te breiden , mislukte hem ge-

heel. Hij leed bovendien vele vervolgingen , en hem

werd voor het gerigt opgelegd, om zijne Goddelijke

zending door een wonderwerk te bewijzen; en hier

zegepraalde hij volkomen. De Engel gaiuuüil ver-

icliccn hem en bemoedigde hem; en nu liet mü-
hammed voor de oogen van gansch Mekka eene

dikke duillcrnis ontdaan , vervolgens de maan te

X a voor-
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IV voorfchijn kcmen, die zich voor hem boog, hem
BOEK

jyjet gene verllaaiibare ftem den Gezant van God

Afdeel. noemde, vervolgens meermalen door zijne kleederen

ili flipte, en zich eindelijk in twee deelen fplcet, die

mC G ^^" '^^^ Hemel zich weder verëenigden. Ongeluk-

Jaar 622. kig flechts dat in het 54fl:e Hoofdjiuk van den Ko-
'°^ ^^4' ran , hetwelk den naam draagt van de Maan erkend

wordt. „ Het uur nadert, en de maan is vaneen

„ gefpleten geweest : Doch zoo zij een teeken

5, zien, keeren zij zich op zijde, zeggende: dit is

5, eene krachtige betoovering. En zij befchuldigen

„ van bedriegerij, en volgen hunne eigene lusten.'*

Evenwel, de opperde Richter, en wel 500 inwo-

ners van Mekka erkenden hem thans voor eenen

Goddelijken Lceraar; ook namen twaalf inwoners

van jfathreb zijnen Godsdienst aan, en verzaakten

den Afgodendienst, waar bij zich weldra meer inge-

zetenen van deze fl:ad voegden.

Voornamelijk verfterkte muhammed om (\tz(m

tijd het geloof en de verwondering zijner aanhan-

gers door zijn verhaal van de rcizc , welke hij , in

ééncn nacht, van Mekka naar 'Jniizakm ^ en uit

deze ftad naar den Hemel voorgaf gedaan te lieb-

ben ; waaromtrent echter de Muhammcdaanfche

Leeraars onderling twisten , of hij deze reize ligcha-

melijk, dan wel enkel in eenen droom, gedaan

hebbe. Als hij deze reize den volgenden dag open-

lijk verhaalde, befchuldigden hem zijne tegcnftrevers^

van leugen, maar auiibeker getuigde, dat alles

waar moest zijn, wat de Gezant van God verhaal-

de; evenwel verlieten hem fommigen van zijne aan-

hangers. Reeds
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Reeds had muhammed in de eerfle zamenkomst iv

vele burgers van Jathreb tot zijne aanhangers ge- ^^^^

maakt ; in eene tweede bijeenkomst , welke hij Afdeef.

's nachts op eenen heuvel bij Mekka met hen had, ÜI

zwoer hij hun eene eeuwige gunst , onder voorwaar- ^^'^ A
de , dat zij hem tegen allen aanval verdedigen zou- Jaar 622.

den. Zij vraagden hem, welke belooning zij daar ^°^ ^^^

voor zouden genieten? en hij antwoordde: het Pa-

radijs! Daar hij nu te voren geen' krijg had mo-

gen voeren, zeggen de Muhammedaanfche Schrij-

vers , maar de menfchen alleen tot God brengen , en

zelf alle lijden en alle vervolging met geduld had moe-

ten dragen
,
gaf God hem nu vrijheid, om de wapenen

te voeren tegen de genen , die hem als eenen leugenaar

gelasterd hadden , ook verkoos hij , uit zijne aanhan-

gers , XII lieden , om het volk te befturen
, geven-

de hun gelijke magt, als de Apostelen van jezus

gehad padden, maar het opperfle bewind behield

hij voor zichzelven.

Nu had MuiiAM.MED een' veiligen toevlugt, al-

zoo die van ^athreb verklaarde vijiinden waren van

de inwoners van Mekka. In de laatfle plaats be-

gon men zijnen aanhang zwaarder te vervolgen ,

zoo dat dezelve genoodzaakt was , naar Jathreh

te wijken. MinrAMMED zelf, op wiens leven een

toeleg gemaakt werd, vlugtte met AnuRRKRii eerst

in een hol bij I\Ickka
.,
en van danr insgelijks naar

'^Jathreh , wordende derwaards ook gevolgd door

ALi. Sedert kreeg deze llad Jnthreb ilcn naam

van Medina , (de //ad,) bij uitnen]eu(ilieiil , cti

van deze r/ifgf, (Iledsjtra,) in het janr 622 be-

^ 3 i^int
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IV gint de tijdrekening der Muhammedauen, Te Me-
BOEic diua j met blijdfchap ontvangen zijnde , bouwde hij

Al'deel. ^'^^^ ^^" Mesdjis ^ een beJehnis , van waar de

lil naam Moskee , voor een' Muhamviedaaufchen Tcm-

na C. G. P'^^* ^^^ ^^"^ '^y ^^" ^^^'' P^rfij^''! i'if» om op

Jaar 622. het grondgebied van Mekka te ftroopcn , en de
tot 814. Xaravat7en der Koreifchiten te plunderen. Ecre

dcrzciven werd overvallen, maar muiiammi-d wilde

eerst van derzelver buit geen deel voor zichzelven

nemen , omdat het gevecht was voorgevallen in

ccne der Heilige Maanden , in welken de Arabic-

ren niet oorlogen mogten. Maar een Goddelijk be-

vel ontfloeg hem van die zwarigheid (*), en gat'

hem vrijheid voor den Godsdienst in elke maand

te vechten. Thans fchreef hij zijnen aanhangcren

voor , om zich , bij het gebed , naar den oord te

wenden van Mekka ^ of de heilige Caaha aldaar,

gelijk God hem geboden had (f). Om het tccken

des gebeds te geven, bediende hij zich eerst, op

de yoodfche wijs , van ecne trompet ; vervolgens

van eene klap of klep; maar eindelijk kreeg een

zijner aanhangers eene openbaring in den droom

,

en federt is eene uitroeping in gebruik gebragt der

woorden: ,, God is groot! Daar is geen God,

„ dan de ccnige God ! en muiiammed is zijn Pro-

„ fcct !
" welke uitroeping nog de plaats van klok-

ken bli de JMuhammedancn vervangt.

Zijne aanhangers werden in hun Geloof verrterkt

,

toen

(•) Koran H. 2. vs. 17.

(t) Koran II. 3. vs. 96.
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teen zii, in het jaar 623, ecne overwinning op de iv

Koreifchiten beiiaalden , die driemaal fterker waren, ^^'^*

dan zij; degenen, die van hen fneuvelden, werden Afdeel.

als Martelaren aangezien, maar de gevangenen, op Iil

den vijand bekomen, werden op mü?iammeds last .^g"*^ q
nedergefabeld. In vele andere oorlogen, mcr Arahi- Jaar 622.

fche Stammen, had hij bijkans alcijd de overhand. ^°' ^H»

Ook bedu'ong hij eenen Joodfchen Stam, omdat

de Joden hem naar het leven gedaan hadden; maar

in dit geval, behield hij, volgens ecne Goddelijke

bcflisfm^ (*), den buit geheel voor zich alleen.

Van eenen anderen 'Joodfchen Stam liet iüj 700 ge-

vangeren , die zich overgegeven hadden , ter dood

brengen. Behalven den bljftand der Engelen, door

welken hij deze overwinningen behaalde, gebeurde

'er volgens de Muhammedaanfche Schrijvers ook

andere wonderen , onder anderen het fpiizigen van

ecne menigte menfchen , met weinige levensmid-

delen.

Dus in weinige jaren een groot deel van Arahic

bemagtigd hebbende , dacht hij gezag genoeg te

hebben , om ook de naburige Vorsten , tot het aan-

nemen van zijnen Godsdienst , te noodigen. Dit

voordel liet hij, in het jaar 628, aan den Perfi-

fchen Koning khosru doen, door cencn afgezant.

Deze fcheurdc den Brief van ^ruHAMMFD aan (luk-

ken , en gebood zijnen Bevelhebber in Gelukkig-

Arabi'é^ om muhammed, als CLiien vcrltoorder der

vrcdes , aan hem over te zenden. Doch , ilewijl

MU-

() Koran II. 59.

X4
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W ML'HALMED, dooF ccne Openbaring, vernam, dat

noF-R KHOSRU door zijnen Zoon sciiirwia, of siroes ,

/kO.leel. was omgebragt , en ook zijn Rijk Ipoedig verwoest

UI zoih worden, en dit aan den Bevelliebber bekend

n^C G ^'^^ niaken, met last, om tot zijnen Godsdienst

J
; <^22. over te gaan ,

gelioorzaamde deze met andere Per-

f )t
^>i4' fianen in ^rak'ë, toen zij de bevestiging van dit

berigt kregen. Hetzelfde 1 et hij aan den Grickfchen

Keizer heraclius voorflaan , van wien hij, ten

minden , een beleefd antwoord , en gefchcnkcn

,

omving. Op geliike wijze beantwoordde mokau-

KAS , Opperbcrtuurder van 's Keizers inkom den iti

Egypte^ docli die een ^'akohiet was , en zich ,

gedurende den tegenfpoed des Keizers, in den Per'

fifchen oorlog , onafhankelijk gemaakt had , de

UitnOOdiging van MUHAMMED. NAGJASCHI,0f acha-

MA , Koning van Ethiopië , die reeds voor eenigcn

tijd MUiiAMMP^DS Geloof had aangenomen , toen

deszelfs aanhangers in zijn Rijk gevliigt waren ,

deed dit ihans, op zijne aanmaning, nog plegti-

ger. Bij fommige Arahifche Vursten hadden dezelve

voorftellen maar gedeeiteliik het gewcnscht gevolg.

In het jaar Ci^^J trof hij een befland met de AV
reifchiten , voor tien jaren , en deed toen eene be-

i^cvaard of plcgtigcn omgang rondom de Caaba

;

maar in het jaar 629, voorwendcncfe , dat zij het

heiland gclchondcn hadden, bi legerde en veroverde

liij eindelijk Mekka , welks inwoners hij echter voor

vrijgelatenen verklaarde, alleen met uitzondering van

ees mannen en vier vrouwen, die volftrekt het le-

ven verliezen moesten. Eene zijner ecille verrig-

lin-
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tingen aldaar was, dat hij zevenmalen op zijnen IV

kemel rondom de Caaba reed, en vol eerbied met ^^^^

zijnen Itaf den hoek van den zwarten Heen aan Afdeel,

denzelven aanraakte, die door den Engel gabriel ,^ ^^J,
, , . 1 Tl 1 1

1' .. IV, Hoofdfr.
heel vv]t van den Hemel gebragt zal zijn. Maar „3 q^ q_

als hij in den Tempel wilde gaan , en de Afgods- J^ar 622.

beelden in denzelven zag , liet hij die 'er uithalen ^^ ^'

en verbrijzelen, gelijk hij ook door zijn Krijgsvolk alle

Afgodsbeelden in de nabuurfchap liet vernietigen.

Thans meester van Mekka, en van de Caaba,

het bij alle Arabieren zoo geëerd Heiligdom, kon

MUHAMMED aangemerkt worden, als de Oppervorst

van gelieel Arabi'é. 2.iAh was een Grieksch - Kei-

zerlijk leger reeds door zijne Veldheren gcflagen;

thans trok hij zelf, aan het hoofd van 30,000 man-

men, naar Syrië, maar de Grieken waagden het

jiiet, hem (lag te leveren. Wanneer eenige togt

ongelukkig afliep, o£_e^ig misnoegen onder zijne

aanhangers ontdond , was zijn geheiligd gezag groot

genoeg om , door eene magtlpreuk , allen te vrede te

ftellen. Eenmaal werden ziine eerfte vrienden van

JMediua , die door den naam van y^nfari'érs of

wedemakkers , medehelpers , onderfcheiden werden ,

oprocrig, omdat zij, bij de verdeeling van den buit,

geheel voorbijgegaan waren ; maar muhammed
hen voor zijne tent opgeroepen hebbende , beflrafte

licn nadrukkelijk , dat zij zich ann tijdeliik goed

vcrj^anptcn , daar zij hem den Profeet onder zich

hadden ! En de uitwerking was , dat zij hem op

iiiiuw van hunne nnderwerping verzekerden.

Uus ten top vun luiller verheven llicrf mumam».

X *) MP.U
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IV MED te Medina^ den 17 den Junij des jaars 632,
BOEK of in het elfde jaar der Hedsjira , in het ósfle of

Afdeel. ^5^^ J'^''^'
^^" ^''" ^"^^^^

' ^^" ^'^ gevolgen van het

III vergift, hem een' geruiraen tijd te voren gegeven
*^° A door ecne vrouw , met oogmerk , om hem als Gods

na c u. o 3

Jnar 622 . Profeet te erkennen, indien het hem niet benadeelcn

tot 814. 2Q^i^ i^ort voor zijne dood bood hij openlijk in

de Moskee vergoeding aan elk aan , wien hij mogt

verongelijkt hebben , en als een zijner onderdanen

cene kleine fomme gclds van hem terug eischte , liet

hij dat met de verloopene renten terflond betalen.

Op zijn fterfbedde eischte hij nog inkt en pen, om
een onfeilbaar voorichrift voor zijne aanhangers op

te Hellen. Maar ecnigen der omftandcrs hielden dit

voor ijlen , terwijl anderen 'er op aandrongen , dat

hij zulk een opftel zou maken, tot hij hun allen

het fliilzvvijgen opleidc , zeggende , het past niet,

dat men kijve in tegenwoordigheid van eenen Pro-

feet. Nog behoort onder de omfiandigheden van

zijn fterven , volgens de Bluhammedanen , dat de

Doodsengel iicra door den Engel gabriel moest

bten verzoeken , om hem te mogen afhalen.

De Grie- Tot hier toe zijn deze bcrigten getrokken uit de

ken ze,;,'- verhalen van Muhammedaanfche Schrijvers, die in

MUHA\r- dczelvcn vcrfcheidene gezigtcn en wondergcbcurtenis-

MED de (en ingevuld en aan hunnen Profeet hebben toege-

"^Tekte'^^
fchrcven, maar voor het overige ecne goede gclei-

gehnd delijke fchikking in hunne verhalen gebrngt hebhen,

heeft.
terwijl de Griehfcie Schrijvers van deze en de vol-

gende tijden ons niets zekers noch aaneenhangende

melden, maar zich met fchelden en lasteren ophou-

den.
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den. Alleen heeft theofanes deze bijzonder- IV

heid' (), dat muhammed met de vallenue ziekte ^°^^

bezet geweest is. Wanneer zijne vrouw zich daar Afdeel.

over beklaagde, dat zij , van zoo aanzieneliiken „ ^^l,„
„ , , ,

'
•,. Hooidir.

ftaat, niet alleen een arm, maar ook een ellendig „a c. G,

Hiensch getrouwd had , verhaalde hij haar , om haar J^^r <^-2.

gerust te (lellen, dat de Engel gabriel hem van
"^'

tijd tot tijd verfcheen , en dewijl hij deszelfs gezigt

niet verdragen kon , zeeg hij in bezwijm neder.

KADiDsjA had kennis aan eenen Monnik , die om
zijne dwalingen in het Geloof was weggejaagd ,

wien zij alles verhaalde, ten einde 'er zijne meening

over te verfiaan. Deze bevestigde, het gene imuiiam-

med gezegd had, met bijvoeging, dat deze Engel

aan alle de Profeten gezonden werd. Thans ge-

loofde zij haren man ; ftrooide dit ook onder de

vrouwen uit, dat hij een Profeet was; en van de-

zen kwam het eerst onder de mannen. Dit verhaal

heeft men vervolgens onder de Christenen, als be-

kend , aangenomen. De Arabieren zeggen van hun-

nen Profeet, dat hij fomtijds hoofdpijn^ (^fodea^^

had. Nadien nu de letter Dal met de letter Re
in de Arahlfche Handfchriftcn zoo veel gelijkheid

hebben, dat men ligtelijk de ddne voor de andere

kan nemen, kan heel ligt iemand voor foclea^ (hoofd-

pijn^) gelezen hebben forea , hetwelk Juist de

vallende ziekte bctcekent. Misfcliien kan iemand

op/.etrdijk dus gelezen hebben, hoewel het volgens

de berigtcn der Arabieren zclven heel goed te he*

(*) Chron. pag. 377,
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rv grijpen zou zijn, dat muhammed heel wel in flaat

BOEK geweest zij, om van foortgelijkc toevallen, ten be-

Afdeel. hoeve van zijne Goddelijke Openbaringen , gebruik

III te maken.

na C. G.
^'^^'^ '*^^^ ^y ' ^''- '^ zeker , dat wij geenen gelijk-

Jaar 6:2. tijdigen Levensbefchrijver van hem hebben , maar
^^^ ^^^ '

hij zelf heeft een GedenkJItik van zijn Geloof na-

Eonigbe-S^'l^ten. Te weten, zijne mondelijke uitfpraken over

rigtvan den Godsdienst werden omtrent een jaar na zijne
denKonni

i ^ r 1
• r. 1 1 •••• 14ood , oi wat later , in een Bock bijecngebragt

,

hetwelk Koran , ( Ferzaweling of Leesboek , ) of

met het lidvvoordje al, (^ de of het^^ Alkoran ^

(^de Verzameling of het Leeshoek ,) genoemd wordt.

Dit werd bezorgd door abubeker , die hem in

het Bewind is opgevolgd. Doch als 'er, in het

vervolg , meer aTTchriften van gemaakt werden , die

onderling verfchilden ,
gebood de derde Chalif,

OTHMAN , eene menigte affchriften naar het oor-

fpronkelijke van abubeker te laten maken, en alle

de overigen te verbranden. Deze Koran is twee-

malen in Europa geheel in druk uitgegeven , door

ABU. HiNCKELMAN , te Hamhurg i6(j4., en door

LUDOv. MARRACCi, de laatlte met eene wederleg-

ging, te Par'js 1698, behalven verfcheidene uitga-

ven van enkele gedeelten of Hoofdlhikken ; ook zijn

'er verfciieidene Overzettingen van gemaakt in Eu-

ropifche talen.

