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KERKELIJKE
GESCHIEDENIS.

VIJFDE BOEK.
r.EVATTENDE HET VIJFDE TYDPERK ; VAN DEN

TIJD DER KRUISTOGTEN, OF HET PAUSSCHAP

VAN GREGORIUS VII, IN DE ELFDE EEUW,

TOT DE KERKHERVORMING IN HET BE-

GIN DER ZESTIENDE EEUW.

VERVOLG VAN HET

VIERDE HOOFDSTUK.
Gefchiedenis der Roomfche Pamfen in dit Tijdvak,

Toeftand der Geestelijkheid»

iNa het overlijden van Paus joannes XXII, ver- y
koren de Kardinalen te Avignon tot deszelfs opvol- boek

ger den Kardinaal van comminges , Bisfciiop van
«oofdft

Porto , doch onder voorwaarde , dat hij niet naar na C. G.

R.ome teruff zou keeren: toen deze dit weieerde te
^^^''^°^3»

.\ . ^ - . tot 15 17.
beloven, verkoren zij den geringften onder hen, .

den Kardinaal jakob fournier , dien men den Gefchie-

Witten Kardinaal noemde, omdat hij een ^oeksti-"^^^^^^^^

ner-Abt geweest was, en de kleeding dezer Orde bekedic-

droeg. Hij werd den 2oflen December 1334 verko-
"^'^'s^^l-

XVII. Deel. A ren



ft KERKELIJKE
V ren en nam den naam aan van benedictus XII.

BOEK Of het nederigheid ware, dan wel eigen gevoel van

Hoofdft. ^ijne onbekwaamheid , hoe het zij , hij zeide bij zij-

na C. G. ne verkiezing tot de Kardinalen : Gijlieden helt

J
' ^' eenen Ezel verkoren ! In de eerfte dagen reeds zlj-

——— ner regering gebood hij alle Prelaten en Geestelijken

het Hof te verlaten en zich naar de plaatfen te be-

geven, waar zy hunne ambten hadden. Hij herriep

alle Commendds of de inkomften van Geestelijke be-

dieningen , welke niet werden waargenomen , alleen

die uitgezonderd, welke in handen van Kardinalen

waren. Ook weigerde hij toezeggingen te geven op

Prebenden , die nog niet opengevallen waren ; en

wilde geene Kerkelijke ambten meer fchenken aan

zulken , die *er reeds één met genoegzame inkom-

ften bezaten. Simonie duldde hij volftrekt niet, en

zijne Hovelingen moesten zweeren , dat zij geene

gefchenken zouden aannemen. Allen, die tot Gees-

telijke bedieningen bevorderd werden, moesten voor-

af door een bekwaam man een onderzoek onder-

gaan ; aan jongens , die nog geen 14 jaren oud wa-

ren , gaf hij geene Kanunniksplaatfen , maar des

te liever deelde hij Geestelijke ambten uit aan ge-

leerde mannen, al waren zij niet aan zijn Hof. De

Koning van Frankryk begeerde de fchatten van zij-

nen voorzaat tot het ondernemen van eenen kruis-

togt, maar benedictus floeg hem zijne begeerte

af, voordat die togt werkelijk zou ondernomen zijn.

Als deze Koning vervolgens in perfoon te Jvignon

kwam, zeide de Paus tegen hem: Indien hij twee

zielen had , wilde hij gaarn eene daar van ten zijne

bes-



GESCHIEDENIS. 3

besten opofferen; doch dewijl hij 'er nu maar ééne V
had , wilde hij die , zoo veel mogelijk , behouden. ^^}^

Bijzonder weigerde hij ook aan dezen Vorst de Hoofdft.

Tienden , welke hem tot den kruistogt toegezegd wa- na C. G.

ren, omdat hij dezelve tot den oorlog met ^f^S^- l^^V^ry'

land hefteden wilde (*). ,

Eén van de oude Levensbefchrijvers van bene-

DiCTus XII verhaalt, dat hij al vroeg voornemens

was, om naar Italië te keeren en te Bolcgna zijn

Hof te vestigen , maar dat de inwoners dier ftad en

der meeste Italiaanfche fteden tegen de Roomfcht

Kerk oproerig waren, waarom hij befloot te Avig-

non te blijven ; anderen willen , en misfchien met

ruim zoo veel grond, dat de invloed des Konings

van Frankryk hem in de uitvoering van dit voor-

nemen belet hebbe.

Schoon de oude Schrijvers niet allen regt uitko- Zijn ge-

men , is toch zoo veel zeker , dat deze Paus om-
„.^ifr^^j,

trent Keizer lodewyk ook een geheel ander ge- zer lodb-

drag hield , dan zijn voorzaat ; hij deed namelijk ^^^'^^

pogingen , om met denzelven eene verzoening daar '

te (lellen , ten welken einde hij zich onder anderen

aan den Hertog van Oostenryk wendde, maar vol-

gens ^en Chroniekfchrijver albert van Straats*

burg (f) werd hij door de ftreken der Koningen

van Frankryk en Napels verhinderd , om zijn oog-

merk ten uitvoer te brengen, waar bij zich ook de

Koning van Bohemen en Hertog hendrik wzuBeye"

ren

(*) Fitie Benedicti XII. ap. balüz. Toiti. I. /?/r.

Pap. Aven. pag. J98. fqq. (f} Chron, ad h. a.

A a



4 KERKELIJKE
V ren voegden ; terwijl de Franfche Kardinalen det!

BOER pjj^g voorliielden , dat i:et niet raadzaam ware, om
iV

Hoofdft. "voor eenen Vorst, die van allen verlaten was, deze

na C. G, inagtige Vorsten te mishagen. Uit geheime Brieven van

Jtot \'^\i
<^e2e"P^us blijkt, dat de Koning s^xiFrankv^k filips

— bij hem aangehouden hebbe, om geene verzoening te

treffen , voordat ten minflen derzelver voorwaarden

hem vertoond en van hem goedgekeurd waren, waar

in BENEDiCTUS bewilligde , hoewel hij den Koning

tevens verzekerde , dat deze voorwaarden zoo zwaar

waren , dat men twijfelen kon, of lodewyk ze

wel zou aannemen. Voorts hield hij de verzoening

van dezen Vorst met de Kerk voor hoogst gewigtig,

dewijl daar door zoo vele zielen konden gewonnen

worden, welke, zoo lang zij onder den ban en het

verbod van Godsdienst lagen , aan de gulzigheid des

Duivels , ( diaboUc(B voraciiati , ) waren blootge-

(leld.

De gemelde voorwaarden (*) behelsden ook in

der daad niet minder dan dat lodewyk zich vol-

komen aan den Paus en de Kerk zou onderwerpen;

evenwel , hoe fchandelijk dezelve waren , nam lo-

dewyk ze echter aan in eenen langen Brief aan den

?aus, gedagteekend in Maart 1336 te Ulm. Met

dit al kwam de verzoening niet tot fland , door

toedoen der Koningen filips en robert. lode-

-vvYK wreekte zich echter ten dezen tijde aan zijnen

•gevaarlijken vijand, den Koning van Bohemen^ wien

hij

(*) Mea vindt ze bij nic. burgund. Hht. Bavar.

L. III. pa^. 144-
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hij de erfopvolging in Karinthi'é en Karniole ont- V
zeide, en die aan het Huis van Oostenv^k loevvees.

^'^^'^

Hier uit ontftond een oorlog met den Koning van Hoofdft.

Bohemen , welken de Keizer met een goed geluk na C. G,

voerde. Bij deze gelegenheid zal de Paus tegen de
t'^.'^fy'

Kardinalen gezegd hebben : ,, Men wendt voor, -.

dat deze Vorst van allen verlaten is; maar wie heeft

tot heden toe zijne plaats vervangen?*' De Keizer,

de hoop op verzoening nog niet opgevende, zond

in het jaar 1336 nogmaal een Gezantfchap aan den

Paus naar Avignon, verklarende zich gereed, om
den Keizerlijken Titel af re leggen , den Paus in ei-

genen perfoon om aflaat en herflelling in zijnen vo-

rigen ftand, bijzonder als Roomsch Koning, te

willen verzoeken ; dat bij marsilius , occam , en

alle anderen, welke de Kerk als Ketters veroordeeld

had, als zij zich niet bekeerden, vervolgen, en ter

genoegdoening voor zijne misflagen eenen kruistogt

naar het,Heilige Land ondernemen, en naar 'sPau-

fen bevel ook andere goede werken ondernemen

wilde.

De Keizer deed nog een' anderen flap tot dit

groote oogmerk, door den Koning van Frankryk

een vergelijk over alle hunne verfchillen en een ver-

bond voor te flaan; maar deze, voorwendende ,

-

den Paus eerst te moeten raadplegen, kreeg van de-

zen tot befcheid , dat lodewyk eerst weder in de

gemeenfchap der Kerk herfteld moest zijn, eer men

met hem een verbond mogt aangaan, dus kwam
hier van, gelijk ook van de poging tot verzoening,

niets, doordien de Franschgezinde Kardinalen de

A 3 over"



land.

ê KERKELIJKE
V overhand bij den Paus kregen, die nu voorwendde,

OEK
(Jat heni dit niet van menfchen maar van den Heil.

Hoofdn:. Geest was ingegeven, dat hij tot geene verzoening

na C. G. met lodewyk moest komen,

10^1^7* ^^ ^^^ ^^"^^ ^337 ^"^^^ LODEWYK ccn verbond met

. Engeland tegen Frankryk ^ en maakte tevens een

Ongeluk- ontwerp, om met een fterk leger naar Avignon te

Hand van trekken, en den Paus te noodzaken, om hem van

Duitsch- den ban te ontflaan. Maar het e'én en ander had

geenen voortgang; omdat hij in Duitschland zelve

de handen vol werks had. ,, Het was ," zegt een

oud Schrijver (*), ,, een tijd van ellende en een

dag van ramp. Allen, die den Paus gehoorzaam-

den, en het verbod van Godsdienst in acht nemen

wilden, leden van den Keizer en zijne aanhangers

de hardfte vervolging; zij waren nergens hun leven

en eigendom zeker; men verjoeg hen uit alle fte-

den ; de zieken moesten hunne huizen , en de Pries-

ters hunne Kerken verlaten; alleen in eeni^e Kloos-

ters, verre van de menfchen verwijderd, genoot

men eenen half zekeren vrede; waarom velen van

beiderlei (tanden met hunne goederen derwaards

vlugtten. Maar die genen , die lodewyks zijde

hielden, en gevolgelijk de Pausfelijke ftrafFen veracht-

ten, die het grootfte getal uitmaakten, werden van

den Paus met ijsfelijke banvloeken overladen, en

openlijk voor Ketters, Scheurmakers
, geëxcommu-

niceerden , van God vervloekt , en met de Duivelen

verdoemd verklaard.**

Thans

(*) TKiTTHEM. Chrotu Hiifaug. ad a. 1337.
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Thans waagden de Diiitfche Bisfchoppen nogeene V
proeve, om den Keizer met den Paus te verzoenen. ^°^

De Aartsbisfchop van Mentz hield in het jaar 1^38 [joofdil.

cene vergadering der voornaamfte Bisfchoppen van ^^ C, G.

zijn Kerspel te Spiers , alwaar de Keizer zich ins-
|^j, ^.\V

gelijks liet vinden, op welke befloten werd een Ge-

zanifchap met eenen Brief aan den Paus te zenden

,

om hem te verzoeken den Keizer in zoen op te ne-

men , van vvien zij verklaarden , dat hij bereid was

,

zich in alles wat billijk en betamelijk was te onder-

werpen. Op dezen Brief kwam van /^vigmn geheel

geen antwoord, omdat de Aartsbisfchop van Mentz

zelve in den Pausfelijken ban gevallen was. Maar

de Paus fchreef aan den Aartsbisfchop van Keulen^

en fchoof de fchuld op lodewyk, die zijne Ge-

zanten van Avignon teruggeroepen had , en die voor

alle dingen zijne toerustingen tegen Frankr'^k be-

hoorde te ftaken, welks Koningen de Paus te min-

der verlaren kon, omdat deze de Roomfciie Kerk

nooit verlaten hadden. Zoo fprak benedictus ten

minften openlijk, maar met tranen zal hij, volgens

een* ander Schrijver, den Gezanten der Kerkverga-

dering in het oor geluisterd hebben , dat hij lode-

wyk. niet ongenegen was, maar dat de Koning van

Frankryk hem gefchreven had, als hij den Beiier-

Vorst zonder zijne bewilliging van den ban ont-

hief, zou hij den Paus nog erger behandelen , dan

BONiFACius VIII van zijne Voorvaders behandeld

was.

Eindelijk fchenen de Dultfche Rijksvorsten het Verbond

gedrag van den Paus tegen den Keizer moede te ^^^
^"^^'

"
fche

A 4 zijn.



B KERKELIJKE
y zijn. Op den Rijksdag te Frankfort aan den Matn

BOEK
jji j^ej jaar 13-8, beklaagde de Keizer zich met

Hoofdll. tranen in de oogen , over 's Paufen beliandeling en

na C. G. over den Koning van Frankryk ^ en ten blijke van
jacirio73.

^^. j-eg-tzinnigheid in het geloof, het Onze Vader ^
tot 1517 J o ö o >

het Ave Maria ^ en het Credo gebeden hebbende.

Rijks- geUik eene oude Chroniek verhaalt, vraagde hij de

tegen den Rijksbenden , wat hij nog meer doen kon , om zich

Paus. rnet den Paus te verzoenen, en wat zij van 's Pau-

fen behandeling en het Interdict of verbod van

Godsdienst dachten , onder hetwelk het Rijk nu zoo

vele jaren tot fchade der zielen gelegen had? De

Stenden ,
geraadpleegd hebbende met de bekwaamfte

Regtsgeleerden des Keizers, QLegistj: et Canonis-

ia, ) boven al met den Droeder bonagratia ,

Qaimarium feu fcrinium quaji totius jiiris, eenen

Italiaanfchen Franciskaner , die de voikomenfiie ar-

moede van CHRISTUS en der Apostelen in gefchrif-

ten tegen den Paus verdedigd en van denzelven in

den ban gedaan zijnde, de toevlugt bij den Keizer

genomen had,) en in het gemeen met de Geeste-

lijkheid , befloten , dat de Keizer volkomen zijnen

pligt gedaan had , en dat de Godsdienstoefening in

het Rijk behoorde herfteld, en de Geestelijken, die

dit weigeren zouden, geftraft te worden. Ingevolge

dit befluit liet de Keizer ten dien einde een bevel

afkondigen, waar op in verfcheidene lieden de Gees-

teüiken , die gehoorzaamheid weigerden , door de

Burgers werden weggejaagd.

De Keurvorsten , uitgezonderd de Koning van

Bohemen^ vervolgens in Julij 1338 te Renfe ^ niet

ver
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ver van Kohkntz , bijeengekomen zijnde , maakten v
een befluit, om de eer van het Rijk tegen alle on- ^^^-^

dernemingen van elk wie hij ware, te zullen verde- HoofJfl.

digen, welk befluit onder den naam van eerfte Keur- na C. G.

vereeniginp bekend, en hetwelk met toeftemming J^^"^^*^^^*
' ^ tot 1517,

van al de Rijksftenden tot eene Rijkswet gemaakt,

en den 8ften Augustus 1338 te Frankfort aan den

Main openlijk afgekondigd werd , waar van aan

den Paus in eenen bijzonderen Brief der Vorsten

berigt gegeven werd.

Hier mede echter werd aan het Pausfelljke Hof
niets gewonnen. De Keizer liet wel tevens een

uitvoerig Manifest in de Latijnfche taal bekend ma-

ken, door den bovengemelden Franciskaner bona-

GRATiA opgerteld, waar in de gronden van dit

Keurbefluit ontwikkeld werden , maar fteeds bleven

des Keizers verdedigers zelve nog twijfelachtig om-

trent het gezag der Kerk; dus durfde bij voorbeeld

LEOPOLD VAN BEBENBURG , eeu Duitsch Edelman,

naderhand Bisfchop van Bamberg^ in een Boek ten

voordeele des Keizers gefchreven , ( de jure Regni

et Imperii ^') niet beflisfen , of de wereldlijke magt

al dan niet van de Geestelijke afhankelijk zij. Hij

wil, zegt hij, den mond niet open doen tegen den

Hemel , hoewel hij uit andere gronden wil betoo-

gen , dat de Keizer geenszins een VaHil van den

Paus zij.

Daartegen waagden de aanhangers van den Paus

veel meer tegen den Keizer. Aan dezelfde deur der

Domkerk te Frankfort aan den Main^ aan welke

de Keizerlijke Manifesten en Plakaten tegen den Paus

A 5 wa-



lo KERKELIJKE
V waren aangeflagen , plakten zij terftond daar op den

BOER banvloek en de Procesfen tegen lodewyk aan , met

Hoofdft. ^^ fcherpfte bedreigingen tegen allen , die met hem

na C. G. Kerkelijke gemeenfchap zouden onderhouden. Even-

J^^'^|°^f' wel moest deze partij veel lijden, waar de Keizer

te gebieden had. De Kanunniken te Frankfort , die

den PsLis gehoorzaamden, verloren hunne voor-

naam (Ie Landgoederen en Tienden. De Dominika-

nen werden de ftad uitgejaagd, en eerst vier en

twintig jaren daar na weder aangenomen , en de

Aartsbisfchop zond de Karmeliten weg, ten gevalle

van den Keizer. Alleen duldde men de Duitfche

Ridders en de Franciskanen , omdat zij bij het

volk zoo bemind waren , hoewel zij ook de Pausfe-

lijke bevelen volbragten. In alle oorden des Riiks

en in Zn'aben ging het even zoo. Velen der ver-

drevene Geestelijken hoopten van den Paus beloond

te zullen worden; maar toen zij begonnen honger

te lijden , keerden zij naar Dultschland terug , en

onderwierpen zich aan 's Keizers wil. Deze (lelde

hen tot Predikers aan, en federt was 'er niemand,

die heviger tegen den Paus uitvoer dan zij, terwyl

zij langen tijd over niets anders predikten, dan over

de onafhankelijkheid des Keizers van den Paus.

ALVARus De zaak van den Paus werd echter door aanzien-

r>l^ T^^^
lijke Schrijvers ook in gefchrifte voorgedaan. Onder

voorden dezen behoorde alvarus pelagius , een Spaanfche

Paus. Franchkaner ^ Doctor in het Kanonieke of Kerke-

lijke Regt, en Leeraar in hetzelve te Bologna ^ door

JOANNES XXII tot Groot - Penitentiarius ^ (of Op-

ziener over de Boetehngen; die ook geregtigd was,

af-
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aflaat te geven in gevallen , welke de Paus voor zich v
behouden had, ) benoemd, en eindelijk Bisfchop '^^^^

van Sih-es in Portugal. Deze arbeidde fedef t het Hoofdft.

jaar 1330 aan een Boek, Siimma de planctu Eccle- na C. G,

fics^ in hetwelk hij den verdorvenen toeftand der J^^^^°73«
' ' •' iot 1517.
Kerk in Geestelijken en Leeken affchildert , maar .. .. . -

wel ver van te erkennen , hoe veel deel de Pausfen

gehad hebben aan het algemeen verderf, gelooft hij

veel meer, dat derzelver magt zonder bepaling be-

hoort te zijn. Hij zoekt te bewijzen , dat zij op de

wereld geenen Regter hebben ; dat men dus van

hunne uitfpraken niet appelleren kan; dat zij twee

zwaarden hebben; Keizers en Koningen kunnen af-

zetten; en dergelijke meer. Hij geeft wel toe, dat

zij ook fouten kunnen begaan , maar die beteekenen

niets , tegen de buitenfporigheden van alle andere

Handen. Ook verdedigt hij hen tegen de ftrenge

Franchkanen^ die de volkomene armoede beweren.

Dit Boek is het eerst gedrukt te Vim in het jaar

1474 in Folio, ook te Lions in 151 7, en te Vene-

tië in 1580 in Folio.

In het jaar 1338 floot lodewyk te Kohlentz met Wankel-

Koning EDUARD van Engeland een verbond tegen l"°^
^^*

FILIPS, Koning van Frankryk , en verklaarde hem Keizer

tot Rijksftedehouder in alle landen aan gene zijde lodewyk

Keulen op de linkerzijde van den Rhyn , bijzonder

in de Nederlanden. De Paus, hoe zeer heimelijk

daar mede in zijnen fchik , moest echter, om aan

FILIPS genoegen te geven , eenen Gezant naar

puitschland zenden , om lodewyk van de Engel-

fehe zijde af te trekken , en liet denzelven weten

,

dat



12 KERKELIJKE
V dat hij genegen was, hem, uit liefde tot zi'ne za-

BOEK ligheid, in genade aan te nemen, als het met zijne

Hoofdft. waardigheid beftaanbaar was. Maar den Koning

na C. G. van Engeland bedreigde hij met den ban , als hij

jaario73.
j^ Rijksdedehouderfchap aannam en uitoefenen wil-

tot 1517.
• ^

de. Keizer lodewyk leende in zoo ver het oor

aan 'sPaufen voorftellingen , dat, hoewel in het jaar

1339 het laatstgenomen befluit tegen den Paus op

eenen Rijksdag te Frankfort vernieuwd werd, zijne

vriendfchap mtt Engeland fpoedig verkoelde, en hij,

in plaats van dezen te helpen, eenen togt naar Ita-

lië wilde ondernemen, zonder echter in dat land te

kunnen indringen, alwaar zijne voornaamfle aanhan-

gers MASTiNO DELLA SCALA cn VISCONTI met deu

Paus , zoo goed zij konden , zich verdragen moes-

ten, aan wien zich ook Bologna in het jaar 1340

weder onderwierp , zoodat in Lowbardye kwalijk

cene fchaduw der Keizerlijke magt overbleef. Ein-

delijk zeide lodewyk in 1341 onverziens zijne ver-

bindtenis met eduard op, onder voorwendfel, dat

deze, zonder zijne voorkennis, eenen wapenllilfliand

met FiLiPS gefloten had, waar tegen hij verklaarde,

een getrouwe vriend en bondgenoot van dezen laat-

ften te zijn. Men kan deze wankelmoedigheid des

Keizers eenigzins daar uit verklaren, dat filips hem

ftreelde met de belofte, van zijne voorfpraak bij den

Paus te zullen zijn; gelijk hij dan ook openlijk door

zijne Gezanten den Paus tot verzoening vermaande

,

maar onder de hand te weeg bragt, dat de Paus

in zijn antwoord dit volftrekt affloeg, zoodat men,

zegt een Schrijver van dien tijd, algemeen geloof*

de,
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öe» ,, dat de Franschraan veinsde te willen, het geen V
hij niet wilde, terwijl de Paus veinsde niet te wil- ^'^^^

IV
len, het geen hij waarlijk wilde." Hoofdft.

Midden onder deze onderhandelingen ftierf dePaus na C. G,

BENEDiCTus XII, den ssden April des jaars 1342. lof^^^fy*

Men roemt zeer zijne geleerdheid in Godgeleerde

zaken, welke echter, volgens den inhoud van zijne Doo"^ van

RENF DIC—
Boeken over de toen heerfchende verfchillen , waar ^^^ ^^i^

van wij op zijne plaats zullen fpreken, blijkt , flechts

middelmatig geweest te zijn. Maar daar in komen

bijna alle zijne Levensbefchrijvers overeen , dat hij

een eerlijk godvruchtig man geweest is, die ook

gaarn de Geestelijkheid naar zijn voorbeeld zou her-

vormd hebben. Een van die Schrijvers verzekert

zelfs, dat 'er in zijne Begrafenis -Kapel wonderwer-

ken zouden gebeurd zijn. Ook was hij vrij van

alle zucht, om zijne bloedverwanten te verrijken,

welke hij zeide, wel te kennen, als jakob four-

NiER , maar dat hij , als Paus , 'er geene had. Even-

wel hebben ook kwade geruchten hem vervolgd.

Een zijner Levensbefchrijvers bij baluzius (*) haalt

zelfs verzen aan , die men op hem gemaakt heeft

:

Iste fuit Nero, laicis mors, vipera clero,

Devius a vero, cuppa repleta inero.

Te weten, men verhaalt, dat alle Hovelingen ge-

woon waren, hem den grootften wijnzuiper te noe-

men, en dat daar uit het fpreekvvoord zal ontfiiaan

zijn: Laat ons eens Pausfelijk drinken! (^Bibamus

Pa~

(*) Fïtt. Papp. Avenem. T. L p. 240,
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V Papaliter !^ Ten aanzien der andere befchuldigin-

BOEK
ggj^ ji^ (je2e regels begrepen, zou zijn gedrag om-

Hoofdft. ^^^'^^ ^^ Geestelijken , boven door ons gemeld , aan-

na C. G leiding tot dezelve hebben kunnen geven , dewijl de

1" 1^ Geestelijken verre waren, van hem desvvegens een

.. goed hart toe te dragen. Nog zegt één zijner Le-

vensbefchrijveren , dat het ieder een uit zijn lagchen

en gebaren bekend was , dat ontuchtige en onvoe-

gelijke redenen hem aangenamer waren dan deugd-

zame. En eene oude overlevering voegt 'er bij, dat

de Zuster van petrarcha zijne Bijzit zal geweest

zijn ( ).

KLEMENs Elf dagen na zijnen dood werd de Kardinaal

-

Priester pieter roger , een Fransch Edelman ,

door de Kardinalen tot zijnen opvolger verkozen.

Deze onderfcheidde zich terftond van zijnen voor-

zaat ten aanzien der Geestelijken , door bekend te

maken , dat arme Geestelijken , die zich binnen twee

maanden bij hem zouden vervoegen , alle gunstbe-

wijzen van hem te wachten hadden, waar op 'er

fpoedig bij de 100,000 van dezelven , volgens eenen

ooggetuigen , te Avignon kwamen. Maar tevens

behield hij voor zich het vervullen van eene menigte

Abdijen en Prelaatfchappen , dewijl hij de gedane

verkiezingen bij dezelve voor nietig verklaarde, en

als men hem voorhield , dat zi'ne voorzaten dit niet

gedaan hadden
, gaf hij ten antwoord : Onze voor-

zaten hadden Vr geen verftand van^ om Paus te

we-

(*) BALUZ. Not. ad Vita% Papau Aven, p. 825. die

dit gerucht heefc tegengefproken.
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wezen. Ook haastte hij zich , om tien Kardinalen V
te benoemen, meestal Franfchen^ en in het vervolg ^^^

nog meer, onder welken zijn Broeders Zoon, die Hoofdft.

nog geen achttien jaren oud was. Men prijst zeer "a C. G.

zijne goedaardigheid en milddadigheid; men verhaalt 1^^"°^^*

het volgende voorbeeld van zijne verzoenelijkheid je-——

.

gens iemand , die hem voor dezen , toen hij in ge-

ringen fland was, grof beleedigd had. Deze over-

reikte hem, in hope, dat de Paus deze beleediging

lang vergeten zou hebben, een verzoekfchrift. kle-

MENS, die zich dezelve duidelijk herinnerde, kwam

in verzoeking, om ze te wreken. Tweemaal wierp

hij het verzoekfchrift op den grond en trad het met

voeten ; maar eindelijk zeide hij tot zich zelven

:

„ Scheer u weg. Duivel! heden zult gij mij niet

tot wraak tegen iemand kunnen aanporren;" en hij

ftond den man zijn verzoek toe. Maar in het be-

vorderen van zijne raaagfchap , kende hij naauwelijks

palen, om deze neiging in te volgen fchonk hij aan

vele jonge en kwalijk gezinde perfonen aanzienlijke

Kerkelijke ambten.

Kort na zijne verkiezing verzochten hem de Ro-

meinen , door een Gezantfchap , dat hij naar Rome

en naar de Kerk van Lateranen^ de moeder van

alle anderen, wilde terug keeren. petraPvCha was

één van deze afgezondenen. Maar de Paus verkoos

in Avignon liever een gerust en genoegelijk leven te

leiden, dan te Rome aan vele opfcbuddingen bloot-

gelleld te wezen, behalve dat zijn vaderland bij hem

de voorkeuze had, en hij bovendien den Koning

van Frankryk geen ongenoegen wilde geven; maar

te-
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V tevens verordende hij, cp bet verzoek der Romei-

BOEK
j,^^^2, dat het Jubeljaar, door bonifacius VllI in-

Hoofdft. gefteld, op 50 jaren zou bepaald blijven.

na C. G. Met de zachtheid en goedaardigheid van dezen

t rJ?!?' -^^"^ fchijnt echter zijn gehouden gedrag met ^tn

. Keizer lodewyk van Beyeren weinig of niet over

Zijn ge- ggj^ fg brengen. Reeds toen hij nog Aarisbisfchop

coiisden van Rouen was, kon hij zijnen haat tegen denzel-

Keizer yen zoo weinig verbergen , dat hij in eene Kerkrede
LODEWYK

^^ ^^^^ tegenwoordig zijnde Koningen van Frank"

ryk en Bohcmen tegen hem ophitfte , en hem in

plaats van Bavarus (leeds Barbarus , of volgens

een ander verhaal Baurus ^ (iemand, die zijn' baard

niet af kan veegen,) noemde. Thans gaf hij aan

zijnen Legaat, die naar Italië beftemd was, in last,

te zorgen, dat deze, gelijk hij hem noemde. Aarts-

vijand van God en de Kerk, die onlangs Tyrol ver-

meesterd had, niet in Italië mogt indringen. Even-

wel had LODEWYK recds in het jaar 1342 Gezanten

•aan hem gezonden , om hem abfolutie te vragen

,

terwijl hij tevens den Franfchen Koning zijne be-

lofte herinnerde, om zijne voorfpraak bij den Paus

te zijn , maar na lang wachten , gaf de Paus ten

antwoord, dat hij lodewyk niet van den ban kon

ontflaan, voor hij zich onderworpen en de regering

van het Rijk nedergelegd had; ja in het jaar 1343

vernieuwde klemens den ban tegen hem, indien

hij zich binnen drie maanden niet onderwierp. On-

der de menigvuldige verwijtingen tegen den Keizer

was ook deze , dat hij de echifcheiding bewerk-

ftelligd had van de Koninklijke Prinfes mrrgare-

THA
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THA MAULTASCH , Gemalin van eenen Jongeren V
Zoon des Konings van Bohemen^ en een huweliik ^^}?

van dezelve met zijnen Zoon lodewyk van Bran- Hoofdft.

denburg; waar door deze aan het bezit van Tirol ^^ C. G,

geraakte. Ook fchreef de Paus reeds in Augustus |^"?i3*
,1343 aan den Aartsbisfchop baldewin van Trier

^

en aan de overige Keurvorsten, dat zij de noodige

fchikkingen zouden maken tot het verkiezen van

eenen nieuwen Roomsch- Koning.

De bovengemelde door den Keizer te overhaast

en roekeloos daargeflelde echtfcheiding vervreemde

veler gemoederen van hem , gelijk hij fpoedig tot

2ijn nadeel ondervond. In het eerst wel behandelde

hij KL£i\jENS VI met moed, en was zelfs op het

punt, om hem niet voor Paus te erkennen, maar

toen de Keurvorsten eene bijeenkomst tot eene nieu-

we Koningsverkiezing te Renfe bepaalden, en het

bekendmaken van den Paufelijken ban tegen hem ve-

len huiverig maakte, veranderde lodewyk weder

van gedrag, en verzocht den Koning van Frankryk

met ingewikkelde bedreiging, van zich anders met

Engeland te zullen verbinden , om voor hem te

Av'ignon te fpreken , gelijk dit ook gebeurde , en

hoewel de Paus, na het verloopen van het bepaalde

uitftel, in zijn Konfiftorie driemaal in het Latijn en

Hoogduitsch liet uitroepen: ,, of 'er ook iemand

van wege lodewyk van Beyeren tegenwoordig

was?" volgde 'er toch, toen zich niemand ver-

toonde, niet meer, dan dat hij den Keizer voor

. ongehoorzaxim , (^contumax ^) verk'aarde. Hier van

maakte lodewyk gebruik , om door dit aan de

XVII. Deel. B Keur-
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V Keurvorsten te berigten ^ hunne raadplegingen te

BOEK ^enfe te ftuiten.

Hoofd; t.
^^ befloten hebbende, het uiterfte te ondergaan,

na C. G om flechts den zoen der Kerke te verwerven , be-

tot 1517
8^'^''^^ 'ly» d^t ^2 P^us een voorfchrift zou opftel-

-—

-

len, hetwelk 's Keizers Gezanten overnemen zouden,
LnfFe on- ^^^ tm^t aflaat te bekomen. Daar op werd eene
derwer-

ping van volraagt voor dezelve ontworpen, zoo fchandelijk en

LODEWYK zoo llreng , dat men niet geloofde, dat lodewyk.

loos
' ^^ bekrachtigen zou. Hij deed bij dezelve belijde-

nis van zijne misllagen , bood aan , den titel van

Keizer zonder eenige voorbehouding af te ftaan , en

zich zelven geheel in handen van den Paus te zul-

len ftellen , en zich in alles naar denzelven , ook

met betrekking tot den Koning van Frankryk, te

zullen fchikken. Evenwel toonde lodewyk in eenen

Brief aan den Paus en eenen aan de Kardinalen zich

tot de volkomenfte gehoorzaamheid aan den Paus gereed.

Zelfs de Paus en zijn Hof ftonden verwonderd

over deze lage toegevendheid van lodewyk, welke

zij aan zijn wantrouwen toefchreven (). In Janua»

rij 1343 verfchenen 's Keizers Gezanten te Avig'

non, alwaar zij hunne volmagt overleverden, en op

het Euangelie in 's Keizers ziele zwoeren, dat hij dit

alles getrouwelijk volbrengen zou. Niettegenftaande

zoo diepe vernedering, gaf de Paus echter enkel ten

antwoord, dat hij genegen en barmhartig was, ten

opzigte van de ftraffen , over lodewyk uitgefproken ,

om

(*) Dicentes intra fe : ijle homo diffidentia est perpU"

x.vi. ALBERT. Argcnt. Chron. p, 133,
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om die niet ten flrengfte te voltrekken , maar dat hij niet v
van zins was , hem eenen onbepaalden aflaat toe te ftaan. boek

IV
Als evenwel de Gezanten op een' volkomen aflaat ble-

fjoofdfl

ven aandringen , werd hun een tweede voorfchrift ge- na C. G,

geven, waar op de Keizer hun nadere volmagt moest J^^''^°^3*

^even. De artikelen van dit voorfchrift zagen meer
'

op de belangen van het Rijk, dan op den perfoon

des Keizers, zoodat volgens dezelve de Keizer zou

beloven, dat hij , ah Keizer of Koning^ niets zou

doen , dan met bijzonder verlof van den Roomfchen

Stoel enz.

In der daad het fcheen, dat de Paus den Keizer

tot het uiterfte wilde brengen , om , of hem te nood-

zaken , om zelve de kroon neder te leggen , of hem

:£00 verachtelijk bij de Keurvorsten te maken , dat zij

ihem eindelijk afzetten zouden. In 1343 ontbood de

iPaus den Aartsbisfchop van Maintz den getrouwften

aanhanger des Keizers naar Avignon , om zich binnen

vier maanden daar te verantwoorden. De Keizer fchreef

in 1344 eenen Rijksdag uit te Frankfort aan den

'Main, op welken hij aan de Stenden de eifchen

van den Paus voorleide, met verklaring van naar

hunnen raad of het Rijk neder te zullen leggen, of

hetzelve, tegen wien het ook ware, te verdedigen.

Hierop vermaanden vele Vorsten den Keizer, om
toch niets tegen de waardigheid des. Rijks te doen ,

«n men befloot een Gezantfchap aan den Paus te

«enden , om dien te verklaren , dat zijne eifchen

ibijdig waren met den eed, welken de Keizer aan

het Rijk gedaan had. De Paus, dit berigt ontvan-

gen hebbende, befloot geweld van wapenen te ge-

B 2 brui-
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V briiiken, waar toe hij den Koning van Frankryk

BOEK vermaande , hem bij te liaan, ten einde, gelijk hij zich

Hoofdft. uitdrukte, het beest , dat aan den Satan was overgege-

na c. G. ven, uit de Kerkte weeren, ook zette hij andere

tot T -
j
7 V'orsten , bijzonder den Koning van Bohemen, tot

. den oorlog aan , en fpoorde de Vorsten op tot eene

nieuwe verkiezing van eenen Roomsch- Koning.

Van de moedige bed uiten der Duitfche Vorsten

had men alles mogen verwachten; maar zij veran-

derden reeds in 1344, en toonden als 't ware hun

misnoegen tegen lodewyk , omdat hij zich zoo laag

voor den Paus vernederd had ; en begeerden , dat

hij het Rijk zou afftaan aan karel , Markgraaf van

Moravi'é^ Zoon des Konings van Bohemen; hij floeg

wel zijnen eigen Zoon, den Markgraaf lodewyk

van Brandenburg voor, maar de Vorsten zeiden

hem, dat men zich in het vervolg wel wachten

zou , om eenen Beyerfchen weder op den troon te

zetten.

Vreesfe- Thans fcheen dus alles den Paus tegen den Kei-
lijke ban-

^^^ gunftig te worden , alzoo deze op geenen Vorst

van den ftaat kon maken , en zelfs de Koning van Bohemen
Ppus te-

jj^ }^£j j-jaj. j^,^- jn gijn gebied viel. Evenwel ver-
gen lode-

, .
, r> 7 j

^yg, bond L"DEWYK zich met eduard van Engeland

^

en de Koningen van Polen en Hongaryen, de Her-,

togen van Oostenryk en Markgraven van Meisfen y

ook floot hij een vergelijk met den Koning van Bo-

hemen; en dewijl vele Lombardifche Grooten op

zijne zijde overkwamen, was 'er waarfchrjnlijkheid

,

dat LODEWYK met een leger in Italië zou. vallen,

waar de Koning van Hongaryen bijna reeds meester

van
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van Napels was. Dit een en ander fpoorde den V
Paus aan, om zijne Geestelijke wapenen in volle ^^^^

kracht tegen den Keizer op nieuw te gebruiken. In Hoofdft.

1345 eenen nieuwen voorflag van verzoening van "a C. G.

de hand gewezen hebbende, herhaalde hij in het
^ t'I?^!*

volgende jaar den vorigen ban tegen hem, welken .

hij den i3den April 1346 met eenen nieuwen ban

verzwaarde , welke in woede alles ovenrof , wat men

tot hier toe van die natuur vernomen had.

Nadat dQ Paus in zijne Bulle desaangaande alles

vooraf opgenoemd heeft , wat tusfchen hem en den

Keizer was voorgevallen, en aan des Keizers onboet-

vaardigheid, voortdurende boosheid, lastering, hard-

nekkigheid en velerlei ondeugden de fchuld gege-

ven, dat hij hem den aflaat had moeten weigeren,

ontvouwt hij de flirafFen , in welke hij reeds door

Paus joANNES XXII vervallen was. „ Hij is, zegt

de Paus, daar door eereloos geworden; kan geen

openbaar ambt bekleeden; niemand tot een ambt ver-

kiezen; geen getuigenis sfleggen; geene erfenis aan-

vaarden; noch zijn' uiterften wil opftellen. Nie-

mand behoeft zich voor hem , maar hij moet zich

voor anderen verantwoorden; alle ziine vonnisfen

gelden niets ; geen Zaakwaarnemer mng voor hem
fpreken; geen Notaris mag in zijne belangen een

(luk opftellen. Men mag hem nergens over hooren;

nog een appèl van hem aannemen. Alle zijne goe-

deren zijn voor altijd voor den Staat verbeurd; zij-

ne Zonen en Kleinzonen mogen geen Geestelijk , of

eenig openbaar ambt ontvangen. Aan alle Geloovi-

gen is de gemeenfchap met hem verboden, ten wa-

B 3 re
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V re zii de bekeering van hem en de zijnen zochten ;

»oEK
gig i^jj flerft, mag hij geene Kerkelijke begrafenis

Hoofdft. genieten. Ook zijn alle Wereldlijke Vorsten ver-

na C. G pligt, hem, zoo veel mogelijk , uit hunne landen

ton?!^/ "^^ ^^ roeijen." Daar op volgen de eigenlijke ban-

vloeken van klemens VI over lodewyk, op deze

wijze

:

,, Opdat hij erkenne, dat hij zich deze en andere

„ ItrafFen heeft waardig gemaakt ; maar ook opdat

5, Gods wraak en onze vloek hem flrafF^, zoo bid-

„ den wij de Goddelijke magt ootmoedig, dat zij

5, zijne onzinnigheid terug drijve, zijnen hoogmoed

„ nederdrukke, hem met de kracht van hare reg-

5, terhand ten gronde werpe, hem in de handen zij-

„ ner vijanden en vervolgers befluite, en make, dat

„ hij voor dezelve nederftorte. Een onbekende val-

„ ftrik moete hem overkomen , en hij in denzelven

„ geraken ; vervloekt zij zijn uitgang en ingang

!

„ De Heere fla hem met krankzinnigheid, blindheid

9, en razernij ! De Hemel fchiete blikfemen op hem

„ neder! De troon Gods en der Apostelen pe-

„ TRUS en PAULUS ontbrande over hem in deze en

,, de toekomende wereld! De geheele wereld (Irijde

„ tegen hem! De aarde opene zich en verflinde

j, hem levendig! Zijn naam moete in één geflacht

„ uitgedelgd worden! en zijne gedachtenis verdwijne

„ van den aardbodem ! Alle elementen moeten te-

„ gen hem gekant zijn! zijne woning moete woest

„ worden! De verdienden van alle ontflapene Hei-

„ ligeii moeten hem befchamen , en in dit leven

5, eene openbare wrake aan hem uitoefenen! Zijne

„ Zo-
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„ Zonen moeten uit hunne woningen uitgeworpen V

„ worden, en voor zijne oogen in de handen der ^^^
„ vijanden , die hen ombrengen , overgegeven wor- Hoofdft.

„ den
! " Eindelijk beveelt de Paus aan de Keur- na C. G.

vorsten eene nieuwe verkiezing te doen van eenen j^!^'°{^*
tot 1^17»

Roomsch- Koning, of dat de Apostolifche Stoel van ——

-

zijn regt gebruik zou maken, om zulks zelve te

doen.

Inmiddels was karel. Zoon van den beroemden De Paus

Koning van Bohemen
, joannes , met zijn' Vader , ^?^^ P°'

£ino"en
die thans blind was, te Avignon gekomen. Daar o „^ karet.

deze reeds van zijn achtfle jaar af aan het Hof van Zoon van

Frankryk van eenen Hofkapelaan , joannes van „^".rv^^

CARA, eene Geestelijke opvoeding gekregen had, en Bo hmen

KLEMENS VI, nog als PIETER ROGER, Abt VaU ^°^^^^'^^^

,
te doen

i^^/^öw/», en Koninklijke Raad te P^r^^J, vervolgens verkiezen

zijn leermeester en vriend was geweest, was hij geheel

aan den Paus overgegeven , en werd door den Paus

aan de Kardinalen voorgefteld, om hem tot Roomsch

Koning te doen verkiezen; maar deze waren in twee

partijen verdeeld; de Franfche Kardinalen, die den

Kardinaal talleyrand of van Perigord, aan het

hoofd hadden, ftemden met den Paus overeen; maar

de Gaskonjefchen, door den Kardinaal van commin-

GES aangevoerd, wederfpraken hen op het hevigde;

en befchuldigden hen van den moord van andre-
AS , Koning van Napels. De beide partijen fchol-

den m alkanderen voor verraders der Kerk ; ten laat-

ften ftond talleyrand op, en wilde gomminges tt

lijf; en niet dan met moeite verhinderde het de Paus en

de overige Kardinalen, dat zij niet han^igemeen raak-

B 4 ten.
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V ten. De beide partijen verkerkten vervolgens hunne-

BOEK huizen en wapenden hunne bedienden, tot zij ein-

Hoofdft. delijk door den Paus in fchijn bevredigd werden.

na C. G. Evenwel liet de Paus zich niet afhouden van zijn

•'^^"^'^j^' oogmerk , om karel te bevorderen, die den aaften

April 1346 de voorwaarden bezwoer, op welken hij

tot het Keizerdom zou verheven worden, welke,

gelijk men zich ligtelijk kan voorftellen , alle ten

voordeele van den Paus, maar vernederd en laag

voor het Keizerrijk en deszeifs hoofd waren.

KAREL Even te voren had de Paus den Aartsbisfchop

wordt tot
^jjj^ Blaintz , hendrik van Vtrnehurg , die den

Koning Keizer toegedaan was, afgezet, en den Graaf ger-

verkoreu. LACH van Nasfau in deszeifs plaats benoemd; ver-

volgens vermaande hij de Keurvorsten op nieuw tot

eene verkiezing , en liet door eenen Legaat aflaat

aanbieden aan allen, die Keizer lodewyk zouden

verlaten , wordende de prijs van dezen aflaat op eene

gulden gebeld.

Dus kwamen dan in den zomer des jaars 1346

de drie Geestelijke Keurvorsten, ook karel met

zijn' Vader, en rudolf. Hertog van Sakfen, te

Renfe bij Koblents bijeen, omdat Frankfort den

Keizer getrouw bleef, en verklaarden het Duitfche

Rijk opengaande, waar na zij den uden Julij ka-

rel tot Roomsch- Koning verkozen; terwijl lode-

wyk gelijktijdig met vele Stenden eenen Rijksdag te

Spiers hield , op welken dit alles voor nietig ver-

klaard, en den Paus het regt ontzegd werd, om

eenen Keizer te kunnen afzetten. Kort daar na

werd de verkiezing van karel door den Paus be-

ves-
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vestigd : maar de flad Aken , waar hij zich wilde V
laten kronen , floot hem de poorten , de inwoners ^^^^

van Luik floegen hem en hunnen Bisfchop , die zijn HoofdH.
aanhanger was, af, en over het geheel noemden de 'ia C. G,

Du'itfchers hem een* Papenkoning. karel nam '^^'^^°p»

dus met zijn' Vader de toevlugt tot den Koning van -

Frankryk^ hier waren zij tegenwoordig in den ver-

maarden veldflag hï]Crecy in Augustus 1346, in wel-

ken de Engelfchen eene volkomene overwinning be-

haalden , en Koning jan het leven verloor , waar door

KAREL nu Koning van Bohemsn werd. Kort daar na

werd hij te Bon gekroond , maar bleef in zijne oorlogs-

verrigtingen tegen lodewyk ongelukkig , alhoewel

de Paus zijnen inval in Tyrol in 1347 door eenige

ItaUaanfche Grooten liet onderfteunen.

Een fl:out ondernemend man bragt om dezen tijd n.rienzo

eene zonderlinge flaatsomwenteHng te Rome tot '^^f*^"^
zich tot

ftand. nikolaus rienzo , naar de Roomfche wijze Tribunus

van afkorten cola di renzo genoemd. Zoon van te Rome.

eenen Herbergier te Rome ^ Notaris der Roomfche

Raadsheeren, die met andere Afgevaardigden ver-

geefs getracht had, den Paus over te halen, om
naar Rome te keeren , ondernam , van den ver-

warden toeftand van zaken aldaar gebruik te maken.

De twisten tusCchen de Huizen colonna en orsi-

Ni en de geweldenarijen van den Adel veroorzaakten

geftadige onrusten, rienzo , die eenige kundighe-

den bezat en van verftand niet ontbloot, ook wel

befpraakt was, onderhield het Roomfche volk, het-

welk hij opgeroepen had, hier over, en (lelde het

zijne voormalige grootheid en magt voor oogen , met

B 5 die
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V die uitwerking, dat het volk hem in Mei 1347 tot

BOEK Tribunm van Rome benoemde, ahvaar hij op het

Hoofdft. Kapitool geleid, en de geheele regering hem in han-

na C. G den gegeven werd. In het eerst gedroeg hij zich
jaario73.

^^^^ verftandig, gaf de overheidsposten aan verdien-

^ (lelijke mannen, en door den Adel van deszelfs magt

te berooven, herftelde hij in en buiten Rome de al-

geraeene rust. Maar fpoedig werd zijn brein verhit

tot herfenfchimniige ontwerpen. Hij nam niet alleen

den weidichen titel aan van „nicolaus, de flirenge

en genadige , bevrj-jder der flad Rome^ ijveraar voor

de welvaart van Italië , beminnaar der Wereld , en

Trtbunus Augustus^'* maar hij wilde ook de fleden

van Italië in vrijheid (lellen, en Rome weder tot

derzelver hoofd verheffen. Hij fchreef deswegens

aan alle Italiaaiifche Vorsten en deden, fommigen

der laatften luifterden naar hem , maar de anderen

belachten hem. Hij liet zich op eene plegtige wijze

tot Ridder (laan, met verfcheidene kronen kronen,

en baadde zich in de Porfierfteenen Vonte, in welke

KONSTANTYN de Grooie, volgens de overlevering,

gedoopt zou zijn. Hij daagde den Keizer en den

Koning van Bohemen , om voor hem hun regt op

het Keizerrijk te beplijten ; van de Keurvorsten vor-

derde hij bewijs van hun regt, om eenen Keizer te

verkiezen ; den Paus en deszelfs Kardinalen gaf hij

bevel, om naar Rome te komen; waar bij hij zich

Kandidaat van den Heiligen Geest noemde, voor-

wendende, alles op deszelfs ingeving te doen. De

Pausfelijke ftadhouder verzette zich vergeefs tegen

hem, ook Iloeg hij de aanzienlijkfte Pvomeinen, die

ge-
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gewapenderhand in de ftad meenden te dringen , op v
de vluet. Doch al deze luister nam reeds in De- ^°'^*

IV
cember 1347 een einde. Door eenen opftand in Hoofdft.

Rome ontfteld, vlugtte rienzo vermomd uit de ftad, na C. G.

en begaf zich vervolgens tot Keizer karel IV i^^^^^73*
° ° ' tot 1517.

doch deze leverde hem aan den Paus over, waar <—._
op hij een' tijd lang te Avtgnon gevangen heeft ge-

zeten, tot men onder den volgenden Paus in 1354

gebruik van hem wilde maken, om de Grooten te

beteugelen, die het Pausfelijk gebied onder zich ver-

deelden. Hij keerde toen naar Rome, en werd van

het volk eerbiedig ontvangen, doch verloor (poedig

deszelfs gunst door zijne onbedachtzame en wreede

handelingen; en nog in dat laatstgemelde jaar kwam
hij in eenen opftand om het leven.

Terwijl deze rienzo te Rome het bewind had , Dood van

overleed Keizer lodewyk van Beyeren den uden ^^'^er

October 1347, onverwachts. Hij was de laatfte van Beye-

Keizer van deze eeuwen, die de Keizerlijke waardig- ren.

heid te Rome en in Italtê nog eenigermate gehand-

haafd heeft. Het is waar, dat hij zich fomtijds

zeer diep vernederde, maar alleen dan, wanneer hij

door allen verlaten , geen ander middel wist om zich

te redden, doch weldra hervatte hij weder zijnen

moed ; ook hebben de vereerers der Paufen nog in

later tijden zijne gedachtenis zoeken zwart te ma-

ken; bijzonder de Poolfche Dominikaner abraham

Bzovius, die te Rome de Kerkelijke Jaarboeken van

den Kardinaal baronius vervolgd heeft ; hetwelk

aanleiding gaf, dat op bevel van den toenmaligen

Hertog, naderhand Keurvorst van Beyeren, maxi-

MI'
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V MiLiAAN 5 deszelfs Geheimraad en Kanfelier der Beijer-

^?}^ fche Srenden , toan georg herwart van Hohen-
IV •'

Hoofdft. ^i^^'S ->
^^"^ verantwoording voor dezen Keizer ge-

na C. G, fchreven heeft : Ludovicm IF, Imp. defeuftis , Bzo-

tot 1/17
'^'^'"^ injuriarum postulatus ^ Monachii 16 18 in ^to,

Pars altera 1619. Mantisfa ^ five contra Bzovium

Pars Tertia , in qua per omnes Europa provincias fpe-

cimen exhihetur Bzoviance in h'iftoria eruditionis 1619.

Op gelijke wijze fchreef ook christ. gewold ,

Hofraad en Archivarius van denzelfden Vorst zijne

Defenfio Ludovici IV. Imper ratione ekctionis con-

tra Bzovium. Ingolflad 1618.

BARELlV Nog twee jaren na lodewyks dood vond de door
Keizer.

^^^ pj^^j, ^^j^ ^g Diütfchers opgedrongen Keizer te-

gendand in zeer vele plaatfen van het Rijk bi.i ver-

fcheidene Rijksfteden, hoewel hij zelve in het jaar

1348 overal rondreisde, fparende noch geld, noch

gunstbewijzen , noch vrijheidsbrieven en voorregten.

Op den dag , toen hij te Bazel kwam , kwam daar

ook de Pausfelijke Bul van abfolutie aan , met wel-

ke aan den Bisfchop van Bamberg deze volmagt

gegeven werd : dat hij die genen van de verdiende

ftraffen zou ontheffen, die hunne misdaad belijden

en zweeren zouden , dat zij voortaan bij het Katho-

lijk geloof blijven , den Apostolifchen Stoel getrouw

zijn , zich jegens geenen Ketter of Scheurmaker ge-

negen toonen, en ook gelooven zouden , dat het

geen' Keizer toekomt , eenen Paus af te zetten , en

cenen anderen te benoemen , mnar dat dit eene vef-

do?raie Ketterij is; als ook, dat zij niemand voor

Keizer wilden hebben, die niet van den Paus be-

ves-
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vestigd was, dat zij der Weduwe en de Zonen van V
LODEWYK niet zouden begunftigen, zoo lang zij on- ^^Ijf-

der den ban zouden wezen , maar dat zij Koning Hoofdft.

KAREL zouden gehoorzamen , die van den Paus be- na C. G.

vestigd was. Men gaf aan de Burgers van Bazel j^YlV^l'COC 15^/*
kennis van den inhoud dezer Bul, maar zij noch——

—

hunne Geestelijkheid wilde ze aannemen. Integen-

deel verfcheen de Burgemeester koenraad van be-

RENFELS met den Raad en eenen Notaris voor den

Koning, en de BLsfchoppen, onder welken hij dien

van Bamherg dus aai^fprak : ,, Gij moet weten.

Heer Bisfchop, dat wij niet erkennen of gelooven

willen, dat onze voormalige Heer, de Roomfche

Keizer lodewyk, ooit een Ketter geweest is. Want

wij willen elk een' , dien ons de Keurvorsten , of

bet grootde gedeelte van hen, voor Roomsch-

Koning of Keizer geven , daar voor achten , al zou

hij ook nooit bij den Paus bevestiging verzoeken;

voorts zullen wij ook niets anders doen, hetwelk in

eenige wijze ftrijdig zou mogen zijn met de regten

des Rijks. Maar indien gij van den Heer Paus vol-

raagt hebt , om ons alle onze zonden te vergeven ,

Man zijn wii daar mede te vreden." Dus moest aan

de ftad de aflaat en de Godsdienst zonder eenig be-

ding verleend worden. Toen karel te Worms

kwam, vond hij de Geestellikheid en het volk even

zoo gezind. De Geesrt^liikheid liet zich wel door

den Bisfchop van Bamherg , na den eed afgelegd te

hebben, abfoiveren. Maar toen deze den volgenden

morgen voor zich alleen , en niet voor de Burgers

,

Godsdienst wilde oefenen, ontftond 'er een oploop.

De
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V De Burgers floten de poorten , liepen gewapend na«
BOER de woning des Konings, waar de gemelde Bisfchop

Hoüfdft. ^^ toevlugt had genomen, en deze moest op bevel

m C. G. van den verfchrikten Vorst , aan de geheele fl:ad

,

jaario73.
^Qj^jgj, {jg^jj^g gj^ zonder eed te doen, de abfolutie

tot 15 17.
° '

^ fcheiiken.

Tegen- Zelfs werd door verfcheidene Rijksfl:enden de ver-

keizer kiezing van karel tot Keizer voor nietig verklaard.
verkoren

* Het Hertoglijke Huis van Beyeren , waar van lode-

WYKS Zoon , LODEWYK , Markgraaf van Branden-

burg, thans het hoofd was, ging eene verbintenis

aan met de Paltsgraven aan den Rhyn, ook met

den Hertog van Sakfen- Lauenburg , als hoofd der

oude Sakfifche linie; deze verkoren in het jaar 1348

EDUARD III , Koning van Engeland , tot Keizer.

Deze voor die waardigheid bedankende, boden zij de-

zelve aan den Markgraaf frederik van Meisfen aan ;

en toen ook deze weigerde dezelve te aanvaarden,

aan Graaf gunther van Zwartzburg , een dapper

en eerlijk Edelman , die dezelve aannam en in Maart

1349 openlijk verklaarde, de regten des Rijks tegen

elk en een ieder te zullen verdedigen. Evenwel wist

karel de verbindtenis boven gemeld te ontbinden,

en GUNTHER deed, kort voor zijnen dood, in Junij

1349, tegen aanmerkelijke voordeelen, afftand van

ziine aanfpraken op den troon. Desniettemin moest

KAREL zich te Frankfort nog eens laten verkiezen

en te Aken kronen , een bewijs , hoe weinig acht

men floeg op de verkiezing en bepaling van den

Paus.

Ook was 'er kort daar na bijkans een misverfland

tus-
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tusfchen karel en den Paus uitgeborften. De eer- V
fte had zich jegens eenige Italiaanfche Grooten la- "®^*

ten verluiden , dat hij voornemens was naar ItalVè Hoofdlt

te komen , hetwelk hij echter volgens zijne belofte na C. G.

aan den Paus zonder deszelfs verlof niet doen mogt; P^'''°73«
° ' tot 1517»

de Paus gebood daarom zijnen Legaat, toe te zien, 1.

dat 'er op de groote vergadering, die te Fadua

'ftond gehouden te worden, enkel Kerkelijke zaken

verhandeld werden, karel kwam echter bij het le-

ven van dezen Paus niet in Italië.

In dezen tusfchentijd vond klemens VI gelegen- klemen»

heid, om zijn gebied te vergrooten. andreas , Y^ ji^^'P*°
het Graaf-

Koning van Napels , een geboren Hongaarsch Vorst, fchap

die de Kleindochter van den voorgaanden Koning Avignon.

ter Gemalin had, was in het jaar 1345 te Averfa

"Vermoord geworden. Zijne weduwe joanna werd

befchuldigd van deze euveldaad medewustig te zijn;

ide Paus als Leenheer des Rijks geloovende, dat

hem het onderzoek dezer zaak toekwam, droeg het*

zelve aan den opperden Rigter van het Rijk, (Ciran

Gjustiziere ,^ op , die ook de aanleggers der zaraen-

Zweering ontdekte. Maar toen lodewyk. Koning

'van Hongaryen^ met een magtig leger optrok, om
zijns Broeders dood te wreken, nam de Koningin

JOANNA de wijk nzüT /ivigmn in het begin desjaars

1347. De Koning van Hongaryen , het Rijk van

Napels bemagtigd hebbende, liet eenen der voor-

tiaamfte Grooten , als een aanftoker van den moord

zgns Broeders, ter dood brengen, en keerde toen

'naar Hongaryen terug. Op zijn aandrang benoemde

de Paus drie Kardinalen , om de fchuld of onfchuld

der
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V der Koningin te onderzoeken, die echter fpoedig

BOEK yj-y verklaard zijnde , met den Prins van Tarento ,

Hoofdfl. haren bloedverwant trouwde , waar tne de Paus ont-

na C. G. flag verleende. Naar haar Rijk willende wederkee-

J^^"°j^"ren, maar geld gebrek hebbende, verkocht zij in

.-.^__ het jaar 1348 de ftad en het gebied van Avignon^

welke haar als geborene Gravin van Provence toe-

kwamen , aan den Paus voor 80,000 Florentynfche

Goudguldens. — Vervolgens keerde de Koningin

met haren nieuwen Gemaal naar het Rijk van Na-

pels , hetwelk zich ook gedeeltelijk weder aan haar

onderwierp. Eindelijk kwam men overeen in het

jaar 1351, om de uitfpraak van het verfchil aan

den Paus over te laten, die der Koningin als geheel

onfchuldig aan den moord van haren eerden Gemaal

het Rijk van Napels toewees, mits zij aan den Ko-

ning van Hongaryen 300,000 Goudguldens voor zij-

ne gemaakte krijgskosten betaalde; maar deze was

grooLmoedig genoeg, om haar ook deze fom kwijt

te fchelden.

DeP^us In het jaar 1344 flichtte klemens VI een nieuw

benoemt Koningrijk. Omtrent het jaar 1330 of wat later wa-

j^j" aj^'ren de Kanarifche Eilanden, bij de Ouden de Ge-

deKana- lukkige genoemd, door eenige Kastilianen en Por-
niche El-

^^^^^^w ontdekt. Spoedig matigden zich de Paufen

het regt aan , om over foortgelijke ontdekkingen te

befchikken , onder voorwendfel van het Christen-

dom uit te breiden. In het gemelde jaar 1344 fchonk

KLEMENS deze Eilanden aan lodewyk , Graaf van

Clermont , dien men don louis van Spanje noem-

de, omdat hij een Zoon was van Don alfonzo i>e

LA
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%A CERDA, die uit het Koninklijk Huis van Spanje V
was. De Paus verhief tevens deze Eilanden tot een °^^*

Koningrijk ten behoeve van dezen Graaf, die zich Hoofdft.

aJs Fransch Gezant aan zijn Hof bevond. na C. G.