Deze Koran beflaat uit 114 Afdeelingen of

Iloofdftukken, door de Arabieren Sura's genoemd,

van geheel ongelijke grootte, en onder bijzondere

oplchviftcn, onileend van derzelver inhoud, of van

een
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fcn woord , hetwelk in het begin derzelven of ver- iV

der voorkomt, bij voorbeeld, de koe ^ het geflacht boek

van AMRAM, de vrowA'en ^ het vee, jonas, jozef, Afdeelir

ABRAHAM, MARIA, de mier, de gefchiedeiiis , de IH

fpin , de^ Schepper , imuhammed , de opftanding , de
^^
y. J

herg, de elefant , de maan, de bedekte, enz. Deze Jasr 622.

Sura''s volgen elkander niet in tijd -ordening, veel ^"'' "^^ '

minder (laan zij in verband met malkander. Dik-

wijls toch werden zij aan muhammed geopenbaard

,

als zijne omftandigheden eene toelating, eene vrij-

fpreldng van zijne daden enz. vorderden , of wan-

neer z^ne aanhangers morden, of zwarigheden en

bedenkingen maakten. Met dit alles is het aroote

doel van dit Boek, zijnen Godsdienst te verklaren,

en door God zelven , als den besten der Godsdien-

ften , te laten bevestigen.

lMU^AM^n!:D zelf verhief den flijl van dit Bock

,

als onnavolgbaar verheven , te weten , het waren

Hemelfche Openbaringen, door den Engel cabrikl

dus ingekleed, labid , zijn tijdgenoot, een Ara-

bisch Dichter, die de eer genooten had, cat een

zijner gedichten, hetwelk den prijs behaald had,

naar de gewoonte der oude Arabieren , in den

ingang van den Tempel te Mekka was opgehan-

gen , liet zijn gedicht afnemen , en de tweede Stira

van ML'iiAMAnii) , als voortreflcliik fchoon in de

plaats hangen; ook werd hij een belijder van imu-

IIAMMEOS Godsdienst. Deze plaats uit den Koran

^

di>or welke de Dichter bekeerd werd, wonlt, in

der ilaad, door lieiien van imaak, gelijk j. d. mi-

cuAELis, voor de fchoünlle van ilit Boek gehou-

den ;



334 K E R K E L IJ K E

IV den ; zij fpreekt van de genen , die een' tijd lang geloo
BOEK vigen geweest zijnde , weder van het Geloof waren

Afdeel. afgevallen , met deze woorden ; „ Zij zijn den genen

Ili
^ „ gelijk, die voor zich zelven een licht ontfteekt.

na°C G. " Zoodra het begint te fchijnen , ontneemt God hun

Jaar 622. „ hun licht, en leidt hen in het duider, dat zij niets

^^^ ^^^ ' „ zien. Zij zijn doof, ftom , en bünd , en keeren

„ nooit weder tot denregten weg. Of het gaat

„ hun, als wanneer eene wolk vol duiftemis, don»

-,, der en blikfem , den Hemel bedekt; wegens het

5, kraken ileckt men, niet doodsvrecs, de vingers

„ in de ooren , en God heeft de ongeloovigen in

„ zijne magt. De blikfem ontrooft hun bijna de

„ ooren; zoo dikwijls hij fchittert , gaan zij bij

„ deszelfs glans ; en als die in donkerheid ver-

„ dwijnt , (laan zij ftil. Als God het wilde , zou*

„ den zij gehoor noch gezigt behouden." En toü

deze hoogte klimt de geheele Koran niet eens;

veel meer is de flijl van dit Boek zichzelven ge-

heel ongelijk, en zelfs is, volgens den gemelden

geleerden , deze plaats niet eens volmaakt dichter-

lijk., maar een mengelmoes van Poëzij, Profa, en

Rijm.

Gods- Moeijclijk is het, uiteen zoo wanördenlijk Boek,
dienstlecr

^^j^ geheel aanëenliauj^end zamenftel van Godsdienst
van Mu-

HAMiMED. Op te maken. Eigenlijk rust het flelfel van iviu-

HAMMED op deze Belijdenis: ^Er is geen God^

dan de eenige God, en muhammed is Gods Ge-

zanik waar mede verbonden zijn de voorfchriftcn

van het Gebed, van het geven van aalmoezen, van

het vasten in de maand Ramadan ^ en van de Bc-

de-
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bevaart naar 3Ljkka (*); deze vijf punten maken IV

eigenlijk het ware Geloof, {Is/am^') uit; met dit ^*^^*

woord, noemt muhammed zijnen Godsdienst, en Afdeel.

van hier de ware Gelooyigen 3Ios/emin, waar uit lil

het woord Blufelman gevormd is. Voorts zijn de ^^q . q
volgende eenigen van zijne voornaamfte leerftellin- Jaar 623.

gen, die in den Koran voorkomen. Zijne hoofd- ^^^ ^'4*

(telling is altijd: God is één, (Sur. CXlf.) De
Afgoderij is van God vervloekt. {Sur. IV.) Daar

zijn dus geene drie Goden. Verre zij het ^ dat

God eenen Zoon zou hebben. Christus jezus, de

Zoon van maria , en de Gezant van God, en zijn

Woord , hetwelk hij in maria verplaatst heeft , en zijn

Geest , is niet zoo verwaand , dat hij weigeren zou

,

een knecht van God te zijn. ( Sur. IV. ) God is

almagtig , alwetend , alomtegenwoordig. ( Sur. II.

LVIII.) Hij is fireng in het ftrajfen , maar te

gelijk barmhartig en verzoenelijk. {Sur. V.) Hij

heeft den Hemel en Aarde in zes dagen gefchapen.

( Sur. VII. en IX. ) Den mensch heeft hij uit ge-

jiold bloed, uit weggefchud water en uit klei ge-

fchapen. ( Sur. XXXII. ) Van de Engelen wist

MüHAiviMED, uit zijne gewaande openbaring, dat

zij Gods voornaamftc Dienaars en Boden zijn, en

daar toe twee en meer vk-ugclcn gekregen hebben.

{Sur. XXI.) Elk mensch heeft zijnen bejcherm-

engel. { Sur. XIII. ) Zij fchrijven alle handelingen

der menfchen op. { Sur. L. ) eu bidden ook voor

hen. ( Sur. XXXIII. XL. ) Onder de Engelen

noemt

(•) RLLANu de Reliir. iMi^hamvied. Libri duo.
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IV noemt hij voornamelijk gacriel , dien hij voor deft

BOEK Heiligen Geest fchijnt te houden , door wien jezus

Afdeel. verllerkt is geworden. (^Sur. II.) De Duivel is

'^^1 uit een vuur gefchapen, hetwelk door deir heeteii

na C. G. ^^^"'^ ^^ aangeblazen. ( Sur» II* enz. ) Door den

Jaar 622. Duivel is adam en eva in het Paradijs tot den

^^^ ^^
' val gebragt. Evenwel nam God adam weder irr

g^iade aan. {Sur. VIL XX.) Voons zorgt God
voor alle tnenfchen; maar hij zegent alleen , wien

hij zegenen wil; hij ilraft, wien hij wil, en ont-

fermt zich 5 wiens liij wil. ( Sur, XXIX. ) Hij leidt

in dwaling en in waarheid ^ wien hij wil; een deel

der menfchen heeft hij, uit kracht van een befluit,

voor eeuwig aan de dwaling overgegeven, omdat

zij God verloochend, en de Duivelen tot befcher-

mers aangenomen hebben. (^Sur, VII. XVI, XXXVI.

XLII. ) God heeft het lot van elk en een ieder

tnensch onherroepelijk hejlemd ; 'm zijn Boek der

Voorzienigheid en der Raadsbejluitcn is alles, wat

hun bejegenen zal, vastgefteld. {Sur. III. XXVIF.

)

Evenwel heeft hij nooit eene flad, of een volk ge-

ftraft , zonder hen te voren door zijne Gezanten

gewaarfchuwd te hebben. {Sur. VI. Wil. XXVIII.)

Wie boete doet, gelooft, en goede werken verrigt,

dien verizeeft hij. {Sur. XXV. XLII.)

Uitvoerig genoeg verklaart zich imuiiammed, hoe

God de menfchen tot zijne kennis en verêering ge-

leid heeft. Als God gewild had, zegt hij, {Sur*

XLII. ) dan zou hij alle menfchen dcelgenooten van

ecnen eenigen Godsdienst gemaakt hebben, maar liij

bewijst zyne genade, wien hij wil. Li den eerf^en

leef
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klftijd der wereld bleven zij ook zoo lang bij ééfien iV

Godsdienst^ tot zij meer onderwijs kregen van de ""j^^

eenheid van God. Maar in eiken leeftijd, en onder AfdeeU

elk volk heeft God Gezanten gezonden ^ dan En- l^l

gelen , dan Menfchen, Onder dezen waren he- „^ q^ q^

NOCH, (bij hem edrisch,) noagh, loth, abra- Jaar 622*

HAM, ISMAEL, JOZEF, MOZES , wlcr gefchJcdenls
^'•'^ ^^*

hij met vele anders geheel onbekende omftandighe-

den verrijkt. Dus kwamen 'er, van tijd tot tijd,

vele Goddelijke Openbaringen onder de menfchen,

die alle door den Koran bevestigd worden. Doch

•de voornaamften zijn de IP'et en het Euangelie,

Omdat deze in gefchrift gebragt zijn, heeten de

yoden en Christenen bij hem het Folk des Boekt»

JEZUS was de Zoon van biaria, aan haar zond

God zijnen geest , ( den Engel gabriel
, ) dien zij

voor een' waar mensch aanzag, om liaar te melden,

dat God haar met dezen Heiligen Zoon, het onder-

.-pand van zijne barmhartigheid jegens de menfchen^

befchonk. Zij ontving hem, en kreeg hare barens-

weeën bij eenen Palmboom ; daar fprak haar ga-

75RIRL troost toe , waar op rijpe dadels tot hare

verkwikking afvielen. Haar kind gebaard lubbende,

bragt zij het bij hare naastbellaandcn , aan welke

dit kind tcrllond verklaarde, dat hij een knecht van

God was. {Sur. XIX.) Dezen jezi;s rnstte God
toe met kracht, om wonderen te doen, en ver-

liodgile zijne nainiir ilour i\ii\\ Heil. (Jcest. (6'wr.

II.) Evenwel is hij niet Cods Zoon ^ zoo als de

Christenen voorwenden , die door hmnie Rlonnikn

bi'drngen ziin. {Sur. IX.) Ook heeft hij nooit Kxt

^I. Deel. Y de
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IV de menfchen gezegd, dat zij hem en zijne Moeder
BOEK fjgast den eenigen God tot tn-ee Goden zouden aan-

Afdeel. nemen. QSur. V.)- Daartegen liebben hem de

ill yooden ook niet gekruist; maar aan hunne wraak

M°C G. '^ ^^" mensch overgegeven, die naar jezus geleek.

Jaar 622. wien God tot zich verhoogd heeft. ( Sur. IV. )
'"' ^H' Als nu, volgens muhammed, de oude Goddelij-

ke Openbaringen misduid en flecht gebruikt waren,

zoo moest eindelijk muhammed te voorfchijn ko-

men. (5'«r. XXXIII.) Van hem heeft mozes in

zijne wetten voorzegd, maar de Joden hebben de

plaatlèn, welke op hem zagen, weggenomen, of

vervalscht en verdraaid. ( Sur. II. IV. V. VII. )

Ook heeft jezus tot de Joden gezegd : „ Ik ben

j, waartijk Gods Gezant aan u , die bevestigen

„ moet, wat van mij in uwe Wet gezegd is ge-

„ worden ; en bovendien breng ik u eene blijde tij-

„ ding van eenen Gezant, die na mij komen, en

„ ACHMED , (volgens de afleiding hetzelfde, als

„ MUHAMMED , ) heeten zal. "
( Sur. LXI. ) mu-

hammed is uit den edclftcn Stam van zijn volk

verwekt; wel een ongeleerd man; maar de Gezant

van God^ en hef Zegel der Profeten, {Sur. UI.

VII. XXXIII.) Zijne beftcmming is, een duidelijk

Prediker , een zoet Euüngdist , en een fcherp W'ct-

verkondiger te zijn. {Sur. XI. XVII. XXXVIII.)

Vergeefs heeft men van hom begeerd, dat hij met

cene fchare van Engelen komen zou, als zijn voor-

geven gegrond was; want dezen worden niet zon-

der gewigtige oorzaken op de wereld gezonden.

(5«r.XV. XVil.) Ook hebben die van iMckka
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\Oênderwerken begeerd, als zij in hem gelooven IV

zouden; doch wonderwerken komen alleen aan de ^'^^^

Goddelijke magt toe, hij muhammed is alleen een Afdeel.

openliik. Leeraar. De ongeloovigen hebben ook ÏH

„ r • A- ' A Hooidft.
zulke Leeraars verworpen , die met overtuigende

^^ q q
wonderwerken tot hen kwamen. ( Sur, VI. XIII. Jr.ar 622.

XIV. XVII. XXI. XXIX. XXXV.) Daartegen is ^°^ ^H»

aan muhammed de Koran medegedeeld; een zoo

voortreffelijk Boek, dat Engelen en Menfchen, met

verëenigde krachten, niets, dat daar aan gelijk is,

vervaardigen kunnen. Wie zich verftout, om te

beweeren, dat muhammed dit Boek gemaakt heeft,

jieme de proeve, om flechts eene Sura te fchrijven,

zoo als die in hetzelve bevat zijn. (^Sur, II. X.

XVII. XXXIX. LXXU.) De Arabieren zeggen

wel: indien de Koran aan een' aanzienelijk man van

hun land was toebetrouwd , dan wilden zij hem

aannemen; maar God deelt zulke voorregten uit

naar zijne vrije barmhartigheid. {Sur. XLIII. ) Ook

zeiden zij wel: de Koran behelst flechts oude vroo-

me fabelen; muhammed heeft hem verdicht; hij is

een bezetene. ( Sur. VIII. XXI. Lil. ) Maar de

Koran is eene openbaring van den Heer der Werel-

den; de goede geest, (gabrhïl,) heeft hem in

zijn hart gcbragt ; de/.en Engel heeft muhammed /
zelf go/.icn. Alken ongeloovigen kunnen twijfelen

,

of het een oorf|)ronkelijk Godilelijk Boek zij ; eenige

plnatzen daar in zijn wel, wct^ciis de bedden, dui-

ller, en de kwaiijkgeziihlcn biijvcn bij dezelven

(laan; maar God alleen knn ze verklaren: en hij

Zuu MUHAMMED ook gclliaft liebbeu , als deze iet

V 2 vim
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IV van God uit zijne eigene herfenen had opgefchre*

BOEK ven. (Sur, U. IH. XXVI. XXXII. LUI. LXIX.

)

Afdeel. ^'^ ^'^^^ "" ™^^^ geloofd worden van de genen,

lil die den waren Godsdienst belijden; (Sur. III.)

na'c G ^^^^ ^^^" omftandig worden ook de pligten van

Jaar 622 den Godsdienst door muhammed voorgelchreven.

^°^ ^H - Overal fcherpt hij eerbied , gehoorzaamheid , en ver-

trouwen op God in, en heeft daaromtrent uitmun-

tende vermaningen. ( Sur. II. ) Hoofdzakelijk dringt

hij aan op eerlijke gezindheden ^ die voo^ de ahve-

tendheid Gods niet te fchroomen hebben. Volgens

zijne leere is boete noodig, om vergeving van God

te verkrijgen. ( Sur. IV. ) Zeer vlijtig prijst hij

het Gebed aan , ( Sur. XXIX. ) hetwelk dagelijks

driemaal , 's morgens , 's avonds , en in den nacht

verrigt moet worden. ( Sur. XX. L. ) Met het ge-

bed wil hij aalmoezen gepaard hebben, die hij ins-

gelijks ten nralrukkelijkften aanbeveelt. ( Sur. If.

XXXV. LVII. ) De Bedevaard naar Mekka, tot

Gods woning , de Caaba , moet in de heilige maan-

den volbragc worden; en wie niet zelf met zijn

huisgezin in dat heilige hins tegenwoordig kan zijn

,

is fchuldig, om tien dagen lang te vasten. (Sur.

II.) Bovendien is ook de maand Ramadan, (de

iie'^cnde der Muhammedaanfche maanden , die , de-

wijl zij maanjaren hebben, door alle jaartijden rond-

loopt,) gelchikt tot vasten^ hetwelk tot den avond

van eiken dag gevierd moet worden. (Sur. II.)

Merkwaardig is ook de verpligting t<n den Gods-

dieufl'igcn krijg, welke allen opt^elcgd wordt, die

iiiet zwak , ziekelijk , en arm zijn. Eigenlijk moet

de-



GESCHIEDENIS. 341

dezelve tegen de Afgodendienaars gevoerd worden, iv

die men overal kan ombrengen , waar men ze vindt, ^°^*

tot dat de wnre Godsdienst algemeen geworden is. Afdeel.

(^Sur. VII. IX.) Dus wordt tegen de Joden en iH

Christenen eigenlijk geen aanval geboden , wier
^'^J^^ q

Godsdienst, hoe zeer zij dan ook dwalen, evenwel jaar 622.

ook de ware genoemd wordt. Over het geheel zal ^^^ ^^^*

niemand tot den waren Godsdienst gedwongen wor-

den. (^Sur, II.) Maar die genen, die in den Gods-

dienfligen oorlog het leven verliezen , zullen , als

Martelaars, zekerlijk bij God komen. {Sur. II. en

In de zedeleere van muhammed, in welke men

anders weinige deugden voorbijgegaan .vindt , en

weinige ondeugden, tegen welke hij niet eruftig ge-

waarfchuwd heeft, verdienen echier fommige (tuk-

ken aanmerking. Hij veroorloofde de veelwijverij\

„ vreest gij," zegt de Koran ^ (Sur. IV.) ,, dat

j, gij u jegens al te veel vrouvven niet behoorlijk

,, gedragen mogt: zoo neemt zulkeu tot vrouwen,

,, die u behagen, twee, of drie, of vier; maar

„ tjiet weer. Maar zijt gij bezorgd, dat gij u je-

,, gans zoo velen niet billijk gedragen mogt; zoo

„ trouwt 'er flechts eene ; of JJavinnen , die uw
,, eigendom geworden zijn." Evenwel zoekt hij de

Echtfchcidingen, zoo veel doeiielijk , voor te ko-

men. (Sur. 11. IV. ) Op de vraag: of de wijn en

de gcluksfpclcn geoorloofd zijn ? antwoordde mu-

iiAMMKij. (Sur. II.) „ In het édn en ander ligt

„ eene zware zonde, alhoewel beide ook iet nut-

„ ligs fchijncn te hebben." Op eene andere plaats,

Y 3 (vSV/r.
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IV {Sur. V.) verklaart bij zich bcpaalder , in df«

Boiwi i[2a.m van God : „ Zeker , geloovigcn , de wijn ,.