Tien jaren had klemens VI als Paus geregeerd,
'^t'^jriy*

toen hij den 6den December 1352 uverleed, en vol-

gens zijnen wil in het Klooster Chaife-Dieu in Au- Dood van

vergne begraven werd , alwaar hij zich een prachtig yi.

graf had laten oprigten. Dit werd in de Burger-

oorlogen van Frankryk in het jaar 1562 van de

Hugenooten vernield, en dewijl zij al de deelen van

zijn ligchaam met lood bedekt vonden, werden zij-

ne overbüjffelen verbrand , terwijl zij al fpottend

riepen: Gelooft gij dan, groote Paus, dat gij den

Duivel met looden wapenen zult overwinnen? Hij

verzachtte de ftrenge bevelen van het Conclave der

Kardinalen in zoo ver, dat het hun geoorloofd

werd, hunne kleine vertrekken, terwijl zij fliepen,

door gordijnen af te zonderen, dat zij twee bedien-

den, Gees[elijken of Leeken, konden hebben, en

drie dagen na hunne komst in het Conclave^ behal-

ve brood en wijn, ook vruchten, kaas en gebak,

benevens een geregt vleesch of visch, zoo wel

's middags als 's avonds zouden bekomen, petrar-

CHA verhaalt van dezen Paus, dat hij een zoo fterk

geheugen hebbe gehad, dat hij niet alleen wist, het

geen hij eens gelezen had, maar het ook niet weder

kon vergeten, al had hij gewild; en men voegde

'er bij, zegt petrarcha, hoewel hij zelve dit voor

fabelachtig houdt, dat hij dit gekregen had, door

XVII. Dkel. C eeneii
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V eenen hevigen üag op de herfenpan (*). Hij wat

BOEK een man, zegt mattheus villani, zijn tijdge»

Hoofdft. noot 5 vol behoorlijke wetenfchap, zeer ridderlijk,

na C. G, maar juist niet godvruchtig, (^molto cavalïeresco

^

Jaar1073^^^^ Y^jigiofo,'^ Van vrouwen was hij, nog Aarts-

. bisfchop zijnde, niet afkeerig, maar overtrof hier

in de levenswijze der Jonge Wereldlijke Baronnen;

zelfs als Paus kon hij zich van haar niet ont-

houden 5 maar voorname vrouwen gingen zoo goed

als de Prelaten in zijne kamer. Bijzonder behaagde

hem de Gravin van Turenne zoo zeer, dat hij om
harentwil vele gunften bewees.

INNOCEN- De Kardinalen haastten zich eene verkiezing van
TiusVl

2ijnen opvolger te doen , eer Koning jan van Frank'

Paus. ryk te Avlgnon kon wezen, om eenen Paus naar

zijnen zin te hebben. De meesten onder hen waren

genegen , om joan berelli , Generaal van de

Karthuizer-Orde , te verkiezen, maar de Kardinaal

VAN TALLEYRAND of van Pettgord , hield hen daar

van terug , door hen te waarfchuwen , dat deze hen

tot eene ftrenge levenswijze zou verpligten. Onder-

tusfchen maakten zij eenige wetten tot hun voor-

deel , welke de nieuwe Paus zou moeten bezwee-

ren; gelijk zii ze allen ook bezworen, doch fommf-

gen met de bepaling: mdien deze wetten op het

regt gegrond waren.

Vervolgens verkozen zij den i8den December

1352 den Kardinaal -Bisfchop van Ostiay steven

AU»

(*) Rer. Memtrab. L. II. C. i.
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ALEERTi, (eigenlijk aubert,) onder den miam V
van iNNOCENTius VI, tot Paus. Deze herriep om- ^^^^

trent het midden des jaars 1353 de bovengemelde Hoofdfh

wetten, door de Kardinalen gemaakt, verders oefen- na C. G.

de hij eene prijswaardige ftrenghcid omtrent het be-
^ jci-*^

geven van Geestelijke ambten en ten aanzien der ze-

den van zijn Hof.

Dewijl verfcheidene Groote Heeren in Italië on- Hij worde

langs de meeste fteden van den Kerkelijken Staat weder

onder malkanderen verdeeld hadden , zond de Paus yg^ jen

in 1353 den Spaanfchen Kardinaal ^gidius albor- Kerkelij-

Noz , die in zijn vroeger leven in krijgsdienst ge- ^" ^^^^'

weest was, derwaarts met vclmagt, om met Gees-

telijke en Wereldlijke wapenen dezelve weder onder

zijn gebied te brengen. De Aartsbisfchop van MU
iane?t ^ joannes visconte, die tevens Heer van

deze Had en het Milaneefche vi^as , die onder ande-

ren ook Bologna gekocht en voor 100,000 Goudgul-

dens door den vorigen Paus in het Jaar 1351 met

die ftad beleend was, aan wien zich ook in 1353

de ftad Genua onderworpen had , ontving den Le-

gaat wel, maar belette hem in Bologna te komen,

opdat de inwoners door zijne tegenwoordigheid niet

zouden opgewekt worden , om hunne vrijheid te

hernemen. De Legaat in het voormalig Paufelijk ge-

bied gekomen, wist de Romeinen over te halen tot

een verdrag, waar bij zij hem tot hunnen befcher-

mer aannamen. Kort te voren was deze hoofdftad

zeer ontrust geworden door den tweefpalt der aan-

zienlijke Huizen van Orfini, Colonna en Savello
:, het

volk had zelfs diQïi Senator berïhöld van ORsmr
C 2 dood-
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V doodgefleenigd; waar op zekere frans barongel-
^°^'* LI , Schrii^rer of Notarius van den Senator van Ro"
IV

Hoofdft. ^''^ï ouder groote beloften, om de oude vrijheid en

na C. G. waardigheid der Romeinen te herüellen , zich tot

10^1 ^f-
Trlhunm der ftad opwierp. Hier tegen bediende

m« de Paus en zijn Legaat zich van het middel, waar

van wij boven gefproken hebben, zij zonden cola

Dl RiENZo herwaarts , doch die , na een goed be-

gin, fpoedig een treurig einde had. De Legaat

voorts allen in den ban gedaan hebbende, die der

Roomfche Kerk iets ontnomen hadden, bemagtigde

met geweld in het jaar 1354 Orvieto en Fermo^ en na

vervolgens het zoogenoemde Erfdeel van petrus ,

( // Patromonio , ) en meer andere gewesten veroverd

te hebben , liet hij in het jaar 1356 het kruis pre-

diken tegen hen , die hem Forli , Cefena en andere

fteden nog onthielden ; zij werden te gelijk voor Ket-

ters verklaard, en aan ieder een aflaat gegeven, die

tegen hen te veld zou trekken. ,, Maar hier mede,"

zegt viLLANi, „ vong terflond de geldzucht der

aflaatpredikers aan , haren pligt te doen , en de vol-

niagt van den Paus te buiten te gaan. Zij namen

van ieder zoo veel geld, als zij krijgen konden,

waar voor zy aflaat van fl:rafFen en geloften van al-

lerhande foort gaven; maar waren de lieden te arm,

om geld te kunnen betalen , dan lieten zij zich ook

kleederen, huisraad, granen enz. geven, en plun-

derden op deze wijze fteden, kasteelen en dorpen,"

Niettegenftaande den gelukkigen voortgang des Kar-

dinaals, riep de Paus hem in het jaar 1357 naar

Avignon terug , doch was in het volgende jaar 1358.

ge-
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•genoodzaakt, hem weder dervvaards te zenden, al- v
waar hij het volgende jaar geheel Romagna won, ^^^^

en zelfs in 1360 ook Boïogna. Nogtans had hij Hoofdft.

geftadig te kampen met bernabo visconte, Heer nn C. G.

van Milanen, waar bij nog kwamen, behalve de
'^^'^*°^^*

'
tot 1517.

menigvuldige kleine Heeren en Vorsten, de talrijke .^—

—

VrijbuitL^rsbenden , die thans Italië afliepen , en uit

roofzuchtige foldaten, Duitfchers, Franfchen , Span-

jaarden, Engelfchen en Burgundiers bellonden. Zulk

eene Bende , de JVitteKompagnie gQ-no^vadi , drong zelfs

in Provence ^ en de Paus was gedwongen, wilde hij

geen bezoek van haar afwachten, haar ico,ooo

Goudguldens te betalen, waar na zij zich naar Pie-

riiont wendde.

Midden onder deze oorlogstooneelen in Italië, Keizer

kwam KAREL IV in het jaar 1354 aldaar aan, om ^'^^^^

zich de Italiaanfche en Keizerlijke kroon te laten gekroond
opzetten. '£r fcheen zich voor hem eene gunft^e

gelegenheid aan te bieden, om de regten van het

Keizerrijk eenigermate te herfiellen, bijzonder in

Lombardyê , waar de Venetianen zijne hulp verzoch-

ten tegen het magtlge Huis van Visconti, maar ka-

rel had flechts 300 ruiters bij zich tot zijn gelei-

de, maar een groot gevolg van Prelaten, Vorsten

en Edellieden. Te Mantua gekomen fchreef hij om
meer krijgsvolk naar Duitschland. Dewijl niemand

reden had om voor hem te vreezen , werd hij over-

al eerbiedig onthaald, en te Milanen met de ijzeren

kroon gekroond. In het jaar 1355 kwam hij te

/iow^, alwaar hij door den Kardinaal -Bisfchop van

Oitia in naam des Paufen gekroond werd, en toen

C 3 vol-
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V volgens zijne belofte aan den Paus op denzelfdeo

coEK
(^asr Rome verliet, en zich fpoedde, om uit het

HoofdlL Pausfelijk gebied te komen; echter liet hij eenig

Ba C. G. krijgsvolk over aan de Paufelijke Legaten, om tegen

]acrio73.
^^ ^^^ malatesta gebruikt re worden, die in

tot 1517. •'

I den Kerkelijken Staat nog vijandelijkheden pleegde.

Terwijl hij te P//^ aan een vergelijk arbeidde tusfchen

MALATESTA cii den Pails, ontflond 'er een op-

roer tegen hem , hetwelk hem in levensgevaar

bragt; met 1200 ruiters trok hij Lombardyen door,

hetwelk grootendeels in de magt der visconti was

;

maar werd in geene eene ftad binnengelaten, behal-

ve te Kremona; op deze wijze kwam hij in Juli)

1355 in Duitichland terug, met weinig eer voor

zich zelven, maar met veel geld, hetwelk hij als

gefchenken ontvangen had.

De Paus was zoo voldaan over 's Keizers gedrag

in Italië^ dat hij hem den zoon der dankbaarheid,

des zegens en der genade noemde. Evenwel was

de Paus nu en dan op dezen gehoorzamen Keizer

misnoegd , bij voorbeeld , toen hij begeerde » dat de

Paus eenige verordeningen van klemens V zou ver-

nietigen , die voor het Rijk honende waren ; waar

op de Paus antwoordde, dat zij eens vooral in het

Pausfelijk Wetboek Honden, en op de Hooge Scholen

voorgelezen werden , waarom zij niet konden afge^

fchafc worden. Insgelijks als de Keizer in 1359 on-

dernam de buitenfporige zeden der Geestelijkheid te

hervormen , fchreef hem de Paus , dat hij daar door

in de regten van den Paus en van de Prelaten trad,

wien het alleen toekwam, hunne onderhoorige Gees-

:eiyken te befiraftcn. Niet
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Niet alleen de Keizer, maar ook andere Vorsten v
moesten de heerfchappij van den Paus erkennen. ^^^^

Zoo vermaande hij lodewyk , Koning van Napels , Hoofdft,

zijne onregtvaardige handelingen na te laten, en ver» "f C. G.

klaarde de giften , door hem en zijne Gemalin jo
JJ|t'^J°f|'

ANNA gedaan, voor nietig en van onwaarde. Ook ^

moest piRTER, Koning van Arragon^ bera in het P"^^* ..

jaar 1353 den leeneed vernieuwen. In het jaar 1355 ^;,n ^gn
deed zijn Nimcius den Koning van Kastiliê, pie Paus over

TER, in den ban, omdat deze zijne Gemalin blan- v^,!![LV orsicu»

CA verftoten, en in hare plaats bijzitten genomen

had, hoewel de Paus bij dezen weinig uitrigtte.

Twee befluiten van dezen Paus zijn merkwaardig, Dood van

de eene verbiedende , dat voortaan niet meer , in
^^'^'^ocen-

TIÜS VI.
naam van den Paus , de ftrafFe van moord voor eene

geringe geldfom zou kunnen afgekocht worden; de

tweede fchafte de belasting af, welke van ligte

vrouwlieden aan de Pausfelijke Hof bedlenden ge-

viroon was betaald te worden. Eene van de zwak-

heden van dezen Paus was, dat hij al te ijveiig

was in het bevorderen zijner bloedverwanten. Hij

ftierf den laden September 1362.

Daar waren twintig Kardinalen , die te Avignon urbakus

tot de verkiezing van een' nieuwen Paus bijeenkwa- ^'

men. Eén van dezen , androin de la roche ,

te voren Abt van Clugny^ was eerst in deze ftad

aangekomen, toen de Paus reeds zieltoogde. Hij

had dus geen titel als Kardinaal, noch zitting in

het Konfiftorie, dewijl de Paus hem den mond niet

gefloten of geopend had. De Kardinalen echter

waren van gevoelen, dat hem eene ftem in het Con-

C 4 da-
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V clave toekwam , hetwelk nogtans in de volgende eeiiw

BOEK (jQor EUGENius IV andcts verltaan en bepaald

Hoofdft ^'^^^ C*)' De keus der Kardinalen bepaalde zich

,

na C. G. na eenige verfchillen , den sSIlen October 1362 op
Jaario73 ^,jllem grimoard of GRIMAUD , Abt van St,
tot 151

7

'

.. Fictor te Marfeille, die den naam van urbanus V
aannam , en wiens verkiezing , zonder dat men weet

waarom , als een onmiddelijk werk van God werd

aangezien.

Zijne Een der eerde bedrijven van dezen Paus was zij-

twiscen
jig onderneming tegen bernabo visconte: in het

meCBER- a o

üABo j^sr 13^0 had de Kardinaal albornoz dezen mag-

VI5C0NTE tigen Vorst den oorlog aangedaan over Bologna ,

hetwelk hij wel volgens zijne overeenkomst met kle-

MENS VI nog eenige jaren moest behouden, maar

hetwelk innocentius VI volflrekt nu reeds met het

Pausfelijk gebied wilde vereenigen, omdat hij ber-

nabo niet vertrouwde, albornoz maakte zich ook

werkelijk meester van deze fiad , die vervolgens

door BERNABO vcrgcefs belegerd werd. Thans zocht

deze zich met den Paus urbanus te verzoenen ,

doch eischte 400,000 Dukaten voor zijn regt op

Bologna. De Paus daartegen daagde hem op het

einde des jaars 1362 in, om tegen den naastkomen-

den eerden Maart zijn vonnis te komen aanhooren;

verwijtende hem vele euveldaden en wreedheden ;

onder anderen dat hij Priesters en Monniken in eenc

ijzeren kooi had laten verbranden , anderen onthoof-

den,

(*) FAGi Breviar. Geit, Pontif. Rom. Tom. II. P. H.

fag. 109.
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den-, of wreed pijnigen , en eenen eerwaardigen V
Franciskaner met eene gloeijende priem de ooren ^^^^

doorboren. Ook zocht de Paus overal hulp tegen Hoofdit.

hem, onder anderen vorderde hij van de erfgenamen na C. G.

van LODEWYK, Keurvorst van Brandenburg ^ Zoon
j^j. j_^

van Keizer lodewyk van Beyeren^ die onder deze .

voorwaarde door zijnen voorzaat van den ban ont-

heven was, dat hij den Paus, op deszelfs opont-

bod, met loo geharnaste ruiters zou bijftaan, om

deze 100 ruiters thans te leveren.

Toen BERNABO op den bepaalden dag niet ver-

fcheen, deed de Paus hem als een' Ketter in den

ban. Dit vonnis uitgefproken hebbende , knielde hij

neder, en riep als Stadhouder van christus, den-

zelven, als ook de Apostelen petrus en paulus,

en het ganfche Hemelhof om bijftand aan ; te gelijk

liet hij een' kruistogt tegen bernabo prediken ; waar

op deze in het jaar 1364 tot een vergelijk met den

Paus kwam, wien hij tegen de betaling van 800,000

Goudguldens binnen acht jaren alle floten en ves-

tingen zou terug geven, welke hij in het gebied

van Bologna en Modena ^ als ook in Romagna be-

magtigd had. Doch reeds in het jaar 1366 brak de

vijandfchap op nieuw uit, hebbende de Paus een

verbond befloten met den Keizer en eenige Italiaan-

fche Grooten, en de Koningin joanna van Napels

tegen bernabo, en zelve een aanzienlijk leger op

de been gebragt; maar bernabo, wien het noch

aan krijgsbeleid noch aan moed en vernuft ontbrak,

wist zich gemakkelijk te handhaven; Keizer karel

C 5 kwam
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V kwam wel met een aanzienlijk leger opdagen, maar

BOEK voerde zoo weinig uit, dat bernabo bij den daar

Hoofdft. op volgenden vrede in alle zijne bezittingen , op ééne

na C. G. fclians na , welke hij in het Mantuaanfche opgewor-

i r^^?7* P^" ^^^ '
^^vestigd werd.

Toenmaals bevond urbanus V zich te Rome eft

TRCANüs fcheen in vollen ernst van de afwezenheid der Pau-

naar Ro- fe" van die ftad, welke nu bijna 60 jaren geduurd

me terug, had , een einde te willen maken. Toen hij nog

Abt was, had hij reeds gezegd, dat, indien *er een

Paus virkoren werd, die zijnen vStoel weder in ha-

Uë vestigde, en daar van de dwingelandij een einde

maakte, hij den volgenden dag wel zou willen fter-

ven. Ook hadden de Romebien hem ernflig daarom

verzocht, en ook petrarcha in het bijzonder hera

daar toe opgewekt. Ondertusfchen liep het nog

eenige jaren aan , eer hij zijn voornemen ten uitvoer

bragt, behalve andere redenen ook, omdat de Vrij-

buiters de wegen in het Zuiden van Frankryk zoo

onveilig maakten; voordat hij Avignon verliet, ont-

ving hij daar nog een bezoek van Keizer karel

IV , die hem groote beloften deed , bijzonder dat hij

die ftroopende Vrijbuiters wilde uitroeijen, van wel-

ke hij ondertusfchen bijna zelve in den Elzas over-

rompeld en gevangen werd. Eindelijk ging urba-

nus V in het jaar 1367 op reis naar Rome. Naau-

vveUjks was de vloot uit Marfeille in zee geloopen,

of de Kardinalen hieven luide klagten aan en riepen

zelfs: ,, ó die booze Paus! ó die goddelooze Va-

der ! Waar heen voert hij zijne eigene Zonen

weg!
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weg!" niet als of zij, zegt petrarcha Q*), naar v
de hoofdftad der Christenheid sinten, maar als of boek

zij naar Cteftfon en Memfis in de kerkers der Sara- Hoofdft.

c^nen voortgefleept werden. Toen de Paus te Fi- na C. G.

terbo in zijn eigen gebied gekomen was, ontftond
•'^^'^^°^3*

*^ '^ '
tot 1517»

'er een zoo hevige twist tusfchen zijne Hovelingen

en de ingezetenen, dat zelfs een Kardinaal mishan-

deld, en eenige bedienden omgebragt werden. Doch

dewijl de ingezetenen met berouw zich aan de ftraf-

fen deswegens onderwierpen , feilde de hoop van

velen, dat de Paus, wegens dit voorval, naar^w^-

non terug zou keeren. In het jaar 1368 kwam ook

Keizer karel te Rome , alwaar hij den Paus zijnen

eerbied bewees; deszelfs paard van de poort bij Aon

Engehnhirg tot aan de Pieterskerk bij den toom

leidde; hem bij het hoog-ambt als Diaken oppaste,

en zijne Gemalin door den Paus liet kronen , waar

na hij naar Duitschland terug keerde. Van deze

gebeurrenis geeft colluccio salutati, een van de

herftellers der geleerdheid, maar tevens Pausfelijke

Geheimfchrijver , op de volgende wijze, aan den

vermaarden eoccacio berigt : ,, De Roomfche

,, Prelaten en het gevolg van den Paus waren ver-

„ rukt , toen zij zagen , dat de Keizer aan hun Op-

„ perhoofd zoo groote eer bewees. Het Romein-

„ fche volk liep te hoop met geheele fcharen , bui-

„ ten zich zelve van vreugde, dat het de beide

„ Alleenheerfchers der aarde in zoo groote eensge-

„ zindheid zag. Die genen, die den vrede bemin-

„ den,

(*) Rer. SeniL L. IX. Ep. 2.
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V 59 den , konden zich aan dit fchouwfpel , hetwelk

BOEK jj zoo godvruchtige aandoeningen verwekte , niet

Hoofdft '» verzadigen. Maar zulken , die alles kwalijk uit-

na C. G. „ leggen , fchreven de/.e onderwerping , welke de

Jaario73.
Kefger aan den Paus bewees , aan zijne kleinmoe-

lot 15 17.
'' ^

, ,, digheid toe. Anderen zeiden : het was eeiie ge-

,, veinsde nederigheid. De vijanden der Kerk maak-

„ ten de zaak belagchelijk ; of keurden ze regelregt

„ af. Wat mij betreft: ik was dronken van vreug-

5, de; ik was geen meester van mij zelven , toen ik

5, dit fchouwfpd zag, hetwelk onze Vaderen niet

„ gezien hadden , en dat wij niet ééns waagden te

5, hopen : het Pausfchap met den Keizer in eensge»

„ zindheid; het vleesch gehoorzaam aan den geest,

,, en de Monarchie der aarde onderworpeh aan de

,, Monarchie des hemels."

Hi] gaat Maar in het jaar 1370 maakte de Paus zijn voor-

'^^^^}
. nemen bekend , dat hij weder naar Avipnon wilde

naarAvig- ' ^

non. Zijn keeren ; voorwendende , dat zijne tegenwoordigheid

dood.
jf, Frankryk vereischt werd, uit hoofde van den

oorlog tusfchen Frankryk en Engeland^ maar de

ware reden wnren de Kardinalen , die aan hun va-

derland en dcszelfs vermaken gewend waren. De

Paus keerde ook werkelijk in het jaar 1370 naar

Avignon^ aUvn.ar hij datzelfde jaar den ipden De-

cember overleed. Kort voor zijn dood deed hij voor

zijnen Biechtvader en velen ziiner Hovelingen belij-

denis van het geloof zijner Kerk; ook herriep hij al-

les, wat hij in leeren, prediken en disputeren daar-

tegen zou kunnen voortgebragt hebben, terwijl hij,

hetwelk men naauwelijks van eenen Paus zou ver-

wacht
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wacht hebben, zich zelven en al het gene hij voor- V
gedragen had, aan de verbetering en bepaling der ^^^^

Kerk onderwierp. Men gewaagt ook , zelfs pe- Hoofdfl.

TRARCA, van vele en groote wonderen, die bij zijn na C. G,

graf zouden voorgevallen zijn , waarom ook wal- J^^''^°73»

r .. tot 1517»
demar III , Koning van Denemarken , eenige jaren -

daar na bij den volgenden Paus aandrong, om de-

zen zijnen voorzaat plegtig onder de Heiligen te

plaatfen , hetwelk echter nooit gevolgd is. Met meer

zekerheid meldt men eenige loffelijke hoedanigheden

van hera , ziine liefde tot geregtigheid , haat te-

gen Simonie, milddadigheid jegens armen en jegens

beoefenaars der geleerdheid en wetenfchappen. Zeld-

zaam fchonk hij Bisfchoppelijke of andere hooge

waardigheden aan zijne bloedverwanten; zijnen eeni-

gen Neef huwde hij uit beneden zijnen ftand, en

wilde niet eens toelaten , dat zijn Vader een jaargeld

van 600 Livres zou aannemen , hetwelk hem de

Koning van Frankryk aanbood. Alhoewel hij niet

van de pracht hield, heeft hij nogtans het eerst on-

der de Pausfen de driediibbelde kroon of mijter ge- v

dragen, misfchien om een geheimzinnig getal aan te

duiden. Over zijne handelingen omtrent de vereeni-

ging der Griekfche Kerk, zullen wij op zijne plaats

fpreken.

De eenparige keuze der Kardinalen gaf hem reeds gbegori*

den 3ofl:en December deszelven jaars 1370. grego- ^^ ^^*

Rius XI tot opvolger. Te voren heette hij de Kar-

dinaal piETER PvOGER , cn wüs ecn Broeders Zoon

van RLEMENS Vf, door wien hij in den ouderdom

van XVIII jaren tot Kardinaal benoemd, en aan on-

der-
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V derwijzers aanbevolen was, die hij zoo naarftfg

BOEK hoorde, dat hij een uitmuntend kenner der Burgep-

Hoofdii ^y^^ ^" Kerkelijke Regtsgeleerdheid werd, zoodat dé

na C. G. vermaarde Glosfator baldüs zich iu twijfelachtige

jaario73-
getallen op zijne fchriften en gevoelens plagt te be-

, - ,, roepen. Ook hadden zijne befcheidenheid , mildheid

en fchranderheid hem bemind gemaakt. Ongemeen

veel hield hij van zijne bloedverwanten, wier raad

hij veelal volgde, bijzonder in het begeven van amb-

ten, waar bij fomtijds waardiger mannen moesten

achter ftaan.

Oorlog Spoedig vond deze Paus zijne bezigheid in Italië^

metBER- aiYvaar bernabo visconte nog fteeds een gevaarlijk

viscoNTE vijand der Pausfen bleef, In het jaar 1371 zocht

GREGORius den Keizer en den Koning vzw Hongarye

om hulp tegen hem aan, en in het jaar 1372 kwam

het tusfchen den Paus en bernabo tot eenen open-

baren oorlog. De Paus deed hem en zijnen Broeder

GALEAZZO VISCONTE In dcn ban, terwijl de oorlog

met wisfelend geluk werd voortgezet, tot dezelve

in het jaar 1374 met eenen wapen ffilftand eindigde,

welke hoofdzakelijk te wege gebragt werd door de

pest en duren tijd, welke toen Italië verwoestten.

De Ker- Doch 'sPaufen eigene Bevelhebbers in Italië be-

kelijke nadeelden hem meer dan ziine vijanden , de viscon-
Scaanii

, , , ,

opiknd TI. Alleen bedacht , om geld zamen te Ichrapen ,

tegen den maakten zij zich door hunne onregtvaardigheden al-

om gehaat. De Pausfelijke Legaat te Bologna, de

Kardinaal guglielmo , de ftad Frato getracht heb-

bende aan de Florentijnen te ontnemen, werden de-

ze daar door zoo verbitterd, dat zij krijgsvolk te-

gen
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gen den Paus wierven, en de fteden van zijn gebied v
opfpoorden , om hunne vrijheid te hernemen , fliii-

°oee

tende tevens een verdrag met bernabo visconte , Hoofdft.

met de Koningin joanna van Napels , en met de na C. G.

fteden Siena, Pifa . Lucca en Arezzo. Zii lieten
^^^"°''3'

-' ' •'tot 1517.
voor hun leger een vaandel vooruitdragen , waar op ._—

—

men het woord vrijheid las. Het gevolg hier van

was, dat tegen het einde des jaars 1375 omtrent 2o

fteden, floten en vestingen den Paus de gehoorzaam-

heid hadden opgezegd. In het volgende jaar vielen

ook AscoU 5 Civita Vecchia , Ravenna en andere

fteden van den Paus af; zelfs poogde de Kardinaal-

Legaat vergeefs Bologna door zijne tegenwoordig-

heid in teugel te houden. De Paus befloot eindelijk

zelve naar Rome weder te keeren, maar zond voor-

af den Kardinaal robert , met eenige duizend fol-

daten in Bretagne geworven, die echter niets uit-

voerden, dan dat zij wreede buitenfporigheden ea

verwoestingen in het gebied van Bologna aanrigtten.

Dewijl nu deze ftad van de Florentijnen en vis-

conti onderfteund werd, floot de Paus in het jaar

1376 een vergelijk met galeazzo visconte , waar

bij hij hem de ftad Vercelli en eenige floten afftond

tegen de betaling van 200,000 Goudguldens. Maar
de Florentijnen deed hij in den ban niet alleen ,

maar gaf ock ieder een vrijheid, hen, waar men
hen meester kon worden, tot lijfeigenen te maken,

en van hunne goederen te berooven, welk lot vele

Florentijnfche Burgers in Frankryk en Engeland
trof.

De vermaarde Heilige van dien tijd, katharina DePau»

van
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V van Siena, die op verzoek der Florentijnen naar

BOER /ivignon gereisd was, om hunnen zoen met den

Hoofdfl. P^"^ ^^ maken , bewoog denzelven , om naar Ro-me

na C. G. weder te keeren; waar toe ook de Heilige bregit-
jaario73.

^^^ ittd.ï, lang vermaand had; ook deed het
toe 151 7'

. antwoord van zekeren Bisfchop ten dezen werking

keert we- Qp ^gjj Paus. De Paus had denzelven gevraagd,

Rome en waarom hij zich niet naar zijne Kerk begaf? maar

fierft. de Bisfchop antwoordde met eene wedervraag: waar-

om hij zelve dan niet naar zijne Kerk terug keerde?

Eindelijk ging de Paus in September 1376 naar Ro-

me op reis, tegen den zin zijner vrienden en van

de Kardinalen, van welken 'er zes te Avignon ble-

ven. De Paus kwam eerst in het volgende jaar in

zijne hoofdftad aan, alwaar hij fpoedig ondervond,

dat hij misleid was. De Romeinen , federt omtrent

70 jaren gewoon, zich zelven te regeren , zetten

wel bij zijne aankomst de Xl( Bevelhebbers van even

zoo vele wijken der ftad af, die den naam van

Bandarenfes of Banderarii ^ in het Iialiaansch Ban^

derefi of Baanderheeren voerden, van Bandum of

Banderium , een Vaandel of Banier , maar zij her-

ftelden hen fpoedig weder in hunne vorige magt.

Insgelijks zag hij zich in zijne hoop bedrogen, dat

de afgevallene fteden van zijn gebied zich zouden

onderwerpen , dewijl integendeel de opftand fteeds

verder ging. Ondertusfchen werd 'er echter aan een

vergelijk gearbeid met de Florentijnen , doch eer

hetzelve getroffen was, overleed de Paus den a7ften

Maart 1378.

De Paus Hoe weinig ook de Paus de zaken in Itali'é naar

zij*
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2ijnen zin kon fchikken , evenwel wist hij zijn ge- V
«ag in andere landen fteeds te handhaven, karel ^°f5

iV
IV, die tot zijn' dood toe, welke insgelijks in 1378 Hoofdfï.

voorviel , den Iloomfchen Stoel getrouw bleef , na C. G,

wenschte zijnen Zoon wenzel , die eerst 15 jaren
lot'^,?^!^

oud was, tot Roomsch- Koning verkoren te zien.

De Keurvorsten bragten hier tegen in, dat de Paus geeft zijne

, . , .. toeftem-
mislchien daar mede met te vrede zou zijn, waar- „ling jot

om KAREL in het jaar 1376 aan den Paus fchreef, deverkie*

en deszelfs toeftemming verzocht , welke ondertus- ^^^
fchen zelfs volgens de door karel IV ingevoerde Roomsch

zoogenoemde Gouden Bul niet noodig was tot de '^°"'°S»

verkiezing van een Roomsch -Koning. Evenwel

fchreef de Paus terug , dat hij voor deze eene keer

dit wel wilde toeftaan, dat 'er bij het leven des

Keizers een Roomsch - Koning verkoren zou wor-

den , doch behoudens alle de regten en het gezag

der Roomfche Kerk. Ondertusfchen waren de Keur-

vorsten reeds te Ren/e bijeengekomen , eer dit Paus-

felijk verlof aangekomen was.

Over het Koningrijk Sicilië en het eiland van dé- 's Paufea

zen naam vaardigde gregorius XI insgelijks zijne befchik-

bevelen met nadruk uit. Dit eiland was reeds om- ovtn-Ita*

trent het einde der XlIIde eeuw aan het Koninklijke Hë.

Huis van Arragon gekomen; de oorlogen tusfchen

dat Huis en dat van Anjou over dit eiland eindig-

den in het jaar 1372 met een vergelijk, volgens het-

welk FREDERiK, Kouing van Sicilië^ zich Konhig

van Trinacrië zou noemen, en zijn Rijk van lo-

DEWYK , Konin? van Napels, te leen zoude ont-

vangen. Dit vergelijk werd door Paus gregorius

XVII. Deel. D XI
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V XI bekrachtigd, doch met bijvoeging van nog eenl-

BOEK ge artikelen, dewijl hij Sicilië als een Leen van de

Hoofdft. Roomfche Kerk befchouwde. Evenwel bereikte hij

na C. G. zijn oogmerk ditmaal niet. Noch frederik , noch

tot" ^1^7 ^y"^^ Dochter maria, die hem in het jaar 1377 op

m den troon volgde , zochten hunne beleening aan het

Pausfelijke Hof, of ook bij de Koningen van Na-
pels ^ ook noemden zij het eiland niet Trinacrie

,

maar Sicilië ultra Pharum, en dus is Sicilië ver-

volgens van alle leenroerigheid vrij gebleven.

"üRBANas De Romeinen, wien niets meer ter harte ging-,

Vl worde ^2n eenen Paus te hebben , die zijnen Zetel ie Rome
met ge-

weid tot hield, hadden reeds in de laatfte dagen des levens

Paus ver- yan gregorius XI befloten , de Kardinalen te be-

wegen
,

ja des noods met geweld te dwingen , om
eenen Romein of Italiaan tot deszelfs opvolger te

verkiezen. De Kardinalen weigerden daar toe zich

te verbinden, waarom de Romeinen de ftad bewaak-

ten , opdat geen Kardinaal dezelve verlaten mogt

,

ook lieten zij eene menigte onbefchaafde landlieden

in de flad komen , en het Conclave door eenigen uit

het graauw bewaken. De Kardinalen begaven zich

naar het Conclave onder een geweldig gefchreeuw

en getier, van het volk en de boeren: Wij willen

een Romein of Italiaan hebben l de Bevelhebbers

der XII wijken van Rome waarfchuwden de Kardi-

nalen , om hier op te letten , willende anders voor

de gevolgen niet inflaan. De oploop en het geweld

werd zoo hevig, dat de Kardinalen zich genood-

zaakt zagen, in allerijl bartholomeüs van Prith

hano
,
( of Prignano

, ) Aartsbisfchop van Bari 'm

het
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het Koningrijk Napels , tot Paus uit te roepen , dien v
zij URBANUS VI noemden, en die terftond daar na ^^^
geivroond werd. Dit is het verhaal van eenen oog- Hoofdft.

getuigen, waar mede ook anderen overeenftemmen. oa C. G,

Maar theodoricus of diederik van ISiem ver- J^^^ï^^^.
tot 1517.

haalt de omftandigheden eenigzins anders , een ge- .

wigtig getuige, uit de ftad Niem in het Bisdom

Paderborn geboren , aan het Pausfelijk Hof een Kan-

felarijbediende , die de uitvaardiging der PaufJijke

Breves of Brieven bezorgde , ( ahhreviatore. ) Dit

ambt bekleedde hij van het jaar 1378 tot 1410 on-

der vijf Pausfen, Naderhand werd hij tot Bisfchop
,

van Verden benoemd , maar zijn mededinger Hertog

OTTO van Brumw^k behield de overhand , en het

Bisdom van Kameryk, hetwelk hem vervolgens ge-

geven werd, werd hij door den dood belet, te aan-

vaarden. Hij ftierf omtrent het jaar 1417 te Kon-

flans. Hij is de Schrijver van een Hoofdboek in de

Pausfelijke Gefchiedenis van 1378 tot 1410, Lihri

III. de Schismate^ et Liber IV. feu Nemus Unio-

Ki's, hetwelk, omdat het met zoo veel vrijmoedig-

heid gefchreven is, te Rome op de lijst der verbo-

dene Boeken is geplaatst , zonder echter daarom iets

in geloofwaardigheid te verliezen. Evenwel daar de

partijfchap gedurende dit Tijdvak der Pausfelijke Ge-

fchiedenis zoo hoogen trap beklommen had, moet

men zelfs dezen anders eerlijken Schrijver met be-

hoedzaamheid lezen en gebruiken. Hij had met

URBANUS VI, toen die zich nog aan het Hof te

Avignon bevond , gemeenzaam verkeerd , en h5

noemt de verkiezing van denzelven eene eenparige

D 2 en
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V en geheel vrije verkiezing, en zoo men hem gelooft,

BOEK 2ijn de onrusten te Rome niet gebeurd vóór maar

Hoofdft. na zijne verliiezing , alhoewel hij erkent , dat de

na C. G. Romeinen bij hnopen op de Kardinalen aandrongen

,

tot IK 17
^"^ ^^^" eenen Roomfchen oï ItaliaanfchenVvc^^ te ge-

w ven. De gemelde onrusten ontftonden , volgens hem ,

op deze wijze. Als men het volk uit het Paleis van

het Conclave toeriep, dat de Barenfer , (dat is,

de Aartsbisfchop van Bari,) tot Paus was verko-

ren, verftond het door dezen naam eenen Kamer-

heer van den overledenen Paus , joan van bare ,

die wegens zijnen hoogmoed en ontuchtige zeden

bij de meeste Hovelingen gehaat was, en daarom

ook van de Romeinen met hevig morren onthaald

werd.

TTRBANus Ovetlgens fchiint urbanusVI van dezen Gefchied-

cehaat''^
^ fchrijver vrij onpartijdig te zijn afgebeeld. Volgens

hem was de Paus te Napels geboren , en had

geene geringe kennis in de Geestelijke Regten , ook

las hij dagelijks in den Latijnfchen Bijbel, en be-

ftcedde al zijn tijd in ftuderen, bezigheden en bid-

den. Hij was ootmoedig en godvruchtig ; droeg

a1ti.ïd een haren kleed; nam het vasten zeer (lipt

\yaar; was medelijdend, geregtigheidlievend , en een

vijand der Simonie; alleen vertrouwde hij te veel

op zijne fchranderheid , en hoorde te veel naar vlei-

jers. Hij had zich enkel in het Conclave begeven

,

om de Kardinalen te verzoeken, om toch een waar-

dig man te verkiezen; ook was in her eerst ieder

een met hem te vrede, en niemand twijfelde aan de

regtmatigheid van zijne keuze. Maar kort na zijne

krcb-
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kroning gaf hij aan de vergaderde Bisfchoppen eene v
fcherpe beltraffing , dat zij hunne Kerken verlaten "^^^

hadden , en noemde hen meineedigen , waar op al Hoofdfï.

leen de Bisfchop van Patnpelona antwoordde , dat "^ C. G.

hij om openbare zaken te Rome was. Niet lang
|ox'^'ir^7*

daar na beftrafte hij in een Konfiftorie de zeden der «

Kardinalen met hevigheid. Tegen eenen inzamelaar

van Pausfelijke inkomften, die hem eenig geld uit

zekere Provincie bragt , zeide hij: uw geld zij met

U ten verderve! en wilde het niet ontvangen. Deze

onbedachtzaamheid , zegt de Schrijver , ontftond daar

uit, omdat de Vorsten al te eerbiedig jegens hem

waren. De Koningin joanna van Napels betoonde

zich zoo verheugd over zijne verkiezing, dat zij

hare hoofdftad vele avonden achter een liet verlich-

ten , hem 40,000 Dukaten en geheele fcheepsladin-

gen met wijn en levensmiddelen fchonk. Haar Ge-

mial, Hertog otto van Brunswyk^ kwam den Paus

in perfoon opwachten
, jegens wien de Paus weder

zijnen hoogmoed betoonde. Als de Vorst hem op

eene maaltijd een glas wijn knielend aanbood, liet

hij hem zoo lang wachten, tot een Kardinaal hem

herinnerde, dat het tijd was om te drinken. Dus

werd, zegt diederik van Niem^ het fpreekwoord

in hem bewaarheid: Als niet komt tot iet, kent

het zich zelven niet.

Terwijl andere tijdgenooten uit de geweldig afge- DeKardi-

perste verkiezing het ongenoegen der Kardinalen af- "!*'^" ^^J*-

leiden , fchrijft dus deze Schrijver hetzelve aan zichcegeo

'sPaufen gedrag toe. Hoe het zij, de Kardinalen hem.

begaven zich, de één voor, de ander na, naar

D 3 Anagn



54 KERKELIJKE
V Anagni; en de Paus merkte hun oogmerk te laaf,

^^^'^ waar op hij halverweg derwaarts naar TivoU reisde,

Hoofdft. om hen weder te winnen. Ook deed 's Paufen

na C. G. vriend, de gemelde Hertog otto van Brunswyk

^

jaario73.
^^. 1^^^^. ^^^ vereeniging, en tevens om met den

lot 15 17, -'
c ö 3

, Paus eenige fchikkingen te maken over de opvol-

ging in het Rijk van Sicilië^ maar hij daagde in het

een zoo min als in het ander, dewijl de Paus een'

jongen Neef voor dien troon beftemd had. Om de-

ze reden zeide deze Vorst: urbanus verdiende eer

TURBANUS genoemd te worden, omdat hij veel on-

heus (lichten zou. De uitgewekene Kardinalen , alle

Franfche^ bij welke zich vervolgens nog drie Ita-

lianen voegden , protegeerden den pden Augustus

1378 te Aimgni voor den Aartsbisfchop van Aries

,

Kameraar der Roomfche Kerk, tegen de verkiezing

van URBANUS , als onwettig , omdat zij afgedwon-

gen was. Men had hem, zeiden zij in eenen Brief

aan al de leden hunner Kerk , verkoren , in die ver-

wachting, dat hij te gemoedelijk zou geweest zijn,

om die verkiezing aan te nemen, hetwelk hij echter

tegen alle Kerkelijke wetten gedaan had, waarom

hij met regt een afvallige, een geëxcommuniceerde,

de Antichrist, een befpotter en verftoorder der ge-

heele Christenheid heeten mogt.

KiEMENs Ook was het reeds tot vijandelijkheden tusfchen

Vil door ^g \iQ\diQ, partijen gekomen. Om niet te Anagni van

dfnalen' ^^ Romeinen aangetast te worden, hadden de Kar-

totPaus dinalen bernhard van Sala met zijne bende Bre-

verkoren,
^^^fjij-^jj^ gehuurde foldaten te hulp geroepen. DtzQ

wilden den Romeinen den doortogt beletten, maar

wer.
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werden door hen met verlies van meer dan 500 v
man geflagen. Maar de Kardinalen begaven zich ^^^^

meer veiligheidshalve naar Fondi , alwaar zij van HoofdfL
den Graaf dezer fiad befchermd werden. Hier be- na C. G,

noemden zij den <2ofi;en . September 1378 den Kardi-
'^^^°''^*

naai robert , Bisfchop van Cambrai of Kavieryk
, ^

tot Paus, onder den naam van klemens Yl\^ die

eerst 36 Jaren oud was , omdat hij zeer arbeidzaam

en moedig was, hoewel hij lam was aan zijn eeneti

voet , als ook omdat hij groote Vorsten in den

bloede beftond. Nog in hetzelfde jaar verklaarde de

Koningin joanna van Napels in een bijzonder Ma-
nifest, dat zij in plaats van den op den troon der

pestilentie zittenden en met geweld ingefchovenen

Aartsbisfchop van Bart ^ alleen den regtmatig ver-

kozeiien klemens als Paus erkende. Deze kwam
ook fpoedig te Napels^ waar hij van de Koningin

zeer eerbiedig ontvangen werd, maar dewijl urba*

Nus een Napolitaan was , en bij de natie zeer groo-

ten aanhang had., zich niet lang veilig rekende ,

waarom hij onvoorziens naar Fondi keerde; en zelfs

in Mei 1379 met zi,ine Kardinalen x^^'sct Franhyk xa

fcheep ging, waar hij zijnen Stoel weder te Avig*

non vestigde; terwijl de Koning van Frankryk zich

insgelijks voor hem verklaarde.

Dus ontftond de groote fcheuring der Westerfche Gxooi^

Kerk^ gelijk zij doorgaans genoemd wordt, die een Scheuring

langen tijd geduurd, vreesfelljke wanordens veroor- terfche"

zaakt , en groote gevolgen gehad heeft. De geheele Kerk.

Kerk, Vorsten en Volken waren verdeeld en kozen

partij federt het Jaar 1378, en men is het, tot ia

D 4 on-



5^ KERKELIJKE
V onzen tijd toe , niet eens kunnen worden , wie der

BOEK ijejde partijen het regt aan hare zijde gehad hebbe.

Hoofdft, De Heilige antoninüs, de beroemde Aartsbisfchop

na C. G. van Florence, in het midden der XVde eeuw, er-

ton^^r' ^^^^ ^*-^' ^^^' ^^^^^' '^"^ ^*" weerskanten vele ge-

» leerde en godzalige mannen geweest zijn , zelfs won-

derdoeners, echter de zaak bij de meesten twijfel-

achtig is gebleven, „ Want ," voegt hij 'er bij

,

„alhoewel men noodwendig gelooven moet, dat,

5, gelijk *er maar ééne Katholi.]ke Kerk is, en niet

,, meer, *er dus ook maar één Herder derzelveis,

„ de ftadhouder van Christus; evenwel fcliijnt het,

5, wanneer 'er door eene fcheuring te geiiiker tijd

,, twee Paufen verkozen worden, ter zaligheid niet

„ noodig te zijn, te gelooven, dat deze of die,

,, maar flechts, dat één van beiden, die regtmatig

„ verkozen is , Paus is. Maar wie 'er regtens ver-

„ kozen is, behoeft men even min te weten, als

\ „ het Kerkelijke regt ; de Volken kunnen daar in

5, hunne Opzieners of Prelaten volgen." Maar de-

zen wisten hetzelve niet, hoe zeer zij het hadden

behooren te weten. Trouwens , werner role-

wiNCK, een Karthuizer te Keulen, die kort na an-

toninüs gefchreven heeft, erkent (f), voor de

vuist: „ Wie van ürbanus VI tot martinus V,

(dat is, tot het jaar 1416,) Paus geweest is, weet

ik niet." In later tijden hebben de meeste Room-

fche

(*) Bij PAGi /. c. pag. 45.

(t) Itt Fascic. Tempor. jEt, VI, in PiSTORii SS. rer»

Cerman. Tom. II. pag. 567.
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ïche Geleerden zich voor urbanus VI .verklaard , V
en wel gelijk de Jezuïet papebroch (*) wil, om- '^^^'^

dat de Kerk van Rome fteeds denzelven heeft aan- Hoofdft.

gehangen, en klemens en deszelfs opvolger voor ^i^ C. G.

een' Tegenpaus gehouden. Maar de Franfche Schrij- lyi^cfy*
vers, onder welke baluzius één der geleerdften is,

_

hebben daar tegen de verkiezing van urbanus voor

onregtmatig willen houden
; gelijk het ook voor dezen

Paus erg is, dat hij hoogstwaarfchijnlijk zelve, toen

de Romeinen de Kardinalen dwongen, gezegd zal

hebben, dat, wie ook door geweld benoemd werd,

die zou geen Paus zijn , en hij zou denzelven niet

gehoorzamen. Maar daartegen ontbreekt het niet

aan voorbeelden van afgedwongene verkiezingen, die

toch doorgegaan zijn. Men zegt , dat 'er in de Va^

tikaanfche Boekerij eene verzameling is van 3a Dee-

len, van voor- en tegenfchriften over deze fcheu-

ring. Zoo veel is zeker, dat, hoe het ook gelegen

geweest zij met de verkiezing van urbanus, de

Kardinalen hem toch ingevvijd
, gekroond , en ver-

fcheidene maanden lang als regtmatigen Paus erkend

hebben , hem eerst verlatende , toen zij door zijn

gedrag getergd werden. Zelfs was de beroemde

Heilige katharina zoo met urbanus ingenomen,

dat zij in eenen Brief aan de drie Italiaanfche Kar- •

dinalen , die van hem afgevallen waren , de Franfche

Kardinalen gevleeschde Duivels^ en den Tegenpaus^

ten ftedehouder van den Duivel noemde. Na die-

de-

(*) In conatu Chronoïog. Bist. Catalog. Pontif. Rom.

ap. Pagium /. c. p. 146.

D5
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V DE RIK van Niem hebben verfcheidene Schrijvers de

BOER Gefchiedenis van deze fcheuring befchreven, en zeer

Hoofdft. uitvoerig maar niet volkomen getrouw aan de waar-

na C. G. heid 5 de Jezuiet louis maimbourg , die onder

tor^fy s'^^^"^^" ^'^^^ volgende vernis op deze Gefchiedenis

p heeft weten te leggen: „ Voor het overige behoe-

ven de Vrijgeesten en de Proteftanten zich niet te

verftouten, om de Roomfche Kerk te honen, we-

gens de fchrikkelijke wanordens, vi^elke deze fcheu-

ring in de geheele Westerfche Kerk heeft veroor-

zaakt , door de verkeerde driften der genen , die zich

zelven , tegen den wil der Kerk , op den Pausfelij-

ken Stoel zochten te handhaven, welken zij in bezit

namen, zonder dat men van hunne regten op den«

zelven verzekerd was. De Heilige paulus heeft

toch kort na den oorfprong van het Christendom

gezegd, dat 'er, de biütenfporigheden der menfchen

naar den gewonen loop der natuur onderfteld zijn-

de , welken God niet altijd door wonderen zijner

genade terug houdt, ketterijen, verdeeldheden en

fcheuringen zijn moeten. Doch God, die nooit een

kwaad laat gebeuren, dan om daar uit een veel

grooter goed te laren ontdaan, heeft door een ver-

bazend wonder zijner magt en zijner oneindige goed-

heid allezins zijne eer daar uit voortgebragt. —
Nooit is de eerstheid van den Paus beter vastge-

fteld, dan gedurende de fcheuring der Grieken^

door de groote mannen , die God verwekt heeft

,

om dezelve tegen deze Scheurmakers te verdedigen;

zij werden zelfs door hen zeer dikwijls genoodzaakt,

om deze hoogheid der Paufen te zelfden tijde te er-

ken-
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kennen, toen zij die wilden vernietigen; en nooit is V
de eenheid^ (uniiè,) van den Heiligen Stoel, tot ^°^^

welken zich alle de gemeenten der Christenen wen Hoofdft.

den moeten, gelijk de frralen tot het middelpunt, "a C G.

waar uit zij voortgegaan zijn, beter behouden ge- i^!^^cf?'

worden , dan gedurende deze groote fcheuring der n -

Westerlingen , naardien zij , niettegenftaande de meer-

derheid der Paufen , van alle natiën meer dan thans

erkend is geworden."

Ten aanzien van de karakters der Paufen urba-

Nus VI en KLEMENS VII, hebben de Schrijvers

doorgaans veel aan hunne partijzucht toegegeven.

Hoe URBANUS de Kerdinalen door zijne trotfche be-

handeling van zich vervreemd heeft, hebben wij

reeds gezien. Een van hen , de Kardinaal van

Amiens^ jan de la grange. Legaat van den vo-

rigen Paus in Toskanen, om daar den vrede te be-

middelen, werd van hem in het Konfidorie duidelijk

genoeg als een man geteekend, die den vrede door

zijne geldgierigheid meer verhinderde. Daar over

werd de Kardinaal zoo woedend, dat hij opflond,

en den Paus met de hand dreigende, zeide: /^Is

Aartshisfchop van Bari^ liegt gij het! vervolgens

fprong hij te paard, en fpoedde zich tot den Koning

van Frankryk, wiens Staatsdienaar hij was. De
Koningin joanna van Arragon beleedjgde hij daar

door, dat hij karel van Durazzo , haren regtmati-

gen troonopvolger, uit Hongaryen naar Italië zocht

te trekken, opdat haar Gemaal, otto van Bruns-

wyk , 'er geene hoop op mogt maken. Evenwel

werd hij door het grootfte deel van Europa erkend.

Bij.
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V Bijna geheel Italië, Keizer karel IV, Duitsch'

BOER land, Engeland, Denemarken^ Zweden^ Polen ^

HoofdÜ Pruisfen en Friesland of een deel der Nederlanden

«a C. G erkenden zijn gezag. Om de afvallige Kardinalen te

jaario73.
yppg^igjei, ^ benoemde urbanus op eenen dag a6

nieuwe in hunne plaats, klemkns integendeel , die

,

alhoewel door de Koningin joanna begunftigd , Na-

pek om een oproer had moeten verlaten , had bui-

tendien flechts Frankryk , Schotland , Savoye en

Lotharingen aan zijne zijde. Het krijgsvolk, het-

welk hij op de been gebragt had , maakte zich wel

in het jaar 1379 meester van di^n Engelenburg , ge-

lijk zy ook de toegangen naar Rome floten; waar

mede zij echter niet meer uitvoerden, dan dat 'er

een kleine oorlog tusfchen de beide partijen , tot

groot nadeel van de ingezetenen der Hoofdftad , ent-

ftond.

In Frankryk raadpleegde de Koning karel V,
de Wijze biigenaamd , met de Prelaten van zijn Rijk

en voornamelijk met de Univerfiteit van Parys , eer

hii een bed uit nam , wiens zijde hij kiezen zoude.

Na ziin dood zullen , aan het Hof van zijnen Zoon

KAREL VI , die , minderjarig zijnde , onder voogdij-

fchap van zijnen Oom , den Hertog van ^nfou ,

ilond, in het jaar 1380 Gezanten van den Koning
^

van KastiUê gekomen zijn , om hem te bewegen ,

om de partij van urbanüs te nemen. Doch dit be-

rigt der Fraffche Schrnvers komt niet overeen met

het herigt der Spaanfchen ^ volgens welke hendrik.

Koning van Kastilië , ffeen' van beide de Paufen zal

goedgekeurd en zelfs alle Pauslelijke inkomflen in

zijn
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gijn Rijk in beflag genomen zal liebben, tot men V
zou weten, wien zij toebehoorden. Maar onderzij- ^^^^

nen Zoon jan , werd in eene vergadering van Bis- Hoofdfl.

fchoppen en Godgeleerden in het jaar 1379 te Me- na C. G.

^ina del Canipo befloten, dat klemens als regtma- \^'^^^^7Z»

tige Paus erkend zou worden, welk befluit in isbi ..

te Salamanca bekrachtigd werd. pieter. Koning

van Arragon , hield zich volkomen onzijdig, tot

hij in het jaar 1382 aanbood, zijne gehoorzaamheid

^

(^ohedientia ^^ aan urbanus te zullen bewijzen,

mids deze hem met het Rijk van SiciJi'é beleende,

de achterflallige fchatting voor het Rijk van Sardi-

tii'ê kwijtfchold, en voor tien jaren de Tienden van

zijn Rijk aan hem fchonk. Maar op deze voor-

waarde begeerde urbanus de onderwerping der j^r^

ragoniers niet; waarom deze zich vervolgens aan

den Tegenpaus overgaven.

Na eene belegering van bijna een jaar gelukte het urbanus

URBANUS weder meester te worden van den Enge- ^°"^ '*''

» r 1 1 .. n ^ ^ .
''NNA Ko-

lenburg; en nu begon hij met Itrengheid te werk te ninginvan

gaan tegen de aanhangers van klemens , ontflaande Napels

de onderdanen der Vorsten van hunnen eed , en hen
^^^oon

^^

verbiedende dezelve te gehoorzamen. Voornamelijk door ka*

was hij verbitterd op joanna. Koningin van Na-^^ ^^^

pels ^ die krijgsvolk tegen hem gezonden had, om
hem uit Rome te verdrijven, waarom hij haar in het

jaar 1380 voor fcheurziek, kettersch en fchuldig aan

misdaad van gekwetfte Majedeit en hare landen ver-

beurd verklaarde. Te gelijk begeerde hij van lode-

WYK , Koning van Hongary'è , dat hij zijnen en der

Koninginne Neef , karel , Hertog van Durazzo ,

zou
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V zou overzenden, met een leger, dewijl hij willens

^^^^ was hem het Rijk van Napels te fchenken; waar

Hoofdft. ^ij 0*^^ ^^ WéX. KATHARiNA v.in Siena zeer werk-

na C. G. zaam was , om dezen Vorst tot dezen togt aan te

Taan 073. r

, KAREL in het Jaar 1381 te Rome gekomen, werd

daar door den Paus met het Rijk van Napels be-

leend, onder belofte, dat hij aan 'sPaufen Neef

FRANCisco PRIGNANO, een wellustig en nutteloos

mensch, de Vorstendommen Kapua en Amalfi zou

afftaan ; waar tegen de Paus , om hem aan geld te

* helpen , vele goederen van Kerken en Kloosters te

Rome verkocht, als ook gouden en zilveren bekers,

kruisfen en andere kostbaarheden, en eene menigte

zilveren Beelden van Heiligen naar de munt zond.

Hier tegen maakte Koningin joanna ook hare fchik-

kingen, en om zich te verfterken, nam zij den

; Broeder des Konings van Frankryk ^ lodewyk.

Hertog van Anjou^ tot Zoon en Erfgenaam van

: haar Rijk aan , gelijk ook klemens VII hem op

haar verzoek in 1382 de beleen ing van het Rijk

fchonk, zelfs vormde deze ten behoeve van lode-

wyk uit een gedeelte van den Kerkelijken Staat een

nieuw Koningrijk , het Koningrijk van Adria ge-

noemd, hetwelk hij ligtelijk kon wegfchenken, de-

wiil hij toch zelve niets in den Kerkelijken Staat be-

zat. Maar lodewyk was niet eens in ftaat, de

Koningin joanna te redden, karel van Durazzo

drong in het jaar 1381 in de Hoofdftad Napels^ en

dwong: de Koningin zich aan hem over te geven,

en dewijl zij volftrekt weigerde, hem tot erfgenaam

van
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^&n haar Rijk te verklaren, liet hij haar, daar zy V
nog (leeds befchuldigd werd, deel gehad te hebben ^^^^

aan den moord van haren eerften Gemaal , in Mei Hoofdfl.

des jaars 1382, verworgen of verftikken, — Twee na C. G.

jaren daar na ftierf ook lodewyk, waar door ka J^!"^!?!?*• ' tot 1517»
REL op den troon meer gevestigd werd,

In het jaar 1384 gaf urbanus aan Koning karel Twist vsq

een bezoek , misfchien om op de bevordering van ^'^"^^^^s

zijnen Neef aan te dringen. Doch zijne komst was ning ka-

den Koning niet aangenaam , die zijne driftige en ^^^ van
Wspels.

heerschzuchtige gefteldheid kende; hij onthaalde hem

dus wel eerbiedig, maar hield hem te gelijk deels

te Averfa , deels in een Kasteel te Napels , zoo

goed als gevangen, opdat hij geene listige ftreken

met Napelfche Grooten mogt beramen. Ondertus-

fchen fchaakte de gemelde Neef van den Paus eene

Non, die hij onteerde, waar op de Koning hem in-

daagde, en niettegenftaande hij in de Domkerk ge-

vlugt was, ter dood veroordeelde. Meermalen had

de Paus de buitenfporigheden van zijnen Neef, die

reeds 40 jaren oud was , ontfchuldigd , met voor te

geven, dat hij nog jong was. Thans verklaarde hij

Opperheer van het Rijk te zijn, waarom de Koning,

als hij zelve tegenwoordig was, geenen Grooten ter

dood kon veroordeelen ; ook liet hij zijn Paleis flui-

ten, en van gewapende manfchap bewaken. Einde-

lijk bewerkten de Kardinalen een vergelijk, volgens

hetwelk des Paufen Neef eene bloedverwante des

Konings trouwen, en deze hem jaarlijks voor de

beloofde Vorstendommen 70,000 Goudguldens beta-

len zou.

Maar
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V . Maar fpoedig brak het misverftand tusfchen heö

BOEK beiden weder uit. 's Konings Gemalin margare-

Hoofdft THA gaf daar toe aanleitling , dewijl zij , bij afwe-

iia C. G, zendheid van haren Gemaal , zich het uitfluitend

J^^"°^^' regt toeëigende, om de gewigtigfte levensbehoeften

te verkoopen, waar door de Hovelingen van den

Paus, die zich te Nocera onthield, eenige dagen in

verlegenheid raakten. Zij met de Kardinalen zelve

vlugtten eens hals over hoofd naar Napels^ vree-

zende, op bevel der Koningin geplunderd te zuUea

worden. Na lodewyks dood liet karel den Paus

vragen , waarom hij uit Napels was vertrokken

,

met verzoek , om weder te keeren , alzoo de Koning

hem over zaken van belang fpreken wilde. De Paus

liet antwoorden , indien hij iets met hem te hande-

len had, kon hij bij hem komen, naardien het ge-

woon was, dat de Koningen bij den Paus te voet

kwamen. Ook liet hij hem melden, dat-, indien hij

op zijne vriendfchap prijs ftelde , hij de belastingen

in zijn Rijk verminderen moest. Ja, zeide de Ko-

ning , hij zou zelf komen , maar aan het hoofd van

een leger, en de belastingen raakten den Paus niet ,

die mogt zijne Priesters regeren, het Rijk kwam
hem toe ; de haat had zijnen oorfprong genomen

,

of omdat de Koning, na het bemagtigen van het

Rijk, den Paus den vorigen eerbied niet bewees, of

gelijk fommigen zeiden, omdat de Paus voornemens

was hem hetzelve weder afhandig te maken. Ein*

deliik kwam het in her jaar 1385 tot openbare vij-

andelijkheden. URBAAN ontzeide den Koning en

z'yne Gemalin het regt op het Rijk, en deed hen

in



GESCHIEDENIS. 6s

in den ban. Daar tegen werden al de vrienden van v
den Paus te Nape/s gevangen genomen, en hij zelve ^^^^

op het Kasteel te A^ocera belegerd. Daar de Paus Hoofdft.

den Geestelijken te Nape/s verboden had, der] Gods- ia C. G.

dienst te vieren , werden vele Prelaten en andere
ï^^''^°73*

Geestelijken door den Koning mishandeld, fommi- ——-*

gen in zee geworpen, terwijl anderen in langdurige

gevangenisfen kwijnden, urbanus kon deswegens

geene andere wraak oefenen, dan dat hij viermaal

daags met een e flambouw en een klokje of fchel aau

het venfter kwam, en het leger, hetwelk hem be-

legerde, in den ban deed. Eindelijk zonden hem

de Genuezen op zijn verzoek eenige galeijen, met

welke hij in September 1385 ter zee naar Genua

ontviugtte.

Veel ergerlijker en gruwzaam was zijne behande- v/reede

ling der Kardinalen. Dezen , misnoegd over zijn ge- behande»

drag, hadden door zekeren eartholino van Pia- ^"fdina-

cenza , een Zaakwaarnemer aan het Roomfche Hof, 'en door

een ftuk laten opflellen, waar in onder anderen be-
^^^^"^**

weerd werd , dat de Kardinalen , wanneer de Paus

zich niet wel gedroeg, het regt hadden, om een

Voogd, (^Curator,') aan te Hellen. Dit werd den

Paus heimelijk aangediend, die op het lezen van dit

ftuk zoo woedend werd, zegt diederik vanNiem,
die dit verhaalt, dat hij zes van de gemelde Kardi-

nalen op het Kasteel te Nocera in Januarij i-^W^ ge-

vangen liet zetten , en hunne goederen verbeurd

verklaarde. In een volgend Konfidorie benoemde

hij de drie Geestelijke Keurvorsten en anderen tot

Kardinalen , en toen dezen na lang overleg voor

X\lf. Deel. E die
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V die waardigheid bedankten, fchonk hij dezelve aan

BOEK verfcheidene Napelfche Geestelijken, die echter de-

Hoofdft. zelve uit vrees voor den Koning niet durfden aan-

na C. G, nemen. Hij gaf vervolgens last aan niem en andere

tot'^i^j'r'
Hofbedienden, om de gevangene Kardinalen te ver-

hooren; deze vonden den Kardinaal van Sangro in

een zoo eng gat opgefloten , dal hij zijne voeten

niet kon uitfteken, en alle de Kardinalen met kete-

nen beladen. Vergeefs bad men den Paus voor hen

om genade , integendeel werd hij nog grimmiger ,

toen zeker Bisfchop , dien men op de pijnbank ge-

bragt had, veel nadeeligs tegen hen getuigde. Hij

liet vervolgens de Kardinalen pijnigen , terwijl hij

gerust in den tuin wandelde, daar hij hun gehuil

kon hooren, en zijn Brevier overluid bad. Bij zij-

ne vlugt uit het Kasteel nam hij ze met zich mede;

en alzoo de gepijnigde Bisfchop niet in (laat was,

om hard te rijden, liet de Paus hem, onder voor-

wendfel , dat hij met opzet zocht achter te blij-

ven, ter dood brengen. En nog durft de eerlijke

NIEM , die alle blijken van een menschlievenden aard

bij deze gelegenheid gaf, den wreedaard niet ftreng

beoordeelen. „ Ik herinner mij niet," dit is alles

wat hij fchrijft, „ ooit gelezen te hebben, dat een

Paus , zonder zich aan onregtmatigheid fchuldig te

maken, bevelen kan, dat iemand omgebragt v/or-

de!" Na zijne aankomst te Genua liet hij de ge-

vangene Kardinalen voor hem komen, van hun eene

belijdenis van hunne misdaad begeerende, maar zij

bleven op hunne onfchuld ftaan, en daagden hem

voor het oordeel van God, waar op hij hen alle

me-
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medelijden onwaardig verklaarde, alleen (telde hij V
eenen van hen, een' geboren Engelschman, op ver- "^^^

zoek des Konings van Engeland^ in vrijheid, maar Hoofdft.

de vijf anderen liet hy tegen het einde des jaars "^ C. G.

1386 ter dood brengen. Reeds waren 'er, om hen ^^!^!°{^*
lOt 1 5 1 ƒ•

te verlosfen , zamenzvveeringen gefmeed , zelfs tegen -

het leven van den Paus. Twee andere Kardinalen

verlieten zijne partij, en een derzelven, pileus van

Prato , Aartsbisfchop van Ravenna , verbrandde

zelfs, tot befchimping van den Paus, zijnen Kardi-

naalshoed, openlijk te Pavia,

Inmiddels was in het Rijk van Napels eene nieu- Oograer-

we Staatsverandering voorgevallen , die urbanus '^^'^ ^''''"

opmerkzaam maakte , om er zijn voordeel uit te met Na-

trekken. Koning karel was eenigen tijd na de P^^^- ^^i°

dood van zijnen Neef, lodewyk, Koning van Hon»

garyen, die reeds in het jaar 1382 gebeurd was,

door eenige Hongaarfche Grooten genoodigd , om
bezit van het Rijk te nemen, niettegenftaande ma-

RiA , LODEWYKS Dochtcr , als Koningin erkend was.

In September des jaars 1385 ging hij naar Honga-

ryen fcheep , en bragt het ook zoo ver, dat hij

fpoedig tot Koning gekroond werd. Maar reeds in

Februarij 1386 werd hij, in tegenwoordiglieid der

Koningin en van hare Moeder, op haar aanfto-

ken vermoord. Zijne weduwe, de Koningin mar-

GARETHA, Het daar op haren Zoon ladislaus ,

die tien Jaren oud was , tot Koning van Napels ver-

klaren , tevens den Paus urbanus verzoekende, om
de beledigingen des Vaders te vergeven , en den

Zoon in zijne befcherming te nemen, urbanus ,

E 2 die
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die een bevel naar Hongaryen gezonden had, ona

het lijk van karel , hetwelk in eene Kerk begraven

was, weder uit het graf te nemen, omdat hij in

den ban geftorven was , nam echter , volgens fom-

^
mige Schrijvers, het verzoek der Koningin aan, en

den jongen Vorst onder zijne befcherming; maar an-

deren, en onder dezen diederiic van Niem, ver-

zekeren , dat URBANUS het geflacht van karel bleef

haten; ook als hij zich in bet jaar 1386 naar Lucca

begeven had, lieten hem eenige Duitfche Vorsten

verzoeken, dat hij toch bedacht wilde zijn , om

zich m.et den anderen Paus te verzoenen, en de

fcheuring weg te nemen, maar hij gaf droog ten

antwoord : hij was alleen de ware Paus , en het was

niet raadzaam, om dit in tvvi-fel te trekken. Ver-

geefs getracht hebbende te Perugia de heerfchappij

te verkrijgen, nam hij weder zijn verblijf te Rome,

alwaar hij het Jubeljaar, hetwelk klemens VI tot 50

jaren bepaald had, op 33 jaren ftelde, of, omdat het

leven van Christus op aarde niet langer geduurd

had, of om wegens de kortheid des levens aan ve*

len deel te fchenken aan deze weldaad, maar in den

grond , opdat de Romeinen meermalen het voor-

deelige van een zoo talrijk bezoek genieten zouden.

Eevenwel beleefde hij het begin van het volgende

Jubeljaar £390 niet, alzoo hij in October 1389 over-

leed. Zijne wilde en wreede onftuimigheid heeft den

genen, die hem niet voor eenen regtraatigen Paus

wilden erkennen, nog meer wapenen in handen ge-

geven. De nog overige hem getrouw geblevene

Kardinalen, verzochten daarom ook den Aartsbis-

fchop
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fchop vnn Trier^ dat bij, bij den te houden lijk- v
dienst over hem, God zou bidden, dat hij hem de ^^^'^

fouten , uit menfchelijke zwakheid begaan , vergeven Hoofdft.

wilde. na C. G.

KLEMENS VII, die ondertusfchen te Avi&non op J^^''^°/'3.

den Stoei zat, wien urbanus in den ban gedaan, .

en hem een afgodsbeeld van eeuwigdurende verdoe- De Te-

menis genoemd had , terwijl urBx\nu3 door hem ^l^mens
op zijne beurt geëxcommuniceerd was, was van een Vil. Zija

veel zachter karakter , hoewel de Gefchiedenis niets
'^^^^^^^^*

weet van zijne verdienden, ten aanzien van den

Godsdienst en de ICerk; zijne werkzaamheid bellond

alleen daar in, om zich tegen urbanus (taande te

houden; hij had 36 Kardinalen, die zijn Hof uit-

maakten, en aan welke hij menigvuldige Prebenden

uitJeelde; ook eischte hij van de Franiche Geeste-

lijken zeer flipt de Annaten, of inkomllen van het

eerde jaar, van openvallende Kerkelijke ambten. De
Geestelijkheid z^N^tg hier wel niet op, zelfs zond

de Univerfiteit van Parys in ]]et jaar 1381 een ha-

rer Theologifche Leeraren aan den Hertog - Regent

van Frankryk , om hem deswegens voordellen te

doen; maar deze liet den Leeraar in de gevangenis

zetten, en de Univerfiteit kon zijne vrijheid niet

verkrijgen, dan onder voorwaarde, dat hij de partij

van KLEMENS omhelsde. Doch in plaats daar van

ging hij op reize naar urbanus, gelijk nog een an-

der Leeraar deed , ook verlieten eenige duizend ftu-

denten de Univerfiteit. Zij verzoende zich echter

fpoedig weder met den Paus, bij wien zij zoo ern<^

jftig aandrong, om een einde van de fcheuring te

E 3 ma-
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V maken, dat hij in het jaar 1387 verklaarde, dat hij

BOEK
i^gf aan de beflisfing van eene algemeene Kerkverga-

Hoofdft. dering wilde overlaten ; als deze voor hem ganftig

na C. G uitviel , zou urbanus de Kardinaal van d;;n eerften

Jaario73
^.^^^ wezen , maar als zij voor urbanus gunftig ware ,

.. dan wilde hij zich onderwerpen. Eene aanbieding,

welke hem te meer vrienden verwierf, omdat urba-

Kus weigerde, eene dergelijke verklaring te doen.

KLEMENs Dat deze Paus bedacht geweest zij, om den Her-

VIIzoektjQ
y^jj ^pJqh aan het Koningrijk van Napels te

den Her- » •' ^^ ^

togvan helpen, en zelfs ten zijnen behoeve een nieuw Ko-

Anjou tot ningrijk van Adria op te rigten , hebben wij hier

^n^Na v°°'' gezien. Toen 'er na den dood van Koning

pels te KAREL in het Nnpelfche eenige verwarring ont-

maken.
fl-Qiiti^ had hij hoop, dat lodevvyk. Zoon van den

bovengemelden Hertog, zich van dat Rijk zou kun-

nen meester maken ,
gelijk in der daad de partij voor

het Huis van Anjou in hetzelve zoo magtig was,

dat zij reeds in het jaar 1387 de hoofdfliad in hare

magt kreeg, lodewyk werd toen genoodigd , om

in het Rijk te komen , en urbanus bevorderde door

zijne gewone onbedachtzaamheid deze onderneming,

dewiil hij geen van beide deze Koningen wilde er-

kennen , maar bedaclit was, om het Rijk voor zich

zeWen te verkrijgen. In het Jaar 1389 kroonde kle-

MENS den jongen lodewyk te Av'tgnon , nadat deze

den volkomenen Leeneed aan den Paus had afgelegd.

LODEWYK kwam in het volgende jaar te Napels^

alwaar hij gehuldigd werd, maar de oorlog, wel-

ken hij met ladislaus voeren moest, duurde om-

trent tien jaren, en had toen die uitkomst, dat lo-
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DEW^'K genoodzaakt was, van alle aanfpraak op dit V
Rijk afftand te doen, en naar Provence te keeren. *°^'^

IV
Gedurende dezen oorlog flierf klemens VII te Hoofdft.

Avignon den lóden September 1394. Men prijst na C. G«

hem weeens zijne fchranderheid , befcheidenheid , ;"!?{?*

verzoenelijkheid en milddadigheid , doch erkent te- —

—

vens, dat hij in zijne bedrijven zeer langzaam en

angstvallig was, en dat hij uit infchikkelijkheid je-

gens de Vorsten , wier onderfteuning hij noodig

had, fomtljds ongefchikte lieden tot Bisdommen be-

vorderd hebbe.

Niettegenftaande zijn bovengemeld • aanbod , om Pogingen

de uitfpraak over zijn regt tot het Pausfchap aan "'P ^^.

eene Kerkvergadering over te laten , ziet men echter te doen

niet, dat hij daar toe immer ernftige maatregelen te eindigen,

werk heeft gefteld. Het ontbrak niet aan voorge-

flagene middelen, om een einde van de fcheuring te

maken, maar de Kardinaal petrus de luna, zijn

voornaamfte Raadgever, wist dezelve alle te leur te

fiellen. Inzonderheid was de Univerliceit te Parys

ijverig werkzaam, ten dezen einde. Zij liet door

eenigen harer leden in het jaar 1394 ^^i den Koning

drie middelen voorflaan , een Compromis
, ( Compro-

misjio , ) of overeenkomst tusfchen de beide Paufen ,

om hun regt aan de uirfpraak van goede mannen

over te laten ; of den afftand van de heide Paufen

;

( Cesfio ; ) of eene algemeene Kerkvergadering
, (Z)e-

terminatio feu Decifio. ) Dit voorllcl Vt^erd aan Ko-

ning KAREL VI den laatften Junij 1394 in eenen

Brief der Univeifiteit voorgedragen , waar op zij

E 4 eerst
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V eerst ten antwoord kreeg, dat haar ijver den Ko-
BOEH ning aangenaam was ; maar eenigen tijd daar na liet

Hoofdft. ^^ Koning haar door den Kanfelier verbieden , zicli

na C. G. verder niet met deze zaak te hemoeljen, ook geene

tmiTii brieven daar over aan te nemen of te openen, voor

dat zij den Koning ter hand gefteld waren. De

Univerfiteit , die dit uit hoofde van den invloed van

'sPaufen vrienden ten Hove, en van de zwakheid

van den dikwijls zieken en zelfs krankzinnigen Ko-

ning, vooruitgezien had, liet terftond aan den Ko-

ning verklaren , dat zij hare voorlezingen , en ook.

alle hare Kerkredenen te Farys zou (laken , tot haar

billijk verzoek verhoord was; ook ver\'ulde zij op

ftond hare bedreiging, nicolaus de clamenge,

(of de C/ewaj?gis ^^ fchreef zelfs nog in dat jaar

1394 eenen heel vrijmoedigen Brief over dit onder-

virerp aan den Koning. — Ook fchreef de Univerfi-

teit aan den Paus klemens VII, wien zij bijzonder

onder het oog bragt, dat dit ligtelijk eene altijddu-

rende fcheuring zou kunnen worden , dewijl velen

nu reeds niet fchroomden , openlijk te zeggen : ^er

lag niets aan gelegen^ hoe veel Paufen Vr waren.

Men kon 'er gemakkelijk in ieder Rijk eenen aan-

ftellen, die niets over de anderen te zeggen zouden

hebben, klemens beantwoordde dezen Brief niet,

maar zeide alleen, na dien gelezen te hebben; dat

is een kwade en vergiftige Brief. De Univerfiteit

dit gezegde vernomen hebbende , fchreef nogmaal

nadrukkelijk aan den Paus, maar deze was inmid-

dels overleden, clemangis heeft in zijne vve?ken

eene
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cene treurige fchilderij van 'zv,ne regering opgehan- V
gen (*). „ Wie was toch," zegt hij, „ ellendi- ^^^

ger dan onze klemens, zoo lang hij geleefd heeft! Hoofdfl.

Hij had zich zoodanig tot eenen knecht der knech- na C. G.
T?ï TT TO^ "5

ten der Franfche Vorsten gemaakt, dat hij dagelijks '^'^ j^'

van de Hovelingen beleedigingen en befchinipingen

moest iiitftaan, welke naauwelijks voor den gering-

flen flaaf voegden ; hij gaf hunne woede , den tijd

en de onfluimigheid der eifchenden toe ; hij ver-

dichtte veel, veinsde, beloofde rijkelijk, ftelde van

den éénen dag tot den anderen uit, gaf aan velen

Prebenden , aan anderen goede woorden. Om de

Hovelingen, die in de gunst der Vorsten Honden,

te behagen, deelde hij aan dezelven of hunne vrien-

den ledigfliaande Bisdommen en andere hooge waar-

digheden uit, gelijk hij ook aan de Vorsten zelven

rijkelijk gefchenken gaf, en alle foort van geldaf-

persfingen over de Geestelijken toeftond, welke zy

flechts begeerden. Dus onderwierp hij de geheele

Geestelijkheid aan de willekeur van Wereldlijke Over-

heden ; zoodat bijna elk derzelven meer voor Paus

gehouden werd , dan hij zelve."

Door den dood van den Paus urbanus VI, in BoNiPAa-

het jaar 1389, fcheen de gelegenheid gunftig, omi^^''^^^.,'-,.
, f, Rome tot

een emde van de fcheurmg te maken , maar de haat p-us ver-

was tusfchen de partijen te hoog geklommen, en de koren.

Romeinen wilden volftrekt eenen Itaïiaanfchen en
j-a^ter^'

geenen Franfchen Paus hebben. Dus verkoren de

16 Kardinalen van den aanhang van urbanus VI,

reeds

(*} Be Corrupto Ecclcfia Statu C. 27. Opp. pag. 26.

E5
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V reeds op den aden November 1389, den Kardinaal

BOEK piETER VAN TOMACELLi , em^ gehoien NapoHiaafi

^

Hoofdft. ^^^ Paus, die den naam van bonifacius IX aan-

na C. G, nam. Hij was eerst 45 jaren oud , in de Spraakkun-
]aario73-

jjg en Welfprekendheid wel geoefend, maar zoo veel

te minder in het fchrljven en zingen ; hij muntte in

geene vvetenfchap , maar alleen in ligchaamsgrootte

en llerkte uit. De waardigheid der Pausfelijke ambts-

bediening kende hij zoo weinig, en fchreef onder

de verzoekfchriften , die hem overgeleverd v/erden

,

zoo onvoegzame dingen , als of hij nooit aan het

Pausfelijke Hof geweest was; hij verflond 'er den

inhoud niet van , noch ook de voordragt der Advo-

katen in het Konfiftorie, waarom hij ook gedurig

verwarde antwoorden gaf.

DiEDERiK van Niem, zijn eigen Geheimfchrijver

,

die hem dus afbeeldt , maait zijn overig karakter

insgelijks niets minder dan voordeelig. Zoo lang nog

eenige goede Kardinalen leefden, die van alle Simo'

7tie afkeer hadden, durfde hij ook dezelve, zeven

jaren lang, niet openlijk uitoefenen; hoewel hij on-

der de hand, bij het bevorderen van Prelaten, geld

wist te bedingen, en als zij niet terftond betaalden,

bedacht hij allerhande redenen , waarom hij hun het

toegedachte ambt niet dadelijk fchonk. Maar toen

deze Kardinalen gedorven waren , kende zijne geld-

zucht geene palen. Hij liet zich de inkomflien van

het eerfte jaar van ledigftaande Hoofdkerken en Ab-

dijen door hen , die naar zoodanige waardigheid

ftonden , vooruit betalen , zonder zich te bekreu-

nen , of zoodanig iemand ooit in het bezit derzelve

kwam,



GESCHIEDENIS. 75

kwam, ja hij zeide niet zelden openlijk: Mogt hij v
maar nooit tot het bezit van die Kerk of dat Kloos- ^^^^

ter geraken ! te weten , opdat hij gelegenheid zou fioofdfl.

hebben , om van een ander weder geld daar voor af na C. G.

te persfen. Dewijl allen, die naar zulke waardig-
J^^'^^*^^^'

'^ j 7 =» tot 1517.
heden ftonden, niet genoegzaam van geld voorzien

waren, gaf dit aanleiding tot den verachtelijkften

woeker. De Paus, zijne Secretarisfen en Kamerdienaars

verkochten de Prebenden zoo onbefchaamd en menig-

vuldig, dat het volk zelve daar den fpot mede dreef.

Hij zelf verkocht op éénen dag eene en dezelfde Preben-

de aan verfcheidene lieden; aan hun die later kochten

metdeCiaufule: Anteferri ^ (zï] zouden hovende an-

deren den voorrang hebben ,) tot dat zulke gunstbrie-

ven , ( Gratids exfpectativ<e , ) geene koopers meer

vonden. Elke zoodanige gunstbrief werd omtrent met

a5 Goudguldens betaald ; die nog gunfliger waren

,

( cum antelationis praerogativa , ) kostten 50 Duka-

ten. Meermalen werden reeds verkochte Prebenden,

voor welke het eerfte jaar inkomften al vooruit

betaald was, aan eenen anderen verkocht, die 'er

meer voor bood, terwijl de Paus voorwendde, door

de eerde koopers bedrogen te zijn. Op dezelfde

wijze werd met Dhpenfatien ^ of ontflag van Ker-

kelijke wetten , een fchandelijke handel gedreven.

Een zoo onbefchaamd en vernuftig uitvinder van

geldmiddelen , zegt onze Schrijver , heeft 'er nooit

geleefd. Zelfs terwijl hij de Mis bijwoonde, liet hij

zijne Secretarisfen tot dat einde bij zich komen: en

in zulke gevoelens is hij ook geftorven. Want, als

hem iemand in zijne laatfte oogenblikken vraagde:

hoe
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V hoe hij voer? WJis zijn antwoord: „ ik zou wel

BOEK 2nn, als ik maar geld had." De Lezer oordeele,
IV

Hoofdft. of ]\iAiNBOURG oiider anderen dezen Paus genoeg-

na C. G. zaam tegen deze berigten van eenen tijdgenoot ont-

J^^'"^°j^' fchuldigt, met aan te merken, dat men den Paus

- niets meer verwijten kan , dan dat hij de Simonie

aan zijn Hof geduld hebbe, zich houdende, als of

zij hem onbeKend ware; meer om de onverzadelijke

hebzucht van zijne Moeder en Broederen , dan om

zijne eigene te voldoen.

Gedrsg bonifacius fcheen ondertusfchen gezind, om de

1^''!'^ Kerkelijke eenheid te bevorderen, doch floeg daar

jegens toe tenen min gepasten weg in, door in het jaar

mr.ikan- j,j,q ^Jqqj. jgj^ Hertog STEVEN van Bexeren aan
deren. ^

KLEMENS te laten aanbieden, indien hij zijne waar-

digheid nederleide , den eerften rang on Ier de Kar-

dinalen, en het ambt van Pausfelijken Legaat en

Vikaris in het Wereldlijke , voor zijn leven , in

Franh-yk ^ Spanje^ Portugal en Engeland enz. In

het jaar 1391, dewijl dit aanbod vruchteloos was,

vermaande hij alle geloovigen in eene bijzondere Bul-

le , hem en de Roomfche Kerk , als de algemeene

Moeder, te eerbiedigen, en zich voor den Tegen-

paus, dien hij een Belials man noemt, te wachten.

In het jaar 139a zond hij twee Karthuizer Monni-

ken met eenen Brief aan den Koning van Frankryk ,

om dien te verzoeken, om mede te werken tot het

eindigen der fcheuring. Als deze beide Monniken

te Avignon waren gekomen , om ook klemens daar

toe op te fporen, liet deze hen in een Karthuizer

Klooster gevangen zetten, hoewel de Koning hun

fpoe-
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fpoedig hunne vrijheid weder bezorgde, klemens V
liet zich echter bij den Koning verluiden , dat hij ^'^^

gereed was , aan de eenheid der Kerij zijne waardig- Hoofdfl.

heid op te offeren. Maar de beide Paufen misleid- t^a C. G.

den den Vorst, bonifacius vermaande hem kort F'J'"ï°73*
tot 1517»

daar na, om de partij van robert van Geneve, .

(zoo noemde hij klemens,) te verlaten; en deze

liet door eenen Karmeliter te Parys prediken, dat

men bonifacius niet langer moest gehoorzamen.

De pogingen van de Univerfiteit te Parys bragten

ook even min den vrede te wege, als de dood van

KLEMENS, die in het jaar 1394 plaats had.

Middelervvijl wankelde de heerfchappij van boni- BONiFAa-

FACius in zijn wereldlijk gebied. Hij onthief wel ^^ wordt

Tr . -^T \ meester
LADISLAUS , konmg van Napels , van den ban , en vanRome
liet hem tot Koning van Sicilië kronen , ook flond

hij hem zijne echtfcheiding toe, waar toe deze Ko-

ning befloten had , maar het mislukte hem , denzel-

ven tot Koning van Hongaryë te zien verheffen ,

waar door de regtmatige Koning van dat Rijk, sieg-

MUND , misnoegd zijnde , de vervulling van alie Gees-

telijke posten voor zich behield. Ook was de Paus

niet zonder vrees voor lodewyk van Anjou^ die

aanfpraak op het Rijk van Napels maakte. DeBaan-

derheeren te Rome behandelden hem eindelijk zoo

verachtelijk , dat hij eene andere verblijfplaats moest

zoeken, welke hij in het jaar 1392 met moeite te

Perugia vond , maar ook deze ftad was hij , door

oproer, in het jaar 1393 genoodzaakt te verlaten,

en naar jisfisji te vlugten. Kort daar na kwam hij

weder te Rome, maar moest die ftad in 1394 op

nieuw
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V nieuw verlaten. Doch tegen het jaar 1400 , een

BOEK Jubeljaar, begrepen de Romeinen de noodzakelijk-

Hoofdft. ^^^^ ^^" 'sPaiifen tegenwoordigheid in hunne ihd,

na C. G. om vreemdelingen derwaarts te trekken , waarom zij

jnr.rio73.
^ Paus verzochten, terug te komen, die dit wei-

tot 1517. ' ° '

_ gert-^e? ten zij de Romeinen de Baanderheeren af-

fchaften, en gelijk zij voorlieen gewoon waren, Se-

natoren aanftelden. De Paus wedergekeerd zijnde

,

liet terflond den Engelenburg^ de fterkte van Rome

^

herbouwen, en ook het Kapitool , (^Campidoglio ^^

verfterken , en maakte zich door fchranderheid en

list zoodanig meester van Rome ^ dat men daar fe-

dert onder zijne regering geene oproeren meer vernam

;

op gelijke wijze werd hij van verfcheidene fleden en

vaste kasteelen 'm het Pausfelijk gebied meester.

Ziire Omtrent dezen tijd, in het jaar 1400, zetten eeni-

deelne- „g Keurvorsten den Keizer wenzel of wences-
miu^aan °

, . r- ,

het afzet- LAus van de regermg ar, en verkoren ruprecht,
ten van Paltsgraaf aan den Rhyn ^ in zijne plaats. De Keur-

de" v^^N-
vorsten hadden van hunne bezwaren tegen wenzel

ZEL of aan den Paus kennis gegeven, doch als deze tijd

u'KNCEs-
beraad nam, waren zij met hunne zaken voort-

J.ALS.

gegaan, evenwel, wanneer ruprecht in het jaar

1401 den Bisfchop van Ferden 2Lan den Paus zond,

om deszelfs goedkeuring op zijne verkiezing, onder

belofte van gehoorzaamheid en trouwe, volgde dezQ

goedkeuring fpoedig.

Dood van Ondertusfchen had men fterk bij bonifacius aan-

vn^'^^f^^
gedrongen, om zijne waardigheid neder te leggen,

vcrkie- toen klemens Vil in het jaar J394 overleed; ver-

zing van gegfs (jrong nu de Univerfiteit te Farys, als dbk

de
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de Koning van Frankryk^ in twee Brieven bij de v
Kardinalen te Avigiwn aan, om zich met de ver- ^oek

kiezing van een' nieuwen Paus niet te overhaasten.
Hoofdrt.

Zij lieten 's Konings Brieven ongeopend liggen en na C. G.

verkoren den sSften September des jaars 1394 uit J^^''^°73»

hun midden den Kardinaal pietep». de luna, on- ,.

der den naam van benedictus XIII , tot Paus. benedic-

r» 1 Ar- TUsXlil.
Deze was volgens dieder ik van Niem een man

van verftand, en zeer fcherpzinnig in het uitdenken

van nieuwe hulpmiddelen. Dewijl hij te voren be-

ftendig verzekerd had , dat hij , eens opvolger van

den Paus geworden zijnde, de eenheid der Kerk op

alle mogelijke wijze zou bevorderen, erkende hem

ook de Univerfiteit van P^rys, terwijl zij hem de

uitvoering zijner belofte ten fterkften aanbeval, het-

welk hij met goede woorden beantwoordde.

Van tijd tot tijd verhieven zich intusfchen meer vrije

flemmen over het gedrag der Paufen , en waarfchijnlijk

behoort tot dezen tijd het beroemde Boek van cle-

MANGis , over den bedorven toejïand der Kerk ; ook

is de Briefvvisfeling merkwaardig tusfchen benedic-

tus XIII en jOAN VAN varennes , een Parysch

Godgeleerde of Lid der Sorhonne ( * ) , gelijk ook

dat deze in het jaar 1395 den voorflag aan den Paus

deed , om te Liom eene Kerkvergadering te beroe-

pen, tot Hervorming der Kerk en tot wegneming

der fcheuring, al ware het ook door den afftand

der beide Paufen.

De

(*) In jo. GERsoNi Opp. Append. T. II. p. 841. en

bij LENFANT Hiit . du Concilc de Pife T. I. p, 72.
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V De voorflag tot eene algemeene Kerkvergadering

BOEK ^j^g al vroeger, onder anderen reeds in het jaar

Hoofdft. isSi-» ^oor ^wee Godgeleerden te Parys , hendriic

na C. G. van Hesfen en pieter d'ailly gedaan , maar had

101^
i'^ 17

§£^"^" voortgang gehad , omdat men thans vrij al-

m • gemeen in den waan was, dat zoodanige vergade-

ring door den Paus bijeengeroepen moest worden.

Nationale Eindelijk kwam men in Frankryk tot eenen be-

Sijnode flisfenden ftap. Koning karel VI fchreef den aden

Februarij 1395 eene Nationale Sijnode uit teParys,

waar op befloten werd, dat een afftand der beide

Paufen de beste en kortfte weg was , tot wegne-

ming der gefcbillen. Met dit befluit der vergadering

werden van 's Konings wege de Hertogen van Berry

en Bufgondië , 's Konings Oomen , en de Hertog

van Orleans, 's Konings Broeder met anderen, als

ook Afgevaardigden van de Uiiiverfiteit van ParySy

aan den Paus te Avignon gezonden, die aan den

Paus dit middel ten ilerkften moesten aanprijzen ,

waar bij de Univerfiteit van Parys eenen nadrukkelij-

ken Brief aan den Paus voegde. Maar alles was

vergeefs; immers, fchoon bijna al de Kardinalen in

het voorgeftelde middel bewilligden, kon men van

den Paus niets anders verkrijgen, dan dat hij tot

een mondgefprek met zijnen mededinger komen wilde.

Na deze mislukking befloot de Koning over deze

zaak Gezanten a:\n den Koning van Engeland en aan

de Duitfche Vorsten te zenden ; ook zond de Uni-

verfiteit van Pav^s Afgevaardigden aan de Scholen

te Oxford en te Keulen^ tevei s veibood zij alle hare

leden om bij benedictus om Prebcnden te vragen.

Zij
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Xij vond echter vrij wat tegenfpraak. De Univerfi- V
itit te Touloufe verklaarde zich tegen haar, en die ^^^
van Oxford wederleide haar voorflel van den afftand Hoofdll.

der Paufen , maar drong aan op eene algemeene '^^ C. G,

Kerkvergadering, benedictus zocht zich ook aan
Jq^ j^^*

haar te wreken , door het intrekken van Geestelijke '-

ambten , die aan hare leden behoorden , waar op de

Univerfiteit een ^ppèl of beroep opftelde aan eenen

toekomenden, eenigen, waren, regtzinnigen en al-

gemeenen Paus, hetwelk zij in 1396 aan den Paus

liet aanzeggen, die daartegen eene Bulle uitvaardig-

de, in welke hij dit opftel voor een oproeiig fchot-

fchrift verklaarde.

Men ging. in Frankryk ondertusfchen voort , en Frankryk

zond Gezanten in het jaar 1397 op den Rijksdag te ^'^S^ ^^^

Frankfort aan den Main , waar echter weinig werd ^us de ge*

uitgevoerd. In het jaar 1398 kwamen Keizer wen- hoor-

Z£L en Koning karel te Rheims bijeen , alwaar

zij befloten , dat, ingevalle de Paufen hardnekkig

bleven, wenzel dien te Rome en karel dien te

Avignon met geweld noodzaken zouden , om af-

ftand te doen; doch wenzel deed niets meer, dan

dat hij aan bonifaciüs fchreef, om zijne waardig-

heid neder te leggen, indien het zonder benadeeling

van zijne zaak en eere gefchieden kon. Maar in

Frankryk kwam in het jaar 1398 eene nieuwe Kerk-

vergadering bijeen in 'sKonings Paleis, welke de

Koning echter, uit hoofde van eenen nieuwen aan-

val van krankzinnigheid , niet kon bijwonen. Op
dezelve werd befloten, den Paus benedictus XIII

alle gehoorzaamheid op te zeggen, welk befluit de

XVÜ. Deel. F Ko-
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V Koning bekrachtigde, en terftond alle zijne onderda-

BOEK nen verbood, benedictus langer te gehoorzamen.

Hoofdft. Vooraf echter liet hij aan den Paus en de Kardina-

na C. G. len te Avignon dit befluit bekend maken ; de Kap-

€0^1?!^ dinalen berustten in hetzelve , maar de Paus gaf aan

— piETER d'ailly, thans Bisfchop van Camhray of

Kamerik^ ten antwoord: dat hij zijne waardigheid,

welke hij van God ontvangen had, ook zoo lang

hij leefde, behouden zou. Hier op trok de vermaar-

de Maarfchalk van boucicaud nog in het jaar 1398

met krijgsvolk voor Avignon. De ftad floot met

hem een vergelijk, dat hij in de (tad trekken en den

Paus in zijn Paleis belegeren mogt. Deze, die zich

van levensmiddelen voor langen tijd voorzien had,

befloot tot tegenweer, hebbende aan den Koning van

Arragon gezonden, om bijftand, die echter zoo ver

af was, van denzelven te verleenen , dat hij veel

eer, 's Paufen Brief gelezen hebbende , zeide

:

„ Meent dan die Paap, dat ik, om zijne flreken te

onderfteunen , den Koning van Frankryk beoorlogen

zal?" Ook zeide Koning hendrik van KastiJie

hem de gehoorzaamheid op. De Kardinalen verlie-

ten hem insgelijks , begaven zich naar Villeneuve^

en ftelden den Kardinaal van Neufchatel tot Bevel-

hebber van Avignon aan. Men zag dezen daar op

in eenen rooden rok met den degen op zijde , en

cenen (laf in de hand , door de ftad rijden ; hij liet

zelfs het gefchut togen het Paleis van den Paus los-

branden , die zelve door eenige brokjes van een (teen

«it het gefchut getroffen werd. Evenwel verloor hij

den moed niet; en men kwam kort daar na over-

een.
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een, dat de aanval op 'sPaufen Paleis geftaakt zou v
worden. ^^^

Vier maanden lang had de Paus roet zijn gevolg Hooftlft.

deze belegering doorgeftaan, toen de vermindering na C. G.

van den voorraad van levensmiddelen hem noodzaak- ^^!^!°^^*
tot 1517.

te, onder bemiddeling van den Koning van ^tra-

gon , in onderhandeling te komen. De Koning van ^^^'" ^^'

Frankryk zeide hem zijne vrijheid toe , mids dat hij Qp nieuw

van zijne waardigheid afftand deed, en na den dood als Paus.

van BONiFACius een nieuwe Paus verkoren werd.

BENEDicTus nam in April 1399 deze voorwaarde

aan , en kreeg in zijn Paleis alle vrijheid , maar mogt

hetzelve niet verlaten , voor dat de vrede der Kerk

herfteld zou zijn. Dezen toefland moede, nam hij,

geholpen door eenen Edelman uit Norma?idi"é , 'm

het jaar 1403 de vlugt naar Chateau - Renau. Aan-

ftonds zochten nu de Kardinalen zijne gunst weder,

ook onderwierp zich de ftad Avigmn aan hem. Hij

zond vervolgens twee Kardinalen aan den Koning,

om dien te verzoeken , dat hij met zijn Rijk tot ge-

hoorzaamheid aan hem wederkeerde. Ook veran-

derden de omftandigheden geheel tot zijn, voordeel.

In het jaar 1404 werkte de Koning van Arragon

door een Gezantfchap ten zijnen behoeve; de Uni-

verfiteit van Touloufe fchreef een' Brief om zijne

zaak te verdedigen. De Hertog van Orleam ^ die

uit wrok tegen den Hertog van Burgundi'è het be-

fluit der laatfte Kerkvergadering niet had toegedemd,

en (leeds een begunftiger van den Paus geweest

was, kwam thans openlijk voor hem uit. Aanzien-

lijke leden van de Univerfiteit te Parys ^ pieter

F a d'au,-
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V d'ailly, door hem tot Bisfchop van Kamerik be^-

BOEK vorderd, joannes gerson, zijn leerling, en mco-

Hoofdft. ^^^^ ^^^ CLEMANGis fpraken thans voor hem

,

na C. G. ook de Univerliteiten van Orleans , Angets en MonU
^^^^°^'^' pelUer. Door bewerking van den Hertog van Or-

m kam kwam 'er in 1403 eene Kerkvergadering te

Par'^s bijeen , die zich in alles naar 's Koniegs wil

fchikkende, fchielijk en openlijk de herflelling van

den Paus bekend liet maken , tot reden gevende

,

dat zijn afffcand het gewenschte gevolg niet kon heb-

ben, omdat de ingedrongen Paus bonifacius van

niemand zijner aanhangeren verlaten was, maar zich

in zijne hardnekkigheid veel meer verfterkt had.

Ondertusfchen had benedictus groote beloften ge-

daan , waar door zijn herftel bevorderd werd ; hij

zou namelijk afftand doen in een van de drie geval-

len, indien zijn tegenpartij afftand deed, of flierf,

of afgezet werd. (^adverfario cedente ^ decedente vel

ejecto.') Hij zou alle aanftellingen tot Geestelijke

ambten , die intusfchen gefchied waren , bevestigen

,

en zoo fpoedig mogelijk, eene algemeene Kerkver*

gadering bijeenroepen.

BONiFA- Doch in geen van deze opzigten hield hij zijn

cius iX
^QQj.(3^ 2elfs bleek zijne listigheid in het Jaar 1404,

iNNocEN- toen hij uit Marfeille^ waar hij zich thans bevond,
TiusVil Gezanten afvaardigde aan bonifacius IX, om dien

Paus te tot een mondgefprek te noodigen; maar deze gaf

Rome. hun ten antwoord: dat hij alleen de ware Paus, ea

BENEDICTUS een Tegenpaus was. Zij konden zich

niet onthouden daar op te antwoorden , dat hij even-

wel niet fchuldig was aan Simonie; waar door bo-

ni-
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NïFACius ZOO verbitterd werd, dat zijne ziekelijk- V
heid merkelijk vermeerderde, en hij den derden dag' ^^^^

daar na llierf op den iften October 1404. Nu had Hoofdft.

dén van die gevallen plaats, in welke benedictus "^ C. G.

beloofd had, afftand te zullen doen, maar wanneer
[oj'^i^^y"

de Kardinalen van bonifacius zijne Afgevaardigden

daar over fpraken, wisten dtze van geen* afftand,

waarom deze Kardinalen tot eene nieuwe verkiezing

overgingen, en den i7den October den Kardinaal

cosMAS van MIgliorato verkozen, die den naam van

iNNOCENTius VII aannam. Evenwel zwoeren alle

deze Kardinalen , negen in getal, vooraf, dat die geen

onder hen , die verkoren zou worden , ter bevorde-

ring van den vrede der Kerk afftand zou doen , zoo

dra PIETER VAN LüNA, of BENEDICTUS XIII llCt-

Eelfde doen wilde*

INNOCENTIUS VII Wüs te Su/wo in het Napel- Zijn ka-

fche, de geboorteplaats van den Dichter ovidius,
''^^"^*

geboren; hij prees zich aan door zijne bevallige ze-

den en door zijne geleerdheid, diederik van Niem^

die hem als een' armen Geestelijken gekend had,

befchrijft zijn karakter op de volgende wijze: Met
bonifacius had hij niets gelijks. Hij bevorderde

de geleerden , en onderhield zich dikwijls met hen.

De Pausfelüke Secretarisfen noodzaakte hij hunne bij-

zitten, (^Focnrice^') weg te zenden. Hij was meer

goedaardig en medelijdend, zonder eenigen hoog-

moed, en bijna ook zonder partijdigheid; hij gaf

ieder een gemakkelijk gehoor, haatte de Simonie en

was ver af van geldgierigheid. Overigens gedroeg

hy zich ten aanzien van de fcheuring niet veel an-

F 3 ders.
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V ders, dan benedictus. Deze begeerde van hem
BOEK eeii vrijgeleide voor Gezanten, die over den vrede

Hoofdft ^^^ ^^^^^ °^^^^ ^^^ zouden handelen, maar inno-

na C. G cENTiüS floeg dit plat af, omdat hij het voor eene

J;iario73
jj^mstdreek hield. Hier op beklaagde zich bene-

tüt 1517
ra

. DiCTUS in een' openbaren Brief, dat het aan hem

niet gelegen had, dat de eenheid der Kerk niet her-

fteld was, maar innocentius beantwoordde den-

zelven in eenen dergelijken vrij langen Brief. Met

één woord, zij flreden in den grond over het Paus-

fchap , wonnen tijd en hielden malkanderen voor den

zot. INNOCENTIUS zal echter het voornemen gehad

hebben, om cene Kerkvergadering bijeen te roepen,

waar- in hij door de onrusten in Rome ontftaan en

vervolgens door den dood verhinderd werd.

Zijne Zijne korte regering was in der daad eene der

tr-iirige
tretirigüen. Zijn v""rzaat had de Romeinen goed

re-'erifg
"

*
,

, , ,

en dood m ^oo™ weten ie houden, mnar thans begonnen zij

onder aanvoering van het Huis Coloiina hunne oude

oproerigheden. Ongelukkigerwijze kwam ook in het

jaar 1404 de Koning van Napels , ladislaus , met

een leger naar Rome, onder fchijn van den Paus te

willen befchermen, maar, zoo als men geloofde,

om zich meester van de hoofdftad te maken. De

GibeUinen te Rome eischten van den Paus, om aan

hun de Wereldliike Beheerfching der (lad over te la-

ten , en de Paus bragt vergeefs krijgsvolk in de flad,

dewül hij de menigte niet bedwingen kon. Hij ver-

zocht daarom den Koning van Napels tot bemidde-

laar. Deze, die de Geestelijkheid in zijn Rijk hard

behandelde, bewerkte wel een vergelijk, maar het-

welk
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welk voor den Paus vrij nadeelig uitviel. De Paus V
£0U wel den Senator benoemen, die het regt zou ^^^f

waarnemen , maar daartegen zouden zeven Officialen Hoofdd,

of Bevelhebbers, en tien Opzieners van de kamer na C. G.

der ftad verkozen worden, in welke verkiezing de
^^^ 1517*

Koning deel zou hebben. Het Capitolium zou voori-

taan enkel eene geregtsplaats zijn, in hetzelve von-

den de Gibellinen een' voorraad van zout ter waar-

de van meer dan 20,000 Goudguldens, welke zij

tot hun eigen nut befteedden. Doch, na het ver-

trek van LADISLAUS , nam de nood des Paufen eerst

eenen aanvang. De zeven Regenten , zich weinig

aan bet vergelijk kreunende, deden dagelijks nieuwe

dfchen , en jan van colonna ^otg zich. met eene

talrijke bende foldaten niet verre van de flad neder,

iNNOCENTius , die vergeefs de Regenten door toege-

vendheid had zoeken te bedaren , zeide eindelijk in

toorn tegen hen , dat hij niets meer had , om over

te geven, ten ware men hem zijnen mantel wilde

ontnemen. Eindelijk , toen zijn jonge Neef, een

heethoofd, de meesten dezer Regenten in Augustus

1405 had laten vermoorden, brak de woede des

Roomfchen volks in volle vlammen uit. De huizen

der Prelaten werden geplunderd , zij zelve gevangen

gezet en met (lokken gedagen. De Paus moest zich nog

dienzelfden dag in eene zoo brandende hitte uit de (lad

begeven, dat hij bijna van dorst bezweek, welk lot

omtrent 30 van zijn geleide trof. Thans trok joan

van COLONNA met zijn krijgsvolk in Rome^ en in

het Pausfelijk Paleis, waarom de Romeinen hem

fpotswijze JOANNES XXIII noemden. Behalve vele

F 4 an-
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V andere vvanordens , lieten de tegenwoordige RegeH»
BOEK

jgf^ 'sPaufen wapens overal wegnemen of met flijk

Hoofdft. bezoedelen; tevens dreigden zij, dat zij de eenheid

na c. G. der Kerk herftellen en den Paus niet meer gehoor-

t^r ,^,_'zamen wilden, ladislaus, die thans de gelegen-
tot 1 5 ^/ •

o a

heid gunftig oordeelde , om meester van Rome te

worden , zond fpoedig eenen Bevelhebber met krijgs-

volk derwaarts, die zich met colonna en de Re-

genten vereenigden. Maar dit hielp juist de zaken

van den Paus weder op de been. De Romeinen

verklaarden, dat zij liever alles dulden, dan zich

aan dezen Koning onderwerpen zouden. Ook moest

zijn kriigsvolk de flad fpoedig weder verlaten. In

het volgende jaar 1406 kwam innocentius , op

uitdrukkelijk verzoek des volks, weder in Rome te-

rug 5 alwaar hij zich over de meineedigheid en ver-

raderij van Koning ladislaus beklaagde, en hem

zijn Rijk en alles wat hij van den Roorafchen Stoel

te leen had , ontnam ; evenwel verzoende de Koning

zich dra met hem. Maar daartegen verklaarde hg

al de goederen der colonna's verbeurd , en fchreef

eenen kruistogt tegen hen uir. Kort daar na over-

leed hij den 6den November 1406.

GREGo- Ondertusfchen was benedictüs XIII, Paus te

wo^dt^^^
^^^'^'^'^"

'
'" ^^^^ ^'^^'^ ^^°^ "^^^ Genua gereisd.

Paus te om, zoo hij voorgaf, tot een mondgefprek met in-

Rome. NocENTius bij de hand te zijn. Maar de pest nood-

zaakte hem eerlang naar Marfeille te keeren. Toen

iNNOCENTius, in plaats vart zich met hem in te

laten, eene Kerkvergadering aankondigde, zond be-

nedict us eenen Kardinaal naar Parys , om dezelve

te-
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tegen te werken. Hier hfid de Univerfiteit in Mei V
1406 door hunnen naderhand zoo vermaard gewor- ^°^^

den Doctor in de Godgeleerdheid joan petit aan Hoofdlt.

de Prinfen van het KoiiinkUjk Huis een voorftel la- na C. G.

ten doen, om den Paus, die enkel uitvlugten zocht, ^^'^ j^*

op nieuw de gehoorzaamheid op te zeggen, en den

hier voor gameiden Brief der Univerfiteit van Tou-

ïoufe te laten verbranden. De zaak kwam voor het

Parlement, hetwelk het laatfte volkomen goedkeur-

de , maar het eerde voor eene Nationale Sijnode voor-

behield. Alleen verordende het, dat aan den Paus,

de Kardinalen, en zijne ambtenaren geene annaten

noch andere belastingen zouden betaald worden.

Kort voor dat de Nationale Kerkvergadering in

Frankryk een begin nam, was innocentius over-

leden; de Kardinalen van zijne partij veertien in ge-

tal, befloten tot eene nieuwe verkiezing, doch de-

den vooraf eene plegtige gelofte , die zij met eenen

eed bekrachtigden , dat , wanneer één van hun ver-

koren werd , dezelve terltond afftand zou doen,

indien de Tegenpaus insgelijks deed, of kwam te

fterven , en deszelfs Kardinalen zich met hen wilden

vereenigen tot eene wettige verkiezing van eenen

nieuwen algemeen aangenomen Paus.

Hier op verkoren deze Kardinalen te Rome den

3often November 1406 den Kardinaal van St. Mar-

cus ^ ANGELO coRRARio , ccn' gcboreu Fenettaan ^

een man van omtrent So jaren, tot Paus, die den

naam van gregorius XII aannam. Deze had de

Kardinalen voornamelijk aangefpoord , om den bo-

vengemelden eed af te leggen, en men had hem

F 5 daar-
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V daarom boven anderen verkozen, omdat hij ook

BOEK godsvrucht , geleerdheid , fchranderheid met den

Hoofdft.
hoogden ijver voor de eenheid der Kerk fcheen te

m C. G. paren. Maar alle uitzigten hier op werden weder-
jaario73.

| gefteld , en zelfs diederik van Niem
tot 15 17. .

i_ vergeet hier de bedaardheid , die eenen Gefchiedfchrij-

ver betaamt, uit gemelykheid over de huichelarij en

trouweloosheid , waar van hij dezen Paus befchul-

digt, dien hij daarom ook doorgaans in plaats van

GREGORius ERRORius noemt. Zijne eerde flappen

beloofden veel; nog voor zijne kroning fchreef hij

aau BENEDicTus juist zoo als hij beloofd had, dat

hij bereid was, afftand te doen, indien deze met

bewilliging zijner Kardinalen hetzelfde doen zou.

BENEDICTUS beantvvoordde zijnen Brief op dezelfde

wijze , zoodat in der daad de beide Paufen een

kluchtfpel begonnen, waar mede zij jaren lang Eu-

ropa zochten te verblinden, gregorius fchreef aan

Vorsten , Heeren en Steden , hen vermanende , mede

te werken, tot vernietiging der fcheuring. In ge»

meenzame gefprekken verklaarde hij gereed te zijn ,

om over zee in het kleinfte bootje, of over land te

voet m.et een' (lok in de hand naar de afgelegenfte

landen te willen reizen , indien hij daar mede tot

dit doel iets kon toebrengen. Evenwel, zegt de bo-

vengemelde Schrijver, was hij niet anders dan een

groot huichelaar,

Kerkver- De Kerkvergadering in Frankryk, die in Novem-
pdering

^jg,. ^j^g jj^^^g j^q5 geopend werd, na de zaak voor

ryk. ' ^" tegen door 12 van hare leden te hebben laten

bepleiten, was voor het grootfle gedeelte van ge-

voe-
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voelen, dat men aan benedictus alle gehoorzaam- v
heid moest weigeren: alle de leden flemden voor ^^^'^

eene algemeene Kerkvergadering , zonder echter een Hoofdfl

vast befluit te nemen, misfciiien omdat men hoop- '>
; C. G.

te, dat de beide Paufen een vcrgeliik zouden tref-
1^'"'^°73»

' ° ' cot 1517,
fen, zonder dat een gedwongen affbind of afzetting .

noodig zou wezen. Om die reden zond de Koning

ook in het jaar 1407 aan de beide Mededingers een

aanzienlijk Gezantfchap , om hen aan te fporen , dat

zij zich daar toe wilden laten vinden, ten einde de

eenheid der Kerk herlield niogt worden. Maar eer

dit Gezantfchap te Marfeille bij benedictus aan-

kwam, was hij met zline partij overeengekomen,

dat zij in de laatfte maanden des jaars 1407 te Sa-

vona in het gebied van Genua een monJgefprek zou-

den houden; waar tegen gregorius velerhande uit-

vlugten maakte, en toen hij eindelijk van Rome op

reis ging, hield hij zich lang te Siena op, waar

tegen benedictus in October 1407 te Savona aan-

kwam, gregorius zette ten laatften in het begin

des jaars 1408 zijne reize voort naar Lucca , waar

hij begeerde, dat benedictus bij hem zou komen,

of te Pifa of in Livorno. „ De andere Paus ," zegt

LEONARDO vau Arrezzo ^ die zich toen in het ge-

volg van GREGORIUS bevond, wien hij in all® an-

dere opzigten zeer prijst , ,, had geen betere ge-

zindheden ; maar hij wist zijnen boozen wil listig te

verbergen ; en dewijl de onze ontweek , fcbeen hij

hem te gemoet te komen. Hij reisde dus van Sa-

vona naar Porto di Vsnere , en , om gregorius

nog nader te zijn, naar Spezza» Maar als zij nu

over
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V over hunne bijeenkomst malkander Gezanten zon-

BOEK (Jen : wilde de onze , als een Landdier , niet aan de

Hoofdft. zeeftrand komen; maar de ander, als een Water-

na C.G. dier, weigerde de zee te verlaten." kiem fpreekt

^^^^j?^^' ernftiger over de zaak, en vergelijkt de beide Pau-

^' fen in listigheid bij den Duivel, en gelooft, dat dit

kenmerken zijn van de nabij zijnde verfchijning van

den Antichrist (*).

DeFran- Het gedrag der beide Paufen mishaagde niet min
fcheKerk ^„^ ^^i^j^ -^^ Frankryk. De Univerfiteit te Parys
verklaart -^ "^

zich on nam, op het einde des jaars 1407, een befluit, dat

zijdigtus het thans tijd was, aan beide de Paufen de gehoor-

beide zaamheid op te zeggen , hetwelk zij aan alle Vorsten

Paufen. en Prelaten der Westerfche Kerk in eenen rondgaan-

de Brief meldde. Ook fchreef de Koning aan de

beide Paufen, dat, dewijl zij hunnen eed omtrent

het nederleggen hunner waardigheid niet gehouden

hadden , hij geen van hun beiden erkennen wilde

,

te gelijk maakte hij aan alle Christenen openliik be-

kend , dat hij voornemens was , zich onzijdig te

houden tusfchen de beide Paufen. Geen van hun

liet zich echter hier door bewegen ; hoezeer de Kar-

dinalen van GREGORius op hem aandrongen; zelfs

verftoutte zich een Karmeliter , hem in het aange-

zigt in eene Kerkrede te Lucca zijnen eed onder het

oog te brengen , waar voor de Neven van den Paus

hem in de gevangenis deden zetten, gregorius

daar-

(*) Leon Aretin. Rerum fuo tempore in Italia Gesta-

rum Commentarius /?; muratoru SS. Rcr. ItaL T. XIX,

tag. 925.
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claartegen verkoos , uit haat tegen de Kardinalen, V
eenige nieuwe, en daar onder twee van zijne Neeven, ^°^^

waar op de oude Kardinalen hem verlieten , en zich HoofdiT.

mar Pifa begeven hebbende, beriepen zij zich op "a C. G.

CHRISTUS , op eene algemeene Kerkvergaderins; en F'T'o/S.
^ ° ° '^ tot 1517.

op den toekomenden Paus. ,

Dqzq. verlegenheid en zwakheid van gregorius

boezemde aan benedictus meer moed en trotsheid

in. Dewijl de Koning van Frankryk hem had laten

aanzeggen , dat , indien de beide Paufen voor He-

melvaartsdag 1408 geen vergelijk hadden getroffen,

hij met zijn Rijk de onzijdigheid zou aannemen ,

isond hij in Mei des gemelden jaars twee Bullen aan

den Koning. De ééne was reeds in Mei des jaars

J407 opgefteld 5 maar tot nu toe achtergehouden.

In dezelve zegt benedictus, dat eenige lieden van

Geestelijken en Wereldlijken ftand, door den Duivel

verleid waren, om nieuwe verwarringen te ftichten,

zijne goede oogmerken te verhinderen, en hem zelfs

de fchuldige gehoorzaamheid te onttrekken. Deze

allen, als ook de genen, die hunne ondernemingen

begunftigden , hoe hooge waardigheden zij ook mog-

ten bekleeden, deed hij raids dezen in den ban,

zoodat zij alleen in het fterfuur, en niet dan van

den Paus zouden kunnen geahfolveerd worden; ook

bragt hij. hun gebied onder verbod van Godsdienst

,

en ontfloeg hunne onderdanen van den eed van trou-

we. Thans echter fcheen hij deze fcherpe Bulle

door de tweede eenigzins te willen verzachten, die

in April 1408 was opgefteld, in welke hij zich over

den Koning, als een Vader over zijnen lieven Zoon,

be-
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V beklaagt, dat hij alle liefde en gehoorzaamheid je-

BOEK gens hem verseten had, maar hem tevens vvaar-
IV

o ï

Hoofdft. fchiiwt, dat hij zich voor de ftraffen, in de eerfte

Ba C. G. Bulle begrepen , wachten zou.

Rï'^!?^?* De Paus had aan de overbrengers dezer Bullen

belast , ze aan den Koning alleen over te geven , en

dan ten fpoedigften terug te keeren. Maar toen men

bij het openen derzelve den beleedigenden inhoud

zag, jaagde men deze Boden na, en bragt hen in

de gevangenis. Hier op werd in tegenwoordigheid

des Konings , van vele Grooten , Prelaten , Raads-

heeren van het Parlement , Afgevaardigden van de

Univerfiteit van Parys en meer anderen, door den

Parysfchen Goógdeerden , joan van courtecuisse

Qoï Curtacoxa^') volgens de toenmalige gewoonte,

over eene Bijbelfche plaats , ( Convertatur dolor ejus

in caput ejus ^ et in verticem ipfim iniquitas ejus

descendat; concepit dolorem et peperit iniquitatem —
Petrus de Luna nomhmtus Benedictus.^ eene foort

van predikatie gehouden, in welke hij dertien Hel-

lingen tegen den Paus wijdloopig bewees, onder an-

deren, dat hij fchuldig was aan meineedigheid en

aan Ketterij, Een ander Leeraar der Univerfiteit

verzocht , in haren naam , dat de Bul van Excom^

municatie voor wederregtelijk , oproerig^ en heleedi"

gend voor de Koninklijke Majejieit mogt verklaard

worden , in welk verzoek de Koning bewilligde , en

den Kanfelier gebood in deze zaak te doen, wat

regt was. Deze liet de Bul in twee deelen fcheu-

ren, waar van hij het een aan de Koninklijke Prin-

fen en Raden, het ander aan de Prelaten, Rector

en
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en de Univeifueit van Parys gaf, met last , om daar V
mede geregtelijk te handelen ; deze beide partijen ^^^^

fcheurden de liun gegevene deelen der Bulle in nog HoofdfL

kleiner ftukjes. na C. G,

Hier op volgden nog ' andere befluiten tegen den K^J^j,*
Paus en zijne vrienden. De Koning gebood, den—

—

Marfchalk boucicault , Stadhouder van Genua ,

PETRUS van Lufja, zoo lang gevangen te houden,

tot hij met zijnen mededinger dadelijk vrede gemaakt

liad. Maar de Paus, die zijne galeien fteeds gereed

Tiield, ontvlugtte met dezelve naar zijn vaderland

Spanje , en nam zijn verblijf te Perpignan. Nu
werd de onzijdigheid door den Koning volkomen

bekrachtigd. Eene nieuwe Kerkvergadering, welke

hij nog in het jaar 1408 te Parys liet houden, moest

-aan deze onafhankelijke Kerkenorde in Frankryk

meer vastigheid geven. Verfcheidene Prelaten, die

de partij van den thans verworpen Paus gekozen

hadden , werden door de Univerfiteit van Parys aan-

geklaagd, en gedeeltelijk gevangen gezet. De over-

brengers der Bulle werden in zwart lijwaad, waar

TOp zij zelve, de Bulle aan den Koning overgeven-

de, en ter zijde het wapen van benedictus omge-

keerd,, gefchilderd Vv^aren, met papieren mutfen op

%et hoofd, op welke ftond: Deze zijn jegens de

Kerk en den Koning trouweloos! op een fchavot te

pronk gezet, en vervolgens de één voor zijn leven,

de ander voor drie Jaren ter gevangenis verwezen.

Ook gaf de Kerkvergadering een voorfchrift omtrent

de inrigting van het Kerkbeiluur, tot dat 'er een

«egtinatige Paus zou verkoren zijn.

Reeds
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V Reeds te voren had de Koning van Frankryfl

BOEK aan de Kardinalen van beide de Paufen in Mei 1408
IV

Hoofdft.
geschreven, dat zij de boosaardige en bedriegelijke

jia C. G. rustverftoorders angelo corrario en pieter van
Jaar 1 073. j^^ zouden verlaten, en aan de uitroeijing der
toi 1517.

fcheuring arbeiden. Ook fchreef de XJniverfireit van

DeKardi- p^^-y^ aan hun in denzelfden zin; doch eer deze

fchrilven
^ri^ven door hen ontvangen werden , hadden de

eene alge- Kardinalen van gregorius hem reeds verlaten, en

ï^^^,"^ zich naar Pifa begeven, ook waren de Kardinalen
Kerkver- -^ ° ' r r u -j
gadering van benedict us van dezen afgelcheiden en naar

^^^' Livorno geweken, hetwelk toen onder de Franfcht

Heerfchappij Itond, en zich met de eerstgemelden

vereenigd hebbende, fchreven de eerstgemelden eenen

Brief aan al de Geloovigen , dat zij gregorius als

een' ketter en onderhouder van de fcheuring hadden

verlaten , en hem de gehoorzaamheid opgezegd , ver-

manende hen, daar in hun voorbeeld te volgen; aan

gregorius zelven fchreven zij, hem zijne meinee-

digheid onder het oog brengende, met vermaning

om op de door hen uitgefchrevene algemeene Kerk-

vergadering te Pifa te verfchijnen , en volgens zij-

nen eed afftand te 'doen, met aanduiding, dat, zoo

hij niet mogt verfchijnen , de Kerkvergadering een

regtvaardig vonnis over hem zou ftrijken. Omtrent

op dezelfde wijs fchreven de Kardinalen van bene-

DICTUS aan dezen, maar in eenen beleefderen ftijl.

Voorts zonden de Kardinalen eenparig eenen Brief

aan alle Prelaten, hen noodigende, om zich op de

Kerkvergadering, die te Pifa in Maart des jaars

1409 ftond gehouden te worden, te laten vinden,

in
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in welken Brief de beide Paufen insgelijks weinig V
verfchoond maar hun onloochenbare daadzaken te

^^^^

Jast gelegd werden. Hoofdfl.

De beide Paufen gregorius en benedictus na C. G,

verzuimden niet, hunne waardigheid te handhaven,
, f^^^T^*

GREGORIUS verklaarde in eene Bulle, in het begin

des jaars 1409, de tegen hem vereenigde Kardinalen, Gebeide

voor afvalligen, fcheurmakers, lasteraars, meineedi- fchrijven

gen , zamengezworenen , fchuldig aan waarzeggerij , insgelijks

valschheid en misdaad van gekwetde iNlajefteit, en Kernver-

gebood aan alle Bisfchoppen , den ban tegen dezel- gadering

ven openlijk bekend te maken. Aan de Florentij-
"^'*

nen bijzonder rigtte hij eene verantwoording, in wel-

ke hij onder anderen zeide, dat hij reeds vroeger

eene Kerkvergadering uitgefchreven had, voor welke

hij flechts eene veilige plaats zocht. Ook zond hij

Gezanten naar Hongaryen , Polen en andere landen^

om dezelve in gehoorzaamheid te houden. In Duitsch-

land was Keizer ruprecht op zijne hand. In Ita-

Uë had hij behalve den Koning ladislaus weinig

aanhangers; eindelijk vond hij in het jaar 1409 eene

plaats in het Venetiaanfche ^ Udin in Friaul, waar

hij zijne Kerkvergadering houden wilde, benedic-

tus was echter het eerst gereed met zijne Kerkver-

gadering te Perpignan, wéikc hij den iften Novem-
ber 1408 opende. Doch eenigen van de leden der-

zelve raadden hem, door Afgevaardigden zijne waar-

digheid te Pifa neder te leggen , terwijl anderen het

voor raadzamer hielden, dat hij tijd zocht te win-

nen; waar over zoo veel twist ontftond, dat de

Prelaten op 18 na vertrokken, doch welke hem ech-

XVII. Deel. G ter
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V ter zulke voorflagen deden , die hem niet behagen

^^^ konden.