Afdeel. ?» ^^^^ lotlpel, de beelden,*' ( waarfchijnelijk de klei-

III ne gelnedene beelden, welke de Arabieren op het

n-i'^C

*^

G ^•^'^^'^^^Ü'*^^ gebruikten , ) „ en de voorzeggingspij-

J-ar 622. „ len , zijn een gruwel , en een werk des Satans,

tot 814.
^^ Mijdt ze daarom, opdat het u welga! Door

„ den wijn en het fpel zoekt de Satan haat en

,, vijündfchap onder 11 te fiichten, om u van het

„ aandenken aan God en van het Gebed af te

„ houden."

Zijn Godsdienst ging ook , met eenen vasten

tred , verder dan het tegenwoordig leven. Dit te«

genwoordig leven noemt hij ccne bcdricgelijke ver-

zorging, een armoedig huisraad, dat voor de God-

vruchtigen van geene beduidenis is. Goederen en

kinderen zijn een fieraad van dit leven; maar goede

werken hebben dit vooruit, dat zij bij God bcloo-

ning uitwerken, en in den mensch hoop verwekken.

( Sur. Ilf. IV. Xllf. enz. ) Over het algemeen

moet alles door de Op/landing tot God terug kee-

ren. (^Sur. III.) Wanneer voor den gog en ma-

coG de weg geopend wordt , zullen de menfchen

\\)i de Graven toelhel'en. ( Si<r. XXI. ) Ook zal

ile komst van jezüs ccw tccken zijn, dat het uur

des oordeels dra flaan zal. {Sur. XLIII. ) Ook is

de algemeene oordeelsdag zeker. {Sur. III. XXV.

enz.) Waar van de tijd aini God alleen bekend

is. ( Sur. XI. LXVII. ) De vroomen zuILmi in het

Paradys ingeleid worden, in den Hof van Eden^

waar rivieren van water zijn, hetwelk niet bcdcrwn

kan;

'
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kan; rivieren van melk, die haren fmaak behoudt; iv

van wijn, die licfeüjlv door de l;ecl gaat; en van ^^^^

den zuiverlten honig. QSur. XLVII. ) Daar zullen Afdeel.

de zaligen op zijden kusfens rusten, die met goud UI

geborduurd zijn. Daar zullen heerlijke vruchten , ^^^^^ q
vleesch en gevogelte , tot hun gebruik bij de hand Jaar 623.

zijn. In hun gezelfchap zullen zich fchoone Maag- ^0^814.

den , met groote zwarte oogen , fchoon als robijnen

en parelen , die nog in hare fchelpen liggen , bevin-

den. Dezen zullen, in den echten (land, nooit op-

houden , Maagden te zijn. Dit zal de belooning

zijn der Godvruchtigen voor hunne goede werken.

{Sur. XVilI. XLIV. LV. LXXVIIl.) Doch, het

gene oneindig meer is, dan dit alles, zij zullen het

hoogde welbehagen van God genieten. (^Sur, IX.)

Hier bij behoort men echter aan te flippen, dat vele

MuhammecJaanfche Leeraars Atzt zinnelijke voor-

llelien niet letterlijk, maar leenfpreukig van de on-

begrijpelijke hoogfle zaligheid willen verdaan heb-

ben (*), waar toe men ook eene uitfpraak van

MtiHAMMED zelvcu bijbrengt (f). Aan den anderen

kant maakt hij ook van de plagen der hel voor de

Godloozen ijfelijke aflchiUleringen. Zij heeft zeven

poorten, waar van elke een deel der verdoemden

ontvangt. {Sur.YM^ Zoo dikwijls hun de huid

door het helfche vuur verbrand is, zal God hen,

om hunne martelingen te vermeerderen , met eene

nieuwe huid overtrekken. {Sur. IV.) In dit eeii-

wi-

(*) RELAND (Ie Rel. Mob. L. II. p. 202.

(t) In POCüCKU Not. ad Port. Mos. f. 304.

Y4
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IV vi'ige vuur zullen zij niet kunnen leven of derven,

BOEK allioewel zij ook fchreeuwen zullen , dat zij troedc

AfdeeU ^^'t^rl^en willen doen. ( Sur. XXW. LXZZX^il. )

lil Aan een' keten gefloten van LXX ellen lang, zullen

m^C^'^G ^^i ftin'^^"^ ^^s» "^ P'^^^^ ^^" fpijze, eten, en koo-

Jaar'^aa! kend water drinken. {Sur. XXXVIII. LXIX.

)

tot B14. Qp ^]^,2^Q w'iyAC heeft muiiammed vele Godsdien-

r.cöor- ^'g^ leerdukkcn der ^oden en Christenen behouden,

clecling fommigc verworpen, andere bijgcvce2,d, en bij dit

\.iii Mü-
jj^g voorffcwend, een Goddelijk Gezant te zijn:

maar als men hem Vraagt naar het bewijs zijner

Goddelijke zending, durfde hij zich niet op wotider-

y^'erken , noch ook op voorzeggingen beroepen ; al-

leen moest de fchoonheid en verhevenheid van ftijl

van zijnen Koran ^ welke echter bij den man van

fmaak den toets niet kan doorftaan , de plaats van

het één en ander vervullen. Hij fprak wel van voor-

zeggingen, hem aangaande in de JVet en het Euan-

gclie vervat, maar ten aanzien van hot eerde be-

Ichuldigde hij de 'Joden ^ dat zij die plaatfen, welke

op hera zagen , hebben weggedaan , of vervalscht 5

ondertuslchcn zal hij zich beroepen hebben op het

5de Boek van Mofes. XXXIII. 2. ,, De Meere is van

^, Sinai gekomen," (dit zal op mozes zien;) „en

„ is hun lieden opgegaan van ^ar," (dit zal tot je-

^us betrekking hebben;) „ hij is blinkende ver-

^, fchenen van het Gebergte Paran^' (toen hij

den Koran aan muhammed gaf.) ^'oorls Pfalm

L. 2. „ Uit Sion , de volkomenheid der fclioon-

„ held, verfchijnt God blinkende." Uier voor heeft

de Syifchs vertaler „ cenc heerlijke kroonc,'^ en

daar
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daar uit een Arahifche weder, „ een roemwaar- iv

„(lig, (^Mahmud,^ rijk," gemaakt. Op gelijk- «^oek

vormigbeid van welk woord met muhamtnied dan AfdeeL

de toepasfing dezer voorzegging gegrond is. Maar ^'f

bijzonder zal jezus hem bedoeld hebben met dien ^^^ q
beloofden Trooster of Leeraar, (TrxgxKAvxos-,^') ^o- Jaar 622.

amj. XVI. 7. of omdat daar een nieuw Leeraar ^^^ ^H*

beloofd wordt; of, naar eene nieuwere gisfing, om
dat dit woord, met eene kleine verandering, (^ttx-

^xkK-jtcs of 7^£^^}t^u]^? beroemd ^^ van dezelfde be-

teekenis zijn zal, als de naam muhammed enz.

Dat MUHAMMED een man geweest is van grooteWasMu-

begaaftihedcn , die van ziine menfchenkennis , bii»
"^-"^^-^^^^

, . . ,
een

zonder ten aanzien van zijne natie, van den toe- Dweeper

(land van den Joodfchen en Christelijken Godsdienst ofeenBc-

van zijnen tijd, en van de burgerlijke omftandighe-
^ ''^'"^^'^

den en zwakte der naburige groote Rijken gebruik

heeft gemaakt , om zijn ontwerp van Godsdienst en

Gebied te vormen en te vestigen , is buiten alle be-

denking. Maar was hij enkel een D'.veeper ^ die

zich zelven , in der daad , verbeeldde , een Gezant >

van God te zijn? of was hij veel meer een fnood

Bedrieger, die, tegen beter weten aan, eene Open-

baring van God voorwendde? Zie daar eene vraag,

welke vcrfchillcnd door de geleerden van later tijd

beantwoord is; die hem of voor een Dweeper of

voor een' Bedrieger verklaren. Want het gene de

Graaf van iK'i;i.ak\vii.likiis (*) beweert, dat

God hem beltenid licbbe, om de ondeugende Chris-

le«

(^*) La \ie de Mahomet Londrei 1730. 8j'o.

YS
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TV tenen van zijnen tijd te Ilrallen, en üe kennis van

BOLK (jeii cciicii waren God uv«;r de werelil te verbrci-

Afdeel. ^^" » ^" «^'"^ andere Godsdienfien af te fchaffen , en

ill dat hij, door de kracht der overreding alleen, de

C G ^'*Pi"'^'''^c ï
grootmoedigde , wijste mannen van zij-

Jaar 6a2. nen lijd genoodzaakt heeft, zijn Geloof te omhel-

tot 814 2en, is, te duidelijk, enkel met dat oogmerk ge-

fchreven, om hem boven den (lichter van het Chris-

tendom te verheffen; gelijk dan ook zijn Boek meer

een opgcfcliikte Roman is , dan eene echte Levens-

belchrijving. Men heeft voor beide de bovcngemel*

de gedachten fchijnbare redenen aangevoerd; maar

waarom ze niet bij malkander gevoegd? of kan dan

de vroome Dweeper , die eenmaal zich zelven in

den waan gebragt heeft, een begunftigde van God
te zijn, niet ligtelijk gelooven, dat hem alles, vol-

doening zijner driften , bedrog , en geweld , geoor-

loofd zijn? Hebben daar van niet alle eeuwen,

zelfs onder Christenen , voorbeelden opgeleverd ?

MUHAMMED bcfcliouwde , federt jaren , de gebreken

in den Godsdienst, in zijn vaderland; zedert jaren

was hij gewoon , aan afzonderingen in een hol of

fpelonk ; hij \verd een Dweeper , die zich verbeeld-

de, de man te zullen zijn, die deze gebreken zou

kunnen herflellen ; hij waagt het , dit ook aan an-

deren te ontdekken ; hun tegenfland verhit zijne ver-

beelding te meer, nu heeft hij de eer, om Gods

wil vervolging te lijden, dewijl de toejuiching van

anderen hem aanmoedigt. Om te beter te flagen

,

begint hij nu ook meer en meer openbaringen en

wondere verfchijnleleu voor te wenden, hetwelk hij

flechts
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flechts voor vroom bedrog rekent, geoorloofd, om IV

het goede oogmerk; ja zelfs befluit hij midrfclen ^^^^

van geweld te gebruiken , welke zijn goed oogmerk Afdeel.

en zijn voorfpoed voor hem genoeg wettigt, om ^^^

door dezelven den tegenfpreker en ongeloovigen tot ^^ ^^ q
erkentenis van zijne Goddelijke Zending te noodza- Jaar 622,

ken. Dezen weg heeft MUHAMArco zakelijk bewan- ^^^ ^^4"

deld, gelijk, uit het gene daaromtrent tot hier toe

gezegd is, ligtelijk is op te maken.

Hoe zeer men niet kan ontkennen , dat iniuham- Waarde

MED door zijne leere den Afgodsdienst , in zeer ^^" ^^^'
^ ' HAMMEDS

vele Landen van het Oosten, te niet gedaan, en Gods-

den dienst van éénen God uitgebreid heeft, hoe ^^'<^"^^'

zeer hij verhevene denkbeelden van het Opperwe-

zen , en zeer vele goede zedelijke voorfchriften heeft

voorgedragen , evenwel kan men zijnen Godsdienst

geenszins voor den zuiveren natuurlijken Gods-

dienst, of voor een zuiver Deismus of Wijsgeerigen

Godsdienst achten. V^eel meer zou men dezen

Godsdienst eenen Volksgodsdienst der Arabieren

noemen mogen, dewijl dezelve het naast voor de

Arabieren gcfchikt , en naar hunne overleveringen

en vooröordeelen , of gewoonten ingerigt is. Zelfs

geloofde de geleerde j. o. micharlis (*), dat mu-

iiAMMED zijnen Godsdienst reeds onder eene AV'ijs-

gcerige gezindte in Arabie gevonden hebbe, die den

naam droegen van Chnnijin^ {profnni ^ irreligioji

;

ougewijden, ongodsdien/ligen ,^ bij de Ileiticnfche

Afgodendienaars , misfchicn ook bij de J'oden en

Chris-

() Oost. en Uitksk. Dibl. VIII. Deel, BI. 50.
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IV Christenen, doch welke naam door die genen,
BoLii

jie éénen God en eene Opflanding der Dooden

Afdeel. geloofden , allengs als een onderlcheidende naam
ill aangenomen en gebruikt is geworden.

Hoofdft. TT I j • 1

na C. G. liet volgende is zeker genoeg, dat muhammed
Jaar 622. het. beste, hetwelk hij heeft, uit den Godsdienst der

^^^ ^^
' jfoden en Christenen gefchept heeft; zonder dat wij

daarom behoeven te denken, dat hij den Bijbel zel-

ven gelezen heeft; veeleer fchijnt hij zijne kundighe-

den desaangaande uit zijne verkeering met yoden en

Christenen, gefchept te hebben; waar uit men dan

ook op eene gemakkelijke wijze kan verklaren zijne

grove niisflagen , fabelen en bijvoegfelen , met welke

hij de Bijbelgefchiedeiiis verminkt heeft; zoo noemt

hij de Maagd maria , de Zuster van aaron. (^Sur,

XIX.) en maakt haman tot eerften Staatsdienaar

van farao , ten tijde van mozes. (^Sur. XXn'III.

XL.) In zijne eigene voorgewende Openbaring ko-

men ook vele -laffe flukken voor. Velen van die

Openbaringen, welke tot zijnen Koran behooren,

ontving hij, wanneer hij zich tegen tegenwerpingen

niet wist te redden , of om zijne driften en wellust

te begundigen, of zij betreffen dingen van geen het

minfte belang. Bij voorbeeld, hij had van tijd tot

tijd vijftien en misfchien nog meer vrouwen ge-

trouwd, en eens had hij 'er negen te gelijker tijd.

Dit was voor dezen of genen ergerlijk, maar nu

kwam 'er eene Godfpraak tusfchen beide, waar in

God verk' aarde, dat het zijn voorregt was boven an-

dere gcloovigen , zoo vele vrouwen te hebben , als hij

wilde , evenwel niet meer dan negen te gelijk. ( Sur,

XXXIU.

)
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XXXIII.) Op een' anderen tijd was hij verliefd op iv

de vrouw van seid , wien hij tot Zoon aangeno- ^°^*

men had. Zoodra deze dit vemam, fcheidde hij Afdeel.

zich van ziine vrouw, en muhammed trouwde UI
_ j

.
' . , Hoofdft.

haar. Om de ergernis hier over weg te nemen,
^^^^^ q^

ontving hij weder eene Openbaring van de Godde- Jaar 622.

lijke goedkeuring. (Sur. XXXIII.) Zelfs ontving ^"^ ^^4»

hij eene Openbaring, die den geloovigen aankondig-

de, om hem met hunne bezoeken niet lastig te

vallen, zonder zijn verlof, noch door lange ge-

fprekken hem op te houden, enz. Om nu te zwij-

gen , hoe hij de Afgodsdienaars met het zwaard te

keer ging, en zijne magt en heerfchappij met ge-

weld vestigde.

Wanneer men nu zijnen Godsdienst in vergelij-

king brenat met den toenmaligen yoodfchen en

Christelijken^ had hij zeker zoo veel in zich, dat

men begrijpen kan , hoe het mogelijk ware , dat

200 velen denzelven omhelsden. Men heeft zich

doorgaans verbeeld, dat hij jieleerd heeft, dat Jo-

den en Christenen kunnen zalig worden, als zij

flechts de eenheid van God erkenden , en deugd-

zaam leefden , dit blijkt echter niet uit zijnen Aö-

r««, maar alleen dit, dat hij tot zijnen Godsdienst

voor hun den toegang open zette, en hun de zalig-

heid toczeide, indien zij denzelven omhelsden, wel-

ken hij hun gemakkelijk maakte, door dien hij alle

verborffenhedcij wegnam , over welke de Christenen

van dien tijd onder nialkamiercn met zoo veel hate-

lijkheid verdeeld waren , terwi'il hij zich in geene

(Jodsdiensiverlchillen inliet. In plaats dat Je Chris-

te-
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IV tenen toen reeds zoo vele Voorbidders en Heiligen

BOEK hadden, rigtte hij het gebed aan God alleen'^ de

Afdeel. Ciiristenen (lelden de Godzaligheid in ontallijke

III plegtigheden en Godsdienflige vcrrigtingen ; hij

na°C G ^"'^hreef eenige weinige voor , maar drong te meer

Jaar 622. aan op een deugdzaam leven.

'°^ ^^4' Maar geheel anders is het, wanneer men den

Godsdienst van muhammed vergelijkt met het echte

Christendom. Het Christendom heeft tot zijnen

ftichter jezus , die zijne Goddelijke Zending met

zoo vele krachtige bewijzen heeft bevestigd , dat

men alleen in twijfel kan ftaan , welke derzelven de

beflisfendfte zij; en wiens karakter dat van allemen-

fchen oneindig overtreft, daar iniuhammed geen een

flandhoudend bewijs voor zijne zending kan aanvoe-

ren, en zijn karakter met vele grove ondeugden

bezoedeld is. — Het Christendom laat niet alleen

toe , maar eischt zelfs , dat men oiiderzoeke ,

maar de Islam fchuwt alle onderzoek. De eerde

zoekt ingang tot het hart alleen, langs den zachten

weg van overtuiging der waarheid, de laatfte ge-

bruikt ftaal en wapenen, jezus Rijk is niet van

deze Wereld, als zijnde het Rijk van waarheid en

deugd ; muhammed rtichtte eene wereldlijke heer-

fchappij. Het Christendom fpreekt tot het verftand

en hart ^ de Koran verhit alleen de verbeelding-^ en

terwijl het beste, dat hij heeft, van den Joodfchen

en Christengodsdienst ontleend is, zoo is het val-

fche, verwarde, fabelachtige, dat daar in voor-

komt, alleen zijn eigendom, enz.

Staal van Na muhammeds dood, en zelfs reeds in het

la^i-

1
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hatfte van zijn leven , vielen verfcheidene Arabieren IV

weder van zijnen Godsdienst af. Ook bragten drie ^^^^

Bedriegers, die zich insgelijks voor Gezanten van Afdeel.