Hoofdft. Dus had men te gelijker tijd drie Kerkvergaderin-

na C. G. gen en twee Paufen , zonder dat men vooruit kon

tori^fr ^'^"ï welke dezer partijen de overhand zou beko-

I I. men. Behalve de algemeene verwarring, hier uit

ontdaande, gaf deze verdeeldheid ook aanleiding tot

bloedige tooneelen. Dus flreden jan. Hertog v^n

Beyeren, en dirk van pervis om het Bisdom van

Luik ^ de eerfle was door Paus urbanus VI be-

vestigd, de ander, door de Luikenaars verkoren,

verwierf de goedkeuring van benedictus XJII.

Hier uit ontflond een oorlog, in welken de Luike-

naars Hertog jan in Maaflricht belegerden , maar

door den Hertog van Burgondi'è in het jaar 1408

geflagen werden , waar op Hertog jan in het bezit

van het Bisdom bevestigd werd,

In Duitschland bevond Keizer ruprecht zich

in het begin des jaars 1409 met vele Duitfche Rijks-

vorsten te Frankfort aan den Main^ aan welke hij

fchriftelijk de zaak van gregorius aanprees, doch

flechts van weinigen gevolgd werd.

Kerkver- Inmiddels kwam de Kerkvergadering te Pifa bij-

gadering ggn , alwaar van tijd tot tijd 22 Kardinalen, 4 Pa-
'^

triarchen , 12 Aartsbisfchoppen en Gevolmagtigden

van 14 afwezenden , 80 Bisfchoppen en Plaatsbe-

kleeders van 102 anderen , 87 Abten , benevens

Procurators van 202 anderen , 40 Priors , en ook

Afgevaardigden van de Univerfiteit van Parys en

vele andere; Afgevaardigden van meer dan loi Me-

tropolitaan- en Kathedraal -Kerken; meer dan 300

Doe-
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Doctoren in de Godgeleerdheid en het Kanonieke of V
Kerkelijke Regt; eindelijk Gezanten der Koningen ^^^^

ViLU Frankryk , Engeland, Portugal, Polen, ^0- Hoofdft.

hemen , Sicilië en Cyprus , behalve andere Vorsten , "^ C. G.

j j Taario73,
vergaderden. J^,

^^^^e.

Onder al de Godgeleerden, die hier tegenwoordig ———

-

waren, muntte niemand meer uit dan toannes ger- J°'^^^'^^

. GERSOK.
SON, Kanfelier der Univerfiteit van Parys, Deze

was in het jaar 1363 in het Dorp Gerfon , in het

Kerspel van Rheims, niet ver van Rhetel , geboren,

en heette eigenlijk joan charlier. Veertien Jaren

oud, kwam hij als Artista, of leerling der vrije

kunden, in het Kollegie van Navarre, te Parys

;

cenige Jaren daar na ftudeerde hij in de Godgeleerd-

heid, onder aanvoering der beide vermaarde mannen

PIETER d'aILLY CU GILLES of iEGIDIUS DECHAMP,

In het Jaar 1387 was hij, als Baccalaureus der God-

geleerdheid, één van de Afgevaardigden der Univer-

fiteit aan klemens VII in haren twist met de Do'

minikanen, In het Jaar 1392 werd hij Doctor der

Godgeleerdheid, en drie Jaren daar na Kanfelier der

Kerk en Univerfiteit van Parys , nadat zijn leermees-

ter d'ailly deze waardigheid nedergelegd had. Ook

benoemde hem de Hertog van Burgundi'è tot Deken

der Kerk van Brugge, gerson wankelde tot aan

de Kerkvergadering te Pifa toe, omtrent de midde-

len tot herftel der eenheid in de Kerk , en zou gaarn

gezien hebben , dat een vrijwillige afftand der Pau-

fen had plaats gevonden, als het zachtfte en ge-

fchiktfte middel, maar nu men te Pifa voornemens

was , vaste maatregelen te volgen , werd hij een on-

G 2 ver-
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V verfchrokken en kundig voorftander van die grond»

DOEK regelen, welke meest gekant zijn tegen de onbeperk-

Hoofdft. ^^ lieerfchappij der Paufen; hij was de eerfte en

na C. G. voornaamfte voorftander van die leer, welke nader-

torisi'7'
^^"'^ ^^ Gallicaanfche genoemd is, wier aanhangers

— .. zich federt voornamelijk op hem beroepen en hem

als hunnen leermeester erkend hebben. Deze grond-

regels ontwikkelde hij eerst in het jaar 1409 in een

afzonderlijk gefchrift: Tractatus de Unitate Eccle-

fiastica (*)j waar in hij beweerde, dat de eenheid

der Kerk beftaan kon zonder zigtbaar Opperhoofd,

als Stadhouder van ciiristus. In eene Redevoe-

ring, door hem gehouden, voor de Engelfche Ge-

zanten, die door Parys naar Pifa reisden, beweer-

de hij de regten cener Kerkvergadering , die ook

zonder den Paus bijeen kon komen (f). Nog ver-

maarder is zijne verhandeling: Libellus de Auferi-

hilitate Pap<e ab Ecclejta (§), in welke hij de ge-

vallen bepaalt, dat de Kerk eenen tijd lang eenen

Paus kan ontbeeren.

Hande'iiu- De invloed van zulk een man moest ongemeen
gen der

groot op deze vergadering zijn, die den suften
Kerkvcr- ^ ' ,,,., ,

gadering Maart 1409 geopend werd, en reeds m de tweede

tePifa. £itting ernftige maatregelen tegen de beide Paufen

nam. In de vierde zitting werden zij beiden, om-

dat zij niet in de vergadering verfchenen waren ,

voor ongehoorzaam, (contumaces ,^ verklaard, even-

wel

(*; Opp. Tom. II. P. I. pag. 114.

(t) Propofitio facta coram anglicis etc. pag, 12?,

(5) Pag, 209.
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. wel werd hun nog een nader uitftel verleend tot bet V
beflisfend vonnis. Ondertusfchen verfchenen de Ge- ^^^^

iV
zanten van Keizer rüpuecht , die een gefchrift Hoofdft.

overgaven , hetwelk 24 punten van bezwaar tegen na C. G.

de regtmatigheid dezer Kerkvergadering behelsde, p^'^^°^^'

en eenen voorflag, om dezelve naar eene andere ———
plaats , ten genoege van den Paus gregoriüs , te

verleggen , alwaar deze zich dan zou laten vinden

,

en zijne waardigheid nederleggen, om den vrede der

Kerk te bevorderen. Zonder echter hier op het ant-

woord der Prelaten af te wachten , vertrokken deze

Afgezanten , na een appèl des Keizers tegen deze

Kerkvergadering openlijk te hebben laten aanflaan.

Deze ging echter met hare zaken voor , en fprak De Kerk-

in hare XVde zitting den 5den Tunii 1400 het vonnis ^f^ë^^^-
•^ > ^ ^

ring zet
uit tegen pijster van luna en angelo corrario, de beide

hen verklarende voor fcheurmakers , ketters en mein- Paufen af

eedigen, der Paufelijke waardigheid onwaardig, ver-

biedende alle Christenen, op (IrafFe des bans, hen

verder te gehoorzamen , enz. De volgende zitting der

Kerkvergadering was niet min merkwaardig. In de-

zelve deden al de Kardinalen de belofte, dat, in-

dien iemand hunner tot Paus zou verkoren worden ,

hij zorgen zou, dat de Kerkvergadering niet uiteen

zou gaan , voor dat eene behoorlijke Hervorming

der algemeene Kerk en van haren toefland^ zoo in

het hoofd ah de leden , zou daargefleld zijn. Indien

iemand buiten de Kardinalen mogt verkozen wor-

den , zou hij hetzelfde moeren beloven,

Den i5den Junij 1409 gingen 24 Kardinalen te En ver-

F'ifa in het Conclave^ die den aólten dier maand '^^^^^

^ , ALEXAN-G 3 den
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V den Kardinaal pieter philargi , dien men ook den

°?Jf Kardinaal van Milaan noemde, en die den naam van

Hoofdft. ALEXANDER V aannam , tot Paus verkoren. Hij was een

na C. G. geboren Griek, uit het Eiland C^/;^/^, oudtijds Cr^^^,

tot" 517 wiens vader , moeder en ganfche namaagfchap onbe-

kend was. Hij was als een arme jongen door eenen

DER Vtot italiaanfchen Franciskaner op gemelde Eiland opgeno-

men, en in het Klooster van zijne Orde aldaar ge-

bragt. Zijn weldoender had hem vervolgens naar

Itali'é medegenomen, daar na had hij in Itali'è^ te

Oxford, en te Parys geftudeerd , en was vervol-

gens in gunst gekomen bij joan galeazzo vis-

CONTÉ , Heer van Milaan , en eindelijk Bisfchop

der laatstgemelde ftad geworden. Toen hij tot Paus

verkoren werd, was hij omtrent 70 jaren oud, een

goedhartig en milddadig man , die van een goed le-

ven hield en bijzonder gaarn fterke wijnen dronk.

Hij verbeterde volftrekt niets , zocht ieder een te

behagen , en kon niemand iets weigeren. Maar daar

door hield hij ook in het vvegfchenken van gunstbewij-

zen en geestelijke waardigheden geen maat noch orde.

Voornamelijk begunftigde hij de Monniken van zijne

Orde, en zijne Hofgeestelijken. Zoo befchrijft hem

DiEDERiK van Niem. platina roemt zijne mild-

dadigheid , die zoo groot was , zegt hij , dat hij

binnen kort niets voor zich overhield, waarom hij

fomtijds in boert zeide : dat hij een rijk Bisfchop, een

arm Kardinaal en een bedelende Paus geweest was.

Na zijne verkiezing herhaalde hij zijne belofte ,

nopens de hervorming der Kerk , maar op deze

Kerkvergadering gebeurde daar niets van; integen-

deel
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deel kondigde hij eene nieuwe Kerkvergadering aan V
tegen het jaar 14 12, op welke deze zaak zou be- ^^??

handeld worden. Waar mede hij den 7den Augus- Hoofdft.

tus 1409 de vergadering te Pifa befloot. oa C. G.

Deze Kerkvergadering , bijeengeroepen , om de L^^ir»^*

icheuring in de Kerk weg te nemen , had ondertus-

fchen dezelve nog vermeerderd , door het verkiezen Oordelen

, over 06
van eenen derden Paus , terwijl de beide anderen Kerkver-

hardnekkig hunne waardigheid bleven handhaven, gadering

IJverige aanhangers van dezen velden over haar een
^^^ ^

**

ongunftig oordeel, bonifacio ferreri , (gemee-

nelijk ferrerius of ferrarius genoemd
, ) Prior

van het groot Karthuizer Klooster, en Broeder van

den vermaarden Heiligen vincentio ferreri ,

noemde haar in eene verdediging voor benedictus

XIII eene hoogst verdoemde zamenkomst van Duive^

len^ eene ketterfche en oproerige vergadering; ook

wilde de Heilige antoninus , Aartsbisfchop van^

Florence^ die kort na deze tijden gefchreven heeft,

haar voor geene regtmatige Kerkvergadering erken-

nen. Maar bijzonder merkwaardig zijn de klagten

van NicoL. VAN KLEMANGis ovcr dezcivc (*):

„ Wat heeft toch daar de Kerke Gods en het volk

bedrogen , en hen overgehaald om te roepen : Vrede

!

vrede! daar geen vrede was ^ wat anders, dan dat

vleeschgezinde en gierige menfchen, (hoedanigen 'er

overal , wegens het verkouden der liefde , velen

zijn,)

( * ) Dispenfatio habita per fcriptinn fiiper mateiia

Concilii generalis cum quodam Scholastico Parifienfi Opp,

pag, 70.

G4
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V ?li»>) vol brandend haken naar Prebenden, en ge-

BoEK ijeej verblind , de Hervorming der Kerk , welke de

Hoofdft. ^^^^^^ opregte Geloovigen boven alle dingen vul-

na C. G trokken wenschten , verhinderd hebben, en terflond

Jaar 1073.
^^^ ^^^^ nieuwe verkiezing overgegaan zijn , waar

, na 5 en na het bekomen der bevorderingen , die zij

wenschten, zij gefchreeuwd hebben: het is vrede!

en na het afbreken der vergadering, met den door

hen gezochten vrede , dat is , met hunne bevorde-

ring , naar huis gekeerd zijn ?
"

Terwijl de nieuwe Paus alexander V eene

zwakke regering voerde, en zich geheel liet befturen

door dtn Kardinaal balthazar van cossa. Le-

gaat van Bologna^ hield benedictus, die Spanje

op zijne zijde bad, eene Kerkvergadering te Perpig-

nan tegen die van Pifa , en gregorius , die in het

Koningrijk van Napels en eenige andere Italiaanfche

landen erkend werd , federt Junij 1409 eene derde

Kerkvergadering te Cividal de Auflria in het Vem-

üaanfche ^ op welke hij pieter van Luna en pie-

TER van Candin als fcheurmakers veroordeelde, en

alle hunne verrigtingen voor nietig verklaarde. Maar

toen de VeneHanen de verkiezing van alexander

goedkeurden , fpoedde hij z'ch , om heim^li;k hun ge»

bied te omkomen , vlugtende naar Ga'èta , alwaar

hij, met een klein gevolg, onder befcherming van

den Koning ladislaus , leefde.

ALEXAN- Deze Koning, die zich van Rome had meester

DER V gemaakt, werd door den Paus alexander desvve-

gens bij eene openbare verklaring, veroordeeld als

een meineedig leenman en vijand der Kerk, die zijn

Ko-
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Koningrijk en goederen verheurd had. De boven- V
gemelde Kardinaal van Cosfa oiidt;rIteunde dit von- ^^^

nis met de wapenen, met wien zich lodfwyk de tioofdfl.

yongere ^ Hertog van Anjou^ die reeds door kle- ™ C. G.

MENS VII tot Koning van Sicilië gekroond was , 1^^ j^'i'^*

vereenigde; deze beiden veroverden verfcheidene fte-

den in de nabuurfchap van Rome ^ en werden zelfs van

een groot gedeelte dezer ftad meester, alexander

zou nu zich gaarn naar deze hoofdftad begeven

hebben, maar cossa, die hem genoegzaam geheel

beheerschte, noodzaakte hem in het midden van den

winter naar Bologna te reizen, waar hij in het be-

gin des jaars 14 10 aankwam, en eene Balie uitgaf,

in welke hij de beide Tegenpaufen als fcheurma-

kers veroordeelde. Hier te Bologna overleed hij den

3den Mei 1410, niet zonder vermoeden van ver-

gift, hem door den Kardinaal cossa toegediend,

waar over deze ten minden nog op de Kerkverga-

dering van Conflans befchuldigd is geworden, hoe-

wel de zaak niet geheel zeker bewezen is.

Hoe het zij, deze zelfde Kardinaal werd reeds joannes

den lyden Mei 1410 onder den naam van joannes A
XXHf, zijn opvolger. Algemeen komen de Schrij Paus.

vers van dien tiid daar in overeen , dat zijne ver-

kiezing door dwang gefchied is. diederik van

Niem , die ook zijn Geheimfchrijver geweest is , ge-

lijk van vier voorgnande Paufen , zegt uitdrukkelijk

van hem , dat hij zich ingedrongen heeft , en als

een dief en roover in de fchaapsflal is ing.flopen.

JAKOB Fit.ip VAN BERGAMo, een Vermaard Aitgus-

tiner Monnik, die niet lang na deze tijden gtfchre-

G 5 ven



io6 K E R K E L rj K E

V ven heeft , verhaalt , dat de Kardinalen hem verzocht

^9^^ hadden , hun te zeggen , wien hij dan verkozen wil-

Hoofdft. ^^ hebben, en dat hij den mantel van den Heiligen

na C. G. PETRUS deed brengen , om hem den genen om te

tot" 5^7 ^^"S^"' ^^^ P^"^ ^y" zoude; waar op hij dien zich

, zelven omhing, met de woorden: Ik ben Paus! en

onder hevige bedreigingen tegen de Kardinalen ; in de

hoofdzaak flemt ook platina overeen. Ondertusfcheii

had hij den fchijn vertoond, dat hij niets minder

zocht dan de Pausfelijke waardigheid , en aan de

Kardinalen hunnen medebroeder caracciolo aange-

prezen , wel een goedgezind , maar geheel onge-

leerd, plomp en tot de Pausfelijke regering volftrekt

onbekwaam man, waarfchijnlijk , omdat hij wel

voorzag, dat deze in geene aanmerking kon komen.

Zijn ka- Over de begaafdheden en bet karakter van dezen
^^ ^^^' JOANNES XXUI, zijn het de Schrijvers insgelijks vrij

eens. Hij ftamde uit eene adelijke familie af in het

Napelfche. In zijne eerfte jeugd ging hij met eeni*

gen van zijne broederen, hoewel hij een Geestelijke

was, uit op zeerooverij of kaperij, en bij deze ge-

legenheid nam hij de gewoonte aan , welke hij zijn

ganfche leven behield, om bij nacht te waken. Na-

derhand begaf hij zich naar Eologna^ waar hij vele

jaren als ftudent leefde , (^fuh fludent'n figura , zegt

DiEDERiK van Niem,') zonder veel te leeren. bo-

KiFACius IX benoemde hem tot Aartsdiaken dier

ftad, waar door hij tevens het hoofd der Hooge

School aldaar werd. Vervolgens aan het Paufelijk

Hof gekomen , werd hij Kamerheer bij den gemel-

den Paus; alwaar hij de Simonie, welke aan dat

Hof
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Ylï.m. Blauln.iol
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Hof heerschte, meesterlijk flim en voordeelig wist v
te oefenen; voornamelijk verzamelde hij groote geld- ^oek

fommen door de aflaatkramers , die hij, in naam van Hoofdft.

den Paus , naar Duitschland en de Noordfche lan- na C. G.

den zond. Deze kondigden eene volkomene verge- i^^'"'°73'
° ° tot 1S17.

ving van zonden aan, „ Ik zelf, " fchrijft van ...

NiEM, 5, heb hen meermalen hooren prediken, dat

zelfs de Heilige petrus , als hij nog leefde
, geene

grootere magt zou hebben om de zonden te verge-

ven, dan zij van benedictus ontvangen hadden,

tot heil der zielen van die genen, aan welke zij de-

ze mededeelden , en dat alles , wat hun voor dezen

aflaat gegeven werd, tot bijftand van dm Griekfchen

Keizer tegen de Turken gezonden werd." Als ie-

mand hun tegenfprak, verklaarden zij hem voor een*

Ketter en Scheurmaker , en vervolgden hem , zoo-

dat hij genoodzaakt was, door bidden en geldge-

ven, hen te vrede te flellen. Op deze wijze had-

den zij in twee jaren tijds meer dan 100,000 Goud-

guldens verzameld. Toen 'zij daar mede te Rome

gekomen waren , deed de voornaamfte van hen , de

Benedictiner antonius aan den Kamerheer van
cossA, zestien dagen lang, daar over rekening, ten

huize van eenen koopman. Maar, nadat cossa

door BONiFAcius tot Kardinaal en vervolgens tot

Legaat van Bologna benoemd was , liet hij den ge-

melden koopman , die hem derwaards gevolgd was

,

onthoofden. Den Monnik antonius, die nog eeni-

ge duizend Goudguldens overgehouden had, om
daar voor eene voordeelige Prebende te koopen ,

wierp hij in de gevangenis, en ontnam hem dit

geld,
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V geld , waarom deze ongelukkige zich zelven in de

BoEtt gevangenis vervvorgde. cossa had deze lieden be-

Hoofdft. i'chuldigd van een oproer tegen hem te willen ftich-

na C. G. ten , onder welk voorwendfel hij vele menfchen van

f ^r'^ïcTT ^'l*^ (landen ter dood liet brengen , en anderen uit

m. de ftad bande. Met dit geld deed- hij, door woe-

keren, te Rome groote winllen. Hij werd van den

Paus als Legaat of Stadhouder naar Bologna ge-

zonden , deels opdat hij dus van z^ne bijzit te Ro"

me zou verwijderd worden, en deze naar haren man

te Napels zou kunnen keeren; deels om Bologna

weder onder de heerfchappij van den Paus te bren-

gen, hetwelk de erfgenamen van joan galeazzo

viscONTE , Hertog van Milanen , thans bezaten.

Hier in flaagde deze oorlogzuchtige Kardinaal onge-

meen wel, en bemagtigde Bologna^ in welke (lad

hij jaren achter een genoegzaam als Heer en Mees-

ter niet flechts ftreng , maar wreedaardig heerschte

;

zelfs behandelde hij de volgende Paufen verachtelijk,

en was een van de voornaamfte aanleggers, om de

Kerkvergadering van Pifa te beleggen, op welke

eenige Kardinalen hem reeds tot Paus wilden ver-

kiezen, maar hij prees hun fieter van Candia nan,

ALEXANDER V, Welken hij ook geheel beheerschte,

gelijk wij gezien hebben. Bij dit alles voegt dide-

RiK van iViem nog, dat hij, volgens een openbaar

gerucht, gedurende zijne regering te BoJogna^ 200

echte vrouwen , weduwen en Jonge dochters , ook

vele Nonnen onteerd hebbe , van welke fommigen

door hare mannen, anderen door hare nabeftaanden

werden omgebragt, zonder dat hij z'ch daar mede

be-
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bemoeide. Een ander Geheim fchrijver van dezen v
Paus, LEONHARDus AR.ETINÜS , befchrijft zijn ka- ^?^

rakter met weinige woorden: hij was in tijdelijlce Hoofdfl.

dingen een groot man ; maar in geestelijke volftrekt na C. G,

niets en geheel onbekwaam. Ook erkent platina , f^J^jflj

dat hem naderhand vele misdaden en wel van de —^
groffte foort, te last zijn gelegd, en dat daar van

40 punten dadelijk bewezen zijn.

Zijne Pausfelijke regering was onrustig door ge- Zijn oor-

duriffe oorlogen, in welke hij echter niet zeer ge- log met

rx.. , > . ,
LADIS-

lukkig was. Hij verbond zich met lodevi^yk van ^^^g Ko
Anjou tegen ladislaus , Koning van Napels, wel- ning van

ke laatfte aan den Paus gregorius eene fchuil- ^^ ^*

plaats in zijiie landen verleende. Maar de vloot van

LODEWYK werd door de Napolitanen geflagen, en

den Paus werden vele fteden door misnoegde edel-

lieden ontnomen , onder welken de voornaamfle was

KArel van Malatesta, Heer van Rimim' , dien hii

te vergeefs zocht te bewegen, om hem als Paus te

erkennen. Het jaar 141 1 was voor hem gelukkiger,

irt- hetwelk lodewyk eene volkomene overwinning

op ladislaus behaalde, waar over de Paus te Ro-

me eene zegepraal hield ; maar ladislaus zijn ver-

lies fpoedig herfteld hebbende , noodzaakte zijnen

mededinger het Rijk te verlaten en naar Provence te

keeren. Thans was de Paus in de engte, die te

vergeefs in December 1411 ladislaus in den ban

deed, en een* kruistogt tegen hem liet prediken,

ladislaus daartegen trok de Florentijnen van den

Paus af, als ook des Paufen Bevelhebber sforza

van Corignuola^ ook hernamen de lieden Bologna

en
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V en Forli hare vrijheid , waar op joan zich gedwon-

BOEK gen vond, tot een verdrag met Koning ladislaüs

Hoofdfl:,
^^ komen, vvien hij beloofde aao,ooo Goudguldens

na C. G. te zullen betalen , waar tegen de Koning den Paus
Jaario73. jj^Q^jyg XII ZOU verlaten, en joannes XXIH
toe 1517.
.. erkennen. Dit verdrag werd in het jaar 1412 geflo-

ten, en ingevolge hetzelve moest gregorius het

Rijk van Napels verlaten, gelijk hij deed, begevende

zich naar Rimini^ waar hij door het Huis Malates'

ta wel ontvangen werd.

JOANNES Om aan het verdrag met ladislaüs te voldoen,

^^^^^
. had TOANNES XXFII geld noodig; hetwelk hij door

wordt uu *'
, , T^

Rome nieuwe belastmgen en door knevelarijen te Rome
verdre- poogde te verzamelen. Spoedig ontftond 'er nieuw

misnoegen tusfchen hem en den gemelden Koning,

die in het jaar 141 3 eenen inval deed in het Paufe-

lijk gebied, ja zelfs Rome bemagtigde, terwijl de

Paus naar Viterho vlugtte. In Rome werden al de

kostbaarheden en fchatten van den Paus en der Ker-

ken een roof der Napolitanen ^ en velen der hooge

Geestelijkheid fchoten 'er hun vermogen ja zelfs hun

leven bij in. De Paus zich te Vtterho niet veilig

achtende, floeg intusfchen zijne hofhouding te Bo-

logna op.

Dood van De Paus vond vervolgens in den nieuwen Keizer

Keizer siegmlta'D of sigismund eenen vriend. Keizer ru-
RIPRECHT ... , ,

smcMUND PRECHT was m het jaar 1410 overleden; na zijnen

ofsiGis- dood fcheen 'er een tweeCpaJt in Duitschland te

Keiler,
zullen ontdaan, zoo als 'er in de Kerk plaats had.

De Boheemfche Koning wenzel bleef nog (leeds

den titel van Keizer voeren; een deel der Keurvors-

ten
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ten verkoos tot Keizer zijnen Broeder, den Koning v
siEGMUND of sigismund; een ander deel zijnen ^'^^^

Neef 5 joBST of jodocüs, Markgraaf van MaraviL Hoofdd.

De dood des iaatden, die in Januari) 141 1 volgde, m C. G.

maakte hier echter fpoedig een einde aan, en ver- 1^^'^ °^^*

eenigde alle ftemmeu voor sigismund, die reeds in

het jaar 14 10 joannes XXIIl voor den regtmarigen

Paus erkend had. Toen deze Vorst dan in het jaar

1413 in /talie kwam, floot de Paus, die hem voor

zijnen befchermer aanzag, tegen ladislaus naauwe

vriendfchap met hem , terwijl de Keizer van zijne

zijde met geene goede oogen kon aanzien, dat la-

dislaus meester van R^me zou blijven.

De Paus was tevens bedacht , op eene Kerkverga- De Pnus

dering, welke, ingevolge het befluit der Kerkverga- fchrijftde

dering te Pi/a, binnen drie jaren moest gehouden gadering

worden. Hij had wel reeds in het jaar 14 12 eene van Kon-

Kerkvergadering te Rome beginnen te houden, maar^^"^"^^

deze was , wegens het klein getal Prelaten , die daar

tegenwoordig waren , van geen belang. Men ver-

fpilde daar den tijd , zegt nicol. van cleman-
Gis ( * ) , met noodelooze raadplegingen ; en eene

vreesfelijke uil, die vïak tegen over den Paus kwam
zitten , en hem ftijf aankeek , veroorzaakte hem eene

groote ontfleltenis , terwijl de leden hem befpotteden.

Thans voornemens om eene andere plaats voor eene

(lïgemeene Kerkvergadering uit te vinden , liet de

Keizer hem verzoeken, om daar over met hem te

fpreken. In een mondgefprek, door hen gehouden,

werd

C*) ^PP' P' 75' fiip^r materia Concilii generalis.
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V werd de Zwabifche Rijksftad Conftans^ fchoon niet

BOEK ten genoegen van den Paus, bepaald, tot de plaats

Hoofdft ^^^^"^ Kerkvergadering. In dit mondgefprek vermaan-

na C. G, de de Keizer den Paus , dat hij zijne ergerlijke ze-
jaario73. ^^ ZOU verbeteren, en de Paus beloofde, dat hii
tot 151 7'

, zijne buitenfporigheden en inzonderheid de Ketterij

der Simonie zoude nalaten. Thans maakte sigis-

MUND in eene algemeene uitfchrijving van October

des jaars 1413 in geheel Europa bekend, dat hij

met den Paus joannes XXlIl was overeengekomen,

omtrent eene algemeene Kerkvergadeiing te houden

den iften November des volgenden jaars te Cott:

fians^ waar toe hii ahe veiligheid en befcherming

beloofde; ook meldde hii dit aan guegorius XII ,

dien hij echter geen Paus noemde, en liet 'er aan

BENEDICT us XIII insgelijks door den Koning van

Arragon berigt van geven. Eindelijk kwam hier in

December des jaars 1413 de aankondigingsbulle vaii

den Paus joannes XXIII bii , waar in hij alle Pre-

laten vermaande , om deze Kerkvergadering perfone-

lijk bij te wonen ; en alle Vorsten en anderen , die

op dezelve iets nuttigs konden uitvoeren , om ze

door Gevolmagtigden bij te wonen.

Hervor- Het oogmerk dezer Kerkvergadering was niet al-

mingder
jggjj j^gj- vvegnemen der Scheuring en herfliel van

het hoofd ^^ Emheid der Kerk , maar bijzonder verwachtte

en de Ie- ^^ algemeene wensch van haar eene Hervorming^

a' C Reformatie , ) der Kerk , zoo ' wei in het hoofd

ah in de leden ^ van de noodzakeliikheid van hoe-

danige Hervorming men algemeen overtuigd was.

NicöLAus Het verbazend zedebederf, hetwelk zich van het

Pau-
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Paufelijk Hof over de Geestelijkheid verfpreid had, v
voornamelijk, federt de fcheuring in de Kerk had ^^ejc

fland gegrepen , was thans tot die hoogte ge- Hoofdft.

klommen, dat het onverdragelijk was geworden; na C. G,

groote mannen verhieven deswegens luide klagten,
^^^'^^°'^^*

en floegen te gelijk middelen voor om zoodanige her- ,

vorming daar te (lellen. '^^- cle-

Onder dezen muntten voornamelijk uit nicolaus

DE CLEMANGIS , PETRUS d' AILLY Cn JOANNES

GERSON. NICOLAUS DE CLEMANGIS, eigenlijk CLA-

iMENGE, naar zijne geboorteplaats, een ftadje van

dezen naam in het Kerspel van Chalons in Cham-

pagne ^ een geleerd man, was de eerfte, die zijne

ftem luidkeels verhief, in verfcheidene gefchriften,

gefprekken en redevoeringen. Zijne fchriften , die hier

toe behooren, zijn zijne Brieven, een Heldendicht

Deploratio Calamitath Ecclejiasticcs per Schisma

nefandisjimmn , eene Verhandeling: Non mentis tan-

tum eff'ectu a Babijlone discedendum; fed etam pe»

dibus corporis ; eene fuper materia Concilii Genera-

iis, waar in hij bijzonder daar op aandringt, dat

men de Kerk , ten minden in zaken , die het geloof

niet betreffen , niet voor onfeilbaar mag houden.

Doch het voomaamfle of hoofdwerk van dezen

Schrijver over dit onderwerp is dat, hetwelk den ti-

tel voert: De Corrupto Ecclejids Statu, of ook de

Ruina Ecclefia , waar in hij de gierigheid der Gees-

telijkheid aanmerkt als den wortel van het ganfche

verderf der Kerk ; voornamelijk teekent hij de heb-

zucht der Paufen met zwarte kleuren , vervolgens

der Kardinalen^ Bisfchoppen ^ Kanunniken^ Monni-

XVII. Deel. H ken;
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V ken; in het gemeen zegt hij: „ Is iemand heden-

BOEK
jjajjgs ]ui ^ en tot dartelen lediggang geneigd , dan

Hoofdft. ^'^^^^ ^y ^^^^^' ^"^ ^^" Priester te worden. Als

na C. G. dan bezoeken zij vlijtig de hoerhuizen en kroegen,

£ot "?f7 ^^^^ ^"J hunnen ganfchen tijd met zuipen , vreten

m en fpelen doorbrengen; dronken zijnde razen, vech-

ten en tieren; den naam van God en de Heiligen

met hunne onreine lippen verwenfchen; totdat zij

eindelijk uit de omhelzingen van hunne Hoeren tot

den Altaar komen." Van de Nonnen wil cleman-

Gis fchaamteshalve niet veel zeggen; maar dit is ge-

noeg; dat hij hare Kloosters voor hoerhuizen ver-

klaart, en van een meisje, hetwelk den fluijer aan-

neemt , fchrijft , dat dit hetzelfde is , als of zij open-

lijk voor eene hoer was aangegeven. „ Zoo," dus

befluit hij, ,, is onze Franfche Geestelijkheid ge-

„ fteld; en evenwel heb ik nog veel van dezelve

„ weggelaten. Wij zijn dus met het Beeld van ne-

„ BUKADNEZAR gekomeu tot aan de voeten van

5, modderigen klei."

Men heeft wel tegen hem ingebragt, dat hij de

zaak overdreven hebbe, en het kan zijn, dat hij in

de eene of andere bijzonderheid zich wat fterk heeft

uitgedrukt; maar in de hoofdzaak vinden wij het-

zelfde getuigd bij de aanzienlijkfte , eerlijkfte en kun-

digfte mannen van dezen tijd.

FETRus PETRUS d'ailly was niet minder overtuigd van

d'ailly.
jjg noodzakelijkheid eener Hervorming der Kerk ,

hoewel hij de raoeijeiijkheid inzag om dezelve daar

te (lellen ,
gelijk men uit zijn gefchrift ziet : de diffi^

cultate Reformationis in Concilio Univerfali door hena

in 1410 opgefteld. Zijn
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Zijn vriend joannes gerson, fchreef aan hem v
ziin werk over de middelen om de Kerk te vereeni- ^'^^^

IV
gen en te hervormen. ( De modis uniendi ac refor- Hoofdft.

mandi Ecclejlam in Concilio Umverfali, ad Petrum na C. G.

de Alïiaco^^ waar in hij de bezwaren van dezen |^^'^j°^^'

oplost 5 en zijne gedachten over de Hervorming der

Kerk vrijmoedig openlegt. Onder anderen zegt hijiJ^^"^^^'

De Katholijke en algemeene Kerk beftaat uit meni-

gerlei leden , die één ligchaam uitmaken , uit GnV-

ken,LatifneH,B2ivha.ren, die in Christus gelooven,

uit mannen en vrouwen, uit boeren en edellieden ,

uit armen en rijken. Van dit ligchaam der Katholijke

oï algemeene Kerk is Christus alken het hoofd;

maar de Pam^ de Kardinalen, Prelaten, Geeste'

lijken , Koningen , Forsten en het Volk zijn ongelijk

verdeelde leden. — In deze Kerk, en in haar ge-

loof kan elk mensch zalig worden , al was ''er in de

ganfche wereld geen Paus te vinden, — Deze Kerk

heeft nooit kunnen dwalen , nooit Scheuring of Ket-

terij geduld, zij heeft ook nooit gezondigd. In de-

zelve zijn alle Geloovigen één in christus. Eene

andere heet de ApostoUfche , Particuliere en Pri'

vatekerk , die in de Katholijke Kerk befloten is , en

uit den Paus, de Kardinalen, Bisfchoppen, Prelaten

en Geestelijken beftaat. Men pleegt ze de Room»

fche Kerk te noemen; zij houdt den Paus voor haar

Opperhoofd. Deze Kerk kan dwalen , bedrogen

worden en bedriegen , fcheuring en ketterij hebben.

Ten beste der algemeene Kerk moet men voor alle

dingen tot herflel der Apostolifche arbeiden. Wan-
neer de Paus niet verdacht is, en 'er niet gehandeld

H a wofdc
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V wordt over de vereeniging van het hoofd , dan be-

BOER hoort dit werk het eerst tot hem; maar anders tot
iV

Hoofdft ^^^ grootfte deel of de geheele vergadering der Bis-

na C. G. fchoppen , Prelaten en Wereldlijke Vorsten; ja, als

Jaario73. ,
^ redding van het geheele ligchaam gefpro-

tot 1517.
° ° ^ ° ^

^ ken wordt, dan moeten zelfs boeren en de gering-

de geloovigen ter hulpe toefchieten, en hun leven

daar voor opofferen. Vervolgens toont hij zijnen

vriend aan , dat de Kerkvergadering van Cojt/ians

alleziiis de eenheid en de Hervorming der Kerk kan

bewaren , maar dan vordert hij eerftelijk ; dat de

tftagt, welke zich de Paus federt langen tijd heeft

aangematigd j beperkt worde. De Paus is een ge-

woon mensch en zondaar; hij kan als Paus dwalen

en zondigen. Het Pausfchap is geene heiligheid.

Het is helagchelijk te zeggen , dat een fterfelijk

mensch zich de magt ^ om in hemel en op aarde te

hinden en van zonde vrij te [preken , toefchrijft ,'

en dat even dezelve een zone des verderfs ^ een fi-

moniacus , hebzuchtige , leugenaar
, geldafperfer ,

hoereerder , trotsaard , praatziek , en erger dan de

Duivel is. Vervolgens komt hij tot de middelen

,

om de fcheuring te eindigen. Hier doet hij de vraag:

of een Concilie of Kerkvergadering , op welke de

Paus geene voorzitting heeft , hoven den Paus is ?

welke hij met ja beantwoordt ; veel verwacht hij van

den Keizer en deszelfs invloed enz.

Pau, Paus jOANNES XXIII, die Rome had moeten ver-

joAwNEs laten , voor de magt van Koning ladislaus , werd

vergade- *^^°^ ^^ ^'^^'^ ^^" ^^^^" Vorst in Augustus des

ring. jaars 1414 van dezen vijand ontdagen ; maar nu oor-

deel-
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deelde hij ook den Keizer minder noodig te hebben, v
daar hij kon hopen , fpoedig weder in het bezit van ^^^^

Rome te zullen zijn , waar door zijn ijver , om naar Hoofdft.

Confians te reizen , welke plaats hem niet beviel , om oa C. G.

dat zij onder een vreemd gebied lag , merkelijk verkoel-
Iq^^^^?'

de ; te meer , daar zijne vrienden en bloedverwanten »

hem meermalen voorhielden; dat hij wel als Paus

naar Conftans zou reizen, maar gevaar liep, om als

een ambteloos perfoon terug te keeren. Doch de

Kardinalen drongen zoo flerk bij hem aan , dat hij

eindelijk tot de reize bewilligde.

Op den iften October 1414 ging hij dan op reis,

hebbende zich rijkelijk van geld en juweelen voor-

zien, om een prachtig Hof te voeren, als ook om
zijne partij door omkoopingen te verfterken. Onder

weg (loot hij te Meran in Tjto/ een verdrag met

den Hertog frederik van Oostetjryk ^ waar bij de-

ze hem zijne befcherming toezeide. Evenwel liet

de Paus onder weg reeds merken , hoe deze reize hem

berouwde. Als zijn rijtuig op den Arieiherg onder

fneeuw en ijs omviel, en hij zelve 'er vrij onzacht

uitgeworpen werd , morde hij woedend daar over

,

en zeide tegen zijne Hovelingen , die hem vraagden ,

hoe hij zich bevond : Hier lig ik in 's Duivels

naam; waarom hen ik ook niet te Bologim geble-

ven? TRiTTENHEiM, die dit verhaalt (), verhaalt

nog bovendien , dat , toen hij van den berg afrijden-

de, Konflans zag, hij zal uitgeroepen hebben: zoo

vangt men de Vosfen !

Na

(*) Chron.. Hirfaug. T. m. p. 33'^.

H3
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V Na den Paus kwam nog op het einde van het-

BOEK zelfde jaar 14 14 ook Keizer sigismund te Konftans

Hoofdft. ^^'^' ^" ^^ Kerkvergadering werd eene der talrijk-

ca C. G, ften , die ooit gehouden v/as. Behalve den Paus

,

jaario73.
^yjgjjg gevolg uit 600 perfonen beftond, waren 'er

tot I517. oor 3

. tegenwoordig drie Patriarchen^ (van Konftantimpo-

ïen , van Grado en van Antiochi'è , dus alleen in den

titel,) 22 Kardinalen, 20 Aartsbisfchoppen
, 92 Bis-

fchoppen , waar bij nog eenige Engelfche kwamen

,

124 Abten, alle met een groot gevolg, een groot

aantal mindere Geesrelijken , waar onder zich alleen

1800 Priesters bevonden , insgelijks Doctoren van

allerhande foort , en Afgevaardigden der Univerfitei-

ten van Par^s , Orleans , Keulen , Weenen , en meer

andere, ook vele Monniken van de voornaaraflie or-

dens. Niet min talrijk waren de Wereldlijke Vors-

ten en Heeren. De Keizer , met zijne Gemalin ,

bragt een gevolg van 1,000 perfonen mede ; de

Keurvorst rudolf van Sakfen 180; en dus naar

evenredigheid de Keurvorst van den Paltz, drie an-

dere Paltsgraven aan den Rhyn , Hertogen van

Beyeren , Oostenryk , Brieg en Liegniiz , Sagan ,

Oppelen ^ Meklenburg ^ WoJgast, Stettyn en meer

anderen ; Markgraven , Graven en eene verbazende

menigte Edellieden. Bij deze allen worden nog op

de lijst gemeld Kooplieden, Kunftenaars, en Hand-

werkslieden , die zich te Konftans lieten vinden , en

ten laatften 346 Komedianten en Goochelaars van

allerhande foort , als ook 700 ligte vrouwlieden , die

flechts in huizen woonden. Onder de merkwnar-

digfte perfonen, die deze Kerkvergadering bezoch-

ten.
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ten, waren joan gerson, Kanfelier der Univcrfi- V
teit van Parys , en de Kardinaal pieter d'ailly, ^^^
en daartegen van een* anderen kant joannes hus Hoofdft.

en HiëRONYMUs VAN PRAAG, doch wier Gefchiede- na C. G«

nis op hare plaats verhaald zal worden.
tori^i7*

De Paus opende de vergadering nog voor de aan

komst des Keizers , den sden November des iaars ^^ P^"^

^ , ,,1- 1 ,-,,, opent de
1414. Op den loden dier maand werd de eerfle vergade-

openlijke zitting gehouden met alle plegtigheid ; wan- ring»

neer de Paus ook het wapen van zijn' mededinger

GREGORius XII, hetwelk deszelfs Legaat voor zijne

woning had laten ophangen , deed wegnemen. Te
gelijker tijd leverden de Doctoren der Godgeleerd-

heid eenige artikelen over, waar in het gezag der

Kerkvergadering boven den Paus beweerd werd.

Kort daar na werden in eene Congregatie der Kar-

dinalen drie opflellen vervaardigd, het eerlie van de

ItaUaanfche Kardinalen, die op de zijde des Paufen

waren, en beweerden, dat de zaken den Godsdienst

èetrefFende , eerst behoorden behandeld te worden

,

en dat de befluiten van de vergadering van Fifa be-

vestigd en ten uitvoer moesten gebragt worden ,

waar na volgden eenige voorfchriften aan den Paus.

Dit was geheel in den zin des Paufen; trouwens,

als men eerst de zaken van Godsdienst zou afhan-

delen , zou de tijd verloopen , en weinig van de

Hervorming te wachten zijn, welke zoo algemeen

verlangd werd. Hier tegen dan leverde de Kardi-

naal van Kameryk , pieter d'ailly, met eenige

Franfche Prelaten , een ander opftel in , waar in

aangewezen werd, dat deze vergadering geene be-

H 4 trek-
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V trekking had tot die van Pifa , dewijl men hier van

BOEK zaken moest handelen, die daar niet behandeld wa-

Hoofdft ^^"' Ein^^Êlijk toonden de overige Kardinalen in

na C. G. een derde opftel, hoe zich de Paus over het alge-

J'''^'''°^3' meen behoorde te gedragen, om zijne waardigheid
tot 1517.

o o ' J o

te handhaven , en zijn ambt gemoedelijk waar te

nemen.

In eene nieuwe Congregatie verklaarde zich d'ail-

LY nader , omtrent het middel om aan de fcheuring

een einde te maken; en wilde geen geweld omtrent

de Paufen gebruiken , maar hen overreden , om zel-

ve hunne waardigheid neder te leggen , niettegen-

ftaande de Kerkvergadering te Pifa twee derzelven

dadelijk had afgezet, terwijl hij aantoonde, dat groo-

te Leeraars in de Kerk beweerd hadden : dat eene

algemeene Kerkvergadering niet alleen in daadzaken

en in regtsgevallen , maar zelfs in het geloof dwa-

len kon,

DeKeizer Deze voorafgaande opgave van gevoelens konden

komt in ^^^ p^yg j^iet veel gunftigs doen verwachten , en de

op de°" aankomst des Keizers gaf aan de Kerkvergadering

Kerkver- nog meer vrijheid en eene geheel onverwachte wen-
gadering.

^^^^^ j^^ Keizer fpoedde zich wel terflond na zijne

aankomst te Konfians , op den asften December 1414

bij den Paus , die eene plegtige Misfe hield , om denzel-

ven, in het gewaad van Diaken , dat is met eene roode

kap, echter met de Keizerlijke kroon op het hoofd,

te bedienen. Maar korte dagen daar na hield de

Kardinaal d'ailly eene Redevoering voor den Kei-

zer, waar in hij bewees, dat 'er geene ware een-

heid in de Kerk kon plaats hebben zonder Hervor-

ming.
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ming, en geene Hervorming zonder eenheid; waar V
in verfcheidene Doctoren in de Godgeleerdheid in ^^^

hunne redevoeringen hem onderfteiinden. Ook bragt Hoofdft.

de Keizer te wege , dat de vergadering de Legaten "a C. G.

van GREGORius XII en benedictüs XIV ooii toe-
l^^ i/ir',

het , te meer , omdat zij nog (leeds magtige be- '-

fchermers hadden. Deze Legaten verfchenen ver-

volgens reeds in Janiiarij 141 5 op de vergadering.

Hoe zeer het grootfte en beste deel derzelve neig-

de, om de eenheid der Kerk te herftellen , door den

afftand van alle drie de Paufen te bewerken, bleek

ook door eene verhandeling van den Kardinaal fil-

LASTRE, die te voren als Deken te Rheims ^ zeer

geijverd had voor de magt van den Paus, maar nu

geheel andere grondregelen volgde, en den affland

der Paufen als het eenig middel van eenheid aan-

prees. De aanhangers van den Paus poogden hem

wel te wederleggen , maar d'ailly beantwoordde

terftond hunne tegenwerpingen, zoo dat joannes

XXIII meer en meer ondervond, dat zijn gezag ten

einde liep.

Ook fchoot hij te kort in twee bijzonderheden

,

welke voor hem zeer belangrijk waren. Men bragt

namelijk de vraag ter tafel: wie op de Kerkvergade'

ring regt zou hebben om te ftemmen ? Dit regt wil-

de de Paus alleen toekennen aan de Bisfchoppen,

Prelaten en Abten , onder welken hij ligtelijk de

meerderheid zag te bekomen. Maar hier verzette zich

d'ailly tegen, en beweerde, dat niet alleen deze,

maar ook de Leeraren der Godgeleerdheid , en van

het Kerkelijk en Burgerlijk Regt , de Vorsten en

H 5 der-
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V derzelver Gezanten, als ook de Afgevaardigden van

BOEK afwezende Prelaten en Domkapittels het ftemregt be-

Hoofdft. hoorden uit te oefenen; bovendien bepaalde men,

na C. G. insgelijks tegen 'sPaufen zin, dat de ftemmen naar

10^1^17 ^^ natten zouden opgenomen worden. In het eerst

- waren 'er vier natiën: de Franfche^ Duitfche^ En-

gelfche en Italiaan[che i doch toen ook Spaanfcht

Prelaten en Gezanten aankwamen, maakten deze de

vijfde natie uit.

joANNEs Naauwelijks was dit vastgefteld, of men begon

^^rdtbe-
^^"^ ^^"^ JOANNES XXIII harder aan te vallen. Hij

fchiüdigd had , behalve andere ftreken , om de aaiiflagen tegen

hem te leur te flellen, overal voor geld zijne ver-

fpieders , die hem al de geheime raadplegingen in

de Congregatien bekend maakten , en die hij van

den eed van geheimhouding ontfloeg, welken zij in

de Congregatien hadden afgelegd. Doch nu werd

aan de vergadering door eenen Italiaan heimelijk een

gefchrift overgeleverd, hetwelk de vreesfelijkfte be-

fchuldigingen tegen den Paus bevatte, (^articulos

^

omnia pcccata mortalia , necnon infinita qmdam-

modo abominabilia continentes , zegt van niem. )

Deze bcfchuldigingen waren zoo kwaad, dat de aan-

zienlijkfle leden der vergadering oordeelden, dat men

ze niet behoorde in het openbaar te behandelen, te

min , daar de meesten zoo gegrond waren , dat zij

geen verder bewijs behoefden. De Paus, die van

dit gefchrift door zijne verfpieders insgelijks berigt

kreeg, was daar over zoo ontfteld, dat hij met zij-

ne vertrouwdfle vrienden raadpleegde, wat hem in

dezen te doen ftond, en voornemens fcheen, in per-

foon
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foon voor de vergadering zijne buitenfporigheden te V
beijennen , en zich voorts daar op te verlaten , dat ^°^*

een Paus niet dan om Ketterij mogt afgezet worden. Hoofdft.

Maar zijne vrienden raadden liera , dit voornemen ^^ C. G.

nog eenige dagen in overweging te nemen.
^^^ 1/17I

Ondertusfchen Icwamen de natiën, die niet wis-

ten, dat liet gemelde fliuk aan den Paus reeds be-

kend was, overeen, hem voor te ftellen, om zijne

waardigheid neder te leggen. De Paus, waaifchijn-

lijk uit vreeze voor de befchuldigingen , nam dit

met een fchijnbaar genoegen op , en antwoordde ,

als zijne mededingers wilden bedanken, van zijne

zijde daar toe bereid te zijn. Den avond van dien-

zelfden dag, den löden Februarij 1415, deed hij

deze verklaring fchriftelijk in tegenwoordigheid des

Keizers en der Kerkvergadering voorlezen , waar

over eene groote vreugde ontftond. Dewijl deze ver-

klaring echter voorwaardelijk was , verzocht men

den Paus eene duidelijker te geven, welke ook fpoe-

dig volgde, maar dewijl zij nog bijvoegfels bevatte,

welke de beide Tegenpaufen zeer moesten mishagen,

werd zij insgelijks verworpen ; waartegen een voorfchrift

door de vergadering ontworpen , van den Paus niet

aangenomen werd. Eindelijk werd hij genoodzaakt,

dit voorfchrift van de vergadering openlijk over te

nemen. Hij zwoer en beloofde, voor het altaar ge-

knield. God, de Kerk en de Heilige Vergadering,

dat hij vrijwillig, indien de beide Paufen hetzelfde

zouden doen , ja zelf in allen gevalle , bedanken wil-

de, indien daar door de fcheuring kon weggenomen

worden. Thans was de vreugde eerst volkomen,

zoo-
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V zoodat de Keizer zelve den Paus de voeten kuste,

BOEK
Qjjj }^gm 2ijne dankbaarheid te bctoonen.

Hoüfdft, ^^st dit al geloofde men van den Paus eene bij-

na C. G zondere Bulle van afftancl te moeten vorderen. Maar
1 33.ri 07 *x

tot IS 17.
"^^ Prelaten, die hem daarom verzochten, werden

zoo onvoegelijk door hem bejegend , dat niemand
pe Paus

j^gj vvaagde , hem 'er meer over te fpreken , waarom
doet af-

. ,

ftandvan J^e^i a^n Keizer verzocht, dezelve van den Paus te

zijne begeeren , waar op dezelve ook den Cden Maart 1415

heid.
volgde, In dezelve maakte de Paus aan de ganfche

Christenheid bekend , dat hij , alhoewel pieter van

LUNA en ANGELO coRRARio op- de Kerkvergadering

niet verfchenen waren, evenwel, om zijne vredelie-

vendheid algemeen bekend te maken, en niettegen-

(taande hij het onbetwistbaarfte regt had, en ook

bijna de geheele Kerk, en genoegzaam het volle tij-

delijk gebied der Paufeu aan hem onderworpen was,

ter verkrijging van den vrede, den kortften en ge-

fchiktften weg van afftand verkoren had, in hope,

dat hij te meer belooning van God ontvangen zou,

hoe meer hij verlaten had. Nu was nog overig,

dat de Paus dadelijk zijne belofte vervulde , ten

welken einde men voorfloeg, dat hij Gevolmagtig»

den zou benoemen voor zijne afdanking; doch dit

weigerde niet alleen de Paus, maar ook de Italiaan^

fche natie. En van nu af begon men te vreezen
,^

dat de Paus met zijne Italianen zich verwijderen en

vertrekken zoude. Hij fchonk wel de gouden roos,

die hl.) , volgens gewoonte der Paufen , op eerden

Paaschdag gewijd had, aan den Keizer, maar deze

liet zich daar door niet innemen , integendeel hield

hij
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hij 's anderen daags eene Congregatie, in welke voor- v
gefield werd , om eenen nieuwen Paus te kiezen ;

^'^^^

terwijl het hoogst onzeker was , of de keuze op jo- Hoofdfl

ANNES vallen zou. Onverziens ftond de Aarlsbis- na C. G,

fchop van Mentz op, die verklaarde, dat hii nooit
'^'''^'°73.

^ ^ ' ' *'

tot 15 17.
eenen anderen Paus dan dezen gehoorzamen zou , ______

waar door hij aanleiding gaf, dat de hardfte be-

fchuldigingen tegen denzelven herhaald werden. Ook

maakte de Keizer zulke fchikkingen, dat niemand

der leden van de Kerkvergadering Konflans verlaten

kon, hetwelk hij door de Franfche^ Engelfche en

Duitfche Natiën liet befluiten, en dit befluit den

Paus ter hand flellen, die daar tegen Nizza voor-

(loeg, om de vergadering daar te vervolgen, en van

Gevolmagtigden niets meer hooren wilde, waar op

de Engelfchen fpraken, van hem gevangen te ne-

men; doch de Keizer bragt hen tot bedaren.

Daar het nu fteeds waarfchijnlijker werd , dat de De Paus

Paus Konftans bij de eerfte gelegenheid zou zoeken vlugtnaar

Schaf-
te verlaten, liet de Keizer hem, als ook frederik, haufen.

Hertog van Oostenryk^ met wien de Paus naauw

verbonden was , ftipt gade flann. Evenwel wist de

Paus den Qofien Maart 1415, bij gelegenheid van

een Tournooifpel , te ontkomen , vermomd zijnde

als een lijfknecht, en fpoedde zich naar Schafhau-

fen^ eene ftad in Zwitzerland ^ welke tot het ge-

bied van den gemelden Hertog behoorde. Van hier

fchreef hij aan den Keizer , dat hij zich van Kon-

jians begeven had, om voor de veiligheid van ziine

perfoon te zorgen, ook ontbood hij zijne Hof be-

dienden , gelijk ook verfcheidene Kardinalen en de

Hertog van Oostenryk volgden. 's Pau-
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V 'sPaufen oogmerk was zekerlijk, de Kerkvergade-

BOEK fing door zijne vlugt te ontbinden, en zonder 'sKei-

Hoofdfl. zers flandvastigheid zou hem zulks in der daad ge-

na C. G. lukt zijn ; alzoo de ontfleltenis te Konftans op de

J^^"°^|*
tijding van 'sPaufen vlugt zeer groot was. Maar

siGiSMUND flelde allen gerust, en verklaarde, dat

de Kerkvergadering voortgang zou hebben. Ook

werden 'er aan de deuren van het Bisfchoppelijk

Paleis gefchriften aangeflagen , in welke de Paus en

de Kardinalen naar het leven werden afgefchilderd#

Ook werd de Hertog van Oostenryk voor den Kei-

zer en de vergadering ter verantwoording geroepen.

Kort daar na hield joannes gerson eene rede-

voering voor de Kerkvergadering, in welke hij der-

zelver aanzien en gezag boven den Paus aantoonde;

waar mede zekere befluiten van de Univerfiteit te

Parys overeen(lemden, die om dezen zelfden tijd het

licht zagen. Doch daar tegen liet de Paus eene ver-

antwoording opdcllen , welke hij aan den Koning

van Frankryk ^ den Hertog van Orleans en de ge-

melde Univerfiteit zond , doch van welke dezelve

aan de Kerkvergadering terug gezonden werd; met

welke de Paus echter ook in onderhandeling bleef,

zonder dat men malkan deren nader kwam. Men
befloot derhalve de Kerkvergadering zonder den

Paus voort te zetten , en nam in derzelver derde

zitiing den QÓflen Maart 14 15 het volgende befluit;

„ De heilige Sijnode^ welke de heilige algemeens

Kerkvergadering^ (^Concilium ^^ van Konflans heet,

en welke om de eenheid en hervorming der Kerk in

het hoofd en de leden te bewerken, in den Heiligen

Geest
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Geest hier regtmatig vergaderd is, beduit, verklaart V
en verordent, dat zij regtmatig beroepen, aangevan- °°^*

gen en geliouden is ; dat zij door het vertrek van Hoofdll.

den Paus , of van Prelaten en eenige Leden niet oa C. G.

afgebroken is, ook niet eer ontbonden mag wor- r!"?^^'
° ' ° tot 1517,

den, voor dat de tegenwoordige fcheuring volko» ..

men uitgeroeid en de Kerk in geloof en zeden ^ in

het hoofd en de leden hervormd is ; dat zij niet dan

om eene gegronde en van haar zelve te bepalen re-

den elders heen zal mogen verplaatst worden; en

dat het elk harer leden insgelijks niet anders dan

om gewigtige redenen , welke de vergadering zal

moeten beoordeelen , vrij zal ftaan uit de ftad te

gaan."

In de vierde zitting der vergadering, den sollen

Maart 1415, werd ook, het geene nu mondelijk en

fchriftelijk meermalen behandeld was , plegtig in een

befluit vervat , waar in vastgefteld werd : „De
Kerkvergadering te Konftam^ die in den naam des

Heil. Geests regtmatig vergaderd is, en een alge-

meen Concilie uitmaakt, hetwelk de ftrijdende Ka-

tholijke Kerk verbeeldt , heeft hare magt onmiddelijk

van CHRISTUS; en aan dezelve is ieder een^ van

welken fland en waardigheid hij zi]\ al ware het

ook de Paufelijke, gehoorzaamheidfchuldig in alles ^

wat het geloof en de uitroeijing der fcheuring , ins-

gelijks de algemeene hervorming der Kerke Gods in

het hoofd en de leden betreft.** In dezelfde zitting

werden nog twee beduiten goedgekeurd, de eerde:

de Paus zou zijn Hof en deszelfs bedieningen , zon-

der toeftemming der vergadering niet van Konjians

naar



laS K E R K E L rj K E

V naar eene andere plaats overbrengen. De tweede

,

^^^ dat alle verplaat fingen van Prelaten , intrekkingen

Hoofdfl:. van Prebenden, herroepingen van giften, ftrafFen en

na C, G. andere handelingen , welke van den Paus of zijne

tori^ir' ambtenaren, federt zijn vertrek, tot nadeel der Kerk-

•srr vergadering en hare aanhangers ondernomen waren,

volftrekt nietig en van onwaarde zonden zijn.

Weinige dagen daar na vernam men , dat de Paus

van Schofhaufen zich begeven had naar Lauff'en-

hurg^ eene van de Zwabifche Woudfteden aan den

Rhyn, Alwaar hij door eenen Notaris en Ge-

tuigen een Protest liet opftellen, dat hij alles, wat

hij te Konftans beloofd en bezworen had, uit vrees

gedaan had, en dus niet verpligt was te houden.

Deze vlugt maakte nieuwe bewegingen te Konftans^

welke (lad vele Kardinalen en Prelaten verlieten
,

raeenende, dat de Kerkvergadering bezwaarlijk lan-

ger voortgezet kon worden. Maar de Keizer en ver

het grootlte gedeelte der vergadering drongen des te

nadrukkelijker op het volkomen vastflellen der hier

voor aangehaalde befluiten aan , door welke de hoogheid

eener algemeene Kerkvergadering ook boven den Paus

vastgefteld werd. Dit gebeurde ook in de vijfdt

zitting^ den 6den April 1415, welke daar door voor

de merkwaardigfte van allen gehouden wordt. Men
bedoot bovendien , dat de Paus niet alleen in de

gevallen in het voorfchrift van zijnen afftand ver-

vat, maar ook in alle andere, waar het den Ker-

Uelijken vrede bevorderen kon , verpligt was , zijne

waardigheid neder te leggen ; dat , indien hij wei-

gerachtig ware, dit tot zulk een oogmerk te doen,

al.
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alle Geloovigen hem hunne gehoorzaamheid behoor- V
den op te zeggen; dat zijn heimelijk vertrek van

^°J*
Konflans ongeoorloofd , en voor de eenheid der Hoofdif*

Kerke fchadelijk geweest was; dat hij daarom van na C. G.

de Sijnode zou worden ingedangd, om tot haar te-
^^^ \t^\i,

rug te keeren, en zijne belofte te vervullen; en in- —
dien hij zulks binnen eenen Van haar bepaalden tijd

«iet zou doen , zou tegen hem , als eenen bevorde-

raar der Scheuring en verdacht van Ketterij, gehan-

deld worden; dat eindelijk, als hij terug komen, en

het beloofde vervullen zou, door den Keizer en de

vergadering voor zijne veiligheid gezorgd, en hem

en zijnen vrienden na zijnen affland een voordeelige

Staat zou toegedaan worden.

Dus werd op deze vergadering plegtig vastgefleld

en befloten , het gene reeds op de vergadering te

Pifa voorgedragen was, de hoogheid en het gezag

eener algemeene Kerkvergadering boven den Paus.

Doch, alhoewel deze beide Kerkvergaderingen v.in

Pifa en Konflans bij de Roomfche Kerk aangenomen

en erkend zijn, evenwel is men het in dezelve niet

eens omtrent den zin en uitgeftrektheid dezer be-

fluitén, gelijk de Paufen dezelve ook in alle uitge-

ftrektheid altijd verworpen hebben. Men heeft ge-

zegd, dat deze befluiten zich alleen bepaalden tot

het geval van eene Scheuring^ tegen derzelver dui-

delijke letter aan, te meer daar zij tegen eenen an-

ders wettelijk en regtmatig verkozenen Paus geno-

men en ten uitvoer gebragt werden. Ook heeft men

gezegd , dat deze befluiten niet vooraf behoorlijk bij

de Natiën in overweging genomen zijn, dat enkel

XVII. Deel. I de
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V de obediemie van joannes XXIII dezelve hebbfc

BOEK goedgekeurd, en dat zij genomen zijn op eene ver-

Hoofdft. gadering, welke zonder hoofd was; welk laatfte op

na C. G. eene onbewezene ftelling rust, dat eene Kerkverga-

tori^f? ^^^^"S zonder eenen Paus geen befluit zou kunnen

w nemen , terwijl men bij de even voorgaande niet in

aanmerking ram, dat joannes XXÏII alleen als de

regtmarige Paus erkend was, en de beide anderen

voor Tegenpaufen gehouden werden.

De Her- Op deze wijze werd joannes XXIil door deze bellui-

togvan
jgj^ reeds van verre bedreii^d , maar zün befchermer,

Oosten-
" • '

ryk wordt Hertog frederik van Ooitenryk ^ werd nog eer

geftrafc. dan hij , vernederd. De Keizer daagde hem , omdat

hij den Pans tot zijne vlugt behulpzaam geweest

was, ler verantwoording voor zich den 7den April

1415, en verklaarde hem, toen hij niet verfcheen,

in den Rijksban., belastende den naburigen Rijks-

ftanden en de Zwitzers^ om het vonnis uit te voe-

ten , welke laatften , die eerst voor eenige jaren met

den Hertog vrede gemaakt hadden , ten dien einde

van het Concilie:, hetwelk den Hertog insgelijks in

^m Kerkeliiken ban deed, aflaat ontvongen, en nu

verloor de Hertog fpoedig alles, wat hij in Zwiu

zerhnd en Zwaben bezat. Hij onderwierp zich dus

aaii 's Keizers bevel, en werd den sden-Mei 1415 in

genade aangenomen , onder voorwaarde , dat hij zich

zelven en alle zline bezittinsen ter genade des Keizers

ftelde, en beloofde, dew Paus joannes XXIïI bin-

nen zekeren bepaalden tijd te Konifans te leveren , en

dat hij zelve zoo lang als gijzelaar daar blijven zou.

Handelin- Het lot van fredsrik maakte indruk op den

Paus
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Paus en deszelfs aanhangeren. De Paus zelve was V •

wel naar Freyburg in Brisgau , eene vesting van ^°?^

den Hertog van Oostenryk , geweken, maar bood Hoofdft.

echter aan de Kerkvergadering aan, om zijne waar- "^ C. G.

digheid neder te leggen , onder voorwaarde , dat
^^j. jri^^

hij vrijgeleide van den Keizer ontvangen, en wegens

eeene zijner handelingen ontrust zou worden; ookS-^o^^"^
der Pau-

dat hij ter vergoeding voor zijnen aflland zou be- f^n nf-

noemd worden tot Kardinaal -Legaat in Italië-, of,^^'^^»

wel om fi:il te kunnen leven , den titel van Kardi-

naal met een jaargeld van 3O5O00 Goudguldens zou

behouden. De Kerkvergadering daartegen zond eenen

Brief aan alle Vorsten , waar in zij haar gedrag tot

hier toe gehouden, openleide en verdedigde, en des

Paufen vlugt nadrukkelijk veroordeelde. Zij zelve

ftelde in hare zesde zitting den i7den April 1415

een ontwerp van afftand op, waar in den Paus alle

uitvlugten werden afgefneden, en hetwelk hem door

twee Kardinalen werd toegezonden, met aanfchrij-

ving, dat hij, of terflond te Konftans terug komen,

of zich zoo lang in C//;;;, of Ravenshurg of Bazel

onthouden, tot de Kerkevrede gevestigd was; ook

zou hij van nu af door eene Bulle verklaren, dat hij

niet meer als Paus erkend wilde zijn.

Ondertusfchen maakte de Italiaanfche Natie, het

grootfte deel der Kardinalen, en vele leden der an-

dere Natiën nog eene groote partij uit, welke den

Paus genegen was; om derzelver invloed te belet-

ten, deed één der tegenwoordig zijnde Bisfchoppen

het voorftel; dat noch de Paus noch de Kardinalen

iot de raadplegingen der vergadering behoorden te

I a wer-
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V worden toegelaten , omdat dezelve ook ten oiider-

BOF.K ^yerp moesten hebben de Hervorming in het hoofd

Hoofdd. zoo wel als in de leden. Dit voorftel werd echter

na C. G. door de vergadering niet aangenomen , nogtans wer-

10^1517! ^^" ^^ Kardinalen daar door opgewekt , om eene

verdediging van hunne regten daartegen in te leve-

ren , waar op ook weder antwoorden inkwamen

,

waar bij het ftuk verder hangen bleef. Eene ande-

re vraag werd te berde gebragt, ten aanzien van

het veroordeelen van zekere ketterijen, of zulks in

den naam van den Paus of van de Kerkvergade-

ring moest voltrokken worden ? De Kardinaal

d'ailly beweerde het laatde , onder anderen aan-

merkende, dat de algemeene Kerk van christüs

zelven het voorregt van onfeilbaarheid in het geloof

ontvangen had, welke onfeilbaarheid de Paus niet

bezit. Daartegen zocht de Patriarch van Antiochl'è

te betoogen, dat de Paus geenszins aan eene alge-

meene Kerkvergadering onderworpen was, en dat

derzelver befluiten in zijnen naam moesten genomen

en uitgevoerd worden; ontleeneinle daar toe zijne

bewijzen voornamelijk uit de Decreten van gra-

TiANUS , en bijzonder die beruchte plaats uit dezel-

ve aanhalende, in welke gezegd wordt, dat, alhoe-

wel de Paus de menfchen bij hoopen naar de hel

bragt, evenwel niemand dan God alleen hem de&-

vvegens ter verantwoording kon roepen. Doch hij

werd door d'ailly met nadruk beantwoord.

De Paus Eindelijk kwamen de Gezanten terug , die aan

wordtin ^^^ Paus gezonden waren, maar bragten geen vol-

waardig- «ioend befcheid. De Paus was van Freyburg naar

Bru
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Srifak vertrokken, van waar hij zich naar Neu- V
burg ^ eene andere ftad aan den Rhyn ^ begaf, en ^^^^

in onderhandeling trad met den Hertog van Bur~ Hoofdfï.

gun^ië , van \vien hij naar yivignon wilde gebragt "^ C. G.

zijn. Tot de begeerde volmagt van afftand gaf hij
J^^"°73«

enkel hoop, gelgk hij vervolgens 'er een aan de ver- ——

^

gadering zond , maar welke als onvoldoende verwor- ^^^^ ^e-

pen werd. Men befloot daar op in de zevende zit-

ting den 'iden Mei 1417 den Paus openlijk in te

dagen. Deze indaging , die twee dagen daar na

openlijk aangeplakt werd, behelsde: dat hij binnen

negen dagen voor de Sijnode verfchijnen moest, om
zich te verantwoorden tegen de befchuldigingen van

Ketterij , Scheuring , Simonie , flecht beftuur en

openlijke verkwisting der goederen en regten van de

Roomfche en andere Kerken , en wegens verfcheidene

grove misdaden , door welke hij der ganfche Kerk eene

algemeen bekende ergernis had gegeven, en dewijl

hij onverbeterlijk zijnde, de kudde des Heeren als

een huureling heimeiijk > verlaten had , opdat _hij de

Hervorming mogt ontween.

Toen de Paus op den bepaalden dag in de negen-'

de zitting den isden Mei zich niet voor de Sijnode

ftelde, werd het vonnis van fuspenfie of fchor/ing

vastgefteld , en hij in de tiende zitting den i4den

Mei 1417 in alle bediening der Pausfelijke waardig-

heid, zoo Geestelijk 2i\s>Wtïddï{]k^gefuspendeerd of

gefchorst , behoudende de Kerkvergadering zich

voor , om het pleitgeding tegen hem , zelfs tot af-

zetting toe, indien de Regten dit vorderen, voort

It zetten.

I 3 Thans
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• V Thans kon het niet misfen , of ds Paus joannes
*°^^ moest welhaast van den troon gefloten worden. De

Hoofdil. naaste ftap daar toe was een nieuw verhoor onder

na C. G. eede van 37 getuigen , Vv^aar onder Italiaanfche Bis-

10^' ^17' Schoppen en Pausfelijke Hof bedienden in geen ge»

ring getal waren. Door dezelven werden LXX />««-

Hij wordt
^^;^ van befchuldiging tegen hem bewezen, van wel-

ken men 'er flechts L in de vergadering voorlas, en

de overigen ter eere van den Apostolifchen Stoel,

zoo als 'er in de Handfchriften ftaat, en om andere

wijze redenen , achterliet. Onder de eerstgemelde

behooren de volgende : de Paus was van zijne jeugd

af aan, een mensch van fnooden imborst, onbe-

fchaarad , onkuisch , leugenachtig, wederfpannig en

ongehoorzaam jegens zijne ouderen , en over het ge-

heel aan de meeste ondeugden overgegeven geweest;

hij had , door zijnen Geneesheer , alexander V
laten vergiftigen ; met zijn. broeders vrouw, met

Nonnen , jonkvrouwen en echte vrouwen , zelfs on-

Katuurlijke ontucht gepleegd;, nieuwe en ongehoorde

misdaden van Simonie begaa^^; ontallijke geldafpers-

fingen geoefend ; hij was , n^ar de algemeene mee-

ring, aan moorden, en andere grove misdaden fchul-

dig ; hij had dikwijls in tegenwoordigheid van ver-

fcheidene Prelaten , en andere eerlijke mannen , op

aanftoken des Duivels, hardnekkig beweerd, dat 'er

geen eeuwig leven, of een leven na dit leven was;

dat de ziel des menfchen met haar ligchaam fterft,

gelijk de beesten ; en dergelijke meer. Onder dat al-

les liet men ook zeldzame getuigenisfen toe , bij

voorbeeld: Kij had het hoofd van den Heil. joan-

nes
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NES den Dooper ^ heivvelk zich in een Nonnen- V
klooster te Rome bevinden zou, aan AtFlorentijnen ^^'^^

voor 50,000 Dukaten verkocht, hetwelk deze Heil. Hoofd/l.

aan de Romeinen ontdekte; en als deze daar open- 02 C. G.

lijk over morden, had de Paus hen deswegens hard Jq^J^^^"
geftraft. Maar hoe het zij, daar waren zoo vele .i

bewijsbare buitenfporigheden en ondeugden van de-

zen Paus, dat niemand het meer waagde, om hem

te behouden. Hij was genoodzaakt, te Ratolfzel^

(of Rudolfzel ^') een ftadje in de nabijheid van^o«-

fiaijs te komen, waar hij door afgevaardigden der

Kerkvergadering bewaakt werd; en federt bemoeiden

de Kardinalen zich ook weinig met hem. Eindelijk

kondigde men hem ziine ophanden zijnde afzetting

aan, waar aan hij zich volkomen onderwierp, alleen

verzocht hij 'de Kerkvergadering , zijne eer , perfoon

en ftand zoo veel te verfchoonen , als de eenheid

der Kerk toe zou laten. Ook fc'^reef hy aan den

Keizer om deszelfs gunst en voorfpraak.

Eindelijk werd op den spf^en Mei 1415 in de

twaalfde zitting het vonnis van afzetting tegen hem

,

met bijgevoegde redenen, voorgelezen, en alle Chris-

tenen van den eed van trouwe ontflagen , waar door

zij aan hem verbonden waren. Zijn zegel en wapen

werden verbroken , en men zond vijf Kardinalen aan

hem af, om hem zijn lot bekend te maken. Hij

nam het ootmoedig aan , en verzekerde zelfs met

eenen eed, dat hij het vriiwillig goedkeurde. Tevens

verbood de Kerkvergadering, dat niemand, zonder

hare bewilliging, en op (Iraf van eenen eeuwigen

vloek, tot de verkiezing van eenen nieuwen Paus

I 4 zou
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V zou overgaan ; als ook , dat geen van de overige

BOER patfen zou verkoren worden, en eindelijk dat de

Hoofdfl. Pr<^'aten , welke zich verwijderd hadden , terug zou-

na C. G den komen, balthazar cossa, gelijk de gewe-

^^^'"j°^^' zen Paus thans weder genoemd werd, werd kort

daar na naar het flot Gotkben , digt bij Konflans ,

gebragt ; een voor hem des te vernederend verblijf,

omdat jOANNES hus daar ook gevangen zat, dien

hij als een' Ketter had laten opfluiten. Omdat men

niet gaarn zag, dat hij briefwid Teling had met ie-

mand te Konflans , hoewel zijne oude vrienden hel

niet eens waagden, hem troost toe te fpreken, gaf

de Keizer hem over aan den Keurvorst van den

Paltz, die hem federt te Heidelherg in eene lijde-

lijke en voegzame bewaring hield. Ondertusfchen

was men aan het Franfche Hof niet wel te vrede,

dat men zonder deszelfs bijzondere toeftemming tot

dezen (lap gekomen was. Ook verwonderde men

zich, dat de Kerkvergadering, na het ledigftaan van'

den Pausfelijken Stoel, nieuwverkozene Bisfchoppen

bevestigde; gelijk ook de Keizer Bisfchoppen aan-

ftelde, en aan anderen uitzigten en verwachtingen

op deze waardigheid fchonk.

Vrijwilli- Op de afzetting van dezen Paus volgde kort daar

geafftandjja de meer vrijwillige afftand van giiegorius XH.

GORius ï^y ^^^ ^°^''' ^y"^ Gezanten op de Kerkvergadering

XII. zich al vroeg daar gereed en bereid toe verklaard,

en reeds den isden Mei 141 5 verfcheen 'er een

Brief van karel malatesta. Heer van Rimini

,

en Stadhouder van Romagna , in naam van den

Paus. Deze Brief ging verzeld van eene volmagt

op
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<5p MALATESTA, om de Kerkvergadering te bekrach- V
tigen, en den afftand van den Paus te verklaren. In °°^^

de veertiende zitting^ in welke de Keizer zelve Hoofdfl.

voorzat, deed malatesta mondeling voor hem den na C. G.

afftand. 2oodra gregorius hier kennis van kreeg, i^"I°^J'O' tot 1517»
leide hij alle teekenen vnn zijne waardigheid neder

,

«
en bekrachtigde alles in eenen Brief aan de Kerkver-

gadering; waar op hij van dezelve tot Kardinaal-

Bisfchop van Porto en beftendigen Legaat in de

Mark van Ancona werd aangefteld. Twee jaren

daar na overleed hij , in eenen ouderdom van XC
jaren.

Maar de derde van deze fcheurzieke Paufen , be- Hardnek-

NEDicTus XIII, was zoo ligt niet tot afftand te
^^'^^^^'^

- , . TT . 1 1 .
vnn den

bewegen of te dwmgen. Hy had zich , nadat Frank- derden

f'^k hem de gehoorzaamheid had opgezegd , van de ^^"s be»

ééne plaats naar de andere langs de Middellandfche xul^"*
Zee , en eindelijk naar Kataïonie begeven. De Ko-

ning MARTIN van Arragon en de Schotten waren

de eenigen, die hem nog bleven toegedaan. Op de

Kerkvergadering te Konftans liet hij dnor zijne Ge-

zanten om een mondgefprek met den Keizer verzoe-

ken te Nizza ^ om hetwelk de Gezanten des Ko-

nings van Arragon insgelijks verzochten; doch uit

hoofde van het regtsgeding tegen joannes XXIII,

kon de Keizer niet dan in Julij 1415 op reize gaan,

na knielend voor het altaar den zegen van de Kerk-

vergadering ontvangen te hebben. Om dezen tijd

hield GERSON weder ^ene leerrede voor de Kerkverga-

dering ten betooge van derzelver gezag en der grond-

regelen , welke zij tot hier toe gevolg i was , het-

I S welk
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V welk bij de onderhandeling met benedictus te pas

BOEK 20U kunnen komen.

Hoofdfl. JDe Keizer in September 1415 te Perpignan in

na C. G. het Graaffchap Rousfellon aangekomen zijnde , be-

tot'i^i^
geerde, dat ook eenedictus zich daar zou laten

vinden, doch deze verfcheen niet, omdat de Keizer

hem enkel Kardinaal noemde. Daartegen zond hij

een voorftel aan den Keizer, dat hij van het Paus-

fchap afftaan wilde, onder voorwaarde , dat hij,

door beftelling der Vorsten , terfliond weder verko-

ren zou worden. Toen dit afgewezen werd , en

hij eindelijk zich te Perpignan liet vinden, verklaar-

de hij, op de volgende voorwaarden zijne waardig-

heid te willen nederleggen : Oe te Konflam tegen-

woordig zijn Ie Prelaten zouden met den Keizer en

zijn gevolg op eene vrije plaats bijeenkomen , dan

zou die vergadering alles , war te Pifa te^en hem

befloten was , te niet doen ; en dan wilde hij de

algemeene Kerkvergadering bijeen roepen , en voor

dezelve afftand doen ; waar voor hem het volgende

zoa worden toegedaan: Hij zou Kardinaal -Legaat

met volkomene magt in het Geestelijke en Wereld-

lijke blijven , in zijn geheel toenmalig geestelijk ge-

bied; maar den naam van Paus niet meer voeren,

ten ware hij van de Kerkvergadering daar op nieuw

toe beroepen werd; evenwel zou hij naast ètx\ Paus

den hoogden eerbied genieten , en al de genen , die

van hem ambten bekomen hadden, zouden dezelve

behouden. Maar de Keizer zoo wel als de Koning

van Arragon , en de Afgevaardigden van Konflans

eischten, dat Iiij eenvoudig afiiand zou doen , waar

te-
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tegen benedictus volhield, dat hij de eenige wet- v
tige Paus was, hij was ook de eenige wettige Kar- ^^^^

dinaal , die eene deugdzame Pausfelijke verkiezing fjoofüil.

verrigten kon , als zijnde voor het begin der fcheu- na C. G.

ring verkoren. Hij kon, zeide hij, de Kerk zijne •'^f'^^°^^*tot 1517»
bruid niet verlaten , en zou eene groote zonde be- -

gaan , als hij niet voor de verkiezing van den toe-

komenden Paus zorgde. Het flot , hetwelk hij te

Perpignan bewoonde, had hij met eene menigte

foldaten bezet; en evenwel vlugtte hij, onder voor-

wendfel van grooter veiligheid, naar Coïliura^ een

itadje aan zee, waar hij zijne galeijen gereed had,

om zich verder te kunnen begeven. Eenige nabu-

rige Spaanfche (leden lieten hem hier inlluiten, maar

hij wist , naar Peniscola te ontkomen , een klein

ftadje op een halfeiland in het Koningrijk Falende.

Vermoeid door zijne hardnekkigheid, kwamen einde-

lijk de Keizer en de Gezanten der Vorsten, die tot

de obedientie van dezen Paus behoorden , den i5den

December 14 15 overeen: De Kardinalen en Prela-

ten te Kon/lans vergaderd , zouden al de Vorsten

en Bisfchoppen, die tot hier toe benedictus wa-

ren toegedaan, tot eene nieuwe aldaar te houden

Kerkvergadering noodigen, op welke over de afzet-

ting van dezen Paus , de verkiezing van eenen nieu-

wen, de Hervorming der Kerk enz. gehandeld zou

worden. Deze overeenkomst had ten gevolge, dat

de Koningen van /^rragon, KastiU'è , en Navarre

openlijk te Perpignan den 6den Januarij 1416 aan

BENEDICTUS de gehoorzaamheid opzeiden.

In dezen tusfchentijd hield men zich in de Kerk-

ver-
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V vergadering te Konflam met andere zaken bezig ,

BOE5. bijzonder met de zoogenoemde Ketterij der Husji'

Hoofdft. ^^'^ï ^^'^^'* ^'«^^ ^^y ^" ^^^ vervolg moeten fpreken.

na C. G. Ook verloor men de zaak der Scheuring en der

10^1^0' Hervorming niet geheel uit het oog. Dus werd in

» de laaide maanden des jaars 1416 eene verhandeling

voorgelezen van den Kardinaal van Kameryk
, ( of

piETER d'ailly,) over de Kerkelijke magt, (^/e

Potesiate Eccïejiastica ,
) vi'elke met goedkeuring

werd aangehoord. Kort daar na, in October 1416,

toen de Gezanten van Arragon in naam der geheele

ohedientie van eenedictus de Kerkvergadering bij-

eengeroepen , en vervolgens , gelijk de Spwjaards

over het geheel, zich met dezelve vereenigd had-

den , begon men het regtsgeding tegen dezen Paus

in de drie en twintig/ie zitting, In de volgende

zitting bedoot men, dat benedictus voor de ver-

gadering ter verantwoording zou verfchijnen, waar

toe hem 100 dagen na het afkondigen van dit be-

fluit gedeld werden, of 70, nadat het hem bekend

zou gemaakt zijn.

GERSON, nog bepaalder en vaster in zijne begin»

leien, dan d'ailly, en (louter en levendiger in der-

zelver uitvoering en toepasfing, liet den 6den Fe«

bruarij 14 17 aan de vergadering insgelijks eene ver-

handeling voorlezen : de potestate eccïejiastica et de

erigine kgum, in welke hij onder anderen zegt :

„ Geloofd zij God , die door deze hoogheilige

Kerkvergadering van Konfians ^ verlicht door het

licht des Goddelijken Geests, en terwijl de fchok-

king der tegenwoordige fcheuring zelve haar daar

om-
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omtrent inzien verfchaft heeft, zijne Kerk van die v
hoogstfchadelijke leere bevrijd heeft , bij welker voort- ^^^
during ook de fcheuring, welke door dezelve onder- HoofdH.

houden werd , fteeds zou hebben voortgeduurd ! na C. G.

Thans namelijk is verklaard en vastgefteld, dat eene
J^^ ,-^J[

algemeene Kerkvergadering ook zonder den Paus bij-

eengeroepen , en dat de Paus van dezelve in zekere

gevallen geoordeeld kan worden; insgelijks, dat de-

zelve het regt heeft , om wetten of regelen voor te

fchrijven, volgens welke de volheid der Pausfelijke

magt, niet wel op zich zelve, omdat zij fteeds de-

zelfde is^ maar in haar gebruik moet gematigd en

gdeid worden. Ook hebben de algemeene Kerkver-

gaderingen het gezag der Paufen niet zoodanig van

hare befluiten en fchikkingen uitgezonderd, dat aan

dezen eene geheel onbepaalde vrijheid zou toegelaten

zijn , om de voorfchriften , met veel wijsheid inge-

voerd, ligtzinnig af te fchaffon of te overtreden ;

maar alleen dan, wanneer dringende behoefte en

openbaar nut zulks vorderen."

In Januarij 1417 was sigismund van zijne meest- eenedic

al vruchtelooze reize te Konflans terug gekomen ,
"^^^

J^^J
na ook in Engeland vergeefs getracht te hebben , ggzet.

den vrede met Frankryk te bemiddelen, In de eer-

fte zitting, welke de Keizer bijwoonde, befloot de

vergadering den Hertog frederik van Oostenryk ^

die nog eens heimelijk uit de ftad geweken was , en

tegen wien zij al vroeger, omdat hij den Bisfchop

van Trente zijne ftad en kerkelijk gebied ontnomen,

en hem zelven gevangen zou hebben laten zetten,

eene dreigende vermaning ter voldoening, (of een
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Twist
over de

verkie-

zing van

eenen

Paus en

over de

hervor-

ming.

Moniiorium,^ had uitgegeven, nog eens in te da-

gen. Naardien ook de twee Benedictijnen ^ die door

de vergadering naar Peniscola gezonden waren, van

BENEDiCTus nicts dan uitvlugten en tegenbefchul'

digingen ten antwoord kregen, werd hij den 8fl:en

Maart aan de deuren der Hoofdkerk driemaal opge-

roepen. Den eerften April werd dit herhaald , en

hij werd niet alleen voor ongehoorzaam verklaard,

maar men benoemde ook Kommisfarislen , om zijn

Proces te voeren. Eenigen tijd daar na leverden de-

zen een berigt in : de befchuldigingen , welke men

tegen benedictus had ingebragt, waren door eene

menigte getuigen van hoogen ftand onder eede be-

vestigd; evenwel daagde men hem nog een en an-

dermaal in. Eindelijk werd hij in de zeven en der^

tigfte zitting den sollen Julij 1^17 als een meineedi-

ger, die de algemeene Kerk geërgerd, de ingewor-

telde Scheuring der Kerk bevorderd en onderhou-

den, ook den vrede derzelve verhinderd had, als

een van het Geloof afwijkend Ketter en hardnek-

kige overtreder van het geloofs- artikel: Eene hei-

lige algemeene Kerk , die tot ergernis der Kerke

Gods onverbeterlijk was, afgezet. Dit vonnis liet

de Keizer in Konftans onder trompettengefchal be-

kend maken.

Op deze wijze was na vele moeite van de veertig-

jarige fcheuring der Kerk door deze Kerkvergadering

een einde gemaakt, hoewel 'er nog wel tien jaren

verliepen, eer dezelve in alle hare overblijffelen was

uitgeroeid. Thans fcheen de vergadering de handen

ruim te hebben, om te arbeiden aan de verbetering

of
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of hervorming der Kerk in derzelver hoofd en leden ; V
doch dra werd de twistappel opgeworpen, of men ^^F^

niet eerst eenen nieuwen Paus behoorde te verkie- Hoofdfl.

zen ? Dit fcheen aan de ééue zijde natuurlijk, om- na C. G.

dat men zoo lang naar een regtmatig hoofd ver- rori^ff*
hngd had; maar aan den anderen kant was het te -

wachten, dat, als 'er een Paus verkozen was, de

verbetering der Kerk, die van den Paus beginnen

moest, door denzelven geftremd en te leur gefteld

zou worden. Daarom verlangde de Keizer, en met

hem de Duitfche en Engelfche Natiën , dat men

met de Hervorming een begin moest maken. De
Kardinalen integendeel, die voor hunne eer en ge-

gezag vreesden , dreven het tegendeel , met welke

zich de Frnnfchen ^ Spanjaards en Italianen veree-

nigden. De Kardinalen lieten dan door hunnen me-

debroeder d'ailly aan den Keizer en de vergade-

ring een opftel voorlezen, over de verkiezing van

eenen Paus, hetwelk zij hoopten, dat voldoen zou,

volgens hetwelk zij, voor deze keer, eenige andere

Prelaten of aanzienelijke Geestelijken uit de Natiën

,

tot het doen dezer verkiezing , wilden toelaten. Doch

dewijl de Keizer bleef aanhouden , om eerst de Her-

vorming onder handen te nemen, werd de twist he-

viger , en eenmaal zelfs ftond het gefchapen , dat de

'vergadering daar door uiteen zou geraakt zijn. Ook
•gingen de i^r^^'/c/^g;?, die tot hier toe zoo fterk op de

Hervorming hadden aangedrongen, aan de zijde der

Kardinalen over. Een Godgeleerde van Praag hield

'Wel in Junlj 14 17 voor de vergadering eene Predi-

katie, om de noodzakelijkheid te bewijzen, om voor

al-
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V alle dingen de zeden der Kerkdijken te verbeteren ^^

BOEK maar de Kardinalen leverden den volgenden dag aan

H ^ft ^^^ Keizer een fchriftelijk verzoek in, dat de Kerk-

na C. G. vergadering een befluit wilde opmaken , omtrent de

Jaario73. ^rj^e , om eenen nieuwen Paus te verkiezen. Zelfs
tot 1517.

^ voegden zij 'er , beleedigend genoeg voor den Keizer ,

bij, dat hij omtrent Kerkelijke zaken niets kon voor-

fchrijven, fchoon zij tot dus verre hadden goedge-

keurd, dat hij zoo veel deel in dezelve nam.

De Keizer gaf, op dit aanhouden der Kardinalen,

zoo veel toe, dat hij openlijke Godsdienstoefeningen

te Konjians liet houden, om den Goddelijken bij-

ftand af te bidden , tot de verkiezing van eenen

nieuwen Paus. Maar echter fcheen de partij van

den Keizer weder toe te nemen ; daar de Aartsbis-

fchop van Genua hem vermaande, om zich door

geene kunften of beloften , van het groote punt der

Hervorming te laten aftrekken. Een Franfche Beue^

dictijner Abt bernhard baptisce, fchilderde ook

in eene Kerkrede kort daar na in Augustus 1417 ge-

houden , niet alleen den leerfliand in het gemeen ,

maar zelfs vele leden der vergadering af, als zoo

bedorven , dat eene Hervorming niet langer uitgedeld

moest worden. Bijkans de geheele Geestelijkheid,

zegt hij, is aan den Duivel onderworpen; zoo heer-

fchend is bij dezelve Simonie^ onkuischheid , hoog-

moed ,
geldgierigheid , twistzucht , met andere bui-

tenfporigheden. In de Prelaten is boosheid, on-

regtvaardigheid , nalatigheid , onwetendheid , ijdel-

heid, hoogmoed, geldgierigheid, en dergelijke meer,

opgefloten; zij eten de fchapen op, wier herders zij

voor
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voor dezen waren. Aan het Pausfelijke Hof is vol- v
llrekt geene heiligheid; twist en fcheuring maken ^'^F^

daar de gelukzaligheid uit ; regtsregelen en bedrog HoofdfL

zyn daar leven en wellevendheid ; dwingelandij , Si' na C. G.

fjioHie en roofzucht vindt men aan hetzelve in over- l^^l^'^l'
COC i:)!/.

vloed; het is geen Gode behagelijk, maar een hoogst

verfoeijelijk woord : Curia Romana non quaerit ovem

fine lana , waarom ? Omdat het geen Goddelijk

,

maar een Duivelsch Hof is. Maar hier , op de

Kerkvergadering, zijn vele Parizeen van verfchillen-

de foorten, die deels geenen Godsdienst bezoeken;

deels onder denzelven lagchen , flapen en praten ; of

die aan Simonie fchuldig zijn ; ook wel die zich met

wetenfchappen bezig honden , doch niet met God-

delijke, maar met die der Dichters, Wijsgeeren en

voornamelijk der Regtsgeleerden , waar bij zy den

dienst van God geheel verlaten. — Op denzelfden

zin fpraken nog meer anderen.

Doch d'ailly, thans meer Kardinaal dan Her-

vormer , haalde alles bijeen , om zijn voorftel te on-

derfteunen, en deed op het Feest van St, Lodemjk

in 141 7 eene Kerkrede om te betoogen , dat men

geene Hervorming kon ondernemen , zuo lang de

Kerk zonder hoofd bleef. Ook fielden eenige God-

geleerden een goeddunken of advijs op, hetwelk zeer

gunftig voor den Kardinaal was, en de andere partij

met het vermoeden van ketterij bezwaarde. Ook
befchuldigden de Italianen den Keizer , dat hij niet

opregt te werk ging, en dat hij de verkiezing van

eenen Paus verhinderde, ten einde eenen Paus naar

zynen zin te bekomen. Bovendien verliet hem thans

XVÜ. Deel. K ook
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V ook de Engelfche Natie , waar toe de dood van des

BOEK Bisfchop van Salisbury^ robert halam, veel toe-

Hoofdft. bragt , die altijd voor de Hervorming had geijverd

;

na C. G, eindelijk ging de tegenpartij des Keizers in een Pro-

^iWi7 ^^^^ ^^^ uden September 1417 alle palen van eer-

. . bied jegens den Keizer te buiten, in hetwelk zij

zeiden , dat het den Keizer geheel niet toekwam,

dergelijke zaken te behandelen , of te verfchuiven.

De Keizer, die met het uiterfte geduld alles had

gedragen , verliet op het voorlezen van dit ftuk on-

verziens de vergadering , en werd door den Patri-

arch van Antiochi'è en eenige andere Prelaten ge-

volgd, doch men riep hem na: de Ketters mogten

vrij heenengaan ! Eene nieuwe proeve , welke de

Duitfchers namen , om de Kardinalen en de overige

Natiën tot hun gevoelen over te halen, was insge-

lijks vruchteloos. Zij leverden van hunne zijde een

Protest in , waar in zij hunne regrzinnigheid betuigd

hebbende, aanmerkten, dat, terwijl een algemeene

Kerkvergadering bijeen was, het ledigftaan van den

Pausfelijken Stoel niet gevaarlijk kon wezen; dat het

ongeluk der fcheuring uit het verderf der zeden ont-

ftaan was, en dat men daarom eerst het Hoofd en

het Pausfeiiike Hof moest hervormen , ten einde op

deze Hervorming eene goede verkiezing van eenen

Paus te vestigen. De Natie doorloopt de Pausfelijke

Refervatisn van Kerken , Kloosters en Geestelijke

waardigheden ; de Commenden , door welke de Gods-

dienst onderdrukt , de (lichters in derzelver oogmerk

te leur gellield, en de godzalige plaatfen te grond

geholpen worden; de verwachtingen en voorloopigc

fchea-
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fchenkaadien van ontelbare Prebenden aan onkundige V
en zedelooze perfonen; den roof der naïateafchap ^°?^

der Prelaten ; de aanmatiging van een regisgebied dloofdft.

in alle zaken , zelfs wereldlijke ; de uitfielling van ^^ C. G.

twisizaken ; de zondentakfen ; het verkoopen van af- ' ^^'^^'

laten; het toelaten van rondzwervende Ketkelijken^ <

voor geld tot Kerkelijke ambten; eindelijk het opjla-

pelen van verbazende fchatten, waar mede de Paus-

fen hunne nabeftaanden tot eene vorflelijke grootheid

verreikten, ten einde dus de bron aan te toonen,

van alle buitenfporigheden en fcheuringen; eindelijk

befluit de Natie , dat het beter is , dat de Pausfe-

lijke Stoel nog wat ledig fla, dan dat de toekomen-

de Paus door de kwade gewoonte befmet worde,

zoodra hij het befluur aanvaard hebbe.

Desniettemin bewilligde ook de Duitfche Natie tot

het verkiezen van eenen Paus, na het betoonen van

zoo veel ftandvastigheid. De oorzaak hier van was

het eigenbelang van twee Duitfche Prelaten, De

Aartsbisfchop van Riga^ die in grooten twist ge-

wikkeld was met de Duitfche Ridderorde , zag geen

uitzigt, om zijn Aartsbisdom gerust te bezitten; de

Kardinalen boden hem daar voor het Bisdom Luik

aan, en nu had hij tegen de verkiezing van eerien

Paus niets raeer in te brengen. Daar tegen beloof-

den zij het gemelde Aartsbisdom aan den Bisfchop

van Chur ^ die met den Hertog frederik van Oos-

tenryk over hoop lag, en zich door deze belofte

liet winnen. De Keizer dus van allen verlaten, gaf

dan eindelijk toe, dat men tot de verkiezing van

«enen Paus zou overgaan, evenwel onder voorvvaar-

K a de.
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V de, dat deze terftond na het beftiigen van zijnen

BOER troon gemeenfchappelijk roet de Kerkvergadering aan

Hoofdft. ^^ Hervorming zou arbeiden , en niet eer uit Kon-

na C. G flans vertrekken zou, voor dezelve haar beflag had,

tot"^i^f ' ^^ "^^"^ ^^^ *^P ^^ vergadering ééns was , deed

——— men in fchijn zelfs meer dan den toekomenden Paus
Eenige ^^^ g^j^g Hervorming te verbinden. In de XXXÏXfte
befluiten . . , , /-x i nu
tot her- zitttng ^ den pden October 1417, ftelde men eene

vorming, foort van Kerkverbetering , of een middel ten minfte

vast , om dezelve bij alle toekomende misbruiken

ter hand te nemen ; te weten , het houden van alge-

meene Kerkvergaderingen , vijf jaren na het eindigen

der tegenwoordige, vervolgens zeven jaren daar na

weder eene , en eindelijk geregeld ééne om de -tien

jaren. Een ander bcfluit in dezelfde zitting bepaalt

de fchikkingen, indien in het vervolg weder eene

fcheuring van Pausfen mogt ontdaan. Het derde

hejluit bevatte de Geloofsbelijdenis , welke in het

vervolg elke Paus terflond na zijne verkiezing af

zou leggen , doch deze behelsde niets meer , dan

eene belofte, om aan het Geloof getrouw te zullen

blijven , hetwelk de Apostelen , de Kerkvaders en

de algemeene Kerkvergaderingen voorgedragen heb-

ben. In het vierde thans genomen hefluit^ werd be-

paald, dat geene verplaatfmgen van Prelaten naar

andere plaatfen zouden geoorloofd zijn, dan om ge-

wigtige redenen, waar over de Kardinalen zouden

oordeelen. Eindelijk werd in het vijfde hefluit den

, Paus verboden , zich in het vervolg de nalatenfchap

,

(^fpolia , ) der Prelaten en andere Kerkdijken toe te

eigenen; of den Bisfchoppen de hun bij hunne Ker-

ker^-
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kenvifitatien toekomende leveringen en bijdragen , V
QProcuratiofies .) te onttrekken. *°^
Zoo ver ging alles naar vvensch der genen , wien HoofdfL

de Hervorming aan het hart lag. Maar toen de ver- "^ C. G.

ordening zou uitgevaardigd worden, volgens welke
^^j. j-j^*

de eerde pligt des nieuwen Paus zou zijn de Kerk -

te verbeteren, kregen de Duitfchers na lang twisten

eindelijk van de Kardinalen de verklaring: dat de

nieuwverkozén Paus op dusdanige wijze niet kon i

verbonden worden. Woorden, uit welke kortzigti-

gen zelve ligt beduiten konden , dat men zich van

de Hervorming der Paufen niet veel beloven kon.

Echter bewerkte de Bisfchop van IVinchester , Oom
des Konings van Engeland., die toen door Ulm als

Pelgrim naar het Beloofde Land reisde , en dien

men 5 om den vrede te ftichten , naar Konjfans ge-

noodigd had , zoo veel , dat men , niettegen(taande

dezen nieuw verwekten twist , zich eenparig veree-

nigde tot het beftuit, dat de Paus terftond na zijne

verkiezing de Hervorming te gelijk met de Kerkver-

gadering ter hand zou nemen. Zoo werd 'er ook

op begeerte der Duitfchers nog dit ingevoegd: om

welke redenen en hoe de Paus heflraft , ( corrigi ,

)

en afgezet zou kunnen worden. Sommigen , waar-

fchljnlijk Duitfchers , verwekten eenen nieuwen

twist, door te begeeren , dat de Kardinalen geen

deel zouden hebben in de verkiezing van den Paus,

Eindelijk kwam men overeen , dat de Kardinalen

met zes Afgevaardigden van elke Natie hunne ftem-

men tot de verkiezing van eenen nieuwen Paus zou-

den geven.

K 3 In
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V Iri de XLfte zitting, den 3o(len October 1417,

BOEK nam men een algemeen bed uit omtrent een ontwerp

Hoofdd. ^^" Hervorming , betreffende den Paus , welk befluit

na C. G. evenwel vrij duifier was opgefteld. Benevens de

t r^^iy'
verpligting voor den Paus, om terftond aan de ver'

.. betering der Kerk te arbeiden , en wel naar billijk-

Ontwerp jjgj^ g^ ^g goede Kerkre^erins; ^ eer de vergadering
van her . .. ,^

,. n. u
vcrmin? "°S gefloten zou zijn, werd dit eerst vasigelteJd,

voorden dat, indien eerst de Afgevaardigden der Natiën met
^"*' hem overeenkwamen, als dan de overigen met ver-

lof van den Paus vertrekken konden. Dit was toch

in der daad hetzelfde , als de vergadering ontbinden ,

eer de Hervorming tot fland gebragt was, en deze

groote zaak aan de willekeur van den Paus overla-

ten. Hoe het zij , men kwam overeen , dat deze

Hervorming voor den Paus zich zou uitftrekken :

over het getal, gedeldheid en Natie der Kardina^

len — over de Refervatien van den Apostolifchen

Stoel — over de Annaten, de gemeene en kleine

dienstbewijzen — over de uitdeeling der Prebenden

en verwachtingen — over twistzaken , die voor het

Roomfche Hof behooren of niet — over Appellen of

Beroepen op dit Hof — over de bedieningen bij de

Kanfelarij en het Oppergerigt dtr Boetelingen ,

(^Poenitentiaria ,') — over de exemtien en inlijvin-

gen, (^incorporationes ,") die gedurende de fcheuring

gemaakt waren — over de Commenden — over de

bevestigingen der verkiezingen — over de inkomjïen

gedurende het ledigftaan van Geestelijke waardig»

heden , {fructus medii temporis , ) — over de niet

vervreemding der goederen vau de Roomfche en an»
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dere Kerken — over de redenen en de wijze , hae V
en waarom de Paus tot heterfchap genoodzaakt of ^^^
afgezet zou kunnen worden — over de uitroeïjing Hoofdft.

der Simonie — over de Dispenfatien — over de Pro- "^^ ^' ^'

vifien ^ ( of voorbehoudene regten van den Paus en j^'j 1^17*

der Kardinalen op Geestelijke posten) - over de Af-

laten — over de Tienden. Onder de aangehaalde

punten waren de Annatcn een onderwerp van ge-

'fchil tusfchen de Franfche Prelaten en de Kardina-

len , welke laatften dezelve behouden , maar de eer-

den ze afgefchafc wilden hebben , doch dit werd niet

beflist, door den fpoed, met welken men thans tot

de verkiezing van eenen nieuwen Paus overging.

Tot deze verkiezing begaven zich den 8 den No* martinus

vember 14 17 drie en twintig Kardinalen met dertig Y?^ ^ *' ^ tot Paus
Afgevaardigden der Natiën in het Conclave , welks verkoren.

bewaring aan den Keurvorst van Brandenburg en

andere Grooren en Edelen was aanbevolen. Vooraf

werden de verkiezers door den Kardinaal san marco,

Bisfchop van Lodi ^ in ecne openlijke Redevoering

vermaand, om toch zulken Farize'tr niet tot Paus te

verkiezen, als federt XL jaren den fchaapsfial des

Heeren verfcheurd hadden. Ook verzocht hen de

Keizer, die hen bij den ingang in het Conclave ont-

ving, om toch eene onpartijdige keuze te doen, ook

liet hij zich ijverig voor de poort van het Paleis

vinden met de Grooten en Geestelijken, ten einde

al zingende om den Goddelijken bijftand te bidden.

Spoedig was men met de verkiezing gereed. Op
den uden November was de keuze eenparig, ande-

ren echter zeggen met eene groote meerderheid be-

K 4 paald
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V paald op den Kardinaal -Diaken otto van Colonna^

BOEK.
^jjg (jgj^ naam van martinus V aannam. Eigenlijk

Hoofdft ^^^^ ^^y ^^^^^ ^^ derde van dezen naam, maar men
na C. G. had ook reeds te voren de namen martinx^s en ma-

€0^1 ^1^7 ^^^^^ ^^^^ dezelfde genomen,

MARTIN, die uit het vermaarde Romeinfchd ge-

Zijn ka- flacht der colonna's afftarade, was omtrent LX
rakter. .

, ,.,„,,
jaren oud , toen luj den Pausleiijken troon beklom.

Hij wordt befchreven als een minzaam, zachtmoedig

man, en een beminnaar der geregtigheid , die zich

als Paus zeer werkzaam betoonde, weinig fprak ,

maar zoo voorzigtig was in zijn handelen, dat men

eer vernam , dat iets gefchied was , dan men geloof-

de, dat hij *er op gedacht had. Alleen berispt

wiNDECK, Raad van den Keizer sigismund, die

de Gefchiedenis van dezen Keizer befchreven heeft,

in dezen Paus, dat hij, na een arm en befcheiden

Kardinaal geweest te zijn, een zeer geldzuchtig Paus

geworden is.

Groot was de vreugde ovi:r deze verkiezing, waar

door de fcheuring van meer dan XL jaren nu weg-

genomen en de Kerk weder van een algemeen er-

kend hoofd voorzien was. De Keizer zelve fpoed-

de zich naar het Conclave^ en de verkiezers plegtig

bedankt hebbende, viel hij voor den nieuwen Paus

neder en kuste deszelfs voeten, wordende van de-

zen broederlijk omhelsd. Ondertusfchen moet deze

vreugd bij hem en alle verftandige lieden fpoedig ge-

temperd zijn geworden , alzoo de nieuwe Paus

,

zonder acht te (laan op de door de Kerkvergadering

gemaakte aanmerkingen ter verbetering van het Paus-

Iw-
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fèlijk Hof reeds den tweeden dag na zijne verkie- V
King de Kanfelarijregelen van zijn Hof liet opftel- ^^^

kn , welke de hatelijke aanmatigingen der Paufen Hoofdft.

omtrent de Refervatien ^ Exfpectances ^ Dhpe^ifa-^'^^ ^'^»

tien ^ Exemtien^ Annaten ^ ledigftaande Geestelijke
^^^ i^irl

Posten , Aflaten en dergelijken weder bevatteden ; —
dus bij voorbeeld, behield de Paus zich voor alle

hooge waardigheden in de Kathedrale Kerken naast

de Bisfchoppelijke, als ook de voornaamfte in de

Kollegiale Kerken , Priorfcliappen , Proostdijen, en

andere Posten in de Monnikenorden , en over het

geheel alle Prebenden, welke zijne Hof bedienden en

de vrienden der Kardinalen hadden, of in het ver-

volg bekomen zouden ; hij bepaalde , hoe het gaan

zou met de verwachtingen ^ en wat daar voor be-

taald zou worden. Bij flot dreigde de P;ius, de

vervloekte lasteraars ^ aan welken de mishrttiken van

het Roomfche Hof tot voedfel gediend hadden , en

die onkruid zaaiden , om den roem van dit Hof te

verdonkeren ^ te zullen ftrafFen en uitroeijen. Dit

was toch in der daad openliik den draak fieken met

de Hervorming, welke de Kerkvergadering tot een'

eerden pligt van den nieuwen Paus gemaakt had.

Deze regelen werden \\t\ eerst den aöften Februarij

1418 bekend gemaakt, maar derzelver aanwezen kon

reeds vroeger niet verborgen blijven ; en toen zij

openlijk verfchenen , volgde 'er echter geene uitdruk-

kelijke tegenfpraak tegen.

Daar gebeurde wel het een en ander, terftond na De Paus

de kroning van den Paus , ten einde eene Hervor- ^^^^ ^^^°

ming te bewerken , maar dewijl de Paus *er niet hervor-

K 5 zeer «li^S.
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V zeer toe geneigd was , had dit werk ook weinig te _

BOER beduiden. De Franfche Natie verzocht wel aan ha-

Hoofdil '"^" Koning, om den Paus daar toe te bewegen,

na C. G. maar kreeg ten antwoord: „ Toen wij begeerden,

corJ?!?'
^^^ ^^ Hervorming voor de verkiezing van eenen

m Paus zou ter hand genomen worden, wildet gij lie-

ver , dat deze verkiezing vooraf zou gaan. Nu hebt

gij eenen Paus even als wij ; fpreekt met hem over

deze zaak; dewijl zij thans niet tot ons behoort »

zoo als gedurende het ledigflaan van denRoorafchen

Stoel." MARTINUS gaf echter den fchijn , als of hij

aan het verlangen der vergadering wilde voldoen

,

en begeerde, dat de Afgevaardigden der Natiën met

zes Kardinalen aan de Hervorming zouden arbeiden,

g.lijk dan ook de Duitfdie Natie ten dien einde

een opftel overleverde. Met dit al genoot de Paus

groot aanzien en gezag. In het eerfte Kor.flflorie^

hetwelk hij te Konjinm hield, kwam ook eene klagt

van Duitfche Vorsten over malkanderen voor. In

Januari] 1418 erkende hij sigismund plegtig voor

Roomsch Koning, en liet hem door twee Kardinalen

eene gouden kroon opzetten. Te Rome was ziine

heerfchappij ook vaster gevestigd; en dewijl 'er hem

veel aan gelegen moest zijn, om den voormaligen

Paus joANNES, thans balthazar costa, niet in.

eens anders magt te laten, befloot de Kerkvergade-

ring, dat deze aan den Paus zou overgeleverd wor-

den, die over zijn verder lot beflisfen zou.

Terwijl echter de Paus nog talmde met de Her-

vorming onder handen te nemen , deed de Duïtfcht

Natie met den aanvang des jaars 1418 nieuwe ver-

tod-
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toogen , om op dezelve aan te dringen ; waar door V
de Paus zich eindelijk gedrongen zag , om in Ja- ^^^
nuarij van dat jaar een ontwerp van Hervorming Hoofdft.

over te leveren , waar in hij fchijnbaar in verfchei- ^^ C. G,

dene dingen aan de hand kwam , maar toch zoo rori^f?'
veel voor zich behield , dat het verlies voor hem
niet aanmerkelijk kon zijn. Hij bepaalde het getal

der Kardinalen op vier en twintig , uitgezonderd,

wanneer de eene of andere Natie 'er geen eenen zou

hebben; ook bewilligde hij, omtrent de eigenfchap-

pen, welke men in hun gevorderd had. De Refer»

vatten zou hij naar het Kerkelijk Regt waarnemen.

Verwachtingen beloofde hij flechts voor ééne Pre-

bende te zullen fchenken ; de Annaten verklaarde hij

voor noodzakelijk tot onderhoud van den Paus en

de Kardinalen. PJeitgedingen over zaken, die niet

tot het Geestelijk gerigt behoorden , zouden aan het

Roomfche Hof niet aangenomen worden ; uitgezon-

derd, als de beide partijen daar mede te vrede wa-

ren, of als het noodig was, om daar door de ge-

regtigheid te handhaven. Huwelijkszaken zouden

daar ook niet voor getrokken worden , behalve door

Appellen. AUe Exemtien en Incorporatien van Ker-

ken, welke federt den dood van gregoriüs XI,
of het begin der groote fcheuring , tot ftand ge-

bragt waren , zouden vernietigd worden. Hij maak-

te ook bepalingen omtrent de Commetiden ; op de

inkomden van ledigflaande Prebenden wilde hij gee-

ne aanfpraak maken. Het artikel omtrent het af-

zetten van eenen Paus fcheept hij kort af met ^qzq

woorden: „ Het fchijnt niet noodig te zijn, gelijk

het
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V het ook aan verfcheidene Natiën niet noodig ge-

BoEK ichenen heeft, daaromtrent iets nieuws uit te den-

Hoofdll. ^^'" ^f ^^ verordenen. Tegen de Simonie verklaar-

na C. G. de hij zich allerijverigst. De Dispenfatien , door

\^Q^
^.'^'i fchisinatieke Paufen gefchonken , deed hij te niet.

* Alk Aartshisfchoppen , Bisfchoppen en Abten zou-

den zich in hunne fliften onthouden» Ten aanzien

van ouderdom van jaren zouden de Dispenfatien

niet boven de drie jaren uitgeftrekt worden. Voor

zich zelven en de Kardinalen behield hij wel , uit

hoofde van hunne behoefte, Prehenden voor; maar

flechts van minder foort. Aflaten beloofde hij vol-

ftrekt niet te menigvuldig te zullen geven , opdat

zij niet in verachting zouden komen; en Tienden

in het geheel niet te zullen uitfchrijven , ten ware

ten beste der algemeene Kerk, en naar den raad der

Kardinalen en Prelaten.

Dit ontwerp was eigenlijk bedemd, om aan de

Natiën in het algemeen te voldoen, maar behalve dit

vond de Paus fpoedig middel , om met de Natiën

afzonderlijk te handelen. Dus floot hij een vergelijk

of Concordaat , met de Duitfche Natie , omtrent etf

punten, bijzonder omtrent de Simonie der Geestelij-

ken. Doch dit vergelijk zou flechts vijf jaren du-

ren, na verloop van welken elk zijne regten zoki

kunnen hernemen. Een bijvoegfel, hetwelk na wei-

nige jaren alles tot dien ftaat terug kon brengen,

over welken men zoo fterk geklaagd had. Een der-

gelijk verdrag trof hij ook met de Engelfche Na-

tie; doch met de Franfche bereikte hij niet zoo-

fpoedig zijn oogmerk. Hij ftelde ook voor dezelve

een
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een Concordaat op, maar dit werd in Junij 1418, V
toen het aan het Parlement werd voorgelegd, van ^^^*

hetzelve verworpen, omdat het op deAnnaten ^"^^^^ ^ooïd^.

aandringen , daar reeds vroeger de Koningen van na C. G.

Frankr\k den uitvoer van alle geld of gelds waarde
)^^'"'°73'

•^ ^ °
tot 1517.

naar Rome verboden hadden. Hier kwam nog bij, -___
dat de Daufijn, die thans in naam van den krank-

zinnigen Koning karel regeerde, martyn niet ter-

ftond voor regtmatigen Paus erkende, hetwelk niet

gefchiedde, voor dat de Franfche Afgevaardigden

van de Kerkvergadering waren thuis gekomen.

Zonder zich veel om de gevolgen van zijne Con- martyn

cordaten te bekommeren , deed martyn te Konflans \';i'biedt

allepppel-

nog eenen flap, welke duidelijk toonde, hoe weinig len van

acht hij op de Kerkvergadering floeg, aan welke hij den Paus

nogtans zijnen troon te danken had. De Polen had-
^erkver-

den hem willen bewegen , om een beleedigend en gadering.

oproerig gefchrift van eenen Dominiknner tegen hun-

nen Koning en tegen hunne Natie te veroordeelen

;

dit van hem niet kunnende verkrijgen, appelleerden

zij op eene aanftaande Kerkvergadering, waar op de

Paus eene Bulle in het Konfiflorie liet voorlezen ,

welke met de uiifpraken der vergaderingen te Pifa

en te Konflans regelregt (Irljdig was, alzoo dezelve

bepaalde: dat men in geen geval van den Paus ap-

pelleren , of deszelfs oordeel en uitfpraak in geloofs-

zaken ontwijken mogt; waar tegen de vermaarde

GERSON eene Verhandeling fchreef, in welker flot

hij echter verklaarde , dat hij dezelve meer tot on-

derzoek der waarheid had gefchreven , dan om den

paus te berispen; wiens verordening, in zoo verre

die
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V die eene daadzaak betreft, aan geene Theologifche

BOEK berisping onderhevig was; maar voor zoo verre het

Hoofdft. J'sgf aangaat , naar de meening zijner vereerders ,

na C. G. eenen redelijken en waren zin toe kon laten.

tot"^^7*
^"^ kwamen zelfs mannen, als gerson , m.et al-

Ie hunne vrijmoedigheid voor het Kerkelijke Regt,

tot onderdanigheid voor hunnen Opperheer, en knie-

buigingen voor den Paus terug. Ook ging martyn
V zijnen weg voort, als of 'er geene Kerkvergade-

ring te Konflam geweest was. In de XLIIIfte z/V-

ting^ den aiften Maart 1418, wanneer hij zelve

voorzat, liet hij door eenen Kardinaal zekere veror-

deningen voorlezen , waar op een ander Kardinaal

,

in naam der Natiën, zoo als hij ten minften verze-

kerde, antwoordde, dat zij haar, gelijk ook de ge-

flotene Concordaten , behaagden , en dat daar door

aan het hefluit omtrent de Hervorming der Kerk

voldaan was.

Einde der Hier mede oordeelde de Paus, dat geheel aan de

Kerkver- beftemming van deze Kerkvergadering voldaan was;

te Kon- waarom hij zich voorts enkel nog onledig hield met

ft^ns. eenige Kerkplegtigheden. Zoo liet hij op Witten

Donderdag zijne Bul van Excommunicatie tegen

Heidenen , Ketters , Scheurmakers , Grieken
, ^0-

den^ PETRUS van Luna, als ook tegen vervalfcher»

van oude gedenkflukken en de munt, afkondigen
;

cene der eerde ontwerpen tot die geduchte Nacht'

maals - Bulle , ( BuUa in coena Domini
, ) zoo als

zij naar het ftichtingsfeest des Heil. Avondmaals ge-

noemd wordt, welke ledert urbanus Vin de twee-

de helft der XlVde eeuw allengs ia dien vorm ge-

bragt
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bragt is, in welken zij voor dezen te Rome in de V
Hoofdkerken werd afgelezen. In de XLIVfte zitting ^^^
liet de Paus aflezen , dat hij volgens befluit der HoofdfL

Kerkvergadering eene volgende bepaald had, te Pifa i^a C. G,

te houden. Eindelijk volgde de XLVfte en laatfte ^^^\lll'
zitting dezer Kerkvergadering , eene van de onftui-—^—
migdien; alzoo de Poolfche Afgezanten 'er flerk op

aandrongen , dat het bovengemelde gefchrift zou ver-

oordeeld worden, en toen zij van den Paus geboden

werden te zwijgen, op (Iraffe van den ban, tegen

dit gedrag protegeerden , en aan de eerstvolgende

Kerkvergadering appelleerden. Ondertusfchen liet de

Paus de Bulle tot het fcheiden dezer vergadering

voorlezen, in welke hij tevens aan alle derzelver le-

den, en aan hun gevolg, eens in hun leven een

volkomen aflaat van alle hunne zonden fchonk, wel-

ke weldaad hij zelfs uitftrekte tot het nut van hun-

nen dood; waar voor zij enkel twee achter een vol-

gende jaren op vrijdag vasten , of, indien zij daar

in verhinderd werden, andere goede werken doen

zouden» Aan den Keizer ftond hij voor een jaar

toe , de Tienden yan alle Kerkelijke goederen in ge^

heel Duitschland ^ waar tegen de Duitfche Kerken

zich vergeefs bezwaarden. Ook deden de Franfchen

eene vergeeffche poging, ora den Pausfelijken Stoel

weder naar Avignon te brengen. Op den löden

Mei 14 18 reed martyn , in kostbaren Paufelijken

fieraad gekleed, onder eenen hemel, die door vier

Graven gedragen werd, terwijl de Keizer aan de

regter* en de Keurvorst van Brandenburg aan de

linkerhand den teugel van zijn paard hielden, waar

op
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V op nog andere Vorsten volgden , die de paarden-

BOEK dekken hielden, verzeid van al de Geestelijkheid en

Hoofdft. Adel, ten getale van wel 40,000, te paard, uit

na C. G. Konftans.

10^1^ 17' ^"^ eindigde deze Kerkvergadering, welke zoo

' verbazend veel gekost , welke zoo ijverig gearbeid ,

Beoorde- ^^ 200 goede hope op verbetering gegeven had,

zonder eenig wezenlijk nut gefticht te hebben; al-

leen de langdurige fcheuring in de Westerfche Kerk

was geheeld, alhoewel 'er nog omtrent tien jaren

verliepen , eer derzelver gevolgen geheel waren weg-

genomen; zij had ijverig hare regten tegen de over-

heerfching der Paufen voorgedaan , maar moest dul-

den, dat de door haar verkorene Paus deze over-

heerfching , als om haar te befpotten , voor hare

oogen uitoefende; van de Hervorming der Kerk in

het hoofd en de leden werd zoo veel als niets be-

werkftelligd. De Keizer sigismund , die zich zoo

vele moeite gegeven had , werd , door de onftandvas-

tigheid van velen, en door de (treken en listen der

Kardinalen en der Geestelijkheid gedwarsboomd en

in zline goede oogmerken te leur gerteld , waarom

hij ook, door eenen Gevolmagtigden affcheid nemen-

de van de vergadering, betuigen liet, dat, indien 'er

verkeerde dingen gefchied waren, men hem daar

van de fchuld niet moest toerekenen. Van de ove-

rige verrigtingen dezer vergadering, haar onderzoek

van de gevoelens der Husfiten ; het veroordeelen en

laten verbranden van joannes hüs en HiëRONYMus

VAN PRAAG; van het veroordeelen der gevoelens

van wikleff; van haar befiuit; dat het Avond-

maal
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tnaal aan de Leeken zou bediend worden^ zonder v
aan dezelven den gewijden kelk mede te deelen; ^^^^

van de Kationifaüe of Heiligverklaring der H. bri- Hoofdll.

GITTA ; van het vermaarde gefchrift van den Fran- "a C. G,

ciskaner joan petit , ter verdediging van den Tij- lor^x^^r*

rannenmoord, en andere ziJlen wij op de behoorlij-

ke plaatfen nog moeten fpreken. Met dit alles is

zoo veel zeker, dat de worfteliiig van den edelen

geest van vrijheid tegen eene Kerkelijke overheer-

fching in deze Kerkvergadering zich heeft beginnen

te openbaren, welke vervolgens voortgezet, en met

zoo uitmuntende overwinning eindelijk bekroond is

geworden. Het kon dus ook niemand bevreemden,

dat deze Kerkvergadering bij de voorflanders der

Paufelijke Hoogheid geenen goeden reuk heeft, hoe

zeer men op de Kerkvergadering van Trente ^ op

welke men overigens kwalijk duldde , dat zij ge-

noemd werd, haar gezag gebruikt heeft, tegen de

genen , die het gebruik van den kelk in het Avond-

maal weder herfteld wilden hebben.

De Gefchiedenis dezer Kerkvergadering is door

verfcheidene Schrijvers te boek gefteld. Inzonder-

heid behoort hier toe herman van der hardt,
die eenen rijken voorraad van ftukken en fchriften

tot dezelve behoorende verzameld en uitgegeven heeft

in de jaren \(i)-j tot 1700, in IV Deelen in Folio,

te Frankfort , waar bij in 1742 een Register ge-

voegd is. Door deze verzameling werd jakob len-

FANT in ftiat gedeld tot het befchrijven van de

Gefchiedenis dezer Kerkvergadering, ( Hiftoire du

Concile de Conftance ^ Amfterdam 1714, in II Dee-

XVII. Deel. L len
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V len in Quarto,) welke, hoe onpartijd^ ook opg&f

"^^^
fteld , hij echter zich genoodzaakt zag ^ bij de twee-

Hoofdft. ^s uitgave te verdedigen; in het hmst der voor-

na C G gaande eeuw , (1782-178Ó. ) heeft roiko, Profes-

tori?i7 ^^^ ^^ Graz^ naderhand te Praags eene zeer goede

Gefchiedenis van dezelve geleverd in IV Deelen,

om geene andere Schriivers op te noemen.

De V^My Het gezag van den Paus martinus V nam vau
MARTI- "jj ^ jij^

jjjggj. ^.Qg^ jj^ Frankr^k werd in het

ranke we- jaar 1422 het verbod wel nog vernieuwd , om gee-

derinhecjjg gelden naar Rome over te zenden, waar tegen

Rome. 's Paufen Nunciusfen 'm last kregen , om de weder-

ipannigen in den ban te doen, gelijk zij. ook als-

een' grondregel beweerden , dat men het oordeel van

den Herder moest eerbiedigen en volgen , al ware

ket ook onbillijk, hetwelk aan den vermaarden ger-

soN aanleiding gaf tot eene Verhandeling, waar 'm

hij de valschheid van dezen regel aantoonde, even-

wel wist de Paus 'sKonings moeder en broeder te

winnen, waar door de Koning karel VII in het

jaar 1424 overgehaald werd tot een bevel, dat alle

PaiifeUjke beQuiten zoo wel over het uitdeelen vao

Prebenden, als over de oefening van regtsgebied ,

even als ten tijde van klemens VII en benedictus

XIII zouden gehoorzaamd worden, waar tegen de

voorgaande Koninkliike verordeningen niets gelden

zouden. Hoewel 'sKonings Prokureur -Generaal in

het Parlement verhinderde, dat dit bevel door het

Parlement bekrachtigd werd , fchoon het niet be-

kend is, hoe lang deze tegenfpraak geduurd heefr,

Middeleiwijl was de Paus van Konftans naar Flo'*
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tence gereisd, alwaar hij zich tot in September 1420 V
onthield, dewijl een groot gedeelte van zijn eigen '^"^

gebied nog in vreemde handen was. Men had hem Hoofdft.

te Florence met veel eerbied ontvangen , maar de "^ C. G.