God uitgaven, niet weinigen op hunne zijde. Na UI

zijne dood bedaarde ook de vrees voor zijne wape-
^^ q q^

uen , en die van zijne opvolgers, voor eenigen tijcl. Jr,?r 622,

Ondertusfchen voorzeide mühammed in den Koran ^
101814.

( Sura LIX. ) eene rijkelijke vergoeding voor zulke den I\Iu-

afvalligen; en hij kon dit, met genoegzaam vertrou- h?nime-

I wen , doen , wetende , welke geestdrift hij zijnen qq^j.
geloovi;jen /Irabieren had ingeprent. Ook hebben dienst na

wij reeds gezien , hoe ver zijne eerfte opvolgers
^^^^"-'^^^

ABur.EKER , OMAR en OTHMAN , van het jnar 632 dood,

tot 655, hunne heerfchappijën en te gelijk hunnen

Godsdienst hebben uitgebreid , gelijk zij te gelijk

Opperheeren en Opperpriesters van dien Godsdienst

waren, die derhalven ftecds voor de uitbreiding van

dien Godsdienst zorgden. Het Christendom was

zoo zeer verbasterd, dat menigte van Christenen

zich lieten verleiden, om het Muhammedanendom

nan te nemen , voornamelijk bij het veroveren van

flL(len, gelijk in het jaar 638, bij het innemen van

'J'yrus ^ aldaar gebeurde.

In het begin der XV'TIde eeuw bragt een Italiaan- imi'ham-

fche Capttcyner Monnik, pacificus scalicer ,
'^'^'^^^^?"

een Arabisch Opltcl mede uit een Klooster van den Testa-

Berg Carmel ^ onder den naam van muhammeds v^tr^x.

Testament, waar in hij den Christenen in zijn ge-

bied alle vcilit^heid en vrijheid belodjt. Oiulorius-

fchen oordeelde nuoiius reeds, dat dit een ver-

dicht ftuk was, dour de Christenen bedacht, om

daar
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IV daar door eene zachter behandeling van de Mwinm-
BoEit medanen te genieten, fchoon anderen deszclfs eclit-

Afdeel. held hebben willen beweeren. — Zoo veel is zeker,

1^1 dat onder de Christenen, de Nestorianen vcclzins

na C. G. ^^" g"nf^'g onthaal bij de Chalifeii genooten heb-

Jaar 622 ben, evenwel was deze gunst niet beflcndig, me-
^^^ ^^

' nigmaal ondergingen zij , met andere Christenge-

zindten , harde behandelingen en vervolgingen , zoo

wel door den haat der IMuhammedanen , als dik-

wijls door de fchuld dezer Christenen zelve, door

hunne onderlinge twisten enz.

Verrchil- Hoe min men in eenen Godsdienst, die alleen

^^"nh^^"
^^^^^/ ^'i S'^'^''^''^^'^"''^^'^ cischte , verfchillende ge-

den onder voelens en verdeeldheden zou verwachten , evenwel

de Mii- vvierpen zich niet alleen bij muhamimeds leven , en

oen.
^*-"*^ "^ ^y"^ ^"^^'^

'
^^^^^ andere Profeten op , die

aanhangen maakten , maar 'er ontftond fpoedig een

twist over zijne vergoding, welke echter ras een

einde nam, door de bedreiging van de dood voor

hem, die dezelve zou willen beweeren. Maar vau

meer gewigt waren de twisten over de opvolging,

daar velen beweerden, dat isiuhammeds Schoon-

vaders ARUBEKER, OMAR Cn OTHMAN , dc CCn na

den anderen hem niet waren opgevolgd, dan met

benadeeling van het rcgt van zijnen Schoonzoon

ALi, die eindelijk wel de waardigheid van Chalif

bekwam , maar na weinige jaren vermoord , en

wiens nakomeüngfchap vervolgens voor altijd van

de regeering werd uitgefloten. Hier bij kwam het

verfcliil over de Souua of Su/nia, als het ware de

inondelijke wet der ovedcvcringcu , die bewaard wsi-

rea



GESCHIEDENIS. 353

ttd in het geflacht vaa muhammed , maar welke IV

van de aanhangers van ali verworpen werden. Zij, "^^i"^

die deze overleveringen aannemen , heeten daar van Afdeel.

Sonniten of Sunniten , de anderen Schïiten, In de- l^i

ze twee hoofdpartijen zijn alle de Muhammedanen „^ q^ q^

verdeeld* De Arabieren ^ Turken^ Tataren^ In- Jaar 622.

dianen^ in het Mogolfche Rijk, en dé Afrikanen^
tot^^S^..

zijn Sonniten ; maar de Perft'dnen zijn Akwiden , of

aanhangers van ali, en tevens Schiiten, Maar bij

deze hoofdpartijen zijn nog eene menigte andere ge-

komen. Vier van dezelven , die tot onze tijden

ftand hebben gehouden , heeten Regtzinnigen. Maar

de Ketterfchen zijn wel tot een getal van 73 aange-

wasien , doch gedeeltelijk ook weder te niet gegaan.

Men heeft verfchillen over den wortel des Geloofs^

en anderen over deszelfs takken. De cerflen betref-

fen de eenheid van God, en zijne eigenfchappen

,

zijn raadsbeduit en zijn oordeel, zijne beloften en

bedreigingen ; eindelijk de Profeten en Lceriiars;

maar de laatflen vragen over het burgerlijke liegt.

Zoo ontflonden in de VlIKte eeuw verfcheidene aan-

hangen, wier aanvoerders dan loochenden, dat de

Koran ongefchapen en eeuwig zij; dan aan God
een ligchaam toefclireven ; dan de zielsverhuizing

door menlchelijke ligchamen beweerden; om van an-

deren niet te gewagen. Maar in de volgende een*

weu is, te gelijk niet de Wijsbegeerte en andere

Wctenfchappcn , ook de fpitsvinnige twistgeest on-

der de Arabieren meer algemeen geworden.

De Godsdienst van muiiarimbd, die geen onder- De (re-

zoek konde noch wiKle dulden , was geheel niet
'^'<^''^''^''J

XI. Dkel. Z gmi-
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IV gunftig voor de geleerdheid. Dweepzucht bezielde

BOER 2ijne aanhangers, en maakte hen bloedgierig, alleen

Afdeel. behielden zij hunne oude liefde voor de Dichtkunst,

lil en hunne verrigtingen gaven daar toe, van tijd tot

mC G ^y^» ^^ hunne Dichters ftofFe aan de hand. ali>

Jaar 622. muhammeds Schoonzoon , was de eerfto onder zij-

tot 814. j^g opvolgers, die uit de wilde Dweepzucht der na-

onderde t'c tot eene bedaarder denkwijze overging, ook heeft

Muham men van hem verfcheidene zedc-fpreuken , welke kun-
mi anen.

^^^ vernuft en oefening te kennen geven. Bij voor-

beeld : „ Vrees God , dan zljt gij voor alle andere

„ vrees veilig ; Rijkdommen zijn nadeelig, uitge-

„ zonderd die men voor zich vooruitzendt. Een

„ wijs vijand is beter, dan een dwaas vriend. De

„ tong van een wijs mau ligt acliter zijn hart,

„ maar het hart van eenen zot ligt achter zijne

„ tong. De terughouding der ziel van booze lus-

„ ten is de gewigiigfle heilige krijg enz. " Hon-

derd jaren daar na was de Ch/jlif al mansur , die

in het jaar 775 overleed, een liefhebber en voor-

ftander der Wetenfchappen , maar voornamelijk re-

gen het einde der VlIIfte eeuw de vermaarde Chalif

HAROUN AL RASCHiD. Van dien tijd af begon de

Geleerdheid onder de Arabieren^ in alle takken, te

bloeijen, en zelfs de Wijsgeerte , Geneeskunde, Wis-

kunde , van de Grieken tot hen over te gaan.

VIER.
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VIERDE HOOFDSTUK.

Toüfland der Geestelijkheid. Bisfchoppen, Monni"

ken^ Kanunniken. Roomfche Bisfchoppen,

Vr ij keereii Weder tot de Christelijke Kerk , en

befchouwen, na hare uitwendige lotgevallen te heb-

ben opgemerkt , haren invvendigen toeftand; waar

ons eerst hare Leeraars of Geestelijkheid voorko-

men , welke over het geheel , hoe langer hoe ver-

der, van hunne oorfpronkelijke beftemming afwee-

ken; zoo zelfs dat bijna alles op de Bisfchoppen en

Monniken aankomt, zijnde de lagere klasfe der

Geestelijkheid, bij welke de naam Presbijter
^ (Ou-

derling,) nli reeds met Sacerdos ^ Priester^ verwis-

feld werd, geheel en al afhankelijk van de Bisfchop-

pen geworden.

De verkiezing der Bisfchoppen, door de inwo-

ners eener flad
,
gemeenfchappeüjk met hunnen Cle-

rus ^ of geestelijkheid, werd nog van waarde gehou-

den. In de Kerken van het Griekfche Keizertijk

volgde men doorgaans de voorfchrifren van Keizer

JUSTINIANUS; evenwel hadden de Keizers zich ge-

noegzaam geheel de aanflciling der groote Patriar-

chen van Rome ^ Konjlnntinopolen^ Anti'óchi'è ^ enz.

aangematigd , omdat hun niet onverfchillig kon

zijn , door Welke mannen deze posten bekleed wer-

den. Dus, als de Patriarch van /Inti'óchi'è ^ ma-

KAïuus , op de zcsile :ilgemeene Kerkvergailcriiiü:

Z 1 van

IV
BOEK

I

Afdeel.

IV
Hoofdft.

na C. G.
Jaar 622*
tut 814*

Overirang

tot dit

Hoofd-
lluk. La-
gereGees-

lelijkheid.

Verkie-

zing der

Bisfchop-

pen; in de
Ooster-

fcheKcrk.
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IV vaii Konjlaminopolen , in het jaar 680 , afgezc!

BOEK was, lieten de Bisfchoppcn en Geestelijkheid, die

Afdeel. onder zijn Patriarchaat behoorden, den Keizer ver-

IV zoeken, dat hij hun, zoo fpoedig mogelijk, een

^lTc\ ander Hoofd wilde geven (*). Ook is het merk-

Jaar 622. waardig, dat de Arahifche Stadhouder marvan,
tot 814. jjgj^ Patriarch van Antïóchi'é ^ tiieopiiylaktus, die

van de Christenen gekozen was, heeft bevestigd,

en van zijne Arabieren , door eenen verëerenden Brief,

laten erkennen (f).

IndeWes- Reeds in de Vide eeuw hadden zich de Fran-
reriche

Jiifche Vorsten veel invloed beginnen aan te mati-
Kerk bij •'

°

de Frau- gen , op de verkiezing der Bisfchoppen , waar tegen

ken. (jcze zich door befluiten verzet hadden , ge-

lijk nog in het jaar 615 te Par-js op eene Kerk-

vergadering gefchiedde (§), met toeftemming van

den Koning chlotar II, die echter 'er bijvoegde,

dat de nieuw verkozene, op hevel des KoniHgs^ ge-

wijd zou worden , en ook : Indien een Blsfchop-

enkel van het Hof benoemd werd ^ (^de palatio eli'

gitur , ) zouden zijne verdienden en geleerdheiii

hem regt tot deze waardigheid geven (*). DitJ

vrije verkiezingsregt werd ook bekrachtigd te Rheinis^

n
(*) Conc. Occuui. VI. Act. XIT. T. lil. haiid. pair.

1328. ]\Ten vergel. tiiomassin. retiis et vova Ecclclice

ly.scipUtta circa Beneficia et Bcncficiarios P. II. L, II.

Ci'p. \'j. pag. 44. Paris. i6H'S. fo/.

(f) TiiEOiAN. Chronogr. pag. 353.

(§) Conc. Parii. V. Can. I. T. lil. hard. p. 551.

(•*) Ap. BALUZ. Capitt, Regg. Franc. T. l. p. ai.
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in eene Kerkvergadering, in het jaar 630 (*), met iv

goedkeuring van dagobert I, en in het jaar 655, "^^'^

in eene Kerkvergadering te Cahilonum^ (Chalons fiir Afdeel.

la Saone.') (f) IV

Het fchijnt echter , dat de Bisfchoppen den in- ^^^q q^
vloed der Koningen niet altijd naar hunnen zin heb- Jaar 622.

ben kunnen kceren , alzoo wij menigvuldige voor- ^°^ ^^^

beelden vinden , van de Koningen uit den Merovin-

gifchen Stam, in welke zij Bisfchoppen aanftellen,

na ingenomenen raad der Bisfchoppen en Wereld-

lijke Grooten (§). Op dezelfde wijze verklaren de

beide Broeders, de Hertog karoloiman, op eene

Kerkvergadering in het jaar 742, in zekere onge-

noemde plaats van Duitschlajid gehouden (**), en

piPYN, op eene andere te Soisfons ^ in het jaar

743 (tt)? dat zij, ingevolge den Raad van hunne

Bisfchoppen en Grooten, in cenige (leden, Bis-

fchoppen hadden aangefleld. karel de Groote

geeft wel te kennen (§§), dat hij, wel bekend met

de Heilige Kerkwetten, om de waardigheid der Hei-

lige Kerk des te vrijer te houden, i}iit\\ Geestelijken

^tancl bewilligd hebbe, dat de Bisfchoppen door

vrije

{*) /lp. HARD. /. c. png. 574.

( t ) Ihid. pag 949.

(§) TtioMAsiN heeft zelf zulke vooibeelden /. c. C.

Xni, XIV, liücvvol hij anders beweert, dnt deze Vors-

ten het vrije vcikieziiijfsregt erkend hebben.

(**) Cotic. C.mnaii. in iu.kü. Cvric. /. c. p. 1919.

(ft; iiA I) /. C-. pf/g. 1933.

(§§) <^'"'/'- I.^^ 8o3.^/MJAL./i.379,f/C//). I.78.;..;i3.

/' 3
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]V vrije verkiezing der Geestelijkheid en des volks, uil

BOEK hun eigen Kerspel , zonder aanzien des perlbons

,

.-.; . enkel om hunne roemwaardige gaven en zeden,

IV zouden aangedeld worden, opdat zij aan hunne
Iloofdft. onderhoorigen door woord en voorbeeld nuttig

"jaar 622. mogten wezen; evenwel zijn er blijken, dat hij het

tot 814. oude rcgt der Merovingifche Koningen in het aan-
'

ftellen der Bisfchoppen geoefend hebbe. Dus zond

hij, in het jaar 789, zijne afgevaardigden, (^misjl,}

tot de verkiezing van eenen Aartsbisfchop van Ra-

venna, waar over de Roomfche Bisfchop adria-

Nus I. hem in Brieven onderhield (),

In Spanje. Veel verder gingen de Koninklijke regten in Span-

je, bij de verkiezingen van Bisfchoppen. Hier was

reeds in de Vide eeuw het volk van zijn deel aan

dezelven ontzet, hoewel nog in het jaar 633 de

vierde Kerkvergadering te Toledo (f) verordende,

dat niemand een Bisdom zou bekomen, dan door

de keuze der Geestelijkheid en der inwoners zijner

flad, en met goedkeuring van den Metropolitaan

en der overige Bisfchoppen van zijne Provintie ; on-

dertusfchen wordt reeds in de XUde Kerkvergade-

ring van Toledo, 'm het jaar 681, de benoemir)g der

Bisfchoppen door den Koning alleen , als reeds voor

lang gebruikelijk, onderfleld (,§).

Patro- Het Pntronaatregt , hetwelk eerst enkel aan

naatregt. de Bisfchoppen werd toegekend, over de Kerken,

wel-

(*) Cod. Car. Epist. 71. pag. 499.

(f) Ap. u. Rn. T. III. Concil. p. 583.

(§) ^^P* "ARU. /. c. p. 1722.
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welke zii in eens anders Kerspel bouwden, volgens iv

een beQuit der Kerkvergadering van Oranje in het ^^^*

jaar 441 (
* ) , v\'erd vervolgens uitgeftrekt tot alle Afdeel.

(lichters van nieuwe Kerken, waar toe eene wet 1^

behoort van justiniaan van het jaar 541 (f). na°C G
Ten aanzien van het Prediken , gelijk men het Jsar 622.

openbaar redenen over den Godsdienst thans be- ^°^ ^H»

noemde, (^
pracJicare , prcedicatio

^

') verdient het
pj-g^jj^.gjj^

volgende aangemerkt te worden. Voor dezen (lel-

den de Bisfchoppen 'er hun voorregt in , dat zij de

voornaamfte Leeriiars van hunne Gemeenten waren ,

maar in deze eenwen moesten zij door de Vorsten

en Kerkvergaderingen opgefpoord worden , om het-

zelve niet te verwaarloozen. In het Oosten , op de

Trullaanfche Kerkvergadering, eene algemeene, ge-

houden te Konflmuinopoïen^ in het jaar 692 (§),
werd verordend, dat de Bisfchoppen dagelijks, maar

bijzonder Zondags, de gezamenlijke Geestelijkheid

en het volk, door verzamelingen van goede lesfen

der Heilige Schrift, in ^\i\\ Godsdienst onderwijzen,

maar daar bij de vastgcflclde palen en het leervoor-

fchrift der Goddelijke Vaderen niet te buiten gaan

zouden. — In het Westen fchijnt de ijver in het

prediken minder fland gehouden te hebben, bij de

Bisfchoppen uit geraakkelijkhcid , en omdat zij zich

in te veel andere zaken mengden, en bij de minde-

re

(*) Ap. HARD. /. f, png. 1785.

(I) TiioMAss N /. c. Cap. XXX. p,i^. 74.

( ^ ) Concit. Qitinifext. J. in Ttiillo ap. iiARD. Tovi,

lil. pag. 1Ó68.
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IV re Leeraren, uit onkunde. Zelfs fchrijft alcuin (*)
uoRK 33,^ KAREL deii Grooteti , dat verfcheidenc Bisfchop-

Afdeel. P^" hunne Ouderlingen en KerUcndienaren het pre-

aV diken, zoo men zeide, verboden, hi een werk,

mC G ^^" twijfelachtige waarde (f)? vvordt onder andere

Janr 622 bijzonderheden , welke den Biifchoppcn gcene eere

lot 814,
j^jjp^^,^,,^^ yj^j-, ^{^:,i(,,i dcrzclven gemeld, die, onder

alle de overigen, welke karel uit zijn ganfche Rijk

aan zijn Hof geroepen had , om eene preek te

doen, alleen daar gecne bekwaamheid toe bezat,

maar in plaats daar van een belagchclijk gefprek

met zijnen Koster begon, door welke kunstgreep

hij zijn ambt behield. Zoo veel is zeker, dat ter»

tijde van karel, en op zijne befchikking, aan de

Bisfchoppen en Ouderlingen het preeken meer dan

ooit aanbevolen is, in de Kerkvergadering te Arela^

te ^ in het jaar 813 (§), te Mentz in hetzelfde

jaar (**). Het derde Synode in dat jaar te

Rheims (ff) verordende bijzonder, dat de Bisfchop-

pen den Bijbel en de Schriften der Kerkvaderen vlij-

tig zouden lezen , opdat zij de preeken der laatstge-

melden , op eene voor ieder bevattelijke wijze, in

zijne fpraak , ( fecundum proprietatem linguce
, )

Jiondcn doen. De Kerkvergadering te Chalons, 'm

dat

() Epist. CXXIV.

(t) Monach. Sargnll de Reh. Gcst. Cr.r, M. in

C/Nis. Leeft. Jut. Tom. II. P. 111. pag. 63.

(§) Jp. HARD. Tüin. IV. pag. 1004.

(*) Il)ia. p/ig. 1014.

(ft) /. c. p^.-g. icip.
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dat jaar 813 (*), droeg den Bisfcboppen op, om, IV

naar kaPvEls voorfchrift , fcholen aan te leggen , in ^°J-^

welke toekomftige Leeraars van den Godsdienst ge- Afdeel.

vormd konden worden , die niet alleen de Kette- ^V

rijen, maar zelfs den Antichrht ^ het hoofd konden ^.^q^ q
bieden. Dit alles werd door karel bevestigd (f); Jaar 622.

ook maakte hij 'er nog 'dit bijvoegfel bij (S), dat ^°^ *'"

de Bisfchoppen en Priesters^ tot vlijtig lezen van

regtzinnige fchriften verbonden, zich inzonderheid

benaarftigen zouden , om het Onze Vader te ver-

ftaan, ten einde dit ook aan anderen te kuimen ver-

klaren.

KAREL, die de verbetering van den leerftand, en Eucnge-

dus ook het Preeken zeer ter harte nam, liet door i5".
^"

'
Epistelen

PAULUS WARNEFRIDI , of den Diahen , eene verza-

tneJing maken van Preeken ^ uit de Kerkvaders ge-

trokken, en voor eiken fecstdng, het geheele jaar

door, gefchikt, in twee deelen , voor welke de

Vorst zelf eene voorrede plaatlle (**) ; tot dit werk

fchijat ook alcuin het zijne te hebben toege-

bragt (tt); ten minden heeft hij (§§), op karels

tevel, een Boek, weleer aan luëRONYMUS toege-

fchre-

(*) Ibid. pag. 1032.

(f) Cap. I. a. 813. C. 14./). 503. ap. dal. Tovi. I.

(§) /. c. pag. 515.

(**) Conflitutio tk emendat. libror. et offJcior. ecclcs»

af). IJ w.uz. png. 203.

(ft) Zoo kan men ciMivomli^f liet beri;^t van zijn* Ie-»

ven^bcfclirijvcr vcrllanii C'. 12. '/'. 1. Ojip. ai.c. />. LXVllI.

(§§) Zie MAUILLON. /Jiin. On/. S. Ihtl. T. II. />. 328,

y^ 5
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IV fchrcven, (Cowes,} in een verbeterd affclirift oveiv

BOEK gcbragt, waar in de zoogenoemde Euangelien en

Afdoel. Ephtelen begrepen waren, welke het ganfche jaar

iV door bij den Godsdienst gelezen werden; fommigen

m C. ei.
'ifil^'^S" zelf geloofd, d:it dezelve door karel het

Jaar 611. eerst zijn ingevoerd geworden , hoewel hij enkel, het

^'^^
'
^^ ' gene federt de tijden van gregorius den Grooten

te Rome en in ecnige andere Wcstcrfclie Gemeenten

gebruikelijk was, ook in het Frankifche Rijk heeft

ingevoerd. Omtrent die Bijbelfche Voorlezingen

voor de Gemeenten , had in de eerde eeuwen , de

grootlte vrijheid plaats gehad , ook was men niet

verpligt, altijd over het gene voorgelezen was, te

prediken, en zelfs ten tijde van karel, waren 'er

VVesterfche Gemeenten , welke met de Roowfche

Kerk in dit opzfgt niet volkomen overcenftemden

;

alleen naderhand heeft men 'er van tijd tot tijd

meer bepalingen omtrent gemaakt. De bovengemel-

de FerzamcJing van karel, of zijn Homiliarium,

is het eerst te Spiers ^ in het jaar 148a, en te Ba-

zel 1493 in Folio, en naderhand meermalen ge-

drukt.

Postillen. beda had reeds zulke verzameling van Preeken

over de Teksten der Euangeliegefchiedcnisfen op

Zon- en Feestdagen nagelaten. Homiliarium Evan-

gelii L'bri Duo. Mju heeft deze en dergelijke

verzamelingen naderhand Pastillen, (Post illa , te

weten, vcrbn textus ^') genoemd , omdat na de woor-

den van den Tekst de vetkl.irende P.eek volgde.

Onkunde M^t dit alles heerschte 'er onder de mindere of la-

ondcrde
g^J.^. Gcesiclijklicid veel onkunde, hoewel men fok

niet

I
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lliet veel van haar vorderde. Volgens eene verörde- IV

ïiing van karel den Grooten (), moesren de Bis- ^°j^

fchoppen derzelver regtzinnigheid , hare bekwaam- Afdeel.

heid, om te doopen, en andere Kerkelijke plegtig- ^V

11-1 r.r 1 ^ HOOfdlt,
heden waar te nemen, inzonderheid om Pjalmen te

,,j, q^ q^

zingen , en het Onze Vader te verklaren , onderzoe- Jaar 622.

ken; ook fchreef hij voor (f), UTit de Bisfchop-
';^^

[j"

penen Priesters, { Presbyteri ^ Parochi ,') preeken mindere

zouden , te weten , den inhoud der Apostolifche Ge- 9.^^''^^*

loofsbelijdenis ; de leere van de hoofdöndcugden

,

welke de verdoemenis met zich brengen; de liefde

Gods en des naasten , met andere deugden. Als

de Roomfche Bisfchop stefanus JI, in het jaar

754 , in het Frankifche Rijk kwam , flelde men hem

onder anderen, ter zijner beflisfing, voor, het geval

van eenen Priester , die de gemelde Geloofsbelijdenis

(^Symbolum ,^ noch het Onze Vader ^ noch de

Pfalmen kende; en zelfs niet eens wist, of een

Bisfchop hem gewijd had? stefanus zette hem

af, en verwees hem tot den Monnikenfland, als

een' boetdoenendcn; evenwel zou de Doop gelden,

indien hij dien in Atn naam der Drieüenheid bediend

had ( § ). Een zelfde vonnis velde hij over een*

ander, die ook niets van eene wijding wist, en die

met deze woorden gedoopt had : In nomine Patris
'

mer'

(*) Ciipitulnre Aquii^rav.. Scu \. a. 789. Cap. 68.

ap. BALUZ, Tom. I. pas^. 236.

( f ) Cap. 80. /. c. pag. 240.

C § ) J^cfpo»f^^ Stephani II. in hard. Act, Concil. T.

111. pag^ 1987.
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IV mcrgo^ et Filii tnergo , et Spiritus S. tuergo (*).
BOEK

jjj Qoy^^ Synodale vermaning van deze eeuw aan de

Afdocl. Priesters^ welke door cenen Diaken, na het Eu-
AV angeJic, openlijk voorgelezen moest worden, werden

na C. G. ^^'^^^ vermaand, om hunne Gemeente, op Zon-

Jnar 622. cii Feestdagen , uit de Euangclicn en Apostolifchc
lot ^ '4 -

v;t.],rif;;^.„ ^ 200 veel voor te dragen, als zij zelve

wisten. ( quantum fapit. ) Zij behoorden 'er ook

voor te zorgen, dat elk lidmaat het Symbolum of

Credo, en het Onze Vader van buiten kende; ook

daarom zelve zich fchrifcelijke regtzinnige verklarin-

gen van beiden te verkrijgen , om het volk desaan-

gaande te onderwijzen; zoo niet, zij behoorden ze

beiden ten niinflen te kennen en te gclooven. Zij

niüctcn de gewone gebeden en gezangen goed vcr-

itaan; zoo niet, die ten minden duidelijk en uit het

hoofd kunnen opzeggen. De Euangelien en Epis-

telen moeten zij goed kunnen lezen; ook was het

te vvenfchen, dat zij derzelver woordelijken zin ken-

den. Zij moesten de Geloofsbelijdenis van anas-

TASius van buiten kennen en dagelijks zingen. De

duivelbczwecringen, de gebeden over de Katechu-

menen, insgelijks bij de wijding van het Doopwa-

ter, en de anderen over de beide Gcflachten, in het

meervoudig en enkelvoudig getal, moeten zij dui-

delijk kunnen opzeggen, en ook fommige anderen

ten minllien goed kunnen hzen ( f ).

Wij

C*) Ibid. pag. 198 f?.

( \^ /Itlmonifio Syiwdalis t7ntiq:ia , /;/ dippend. Actor.

re:t. ad Kcginuii. Prumiens. LL, II. de Zcckftast, Dis-

cipl.
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Wij moeten hier nog andere wetten en voorfchrif- 17"

ten van Vorsten en Kcrls.vergaderingen gewagen , ^^F''^

welke de pUgten en zeden der GeesteJijkheid be- Afdeel,

treffen. In de Griekfche Kerk was de Kerketucht, , ^Y,^
. , ^ , p • Hoo rdft.

door de menigvuldige twisten over het Geloot, met ^^ c. G.

weinig verachterd. Om dezelve te herftellen, liet Jaar 622,

de Keizer justiniaan II. in het jaar 692 eene al- ^^
J"*

gemeene Kerkvergadering te Konfiantinopolen hou- Wetten

den , welke als een aanhangfcl tot de v'tjfde en zesde ^"^"T"'^

van deze Kerkvergaderingen , o-uvo Joj- 7rêy3^s>£:r>j , Sy-
g,, zeden

nodus quinifexta , de vijfzesde Kerkvergadering ge- der Gees-

noemd wordt , ook Triillana van T^\iKhog , eene '
'
^

zaal van het Keizerlijk Paleis met een verwulfd dak,

in welke de Bisfchoppen bijeenkwamen. Deze maak-

te vüorfchriften voor de Geestelijken, gedeeltelijk

oude bevestigende, maar ook eenige nieuwe bepa-

lende, gelijk wij in het vervolg zien zullen. En

dewijl deze laatflen niet in alles met de gebruiken

der Roomfche Kerk flrookten, heeft deze Kerk ook

hare bcfluiten niet allen terftond aangenomen.

Maar in het Westen zijn de voorfchriftcn omtrent

de pligten der Geestelijkheid ten dezen tijde menig-

vuldigcr, en onder dezen ook ziilken , die iiieuwig-

licden behelzen. De Synode van Rhcitns , 'm het

jaar 630, beval, dat de liisfchoppcn onderzoek

zoirIlmi doen naar de Ketters in het Frank ifche

Rijk, en die tot het Katholijk Geloof terug bren-

gen (*> — Op de vierde Kerkvergadering te 'Vole-

do y

(•//>/. /'///;. 602-606. cd. üALtiz. JVijis. 1671. 8)ö.

(^
*) 7'om. 111. iiAuu. /)i/i;. 275.
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IV do, 'm het Jaar 633, befloten 62 Spaanfche Bii-

BOEK fchoppen, door den Koning sisenand bijëengeroe^

Afdeel. pen , dat , in het vervolg , al/e verfcheidenheid van

IV Godsdienst in hunne Gemeenten ophouden, en dat

jia°C. G.
*^'" j^^rlijks van hen eene Synode gehouden zou

Jaar 622. worden; doch alleen dan eene algemeene Kerkver-
'•"^ ^^ ' gadcring , als 'er twisten over het Geloof ontflon-

den (*). Eene andere Kerkvergadering te Toledo^

in het jaar 675, bedreigde de Bisfchoppen , die de

vrouwen , dochters , of andere nabeftaanden der

Grooten , op eenigerlci wijze , zouden mishandelen ,

met afzetting en den Kerkelijken ban ( f )• Tevens

hernieuwde z^ een oud beflnit , dat alle Geestelijken

eenige geleerdheid bezitten, en de Heilige Schriften

Ifzen , ja daar toe, des noods, zouden gedwongen

worden (§).

Om dezen tijd leetUe in Engeland de vermaarde

Aartsbisfchop van Canterhiiry, theodorus, die

insgelijks verfcheidene Kerkelijke wetten voor de

Geestelijkheid gefchreven heeft (*), onder welken

velen ftrekken , om de overcenftemming der yf«-

gelfakftfche met de Roomfche Kerk te bevorderen.

Volgens hem kan een gefnedene , die zulks door de

fnoodheid van anderen, of in eene vervolging ge-

wor«

(*) /. c. pag. 579.

(t) Concil. Tokt. Xf. /. c. pag. 1026.

C5) /. c. pag. 1024.

(**) THEO o CRI Cantuar. Capitula Selecta in luc. da-

CHERV Spicil. Tom» I. pag. 486. et harduin. /. c. Totit,

III. pag, 1770.
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Voorden, of die het van natuur is, zoo hij anders IV

de noodige belcwaamheid bezit , heel wel Bisfchop ^^^^

zijn; maar die zich zelven ontmant, kan geene Afdeel.

plaats beitleeden onder de Geestelijkheid, en moet iV

drie jaren onder den Kerkdijken ban blijven. Een ^^q q
Bisfchop oï Geestelijke , die op hoererij^ meineed ^ ]:\^r 62a,

of dieffial bevonden wordt, zal afgezet worden. ^°]^|^*

Daartegen verordende eene Kerkvergadering te Berg-

hamfted in Engeland^ van het jaar d^T ^ dat een

Priester^ die overfpel gepleegd had, maar die zijnen

Doop niet opzettelijk had uitgefleld, en ook niet

aan dronkenfchap fchuldig was, zijn ambt behouden

zou (*). Wederom ftelde de Roomfche Bisfchop

GREG0RIÜ3 III. omtrent het midden der Vlilfte

teuw, vast, dat een Bisfchop^ die hoererij gepleegd

had, zeven jaren; een Priester^ in dat geval, vijf,

een Kerkedienaar vier, een Onderkerkedienaar drie;

maar een gemeen Geestelijke of Leek twee jaren boete

doen zou. Heeft hij de ontucht gepleegd met eene

Non^ dan zal de boete bij den Bisfchop tot tien,

bij den Priester tot zeven jaren , en zoo verders bij

de overigen , vermeerderd worden (f).

KAROLOMAN , Hcttog der Franken , verbood , op

tene Kerkvergadering in het jaar 742 , volflrckt aan

alle Geestelijken^ (^Servis Dei ^') wapenen te dmgen

,

of te veld te trekken , uitgezonderd die genen , die

noodig verëischt werden, tot den legerdienst, en

het dragen der Reliquién , (^Janctorum patrocinia. )

Ook

(*) ///». HARD. /. c pas;. 1819.

(f) uKECOR. lilt 'JuJicia l. i\ pag. iS/fl.
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Capituk"

rien der

Franki-

IcheKo-
niugeii.

Ook verbood hij hun het ja^eit en rondzwerven met

honden; als ook het gebruik van havikken en val-

ken , tot dit oogmerk ( * ). Ook gal' lüj toen een

Plakaat, dat elk Bisfchop, met bijlland van den

Koninklijken Rigter of Graaft de overblijfTelen van

het Heidendom in zijn Kerspel zou uitroeijen, be-

nevens nog andere verordeningen omtrent Geestelij-

ken, die ontucht bedreven hadden» Omtrent het

jaar 752 verbood zijn Broeder pipyn , op eene Kerk'

vergadering ^ den Bisfchoppen ^ die zonder Gemeente

rondzworven
,

gcene Priesters te wijden , en aan

alle Geestelijken ^ gcene wapens te dragen (f); ^n

in het jaar 755, dat zij niet van hunne Gemeente

tot eene andere overgaan, en zich in gcene wereld-

lijke zaken mengen zouden (§).

Met deze verordening onder karoloman en pi*

PYN, nemen de wetten eenen aanvang van het Ka*

rolovingifche Huis, welke mede begrepen zijn onder

de CapituJaria ^ onder welken naam de wetten der

Frankifche Koningen der beide eerfte Stamhuizen

voorkomen, en we'ke door de Geestelijkheid niet

alleen , maar ook door de Roomfche Bisfchoppen

gehoorzaamd zijn, nadat Rome onder het opperge-

bied der Frankifche Vorsten gekomen was. Der-

zelver gezag duurde in het OoUfrankifche of tegen-

woordige Duitfche Rijk tot de Xde eeuw, en in

het JTestfrankifche of Franfche Ryk nog veel lan-

ger,

(*) /. c. pag 1920.

(t ) In BAiu:. Cj/>itt. Tom. I. pa^. i6a.

(5) lüiJ. 173, 174.
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ger. Reeds in de IXde eeuw zijn 'er verzamelingen IV

van gemaakt door den Abt ansegis, en door be- '^^^^

NEDiCTus , eenen Geestelijken te Mentz. In later AfdeeL

triden zijn zij, verfcheidene malen, in druk gege- I^-

... j. Hoofdft.

.

ven, onder welke uitgaven die van stefancs êa-
j^^ q^ q.

LUZE te r^'-rys 1677 in twee Deelen in Folio ^ eeue Jaar 622.

der voortr^xt^Iijklle is. Onder deze wetten zijn die ^"^ ^^*

van KAPvEL den Grooten de talrijkften. Deze Vorst

Ket ook in het jaar 802 een aantal aanzienelrike

mannen. Geestelijken en Wereldlijken , door zijne-

ftaten rondreizen, om alle misbruiken op te nemen,

en geregtigheid en orde te handtiaven ( * ). Deze

moesten den Bhfchoppen en Priesters infclierpen,

om naar de Kerkelijke wetten te leven , en den

Bisfchoppen inzonderheid , dat zij niet heerschzuch'

tig en als Dwingelanden te werk gaan. Oók liet

hij aan alle leden der Geestelijkheid de jagt verbie*

den, op ftrafFc van afzetting. Dewijl hij gehoord

had, dat velen, om van krijgs- en burgerdienfleii

vrij te zijn , zich in den Cee.stel ijken Stand bega-

ven ,
gebood hij , dat geen vrij man , zonder zijn

verlof, in dien (land treden zou.