Florentijnen ^ die door rijkdom zeer dartel waren , \^^ ^J^*

en niemand achtten, hadden ook vervolgens weinig

met den Paus op , zelfs zongen de jongens op ftraat:

Papa Martino non vale un quattrlno. (Paus i\tar-

TiNUS is geen oortje waard!) Evenwel trof hij,

door bemiddeling der Florentijners ^ eenen zoen met

den Veldoverften braccio, die zich tot befchermer

van Rome had opgeworpen, gelijk hij ook vervolgen»

Bologna tot gehoorzaamheid noodzaakte. De Ko-

ningin joANNA van Napels^ wier krijgsvolken tot

hier toe den Engelenburg nog bezet hielden, ruim-*

de hem dit flot insgelijks in, als ook de fleden Os-

iia en Civita Vecchta,

Gedurende het verblijf van martinüs V te Flo- Dood va*

rence^ kwam zich de gewezene Paus joannes XXUI ^y^^"^'

aldaar voor hem verootmoedigen, martinüs bleef

voor dezen nog fteeds in bekommering, alzoo velen

zijne afzetting als met geweld gefchied en onregtma-

tig hielden, in welk geval ook de verkiezing van

Biartinus niet wettig kon wezen, ook vreesde hij,

dat de Duitfchers^ zoo hij in Duiuchland bleef,

zich den eenen of anderen tijd van denzelven als eea

fpeelpop tegen hem zouden kunnen bedienen, joan-

jjEs , of thans weder balthazar cossa , zat nog"

te Heidelberg gevangen, alhoewel martinüs den

Keurvorst van den Pahz ontflagen had van de ver-

pligting, om hem te bewaren. Eenige Fhrentijnen

L a ver-
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\r verzochten den Paus ook ernftig, om hem zijne vrij»

BOEK heid te fchenken , hetwelk hij beloofde. Ondertus-

Hoofdft
fchen kocht cossa zijne vrgheid van den Keurvorst

na C. G. voor 30,000 Goudguldens , en fpoedde zich naar

jaario73 /f^//s begevende zich naar zijnen vriend thomas
tot 151 7.

90 >

, FRAGOSo , toen Doge van Genua» AJaar onverziens

verfcheen hij in Mei 1419 in een haveloos gewaad

te Florence^ waar hij zich aan de voeten van den

Paus kwam werpen. De Paus fchonk hem niet al-

leen zijne vrijheid , maar benoemde hem ook tot

Kardinaal -Bisfchop van Tuscoli ; doch hij overleefde

deze nieuwe waardigheid nog geen jaar, en ftierf

,

gelijk men meent , van hartzeer , omdat hij zich niet

aan een ambteloos leven gewennen kon. Hij heeft

een Boek in verzen gefchreven , over de verander-'

lijkhe'id van het geluk ^ (^ de verietate fortuna , )

waar toe hem zijne eigene ondervinding in de laatfte

j- jaren ftoffe genoeg kon aanbieden.

Eindevsn Terwijl martyn zich nog te Florence ophield

,

BENEDiG-
^^^^ 2ich insgelijks hoop op , dat ook ten aanzien-

en der van eenedictus XIII de fcheunng volkomen een

fcheuring gj^^ie gou nemen. Deze had nog fteeds zich in zij-

nen kleinen kring als Paus blijven dragea. Twee

van zijne vier Kardinalen , welke hij nog had , had-

den dooF Afgevaardigden hunne onderwerping aan

de Kerkvergadering van Konfians Jaten verklaren,

met deze zond de Kerkvergadering eenen Kardinaal

aan benedictüs , maar dezelve kon hem nift ot

afrtand bewegen, waarom hij hem den ban aankon-

digde. Ongelukkig geraakte martinus in twist met

ALFONSUS , Koning van Arragon , die daarom

voort»
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voortging met benedictus , of gelijk hij alom bui- V
ten zijn gebied genoemd werd, petrus van luna ^^^^

t€ befchermen. Deze had thans weder vier Kardi- Hoofdfl.

nalen , die echter allen te Florence kwamen , om na C. G.

den wettigen Paus te erkennen; evenwel bleef hij
J^^''^°73*

volhouden , en had ook het genoegen , dat bij in i

zijnen kring in het jaar 1424 als Paus gedorven is.

Zijne Kardinalen hielden zijnen dood verborgen, en

plunderden zijne nalatenfchap. Kort daar na verko-

ren drie van dezelve, door den Koning aangefpoord,

den Kanunnik van Barcelona , ^gidius munoz , tot

Paus , die den naam van klemens VIII aannam.

De vierde Kardinaal, met deze keuze niet te vrede,

benoemde zich eenen Paus op zijne eigene hand,

benedictus XIV, wiens geflachtnaam men niet

kent, en die ook niet verder te voorfchijn komt,

klemens zelve was in zijne nabuurfchap zock wei-

nig geliefd, dat de inwoners van Falentia op het

punt waren , om hem in Peniscola te belegeren

,

maar alfonsus noodzaakte hen , daar van af te

zien, ja martyn verweet dezen Koning zelfs, dat

hij den Tegenpaus belet had, daar hij voornemens

was , zijne waardigheid vrijwillig neder te leggen.

Maar toen de goede verftandhouding tusfchen den

Koning en den Paus herdeld was, werd 'er in het

jaar 1429 , onder voorzitting van den Kardinaal

-

Legaat van Foïx^ een Kerkvergadering gehouden te

Tortofa, op welke de Tegenpaus aflland en den eed

van trouwe aan martinus deed , ontvangende tot

eene fchadeloosftelling het Bisdom der Balearifche

Eilanden. Nu eerst nam dus de fcheuring, die

L 3 vyf-
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V vijftig jaren geduurd liad, volkomen een einde.

BOEK jj, ^ien tusfchentijd was martin us V te Rome

HooWfl. gekomen, hetwelk hij in het diepfle verval vond.

na C. G. Hier gedroeg hij zich nu in alles als een Paus , die

Jaario73.
^^^ ^^ gaufche Kerk vereerd werd. Hij befchermde

* LODEWYK , Hertog van Anjou , tegen de Koningin

Kerkver- jqanna ; ook zocht hij eenen kruistogt tegen de

fe'siena? Turkentot ftand te brengen, en vermaande alle Vors-

ten tot eenen oorlog tegen de Ketters in Bohemen

enz. In 1423, den tijd, op welken de Kerkverga-

dering te Pavia zou gehouden worden, gelijk te

Konftans bepaald was , vergaderden in die ftad ver-

fcheidene Prelaten, maar dewijl de pest zich aldaar

openbaarde, werd de vergadering verlegd naar Si&'

na-, alwaar dezelve in het gemelde jaar onder voor-

zitting van Pausfciijke Legaten hare handehngen be-

gon. Doch alles, wr.t 'er verrigt werd, bepaalde

zich tot eene nieuwe veroordeeling der Wikklefiten

en Husfiten^ aan wier vervolgers aflaat werd aange-

boden ; tot eene herhaalde veroordeeling van petrus

VAN LUNA en zijne aanhangers; en tot eenige flap-

pen ter vereeniging der Griekfche Kerk met de Room"

fche. Het gevvigtigfte , hetwelk men van haar had

behooren te verwachten, eene Hervorming, kwam

niet eens in overweging. Onder verfchillende voor-

wendfels liet de Paus in het jaar 1424 bekend ma-

ken, dat na zeven jaren te Bazel eene nieuwe Kerk-

vergadering zou gehouden worden. Hij zelve gaf

voorts nog eenige verordeningen bijzonder betreffen-

de de Kardinalen., hetwelk het voorkomen moest

hebben van eene Hervorming van z^jn Hofp en ter-

wyl
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^ijl hij tnet de Gallikaanfche Kerk twistte, die de V
vrijheid der Kerk tegen de Pausfelljive overheerfcbing ^'^^^

verdedigde, beftrafre hij in het jaar 1426 den Bis- Hoofdft.

fchop van Winchester in Engeland zeer hevig , dat "^ d G.

hij geen zorge droeg, dat de vrijheid der Kerk niet
Iq^'^^^jI*

ongeftraft beleedigd werd , maar hij verftond door .

vrijheid der Kerk geheel iets anders dan de Fran-

fchen daar door verftonden ; deze trouwens bedoel-

den de vrijheid der Kerk van de overheerfching der

hooger Geestelijkheid, en de Paus de vrijheid der

Geesreiijkheid van de inbreuken der Vorsten en ver-

aiogende Leeken.

In het jaar 143 1, in 'hetwelk de Kerkvergadering Dood vaa

t^ Bazel eenen aanvang moest nemen , overviel hem ^^^tinus

op den aoften Februari) eene beroerte, welke een

einde van zijn leven maakte. Hij werd, zegt pla-

tina, van het Roomfche volk en Geestelijkheid met

zoo veel tranen ten grave geleid, als of de Kerke

Gods en de ftad Rome van haren eenigen en bes»

ten Vader beroofd ware.

Op den 3den Maart 1423 verkoren 14 Kardinalen eugenius

te Rome den Kardinaal - Priester van St. Klemens , J7
^^^^^

ir2.U,S

GABRiEL VAN coNDOLMiERE , tot Paus , die den

naam van eugenius IV aannam. Hij was in het

jaar 1383 te Venetië uit een aanzienlijk geflacht ge-

boren, gelijk de broeder zijner moeder gregorius

XÜI, en naderhand zijn zusters zoon paulus II

ook de Pausfelijke waardigheid bekleed hebben, In

het Conclave had hij met de andere Kardinalen een

merkwaardig befluit helpen nemen, hetwelk hij ook

terftond na zijne verkiezing door eene BuUe bekrach-

L 4 tig-
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V tigJe, w.iar in deze voo'-ftellen begrepen waren. Di
BOEK

riiewA'e Paus zou het Roomfche Hof in het hoofd

Hoofdft. ^^ ^^ leden , met raad der Kardinalen , hervormen»

na C. G. Den zetel van het Pausfe'ijke Hof zou hij zonder
Tont»! Q 7*2

Jqj
j.j>' bewilliging der Kardinalen niet verplaatfen. Hij zou

naar rade der Kardinalen eene algetneene Kerkver-

gadering op den bepaalden tiid en plaats houden,

en op dezelve de algemeene Kerk , in geloof , leven

en zeden , zoo wel in de Geestelijken als Wereld-

lijken , hervormen. Hij zou de Kardinalen benoemen

volgens de fchikking te Konflans gemaakt. Hij

zou zich geen meester maken van de goederen der

Kardinalen. De Vafallen der Roomfche Kerk en

alle Bevelhebbers derzelve, zouden, bij het affter-

ven van den Paus , de bevelen der Kardinalen moe-

ten gehoorzamen. De Paus zou aan de Kardinalen

de helft der belastingen en andere inkomflen der

Roomfche Kerk overlaten. Zonder hunne bewilli-

ging geenen oorlog voeren, verbonden aangaan of

nieuwe belastingen invoeren. Eindelijk in alle deze

zaken en andere , vi^aar de raad der Kardinalen wordt

ingenomen , hunne namen en bewilliging in zijne

Breves laten invoegen. Ondertusfchen werd van dit

alles in het vervolg zoo veel naargekomen , als de

Paufen goedvonden.

EUGENiiTs Reeds lang waren te Rome de beide huizen co-

vernedert LONNA en oRsiNi als hoofden van twee partijen aan-

coLOKNA gezien. De voorgaande Paus martyn V was uit

het eerfle huis afgeflamd , terwijl de tegenwoordige

EüGENius IV zijne waardigheid meest aan het huis

ORSINI te danken had. Kort na zijne verheffing

eisch-
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eischte deze van de colonna's den nagelatenen v
fchat van zijnen voorzaat als ook de fleden en flo- boJ'-k

ten terug, welke zij verkregen hadden. Op hunne
Hoofdft

weigering kwam men tot dadelijkheden. De Paus na C. G.

vervolgde de vrienden van riartyn, en liet yekn'^^^^°^^'^
cot 1517,

van dezelve ter dood brengen; ook deed hij het Pa- ——

—

leis van zijnen voorzaat omver halen , en deszelfs

wapen overal wegnemen. Ook dwong hij met hulp

van JOANNA , Koi ingin van Napels^ den Vorst van

Sakrno, den voornaamftcn der colonna's tot on-

der vverping, terwijl de Koningin aan denzelven ook

het Vorstendom van Sakrno ontnam.

Inmiddels moest de Kerkvergadering te Bazel op De Kerk-

den qden Maart 14^1 eenen aanvang nemen, welken ^'ergnde-

MARTYN V volgens het befluit der Kerkvergadering ^^zel ge-

van Konftans had uitgefchreven , hebbende hij te- opend.

vens den Kardinaal julianus c^sarini beftemd

,

om in zijnen naam in dezelve voor te zitten, eu-

GENius, die den Kardinaal dair in bevestigde, be^

lastte hem echter in Mei 143 1, dewijl 'er bijkans

nog niemand tot de vergadering was aangekomen,

eerst de Boheemfche of Husfiiifche zaken te bezor-

gen, daar men nu reeds in het elfJe jaar met deze

Godsdienstpartij eenen voor den Keizer en het Paus-

felijke Hof ongelukkigen oorlog voerde. Dewijl de

Kardinaal niet zoo fpoedig terug kon komen , zond

de Paus intusfchen j^an polmar , Auditeur van het

Heilige Paleis, en joan van ragusio, Prokureur

Generaal van de Orde der Dom'inlkanen naar Bazel^

die op den asften Julij 143 1 de vergadering begon^

nen met een matig aantal Prelaten, doch te gelijk

L 5 be-
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V bedoten niets van gewigt te behandelen, voor dat

BOEK ^Q vergadering talrijker zou wezen. Na de aankomst

Hoofdfr. ^^s Kardinaals werd den i4den September des ge-

na C. G. melden jaars de eerj^e zitting gehouden, in welke

toi'\%?'.
°"^^'' ^^^^^^^ ^^ voorwerpen der werkzaamheden

m van dezelve bepaald werden , tot deze drie (lukken

:

I. Het uitioeiien der Ketterij; II. het herflellen van

den vvtdt onder de Christenen en III. de Hervor-

ming der Kerk.

De?pus Op voorflel van den Kardinaal julianus , die in

w'l de ^^ri veicltoït dezes jaars ondervonden had, dat de
Kerkver- ^^ ^ , , , .

gr.deriP? Husftten door geweld met te dwingen waren, werd
ODtbinden 'er van wege de vergadering den i5den October

1431 een Brief afgevaardigd aan de Geestelijkheid,

den Adel, en het ganfche Volk van Bohemen ^ om
hen uit te noodigen , door Afgevaardigden voor de

vergadering te verfchijnen, met belofte van die te

zullen hooren. Euvel werd dit van den Paus opge-

nomen, die dit fchrijven en eenige andere omflan-

digheden tot een voorvvendfel gebruikte, om in No-

vember aan zijne Legaten te belasten , dat zij de

vergadering moesten ontbinden, en eene andere, na

anderhalf jaar te Bologna te houden , zouden aan-

kondigen. Hier tegen verzette zich de Kardinaal-

Legaat, met een ongehoord voorbeeld, in eenen vrij-

postigen en nadrukkelijken Brief. De Paus echter,

die wist, dat de leden der Kerkvergadering over het

algemeen zeer tegen hem waren ingenomen , bleef

bij zijn voornemen, en fchreef in December 143

1

aan de Kerkvergadering, dat hij, met raad en toe-

ftemming der Kardinalen, uic de volheid zijner Pau-

fe-
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felijke magt , de te Bazel bijeengekomene vergadering V
geheel ontbond, en te gelijk tegen den zomer des *°^*

jaars 1433 eene andere te Bologna te houden aan- Hootdil.

kondigde , waar op na tien Jaren weder eene andere na C. G«

te Avienon volgen zou. JiJario73-
^ ° tot 1517.

Evenwel bereikte de Paus zijn oogmerk niet ,

noch bij de vergadering, noch bij den Keizer. De- DeKeizer

ze laatfte, van de Kerkvergadering een gunftig einde ^^jy^-ó jg

hopende van den voor hem zoo nadeehgen oorlog Home ge-

in Bohemen, had onverwacht in het jaar 143 1 Ge-

floten , zich te Rome te laten kronen. Hij trok

derwaards met weinig volk , enkel in vertrouwen op

den bijdand van den Hertog van Milanen^ filip

MARIA viscoNTE , ook wcrd hij daar met de Ijzeren

kroon tot Koning van Italië verkoren. Voorts te

Pifa den winter hebbende doorgebragt , gaf de Paus

hem hier kennis van de ontbinding van de Kerk-

vergadering van Bazel. In zijn antwoord beklaagde

zich de Keizer hier over, en verzocht den Paus de-

zelve voortgang te laten hebben, gevende tevens te

kennen, dat hij de Afgevaardigden der vergadering

beloofd had te zullen befchermen en handhaven.

Doch voor deze verklaring liet de Paus hem te lan-

ger wachten naar zijne kroning; zoodat de Keizer

tot Pinkfteren des jaars 1433 vertoeven moest. Ein-

delijk werd 'er een vergelijk getroffen tusfchen den

Paus en den Keizer, die daar op in Mei 1433 te

Rjome kwam , doch in groote armoede en met wei-

nig volk , gelijk zijn Gefchiedfchrijver windeck

meldt. Hier maakte men hem , volgens dien Schrij-

ver , Kanunnik van Munfler of van de Pieterskerk ,

en
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'V en zeLte hem eenen bonten hoed op, zoo als de

BOEK Domheeren aldaar droegen. Als nu de Keizer en

Hoofdft. ^^ Paus, elk in zijnen Tabernakel zat, kwam 'er

na C. G één , die den Keizeren de kroon plag op te zetten

,

jaario73.
^j^ j^,^ vraagde: of hii een echt kind, een vroom

tot 151 7. * • '

man en heer was? waar op sigismund antwoord-

de: ]a, maar gij zijt niet vroom en deugdzaam,

om den Keizer zijne kroon op te zetten, want gij

hebt aan eene vrouw de borsten afgefneden. Een

ander dan van degenen , die daar regt toe hadden

,

zette hem toen de kroon op , maar zoo dat zij

fcheef overhong naar de regter zijde; nu hief de

Paus zijnen regter voet op , waar mede hij de kroon

regt haalde, gelijk regt en de gewoonte was, en

welke plegtigheden meer tot de kroning behoorden.

De Kerk- Te Bazel werd de Kerkvergadering hoe langer hoe
vergade- QQ^-gj. x^aexi den Paus. In hare tweede zitting den

hasftzich isden Januarij 1432, herinnerde zij den Paus en de

tegen den geheele Kerk aan het befluit der vergadering van

Konftam , hetwelk zij thans bevestigde , dat eene

algemeene Kerkvergadering wettig in den Heiligen

Geest vergaderd , en de algemeene flrijdende Kerk

verbeeldende, hare magt onmiddelijk van christüS

heeft 5 aan welke ieder een , van welken ftand en

waardigheid hij zij , al bezat hij ook de Pausfelijke

vi^aardigheid , fchuldig was in alles te gehoorzamen

,

wat het geloof en de uitroeijing der fcheuring, als

ook de algemeene Hervorming der Kerke Gods be-

treft. In de derde zitting deszelven jaars befloot

zij den Paus te vermanen , om zijn befluit te her-

roepen, en zich binnen drie maanden in de verga-

de»
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dering te laten viriden. Denzelfden tijd bepaalde zij v
ook voor de Kardinalen , onder bedreiging tegen die

^J^^
genen , die niet verfchenen , van llrafFen naar We- Hoofdil.

reldiijke en Goddelijke Régten. In hare vierde zit- na C. G.

tiiig, den aoften Junij 1432, ging de vergadering
J^J"°^^"

nog verder , en verbood den Paus , gedurende hare —

—

zitting, nieuwe Kardinalen te benoemen of bekend

te maken ; ook nam de vergadering een looden ze-

gel aan, op welks ééne zijde verbeeld was de ver-

gadering, en boven dezelve de Heilige Geest in de

gedaante eener duive zwevende, op de keerzijde las

xnen : de hoogheilige algemeene Sijnode te Bazel,

; EUGENius , die zich verbeeld had , dat zijn bevel

alleen genoeg was, om de Kerkvergadering te dwin-

gen, ondervindende, dat de geest der eeuw zich

tegen hem kantte, btiloot tot zachter maatregelen,

waar toe een nadrukkelijke Brief van den Kardinaal

JULIANUS veel kan toegebragt hebben; hij zond,

kort nadat de vergadering in hare vij'fde zitting den

pden Augustus 1432 eenige leden benoemd had,

om de Geloofszaken te onderzoeken , eenige Gezan-

t-en, die in de Kerkvergadering ondernamen het ge-

drag van den Paus te verdedigen , doch waar op de

vergadering hun niet fchuldig bleef; merkende in

haar antwoord onder anderen het volgende aan

;

„ Alhoewel de Paus het dienende hoofd der Kerk

is , ( caput ministeriaJe Ecckftce , ) echter is hij niet

grooter, dan de gaufche Kerk; dewijl anders, wan-

neer de Paus dwaalt, hetwelk dikwijls gebeurt, en

gebeuren kan, de geheele Kerk zou moeten dwalen;

hetwelk onmogelijk is. Alhoewel hij het Hoofd en

de
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V de voornaatnfte Prelaat van dit geheimzinnig lig»

BOEK chaam is, nogthans is hij binnen hetzelve. Ook

Hoofdü. ^^S niemand zeggen, dat het voornaamfte deel

n3 C. G, magtiger en waardiger is , dan het geheele ligchaam
Jaar 107 3. g^ de overige leden; nademaal reden, ondervindins
•Ot I517. 5 7 a
m en het gezag der algemeene Kerk, zoo als het altijd

gegolden had, hei: tegendeel bewezen. Even min

mag men geiooven, dat, dewijl de Kerk de magt

der fleutelen en de regering over allen bezit, daaï

uit meer regeerders zouden moeten ontdaan, want

zij is de eene en eenige."

In de zesde zitting^ den 6den September 1432 ,

eischten de Zaakwaarnemers, (^ Promotores , ') der

vergadering, dat de Paus voor ongehoorzaam, (cö;;«

tufnax,') zou verklaard worden, omdat hij binnen

den geftelden tijd niet in perfoon verfchenen was;

een zelfde vonnis werd ook over de Kardinalen uit»

gefproken. In de zevende zitting^ den 6den De-

cember, werd befloten, indien de Pausfelijke Stoel,

gedurende de vergadering, mogt openvallen, dat de

verkiezing van een' nieuwen Paus alleen op de plaats

van hare bijeenkomdien zou gefchieden. In de achtm

fte zitting y den i8den December, werd aan den

Paus ten overvloede nog een uitftel gegeven van LX
dagen. In de negende zisting, den aaften Januarij

1433, nam zij den Keizer sigismund, die nog in

Italië was, plegtig tot haren Befchermheer aan, In

de tiende zitting , den ipden Februarij , gaf de Slj-

node last, om het Proces over 'sPaufen ongehoor-

zaamheid te onderzoeken , en desvvegens berigt in

te brengen; en dewijl men te Rome op allerhande

wi>
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xfijzQ het befluit van het gezag esner algemeene v
Kerkvergadering te leur zocht te (lellen, werd het- ^'Oek

zelve in de e/fde zitting , den ayften April 1433 , Hoofdft,

herhaald , en de Paus en de Kardinalen nogmaals ge- na C. G»

last, de vergadering bij te wonen, op ftraffe, van
J'^j'^^°[^^

ia hunne waardigheden gefchorst te zullen worden.—

—

BTog in de twaalfde zitting, den isden Julij, ge-

bruikte men verfchooning omtrent den Paus, door

hem op nieuw een uitftel van LX dagen te geven;

tevens verbood de vergadering, in dezelfde zitting,

èe. algemeene refervatie van alle Hoofdkerken en

Kloosters, welke de Pausfen te voren zich hadden

aangematigd, en ftelde alle verkiezingen bij dezel-

ve vrij.

- Dit alles echter maakte op den Paus zoo weinig

indruk, dat hij veel meer op het einde des jaars

1433 twee Bullen tot ontbinding der Kerkvergadering

dadelijk liet uitvaardigen, verbiedende alle Christe-

nen , aan de befluiten, tot zijn nadeel en tot nadeel

der Kardinalen op dezelve genomen, te gehoorza-

Hjen , bijzonder verklaarde hij het beQuit in de twaalf-

de zitting voor nietig en van onwaarde.

Dit echter verhinderde de vergadering niet, om DePaui

voort te gaan; en in hare dertiende zitting^ den ^*:^,'J"'

, ^ 1 1 , r,
2'ch met

rïden September 1433 , drongen hare Promotores de Kerk-

aan, dat de Paus voor halftarrig zou verklaard wor- vergade-

den, maar nu begeerde de Hertog willem van
^g^gg^i,

Beyeren ^ in naam des Keizers , als ook de Burge- gen. ,

meester van Bazel , in naam dier ftad , dat men den

Paus nog een uitflel van XXX dagen verkenen raogt,

te meer, dewijl de Keizer binnen dien tijd zelve op

de
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' V de vergadering dacht te verfchijnen, gelijk hij oofe

BOEK ijort daar na te Bazel aankwam , en bij zijne tegen-

H ófdll
woordigheid in de veertiende zitting^ den 7den No-

na C. G. vember 1433 , hoop gaf, dat de beide partijen mal-

Jaario73.
j^gj^^gj. ^.^^^^^ zouden Iconien: hier toe had de Kei-

tot I517. j r.

I
zer zich veel moeite gegeven, en de Paus euge-

Nius was oolv werkelijk zoo ver gekomen, dat hij

bij eene bijzondere Bulle van den iften Augustus

1433 toegedaan had : Hij wilde het, en was V
mede te vrede, dat de Kerkvergadering van het be-

gin af aan voortgezet en zoo gebleven was , als of

'er geene verplaatüng of ontbinding had plaats ge-

had; ja hij herriep deze verplaatüng en ontbinding,

en nam de vergadering heel zuiver met alle genegen-

heid en liefde aan ; doch op voorwaarde , dat zijne

Gezanten dadelijk tot het voorzitterfchap op dezelve

zouden toegelaten worden , en dat alles , wat op de»

zelve tegen zijn* perfoon^ de. vrijheid en het gezag:

van zijnen Stoel gerigt was , zou ingetrokken wor^

den. Doch deze voorwaarden, als ook de woor-

den: wij willen het, en zijn te vrede, mishaag-

den al te zeer aau de vergadering, dan dat daar op.

eene vereeniging kon gevonden worden. Evenwel

werden in de zitting, welke de Keizer bijwoonde,

aan den Paus weder XC dagen uitftel gegeven , en

hem verfcheidene voorfchrifren voorgelegd , uit welke

hij een kon kiezen , om volgens hetzelve zich met

de vergadering te vereenigen, welke daar in over-

eenkwamen, dat de Paus zou verklaren, dat hij wel

het heilig Concilie om zekere redenen had ontbon-

den, maar, dewijl daar uit een ergelijke tweedragt

ont-
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ontdaan, en nog erger te vreezen was, dat hij het V
begin en den voortgang van hetzelve voor wettig en ^^^^

zijne ontbinding voor nietig verklaarde. Hoofdfï*

Dat de Paus zich dus onverwachts met de Kerk- n» C. G*

vergadering verzoende , was inzonderheid toe te '0^1 ^i'?!

fchrijven aan de netelige omftandigheden, in welke

hij zich tegen het einde des jaars 1433 bevond. Op eugeniui

aanftoken van den Hertog van Milanen , filip ma- Rome»
RiA viscoNTE, had de vermaarde Veldheer fran-

cisco SFORZA zich van de geheele Mark van ^/i-

xona roeester gemaakt, en een oud Bevelhebber van

den Paus nicol. fortebraccio, met wien zich

de colonna's vereenigden, veroverde Tivo/i , en

bragt Rome zelve in opfchudding. Met den eerften

was de Paus den asflien Maart 1434 genoodzaakt ^

tot een verdrag te komen, waar bij hij hem de

Mark /^ncona voor zijn leven afllond, en hem tot

Baanderheer der Roomfche Kerk benoemde. Te
Rome zelve ontftond een hevig oproer , en de

Paus werd in zijn eigen Paleis bezet; maar had

echter het geluk , om in het gewaad van een' Mon-

nik te ontkomen , en zich naar Livorno en van daar

in Julij 1434 te Florence te begeven; de Pausfe*

lijke Bevelhebbers vonden echter middel, om reeds

in October deszelven jaars de ftad weder tot onder-

werping aan den Paus te brengen.

De Kerkvergadering, die in de vijftiende zitting YqxvoI^

den aöflen November 1433 verordend had, dat 'er ^^^f han-

jaarlijks bijzondere Sijnoden in de Bisdommen , en van"de"
om de drie jaren eene Provinciale zouden gehouden KerkYe^

worden, maakte in de zestiende zitting den 5deu^S^^^^"^"*

XVII. Deel. M Fe-

\
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V Februarij 1434 bekend , dat de Paus het Concilie

BOEK ^Qor eene overgezondene BuUe volkomene voldoe-

Hoofdft. "5"S gegeven had; waar op in de zeventiende zit-'

na C. G. ting den aSften April 1434 des Paufen Legaten in

{^"J°[^'
tegenwoordigheid des Keizers tot het voorzitterfchap

werden toegelaten , na eerst den eed te hebben af-

gelegd, 'dat zij de hoogheid der Kerkvergadering er-

kenden, en derzelver gezag zouden helpen handha-

ven; revens herhaalde zij in de achttiende zitting^

den 25fl:en Junij 1434 , het reeds meermalen herhaal»

de befluit der vergadering van Konftans ^ over het

gezag der Kerkvergadering, hetwelk nu ook met

'sPaiifen goedkeuring bekrachtigd was.

Tot hier toe was de Kerkvergadering te Bazel

voor eene algemeene Kerkvergadering niet talrijk ge-

weest; in de zeventiende zitting waren niet meer

dan omtrent 100 Prelaten tegenwoordig ; maar thans,

nu zij met den Paus op eenen goeden voet fcheen

te ftaan , vermeerderde het getal harer leden aanzien-

lijk; fchoon de Keizer misnoegd werd, omdat zij

•zich in (laatszaken mengde , en de klagten van

BRICH, Hertog van Sakfen-Lauenburg , aannam,

wien de Keizer voorbijgegaan was , toen hij het Her-

togdom en de Keurwaarcligheid van Sakfen, na het

«itflerven van den tak van het Ankaltfche Huis,

welke beide bezeten had, opdroeg aan frederik

-r den Strijdbaren ^ Landgraaf van Thuringen\ doch

dexe twist nam een einde door het kort daar op ge^

volgde overlijden van Hertog erich.

Na de verzoening met den Paus kon de vergade-

ring gewigtiger dingen ter hand nemen. In hare
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mgentiende zitting^ den 7den September 1431, V
kwam zij met de Grieken overeen, om de vereeni- "^P,^,*^

IV
ging der Oosterfche en Westerfche Kerk op eene al- Hoofdft.

gemeene vergadering te behandelen ; ook nam zij be- ^^ C. G.

fluiten ter bevordering van de bekeering der Joden ^ [^^ \^ii\

en in de twintigfle zitting den 2 aften Januarij 1435 —
ging zij over tot het werk der Hervorming in het

hoofd en de leden ^ verbiedende aan de Geestelijken

het houden van Bijzitten; en aan den Paus in de

XXIfle zitting den pden Junij het genot der Anna-

ten. Ook werd in die zitting het zoogenoemde/é'ef^

der gekken , als ook de flemppartijen en jaarmark-

ten in de Kerken afgefchaft. In de XXIIftc zitting

den i5den October 1435 werd zeker Boek als Ket-

tersch veroordeeld; en in de XXIlIfte verfcheidene

vastftellingen gemaakt omtrent de verkiezing van

eenen Paus , deszelfs geloofsbelijdenis en pligten ;

hoedanige den Paus weinig fmaken konden, gelijk

hij dan ook in het jaar 1436 eenen wljdloopigen

Brief rondzond aan vele Koningen en Vorsten, in

welken hij de vergadering befchuldigde , dat zij de

oude Kerkenorde verbrak, nieuwe regten fmeedde,

en den Paus aan zich onderworpen wilde maken.

In de XXIVile zitting den ^sften Maart 1436 wer-

den twee fchriftelijke verklaringen voorgelezen v:in

den Griekfchen Keizer en den Patriarch van Kon-

ftantinopolen , dat zij, benevens andere Gevolmng-

tigden der Griekfche Kerk, over de vereeniging der

beide Kerken wilden komen handelen ter plaatfe ,

welke de Kerkvergadering verkiezen zoude, bij wel-

ke gelegenheid deze, tot groot misnoegen van ditn

M 2 Paus
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V Paus befloot, dat die genen, die tot de reiskosten

BOEK yan deze Griekfche Afgevaardigden geld zouden bij-

Hoofdft. dragen, uit den Geestelijken Tchat een even volko-

na C. G. men' aflaat zouden ontvangen, als in een Pausfelijk

£ori?i7 Jubeljaar of bij eenen kruistogt gefchonken werd.

Men behoeft zich dus niet te verwonderen , dat

J"''^""^"
het ongenoegen van den Paus in de XXVfte zitting

Kerkver- ^^^ ^^^^ ^^^^ ^437 volkomen uitberstte. In welke

gadering gen befluit genomen werd omtrent de plaats, waar

Payg men met de Grieken zou kunnen handelen , waar

toe de vergadering Bazel, of Avignon^ of eenige

ftad in Savoye voor (lelde, geheel tegen 'sPaufen zin,

die op eene Italiaanfche ftad aandrong; op deze

wijze ontwaakte de oude wrok tusfchen den Paus

en de Kerkvergadering op nieuw, en fteeg fpoedig

tot die hoogte, dat de vergadering in hare XXVIfte

zitting den siften Julij 1437 het vorige Proces te-

gen den Paus begon te vernieuwen , dien zij be-

fchuldigde, dat hij alle Hervorming der Kerke te-

genwerkte , dat hLj de regten der Kerkvergadering

krenkte, de Simonie begunfiiigde, en zijn wereldlijk

gebied ongelukkig beftuurde; waarom zij hem ook

indaagde , om binnen LX dagen in perfoon of door

gevolmngtigden voor haar te verfchijnen, en het gene

hij ter zijner verdediging of verfchoning noodig oor-

deelde, in te brengen. Ook gebood zij alle Kardi-

nalen binnen dien tijd in de vergadering te verfchij-

nen , en dezelve met hunnen raad bij te ftaan.

De Paus Van zijne zijde had de Paus eugenius door eene

verlegt de gi^ille de Kerkvergadering van Bazel naar Ferrara

ringnaar verlegd , waar door de fcheuring nu openbaar werd

,

wel-
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welke de Keizer sigismund misfchien zou hebben V
voorgekomen, indien hij langer geleefd had, maar ^^^
deze Vorst overleed den pden December 1437, en ^oofdfl.

de Kerkvergadering van Bazel ging nu , zonder ver- na C. G.

hindering, haren gang voort, en verklaarde in de
J^^^

°^^*

XXVnifte zitting^ op den iflen October 1437, den

Paus voor ongehoorzaam , omdat hi] op hare inch- Ferrara

,

^ ' • wpar hij

ging niet verfchenen was. In de XXIXfte zitting , £„ vervol-

den iSiden October, werd de bovengemelde Bulle .?ens te

Florencö
van den Paus ter tafel gebragt, en kort daar na in

ggj,g

een opzetteiijk gefchrift op last der Kerkvergadering Kerkver-

wederlegd.
f^^^^'^

EUGENius , die voor de Kerkvergadering niet Dood van

zwichtte, terwijl hij nog in het jaar 1437 den Regts- Keizer si-

geleerden en Ridder van Padua
,

joh. franciscus

CAPiTELiSTA naar Bazel zond, om zijne zaak te

bepleiten, liet den Sflen Januarij 1438 zyne Kerk-

vergadering te Ferrara door zijne Gevolmagtigden

openen. Daar wij derzelver Gefchiedenis en onder-

handelingen met den Griekfchen Keizer op eene

voegzamer plaats zullen moeten vermelden, zal het

hier genoeg zijn aan te merken, dat, behalve den

Kardinaal julianus en nog vier Prelaten, die tot

den Paus overgingen , de overige leden der ver-

gadering van Bazel ftandvastig bleven , onder wel-

ken bijzonder uitmuntte de Kardinaal lodewyk al-

lemand , Aartsbisfchop van Arks , die het voor-

zitterfchap in fpijt van den Paus op zich nam ; ter-

wijl de Paus met zijne verga dermg te vergeefs die

van Bazel in den ban deed , en de ftad gebood ,

dezelve binnen eene maand te doen verhuizen. Kort

M 3 daar
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V daar na verplaatfte hij ziine vergadering naar FloreH"

BOER ce^ waar hij ze in liet jtar 1439 eindigde.

Hoofdfl. jMaar des te ijveriger arbeidde de Kerkvergadering

na C. G. te Bazel aan *s Paufen ondergang. Na in de XXXfte

t t^i^f? ^^^^''^S ^^" befluic omtrent het Avondmaal bekend

gemaakt te hebhen , fchorfte zij , in de XXXIfte zit-

Deyevg^- fjfjg^ (^e,i >l^^f|:en Januarij , den Paus in zijne waar-

Bazel digheid, verklarende tevens de bijeenkomst te Fer^

fchorst rara voor eene fcbeur- en fliiipvergadering; gelijk

k zifne"^
zij dan ook in de XXXime ziul/ig den 24ften Maart

waardig- van dat jaar alle Prelaten , die zicli te Ferrara be-

^^^^- vonden ,
gebood , dezelve te verlaten , en zich bin-

nen XXX dagen te Bazel te laten vinden.

De Duit- Na het overlijden van Keizer sigismund , op het

IcheKeur-
g;,.jjjg ^^^ -^^^^ i4qo, wendde zich de Paus en de

vorsten ' ^"'^

'

verklaren Kerkvergadering beide aan de Duitfche Keurvorsten,

zich on- om bij dezelven onderfleuning te vinden ; waar toe
2iidig;en . 1 - j a 1 • r i -r.

verkiezen ^^ vergaaemig den Aartsbislehop nicolaus van Pa^

ALBERT lermo afzond, die eclirer vergeefs zijne welfprekend»

tenr MfTt ^^^'"^ aanwendde, om de Keurvorsten geheel tot de

Keizei» zijde der Kerkvergadering over te halen. Deze

,

vvaaifchljiilijk uit vrees voor eene nieuwe fcheuring

in de Kerk , vermaanden veel eer de beide partijen

,

om malkanderen te verdaan, en (telden den i7den

Maart 1438, daags voor de verkiezing van eenen

nieuwen Keizer, een verdrag van onzijdigheid op,

waar in zij verklaarden, geene bevelen van eene der

beide partijen te zullen aannemen, maar zich enkel

door hunne Bisfchoppen te laten regeren , tot zij

met den aanflaanden Roomsch- Koning zouden be-

laadfiaagd hebben, wat tot het herftellen der Een-

heid
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heid zou mogen dienen. Den i8den Maart verko- V
ren zij sigismund's Behuwdzoon, albert. Hertog ^^^
van Oostenryk, Koning van Hongaryen en Bohemen, Hoofdft.

tot Keizer. "^ C. G,

ALBERT bood, cvcn als de Keurvorsten , aan de
loflgi/.

Kerkvergadering en den Paus zijne bemiddeling aan; .

maar de vergadering zond daartegen eenen Afgezant

naar Neurenberg , om de Rijksvorsten te bewegen ,

van hunne onzijdigheid af te gaan , doch deze floe*

gen van hunne zijde voor, dat men op eene te be-

noemen plaats zoude bijeenkomen, om eene over-

eenkomst te treffen , hetwelk aan de Kerkvergadering

niet beviel. Deze echter zond op den tweeden Rijks-

dag te Neurenberg weder eenen Afgezant, alwaar

ook de Kardinaal albergotti, als Gezant van dea

Paus, verfcheen, dan dewijl de Paus *er op ftaan

bleef, om de Kerkvergadering naar eene andere plaats

«ver te brengen, het zij, gelijk ^ï^neas sylvius in

zijne Gefchiedenis van de Bazelfche Kerkvergadering

vermoedt, om de leden te verflrooijen , of van hun-

ne vrijheid te berooven , kon men niet overeenko-

men. Intusfchen bewilligden de Keizerlijke Gezan-

ten , dat de vergadering den Vrijheer koenraad van

Weimberg tot Befchermheer aannam , waar door z^

ten minden als eene wettige vergadering erkend werd.

Merkwaardiger was eene nieuwe bijeenkomst in

het jaar 1439 te Mentz , waar de Gezanten van den

Keizer, de Geesteliike Keurvorsten, Afgevaardigden

van de Wereldlijke Riiksvorsten, als ook Gezanten

der Koningen van Frankryk ^ Kastili'è, Arragon en

Portugal tegenwoordig waren. Ook had de Kerk-

M 4 ver-



i84 K E R K E L IJ K E

V vergadering hier hare Gezanten, terwijl die van óen

BOEX Pjjus te Neurenberg bleven, om nieuwen last af te

Hoofdft. vvachten. Echter bevonden zich hier vrienden ge-

na C. G. noeg van den Paus, en onder dezen voornamelijk

J^^"°J'^' NiKOLAUS VAN cusA , ecH man van uitmuntende

gaven, die, hoezeer hij te voren de Kerkvergadering

tegen de aanvallen van den Paus verdedigd had ,

thans alle vermogens infpande , om 's Paufen zaak

te regtvaardigen , hoewel thans niet met het beste

gevolg, alzoo Diihschland ^ na veel overlegs , de

befluiten van de Kerkvergadering aannam , uitgezon-

derd alleen die, welke het regtsgeding tegen den

Paus betroffen; de befluiten namelijk, die reeds te

Kon/rans genomen en te Bazel bekrachtigd waren,

over het gezag en de magt der algemeene Kerkver-

gaderingen , en over den tijd ea wijze , hoe zij be-

roepen zouden worden , als ook de befluiten omtrent

het hoogfle regtsgebied van zoodanige Kerkvergade-

ring over alle Christenen , zelfs over den Paus.

Verders het btfluit der Xllde zitting van het ver-

kiezen en kosteloos bevestigen van Bisfch oppen en

andere Prelaten; waar bij men flechts eenige ophel-

deringen van de Kerkvergadering verzocht — dat van

te houden Siinodale en Provinciale Kerkvergaderin-

gen — van de Joden en gedoopte 'Joden — van

de Kerkdijken , die openlijk bijzitten houden ; —
van de verkeering met ge excommuniceerden; - van

Interdicten-, — van ligtzinnige AppeUen\ - van de

Annaten; -^ van het gerust bezit der Kerkelijke goe-

deren; — van den openbaren Godsdienst; — van

de Tooneelfpelen ia de Kei ken; — van het gezag

en
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«n de eigenfchappen der Kardinalen; — van het af- V
fchafFen der Pausfelijke Refervatien ; — uitdeeling ^^^^

van Prebenden; — van de twistzai;en, die voor het Hoofdft.

Roomfche Hof mogten gebragt worden enz. na C. G.
Toot" T o*7*ï

Gedurende de bijeenkomst te Mentz^ ging irtus-
[q^ -i^r^V

fchen de Kerkvergadering van Bazel in haren ge-

rigtshandel over den Paus gefliadig voort. Men Twist te

twistte thans onder de Godgeleerden: of eugenius, jg pj,^^

die de bevelen der Kerk zoo wederfpannig verwierp, eenKet.

ook deswegens voor een' Ketter verklaard kon wor-
•'*

denP Hier over ontdekten zich driederlei gevoelens.

Eenigen hielden hem werkelijk voor een' Ketter;

anderen zelfs voor eenen, die in zijne Ketterij op

nieuw vervallen was, (re/apfus;) en nog anderen

voor geen van beiden. Eindelijk behielden de beide

eerfte gevoelens de overhand, en door dezen werden

acht befluiten ontworpen, in welke hunne gronden

vervat waren; waar tegen de Aartsbisfchop van Pa-

lermo de zaak van den Paus zocht te verdedigen

,

doch alleen te wege kon brengen, dat men van den

Paus het woord prohpfus , gevallen , in plaats van

relapfus^ wederafgevallen ^ gebruikte. Voorts deed

de meerderheid haar best, om door te dringen, dat

behalve de Bisfchoppen ook de Godgeleerden over

deze zaak ftemmen zouden. Eindelijk gaf de Kar-

dinaal van Arles aan de vergadering kennis, dat de

Paus door zijne Zendelingen in Frankryk meer veld

won, waarom hij noodig oordeelde, ten minHen de

drie eerflen van de gemelde acht befluiten af te kon-

digen , gelijk hij deed, terwijl de andere partij ont-

fteld en als overwonnen uit de vergadering ging.

M 5 Dit
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V Dit gebeurde in de XXXIUfte ziiiing , den 6den Mei
*o=«

1439-

Hoofdil. Ten aanzien van de Prelaten heeft men aange-

m C. G. inerkt, dat dezen al veel hunne Vorsten naar de

tot i-i--*
^^^^^ zagen, die hen ook als Gezanten gebruikten,

- II of dat zij andere uitzigten hadden, welke van eu-

GK^x'ius rljheliik vervuld konden worden. De Paus

,

zegt een Godgeleerde dezer Kerk, geeft Kerkelijke

v^aardigheden en Prebenden ; maar de Kerkvergade-

rir.g geeft niets, en is bovendien een ftreng Zede-

meester. Dus zal de Aartsbisfchop van Palermo

zich beklaagd hebben , dat hij door ziin' Koning

genoodzaakt werd, tegen de waarheid te flrijden ;

gelijk hij dan ook korten tijd daar na eene Verhan-

deling opftelde ter verdediging van de Kerkvergade-

ring, onder den titel: pro auctoritate ^ veritate ei

justitia Bajileenjis Concilii. Inzonderheid is nico-

LAUS VAN cusA cen voorbeeld van wankelbaarheid.

Toen EUGENius de eerfle poging deed , om deze

Kerkvergadering te ontbinden, fchreef hij voor de-

zelve zijn vermaarde Boek: de Catholica Concordan'

tïa , Librt tres , hetwelk in het lilde Deel zijner wer-

ken ftaat, die in het jaar 15 14 te Parys in Folio

gedrukt zijn. Maar thans, bij de herhaalde poging

van EUGENius , verdedigde hij den Paus in eenen

bijzonderen Brief: Epistola ad Rodericum de Tre-

vino ; naderhand bekwam hij van den Paus de» Kar-

dinaalshoed en een Bisdom.

De Kerk Hoe het zij , terwijl het grootfte deel der Bis-

vergnde- fcho^pen, de Vorsten, en de bireenkomst te Blentz
nng zee

"^ '
'

den Psus c'en Paus trachtten te befchermen , kwam de Kerk-

ver-
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vergadering in de XXXIVfte zitting den ssflen Mei V
1439 tot het uiterfle, inzonderheid door den ijver ^°^^

van den Kardinaal allemand. Op deze zitting wa- HooR'fl.

ren flechts weinige Bisfchoppen tegenwoordig ; uit "^ ^- ^^•

Italië niet raeer dan één, en één Abt; uit Spa}7Je\^^\'t\^*^

geen één; uit de beide overige Natiën twintig Bis-

fchoppen en Abten. Maar des te meer lager Gees- ^Ü'^!.^'^*

IV af,

telijken en Doctoren in de Godgeleerdheid en in het

Kerkelijke Regr. Ku liet de Kardinaal allemand

alle Heilige Reliquien of Overblijfrelen der Heiligen

in geheel Bazel opzoeken , en door de handen van

Priesters in de Kerk dragen, in welke de vergade-

ring gehouden werd, en ze op de pjaatfen der af-

wezig zijnde Bisfchoppen leggen. Hier door werd,

volgens verhaal van ^neas sylvius , de Gods-

vrucht van al de leden zoo aangedaan , dat zij ge-

zamenlijk God met tranen om zijnen bijftand baden,

en zelfs de Keizerlijke Befchermheer der vergadering

kon zich niet van tranen onthouden. Voorts waren

alle de tegenwoordig zijnde leden , ten getale van

jneer dan 400, eensgezind; waar op de Bisfchop

van MarfeiUe het befluit voorlas, waar bij, uit

kracht van het beflait van Konfla'.is , aangaande het

hoogde regtsgebied eener algemeene Kerkvergadering,

waar door God den weg gebaand had tot een ge-

regtelij'^e beoordeeling over eugenius, deze ^ (die

thans alleen gabriel in het befluit genoemd wordt,)

dh een wereldkundig ongehoorzame aan de hevelen

4er Kerk ^ en in openlijke wederfpannigheid volhar-

dende, als een menigvuldig overtreder der Heiligs

Kerkwetten ^ verftoorder van den vrede ^ en der een-

heid
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V heid van Gods Kerk, die dezelve voldrekt ergerde,

^^^ a!s fchuldig aan Jimonie^ meineedige ^ onverbeterlij-

Hoofdrt. f^^-) fcheunieke, van het geloof afwijkende ^ als een

na C. ^-hardnekkig Ketter^ verkwister van de regten en

tot x^jV goederen der Kerk ^ ook nutteloos en fchadelijk in-

r het waarnemen van het Pausdom, van zijne waar-

digheid geheel vervallen, nog andere ftrafFen tegen

hem voorbehouden, en alle Christenen van gehoor-

zaamheid aan hem ontflagen werden ; ook dreigde

de Kerkvergadering , aan hun allen , tot den Keizer

toe, de ftrengfte ftrafFen, indien zij hem verder als

Paus erkennen zouden.

Thans betuigden zelfs de Vorstelijke Gezanten ea

vele Prelaten , die dezen ftap door hunne tegenwoor-

digheid niet hadden willen toeftemmen, aan de Kerk-

vergadering hunne goedkeuring. Maar /eneas syl-

vius , teen Geheimfchrijver en Ceriraoniemeester der

vergadering, riep eenigen tijd daar na in zijne Ge-

fchiedenis van deze Kerkvergadering (*) vol vreugde

uit: „ De Heer heeft fchild en rondas gegrepen;

hij heeft zich tot bijftand der Kerk verheven; en

onder dezen bijftand verblijdt zij zich vrolijk in ha-

ren God , die haar de kleederen des heils heeft aan-

getrokken. — EUGENius , onlangs Paus , had haar

ais de wind beweegd, zoo waar is, het geen joan-

NES , die Guldemond , te voren gezegd heeft , dat

zij onophoudelijk voor lagen is blootgefteld; maar

in CHRISTUS naam alles overwint. — Daarom heeft

de ongeregtigheid gabriel gelogen , en de Heer heeft

zyne boosheid te niet gedaan." Thans

(*) Libr, II. pag, 83.
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Thans ontftond de vraag op de Kerkvergadering.: v
o/ het nuttig ware , terftond eenen Paus te verkie- ^^^^

zen , dan of men deze verkiezing zou ultflellen P HoofdIL
Men koos het laaide, en ftelde de verkiezing twee na C. G.

maanden uit. In dien tusfchentijd rukte de pest , J^^^^°73-

die zich in de ftad geopenbaard had, verfcheidene .

leden der vergadering weg. Men raadde den Kardinaal ^'1 ver-

ALLEMAND, ten einde het gevaar te vermijden, zich lIxV tot

eenigen tijd uit de ftad te begeven, hetwelk hij. Paus.

wetende, dat hij de ziel der vergadering was, ftand-

vastig weigerde, waar op ook de andere leden ble-

ven, allengs hield ook ds befmetting op. Kort na

de afzetting van den Paus werd in de XXXVfle
:^tting den loden Julij 1439 de voortduring der

Kerkvergadering vastgefteld , de aanfiiaande verkie-

zing van eenen nieuwen Paus aangekondigd, en al

de Hovelingen van den afgezetten gelast, om zich

aan de Kerkvergadering te onderwerpen. Nog werd

in de XXXVIfte zitting den i7den September de

ker van de onbevlekte ontvangenis der Maagd ma-

RiA vastgefteld, en de Feestdag aan deze leer ge-

wijd, vernieuwd. In de XXXVIIfte zitting, den

a/jften October , werden 'er fchikkingen beraamd,

tot de verkiezing van eenen nieuwen Paus , waar toe

behalve de Kardinaal van ^rles , of allemand , die

de eenige Kardinaal hier tegenwoordig was, nog

XXXII anderen, Bisfchoppen, Abten, Geestelijken

en Doctoren benoemd werden ; en eer deze zich nog

in het Conclave begaven , werd in de XXXVlIIfte zit-

ting den soften October 1439 nog eeneBul vauEUGE-

Niüs tegen de vergadering verworpen en verboden.

Ein-
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V • Eindelijk verkozen XXVI van de XXXIII Kies-

BOEK heeren den I7den November 1439 den Hertog ama*

Ho >fdft.
DEUS Vni van Savoye, Vorst van Piemont, tot

na C. G. p-,L.s. Hij was federt het Jaar 1416 de eerlle Ker-

t !'^?.£*tOi< van Savoye eeweest, en had tot het iaar lA'ié
tot 517. J 7^ 1 J TJT
»~. de regering met roem waargenomen , maar toen aan

zijne Zonen lodevvyk , Vorst van Piemont , en fi-

Lips, Graaf van Genere^ afgedaan. Vervolgens leef-

de hij als Kluizenaar te RipagUa in Savoye^ bij het

Meer van Geneve; alwaar hij de Orde van den H.

MAURITIUS (lichtte , welker Opperfte hij werd,

Waarfchijnlijk had de Kardinaal alleimand de ver-

kiezing op hem befluurd , omdat hij vermaagdfchapt

was met vele Vorsten , en buitendien den naam van

heiligheid had. Men maakte echter over de keuze be-

denkingen, bij voorbeeld, dat een Wereldlijk Vorst

Paus werd , als of het aan Geestelijken ontbrak ;

dat hij getrouwd geweest, en een man zonder gron-

dige geleerdheid was: maar een lid der vergadering,

die echter door ^neas sylvius niet genoemd

wordt, hield eene lofreden op hera, waar in hij

aar.m.erkte , dat amadeus altijd als een Blonnik ,

(^reïlgiofe^') geleefd had, en dat men zelfs iemand,

wiens vrouw nog leefde, tot Paus kon verkiezen,

trouwens , hoe zouden de Doctoren anders onder-

ling kunnen verfchülen : of een getrouwde Paus den

huweUikspligt aan zijne vrouw fchuldig zij? Daar

waren getrouwde Paufen; en petrus zelf, de Prins

der Apostelen , was getrouwd. Ook vraagde hij,

of het wel kwaad ware , dat een Paus vermogende

zonen had, daar toch de forsten eene onvermogen'
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4e deugd weinig gewoon zijn te achten» „Ik was, v
zeide deze Redenaar, voor dezen van gevoelen, dat ^°^'

iV
het nuttig ware , dat de Wereldlijke Heerfchappij Hoofdfl.

gefcheiden ware van de Kerke , maar thans heb ik ^^ C. G.

geleerd: dat de deugd zonder magt belagchelijk is,
r^t''i<^7'

en dat de Roomfche Paus zonder het erfdeel der — .
Kerk niet meer zou zijn dan een Knecht der Ko^

ningen en Vorsten, — Nu is de Hertog amadeüs

Iemand, die den éénen voet in Italië, den anderen

in Frankryk heeft; die bijna met alle Christen-Vors-

ten vermaagdfchapt , of door vriendfchap verbonden

•is, en voor wien gabriel het meest van allen

vreest."

AMADEÜS, die waarfchijnlijk al vooraf daar toe

voorbereid was, maakte, toen hem zijne verkiezing

aangekondigd werd, wel eenige zwarigheid om zij-

ne Kluis te verlaten, maar nam ze toch eindelijk

aan, om, gelijk hij zeide, niet ongehoorzaam te

wezen aan de algemeene Kerk, en om haar in ,hare

behoeften te hulp te komen; tevens noemde hij zich

FELix V. De Kerkvergadering , die in hare

XXXIXflie zitting den i7den November 1439 zijne

verkiezing bevestigd had, gebood in de XLfte den

jj6fl:en Februarij 1440 allen Christenen, om hem als

Paus te erkennen; met zijne kroning en inwijding te

Bazel in Augustus 1440 eindigt /Eneas sylvius

zijne befchrijving van het gebeurde op deze Kerk-

vergadering.

Wat het karakter van felix betreft, alfchoon

men wel wat zal kunnen afdingen op den overbodi-

gcn lof, welken ^neas sylvius hem geeft, even-

wel
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V wel mag men, naar het fchijnt, gelooven, dat b'^

BOEK geen onwaardiger Paus geweest is, dan eugenius,

Hoofdft. ^^0^ ^^^^ kwaads ook twee vermaarde Italiaanfche

na C. G. Geleerden van dezen tijd, blond us en poggius,
Jaario73.

^^^j^ beiden Pausfelijke Secretarisfen te Rome^ en
tot 15 17.

1 dus niet onpartijdig, van hem gefchreven hebben.

Nu is 'er eene vertelling aangaande felix , waar van

de oorfprong onzeker is. Men vertelt namelijk, dat

hij te Ripagïia zoo dartel geleefd hebbe, dat daar

uit het fpreekwoord faire Ripaille ontftaan zij , om
eene wellustige levenswijze te beteekenen (*}, Van

deze vertelling heeft de Dichter van Ferney gebruik

gemaakt in de volgende regelen

:

O bizarre Atnadi^e

De quel fort capricieux

Ton èrae est donc posfedée,

Duc , Herinite , Voluptueus ! etc.

Al het gezag der Kerkvergadering kon nogtans

aan felix geen algemeen gezag in de Kerk bezor-

gen. De Duitfche Rijksvorsten — want Keizer

ALBERT II was rceds den 5den November 1439 ge-

(lorven — namen het kwalijk , dat men , in fpijt

van hunne onzijdigheid, eugeniqs afgezet en eenen

anderen Paus verkoren had. Ter naauwer nood er-

kenden Hertog ALBERT van Beyeren, de fleden Ba*

zei, Straatsburg en Camin , de Hoogefchoolen van

(^*) Dict'mtairc comique, fatyriqite, critique , burles-

que, libre et proverblal. V. Ripaille pag. 567. a Lion

1735. in Zvo.
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Parys ^ Weenen^ Erfurt ^ Keulen en Krakau , de V
Koning alfonsüs van Arragon en de Koningin ^^^
ELiZABETH van Hongaryett als ook het Hertogdom Hoofdll.

Savoye 'm Zwitzerland^ den Paus felix; alle an- n^ C. G.

dere Landen en Rijken bleven eugenius getrouw.
^ f'^irfy'

Naar Frankryk zonden de beide Paufen en ook de .

Kerkvergadering van Bazel hunne Afgevaardigden

,

aan welke Koning karel VII gehoor verleende te

Bourges 'm het jaar 1440, Hier verweet hij aan de

Afgevaardigden van Bazel ^ dat zij, niettegenftaande

2ijne verzoeken, met eugenius geregtelijk gehan-

deld hadden, en verklaarde, dat hij denzelven nooit

verlaten zou, maar hem verzoeken, om binnen een

half jaar eene Kerkvergadering in Frankryk te hou-»

den ; voorts liet hij der Kerkvergadering en den Heer

van Savoye, (zoo noemt hij derzelver Paus ,) melden,

dat zij in plaats van dreigen en ftraffèn , liever trach-

ten moesten den vrede te bevorderen. Evenwel ver-

wierp hij de Kerkvergadering van Bazel niet; ook

nam hij die van eugenius te Ferrara en Florence

gehouden was , niet aan , en floeg hem ook andere

van zijne eifchen af.

Nu ftreden de beide partijen , gelijk gewonelijk bij Strijd der

elke Pausfelijke fcheuring , met bitterheid om de ^^^^f,

overhand, eugenius zond , op de eerfte tijding der

verkiezing van felix, eenen Brief aan alle Konin-

gen, in welken hij hen vermaande, om zich met

alle magt te verzetten , daar de pestige wilde beesten

te Bazel eenen Afgod Moloch hadden opgerigt, in

wien aan den Duivel geofferd zou worden, en daar

de oude amadeus hem meer dan eens gehoorzaam-

XVII. Deel. N heid



194 K E R K E L ÏJ K E

V heid ligtvaardig geweigerd, en zich aan den Satan

BOEK ten fpijze overgegeven had. In het volgende jaar

Hoofdft '44° verklaarde hij, op de Kerkvergadering te F1q->

na C. G. rence zijne partij voor een' Ketter en Scheurmaker ,

tot'^i^i
7* ^ dreigde aan zijne aanhangers de IbafFen , welke

, Ketters, Scheurmakers en fchuldigen aan gekwetfte

Majefteit verdienden. Ook benoemde hij XVII nieu-

we Kardinalen, onder welke echter maar een Duit'

fcher was. Daartegen noemde de vergadering van

Bazel in hare XLIfte zitting den asften Julij 1440

dit bevel ergerlijk, beleedigend, fclieurziek, van het

geloof afwijkende , en verbood allen Christenen , het-

zelve te gehoorzamen, felix fchonk ook , ter ftij-

ving van zijne zaak , den Kardinaalshoed aan eenige

Prelaten, terwijl de Kerkvergadering in hare XLIIlre

zitting den 4den Augustus 1440 zorgde voor zijn

onderhoud, door hem vijf jaren lang den vijfden

penning, en vijf volgende den tienden van de in-

kom ften van Geestelijke waardigheden toe te leggen*

Keizer Om dezen tijd was in Duitschland eene groote
FREDERiK

yej-gndering voorgevallen , welke in de gevolgen zeer

gunftigt nadeelig was voor de Kerkvergadering te Bazel en

Eaus Eü- yoor haren Paus felix. In plaats van den overle-

^^^*
denen Keizer albert II hadden de Keurvorsten den

'"'
aden Februarij 1440 zijnen Neef frederik , Hertog»

van Oostenryk, op den troon geplaatst, die denzeJ*

ven 54 jaren bezeten heeft. Deze , zijnen voorzaat

niet gelijk in fchranderheid , moed en waakzaamheid,

was des te meer genegen voor de eer en het voordeel

van den ausfelijken Stoel, waar door alle pogingen

der^Kerkvergadering voor de Kerkelijke vrijheid van

i. Duitsck"
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Duitschland genoegzaam verloren gingen. Al wat ver- V
der ten dezen ondernomen werd , was het werk van "°AJ^

Duitfche Vorsten. Nog voor zijne verkiezing hiel- Hoofdfï.

den de Keurvorsten in het begin des jaars 1440 te na C. G.

Mentz eene bijeenkomst , alwaar zij , onder den F^'^^^^S»
•' ' ^

tot 1517.
voorheen reeds gebruikten naam van Av'ifamenta

^

-

eenige artikelen opftelden, volgens welke zij hunne

onzijdigheid bewaren, maar te gelijk zekere bezwa-

ren tegen het Pausfelijk Hof en de Geestelijkheid

verholpen wilden hebben. Vooral wilden zij ge-

zorgd hebben, dat het gezag der algemeene Kerk-

vergaderingen niet ontzenuwd werd ; en dat de

Paus belooven zou voor zich en zijne nakomelin-

gen: dat hij alle Refervatien op Kerkelijke waardig-

heden zou affchafFen ; de verkiezingen der Bisfchop-

pen en Abten niet verhinderen; alle verwachtingen

op Prebenden , die open zouden vallen , doen ophou-

den ; geene Prebenden in Duitschland aan eenen

vreemdeling geven; de Prebenden in de Metropoli^

taan - en Kathedraal-YjtiXktVi. voornamelyk aan geleer»

den fchenken; en zich niets zou laten betalen voor

bevestigingen of verkiezingen bij Geestelijke ambten;

en meer dergelijke, welke artikelen den Keizer na

zijne verkiezing terftond werden overgegeven , fchoon

wij niet weten, met welk gevolg. In het jaar 1441

werd een Rijksdag te Mentz gehouden, die bijzon-

der beftemd was, om den twist tusfchen de Kerk-

vergadering van Bazel en Paus eugenius bij te

leggen. Tot denzelven werden ook andere Ko-

ningen genoodigd, hunne Gezanten te zenden, on-

der anderen die van Frankryk, eugenius , vree-

N a zen-
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V zende, dat deze de verkiezing van felix op diert

BOEK Rijksdag mede mogt goedkeuren , zond zijne Ge-

Hoofdft. zanten op de Kerkvergadering, welke de Koning in

na C. G. het jaar 1440 te Bourges hield , om den Koning te

torKi7 verzoeken , de Kerkvergadering van Bazel niet voor

p wettig te erkennen van den dag af, dat eugenius

dezelve naar Ferrara verplaatst had; na eenig be-

raad, was 'sKonings antwoord, gelijk wij reeds ge-

zegd hebben, dat hij de vergadering van Bazel vooi

wettig erkende , alleen was hem twijfelachtig de wet-

tigheid der verkiezing van felix, waarom hij eu-

GENius toegedaan bleef, tot hem blijken zou, dat

deze met regt was afgezet. Met dit al zond hij

geene Gezanten naar Mentz ; maar de Gezanten van

den Paus en die van de Kerkvergadering waren te-

genwoordig. De zaak der Kerkvergadering werd

hier verdedigd door den Aartsbisfchop nicolaüs

van Palermo, en die van den Paus door nicolaüs

van Ciifa, Het befluit op de bijeenkomst te Mentz

was, dat met den eerden, ter herflelling der een-

heid , op eene derde plaats eene algemeene Kerkver-

gadering zou worden gehouden; met welk befluit

de Kerkvergadering noch de Paus te vrede waren,

waarom het ook zonder gevolg gebleven is.

Hetgezng Van nu af werden de verrigtingen der Kerk verga-

der Kerk-
(jgring te Baz'.l van minder gewigt en kracht. FE-

vergade- ,. . , 1. j . 1 . .

ringen Lix, die in haar voorgezeten had, in de zitting,

van FELIX in welke men voor zijn inkomen gezorgd had
, gaf,

dSr"" "^ ^^ XLilIfte zitting den iften Julij 1441 enkel een

voorfchrift nopens het vieren van het feest der gro^

tenisfe van de Maagd maria, en in de XLIVfle

2//-
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zitting den pden Augustus, zorgde hij voor de vei- V
ligheid van allen, die tot de Kerkvergadering be- ^^'^^

hoorden ; zijnde hij zelve van oordeel , dat de ver- Hoofdfl.

gadering niets gewigtigs kon ondernemen , dewijl 'er °^ C. G.

in het jaar 1442 een Rijksdag te Frankfort aan den 10^1517.'
Main zou gehouden worden ; op welken weder Ge-—

—

zanten van weerskanten waren ; die van de Kerk-

vergadering verzochten din. Keizer, de vrijheid der

Kerk te befchermen ; die van den Paus , dat de Kei-

zer den eenigen wettigen Paus te Rome wilde er-

kennen : het belluit des Keizers was, naar den raad

der Rijksvorsten, dat 'er ten eerften een nieuw Co«-

cilie moest gehouden worden , om deze zaak af te

doen , terwijl inmiddels Duitschland bij zijne onzij-

digheid zou blijven. Met dit befiuit werden Gezan-

ten van de Rijksvergadering aan de Kerkvergadering

en aan eugenius afgezonden, dien zij tevens als

Paus moesten vereeren; vervolgens ging frederik
zelve naar Bazel op reis, fchoon hij niet eer in de

ftad wild^ komen , voor hij het antwoord der Kerk-

vergadering ontvangen had. Deze weinig in haar

fchik met het befluit van den Rijksdag
, gaf nogtans

in October 1442 het volgende antwoord: dat, al-

hoewel zij geene reden zag, om de Kerkvergadering

te verleggen, zij echter, om den vrede der Kerke,

daar in bewilligde , en eenige fteden wilde noemen

,

ten einde de Keizer daar uit tot het houden der

Kerkvergadering eene keuze mogt doen. Thans

deed de Keizer zijne intrede in Bazel; hier bezocht

hij FELix met ontdekten hoofde, maar bewees hem

fie eere als Paus niet, om, gelijk hij zich ont-

N 3 fchul-
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V fchiildigde, den vrede des te lïieer te kunnen be-

DOEK vorderen.
IV

Hoofdft. FELix, merkende, hoe weinig hij op de Kerkver-

m C. G. gadering kon fteunen , ging kort daar na , onder

cot"??? voorwen dfel , van voor zijne gezondheid te zorgen ,

op reize naar Laufanne^ echter belovende, in de

lente des jaars 1443 t^r^g ^^ zullen komen. De

Kerkvergadering behandelde intiisfchen flechts eenige

kleinigheden, alfonsus , Koning van Napels^ die

de beleening van dat Rijk voor zich en zijnen bast-

aardzoon FERDiNAND Verlangde , omdat renatus

van Anjou aanfpraak op hetzelve maakte, handelde

te gelijk met de beide Paufen, en met de Kerkver-

gadering. FELIX bewilligde hem gaarn zijnen wensch,

maar eugenius deed hem geene mindere aanbiedin-

gen , zoodat hij met denzelven een vergelijk floot

in het jaar 1443, ^^'^^'' ^Ü ^li eugenius als wetti-

gen Paus erkende, en door dezen met het Koning»

rijk Napels beleend zou worden , waar tegen al-

fonsus den Paus de Mark Ancona zou helpen

heroveren. Terfl;ond hier op ontbood de Koning

den Aartsbisfchop van Palermo van de Bazelfcht

Kerkvergadering thuis, met nog twee andere Bis-

fchoppen van zijn Rijk, die dezelve echter niet ver-

lieten , dan onder betuigingen , dat zij haar getrouw

zouden blijven.

Einde der FELix benoemde nog wel vijf nieuwe Kardinalen,

KerRver- ^^^ weigerde weder op de Kerkvergadering te ko-
gaderng "

. ,

ge Bazel, '^^'^
i
welke ook meer en meer te met liep, en ook

reed^ verfcheidene van hare leden verloren had, on-

der anderen den Kardinaal julianus , haren ijverig-

ften
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den verdediger tegen eugeniüS , wiens getrouwe V
aanhanger hij nu werd. De vergadering derhalve de ^°^*

onmogelijkheid ziende, om verders iets van belang HQofjfi^

uit te voeren, hield den löden Mei 1443 hare "a C. G,

XLVfte en laatfle zitting^ in dezelve verklaarde zij Rj"°fJ*
"' tot 15^ /•

de ftad Lions^ welke felix had voorgeflagen , rot ,

eene volgende Kerkvergadering aan te nemen, tevens

*er bij voegende, dat zij echter niet uit een zou

gaan, zoo lang zij vrij en veilig blijven kon; als dit

ophield , wilde zij zich naar Laufanne begeven,

Niettegenrtaande deze verklaring, en alhoewel 'er

nog (leeds vele leden te Bazel en naderhand ttLau»

fanne bleven , kan men haar toch van dezen tijd ge-

noegzaam als geëindigd befchouvven.

Zoodanigen ultflag had deze vergadering, die met

groote wakkerheid haar werk begonnen, en groote

verwachtingen op verbetering der Kerk verwekt had.

ïn de Roomfche Kerk wordt zij van de voorftanders

der Pausfelijke hoogheid als eene tegen haar Opper-

hoofd wederfpannige en fcheurzieke vergadering ge-

houden, terwijl anderen, inzonderheid de Franfcht

Godgeleerden, haar aanmerken als eenen Geestelijken

Rijksdag, op welken de vrijheden der Kerke, te vo»

ren te Konflans vastgefteld, nader behandeld zijn

geworden. Wij hebben reeds gezegd, dat /ENEaS

SYLvius een gedeelte van hare Gefchiedenis van het

jaar 1438 tot 1440 befchreven heeft, op eene vrije

wijze, zijne gevoelens omtrent den ftaat der Kerk

tevens ontvouwende; welke gevoelens hij ook in

andere fchriften openleide; ten voorbeelde diene de-

ze plaats uit zijnen LVften Brief aan den Bisfchop

N 4 SYL-
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V SYLVESTER van Chiemfee: ,, Indien ik in 'sKeï-.

°°^J* zers plaats was , zou ik alle Vorsten verzoeken

,

Hoofdd. om hunne Gezanten op eene gemeenfchappelrke

na C. G. plaats te zenden, met volmagt, om de Kerkelijke

tot 15 17
zaken te vereffenen: want het gene de Vorsten doen

I zouden, zou het Volk en de Geestelijkheid wel

volgen. — Blen behoeft daar het Concilie of den

paus niet over te vragen; zij mogenWillen of niet

willen : de Vorsten kunnen bijeenkomen , en zich

aan dezen of genen kant wenden. Maar dus zal

het geen Concilie zijn? Wat raakt het ons? het is

niet om den naam, maar om de zaak te doen. Ge-

noeg, als de fcheuring maar weggenomen wordt ;

die het wegneemt, mag heeten , zoo als hij wil."

In later tijd vindt men vele belangrijke gedenkftuk-

ken en oorkonden van deze vergadering bij har-

duin , in zijne verzameling der Concilien ; ook bij

MARTINI in zijne Collectio VF, SS. et Monumen^

torurn ampUsfima Tom, VIII. edm. richer heeft

ook eene Gefchiedenis van deze Kerkvergadering in

zijne Hiflor. Concill. Generall. Lihr, III, lenfant

was voornemens deze Gefchiedenis breedvoerig en

volledig te befchrijven , maar daar hij de Gefchiede-

nis van den oorlog met de Husfiten liet voorafgaan

,

belette hem de dood zijn werk te voltooijen.

Handelin. Naarmate de Kerkvergadering te Bazel haar ein-

genvan
^^ naderde, werd de Paus eugeniüs IV te (louter

EUGENIUS
. , . T •• • ,

met de m zijne onderneramgen. In zijn antwoord aan de

Duit- Gezanten der Duitfche Vorsten in het jaar 1443,

gaf \n] hun uitdrukkelijk te kennen, dat hij ver-

wachtte, dat zij van hunne onzijdigheid ^ welke het
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l^eloof van christus niet kende, afflaan, en tot v
hunnen ouden eerbied jegens den Roomfchen Stoel ^°^^

zouden vvederkeeren. In het jaar 1445 werd *er een Hoofdft

Rijksdag te Neurenberg gehouden. De Keizer na- na C. G.

mclijk, die met het Kanton Zurich een verbond ge- l^^'^^^^S»

floten had tegen de overige Zwhzerfche Kantons,

had den Koning v^nFrankryk verzocht, hem 5,000

zoogenoemde Armagnacs ^ diisgeheeten naar hunnen

voormaligen Bevelhebber, den Graaf van Armag-

nac ^ eene bende afgedankte Franfche en andere fol-

daten, die veel onvoegzaamheden bedreven, over te

doen. De Koning zond 'er in het jaar 1444 wel

40,000 onder aanvoering van den Daiifin , die

een kleinen hoop Zmtfers op den weg naar Bazel

verfloegen en de daar nog overgeblevene leden der

Kerkvergadering verftoorden, waarom men den Paus

EUGENius verdacht hield, hier de hand in gehad

te hebben. Vervolgens vielen zij in Duitschlandy

overal plunderende en verwoestende. Op den Rijks-

dag daar toe bijeengeroepen , befloten de Vorsten

deswegens tot eenen Rijksoorlog tegen Frankryk , en

tevens werd op denzelven over den vrede der Kerk

gehandeld. Doch vruchteloos.

In het voorbijgaan moeten wi] hier melden, hoe

de Kardinaal julianus , weleer een ijverig voorflan-

der van de Bazelfche Kerkvergadering, m.aar thans

even ijverig voor den Paus, oorzaak was van een

groot ongeluk voor Hongaryen, De Koning van

dat Rijk wladislav, had eenen vrede met de Tur»

ken gefl)ten en plegtig bezworen , maar de Kardi-

naal JULIANUS, die Pausfelijke Legaat bij dezen

N 5 Ko.
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V Koning was, haalde hem, door voor te ftellen, dat

BOEK gen vrede zonder goedkeuring van den Paus geflo-

Hoofdll ïen, niet gelukkig kon zijn, over, om zijnen eed

na C. G. te breken , waar op in het Jaar 1444. de ongelukkige

10^1 5
n'

^^^'^^^S ^y Warna , aan de Zwarte Zee , volgde

,

p in welken wladislav met de meesren van zijne fol-

daten het leven verloor; maar de Kardinaal, die ook

een gedeelte des legers had aangevoerd, redde zich

ter naauwer nood met de vlugt.

Keizer frederik ziende , dat de zaak der veree-

niging met den Paus niet vooruitging, befloot ^ne-
us SYLVius , die zich ten voordeele der Bazelfche

Kerkvergadering ijverig gekweten , maar dien de Kei-

zer thans tot zijn' Geheimfchrijver en Staatsdienaar

verkoren had , als zijnen Gezant aan den Paus af

te zenden. Deze nam nu den fchijn aan, dat hij,

onzijdig zijnde tusfchen de Kerkvergadering en den

Paus, zich naar de oogmerken van zijnen nieuwen

. meester fchikken wilde. Dus fchreef hij onder an-

deren in eenen Brief aan den Pausfelijken Gezant

joANNES CARVAjAL (*) : „ Ik dien den Keizer,

die de eeni.^heid bevordert; deze wenfchen bevorder

ik ook ; voor dezelve zou ik mij gaarn aan groote

moeijeliikheden blootftellen. Ook gij en uwe partij

verlangt daar naar; maar op uwe wijze; uw Paus

moet het blijven, en toch zal het eenigheid worden!

Hetzelfde begeert ook de andere partij ; niemand

verwerpt den vrede; maar niemand wil ook zulken

vrede, welke voor hem nadeelig is. Allen willen

ovei>

(*) Epitt. XXV.
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overwinnen; niemand wil buigen; zoo haiftarrig zijn v
zij. Is dan de Kerk eene flavin, dat zij om den ^<^*

wil van dezen of genen mensch zoo menigvuldige Hoofdft.

mishandelingen dulden moet? Indien gij niet wei- na C. G.

den kunt: laat dan een ander Herder wezen! Doch 1^^^^°73«

het is niet te doen om het weiden der fchapen, ,,.

maar om derzelver wol ; men ftreed 'er zoo veel niet

over, toen de Kerk nog arm was."

De fchrandere ^neas sylvius kwam echter van

lieverlede tot de zijde van den Paus over; deze liet

hem wel verbieden , zijne reize naar Rome voort te

zetten, maar hij, als Gezant des Keizers, vervolg-

de dezelve, en verkreeg fpoedig, door zijnen ouden

vriend, den Kardinaal landriani, ontflag van de

Kerkelijke flrafFe, en gehoor bij den Paus, tot wel-

ken hij eene aanfpraak deed, gefchikt, om niet al-

leen deszelfs vergiiFenis maar ook zijne gunst te ver-

werven; evenwel was de Paus niet zoo gereed, om
den Keizer te wille te zijn, en eene Kerkvergadering

in eene ftad van Duitschland toe te ftaan. Integen-

deel ondernam hij in het jaar 1445 , terwijl hij van

het hand- en voeteuvel geplaagd werd, nog eenen

Houten (tap , door het willekeurig afzetten van twee

Keurvorsten en Aartsbisfchoppen , dien van Trier en

dien van Keulen, welke fi:ap al de Keurvorsten te-

gen hem in het harnas jaagde, zoo dat zij in eene

bijeenkomst te Frankfort aan den Main , welke

ook de gemelde twee Aartsbisfchoppen, die zich

voor niers minder dan afgezet hielden , bijwoonden

,

op den alflen Maart 1446 een nieuwe vereeniging

trofièn, waar bij zij befloten, dat, zoo eügeniüs

de-
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V deze afzetting niet introk, en niet openlijk het ver-

BOEK maarde befluit van Konflam aannam, en de vorde-
IV

Hoofdfi riiigen der Duitfchers niet op eene voegzarae wijze

na C. G voldeed, zij hem verlaten en de partij van felix
jaario-3.

ajjfirjenien zouden. Zij wilden tevens dit befluit ge-
lot 1517 ^ ^

m heim houden, en openbaarden het flechts aan den

Keizer en zes van zijne Raden. De Keizer gaf hun

ten antwoord, dat het afzetten der beide Aartsbis-

fchoppen ook hem mishaagde , maar dat zij ver-

keerd deden, dat zij zich tot rigters over den Paus

wilden opwerpen. Echter ontdekte hij het geheim

belluit der Keurvorsten aan ^neas sylvius, wien

hij tevens in last gaf, den Paus zachtzinnigheid

aan te raden , en hem te verzoeken , om de beide

AartsbisfchoppeiT te herflellen.

Dewijl dus de Keizer door zijnen listigen Staats-

dienaar zich heimelijk met den Paus verflond, kon

het befluit der Keurvorsten weinig baten, hoe zeer

zij onder hunne naar Rome gezondene Gezanten den

kundigen en eerlijken gregorius van Hemburg

telden, die met mond en pen maar vergeefs hunne

zaak voorflond , en flrenge waarheden tegen den

Paus beweerde, wien hij aanzeide, dat de Vorsten

den iflen September 1446 weder eene bijeenkomst

te Frankfort zouden houden , om naar het ant-

woord van den Paus hun befluit in te rigten, doch

de Paus gaf hem alleen ten befcheid , dat hij hun

door zijne Gezanten een antwoord op dien Rijksdag

wilde laten toekomen , hetwelk met de waardigheid

van zijnen Stoel befl:aanbaar zou zijn.

Deze bijeenkomst werd op den bepaalden tijd ge-

hou-
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houden; alwaar de Keizerlijke Gezanten den Keur- v
vorst van Mentz van de vereeniging der Keurvors- ^o^k

ten wisten af te trekken , door vier van zijne Raden Hoofdft,

om te koopen , evenwel kostte het moeite , om het na C. G.

Roomfche Hof tot eenige toegevelijkheid te brengen , |q!'^!?^2*

Eoodat de Gezanten des Keizers en der Vorsten te -

Rome nog veel zwarigheid vonden. Dewijl de Paus

ook door eene zware ziekte werd aangetast, twijfel-

den eenige Gezanten, of men hem de beloofde ge-

hoorzaamheid bewijzen en dus de eenheid in Duhsch-

land vastftellen zou. Maar ^neas sylvtus haalde

allen over, om daar mede te fpoeden. Vooraf ech-

ter werden vier Bullen uitgevaardigd, in welke de

Paus het getroffen vergelijk bekrachtigde , in de vier-

de belovende, de Aartsbisfchoppen vanTn'er en Keu-

len te zullen herftellen. Doch te gelijker tijd liet eu-

GENius den 5den Februarij 1447 een foort van Pro-

test opftellen, waar bij hij betuigde, dat hij, in alles

wat hij had toegeftaan , niets nadeeligs had willen

doen tegen de leere der Heil. Kerkvergaderingen of

tegen het gezag van den Apostolifchen Stoel , naar

het fchijnt, op betere tijden hopende, in welken

zijne opvolgers de half afgedwongene vergunningen

weder zouden kunnen terug nemen.

Na alle deze omwegen en uitflellingen werd het

eindelijk den 7den Februarij 1447 aan de Gezanten ver-

gund, den Paus, die bedlegerig was, de hand te kus-

ien , en voor hunne Heeren de obedientie
^ (gehoor-

zaamheid
, ) te bewijzen , waar na zij in een open

Konftftorie der Kardinalen hunne onderwerping aan

den Roomfchen Stoel verklaarden. Terftond daar op

wer-
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V wtrden de klokken geluid, en 's avonds de ftad veri

BOEK licht, en den volgenden dag een vreugdefeest ge-

Hoofdfl. vierd, uit al hetwelk men genoeg kan opmaken,

na C. G. hoe zeer men te Rome in zijn fchik was , met deze

j!^^j?{^^' onderwerping der Duitfchers^ die door den Keizer,

, door deszelfs Geheimichrijver , en door de omge-

kochte Raden van den eerden Keurvorst misleid wa*

ren, dat zij een vergelijk met den Paus aannamen,

in hetwelk de herllelling der Duitfche Bisfchoppen,

tot wier afzetting de Paus geen regt had , als eene

gunst verleend werd; het aannemen der befluitea

van Bazel door den Paus werd met voordeelen voor

den Paus verbonden, welke even zoo groot verlies

voor de Duitfchers waren ; en nog nam hij ze

flechts voor een tijd en onder een Protest aan, het-

welk dezelve genoegzaam krachteloos maakte.

Pragma- De Franfchen fchenen eenigen tijd te voren beter

dke faiic- ^^ duurzamer voor hunne Kerkelijke vrijheden ge*

Frankryk zorgd en daar toe zich van de befluiten te Bazel

tegen den Paus bediend te hebben. Zij hadden

reeds voorheen in eene zoogenoemde Pragmatieke

Sanctie een bolwerk gezocht tegen de overheerfching

der Paufen. lodevvyk IX of de Heilige^ had die

reeds in het jaar 1268 ingevoerd, en de Franfche

Koningen hadden dezelve fleeds tegen de inbreuken

der Paufen gehandhaafd; thans maakte men gebruik

van de Bazelfche Kerkvergadering. Deze zond

,

zoo wel als eugenius IV, Gezanten naar Frank»

ryk ^ waar men het gezag der Kerkvergadering er-

kend, maar hare ftrengheid tegen den Paus niet

goedgekeurd had. karel VII beriep daar op eene

ver-
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vergadering van de Wereldlijke Grooten, de Prela- v
ten en zijnen voornaamften Adel in het jaar 1438 ^®^*

te Bourges , alwaar het Concilie van Bazel erkend , Hoofdff.

en een vermaarde wet, de Pragmatieke Sanctie, of na C. G,

ook /<2 Pragmatique de Bourges genoemd, opge-
J^^'^J^^^"

fteld en aangenomen werd. In dezelve werd, na ..

het gezag der vergadering te Bazel aangewezen te

hebben, de noodzakelijkheid van gedurige algemeene

Kerkvergaderingen, en de hoogheid derzelve ook

boven den Paus vastgefteld. Ook werd de vrijheid

der Kerkelijke verkiezingen daar in erkend, de Re-

fervatien afgefchaft, als ook vele misbruiken om-

trent het fchenken van Prebenden, omtrent de Ap-

pellen aan den Paus, en meer andere zaken, welke

in de Kerkvergadering befloten waren. Niets was

natuurlijker, dan dat de Paufen deze Franfche Ker-

kelijke wet op het hevigst aanvielen. Wanneer dus

in het Jaar 1439 volgens deze wet de Kanunniken

van Angers eenen anderen Bisfchop verkoren , dan

de Paus hun wilde opdringen, fchreef deze, hoe-

wel vergeefs , eenen fcherpen Brief aan den Koning

KAREL VII. Ook beproefde eugenius nog in het

jaar 1440, op eene andere Kerkvergadering te Bour-

ges, door zijne Afgevaardigden dezen Koning tot

affchafRng dezer wet te bewegen, alzoo de Koning

zijnen wil te kennen gaf, dat deze wet ongefchon-

den zou blijven.

Meer fchijnt EUGENIUS IV tegen deze wet niet Dood van

ondernomen te hebben , zich vergenoegende , dat hij eugenius

als wettige Paus in Frankryk erkend was. Na eene

zeer onrustige maar tevens werkzame regering van

zes-
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V zestien jaren , overleed hij , weinige dagen , nadat hïy

BCEtt j^ gehoorzaamheid der Duitfchers ontvangen had,

Hoofdft. *^^'^ üsften Februari) 1447. ^neas sylvius verhief

na C. G. zijnen lof in eene Redevoering (*), befluitende den-

toriuz 2^^^^" ^^^ ^^^^ woorden: „ Hij was een man van

m „ hoogen geest, wiens hoofdgebrek was, dat hij

„ geene maat wist te houden ; en gewoon was te

„ ondernemen , niet wat hij kon, maar wat hij

„ wilde."

r?icoT.Aus Den 6den Maart 1447 reeds vi^erd de Kardinaal

V wordt
^^ Bisfchop van Bologna, thomas van Sarfano ^

onder den naam van nicolaus V, tot opvolger

van EUGENius IV verkoren, die in het jaar 1398

te Pifa geboren was, en wiens geleerdheid hooglijk

geroemd werd. Terwijl het Conclave vergaderd was,

had een Romeinsch Ridder, steven porcari, ge-

poogd, de Romeinen op te wekken, om hunne vrij-

heid te hernemen , maar de Romeinen vreesden te

zeer voor alfonsus, Koning van Arragon en Na-^

pels , die met een leger zich in de nabijheid dezer

hoofdftad bevond.

FELix V Eene der eerfte en voornaamfte hoofdbezigheden

doet af-
yjjj Jen nieuwen Paus was , de overblijffelen der

ftandvan r. r • , 1 j

de Paus- Kerkvergadering van Bazel uit te delgen, en den

felijke Tegenpaus felix V te onderdrukken. Hij betoon-
waar ig-

^^ ^.^^ ^^^ ^.^^^ einde zeer vriendelijk jegens de

Gezanten des Keizers en der Duitfche Vorsten, en

bevestigde fchriftellk het vergelijk met zijnen voor-

gan>

(*') Oratio de Morte Eugcnü IV. in baluzü MiscelU

L. VII. pag. 545.
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ganger gefloten. Intusfchen handelden de Keurvors- V
ten van Trier ^ Keulen^ den Faltz en Sakfen ^ die *°^

van de vereeniging van Mentz niet plegtig waren Hoofdft.

afgegaan , met den Koning van Frankryk , met wien na C. G,

zij den aSften Junij 1447 te Bourges eene overeen-
J^^ j-j^*

komst floten, waar bij wel nicolaus V als een

wettig Paus erkend werd, doch tevens van hem ge-

vorderd , dat hij eene algemeene Kerkvergadering

ïou uitfchrijven tegen den ifl:en SL^ptember 1448;

maar hunne pogingen waren te zwak, en werden

nog krachteloozer, toen de Keizer in Julij 1447 op

eenen grooten Rijksdag x&Afchaffenhurg^ door mid-

del van yENEAS SYLvius, den Keurvorst van den

Palz wist over te halen, als ook dien van Keulen
.^

waar op het volgende befluit genomen werd: De

Rijksflienden zouden den Paus nicolaus V gehoor-

zamen , gelijk zij zijnen voorzaat gehoorzaamd had-

den, hetwelk openlijk onder godsdienfliige plegtighe-

den zou afgekondigd worden, terwijl men van den

Paus dezelfde Bullen van goedkeuring op het verge-

lijk , met zijnen voorzaat gefloten , verwachtte , als

deze uitgevaardigd had. Volgens dit befluit liet de

Keizer een bevel in het geheele Duitfche Rijk af-

kondigen, dat ieder een nicolaus V als wettigen

Paus en Plaatsbekleeder van christus zou erken-

nen, en gehoorzamen.

Nu kon de kleine vergadering , die zich nog te

Bazel bevond , haar gezag in Duitschland niet lan-

ger fi:aande houden. De Keizer zeide haar ook op

het einde des jaars 1447 het vrijgeleide op, waar

door zij zich genoodzaakt zag, hare zitplaats in den

XV^n. Deel. O zo-
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V zomer des Jaars 1448 naar Laufanne te verleggen,

BOEB ^2.2x zich FELix V ook bcvond , die thans enkel

Hoofdn. "^S '" ^^^ Hertogdom Savo'^e als Paus vereerd werd.

na C. G. Eindelijk kwam het onder bemiddeling des Konings

loiT^^ van Frankryk zoo ver, dat felix in het jaar 1449

1. een zoogenoemd algemeen Concilie met zijne weinige

aanhangeren hield, en op hetzelve uit liefde tot den

vrede der Kerke, gelijk hij zeide, van het Pausdom

geheel en al afftand deed, terwijl nicolaus V hem

tot eerften Kardinaal, Bisfchop van Saline^ Legaat

en beftendigen Fikaris van den Apostolifchen Stoel

in fommige landen benoemde. Om dit Kerkelijk

Tooneelfpel op eene bevallige wijze te eindigen,

verkoren de acht Kardinalen van felix met hunne

bijzitters op dit gewaande Concilie thomas van

Sarzano , onder den naam van nicolaus V, tot

Paus , waar na het Concilie verklaarde , dat het

zich ontbond, amadeus, of felix, keerde naar

Ripagïia terug, alwaar hij in het jaar 1450 over-

leed.

Weener- Wat vroeger had nicolaus het genoegen, om
Concor- mej- ^en Keizer den i7den Februari) 1448 zonder

den Paus voorkennis van de meeste Rijksvorsten te Weenen

gefloten, door zijnen Legaat den Kardinaal carvajal, en

/eneas sylvius, van wege den Keizer, een Con*

cordaat of overeenkomst te fluiten, hetwelk door-

gaans , hoewel verkeerd , het Concordaat van Afchafm

fenburg genoemd wordt. In hetzelve werden de

vrijheid en voorregten der Duitfche Kerk geheel aan

den Paus opgeofferd, nicolaus V bekrachtigde

hetzelve door eene Bulle van den ipden Maart 1448,

hoe-
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hoewel het nog eenige jaren aanliep , eer hetzeh-e v
van al de Prelaten van Duiischland werd aange- ^^""-^

iïoi^en. Hoofdft.

De Keizer, een zwak Vorst, was zeer gezet, na C. G.

om te Rome door den Paus als Keizer gekroond te J^^'^^^^S»
°

tot 1517.
worden, zijnde dit eene der redenen van die zucht -—

—

om den Paus te behagen , welke hij allezins ver- frederik

toonde, frederik ging dan, met bewilliging van ^^
g?"^"

den Paus, in het begin van het jaar 1452 op reis Keizer

naar Rome^ onder omftandigheden , welke voor hem §^^'^°°^

niet zeer gunftig waren , te weten , hij had ladis-

LAUS, Zoon van Keizer albert, die na zijns Va-

ders dood geboren. Hertog van Oostenryk^ en Ko-

ning van Hongaryen en Bohemen , en nog onmon-

dig was, onder zijne voogdijfchap , en liet denzel-

ven aan zijn Hof opvoeden , waar mede de Stenden

dezer landen te onvrede waren , omdat zij den Kei-

zer verdacht hielden, dat hij de landen van dezen

Jongen Vorst aan zich zocht te trekken; en wan-

neer de Keizer aan hunnen eisch, om hundenzelven

over te geven , ten einde onder hen opgevoed te wor-

den, weigerde te voldoen, floten zij eene verbindte-

nis tegen hem , om hem daar toe met geweld te

noodzaken. Doch niets was in ftaat, om den Kei-

zer van zijnen baliaanfchen togt terug te houden.

Te Siena gekomen,- deed men hem den eed aan den

Paus afleggen, eer hij het Pausfelijke gebied betrad.

Voor de poorten van Rome zwoer de Keizer nog-

maals, dat hij de goede gewoonten der Hoofdftad

handhaven zou. Bij zijne intrede kuste hij den Paus

die op de trappen der St. Pieterskerk zat, den voet,

O 2 hand
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V hand en wang. Vervolgens verzocht hij den Faus^
BOEK

jjgfj, ^Q Lajigobardifche of Itallaanfche kroon op te

Hoofdfl. zetten, die de Keizers anders te Milaan ontvin«

ja. C. G. gen , dit deed de Paus ook op raad der Kardina-

Eoti5i7 ^^"' ^°^ zegende hij het huwelijk des Keizers ia

— met eene Prinfes van Portugal ^ die uit Portugal te

Rome gekomen was, echter hun verbiedende hun

huwelijk , uit eerbied voor het Sacrament , eer dan

na drie dagen te voltrekken. De kroning als Kei-

zer volgde den i5den Mei 1452, en na de plegtig-

heid hield de Keizer den ftijgbeugel , toen de Paus

te paard fteeg, en leidde hetzelve een einde vvegs

bij den toom. Na de kroning reisde de Keizer naar

ALFONSus , Konmg van Napels, den Oom zijner

Gemalin , een' verftandig Vorst , die den zwakken

Keizer het eerst overhaalde , om zijn huwelijk te

voltrekken, hetwelk hij tot hier toe uitgefleld had.

Bij zijne terugkomst te Rotne het hij door ^neas

SYLvius, thans Bisfchop van Siena^ eene redevoe-

ring voor den Paus houden, die vol vleijerij was,

waar in hij op eenen kruistogt tegen de Turken en

Muhammedanen aandrong , maar ten aanzien van

eene algemeene Kerkvergadering zeide ^neas: ,, Een

ander zou misfchien om eene algemeene Kerkverga-

dering, of om hefluiten van Hervorming verzocht

hebben. Maar kan Vr wel eene grootere Kerkver-

gadering gehouden worden, dan de tegenwoordig-

heid van uwe Heiligheid en van uwen heiligen Se-

naat? Wie de bevelen van den Paus van Rome.

niet gehoorzaamt, verzoekt vergeefs om eene Kerk-

vergadering. Waar uwe Heiligheid is, daar is een

Con-
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K^oncilie ; daar zij'jt Koningen; daar zijn Zeden; V
en eene Hervorming.^* De Paus, die den Keizer ^^?^

kende , als ongefchikt tot eenen oorlog , anrwoord- Hoofdf!.

de: dat zijn voornemen lofwaardig was; maar dat na C. G«

Kien toch ook de overige Christen Vorsten raadple- '^^^ j-,
'

gen, en zich van hunnen bijfland verzekeren moest. —
Ondertusfchen beklaagden zich de Stenden van

Oostenryk en de andere Bondgenooten bij den Paus

over den Keizer, waar tegen de Keizer zich ver-

fchoonde, en den Paus verzocht, tegen de bondge-

nooten bet geestelijke zwaard te gebruiken , gelijk

dtze hem beloofde, de Oostenrykers in den ban te

zullen doen , indien zij hem binnen XL dagen de

regering niet weder inruimden. Kort na 's Keizers

vertrek van Rome in het jaar 1452, verfchenen daar

Gezanten ^qï Hongaren en Oostenrykers ^ om te ver-

klaren, dat deze zaak niet tot 'sPaufen regtbank be-

hoorde, en om hem re verzoeken door zijnen Raad

den oorlog voor te komen , dien zij den Keizer zou-

den moeten aandoen, indien hij hun hunnen Vorst

niet overgaf. De Paus , over deze ftoute verklaring

gebelgd , antwoordde , dat de Oostenrykers zijn be-

vel hadden te gehoorzamen , of dat zij niet langer

als Christenen erkend zouden worden. Maar de
'

Oostenrykers zwichtten niet voor deze bedreigingen,

integendeel beriepen zij zich van den Paus als niet

wel onderrigt , op denzelven , als bij beter onderrigt

20U zijn; (^ab eo parum inflrmto ad eundem infiru-

endum informandumque mogis^') of op een alge-

meen Concilie , of eindelijk op de algemeene Kerk ;

7^ belegerden den Keizer in Weener-Neuflad^ en

O 3 nood»
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V noodzaakten hem nog in het jaar 1452, hunnen Ko*
BOF.K

jjjj^g LADISLAUS aan hun over te geven.

Hoofdft.
^och het bemagtigen van Konfiantinopokn door

na C. G. ds Turken in het jaar 1453, hetwelk geheel Europa

toil^'ii?'
^^^ fchrik vervulde , gaf den Paus haast ander

werk. De ijver tot kruistogten tegen de Muhamme'
^^^^.^" damn was federt lang merkelijk verflaauwd , ook had-
magtigen

van Kon- ^e" ^^ Vorsten van Europa meestal flrijdige belan*

flantino- gen, en de Paufen hadden de handen vol gehad,

dooTde ^^ ^"" g^zag te handhaven; het een en ander was

Turken oorzaak, dat men niet vroeger behoorlijk werkzaam
doet den ^^g geweest, om de hoofdfliad van het GriekTche
Paus ee-

o ? j

nen kruis- Rijk krachtdadig bij te (laan. Thans fchreef de

togt uit- Keizer , dien men zegt tranen over het verlies van
c njv n.

j^Qjjj^^jj^ifjQpQief^ geftort te hebben , aan den Paus

,

dat hij zonder uitftel de Christen Vorsten tot eenen

kruistogt zou aanfporen, met verzekering van daar

toe het zijne te willen aanbrengen ; ook fchreef met

gelijk oogmerk ^neas sylvius aan den Paus en de

Kardinaal de cusa. Inderdaad verdient nicolaus

ook den lof, dat hij werkelijk gepoogd had Kon*

ftantinopolen ^ zoo veel hij vermogt, dadelijk te hel-

pen, terwijl behalve de Venetianen en Genuezen^

die door het belang des koophandels aangefpoord

werden, de magtigfte Vorsten van Europa alleen bij

woorden bleven. Hij was niet alleen ijverig werk-

zaam aan de Kerkelijke vereeniging met de Grieken ^

maar hij liet ook terftond op de tijding van het

overgaan van Konfiantinopokn eene vloot uitrusten

van 20 oorlogfchepen en 9 galeijen, welke tot aart

Eubea het hedendaagsch Eiland Negroponte geko»

men.
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men , daar het ongeluk had , van in de magt der V
Turken te vallen. Thans vaardigde hij in Septem- ^^??

ber des jaars 1453 eene Bulle uit tot eene bruis- Hoofdft.

vaart tegen het volgende jaar 1454, wanneer ook "^ C. G.

daar over op een' Rijksdag te Regèmhurg gehandeld
[^^ j^j

*

werd, doch zonder eenig gevolg, maar op eenen

anderen Rijksdag in hetzelfde jaar te Frankfort^

foragt ^NEAS SYLVius door eene welfprekende rede-

voering te wege , dat 'er een befluir genomen werd

,

om het Koningrijk Hongaryen 10,000 ruiters en

3a,ooo voetknechten te hulp te zenden, nicolaus

zond verders in het Jaar 1454 alomme Aflaatpredi-

kers, om de Christenen op te wekken, om het kruis

aan te nemen, of ren minden geld op te brengen

tot dezen togt. De voornaamfle onder deze predi-

kers was wel de ïtaliaanfche Franciskaner Monnik

JOANNES VAN CAPiSTRANO, Doctor der Godge-

leerdheid, Generaal Inquijtteur der ketterfche fnood-

heid , en Nuncius van den Apostolifchen Stoel. Hij

predikte in het Latiin , en ftampte zijn voorftel, op

de ïtaliaanfche wijze , met handen en voeten in

,

terwijl een andere Doctor van zijne Orde de Kerk-

redenen opfchreef, en ze in het Hoogduitsch ver-

taald terftond herhaalde, /en^eas sylvius vermaan-

de hem , om zijne welfprekendheid bijzonder te oe-

fenen op de Rijks vergaderin g , welke te Weener*

Neujlad in het jaar 1455 gehouden werd. Of hij

daar aan voldaan hebbe, weten wli niet; zoo veel

is zeker, dat de vers^adering vruchteloos afliep, waar

toe de trotscbheid van den Pausfelijken Legaat, den

Bisfchop van Pavia , bet hare toebragt , die aan

O 4 dea
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V den Aartsbisfchop van Trier niet wilde afftaan, om

^^^^ aan 's Keizers regterhand te zitten, lietwelk misnoe-

Hoofdft. g^" onder de Stenden veroorzaakte. En, als de tij-

Ba C. G, ding van 'sPaufen dood inmiddels aankwam, wer-

10^107 ^^'^ de raadplegingen over den kruistogt verfchoven

,

I tot het naastvolgende jaar.

Doodvsn NicoLAus V overleed den 24fl:en April 1455. Zij-

coLAüsV
^^ zucht voor geleerdheid en achting voor geleer-

den , bijzonder voor de Grieken , die naar Italië

geweken waren , wordt algemeen geroemd. Door

zijne mildheid wekte hij hen op, om vele Griek"

fche fchriften te vertalen ; perottus onder anderen

kreeg voor zijne overzetting van polybius 500 Du-

katen, Aan PHiLELPHiJS beloofde hij zelfs een fraai

hüis te Rome^ met een rijk landgoed, en 10,000

fcudi, als hij de Ilias en Odijsfea in Latijnfche wqï"

zen zou overzetten ; maar een te vroege dood ftrem-

de deze onderneming. Deze Paus verrijkte de Pau-

felijke Boekerij met eenen fchat van Handfchriften

;

en niet min verfierde hij Rome met het herflellen en

verfraaijen van deszelfs aanzienlijkfte gebouwen.

Men voegt hier bij zijne liefde tot geregtigheid en

vrede, zoodat men op zijn graf las: dat hij aan

Rome deszelfs gouden eeuw bezorgd had. Evenwel

werd tegen dezen zoo weiwillenden Paus van den-

zelfden poRCARi, die reeds te voren te Rome een

oproer had zoeken te ftoken, eene zamenzwering

gemaakt, waar bij reeds een gouden keten gereed

was , om den Paus te boeijen , indien niet alles iu

tijds ontdekt was geworden.

CALixTüs Op den aften April 1455 werd de Kardinaal al-

FON-
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FONSUS BORGiA, ceii Spanjaard, uit een adelijk ge- V
flacht, tot Paus verkoren, onder den naam van ca- ^?^^

LIXTUS III. Bijna was de keuze gevallen op den Hoofdfl.

Kardinaal BESSARiON, den geleerden en eerwaardi. "^^ C. G,

gen Griek, maar een der genen, die bang waren
^^^ 1517]

voor zijne (Irenge deugd, vraagde de andere Kardi-

nalen fpottend ; of men aan de Latijnfche Kerk IJ
^ wordt

eenen naauvvelijks tot haar overgekomenen Griek ,

die zich den baard nog niet gefchoren had, tot op-

perhoofd wilde geven? en dus v/erd aan bessarion

zijne reeds zekere hoop ontnomen.

CALixTus was reeds LXX jaren oud, toen hijl[vervnn

Paus werd, maar nog vol levendigheid en moed. '
''"'

' ° ° tot eenen
Gelijk hij , nog Kardinaal zijnde , een gelofte gedaan kraistogt.

had, om de Turken op allerlei wijze te beflrijden,

liet hij, Paus geworden zijnde, terftond bevelen af-

gaan, waar bij alle Vorsten en Volken opgeroepen

werden, om met den iften Maart 1456 tegen de

Turken te veld te trekken. Voor zijn eigen geld

rustte hij eene vloot uit van 16 galeljen , welke den

Turken eenigen afbreuk deed , en twee of drie ei-

landen op dezelven veroverde. Den vermaarden held

SCANDERBRG , die Alhani'è zoo dnpper tegen de

Turken verdedigde, en aan andere Grieken zond hij

bijftand in geld over. En, om ook geestelijke wa-

penen tegen de ongeloovigen te gebruiken , gebood

hij, eenmaal daags op den middag de klokken te

luiden, en God om huipe te bidden. Weinig ech-

ter waren de Vorsten gezind, om hem gehoor te

geven. Hij mogt zich verheugen over de groote

overwinning, welke de dappere joannes hünyades

O 5 met
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V met behulp van joannes van capistrano, die de

BOEK foidaten aanmoedigde, in het jaar 1456 bij Belgra^

Hoofdft. ^<^ op de Turken behaalde, maar daartegen liet ka-

na C. G. REL VIï, Koning van Frankryk ^ niet toe, dat de

10^1^17 ^"^'^ ^^" *^^" ^^"^ ^° ^y" ^y'^ yNQï^ afgekondigd,

i omdat hij bezorgd was voor eenen nieuwen oorlog

met Engeland, alfonsus. Koning van /^rragon^

en Sicilië, nam het kruis fpoedigaan, maar in plaats

van zijne vloot tegen de Turken te gebruiken , tast-

te hij met dezelve de Genuezen aan, met welken hij

in oorlog was. De Koning van Portugal, alfon-

sus , die eerst ook eene vloot tot dezen oorlog be-

loofd had, vervulde bij flot zijne belofte ook niet.

Bezwaren Nergens vonden 's Paufen voorftellen minder in-

der üuit-
g^^g ^^^ jj^ Duitschland , waar heen hij den Kar=

gen den dinaal van carvajal gezonden had, veel meer

Paus. fpoorden de Rijksvorsten den Keizer aan, om hun-

ne vrijheden tegen den Paus te handhaven. Maar

deze Vorst liet zich door den invloed van ^eneas

SYLVius ligtelijk overhalen , om denzelven naar üo-

me te zenden, ten einde aan calixtus zijne ge-

hoorzaamheid te verklaren , en een plegtig verbond

met denzelven te fluiten. Hier door en om andere

redenen fteeg het misverfl:and tusfchen de Rijksfl:en-

den en den Keizer ten hoogften top, omdat deze

zich zoo weinig aan de zaken van Duitschland liet

gelegen zijn. Het kwam zelfs zoo ver , dat de

Vorsten in het jaar 1456 tegen 's Keizers wil eene

vergadering hielden te Neurenberg, 'm welke zij be-

floten, eene andere in het jaar 1457 te houden, op

welke zij , indien de Keizer daar niet verfchijnen

wil-
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wilde, zouden overgaan tot de verkiezing van een' v
Roomsch- Koning, om het beste vóór het Duitfche ^^^
Rijk te bezorgen. Ondertusfchen was calixtus Hoofdft.

over den Keizer zelve niet voldaan , die in plaats "^ C. G.^

van tegen de Turken te veld te trekken, veel meer
^^^ j^j^*

in verfchil was met ladislaus , Koning van HoU' -.
.

garyen en Bohemen^ hetwelk zelfs eerlang tot eenen

openbaren oorlog uitbrak. Doch de gemelde Rijks-

vergadering te Frankfort in het jaar 1457 opende

hem de oogen , alwaar de bezwaren , welke de Duit-

fchers tegen het Pausfelijke Hof hadden , inzonder-

heid omtrent de verbazende geldfommen , welke on-

der allerhande voorwendfels in Duitschland ten be-

hoeve van dat Hof werden afgeperst, ter tafel kwa-

men. Ja, hetwelk nog merkwaardiger is, volgens

^NEAS SYLvius, wateu 'er in Duitschland , die het

waagden te beweren : dat het gezag der Paufen

niet noodzakelijk en ook niet van christus inge-

field was; waar tegen ^neas sylvius in eenen

Brief zijn best doet, om het tegendeel te bewijzen.

Dewijl de vergadering te Frankfort juist niet talrijk

was , werd de hoofdzaak tot een' anderen tijd uit-

gebeld, alleen men maakte een begin met het ver-

zamelen der bezwaren, en bepaalde, wat en hoe men

in eene volgende vergadering daaromtrent handelen

zoude.

Dewijl de Aartsbisfchop van Mentz, diether of

DiETRiCH, grooten invloed had op de raadplegin-

gen der Rijksvorsten , en deszelfs Kanfelier mayer ,

een verflandig man , zich een voorftander toonde

van de vrijheid en voorregten der Duitfche Kerk

fchreef
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V fchreef calixtus aan dezen Aartsbisfchop en Keur-

BOEK yjQYSt eenen Brief , om hem af te manen , van

Hoofdft. '^^^ '^'^S^^ '^^ Roomfche Kerk te ondernemen , terwyl

na C. G. hij zich bij den Keizer insgelijks in eenen Brief ver-

J^"?J^^ dedigde tegen de befciiuldiging , als of hij op de

Concordnten of verdragen geen acht gaf, verklaren-

de hij, uit enkele infchikkelijkheid en liefde voor

den vrede, daar bij te willen blijven, alhoewel het

gezag van den AponoUfchen Stoel volkomen vrij be-

haorde te zijn, en door geene verdragen had moeten

beperkt worden. Met nog meer ijver was ^eneas

SYLvius, die thans reeds Kardinaal was, inde weer

tegen de bezwaren der Duitfchen, te meer, omdat

hij meende te gevoelen, dat hij bii fommigen der-

zelver bijzonder bedoeld was. Hij fchreef daarom

aan den Domdeken te Worms (*) , hoe hij meer dan

XXIV jaren Duitschland had gediend, en nog als

Kardinaal voortging deszelfs belangen te behartigen,

waarom hij geloofde , dat de Duitfchers niet be-

hoorden te klagen , dat hij in hun land Prebenden tot

2,000 Dukaten jaarlijkfche inkomften gekregen hadj

ook fchreef hi) aan zijnen ouden , door geld omge-

kochten vriend, den Keur-Mentzifchen Raad lysu-

RA (t)» dat zij beiden behoorden zorg te dragen,

dat het gene zij hadden uitgewerkt, niet verbroken

mogt worden ; aan een' anderen vriend , rovarel-

LA , Pausfelijken Legaat in Hongaryen , fchreef hij (§),

dat hij zich ten fpoedigfte bij den Keizer ten Ho-

ve moest vervoegen, opdat deze de Rijksftenden

af-

(*) Epist, 370. Ct) Epht, 334. (J) Epist. 348.
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afzonderlijk mogt afmanen van alle verbindtenislèn V
tegen den Reomfchen Stoel. Ook moest hij in het *°^*

algemeen aan de Vorsten beduiden : dat hunne zo- Hoofdft

nen veel gemakkelijker door den Apoitolifchen Stoel oa C. G,

bevordering konden bekomen^ dan door Domkapit-^^'^^^^J'^'

iels of Bisfchoppen. Ook waarfchuwde de Kardi- ..

naai den Aartsbisfchop van Keulen (*), om toch

aan geene nieuwigheden het oor te leenen , want zoo

iiet gezag van d^tw Roomfchen Stoel onderdrukt

werd , mogt hij maar gelooven , dat die van hem en

andere Bisfchoppen zich niet zou kunnen ftaande

iTOuden.

Voornamelijk verdedigde de Kardinaal ^neas zich

bij den Ktm^ Mentzifchen Kanfelier mayer in eenen

Brief (f) , ter beantwoording van eenen Brief, door

denzelven aan hem gefchreven, in welken hij hem

geluk wenschte met zijne waardigheid als Kardinaal,

maar hem te gelijk beklaagt, dat hij in tijden leef-

de, welke den Apostolifchen Stoel verdriet konden

aanbrengen. „ Want," fchrijft mayer, „bij mij-

nen Heer, den Aartsbisfchop, wordt vaak over den

Paus geklaagd, die noch de befluiten van Konjiam

noch die van Bazel in acht neemt; die niet gelooft,

dat de verdragen met zijnen voorzaat hem verbin-

den, en die onze Natie, (de Duitfche ^') fchijnt te

verachten, ja geheel uit te putten. Het is ook be-

kend, dat de verkiezingen van Prelaten meermalen

verworpen, de Prebenden en allerlei foort van Ker-

kelijke waardigheden voor de Kardinalen en Protono-

ta-

(*) Epist. 319. (t) Epist. 383.
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V tarisfen gereferveerd worden. Gij zelve hebt in drie

BOEK Duitfcht Kerspels op eene tot hier toe ongewone

Hoofdft.
^" ongehoorde wijze Refervatien bekomen. Ook

na C. G. worden ontallijke verwachtingen op geestelijke pos-
Jaario73.

jg^ uitgedeeld; de Amiaten^ (^Jive medii fructus ,'y

f_ worden zonder eenig uitftel te vergunnen ingevor-

derd, en openlijk meer afgeperst, dan men fchuldig

is. De Kerkelijke regeringen^ (of Bisdommen,)

worden niet aan verdienftelijke mannen , maar aan

de meestbiedenden , toevertrouwd. Om geld zamen

te fchrapen, worden dagelijks nieuwe Aflaten inge-

willigd. Zonder onze Prelaten raad te plegen, be-

veelt men , onder voorwendfel van den Turkfchen

oorlog, de Tienden in te zamelen. Zaken, welke

in ons land behandeld en geëindigd moesten wor-

den, worden zonder onderfcheid voor de Apostoïi"

fche Regtbank getrokken. ^Er worden duizenderlei

middelen verzonnen^ door welke de Roomfche Stoel

' ons , als Barbaren , met flimme ftreken van ons goud

herooven zou kunnen. Door dit alles is onze wel-

eer vermaarde Natie , die door hare dapperheid en

met haar bloed het Roomfche Rijk gekocht heeft,

thans tot behoeftigheid gezonken, en eene dienst-

maagd en fchattingfchuldig geworden; in haveloos-

heid betreurt zij reeds vele jaren haar ongeluk en

armoede. Maar thans beginnen onze grooten, als

het ware uit eenen droom ontwakende, te overleg-

gen , welke hulpmiddelen zij tegen dit onheil ge-

bruiken zullen; zij hebben befloten, het juk geheel

af te fchudden , en zich de oude vrijheid weder te

bezorgen. Indien de Duitfche Vorsten hunne oog-

mer-
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merken ten uitvoer brengen, dan zal dit voor het v
Roomfche Hof geen klein verlies zijn enz." boec

Hier op antwoordde de Kardinaal vrij breedvoe- Hoofdfl,

rig. Na het gezag van den Roomfchen Stoel be na C. G.

weerd te hebben, erkent hij, dat aan het RoomCche^^^'^^^'^^•'tot I5i7«
Hof, hetwelk van menfchen beftuurd wordt , fom- ,

tijds dingen gebeurden , welke eene verbetering be-

hoeven ; Wij twijfelen ook niet , zeide hij , of zelfs

de Roomfche Bisfchoppen kunnen^ in zoo verre zij

menfchen zijn , dwalen , vallen en bedrogen worden*

Vervolgens beantwoordt hij de gemaakte bedenkin-

gen ftuk voor ftuk, en merkt bijzonder aan, dat

Duitschland aan Rome zijn Christendom en befcha-

ving verfchuldigd zijnde, zulks met geene fchatteii

vergelden kan; op dezelfde wijze vergeet hij zijne

dienden aan den Keizer en de Natie niet, (aan wel-

ke laatfte hij dat fraaije Concordaat bezorgd had,)

en hij had daarom , zegt hij , gedacht , dat de Natie

hem grooter inkomftejn, (en hij had toch reeds

a,ooo Dukaten inkomen
!
) zou aangeboden hebben

,

hoewel hij niet onverzadelijk was. Ondertusfchen

verzocht hij mayer , als V eene Proostdif of roor*

deelige Prebende mogt openvallen^ aan hem te den*

ken. —
Een andere Brief van mayer, doch welke verlo-

ren geraakt is , waar in deze hem voorftelde de

noodzakelijkheid , om in onderhandeling te komen

over de geopperde bezwaren, beantwoordde ^neaS
weder (*), genoegzaam op dezelfde wijze. Doch

hij

(*) Epist, 352.
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V hij bevreemdt zich, dat de Kanfelier, een man van

BOEK kennis , van eene goede verfliandhouding fprak tusfchea

Hoofdft. zijnen Meester en den Paus : „ Gij weet toch wel ,'*

na C. G. fchrijfc hij , „ dat de Paus de eenige Vorst is ,

torJ^i^r
^^^" ^^^^ moeten gehoorzamen, — hij is de plaats-

beiileeder van christus, die over Rofne heerscht;

hij heeft dus geene reden, om zich aan iemand te

verpligten, onder den naam van verflandhouding ctf

verbond , en het voegt aan onderdanen niet , met

hunne Heeren verbindtenisfen te willen fluiten." Hij

fluit met eene vermaning aan zijnen vriend, om zich

liever door het gezag der Roomfche Kerk , dan door

eenen aanval op hetzelve, beroemd te maken; zoo

zou hij zich verdienlleUjk maken bij de Kerk van

Mentz; ook zouden dan voor hem en zijne vrien-

den des te meer voordeden en eerbewijzen opgehoopt

worden.

Kort daar na flelda hij tegen de bezwaren , welke

de Kanfelier mayer ontvouwd had, nog een bijzon-

der werk op, onder den titel: Defcriptio de ritu^

fitu^ moribus et conditione Germaniae , hetwelk reeds

in het jaar 1510 op last van Keizer maximiliaam

I, door JAKOB wiMFELiNG, ceu' Priester te Spiers ^

wederlegd werd. In dit werk gebruikt de Kardinaal

allerhande middelen, om het gezag van den Paus

tegen alle bezwaren te verdedigen , niet zonder drog-

redenen en verdraaijingen , doch wat kan men al

niet verwachten , wanneer men in eenen anderen Brief

van ^NEAS leest , dat hij aan zekeren Doctor

,

KNORR, die waaifcliijnlijk in Brandsnburgfchen dienst

fl:ond, en die naar het fchijnt dooL zijnen eed aan

z^
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zijnen Vorst teruggehouden werd in het geen men v
van hem bei^eerde , meldt (*): dat de Paus de ^^^^

werkzaamheid van zijnen eed opfchortte , opdat hij Hoofdfï.

voor de Kerk fiuttig kon wezen ; en dat hij dus na C. G,

kon beweeren , dat hij door gcenen eed verbon-
^ 7!?j7

den zij, _

Met dit al bleven de pogingen der Duitfchcrs zon-

der gevolg. Zij werden naar Home gewezen , en zij

klaagden immers over i^oA;;^; de Keizer was geheel op

de zijde van den Paus; hun zeiven ontbrak het aan

eensgezindlieid en aan flandvastigheid , zelfs de

Aartsbisfchop diether van 3 leutz^ die reeds eens

den Paus een' grooten dienst gedaan had , hoe zeer

hij thans voor de vrijlieid der Duitfche Kerk fcheen

ie ijveren , begon aan onderhandelingen met het

Roomfche Hof te denken. Het behoeft ons dus niet

te bevreemden, dat de Duitfchers zoo ilecht flaag»

den.

Ook bi.] de Franfchen wist calixtus zijn gezag Verfchil-

Vrij wel te handhaven. De Franfchen waren wel ^^'^ ™^'

öout geworden federt de invoering der Pragmatike fchen.

Sanctie , evenwel wist de Paus hun het hoofd te

bieden. Toen hij ook in Frankryk de tienden van

de inkomften der Geestelijken tot den Turkfchen

oorlog in het jaar 1456 eischte , appelleerde de Uni-

verfiteit van Par'js daar tegen, waar mede de Hoo-

ge School te Touloufe en vele Geestelijken zich ver-

eenigden. In Maart des volgenden jaars was echter

de Univerfiteit van Parys genegen, om toe te ge-

ven ^
(*) Epist. 364.

;XVIL Deel. P
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V ven, indien het oogmerk, waar toe deze Tienden

BOEK beflemd waren, bleek het ware te zijn; maar in de

Hoofdft. volgende maand beiloot zij bij Yïzm- appel te blijven.

na C. G. Eindelijk nam zij in het jaar 1458 het befluit, om

turJ?!-'
^^" Koning tegen deze Tienden voorftellen te doen,

evenwel fcbijnt zij kort daar na in dezelve voor de-

ze keer bewilligd te hebben. De Koning karelVII

zag ook deze Pausfelijke geldverzamelingen in zijn

Rijk niet heel onverfchillig aan. Als hem inzonder-

heid eenige Prelaten en andere Kerkelijken voorftel-

den, dat, niettegenftaande zijne inwilliging, evenwel

de hunne, zoo als het de vrijheden der Franfche

Kerk gevorderd hadden , niet gevraagd was , ver-

klaarde hij openlijk in Augustus 1457, dat dit voor

die vrijheden niet nadeelig zou zijn.

CALixTus Van dezen kant dus bleef calixtus veilig ge-

zoeki het
j^^gg ^ jj^aa^ ^u tastte hij den Vorst aan , door wien

Napels"^ hij het eerst op de baan van geluk en eer geleid

aan zich ^as, ALFONSUS, Koning van Arragon^ Napels en
te trekken

^^.^^.^^.„^ een* roemrijk Vorst, van wiens geheimen

Raad calixtus voormaals Prefident geweest was.