Voornamelijk ijverde karel crnflig tegen de heb" Hebzucht

zucht i^Qï Geestelijken, en andere foorrgeliike drif. 'i"

'^'"'

ten , welke zij meer dan te veel bij zich lieten huis- der Geei

vesten; hij gebood daarom in cene bij'^oiidere wet, ''^''j''^^*'^

dat gL-en Geestelijke zich onderltaan zoude goederen

aan te nemen van peribnen , wier kinderen en na-

be-

() Cai^it I. a. «02. Jh-e Cipitula data Misjis Dom:-

tjicis l. c. pug. 363.

XI Deiil. Aa
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IV beliaanden door eene zoo onbezonnene fchenkingvar»

BOEK ]jmi eigen vermogen ontzet werden (). De Kerk-

AfJeel. vera,adering. te Chalons aan de Saone ^ in het jaar

IV 813, zorgde insgelijks tegen de gierigheid van fom-

^^q'^% mige GeesteUjken (f). „ iMen bclchuldigt, zegt

Jaar 622. zij, eenige Broederen, dat zij, uit geldgiorigheid

,

tot 814.
i^g menfchen overreden, om de wereld te verloo-

"""""
chenen, en hun vermogen aan de Kerk te Ichen-

ken, maar eene zulke denkwijze moet volkomen uit

alle gemoederen uitgeroeid worden enz." Desniet-

tegenrtaande vermeerderden de rijkdommen der Gees-

tclyken bovenmaten, doordien de Christenen ge-

loofden, door zulke gefchenken een rantfoen te be-

talen voor hunne zonden, aalmoezen te doen aan

de armen, en de behocftigen onder de Geestelijken

te onderfteunen. Zij verbeeldden zich, aan God en

CHR-isTus zelven te fchenken , het gene zij dus aan

de Kerken gaven. Anderen werden bekoord, door

de pracht en fioraad, welke aan de Kerken bcftced

werden ; evenwel ook tiisfchen beiden , door te

zien, hoe fommige waardige Cisfchoppen en Gees-

telijken deze gcfclieiiken ten behoeve der noodlijdend

\\q\\ dadelijk belleedden. Bij dit alles deeden vele

Geestelijken, door i'chrijven en prediken, hun best,

om het belchenken der Kerken aan te prijzen, ge-

lijk SALVIANUS reeds in de Vde eeuw, en in deze

eeuw bijzonder de Heilige eligius of eloi, van

wien

() /. c. pag. 513-

(f) Caneil. Qabilon, II. up^ haruu n. Tom. IV.

pag. 1033.
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ïvien zijn Levensbefchrijver zegt (): „ Wanneer iv

„ hij het volk dagelijks vermaande," (waar onder ^"^^^

men bekennen moet, dat veel goeds en fchriftma- Afdeel.

tigs voorkomt , ) zeide hij ook tot hetzelve : ^
^^

,, Koopt uwe zielen vrij van de ftraf^ zoo lang
^^ q^ q^

5, gij de middelen daar toe nog in uwe magt hebt ! J.inr 622.

,, geeft aalmoezen naar uwe vermogens! houdt vre- '^Vjllf*

5, de en liefde! verëenigt die oneens zijn! vliedt

j, den leugen! fchrikt voor den meineed! legt geen

3, valsch getuigenis af! fteelt niet! Brengt aan de

5, Kerk uwe gaven en tienden l Ontfleekt naar uw

5, vermogen waschkaarfen op de heilige plaatfenï

5, leert de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader van

„ buiten, en prent het ook uwen zonen in! onder-

„ wijst en tuchtigt die zonen niet minder, die gij

5, ten Doop geheven hebt, opdat zij altijd in de

5, vreeze des Heeren leven." — En na nog meer

dergelijke pligtvermaningen , voegt hij 'er eindelijk

bij: „ Als gij dit waarneemt, zult gij veilig, op

5, den Oordeelsdag , voor den Rigrerdoel des eeu-

„ wigen Rigters komen en zeggen: Qeef ons^

,, Heer! dewijl wij u gegeven Sibben! ontferm U

„ onzer, dewijl wij barmhanightid geoefend heb-

„ ben ! Wij hebben volbragt , wat gij geboden

,

„ deel ons nu ook mede , wat gij beloofd hebt
! " -

Deze ELioius, van wien wij in het voorgaande

ook reeds gcfprokcn hebben , was , in zijne jcngd

,

een zeer bekwaam goudfmit. Naanlien hij vele

Ker.

(*) nta S. Eli!>ii Eftisc. Noviotti. L. II. Cap. 15. in

•ACiiiRY SpiciL 'fOW. II. pajr. ^•^,

Aa 2
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IV Kcrkon en Kloosters (lichtte, bcfleedde hij ook zik

^^^^ nc kunst , om in dezelvcn bewonderingsWaardige

Afdeel. Graven der IleiUgcn , van marmer ,
goud , zilver

,

IV en juwcelen te maken; gelijk hij dan ook in do

na°C G bouw - en beeldhouwkunst zeer geoefend fdiijnt ge-

Jaar 622. weest te zijn. In het eerst glinfterden ook zijne

'^^ ^^4 - klccdcren van zijde, goud, en juweelcn, (zoo als

het over het geheel niets zeldzaams was, dat de

Bisfchoppen, in hunne kleeding, huisraad, en maal-

tijden, eene vorflelijke pracht lieten blijken, daar

men hen al voor lang Vorsten der Kerk plag te

noemen,) maar vervolgens fchonk hij zoo veel van

zijne inkomfben aan de armen, dat hij zelf als eea

Bedelaar gekleed ging, en de Koning dagobert

hem daarom fomti}ds zijn eigen kleed te dragen

gaf. Hij is in het jaar 659, of wat later, ovec-

leden.

In de Oosterfche Gemeenten , waren zoodanige*

gefchenken aan de Kerken en Kloosters , naar het

fchijnt, niet zoo gewoon, justinianus had wel

fchikkingen gemaakt , welke de erfmakingen aan

God en ciiiiistüs , zoo als men fprak , begunfbg-

den, maar voor het overige, hield men de Monni-

ken aan den arl>cid, om zich hun onderhoud te

verwerven, evenwel waren door de Criekfche Leer-

aren de tienden reeds vroeger dan bij de Wcster-

Iche, als een Godticlijk regt, higefchcrpt en aanbe-

volen. De overhecrfching dor Arabieren bragt veel

toe, om de Oosterfche GeestelijkcMi te beletten, om

iiunne rijkdommen te vermenigvuldigen.

In het Westen, zorgde karel (k Groote^ l)oe

zclt
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«eer hij de hebzixht der Geestelijken ijverig zocht iv

te beteugelen-, nogtans miJd voor hunne inl.om- ^^^^

ften, door eene ftpte lietaling der tienden^ en van Afdeel.

het negende Deel ^ (A'ona,^ te bevelen, op eene IV

vergadering van Bisfchoppen, Abten, en Grooten, ^^'^q q
in het jaar 789 ( * ). Op eene vergadering te Jaar 622,

Frankfort, in het jaar 794, werd dit weder op ^°^ ^'**

nieuw l^evcstigd, en wel met deze bijgevoegde re-

den ; dat in het laatstverlopene jaar van hongers-

nood , het niet geleverde graan , ( vact/a annon£
,

)

van de booze geesten was opgegeten, wier fchel-

den men zelfs gehoord had (f), karel liet ook

van zijne eigene kamergoederen de tienden bèta-

len CS).

Zoo buitengemecne fchatten der Kerken, of ei- Krijgs-

^enliik der Bisfchoppen , gaven aan vele Grooten 'l'^'-^-"

een nijdig oog. karel martel , die tot zijne telijlvcn.

oorlogen met de Arabieren , Friezen en Sakfers

geld behoefde, maakte geene zwarigheid, om de-

zelven ten diende van den Staat ie gebruiken. Van

vroeger tijden af, waren de Kerken in het Fran-

kisch Gebied verpligt, om voor hunne vaste goe-

deren krijgslieden aan den Staat te leveren, ten wei-

}{en einde zij zeker getal vrije lieden onderhielden,

aan welke zij, in plaats van bezolding, vaste goede-

ren voor hun leven ten gebruik gaven; hel Ichijnt,

dat kari:l martel het verkiezen van deze vrije

mannen, niet aan de Geestelijkheid zelve overliet,

maar

(*) Ctj). a. 789. /7/>. 1»ALUZ. Tom. I. /)/7<'. 197,

(X) l' c. /v/-. 267. (§) /. c. i>a!\. 332.
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maar dat hij haar genoodzaakt hebbe , zoodanige goe-

deren uit te deelen aan zijne ijldaten en l>evellicb«

AfJeel. bcrs, welke hij wilde bcloonen, en dat ook zijne

i^ bevelhebbers van deze vrijmannen rafallen maak-

na*^C G '^'^"' ''^^'^ welken zij van deze vaste goederen uit-

Jaar 622. deelden, welke dus aan de Kerk ontnomen werden,

tot 814,
Jy,ljv,f^;l,ie^ deed karel martel nog meer. De klagt

van BüNiFACius aan den Roomfchen Bisfchop za-

CHARiAS, in het jaar 742, en dus kort na karels

dood, dat de meeste Bisdommen der Franken met

gierige Leeken , ondeugende Geestelijken , en Ac-

cijnsbedienden , enkel tot een beftaan , bezet waren ,

geeft ons reeds opheldering, dat Hovelingen, Staats-

bediendcn , en Bevelhebbers , Bisdommen , Ab-

dijen enz. ontvingen, tot hun belhan; welk mis-

bruik met den naam van ComviendiB Laicorum be-

(lempcld werd. Zeer hoog werd, ondertusfchen

,

deze handelwijze van karel martel , bij de Gees?

teli ken , opgenomen , zoodat de Wcstfrankifche

Bisfchoppen aan cenen zijner nakomelingen , ^cn

Oostfrankifchen Koning lodewyk , in het jaar

858 (*) fchrevcn , dat karel martel daarom

eeuwig verdoemd was , omdat hij het eerst de goe-

deren der Kerk aan haar ontnomen had, hetwelk

zij bevestigden met een gezigt van cenen voormalicen

Bisfchop van Or/eans , eucherius, die in eene ver-

rukking hem in de onderflc hel had zien pijnigen,

en van Engelen verdaan had, dat hij óus met lijf

en ziel gepijnigd werd, omdat hij de Ikiligen van

hun»

(*) Iti Capit. Caroli Caivi ap. bal. T. II, />. lop.

f
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hunne goederen beroofd had. De gemelde euche- IV

Rius had dit vervolgens verhaald aan den Heiligen ^'^^^

BONiFACius , aan den Abt fulrad, en den Op- Afdeel.

perften Hofkapelïaan van pipyn , met dit kenmerk ^^

, .j j r^ c Hoofdll.
van waarheid, dat men karels Graf openen mogt,

j^g q q
en als zij 'er zijn ligchaam niet in vonden , zijn Jaar 622.

verhaal voor waarheid behoorde aan te nemen. ^^^ '^*

Bij de opening van het Graf was 'er een draak

uitgefchoten , en het geheele Graf van binnen zoo

zwart gevonden , als of het verbrand was. De

Bisfchoppen voegden 'er bij, dat zij znlks van de

gemelde drie ooggetuigen zelven vernomtn hadden.

PIPYN, KARELS Zoon , dit vcrllaan hebbende, za!

eene Kerkvergadering hebben laten houden te Lep*

tinae^ alwaar bonifacius voorzat, als Gezant van

^tn Heiligen Stoel, en toen zal pipyn, zoo veel

hij kon, de door zijn' Vader aan de Kerken ont-

nomene goederen hebben wedergegewn. Wij laten

het fprookje van de verdoemenis van karrl mar-

tel daar, maar dezen misflag hebben gemelde Bis-

fchoppen gewis, dat de bedoelde vergadering niet

door pipyn, maar door zijnen Broeder karolo-

MAN, in het jaar 743, gehouden is. pipvn bc-

gundigde zeker de Geestelijken , maar hij had reeds

ontwerpen op den troon gcTmecd , waar toe hij

den bijdand der Bisfchoppen behoefde, karel de

Groote ^ zijn Zoon, toonde zich nog infchikkdijkcr

dan zijn Vader, jegens de Bisfchoppen, ten zelf-

den tijde, toen hij werkzaam was, om cene her-

vorming onder hen in te voeren.

De verpligling der Gccstclijklieid , cm wegens hnu- Jüsfchup-

Aa 4 ne
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IV nc lanJbezittingcn volk tot den krijgsdienst te Ie-

BOEK veren, had nog andere gcvql.uen. Velen van hen,

AfJeel. ^^^^^ Kisfchoppen , namen zelvcn de wnpcnen op,

IV en trokken, in perfoon, ten flriidc. In het mid-

na C. G.

Jaar <^?2 fclioppen» maar ook tevens beruchte Booswichten,

tüc 814. sALONius en SAGiTTARiL'S, die in eenen veldflag

rcTtrek- "^^^^ viianlcn ombragten (*). Maar iedert kaurl

kju zei- iviARTEL aan de Kerken zoo vele goederen ontnam,

^1;'."'"^^" onder voorvveadfel van die tot zijne oorlogen te

behoeven, gingen de Bisfchoppcn te meer voort,

om in den krijg te trekken. Vergeefs verbood ka-

RpLOMAN dit, waarrcliijnclijk , op een voordel van

BONiFACius, op eene Kerkvergadering van het jaar

742 (t), en KAïiiiL rie Groote (§), wiens onder-

danen hem daarom in het jaar 803 ernftig verzoch-

ten , hier in te willen voorzien (*), gelijk hi,j deed,

met een verbod , dat geen Priester tegen i.\cn vijand

zou uittrekken, uitgenomen twee of drie Bisfchop-

pcn , en menige Priesters , om de Geestelijke vcr-

j-igtingen bij het leger waar te nemen, en ongewa-

pend. .

Nicttegendaande dit alles, hebben de Bis-

Ichoppcn fcdeit niet opgehouden, te veld te trek-

Jccn , of het dragen der wapenen nagelaten ; ook toon-

de hunne kleeding in vredestijden , hunne gouden gor-

del^

( *
) GSEGou, Turou. likt. Ftaii;orum, Libr. IV. Cap,

37. Libr. V. Cnl>. 28.

(t) uAROUiN. Turn. \\\. pag. ipip.

(_§) C(il>ituL a. 7Ó9. pag. 190.

(**) Capit. VIII. a. 803. pag. 405. fqq.
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i^els en draagbanden , in welke dolken of groote IV

«lesfen met juweelen omzet, hingen, fporen en ^^^"^

kostbare wereldlijke gewaden , maar al te duidelijk , Afdeel,

hoe zeer zij de beftemming van hunnen ftand verge- ^^

ten hadden (;. ^^ q q^
. In veel meer andere opzigten verloren zij hunne J?.nr 622.

ware bellemming uit het oog, daar zij zich meer
'•j^^_J^*

en m€cr in wereldlijke zaken mengden, ja dit voorde 1355.

hun een pligt werd , toen zij in het Westen als ^^'ïiopren

Ri)ksflenden begonnen aangemerkt te worden. Bij-
(i^n'jji'

"

zonder had dit plaats in het Ri;k der JVestgothen ^p'^uie»

in Spanje, zoo zelfs , dat men onder latere geleerden

getwist heeft, of men de van tijd tot tijd te Toledo ^

zamengekomene vergaderingen moete befchouwen,

als Kerkvergaderingen, dan wel als Rijksdagen; in

der daad , waren zij Kerkvergaderingen , die hunne

palen ver te buiten gingen , en omtrent de rijksza-

ken befluiten namen , omdat zoo wel de Koningen

als de Bisfchoppen daar hun voordeel bij vonden.

Zoo lang het Ariaamch gevoelen in dit Riik heer-

fchend was, ziet men juist niet, dat de Bisfchop-

pen daar grooten invloed gehad hebben, maar nadat

Koning rüccared in het jaar 5S6 tot de Katholie-

ke Kerk was overgegaan, maakten de Bisfchoppen

zich voor hem en zijne opvolgers zoo noodzakelijk,

dat zij dra de eerden onder de Rijksftenden werden.

Inzonderlieid deden zij groot voordcel met de (laats-

umvvciitcling van het jaar 630, toen sisenand, te-

gen

(*) r'ita et actiis Ltiduvici 1'ii li;:pcf. pag. 208. in

pUCiiESNK SS. Ilist. 1'iaticor. Tom. II.

Aa 5
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VI gen den Koniii.:^ swinthila , opftaaiule , in het jaar

°°^^ 631 den troon beklom, en ccne vergadering te 7o-

Afdeel. ^^^'^ belcide, om zich als het ware te laten inhul-

iy digen; welke vergadering, behalven andere vastftel-

ua C G ^'"S^'i» ook befluiten maakte, om de regeering te

Jaar 622. bevestigen C * )• Onder den Koning chintila
cot

"14' handhaafden twee vergaderingen te Tolcdo ^ \\\ liet

jaar 636 (f), en in het jaar 63S (§), dit hun

gezag en invloed; op gelijke wijze, onder den Ko-

ning CHiNDASWiNTH , in het jaar 646 (*); bij

die, welke zamenkwam onder den Koning reces»

wiNTH, in het jaar 6^}, Ctt) » vvarcn , behalven de

Bisfchoppen, ook cenige Hof- en Staatsbedienden

tegenwoordig , die derzelver befluiten benevens de

Bisfchoppen onderteckenden. De fxaalfde Kerkver-

gadering te Toledo ^ in het jaar 681 (§§), had we-

der betrekking tot ccne Staatsveriindering des voor-

gaandcn jaars. erwig , een der Hofbedienden

van den Koning wamba , die naar de kroon (lond

,

gaf den Vorst eenen drank in , die hem lief ver-

fland en de fpraak benam. In dezen trcurigcn toe-

Itaud, fneed julianus, Aartsbisfchop van Tolcdo

^

die met erwig misfchien verfland hield, den Ka.

ning het haar af, en liet hem eenc Monnikskap

aan»

(*) Concil. Tolct. \\^. Tom. III. hard. fag. 578.

(f) Concil. Tokt. V. /. c. pn?;. 597.

(§) Concil Tolct. VI. / c png. 603.

(*) Concil. Tolet. VII. /. c. pag. dip.

(ft) Concil. Tolct. VIII. pag. 953.

(§^) HARD. /. c.pag. 1718.

.»i
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jantrekken , onder voorvvendfcl , om hem voor zijn iv

overig kort leven onder de boctdoenenden te plaat- ^^^^

(èn. Maar, in der daad, zocht hij hem daar door Af deel.

pnbckwaam te maken voor de regeering , omdat het IV

toen in Spatjje de gewoonte was, dat iemand, die
^^ ^ q

eens het Monnikskleed had aangenomen, niet we- Jaar 622.

der in den wereldlijken (land terug mogt keeren. ^^^ ^^'

Toen WAMBA na 24 uren van zijne bedwelming be-

yrljd werd , en zich in eenen Monnik herfchapen

zag, zal hij terftond bcfloten hebben, zich aan

eene Godzalige eenzaamheid te u4jden. Men ver-

toonde gefchriften van hem , gedeeltelijk ook door

de voornaamfle heeren van het Hof onderteckend

,

in welken hij deze verklaaring deed, maar te gelijk

zijnen wensch te kennen gaf, dat erwig zijn op-

volger op den troon mogt worden. Dit berigt Ae-

ze vergadering zelve , hoe zeer het ieder in de

oogen valt, dat de goede Vorst zich aan het ver-

raad en den dwang heeft moeten onderwerpen, er-

wig werd dan tot Koning uitgeroepen, en door

den gemcldcn Aartsbisfchop vervolgens gezalfd. Teri

einde nu wettigheid en gezag aan zijne overweldi-

ging te geven, liet hij deze vergadering bijüenko-

men, welke de fchriften in naam van wamba op-

gcdcld , voor echt, en het rcsit van krwic op den

troon erkende , tevens verfcheidene bcHuiten nemen-

de, waar door zijne regering gefehraagd kon wor-

den, onder anderen verklarende, ten aanzien van

den Monniksllaat van i\(i\\ Koning wamija, dat,

even gelijk de jonge kinderen , zoncler hun weten,

den Duup ontvangen, dus ook die genen, vvien het

ge-
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IV gefcli^iik der Docte, onwetend, medegedeeld was,
0^^'^ hetzelve onverbrekelijk houden moesten; terwijl zii,

Afdcel. ^^ gelijker tijd, den Priester met den ban dreigde,

IV die te Hout en roekeloos de Boete aan een' ander

na C G ^^^^ willen opdringen, erwigs opvolger, egiza,

Jaar 622. lelde eene andere vergadering te Toleeio , 'm het jaaf

tot 814 . (3gg (*), Ichnftelijk zij:ie bedenkingen voor , over

twee eeden, die hij aan zijnen voorzaat gedaan had,

en die hem tegenflrijdig voorkwamen. Een en zes-

tsg Bisfchoppen, vijf Vikarisfen derzclvcn, en elf

Abten , behalven nog zestien Ilceren van het

Hof, die tegenwoordig waren , losten zijne twij-

felingen , zonder veel zwarigheid , op. De merk-

waardigdc van alle Sitaanfchs Kerk vergaderingen zou

wel de laatfte, te Tolcdo gehouden, kort vóór den

ondergang van het IVestgothifche Rijk, in het jaar

70}., wezen; zoo een oud, maar niet fchriftelijlc

bewaard , berigt echt ware C t ) ? ^^^^ men op de-

zelve de heerlchappij van den Roomfchen Ijisfchop

over Spanje afgcfchaft, aan ieder dén zoo vele bij-

wijven, als hij wilde, veroorloofd, en den verdre-

venen Joden toegedaan hebbe, naar Spanje terug

te keeren. Maar b^halvjn dat de Roomfche Bis-

fchop tot hier toe niets in Spanje te zeggen had

,

is het overige , even gelijk de gcheele regc ing van

den Koning witiza, door hatelijkheid, onzeker,

ïii bet In liet Frankifche Rijk hadden de Bi.sfchoppen

fclicRi'l-
^^^ Wereldlijke Grooten reeds op de Paryfche Kerk-

rer-f

• (*) Concil Tokt. XV. /. c. pag. 1759.

(t) MAfviANA de reb, IIUp. Lil/r, III. Cap. }$,
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vergadering van het Jaar Ö15 te zameii deel geno-' IV

men , aan het opftellen en geven van wetten , voorts' ^^^^

komen tot in het midden der VÜIfte eeuw, flechts Afdeefy

nog twee zulke vergaderingen' voor, de ééne onder IV

DAGOf,ERT I, m het laar 633, te Mets ^ alwaar
^^^ C.G^

deze Koning (
*
) , op raad der Bisfchoppen , en jasr 622/

andere Rijksgrooten , zijnen Zoon siégbert tot
^"^ /^'.

Koning van Au/irazi'é , en wegens zijne minderja-

righeid, den Bisfchop van Keulen^ benevens eenen

Hertog, tot deszelfs Voogden, aanftelde. Op de

tweede dezer vergaderingen te Ciichy , niet ver van

Parys ^ 'm het jaar 659 , waar klodwig II, zij*

TDppcrfle Staatsdienaar, Q Major domus ^^ geroald ,

zijne meeste Bisfchoppen en eenige Wereldlijke

Groeten tegenwoordig waren , werd aan den Abt van

St. Denys een' Vrijheidsbrief van onafhankelijkheid van

Bisfchoppelijke magt gefchonken (f). Evenwel ver-

bood Koning siégbert, omtrent het jaar 650, aan

de Bisfchoppen , zonder zijn verlof. Kerkvergade-

ringen te houden (S)» noch over Keikelijke, noch

over Rijkszaken , (pro ftatu Eccleftastico , an pro

regni utHitate. ) — Onder de Karolingifchc \"ors-

ten vinden wij meer en meer blijken,' dat de Bis-

fchoppen als Rijks/lenden over de Staats- en Rijks^

belangen geraadpleegd zijn , en geen wonder , dewijl

de-

(*) FUi DP.OAR. Chron. Cüp..ys.

(f) Pi\i-cei>t. CliluJuvu'i 11. in Cotivetitn Clipxncttifi.

fip, iiAKO. Tow. III" pag. y^y.

(5)-V/'/i./A iic^. Epist. ud Difi()er. Epifc. Ouluic.

(4p, üAhuz. CV//i'/j. licgg. Fruncor. Tom. 1. /v/>/. 143.
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o82 KERKELIJKE
IV deze Vorsten de Bisfchoppcn noodig hadden tot

DOF.K hunne oogmerken , en om zich op den troon te

AfJeel. vestigen, dien zij Ixonden geacht worden, weder-

IV regteUjiv te bezitten. Onder andere voorbeelden zij

iia°C G ^^^ ^^"^ ge^o^Sj ^^^ PIPYN, kort voor zijne dood,

Jnaró22.het Rijk tusfchen zijne beide Zonen verdeelde, met
tot 814. toeflemming der Bisfchoppcn zoo wel, als dcrRijks-

grooten (*). karel de Groote werd, na het over-

lijden van zijnen Broeder karoloman, in eene ver-

gadering van Bisfchoppen en andere Grooten , als de

eenige Frankifche Monarch erkend (f). Zelfs gaf

KAREL zijnen uiterflen wil in het jaar 811 over aan

eene vergadering van Bisfchoppcn , Abten en Groo-

ten (§). Men meent ook, dat karel, op den

Rijksdag van het jaar 811, begonnen heeft , den

Geestelijken en Wereldlijken Stand, om allen naar-

ijver tusfchen beide voor te komen , in twee Col-

legien te verdeelen, dit is althans zeker, dat de

Bisfchoppen op den Rijksdag te Mentz in het jaar

813 de Wereldlijke Standen van hunne Kerkelijke

raadplegingen geheel afgezonderd hebben (**).

InhetAn- In het Atigelfakfifche Riik , waar de Kerk zich

gelfakd-^ meer en meer naar de Frankifche fcliiktc , vindt

men tegen het einde der Vilde eeuw de Bisfchoppen

insgelijks opflijgen tot de waardigheid van Rijksften-

dené

(•) Aunal. Mctens. ad a. -^6^. Tom. III. SS. Hisf.

Franc. dl;ciies>e pag. 179.

(f) .ƒ;;/;. Bcrtin. ad a. jyi.ap. DVCHES^e /. c.p 193.

(§) iGiMiAiiT. dL' Fita Car. M. Cap. 34.

(•) Conc, Mogiint a, 813. ap. hard. T. IV'. /. 1008/

fcheRijk.
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den. INA, Koning der JVestfakfen, gaf, in het IV

jaar 692, zijne Kerkelijl^e wetten, onder welken ^°^*

ook vele Burgerlijke waren, in eene vergadering en Afdeel.

op de voorftellingen van zijne Bisfchoppen en Ra-
^

iV

den (*). Twee jaren daar na hield de Koning
^^ ^ 'q^

WITHRED van Kent y te Becancelde eene vergade* Jasr 622.

ring van twee Bisfchoppen, Abten, Abdislen, Ou- '°^ ^'"^

derlingen , Kerkedienaren , Hertogen , en andere Be-

velhebbers. Op dezelve verzekerde de Koning, van

de Kerkvaderen geleerd te hebben, dat geen Leek

tot zich nemen mag, het gene eenmaal aan den

Heere gefchonken, en door het kruis van Chris-

tus gewijd is; dus verbood hij ieder een, ook zij-

nen opvolgers op den troon, op ftraffe van den ban

en het verlies der eeuwige zaligheid, zich aan de

Kerkegoederen niet te vergrijpen, noch die met be-

lastingen te bezwaren (f). In eene vergadering,

in het jaar 697 , onder dcnzelfdcn Koning te Berg-

hamfted gehouden, werd vasrgefield: „ De Kerk

zal vrij zijn, om hare regten en inkomften te ge-

nieten. Voor den Koning zal gebeden , en ziine

beve/en ^ niet uit dwingende noodzakeiiiklieid, maar

vrijwillig, gehoorzaamd worden." In den i7den Ca-

non van deze vergadering wordt de Bisfchop voor

den Koning gezet (§), Nog hooger werd het gc-

zng der Bisfchoppen opgevijzeld, in twee vergade-

ringen, welke in het jaar 787, onder de Koningen

AELF*

(*) iN.ï Icgg. Eccles. ap. iiaud. T. \\\. p, i~S'3.

(f) /. c. pcv.r. 1805.

(§) HAKi). i. c. pag, 1817. fq.
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IV AELFWALD, van Northumberlafid , en offa, v.ttI

BOF-x
il/i?/(r/<2

, gehouden , doch maar als ééiie vergadering

Afceel. aangemerkt werden ( * ) , en op welke Gezanten

IV des Roomfchen liisfchops tegenwoordig waren. In

„„ ^/ ^ den elfden Canon vermanen deze Gezaii'-eii de Dis-»nn 1^. \j.

Jaar Ó22. fchoppen, het woord Gods den Vorsten en ieder

tot 814 . gg^ vrijmoedig voor te dragen, ook niemand met

onregt te verdoemen , of in den Ban te doen ; maar

ter.' gelijk vermanen zij de Koningen , om den Bis^

fchoppen van harte en met alle ootmoedigheid ge-

hoor te geven ^ overmits hun de Sleutelen des He-

melrijks zijn toevertrouwd enz. Dat de regtmatige

verkiezing der Koningen door de Disfchoppen ea

Wereldlijke Standen voltrokken , maar allen , die in

echtbreuk of in blocdfchande geteeld zijn , even zoo

wel daar van uitgefloten moeten zijn , als zulks om-

trent den Priesterlland plaats heeft , bepaalt de Xllde

Cancn.

Refft van Op deze wijze verkregen de Bisfchoppen eenen
vr-jplaiu-

n^jigjiox-n invloed op de wetgeving, fbatsinrigting^

en regeering; vele dingen kregen een Kerkelijk voor»

komen, hoewel geheel niets met het Kerkelijke gö-

meen hebbende; de wetten wenien in het Kerke-

latiin op2;efield; en de magt der Vorsten door het

gezag der Geestelijken bepaald enz.

Onder anderen regten der Kerken of der Geesie-

ïijkheid^ welke reeds vroeger plaats hadden, maar

thans meer werden uitgebreid, behoort het rei^t van

vrijplaatfen. Dit werd bevestigd op eene Kcrkver-

() CovqU, Calchutcns. (Cek/iyd') l. c. p. 2071. fq.
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gaderih^ te Rheims ^ omtrent het jaar 630 (). Ka- IV

REL de Groote gebood wel (f), dat moordenaars ^^^^

en andere misdadigers, die hunnen toevlugt in eene Afdee^.

Kerk namen, daar door hunne (IrafFe niet ontgaan, ^V

en daarom met geenerhande levensmiddelen voorzien „g q q^
zouden worden; maar even gelijk tarash-s, Pa- faar 622.

triarch van KonfJantimpolen ^ omtrent het einde
^^^ ^^

der VIlKle eeuw, een overheidsperfoon , die zich

uit onvermogen, om zijne fchulden te betalen, in

eene Kerk gered had, en wien men ook alle onder-

houd affneed, hetzelve eigenhandig aandroeg. Ja

door klagten bij het Hof, en den Kerkeban tegen

de verbrekers der Kerkelijke vrijheid, deszelfs ont-

flag bewerkte (§), zoo wist ook de Geestelijkheid

in het Frankifche Rijk het verbod van onderhoud

Yoor zulken vlugtelinj; alleen onder die voorwaarde

te laten gelden, zoo hij zich niet wilde bekee-

ren (**); dat is, waarrchijn;li;k , als hij de Kerke-

lijke Boete weigerde te ondergaan, kar el zelf ver-

ordende, tien jaren daar na (ff), en wederom in

het jaar 803 (§§), dat niemand, die in eene Kerk

gcvlugt was , daar uit gehaald zou mogen Worden ;

eerst op den volgenden regtsdag zou hij voor dert

Koi

(*) /lp. HArtn. Tom. \\\. pag. 572.

(I) Ccipit. a 779. ap. bai.uz pu^. 197.

(§) sui(ii;s /« yita Tarafii ap. tiioviavsin in t^eh

loc nova EccL discipl. 1\ 11. L. III. C 9H. /). 551.

C**) Cripitt, (iddit. IV. C'. 12Ö. ap. ualu/. p. liiox

(tt) f.//»//, a 7«9. /. c. pdi^. 251.

(§§) Cüpit. II. (i. Ü03. pai';. 3«9,

XI. Di:i:l. JUb
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IV Koning worden gebragt enz. Ook zouden niet al*

BOEK
i^cj^ ^Q Kerken, maar ook dcrzelvcr Voorhoven

Afdccl. '^'^^^ vrijplaats zijn ; gelijk ook de Xllde To/g-

IV taanfche Kerkvergadering in het jaar 68 1 bepaald

na°C G ^^^ ' ^'^^ ^^" misdadiger , reeds dertig fchreden yan

Jaar 622. de Kerk af, zijne vrijplaats vinden zou (*).

^°^ ^^^ ' Met dit alles handhaafden de Vorflen, voomame-

De Vors- ^Ü'^ i" ^^^ Griekfche en Frankifche Rijk , hun op-

ten be- pergezag, ook in Kerkelijke zaken. Hoe zeer het

cchtemo'^ ^^"^^ voorkomen had in het Frankifche Rijk, dat de

het opper Bisfchoppen in gezag toenamen, evenwel, daar zij

Ite gezag ^^ burgerlijke wetgevers en regters begonnen te

lijke za- handelen, en niet enkel als Leeraars van den Gods-
ken, dienst zeker opzigt over de zeden oefenden , hadden

zij de ondcrflcuning der burgerlijke magt te meer

noodig. piPYN gebood, dat elke Bisfchop in zijn

Kerfpcl de magt zou hebben, om in Geestelijken

en Wereldlijken van alle Standen zoo veel te verbe-

teren, als hij naar Kerkelijke wetten dienflig zou

vinden (f); en karel gaf omtrent het jaar 800

een bijzonder bevel (§), dat alle zijne Bcvellieb-

bers , Beümbten , en Overheden, de Bisfchoppen,

in het gene God betrof, gehoorzamen en bijflaaii

zouden. Maar zijne Afgevaardigden, welke uit Bis-

fchoppen en Wereldlijke Heercn beftondcn , van welken

wij reeds gefproken hebben , hadden daartegen ook

last

r*) ///). HAiiD. Tovi. \\\. png. 1724.

(f) Capït. Sy,i. Vcrncm, a. 755. ap. dal. />. \6g.

( 5 ) EJictum Dominic. de Iinuore et ndiiitorio Ep:sc.

fi-icflnndo a Comitibm et a'iis Jiidicibui, ibid. />. 329,

\
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last omtrent de Bisfchoppen, die hun gehoorzamen iv

en aiin hun onderzoek en fchikki; gen zich onder- ^°^^

werpen moesten. Afdcel.

Gehjk de Geestelijkheid aan den éénen kant hare iv^

beftcniming te buiten ging, door zich zoo veel 'm ^^ q
wereldlijke zaken te mengen , zoo verwijderde zij Jaar 622.

zich, aan den anderen kant, verder van de in hun- '^^ "^4«

ne oogen verachtelijke wereld, door haren ougehuw-
ll^^^^Qy^:

^en fiaat. Het huwelijk was reeds in menigvuldige ken der

bijzondere wetten der V en yide eeuw niet alleen
j/*^^^^*^ '^'

aan de hoogere Geestelijldieid verboden, maar ook

voor de lagere moeijelijk gemaakt. Evenwel was

hetzelve nog door geene algemeene Kerkelijke wet

volftrekt verboden, hoe zeer Keizers, Kerkvergade-

ringen , en inzoiiderheid Roomfche Bisfchoppen

,

zich bemoeid hadden , om de oude vrijheid in de •

zen te onderdrukken. In de Griekfche Kerk nog-

taus hield dezelve zich eenigermate nog meer

ftaande, dan in de Westerfche.

Een merkwaardig bewijs hier van levert het ver- Voor-

maarde befluit der algemeene Kerkvergadering te Ichriften

Konjhntinopolen op, van het janr 691, die den naam
jj-enTvan

draagt van TruUaanfche Kerkvergadering. Deze de alge-

maakte vcrfcheideue belluiten omtrent het huwelijk
'"^'^"''"

1 riiilann-

der Geestelijkheid (). In haren derden C:mon (ciieKcrk-

zeidc zij , de Keizer lintl bevolen , dat de leden voigade-

der Geestelijkheid onbevlekt, en van de ichande
"^^ ***

van oiu-egtmalige huweüjken bevrijd zouden zijn,

Na-

(*) Coucll. Oiiinifixt fivc in Tnillo ap. maud Toih.

III. pag. 16(^0.

Bb 2
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IV

BOEK
I

Afdeel.

IV
Hoofdn.
na C. G.

Nadien nu de Roomfche Kerk zich hier in flipt naaf

hare ftrcngcre fcliikkingcn rigtte , maar de Konflafi»-

tïnopolitaanfche integendeel een mensclilievend mede-

lijden volgde , wilde de vergadering beiden met mal-

kanderen verëenigcn. Zij ftelde dus vast, dat de

Jaar 622. genen , die tot den I5den Januarij 691 tweemaal ge^

^^^ ^"^
' tromvd waren geweest, zouden afgezet worden;

maar zulken, die, vóór dit befluit, hun twede hu-

welijk te niet haddeu gedaan , of wier tweede vrouw

geftorven was , zouden , als zij op den weg der be-

keering waren , het zij zij Ouderlingen of Kerkedie-

naars zijn , zich eenigen tijd van alle ambtsverrig-

tingen onthouden , en boete doen ; maar evenwel

hunnen post onder de Geestelijkheid behouden. Maar

die genen , die eene weduwe getrouwd hebben, of

na hunne wijding in een onwettig huwelijk getreden

zijn, (hier wordt gefproken vari Ouderlingen en

Kerkedienaren
, ) zullen voor een' korten tijd afge-

zet en beflraft worden , en dan hunnen vorigcn post

wederkrijgen ; doch echter niet hooger klimmen, in-

dien zij hun huwcliik niet fcheiden. In het vervolg
'^

zal de 17 en 18 de ^ponolifche Canon of Kerkregel

gelden , volgens welken niemand , die na zijnen

Doop tweemaal getrouwd is , of een bijzit gehouden

heeft, insgelijks die eene weduwe, eene verftotene,

eene hoer, eene flavin of eene tooneelfpeelfler, ter

vrouwe genomen heeft, onder de Geestelijkheid mo-

gen zijn. — Op gelijke wijze, wordt in den Vide

Canon ^ ovcrëenkomÜig den sóften /ipostolifchen
^

vasrgcfteld, dat onder die genen, die ongehuwd on-

der de Geestelijkheid aangenomen worden, enkel de

VOOTm
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Voorlezers en Voorzangers zullen jiicgen trouwen, IV

Een Ouderling, Diaken en Onderdiaken mag het ^°^*

alleen doen , eer zij tot hunne ambten ingevviid vvor- Afdeel,

den. — Naardien verders de vergadering vernomen IV

had, dat in Afrika, Libyë , en andere Gewesten, ^^^^^p A
de Bisfchoppen , ook na hunne inwijding, de ver- Jaar 622.

trouivelijke verkeering met hunne vrouwen, tot er-
""^^ '^^

gernis van hunne Gemeenten, onderhielden, zoo ver-

biedt zij dit, onder ftralFe van afzetting. Volgens

hare verklaring, wilde zij daar door wel de Apos-

toUfche Kerkwetten niet affchaff-ü , (want in de

vijfde derzelven, wordt aan de Bisfchoppen, Ouder-

lingen ^ en Kerkedienaren verboden, zich van hun-

ne echte vrouwen, onder eenig godzalig voorwend-

fel, te fcheiden;) maar zij hield haar verbod daar-

om voor noodzakelijk, opdat het heil dsr Gemeen'

ten , en derzelver voortgang in het goede , bevor-

derd, en ook de Geestelijke Stand niet hefchimpt

zou worden.

Thans volgt de Xlllde Canon , één van die

,

welke de Roomfche Kerk van deze vergadering niet

heeft willen aannemen. In dezelve wordt gezegd:

Ilct is een voorfchrift der Roomfche Kerk, dat die

genen , die tot Kerkedienaren of Ouderlingen gewijd

worden , beloovcn moeten , hunne vrow.ven niet meer

echtelijk te-zullen bijwonen. Maar wij willen dmn

ouden /IpostoUfchcn Kerkregel in acht nemen, en

4e rcgtmatige huwelijken der heilige mannen, ook

voor het vervolgd van waarde gehouden hebben. —
^aar zoo iemand hunner zich zelven oniier een

Güdsdicnftig voorwcndlel van zijne vrouw afzondert,

15 b 3 die
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IV (lic Z2\ in den ban gedaan, en volhardt liii daar bl},

BCM-:<c afgezet worden. — Alk-en maakt de vergadering iti

JVfdt^eL ^cn XXXllen Canon hieromtrent eeiie uitzondering,

iV ten aanzien van Priesters in barbaarlche of vreemde

naT'
*^

G '^"^^^^ ' wanneer deze gciooven , dat zij daar door

Jaar 622. aanftoot vermijden laninen , en inilien hunne vrou-

^^1 ^'4- u-en daar mede te vrede zijn. — Buitendien veror-

dende de vergadering in den XXVIften Canon, dat

een Ouderling, die, zonder zijn vi'eten, in een on-

Tegtmatig huwelijk leeft, zijneh ^ost- wcK behouden

,

maar goene daar mede verbondene werkzaamheden

verrigten , en voorts zijn huwelijk fchciden zal. —
EiiKleüjk zal , volgens den XLVHIi'Ien Cnnon , de

echte vrouw der ^cncn , die tot de Bisfchoppelijke

waardigheid verheven wordt, met gcmeenfcliappelijke

bcwi liging, van hem gefcheiden worden; na zijne

inwijding in een ver van hem afgelegen Klooster

gaan , en daar door hem onderhoudeti worden. Als

zij het verdient, mng nicn haar tot Diohonesfe aan-

bellen. Zoo ftiijdig is deze vergadering met zich

zelve. Daar zij, te^cn de Rootnfche Kerk, op de

voonzetting van het huwelijk van eencn Ouderling

en andere Geestelijken aani^ringt , „ opdat de door

God ingcfleldc en gezitgendc huwelijke ftaat'niet in

verüchting korae," verbiedt ?.ij dit voortgezette hu-

welijk te gelijker tijd aan de Btsfchoppcn , hetwelk

cene nieuwigheid was in de Ctïekfchc Kerk (*). In

het

(*) Dit erkennen zelfs nAr,«AM(iN en /^o'^ar^s Sc^.o'ia

in Catiotifs SS. /Ipost. pag. ?. //; cuiL. beveregii Synom

titCo Tom. I. OxbH. 1672. fol.
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het eerst misbaa.de deze 13de Canon van de zesde IV

nlgemeene Keikvcrgad.iing, want nus wordt dezelve "°^^

Ook genoemd, omd;)i zij ter vervulling van de zes- Afdeel.

de Rerkversadering diende, aan de Roomfche Bis- ^^

fcnoppen niet minder , dan vijr anderen van nare „g q^ q^
befluiten. Maar omtrent honderd jaren later erkende Jaar 622.

ADRIAAN I. deze Kerkvergadering geheel, waarom
'_^^

^*

ook deze Canon , vervolgens , in het Paufelijk wet-

boek is ingevoegd , waar zij , naast de Roomiclie

geboden, omtrent het huweUjk, .eeue zeldzame ver-

tponing maakt.

In het Westen' ging men , in deze eenwen, In het

voort, ftrenger te handelen omtrent het huweliik
^^'^''^<^"

^
' wort't het

der Geestelijken ; fchoon 'er nog geen algemeen ver- huwelijk

bod tegen hetzelve was. Priesters en Kerkedienaars , ^-y. ^^^^"

die in het huwelijk leefden, werden, in de VIIKte
,pe(-.,'j.„

vergadering van Toledo , in het jaar 653, voor even mt-'er te-

verfoeiieüjke overtreders vcrklnard, als zulken , die
^'"^^'

onkuifchc verkeeiing mei vrouwlieden aanhielden (*).

De Iloomfchc nisfchoppeA ijverden voornamelijk te-

gen de huwelijken der Geestelijken, grf.gorius II.

fchreef wel aan BoNihACius, dat hij, in Oosffmn^

ken ^ niemand tot Geestelijken zou laten wijden,

die tweeimal of niet met eeue maagd getrouwd was;

maar daartegen fjhijnt uit de befluiten eencr verga-

dering te Rome in het jaar 721 gehouden, dat nie-

mand de vrouw van cL-ucn Pticsrc-r of Dinkcn troU'

mui zal mogen (fj, te blijken, dat ilezc genood-

zaakt

(•) .//). iiAHf) T.iu. 111. p</g. 5)6a.

{]) l. c. pag, acs.

Bb 4
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IV zaakt zijn gevvonien , van hunne echte vrouwen te

BOEK icheidcn. De Bisfchop zacharia liet geen' Pries-

Afdeel. t^'r fo^
-> ï^ trouwen ; maar deze moest veeleer zijn

IV huwelijk ontbinden , hetwelk hij mogt aangegaan

nn C
'^

G '^'^'^bcn , vóór het verkrijgen van zijn ambt ( * ).

jaar 622 Dit vorderde lüj ook, ingevolge van eencn ^fri-
lot ^^^- kaanfchen Cuuon , van de Bisfchoppen, Ouderlin-

gen, en Kerkedienaren; maar de lagere Geestelijken

zouden daar niet toe gedwongen worden (f).

Gevolgen Niets echter was moeijelijker, dan dezen last op
hier vnn

, ^^^ fchouderjn der Geestelijken te leggen , zoo-
de onkui-

.

00 }

fch* ze- ^^^ nicn telkens noodig had , deze verboden

den en ge- te herhalen en aan te dringen, en toen men

veleGces-
^'^^'' ^^^^ echter voortging , openbaarden zich de

teiijkcn. fleclitfle gevolgen van dezelven bij velen , gelijk

blijkt uit de vastflellingen en befluiten , daar toe

betrekkelijk. De bovengemelde Toletaanfche Kerk-

vergadering zag zich genoodzaakt, de onkuifche

Bisfchoppen in Spanje met afzetting te dreigen , of

liever, hen, op deze wijze, tot meer geheime en

orazigtigcr buitenfporighedcn te dwingen (§). In

het voorgaande hebben wij bonifacius-, den Apos-

tel van Dttitschland , hooren klagen, dat, onder de

Bisfchoppen en Geestelijken in Oostfranken ^ echt-

brekers en hoereerders, zeer gemeen waren, gefield

ook, dat hij fomtijds wettige huwelijken der Gees-

telijken met die benaming bedoelde. De Kerkver-

ga-

(*) Ep. I. ad Bonifac. ibid. pag. 1882.

(f) Ejusd F.p. VII I. adPipin. Major, domus. l. c. /». 1903.

(J) Couc. Tokt. VIII. /. c. pag. 992.
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gaderlngen konden niet genoeg aan de Bisfchoppen en • iV

andere leden der Geestelijkheid verbieden, om, be- ^^^^

halven hunne naaste bloedvriendinnen , toch geene Afdeel.

vrouwsperfonen bij zicli te laten wonen (*). theo- ^V

DULF, Bisfchop van Orkafis, liet, omtrent het jaar
^^^ ^^ J^

797, niet eens aan de Moeder, Zuster, en andere Jaar 622.

dergelijke naastbeftaanden , van eenen Priester toe ,
^°^ ^^

om met hem in één huis te leven, omdat, zeide

hij Cf), bij zulke gelegenheid, andere vrouv.-sperfonen

toegang tot het huis vonden , welke hem tot zonde

konden bekooren. Zelfs komen 'er thans onnatuur-

lijke wellusten onder de Bisfchoppen en anderen van

den Geestelijken Stand menigvuldig voor (§); waarom

men te Rome , ten dezen tijde , gewoon was
, gelijk

men ziet, uit eenen Brief van den Bisfcliop adri-

AAN aan karel den Grooten , van het jaar 790 (**}»

eenen Bisfchop, die gewijd zou worden, behalven

naar zijn geloof, ook voornamelijk hier over te on-

dervragen, of hij van die punten, (^c^pitula^) zui-

ver was, voor welken een Priester zich hoofdzake-

lijk in acht heeft te nemen. En dit waren eenige

foorten der fchandeÜjkftc ontucht : Inqiiirnt iJhnn

Archidiücoiiiis de quatuor capitulis ; id est, de ar-

(*) Men zie de bcduiten daaromtrent bij harduin.

/. f. Tom. \\[. pair. 588. /)/;<>•. 949, 1907, 1934, 1016,

1020. etiz. Tuin. IV.

(f

)

'iiiiioi). Ciif>it. ap. ii.Aiii). 7', //.•. IV. /». Qi 5,

(§) Cunc. Tol. XVI. ,r/. 6y3. T. 1(1. ij.aui). p. 1795.

(*) Epiit. f.XXXV /•// ClhI. Cavol. ap. ce.vn. in

Monumentii dominat. l'oiitif. T. 1. p, 5,19.
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IV fanoquita^ ( ot^a-ivoKOtTtif
^ ) (jnod est cuhans cum

BOEK fuascu/o ; pro ancilla Deo facrata^ quac a Francis

^Afdeel. Noinia dicitur ; pro quadrupedibus ; et pro nwliere

IV yiro alio conjuncta ; aut fi conjugem hahuit ex alio

r G ^'^'^^
i ^^^^ ^ gfiCcis dicitur deuterogatnia» (*)

Jaar 622. Behalven de bovengemelde voüifchriften voor de

tot 814. Qggc;f£]y[.(,j^ ^ y^^Q5 dit Tijdperk ook vruchtbaar in

Verbode- vooiichriften omtrent den echten ftaat in het ge-

ne graden rneen. De Trullaanfche Kerkvergadering onderftel-

weli^k'^""
^'^ ' als bewezen (f), d^it de Geestelijke verwant-

fchap grooter is , dan de rerbindteriis der ligcha^

men , en verbood danröm , gelijk justinianus reeds

te voren , dat niemand de weduwe , moeder van

kinderen, die hij ten D^op gelieven had, trouwen

mogt. Dat dezelfde Synode huwelijken tiisfchen

Regtzinnigen en Ketters verbood (§), was flechts

eenc vernieuwing eener oude Kerkelijke wet. Op
de Rooinfche vergadering van het jaar 721 , werd

insgelijks de Banvloek nitiefproken tegen iemand,

die zijne gevaderesfe ^
{commater fpiritualis ,^ of

zijne broeders vrouw ten huwelijk nemen zou (**).

Deze wet werd in ecne andere veraidcring te Rowe

van het jaar 743 uitgcftrckt tot broeders- en zusters-

kinderen ^ en andere naastbefiaanden (ff). Eene an-

de-

(*) Ordo Rom. VIII. np. mabilloN. C. 2 1:. ^.Ord»

qualitcr in far.cta Rom. Eed. Episc. ordinattir , /// bal.

Capit. Rrgg. Franc. Jpp. Actor.Feft.n. ^. T. 11./». 1372,

(t) HARD. /. c. Ton:. III. pag. i63i.

(5) /. c. /». 1638. (**) /. c. p. 18Ó5.

(tt) /. c. niadz. ip28.
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dere vergadering te Ferberie, een Slot bij Sois/om, IV

in het jaar 752, gebood, dat de huwelijken binnen °^^*

den derden graad van bloedvem'anffchap zouden AfdeeU

gefcheiden , en voor die in den vierden graad Boete IV

gedaan zou worden (*)', aan iemand, die met zij-
„5 ^ G.

ne fiiefdochter oneerlijk verkeerd heeft , liet zij
,

ge- Jr.ar 6z2,

lijk ook haar, niet toe te trouwen, maar wel, on-
^o^^ij..

der zekere voorwaarde, aan zijne vrouw. Aan een'

Priester, die zijne Moei getrouwd had, gebood zij,

zich van dezelve te fcheiden; ook zou zij geen' an-

der trouwen , omdat zulks bij eene Priesters vrouw

berispelijk is. Behalven de huwclijksfcheiding om
overfpel, zou ook een man, wanneer zijne vrouw

hem naar het leven üaat, vrijheid hebben, om eene

andere te trouwen; maar zij zal boete doen, en

ongetrouwd blijven. INIerkwaardig is nog het bcfluit

dezer vergadering, waar bij, in geval eene vrouw

haren man aanklaagt, van haar nooit den huwelijks-

pligt bewezen te hebben, geboden wordt, dat zij

beiden aan het kruis zonden gaan ^ (^exeatit inde

ad crucem , ) en als het waar bevonden werd , ge-

fcheiden worden. Men heeft zeer waarfchijnclijk ge-

ma;ikt, dat dit bewijs, édne der proeven van on-

fchuld, in de middel • eeuwen , d:>ar in bclban heeft,

dat beiden , de klager en de aangeklaagde , met de

armen wijd uitgcüickt zouden Iban , om dus een

kruis te verbeelden; en die, door vermoeidheid, de

armen het eerst liet zakken, had daar door zijne

zaak

e*) Caftiula data aptid ynnKriaiii ; .ip. ü\li.:. T.

1. Jiir. 161.
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IV zaak verloren (). Op eene Rijksvergadering vaff

BOEK het jjiar 757 te Compiegne ^ welke ook eene Synodi

AWeel. lieet, omdat de Bisfchoppen voornamelijk deel had-

'V" den aan de huwelijkswetten, welke daar gemaakt

na C. G.
^'^^'dtn , werden de graden van bloedverwanifchap

Jaar 622 op de voorheen gemelde wijze beflemd; een nian

,

^^^^^''' wiens vrouw, zonder zijne bewilliging, den fluijer

heeft aangenomen, wordt vergund, haar weder tot

zich te nemen; en aan de moeder of bloedverwand-

ten van eene vrouw, wier fliefvader haar, tegen haren

wil, had uitgehuwelijkt, wordt tocgeflaan , om haar

eenen anderen echtgenoot te geven. Onder anderen

werd ook vastgefteld, dat een nielantfche aan zijne

gezonde vrouw kon toelaten , een' ander te trouwen;

Doch bij de hier voorgemelde klagte eener getrouwde

vrouw , ovor het onvermogen van haren man , zou de-

ze, als hij zulks ontkent, meer geloofd worden (f).-

Eindelijk gebood karel de Groote (§), dat men

de bloedverwanifchap der genen , die trouwen wil-

den , vooraf naauwkeurig door de Bisfchoppen,

Priesters, en aanzienelijkflen des volks zou doen on-

derzoeken, eer de zegen over hen uitgefproken werd.-

(*) DU FRF.sNE Glosfar. med. et inf. Latinit* Tom, I.

p, 1 274. V. Crticis judicium.

(f) Capituiare Compendieits. ap. baluz. p, i8i. et

Op. HARD. pag. 2004.

(§) Capit. \. a 802, ap. dal. pag. 373.

Einde van het Elfde DeeL
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