Deze had reeds in het jaar 1443 een voordeelig ver-

' drag gefloten met den Paus eugenius IV, waar bij

dezelve hem vele voorregten had toegeflaan , en onder

anderen zijnen oncchten Zoon ferdinand gewet-

tigd, en verklaard had, dat hij zijnen Vader eens

zou kunnen opvolgen, nicolaus V had dit alles

bevestigd, en 'er nog nieuwe voorregten bijgevoegd;

maar calixtus meende, gelijk wij reeds gezien

hebben, reden van misnoegen op alfonsus te heb-

ben, omdat deze, in plaats van zijne vloot tegen

de
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de Turken te zenden , met dezelve de Genuezen had V
aangetast en beoorloogd; hoewel het misverftand °°^'

tusfchen hen beiden reeds met het begin der rege- Hoofdil.

ring van dezen Paus fchijnt begonnen te zijn , im- Q^ C. G,

mers als de Koning dezen zijnen voormaligen Staats-
J^^ °Jy*

dienaar lier vragen , op welken voet zij voortaan .^ '

roet malkanderen leven zouden? gaf de Paus kort af

ten antwoord : Laat hem zijn Rijk zelve regeren

,

en aan mij het waarnemen der hoogfte Apostolifche

waardigheid overlaten ! Met één woord , beiden

hoog van geest, fcheen de Paus eenen Koning niet

te kunnen verdragen, wiens onderdaan hij geweest

was , zoo min als de Koning hem , zijnen gewezenen

onderdaan , als de plaatsbekleeder der Godheid vereeren

kon. cALixTus weigerde ferdinands geboorte voor

wettig te erkennen, en weigerde meermalen zijne

goedkeuring op de benoeming van Bisfchoppen door

ALFONSUS. Met den dood van dezen Koning in

het jaar 1458 werden de verfchillen 'heviger. Deze

had bij zijn overlijden het Rijk van Napels aan zij-

nen Zoon FERDiNAND, CU zljue ovetige Rijken aan

zijnen Broeder, Koning jan van Navarre ^ nagela-

ten; maar calixtus beweerde, dat Napels aan hem

als Leenheer vervallen was, dewijl de Koning zon-

der wettige kinderen overleden was, hij herriep zelfs

de Bulle van eugenius IV^, waar bij de geboorte

van FERDINAND gewettigd was, en ontlloeg allen,

die aan dezen reeds trouw gezworen hadden, van

bunnen eed; maar ferdinand, den moed niet ver-

liezende, appelleerde van de Bulle van den Paus,

en fchreef hem , dat hij Koning was van Gods ge-

P a [na-
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V nade, door de verklaring van zijnen vader, en dë

BOEK toeftemming der Rijksflenden , ja als dit noodig

Hoofdft. ware, had hij ook de toeftemming der beide voor-

na C. G gaande Paufen voor zich; ook verfchenen 'er Ge-

xot 1-17 ^^^^^^ ^" na^m van het Koningrijk Napels te

-' Rome, om insgelijks eenProteft in te brengen, toen

's Paufen dood een einde maakte aan deze verfchillen.

Dood van Deze viel voor in Augustus 1458, in het 8ofl:e

cALixTus
jjjj^j. ygjj 2ijnen ouderdom ; zijn oogmerk met den

twist over het Rijk van Napels was, naar het alge-

meen gezegde , om hetzelve aan zijn Zusters Zoon

PETRUS BORGiA te bezorgen , een mensch van bui-

lenfporig levensgedrag, wien hij, niet zonder tegen-

fpraak van den Kardinaal capranica, tot Hertog

van Spoleto^ tot Pausfelijken Veldheer, Stadhouder

van Rome, en Bevelhebber van Engelenburg, be-

noemd had. Aan deszelfs twee Broeders, die niet

waardiger waren dan hij , joannes lodewyk mila

en RODERiK LENZuoLi, had hij op éénen dag de

waardigheid van Kardinaal , en kort voor zijnen

dood het Bisdom Valentia gefchonken. Zijn Neef-

fchap werd daarom te meer gelaakt, omdat het op

zoo onwaardige menfchen viel. Overigens had hij

den roem van niet geringe kundigheden, bijzonder

in de beide Regten. Niemand der Paufen was hem

geliik in ijver tot den oorlog tegen de Turken, Hij

wist zelfs den Vorst van Perfie en Armenië, usum-

CASSAN, door een gezantfchap en groote gefchenken

te bewegen, om hen, niet^ zonder goed gevolg, te

)jeoorlogen; zelve liet hij nog 115,000 Dukaten in

2;ijnê fchatkist na tot de kosten vaij dezen oorlog.
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Men roemt' ook zeer zyiie milddadigheid jegens be- v
hoeftiffen. boek

Zijn opvolger was reeds in Augustus 1458 ^neas HootlifT.

SYLvius, die, gelijk wij gezien hebben, in de laat- na C. G.

fte jaren zoo (terk geijverd had voor het gezag van
'^^'^^°^^*

den Paus en den Roomfchen Stoel , en die in ge- -

'

leerdheid uitmuntte. Deze nam als Paus den naam ^^'^''-as

aan van pius II. Hij was uit het adelijk gedacht ^vorjt

Piccolomini te Siena oorfpronkeiijk , en in het jaar P^ws cn-

1446 ter wereld gekomen. Daar zijn Vader uit Sietia
'^^"

^^ •' naam van
gedreven werd, was zijne famihe zoo verarmd, dat piusll.

^NEAS tot zijn XVIIIde jaar toe allen veldarbeid

verrigten moest, toen eerst reisde hij op kosten zij-

ner bloedverwanten naar Siena, alwaar hij in de

Latijnfche Welfprekendheid en Dichtkunst groote

voortgangen maakte. Vervolgens ftudeerde hij in de

Regten ; maar door het ontftaan van eenen oorlog in

dezen omtrek genoodzaakt, die ftad te verlaten ,

kwam hij met den Kardinaal capranica, als des-

zelfs Geheimfchrijver , op de Kerkvergadering van

BazeU Met tranen verliet hij dezen eerwaardigen

Kardinaal, die door Paus eugenius IV van al zij-

ne bezittingen beroofd werd , en volgde eenen Bis-

fchop van Novara naar Florence^ ging daar na met

den Kardinaal nicolaus van Santacroce naar j4rras;

doch merkende, dat de Paus hem niet gunflig was,

keerde hij naar Bazel terug, alwaar hij fpoedig in

groote achting kwam, en Geheimfchrijver werd van

de Kerkvergadering , zijnde , gelijk wij gezien heb-

ben, een groot voorflander van derzelver gezag.

Vervolgens trad hij in dienst van felix JII, en kort

P 3 daar
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V daar na in dien des Keizers , van wien hij den Poe-

BOEK tifchen Lauwerkrans in het jaar 144a ontving, wat

Hoofdft. hij vervolgens verrigt hebbe, ten voordeele van het

na C. G. Roomfcbe Hof, heeft ons de Gefchiedenis reeds ge-

tori?i7* ^^^'^' ^y ^^^^^ ^y"^ eigene Levensgefchiedenis tot

. omtrent dezen tijd toe befchreven in eenen Brief van

het jaar 1456 (*).

Nog in het Conclave had hij met de overige Kar-

dinalen eene verbindtenis aangegaan , waar bij de

geen , die tot Paus zou verkoren worden , plegtig

beloofde , niet zonder goedvinden der Kardinalen

Rojne te zullen verlaten , hunnen raad in alles te

zullen innemen en volgen , en meer andere voorregten

aan hen te zullen toekennen ; maar zijne drift tot eenen

kruistogt tegen de Turken, deed hem eene algemeen e

vergadering der Christelijke Vorsten beleggen te

Mantua, waarheen hij zich, hoewel ziekelijk zijn-

de, reeds in Januarij 1459, i" het midden van een

guur vvintervveder , op reis begaf.

Fideler- Kort voor dat hij Rome verliet (lichtte hij eene

orden der nieuvve Geestelijke Ridderorde, (^mva Re/igio,)

MARiAvan t^g^" ^^ Turken , die haren Zetel zou hebben

Bcthle- op het Eiland Lemnos , zij zou den naam voeren
hem en

j q^^^ ^^^ Maagd biaria van Bethlehem»

zelfclipp Maar dewijl kort daar na Lemnos van de Turken

vanjRzus. ygroverd werd , verviel deze Orde van zelve. Nog

werd van dezen Paus eene Orde , het gezelfchap van

JEZUS, ingefteld, insgelijks tegen de Turken , ter

verdediging van het Christelijk geloof, ook dit ge»

zei-

(*) Ej)ist» 201.
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ztJfchap van jezus is fpoedig te niet gegaan , en V
moet niet verward worden met de Jeziiaten^ eene ^'^^^

veel ouder orde , die eerst in het jaar 1668 afge- Hoof'ifl.

fchaft is , en van welke op hare plaats gefproken na C. G.

zal worden. Jaario^s.
tot 151 7.

Het was ongetwijfeld ter bevordering van zijn —
groote hoofddoel , den Turkfchen oorlog , dat Pius ^^ ^^^^

met FERDiNAND, Koning van Napels^ een voordee- pB^pj.

lig verdrag floot , waar bij hij hem door eene oor- nand als

konde van October 1458 het Koningrijk van Napels ^°"'"S

overliet, tegen den gewonen Vafallen - eed ; maar bij pels.

het uitfl:erven van zijn mannelijk kroost zou het Rijk

aan de Roomfche Kerk vervallen; hij of zijne erven

zouden ook nooit het Keizerrijk , of de heerfchappij

over Lombardy'è en Toskanen aannemen. Jaarlijks

zouden aan den Paus 8,000 oneen gouds als leen-

fchatting betaald worden, en elk derde Jaar, tot een ^

blijk, dat de Paus als Opperheer van het Rijk er-

kend werd, zou hem een fchoon wit paard, (Tellé)

aangeboden worden , en meer dergelijke. Om zich van

de genegenheid van den Paus te meer te verzekeren ,

trouwde deze Vorst in het jaar 1461 zijne onechte

dochter aan eenen Neef van den Paus, en gaf aan

denzelven het Hertogdom Amalfi , benevens het

Graaffchap Ceïano, tot een bruidfchat mede, en be-

noemde hem tevens tot Opperrigrer, (^Gran Giusti-

ziere,') van het Rijk.

Paus PIUS kwam in Mei des jaars 1459 zelve te Twist tus-

Mantua , alwaar hij niet alleen de eerde , maar ook ^*-"^^^" ^^"

een tijd lang de eenige was van het verwachte groo- matt^as
te gezelfchap , alzoo weinige Europifche Vorsten Koniug

P 4 lust
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V lust hadden , om daar te verfchijnen , of Gezanten
BOEK te zenden, andere waren in andere oorlosen inse-

Hoofdft.
wikiceld, inzonderheid was 'er een hevig roisverftand

na C. G. tusfchen Keizer frederik en matthias , Koning
jaario73.

^,^^ Honp;aryen , hetwelk zelfs in den zomer des
tot I517. a ^ 7

jaars 1459 tot eenen openbaren oorlog iiiiborst,

van Hon- ^y^^j. ^jgor de Paus niet wciniff in verlegenheid ge-
£31ven»

o >:::

bragt werd, doch toen de beide Vorsten in Augus-

tus 1459 tot een vergelijk kwamen , greep hij nieu-

wen moed. Ook omflond 'er onverwachts een oor-

log iu //^/;è', die den Paus nagenoeg aanging, en

zelfs eenige jaren duurde, ferdinand , Koning

van Napels, werd door joannes , Hertog van yf«-

j'ou, aangevallen, zoodat de Paus genoodzaakt was,

hem in het jaar 14Ó0 eenig krijgsvolk te hulp te

zenden.

Ilsnoelin- Niets echter kon den Paus terug houden, om zij-

genynn
j^^ vergadering te Mantua voort te zetten; toen 'er

den Pnus a o ^

te Mantua Gezanten van den Keizer en eenige Vorsten aange-

komen waren, opende hij dezelve den aidcn Juni)

1459 met eene Redevoering, waar in hij zich flerk

uitliet over de traagheid der Vorsten, ook liet hij den

Ktizer ftoure vervvijtingen doen door des Keizers ei-

gen Gezant; eindelijk hield hij den Qölien Septem-

ber 1459 eene Redevoering, die drie uren duurde,

aan de vergadering , gelijk na hem de Kardinaal

BESSARIO^^, doch de eene noch andere had de ge-

wenschte uitwerking, alleen gaven fommige Vorsten

^oede woorden , maar van de zaak zelve kwam

niets, waarom de Paus, na op eene bijna belagche-

lijke wijze door een Breve ^ te Mantua d^xï i2den

Ja-
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Januari) 1460 den Keizer tot opperden Veldheer, V
( Dux ac Capitancus generalis

,

) voor den kniistogt ^^'^^

te hebben aangefteld , de vergadering te Mantua in Hoofdfï.

die zelfde maand befloot. na C. G,

Dus had deze vergadering weinig of liever geheel }^^fl'^\i,'^ *' tot 15 • / •

geen gevolg; zelfs de Duitfche Vorsten, die be-

loofd hadden, een leger tot den kruistogt te zullen

verzamelen, waren met raalkanderen oneens, waar

uit nog in het Jaar 1460 een oorlog ontfiond, zoo

dat de Kardinaal bessarion, die als Pausfelijk Le-

gaat eene en andere Rijksvergadering had bijge-

woond, ziende dat hij niets vorderde, naar Itali'è

terug keerde, hebbende , gelijk men verhaalt , bij

zijn aficheid de Gezanten der Rijksvorsten in toorn

viet de linkerhand den zegen gegeven.

Beter gelukte het den Paus zich te doen gelden , Verfchil-

vvaar het op zijne eiffene grootheid en belangen aan- 'f" Yf"
, Tl. den Paus
kwam. In het, jaar 1459 was diether of diete- met den

RICH, Graaf van Ifcmburg, te onderfcheiden van Anrtsbis-

dien DiETERiCH, die ons te voren meermalen is j^ie^tz

voorgekomen , dan als een befirijder dan als een dien hij

vriend van den Paus , tot Aartsbisfchop van Blentz ^ *

verkozen. Wanneer deze zijne bevestiging van den

Paus verkreeg, werd van hem voor de Annaten

eene dubbelde fom afgevorderd , dan men voorheen

gewoon was. De Aartsbisfchop weigerde dezen

eisch te voldoen , en beriep zich , indien het Paus-

felijke Hof denzelven wilde doen gelden , op eene

aanftaande Kerkvergadering, die volgens de befluiten

van Konflans en Bazel ^ bekrachtigd door euge-

^'Ius IV, om de tien jaren moest gehouden worden.

P 5 De
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V De Paus was hier over des te gevoeliger, omdat hij

*TV^
op de vergadering te Mantua onlangs dergelijke be-

Hoofdfl. i'oepen uitdrukkelijk verboden had , waar bij nog
na C. G, kwam , dat genoegzaam op denzelfden tijd sieg-

Jqj
j^j^' MUND, Aartshertog van Oostenryk , en een ver-

rnaard Regtsgeleerde gregorius van Heimburg zich

insgelijks van den Paus op eene algemeehe Kerkver-

gadering beriepen ; de eerstgemelde had verfchillen

met den Kardinaal nicolaus van Cup^ , die in het

jaar 1450 door den Paus tegen den wil des Aarts-

hertogs en den zin van het Domkapittel in het Bis-

dom van Brixen was ingedrongen, en had dezen

Kardinaal in het jaar 1460 in een flot laten overval-

len en gevangen nemen , waar op de Paus den Aarts-

hertog in den ban deed, waar tegen deze zich op

eene algemeene Kerkvergadering beriep; gregorius

van Heimhurg^ Raad des Hertogs, was insgelijks

door den Paus, met nog anderen, om deze reden

iu den ban gedaan, maar deze zich insgelijks op

eene Kerkvergadering beroepende , verdedigde zich

tevens met hevigheid in een openbaar gefcbrift, en

wanneer theodorus Li^xius, Bisfchop van Feltri ^

in een daartegen gerigt werk de hoogheid van den

Paus beweerde, niet zonder fcheld en , betaalde heim-

EURG hem met dezelfde munt, niet zonder fchim-

pen en uitvallen op den Paus. Hij fchreef nog meer

gefcbrifren , onder anderen een tegen den Kardinaal

van Cufa , wien hij vrij fcherp zoo wel als dizn

Paus pius II in een belagchelijk licht ftelt, omdat

zij beiden voorheen 's Pausfen afhankelijkheid van

een; algerreene Kerkvergadering verdedigd hadden.

SIEQ-
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SIEGMUND kreeg eerst in het jaar 1464, door be- V
middeling des Keizers , zijn ontflag van den ban , ^'^^

maar heiöiburg verzocht en verkreeg dezelve op Hoofdft.

het einde van zijn leven, toen zijne befchermers, de "fi C. G.

Koning georg podiebrad van Bohemen en de^^^ °jyj

Aartsbisfchop rokyczana in het jaar 1471 overle-

den waren, wordende hij omtrent Pafchen 1472 ont-

flagen , in welk jaar hij in de maand Augustus over-

leden is.

De Aartsbisfchop diether had ondertusfchen eene

Rijksvergadering uitgefchreven , in welke hij zijne

klagten en bezwaren over den Paus voordroeg , maar

zijn oogmerk niet bereikte, waarom hij befloot zijn

/^ppel in te trekken , en den Paus gehoorzaamheid

te belooven , gelijk ook zijn vriend, frederik.

Keurvorst van de Paltz, die zich bij hem gevoegd

had , van het Jppel afftand deed. Doch het mogt

niet baten. Door des Pausfen bewilliging werd

ADOLF , Graaf van Nasfau^ door een gedeelte der

Doraheeren tot Aartsbisfchop van Mentz verkoren,

en DIETHER door den Paus in Augustus 1461 af-

gezet; terwijl deze de Keurvorsten, die zich in eene

vergadering te Neurenherg in 1460 wegens het voor

hun beledigend gedrag van den Kardinaal bessarion,

van dezen op den Paus en voorts op eene al-

gemeene Kerkvergadering beroepen hadden, wist te

vrede te ftellen door de belofte, dat 'er in Duitsch'

land geene Tienden zouden gevorderd worden, dan

met bewilliging der Vorsten en Prelaten.

De beide mededingers om het Aartsbisdom van

Mentz zetten , gedurende dit alles , den oorlog

voort

,
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V voort, tot zij eindelijk den laden October 1463 eefl

BOEK vergelijk troffen, volgens lietwelk diether van het

rioofdft. Aartsbisdom van Mentz afftand deed ten behoeve

na C. G. van adolf , mids daar voor eenige lieden en amb-
iaario73-

^^^ ^^ ^^ inkomflen van fommiee tollen voor zijn
rot is^7'
' leven behoudende; waar op hij ook met deii Paus

verzoende.

Pfius pius Dewijl echter zoo velen bij verfchiJlende gelegen-

roept zij-
^^^^^" ^^^^^ ^^^ ^^" P^"^ ^P ^^"^ algemeene Kerkt

re vorige vergadering beriepen , en aan den Paus herhaalde

i.i^ondre-
verwijtingen deden over zijne tegenswooruige gevoe-

lens, ^s geheel ftrijdig met zijns voorgaande, oor-

deelde hij het noodig , om zijne vorige gevoelens

plegtig te herroepen , gelijk hij in April 1463 door

eene Bulle werkelijk deed , ( Bisl/a retractatioiunn

omnium dudum per eiim in minoribus adhiic agen»

tem pro Concllto Bafil, et contra Eugenium ftim-

inum Pontificem fcriptorum ; ) welke aan den Rec-

tor in de Univerfiteit van Keulen gerigt is. ,, Ge-

looft," zegt hij daar in onder anderen, „ liever

eenen ouden man , dan een jong mensch ! en acht

een' ambteloos perfoon niqt hooger, dan een' Paus!

Verwerpt ^neas, en neemt pius aan! dien eerden

Heidenfchen naam hebben ons onze ouders bij de

geboorte gegeven , maar dezen Christelijken hebben

wij met de Pausfelijke waardigheid aangenomen.

Misfchien zullen fommigen zeggen , dat ètzo. ge-

dachten ons eerst met de Pausfelijke waardigheid

ziin aangekomen; maar dit is geheel anders toege-

gaan;" waar op hij een wijdloopig verflag geeft van

zijne lotgevallen en de verandering in zijne denkwijze.

Twee
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• Twee jaren vroeger had de Paus ook eene poging v
gedaan, om de Pragmatieke Sanctie in Frankryk te ^°^'^

vernietigen. Als de Franfcke Gezanten op de bij- Hoofdd.

eenkomst te JMantua in het jaar 14.59 hunne be- na C. G.

zwaren tegen d.tw Paus inbragten , omdat hij het ^
"

^
'

^[

Koningrijk van Sicilië aan renatus, (RENè,) van

Anjou ontzegd had, verdedigde hij zich in eene na- ^'^^, ^^

drukkelijke redevoering, in welke hij tevens gelegen- pragnj.ti

heid nam om over de Pragmatieke Sanctie te fpre- kefanctie

ken, welke hij wilde vernietigd hebben. De ^^"^^*
rvktever

ycy^i? Gezanten zochten hem te wederleggen, doch nietigen.

beloofden te gelijk, dat hun Koning deze zaak in

overweging zou nemen. Doch de Koninklijke Pro»

kureur- Generaal dannez protefleerde in het jaar

1460 uitdrukkelijk te.^^en 'sPaufen vooritel , evenwel

fchreef pius in het jaar 146 1 nog nadrukkelijk aan

Konii]g KAREL, over de affchafiing dezer Sanctie,

KAREL VII overleed in hetzelfde jaar. Zijn Zoon

en opvolger lodewyk XI, die in verfchil met zijn*

Vader van het Hof verwijderd geleefd had , liet van

zijne zijde den Paus iets gunftigs hopen. Zelfs

duldde hij onverfchillig , dat bij de begrafenis van

zijnen Vader te St, Denys ^ de Pausfelijke Nuncius ^

Bisfchop van Term , zich verftoutte, over den over-

ledenen Koning de ahfolutie uit te fpreken, omdat

deze door het invoeren der Pragmatieke Sanctie in

•den ban zou vervallen zijn. Uit eenen Brief van

-den tegenwoordigen Koning blijkt ook, dat hij,

nog Daufin zijnde, aan den Paus beloofd hebbe,

^eze wet eens te zullen affch.-iffen, hebbende hem

JOAN JOFFR.EDY, ( of CODEFROY,) BisfcllOp van

Ar-
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V Arras of /utrecht , toen reeds genegenheid en on*

^^^ derwerping aan den Paus ingeboezemd, welke Bis-

HoofdlL fchop thans tot Kardinaal benoemd werd , en die

na C. G. nu, tot dankbaarheid, zich zeer ijverig betoonde,

tot 15 17
^™ ^^" Koning over te halen tot het vernietigen

— van de Pragmatieke Sanctie, ook fclireef Pius zel-

ve in October 1461 aan den Koning, om tot een

fpoedig einde te komen, waar op deze terftond ant-

woordde, en verklaarde, dat hij deze wet affchafte,

en alles, wat de magt der Pausfen beperkte; hij laat

ook aan den Paus over , om in Frankryk deze magt

naar welgevallen te gebruiken, alzoo hij toch alles

het best beoordeelen kon.

Met dezen Brief reisde de Bisfchop van Arras ^

van eenige andere Gezanten verzeld , in het jaar

1462 naar Rome, alwaar hij den Kardinaalshoed uit

handen van den Paus ontving, terwijl geheel Rome

uitgelaten van vreugde was. Ondertusfclien was al

de vrucht, welke de Koning uit deze infchikkelijk-

heid trok, dat de Paus hem eenen gewijden, met

juweelen bezetten degen toezond , op wieDS kling

vier Latijnfche Verzen gegraveerd waren , die den

Koning opwekten, om met denzelven het Turkfchs.

. Rijk te verwoesten. Maar toen de Kardinaal in

's Konings naam vorderde , dat de Pans her Huis van

Anjou te handhaven had in deszelfs aanfpraak op

het Rijk van Sicilië, verklaarde de Paus, dat fer-*

DiNAND reeds Koning was, toen hij aan de rege-

ring kwam , echter wilde hij zich vvci als fcheids-

man tusfchen de beide Vorsten aanbieden. De Ko-

ning, die nu zag, dat hij bedrogen was, zond den
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Ssmchai BOURNAZEL naar Rome , die den Paus na- v
drukkelljk aanfprak, en dreigde, dat al de Franfche ^*<^^K

Kardinalen Rome zouden vtrlaten , indien hij de.ïi Hoofdft.

Koning geen genoegen gaf. De Paus, dïo. van den na C. G.

Kardinaal van Arras onderrigt was, dat de Gezan- r^'^^°^^*
tot 1517.

ten een geheim bevel hadden , om hunne bedreigin- ,

gen niet uit te voeren, gaf tot betcheid, dat hij

verph'gt vi^as , geregtigheid en regt te oefenen ; voorts

flonden de poorten van Rome voor de Franfchen

open, als zij niet langer daar blijven wilden.

Weinig fcheelde het nu, of lodewyk, door deze

behandeling verbitterd , had de Pragmatieke Sanctie

weder volkomen in hare regten gelield. Ook kwam
hier bij de tegenfpraak van zijne Parlementen , bij-

zonder die van Parys en Touloufe ; ook was de

Kardinaal van Arras zelve misnoegd op den Paus,

omdat hij van deuzelven twee aanzienlijke Stiften,

het Bisdom A/l?i en het Aartsbisdom Befancon te

gelijk verzocht hebbende, alleen het eerfle bekwam,

waar naar men hem vervolgens Kardinaal van Alhi

noemde , waarom hij naderhand al de oogmerken

van den Paus, zoo veel hem mogelijk was, dwars-

boomde.

Alhoewel de Paus weinig flaagde in zijne pogin- Piüszoe!.'t

gen tot eenen kruistogt , hij bleef echter geftadig
^^'^Sultaa

met dit ontwerp werkzaam. Kort na het aanvaar- MEote

den van zijne regering had hij aan eenige Christelijke ^ekeereu.

Vorsten in het Oosten eenen Franciskaner afgezon-

den, om hen tegen de Turken in de wapenen te

brengen , en ontving nu in het jaar 1460 weder

Qezanten van hen terug. Deze kwamen, zoo als

'er
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V 'er verhaald wordt, van den Keizer van Trapezus

BOEK Qf Trehizende; van de Koningen van Perfi'é^ Groot'-

Iloofdft.
'Armenië en Klcïn - Iheri'è , van de Vorsten van

na C. G. Grooi- Iberië en Klein -y^rmenie en meer andere.

J^^^|°^|" Men moet echter erkennen, dat in deze berigten

^ veel is , hetwelk verdacht voorkomt. Ook ant-

woordde hij aan den Sultan der Blammelukken 'm

Egypte, die hem eeaen verachtelijk dreigenden Brief

gefchreven had , omtrent op gelijken toom , terwijl

hij de geduchte magt der Christen volken onge-

meen verhief.

Maar geene van zijne ondernemingen tegen de

Turken was zonderlinger en hopeloozer, dan zijne

poging, om Sultan muhammed, den veroveraar van

Konftantinopolcn , tot het Christelijk Geloof te be-

keeren. Onder zijne Brieven flaat een lange Latjjnfcht

Brief, door hem in het jaar 1461 aan denzelven ten

dien einde gefchreven ; niemand zal zich verwonderen,

dat dezelve geene uitwerking deed; waarom ook de

Paus tot zijne vorige ontwerpen terug keerde , en aan

Koning matthias van Hongaryen 'iry het jaar 1462

eene fomme gelds zond, om zijn krijgsvolk te be-

talen. In datzelfde jaar befloot hij, eenen Hap te

doen, van welken hij zich vastelijk eenen goeden

uitflag beloofde, hij gaf namelijk aan zes der voor-

naamde Kardinalen te kennen , dat hij zelve , hoe

oud en ziekelijk ook, tegen de Turken te veld wil-

de trekken, geloovende, dat de Christelijke Vorsten

en Volken gewis niet achterlijk zouden blijven

,

wanneer Christus Stadhouder hen voorging. De

Kardinalen keurden z^n yooinemeu goed 5 maar

LO-
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LODEWYK XI van Frankryk onthaalde zijne Gezan- V
ten niet gunftig, omdat bij den Paus verdacht hield, ^^^^

van den Turkfchen oorlog tot een vouivvendfel te ^ootdrt.

gebruiken , om den Koning te beletten , het Huis na C. G.

van AnJQu tt-gen ferdinani>, ivoning van Napels^^^ 17'
te ondeideiinen. Even zoo vergetrfs vtrmaande de

Paus de Vorsten en Pielaten, om den Despoot Tiio-

ftiAS , Broeder van den laatlten Keizer van Konjlan-

tinopolen, die door de Turken uit zijn gebied ver-

dreven was , te onderlleunen.

pius II bleef desniettemin bij ziin voornemen. In p.'u?!!.

eene nieuwe aanfpraak aan de Kardinalen in het jaar j^^''. ^'^'^^

1463, verklaarde hij, volftrekc beiloten te hebben , Turker re

zijn leven in deze belangrijke zaak te wasen ; twee X^'*^
''\'^'

' ken. Zija
Kardinalen ontrieden hem deze onderneming ver- dood.

geefs , hij fchreef in October van dat jaar door eene

bijzondere Bulle (*), eenen kruistogt tegen de Tur"

ken op nieu'.v uit. Doch ook d..'ze Culle vermogc

lüets bij de Vorsten. De Koning van Hongary^

niATTHiAS, had wel met de Venetianen ttn verbond

tegen de Turken gefljten, maar deze Staten waren

door hun eigen bijzonder belang daar toe genood-

zaakt. De Paus bleef echter volharden , en maakte

openlijk bekend , dat hij in het begin van Jnnij 1464

zich in de haven van Anco;ia aan boord der Vene^

üaanfche Vlnot zou begeven , die zich daar zou

bevinden. Ondertusfchen hadden arbeid , zorg en

verdriet hem jicht en koorts op den hals gehaald,

waarom de Geneesheeren hem raadvien een bad te

ge-
(*) Epht. 412.

XVII. Deel. O
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V gebruiken , doch , om zijiie onderneming niet op t«

BOER houJen, begaf hij zich reeds op het einde van den

Hoofdn "^Vinter 1464 naar hetzelve, en ging vervolgens,

na C. G hoewel ziekelijk, in Juiiij des gemelden jaars van
Jaario73.

j^Q„jg ^^p j-gj^ Onderweg ontftelde hij op het ge-
tot 15 17

* =* j r s>

I
zigt van eene menigte kruisvaarders , die , al plun-

derende, naar huis keerden, hoewel platina ver-

haalt, dat de Paus, na hun den aflaat gegeven te

hebben, hen naar huis zond, omdat zij gedeeltelijk

ongefchikt waren tot den oorlog, gedeeltelijk het

noodige tot den veldtogt, zoo als hij echter in zij-

ne Bulle geboden had, niet hadden medegebragt.

Naauwelijks was hij te Ancona aangekomen , of hij

hoorde, dat de Turken in het gebied van Ragufa

gevallen waren, waar hij terftond zijne lijfwacht,

200 man (terk, met eenige fchutters, heenzond met

een roeivaartuig. Thans kwam de Vloot van Fenc'

tië met den Doge zelven aan. De Paus liet zich

aan den oever dragen , maar beklaagde zich , dat hij

geen gebruik van de vloot zou kunnen maken. Ook

llierf hij werkelijk kort daar na, den isden Augus-

tus 1464. Zijne ondernemende werkzaamheid ver-

liet hem naauwelijks in zijn laatfte uur, kort te vo-

ren redentwistte hij nog zeer levendig met rovarel-

LA , Bisfchop van Ferrara , of hij zich het laatfle

oliefel, hetwelk hij reeds te Bazel in eene gevaar-

lijke ziekte ontvangen had , nog eens mogt laten

geven.

Ziin ka- Niet ligt heeft iemand van zoo verhevenen en

rakter. werkzamen geest , en zeker niemand in deze middel-

eeuwen van zoo veel geleerdheid, vernuft en wel-

fprs-
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fprekendheid op den Pausfelijken troon gezeten, als V
pius II. Zeer weinigen hebben, in zoo moeijelljke *°?5

omftandigheden , ter bevestiging van hunne hoog- Hoofdft.

heid, zoo veel gedaan, als deze, die te voren haar na C. G.

zoo harde (lagen had toegebragt. Dit onderfcheiden
loj'^irij*

gedrag heeft de nakomelingfchap niet zoo gunftig——
beoordeeld, als hij en zijne vrienden. Een. gevolg

hier van was , dat zelfs zijne fchriftcn federt het Jaar

1559 op de lijst der verbodene Boeken in de R.oom-

fche Kerk geplaatst zijn; niet alleen zijne fchriften

voor de Kerkvergadering van Bazel^ maar ook vele

plaatfen in zijne Gefcliiedenis van frederik III zijn

doorgehaald. Hij bleef, als Paus , nog de geleerd-

heid beminnen en beoefenen, vele Geleerden bevor-

derde hij tot aanzienlijke ambten , maar om hen te

bcloonen, ontbrak het hem veelal aan geld. Hij had

ook voor geld geene achting, en gaf alles uit, wat

hij had , zoodat hij zelfs eens door gebrek aan geld

zijne tafel zeer inkrimpen moest, bij welke gelegen-

heid hij zeide, dat het even dwaas zij, naar geld

begeerig als jegens hetzelve onverfchillig te wezen.

Zijn vernuft liet zich dikwijls in boert uit, en zelfs

nu en dan in bijtenden fcherts. Als de Koning van

Frankryk hem dreigde, alle Franfchen uit Rorm
t'huis te zullen roepen , indien de Paus zijne begeerte

niet voldeed , zeide hij : „ Goed ! dan zullen wij

gemakkelijker wonen, en geene grappen meer hoo-

ren!" Niet lang voor zijn' dood verzekerden hem

de Geneesheeren nog, dat zijn leven geen gevaat

had. Maar hij, die zijn einde voelde naderen,

klaagde over het ongeluk der Vorsten , die zelfs nog

Q 2 ia



244 K E R K E L IJ K E

V in r!cn dood vleijers om zich hebben. Hij had ook,
BOEK

gelijk PLATINA aanmerkt, veel op met fpreuken en

Hoofdfi. zedtJesfen , waar van die Schriiver eenige voorbeel-

na C. G. c^en bijbrengt. Zoo beweerde hij, dat het Christe-

toc i'^'17' 'y^ geloof, al ware het ook niet door vvonderwer-

ken bevestigd, echter wegens zijne voortreffelijkheid

moest aangenomen worden; wie veel kennis heeft,

moet ook naar hooger dingen ftreven; een Koning,

die niemand vertroinvt, is onnut, maar evenwel die

is niet beter, die aan allen vertrouwt; die velen re-

geert, moet ook van velen geregeerd worden; een

Koning, die zelve het gerigt niet houdt, is niet

gereg'iigd, om fchatiingen te vorderen; men moet

mannen aan ambten , en niet ambten aan menfchen

geven ; een ongeU-erd Bisfchop is aan een' ezel ge-

lijk; een omzwervende Monnik is een flaaf des Dui-

vels; de deugden hebben de Geestelijken rijk, en de

ondeugden arm gemaakt; wie zijnen Zoon te ligt

vergeeft , koestert eenen vijand in zich ; liegen is

eene flaaffche ondeugd ; men heeft wel den Prieste»

ren het huwelijk op goede gronden verboden , maar

men behoorde het hun op nog hetere gronden te ver^

oorloven. Deze laatfte fpreuk, de merkwaardigfte

onder allen, welke van dezen Paus bewaard zijn,

heeft men in verfcheidene uitgaven van platina

weggelaten, doch zij ftaut in de uitgave te Keulen

1479.

PAULUS II Nadat de Kardinalen weder eenige voorwaarden
Paus.

jgf verbetering onderling beraamd en vastgefteld had-

den voor den nieuwen Paus, verkoren zij den siflen

Augustus 1464 tot étzt waardigheid den Kardinaal-

pries-
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priester van Sf. Marctn ^ petrus BAn.nüS, (oif V
BARBO,) te Venetïè uit ccn adelijk geflacht geboren, ^*^^^

zijnde de Paus eugemus iV, zijn Moeders Broe- Hoofdf>.

der of Oom van Moeders zijde geweest. Deszelfs "^^ C. G.

verheffing tot Paus deed petrus, die als jongfte
l^^. j°j^^'

Zoon tot den koophandel gefchikt was , tot het be f

oefenen der v/etenfchappen overgaan, en fchoon hij

juist geene groote geleerdheid verkreeg, werd hij

echter fpoedig door den Paus bevorderd, en einde-

lijk tot Kardinaal benoemd. Bij zijne verkiezing nam

hij den naam van paulus 11 aan.

De eerde (lap, weJken hij, na zijne inwijding, r-nj ver-

ondernam, ftrekt hem niet tot eer. Hij weigerde ^^^skt dö

namelijk de verkiezingsvoorwaarden , die hij zelve, zin^s.

met de overige Kardinalen , bezworen had , te hou- voor-

den, onder voorvvendfel, dat de Kardinalen geen
^^'^

"*

regt hadden, om den Paus aan voorfchriften te bin«

den. Hij deed de Kardinalen, en wel f^mmigen,

gelijk BESSARION, door geweld, dezelve fchriftelijk.

herroepen; alleen weigerde de Kardinaal carvajal

deze herroeping te onderteekenen.

Schoon PAULUS II zich door het vernietigen de- Zijne po-

zer voorwaarden ook ontflagen had , van het door-
^^'"Sentot

^ ' de oorlog
zetten van den Turkfchen oorlog, noodzaakte hem met de

echter het dringend gevaar van ItaU'è ^ om op den- "^ "'^^^'*'

zelven bedacht te ziin, waar toe ook fpoedig Ge-

zanten van Venetië te Rome kwamen, om deswe-

gens met hem te raadplegen; verfcheidene Itaïiann-

fche Mogendheden beloofden ook ten zelfden einde

aanzienlijke geldfommen; maar alle hoop veydweeii

reeds in het volgende jaar 1465; de Paus fchreef

Q 3 nog
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V nog wel in het jaar 1468 bij eene Bulle eenen kruis-

BOEK jQ^t tesen de Turken uit, waar toe hij zelfs eenen

Hoofdft. Italiaatifchen Veldheer benoemde , maar niets hier

na C. G. van kwam tot ftand.

£0^1^17* ^^ Duitschlatid was men insgelijks druk bezig

». met onderhandelen, maar zonder iets zakelijks uit

te voeren. In het jaar 1466 werd wel belloten, met

den eerden een leger van 20,000 man tegen de Tiir.

ken te veld te brengen, maar de Pausfeliike Gezant

verhinderde zelve de uitvoering , doordien hij het

aanbod van podiebrad , Koning van Bohemen , om

zijne gtinfche magt tegen de Turken te wenden, on-

der voorwendfel , dat hij een van den Paus verwor-

pen en afgezette Ketter was , van de hand deed wij-

zen; zelfs riep de Paus in het jaar 1467 op eenen

Rijksdag te Neurenberg den Keizer en de DuitfcJn

Rijksvorsten tegen den gemelden Koning te hulp,

wiens Rijk hij aan den Koning van Polen aanbood;

ja , om hem te beoorlogen , zette de Paus den Turk-

fchen oorlog als het ware aan eene zijde , tèrwj.,! de

Keizer, die op de kroon van Bohemen en Honga-

ryen loerde, ten einde zich van 'sPaufen gunst te

verzekeren , tegen het einde des jaars 1468 , in het

gewaad van een' Pelgrim en flechrs van 600 Ridders

en Ruiters verzeld, naar Rowe reisde; en den Paus

raadpleegde, hoe den Turkfchen oorlog best te voe-

ren, en daar toe eene biieenkonst te Konjlans voor-

ftellende, vvaar in de Paus niet bewilligde, waar op

de Keizer misnoegd naar Duitschland keerde; men

gelooft Vlij algemeen, dat het geheime oogmerk van

's Keizers reize geweest was , de goedkeuring van

den
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den Paus te verkrijgen, dat zijn Zoon maximili- V
AAN tot zijn' opvolger kon verkoren worden , waar- ^^'^^

omtrent de Paus zwarigheid maakte. Naauwelijks Hoofdfl.

was de Keizer in Duitschland terug gekeerd in het ^'^ C. G.
Ti3r I o'^'^

Jaar 1469, of de Turken deden hunnen eerden in-coiisi?.'

val in Duitschland zelve, in het landfchap Kat in- —
thi'è, hetwelk tot meer dan dénen Rijksdag aanleiding

gaf. Op dien te Regensburg^ in het jaar 1471

,

op welken een Pausfelijk Legaat voorzat, hield de

Bisfchop jOANNES ANTONius CAMPANUS van wege

den Paus eene fraalje maar voor den Keizer te

langdurige redevoering, zoodat de Vorst onder de-

zelve in flaap viel , waar over hij van den Bisfchop

beftraft werd. Even flaperig was het befluit, het-

welk men op dezen Rijksdag nam , om namelijk bij

voorraad 10,000 man tegen de Turken bijeen te bren-

gen , tot men in het volgende jaar eene grooter raagt

zou kunnen verzamelen.

In Frankryk deed de Paus ten dezen tijde ook Onderne-

pogingen , om de Pragmatieke Sanctie te doen ver- ^^^'"gen

nietigen. Niettegenftaande de infchikkelijkheid vanp^us'^g.

Koning lodewyk XI jegens Paus pius II, om de- l^en de

zelve af te fchaffen , was zij echter in volle kracht ui'r^"^'''"'

gebleven , alzoo beide het Parlement en de Univer- in Fiaiik-

fiteit van Parys ze handhaafden. De Paus paulus
'^^'^^'

Il zond nu den Kardinaal van ^Ihi ^ en den Kar-

dinaal jOAN BALUE, Bisfchop vau Evreux ^ om de-

ze afTchaffing volkomen te bewerkdelli^en. Üe eer-

fte wendde zich tot de Univerfiteit , wier befcher-

mer der Pausfelijke voorregten
, ( Confervateur Jpos-

toJigue,^ zich groote vrijheden had aangematigd,

Q 4 als
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V als hebbende perfonen , die van den Paus geëxcom-"

BOEH niuniceerd waren, ontOrgen, en raarte^en anderen

Hoofdft. gecscommuniceerd , zelfs leden van het Paa-felijn

na C. G. Hof van Appellen , ( Juditores Rotie. ) De Univer-
j?»ar'o^3

^^^^j^ beloofde , d.'.t zij hem tot zijnen pligt zou

, brengen. Ondenusfchen had de Koning in de ver-

nietiging der Sanctie bewilligd. IMaar de Univer-

fiteit beriep zich on eene Kerkvergadering. In bet

Parlement vond ballt. nog (lerker tegcnftand. Des

Konings Prokureur Generaal wilde niets toegeven

,

maar bewees de billiikheid en noodzakeliikheid dezer

Kerkelijke wet, waar tegen de Kardinaal hem dreig-

de met ontzetting v;in zijn amot , doch hij ant-

woordde, hetzelve ja zijn leven veil te hebben ter

handhaving van het g:ne ten beste des Konings en

ten algtnieenen beste ftrekte; waar bij het voor dit-

maal bleef.

Vcrfchil- In Itali'è zelve had de P.i-js insgelijks de handen

lenr-iet ^q]. De verfchil'en met ferdinand. Koning van

n^nd'ivo- N^P^^^ t
l^>?pen in de jaren 1468 en 1469 zoo hoog,

r.inevan dat de Koning het Graaffchap Sora aan den Paus
Kapels.

Qp^^j^aj^ ^ (^je daar tegen met de Venetianen een ver-

bond floot, en Rhnlnl liet belegeren, maar de fiad

werd ontzet , eer de Venetianen konden aankomen.

De Paus v/as reeds bedacht , om het Koningrijk Na^

pels aan Hertog jan van Anjou ^ Zoon van rena-

Tus, te bezorgen , en vervolgens door dezen de

Turken te beoorlogen, maar de hek'^mmering , dat

de Turken , die reeds in de /Iclriatifche zee Italië be-

gonnen te ontrusten , zich van dezen binnenlandfchen

©orlog zonden bedienen , hield hem hier van terug.

Aan
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Aan het Hof van den Pnus zelve ontdonden on- V
rusten, die zijnen goeden naam bij de nakomeling- ^^^

fchap niet weinig benadeeld hebben. Het verhaal Hoofuft,

van dezelve hebben wij wijdloopig van platina, n^C. G.

doch die 'er zelve in betrokken zijnde, niet vrij is j^., ,.,,*

van het vermoeden van partijdigheid , hoewel hij

vrij naauvvkeurig en breedvoerig verhaalt, en in de Onlusten

hoofdzaak zijn verhaal ook door andere Schrijvers Hof van

bevestigd wordt. c^en Pnus.

Deze Levensbefchrijver der Paufen, baptista , ^j,,, p,^.

liever bartholomeus platina, geliik hij zich zei- tina Le-

ven in Brieven benoemt , voerde dezen naam pla- y*;"*! '

TINA, fchoon zijn gcflachtsnaam sacchi was, naar derPaufen

zijne geboorteplaats Piadena , een ftadje in het ge-

bied van Cremona^ waar hij in het jaar 1421 ter

wereld kwam. Paus pius II gaf hem eenen post in

het door hem opgerigtre Kollegie van ^hhrevinto-

ren y of Paufelijke Kanfelarij -Secretarisfen. Hij ver-

loor dezen post onder paulus IÏ, maar de volgen-

de Paus sixTus IV benoemde hem tot Opziener der

Vatikaanfche Bibliotheek, in welk ambt hij in het

Jaar 14Ö1 geftorven is. In zijne hooge jaren fchreef

hij, op bevel van Paus sixtus, zijne Levensbe-

fchrijvingen der Rooutfche Paufen^ (^de Vitis Poft-

tificum R.omanorum ^') over het geheel genomen, en

aangemerkt zijnen leeftijd en betrekkingen tot het

Roomfche Hof vrij onpartijdig en vrijmoedig. Deze.

Gefchiedenis eindigt met Paus paulus II, en daar

in komt nu dit verhaal voor:

PLATINA had, in het jaar 1466, het, zoo hij ge-

loofde, onverdiende lot, dat paulus II hem het

Q 5 ambt
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V ambt van /Ibbreviator ontnam , te weten , de Paus

BOEK vernietigde dit geheele gezelfchap, hetwelk zijn voor-

Hoofdft. gsnger gefticht had, en wei, zoo wij den Kardinaal

na C. G. ^GiDJUs van Viterho , die kort na deze tijden eene

to- IS 17
Oefchiedems van XX eeuwen gefchreven heeft, om-

m dat zich al de leden aan Simonie hadden fchuldig

gemaakt; maar platina verzekert, dat de beweeg-

reden van den Paus geweest zij, haat en naarijver

jegens zijnen voorzaat, waarom hij, zonder eenige

verantwoording te hooren, zoo vele verftandige en

voortreffelijke mannen van hunne goederen en waar-

digheid ontzette. Vergeefs beproefden zij 'sPaufen

gunst te herwinnen; platina zelve verzocht hem

hunne zaak door de leden der Rota te laten onder-

zoeken; waar op hem de Paus met een vergramd

gelaat aankeek, en vraagde: ,, Wilt gij ons voor

den Rigter betrekken? Weet gij niet, dat alle reg-

ten hunnen zetel in onze borst hebben ? Het is

eens vooral befloten: zij moeten allen weg, en kun-

nen gaan, waar zij willen; ik ben Paus, en kan,

naar het mij behaagt, de fchikkingen van anderen

vernietigen of goedkeuren." Nog lieten zij zich niet

afwiizen; twintig nachten achter een, (want bij

nacht alleen behandelde dtze Paus zaken
, ) zochten

zij gehoor bij hem. platina, hier over verbitterd,

vergat zich zelven in zoo verre, dat hij, naar zijne

eigene bekentenis , den volgenden Brief aan hun

fchreef : „ Als het u vrijgeftaan heeft, ons van

ons regtmatig door koop verkregen eigendom te be-

rooven , dan moet het ons ook vriiftaan , ons over

zoo veel onrcgt en hoon te beklagen. Wij willen

bij
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bij de Koningen en Vorsten rondgaan, en hen ver- V
zoeken , eene Kerkvergadering tegen u bijeen te roe- ^°^^

pen, op welke gij u zelvcn zult verantwoorden, Hoofdfl:.

waarom gij ons uic onze wettige bezitting verdreven na C. G,

hebt." Hier op werd platina , ais fchiildig aan i^^^^^73*
' " tot 1517.

Majefteitsfchennis , in de gevangenis geworpen , en

met ketenen lieladen; dus moest hij vier maanden

op een' hoogen toren midden in óqïi winter zonder

vuur zitten. Eindelijk werd hij op voorfpraak van

den Kardinaal gonzaga in vrijheid gefteld, die hem

echter raadde , Rome niet te verlaten.

Omtrent drie jaren lang had platina federt eeni-

ge rust genoten, toen men den Paus aanbragt, dat

eenige Jonge lieden, onder aanvoering van zekeren

CALLiMACHus, cene zamenzweering tegen hem ge-

fmeed hadden. Terftond werden eene menigte men fchen

ttRome,n\s medepligtigen , in de gevangenis gefleept,

en onder dezen ook platina , gelijk hij wederom

zelve verhaalt. De Paus dreigde hem met de pijn-

bank , en hij werd werkelijk , met twintig anderen

,

in den Engelenburg gepijnigd, zonder iets te kun-

nen bekennen. Nu veranderde de Paus van gevoe-

len; hij het deze zelfde gevangenen over de befchul-

diging van Ketterij verhooren. Eenige Bisfchoppen

en twee Monniken, aan welken het onderzoek was

aanbevolen, i]:)raken de befchuldigden vrij; zij ble-

ven echter nog bijkans een jaar in de gevangenis,

en fchoon de Paus vervolgens platina op eene

verbetering van zijne huifelijke omftandigheden deed

hopen , fiiierf hij , eer hij zijne beloften aan denzel-

ven vervulde. Tegen dit verhaal van platina en

te-
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V teaeii andere befchuluigingen heeft de Kardinaal quÈ-
BOEK p^f^Tj jn eene opzeirelijke verhandeling Paus paulus

Hoofde I^ zoeken te verdedigen.

na C. G. Niet gebet 1 en volkomen echter beeft deze Ivardi-

^^^1^17 ""^^^ ^^" -^'^"^ '^'^^ ^^" onpartijdigen kunnen zuive-

ren. Verfcheidene oniftandigheden toch , door pla-

Dood en tina van hem gemeld , worden ook door anderen

van PAU' bevestigd, bi] voorbeeld, dat het moeijelijk was, om
LUS II, gehoor bij hem te kri'gcn , dat hij zeer op pracht

gezet was, bijzonder hnd bi'ii eene Pausfelijke drie-

dubbelde kroon laten vervaardigen , niet zoo veel

goud, juweelen en peerlen bezet, dat dezelve op bijna

200,000 Dukaten in waarde gefchat werd. Voorts

wordt hij befchreven als zoo zacht van aard,, dat

hij geen misdadiger ter dood verwijzen , ja zelfs

geene beesten kon zien dooden , en eens zal hij eenen

flager zijne kalveren afgekocht hebben , opdat zij

niet door hem gedood zouden worden. Men vindt

van hem voorts nog ar.ngeteekend , dat hij het eerst

aan de Kardinalen den rooden hoed gegeven, en in

het jaar 1471 den Markgraaf borso van Ferrara tot

Hertog benoemd heeft. Hij overleed onverwachts

in Julij van het gemelde jaar.

sixTuslV De eerwaardige bessarion kwam bij de verkiezing

wordt Yan eenen opvolger voor paulus II weder in aan-

merking, docli de Kardinalen voor zijne geftrengheid

beducht, verkozen den 9 len Augustus 1471 den

Kardinaal frans van rovere, die den naam van

sixTus IV aannam. Deze ftamde af uit een adelijk

Lombardisch geflacht, en was in het jaar 1414 op

een dorp in het gebied van Sarona geboren, wer..

waard
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waards zijne ouders om de pest te omgaan gewe- V
ktn waren. Zijne Moeder werd door eenen droom ^^^
en door zijne ziekte fpoedig bewogen , om hem aan Hoofdft.

den Heiligen franciscus te wijden , en gelijk men na C. G^

verhaalt, allchoon verlc heldene lieden aan zijne ouders l^^ ,°;^'
' • tot 1517,

voorftdden, dat hij veel te levendig van geest was .

voor de geftrengheid van die orde, dwongen hem echter

herhaalde ziekten , om een Frcinciscauer te worden.

Hij maakte in zijne Lerteroefeningen zoo goeden

voortgang, dat hij tot de waardigheid van Overfte

van zijne orde ( Minister Generalis) opklom. Om
dezen tijd was 'er tusfchen zijne Franciskanen en

de Dow.inikanen een verfchil ontdaan , omdat één

der eerstgemelden naar het gevoelen van hy\\\ vermaard

medelid FRANCISCUS de niAYiiONis, te 5/<?;a^ gepre-

dikt had, dar chrisïus , bij zijne Opdanding, zijn lig-

chaam met al zijn vergoten bloed weder aangenomen

Ijad. De gemeente aldaar verdeelde zich deswegens

in twee partijen, die op het punt donden , om des-

wegens handgemeen te raken, ook mengden zich.

eenige Bislchoppen in dezen twist. De Dominika-

nen beweerden , dat het onmogelijk was , dat iets

van CHRISTUS bloed op aarde zou gebleven zijn,

zonder de daar mede vereenigde Godheid; terwijl

integendeel de Frandskanen de mogelijkheid daar-

van bewezen uit zijne hefnijdenis , en uit de met zijn

bloed befprengde nagelen aan het kruis. Eindelijk

leide Paus pius dit verfchil bij , door te verbieden

,

dat geen van beide de partijen voor kettersch moest

gehouden worden. rovere , toen Kardinaal ,

fchreef over dezen twist een boek, het welk aan

den
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V den Paus was opgedragen, en te Rome 1470 in fo«

^^ lio , met een ander gefchrift van hem de potentie

^

Hcotdft. waar in hij eenen Karmeliter wederieide, die ont-

na C. G. Ifend had , dat God door zijne almagt een verdoemd

to^^i^i-
^''^'^^^^ zalig kon maken ^ gedrukt is geworden. —

^ Eene zijner eerfte zorgen , na dat hij den Paus-

^'J" feliiken troon beklommen had, was den oorlog te-
ii ver voor

den Turk- g^n de Turken te bevorderen. Ten dien einde

fchen ichreef hij eene algemeene Kerkvergadering in de
oorog.

Yitxk van Lateranen uit, maar men bragt den tijd

vergeefs door met twisten, over de ftad, in welke

deze Vergadering zou voortgezet worden. De Paus

zond toen eenige Kardinalen , als zijne Legaten , aan

de voornaamfte Vorsten af: bessarion ging naar

Frankryk ; borgia naar Spanje ; barbo naar

Duitschland'^ en caraffa te Napels werd tot Be-

velhebber van zijne Vloot benoemd, bessarion

werd in Frankryk van Koning lodewyk X( niet

gunstig ontvangen , het zij dat deze kwalijk nam

,

dat bassarion aan den Hertog vtm Burgundië , 'sKo-

nings onverzoen el ijken vijand, gefchreven had, voor

dat hij aan het Hof verfcheen; het zij, omdat hij

ondernam den Kardinaal balue te verdedigen, die

voorheen Staatsdienaar des Konings geweest was

,

maar dien de Koning federt eenigen tijd in een foort

van ijzeren Kevie had laaten opfluiten. Hoe het zij^

bessarion vertrok fpoedig weder uit Frankryk ^

maar rtierf eer hij te Rome aankwam, zoo men

meent , van hartzeer. De Legaat , die naar Duitsch"

land gezonden was, flaagde niet beter; een ander

vervolgens aan den Keizer zelven gezonden , had

wel
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v/el in het jaar 1472 cenige onderhandelingen met V
fomraige Rijksvorsten te Weener - Neuflad , maar ^°^

zonder dat 'er iets befloten werd. Hoofdft.

Middelerwijl twistte men te Rome in het Confiflo- "^^ C. G.

r/<?, wie de Monarch der wereld was , de Keizer of
j^^ \z\y^

de Paus. Een Keizerlijk Gezant had daar deze uit

drukking van zijnen meester gebruikt, waar over hij

van één' der Kardinalen bellraft werd ; om zijnen

misflag te verbeteren, zeide hij, alleen de wereldlij-

ke magt te bedoelen, maar nu werd hem van al de

Kardinalen geleerd, dat de Paus het zoo wel in het

wereldlijke als geestelijke was. \x\ het jaar 1472

moest de Keizer eenen nieuwen inval der Turken in

zijne Oostenrijkfche erflanden dulden, maar de Paus

rustte in dat jaar 18 Galeijen uit, aan een gedeelte

van welken hij in den mond van den Tih?.r zijnen

zegen gaf, de overige waren naar de Napelfche Ha-

ven Brindtfi vooruicgezeild , waar bij de Koring

FERDiNAND 30, en de Fenetianen nog 56 Galeijen

voegden. Deze vcreenigde Vloot veroverde in dat

Jaar Smirna^ maar zette hare ondernemingen niet

verder voort, fchoon zij te land door den aanval

van usuM cassan op de Turken moedig onder-

fteund werd. In het jaar 1480 veroverden de Ti/r-

ken Otranto in Kalabrle , en het fcheelde weinig,

of de Paus was naar Frankryk gevlugt, maar we-

der moed vattende, liet hij eene Vloot te A^icona

uitrusten; zelfs bood hij zijne Gouden Kroon en al

den fieraad van zijn Paleis tot de krijgskosten aan;

en moest zich toch te gelijker tijd beklagen, dat de

Fsnetimm F^rrara^ het welk hij tot zijn gebied re-

ken-
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V kende, belegerden. Maar kort te voren had hij

BoRR qq|, 2elve eenen oorlog met de Florentijnen gevoerd ,

Hoofdrt. £ï^ i" ^^^ 'W^ 14^2 werd hij in een' nieuwen oor-

na C. G. log met den Koning ferdinand ingewikkeld. Doch

tot 1S17'
^^^ verdient een weinig breeder ontvouwd te worden.

In Duitschland waren verfcheidene Rijksdagen ge-

sixTus IV houden, om te raadplej^en over den Turkfchen oor-

deel in de ^'^ö » "^^^^ ^'^^ vruchteloos. Maar in IlaU'è zelve

Zsmen- wikkelde de Paus zich in zaken, welke een onuit-
zweenng

yvischbare vlek op zijn karakter gebragt hebben.
tegen de r j o d

13roeders In lift jaar 147S begunstigde hij heimelijk eene za-

DE MEDi- jj^ej^2weering , welke het huis pazzo tt Florence gQ~
C£S.

fmeed had , tegen het paar edele Broeders , julia-

nus en LAURENTius DE WEDiCEs , tegen wien

zijn Neef hieronymus riario hem had opgehitst.

Deze zamenzvveering echter mislukte; wordende wel

julianus in de Kathedrale Kerk te Florence^ bij

het opheffen der gewijde Hostie , in de Mis ver-

moord, maar zijn Broeder ontkwam het gevaar ge-

lukkig, waarop het volk de wapens opvatte, den

Aartsbisfchop van Pifa ophing, en velen van de

PAZzi om het leven bragt. De Paus over deze

mislukking verbitterd, deed de Florentijnen in den

ban , onder voorwendfel , dat zij eenen Aartsbisfchop

en verfcheiden Geestelijken omgebragt en met de

vijanden der Kerk zich verbonden hadden. Ter-

rtond liet hij met den Koning van Napels krijgsvolk

in het gebied van Florence rukken, ook trad de ftad

Siena in dit Verbond. Bovendien rokkenden sixtus

en FERDiNAND de Genuezen op, om op te flaan

tegen de Hertogin van Milaan^ Bondgenoote der

Flê'
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f'ivretttij'nen , die in den naam van haren minder- V

Jarigen Zoon regeerde; ja de Paus ontQoeg zelfs de '^5^^^

Zwiizers, die gezworen hadden, het MiJaneefche ^^q^^}^^^

niet aan te zullen vallen , van dezen eed , waar op na C. G.

fchielijk hun inval in dit land volgde. J^j.

jgf^J

Het was reeds ergerlijk, dat de Paus zoo roeke-

loos het zaad van oorlog in Italië ftrcoide, daar ^'J" ^'^^'

'^^ '
Ichil met

dit land meer en meer gevaar liep van de invallen Koning

der Turken , maar hij tergde ook Koning lodewyk lodewvk

XI van Frankryk^ door het oproer der Gemiezen ^ Yizvikxsk

voor wier ftad en land de Hertogin van Milaan

hem hulde gedaan had. Deze Vorst hield daar over

eene Rijksvergadering te Orleans in het jaar 1478 ,

waar belloten werd, op eene algemeene Kerkverga-

dering aan te dringen; waar op de Koning een aan-

zienlijk Gezantfchap aan den Paus zond, om hem

dit voorftel te doen, en zoo deze zulks weigerden,

dan zich te beroepen van den kwalijk onderrigten

op den beter te onderrigten Paus of op het eerst-

volgende Concilie, en verder aan te dringen op het

houden van zoodanige Kerkvergadering, die reeds

lang had behooren gehouden te worden. Ook dreig-

de hij den Paus , aan de Pragmatique Sanctie

hare volkr kracht te zullen wedergeven , en voorna-

melijk de Annaten geheel te zullen affchaffen.

Met den Koning vereenigden zich tegen den Paus

de Hertog van Milaan^ de Fenetianen, de Hertog

van Ferrara^ malatesta. Heer van Rimini , en

andere Italiaanfche grooten. Ook gelukte het den

beroemden Staatsman en Gefchiedfchrijver, fimps

VAN coMLNES, door den Koning naar Itali'é ge-oii-

XWf. Deel. R ^den.
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V den, aan de Florent-^nen ondeiftand te bezorgen.

^^^ sixTus, nu in verlegenheid gebragt, zocht volgens

Hoofdft. <^ea raad van den Kardinaal van Pavia , den tijd te

na C. G. i-gijken, en verleende eerst in Januaüj 1479 aan de

iQi^^-x-''
Franfche Gezanten gehoor, aan welken hij een uit-

. fbcllend doch te gtlijk fijr antwoord gaf, dat hij

zijne magt ommiddeli'k van God had , en dat men

dus van hem onderftel'en moest, dat hij altijd wet-

tig oordeelde , en dat hij niet verpligt was aan ie-

mand eenige rekenfchap te gt\'Qn van zijn doen of

laten enz. Da Venetianen floten nog in het jaar

1478 eenen vrede met de Turken , om de Florenty»

fien te kimnen bijftaan , en beklaagden zich luid-

keels over den Paus, die, in plaats van tegen den

algeoieenen vijand der Christenheid te werken, Ita»

lië in rep en roer zette. In Frankryk vergaderden de

Prelaten op 'sKonings aanfchrijving in het jaar 1479

te Lioits , alwaar zij oen grondregel van de hoogheid

der Kerkvergaderingen boven den Paus bevestigden.

Ook keurde de Koning van Engeland de gevoelens

van dien van Fiankryk goed , en de ftoute en

grootmoedige laurentius de medices, in per-

foon in het jaar 1481 tot den Koning van Napels

gereisd zijnde, maakte hem van eenen gevaarlijken

vijand tot zijnen vriend. Dit alles noodzaakte den

Paus eerlang om aan de Florentynen zijne gunst

weder te fchenken, hun alleen vour alle ftraffe op-

leggende, om 15 Galeijen tegen de Turken te le-

veren.

Zünever- Nu trad de Paus in het jaar 1480 in een verbond

dere oor- ^^^ ^g Fenetianen , wordende tot Veldheer van het-
logen.

^^j^
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Lelve 'sPausfen Neef, de Graaf van Imola^ hiero- v
NYMUS RiARio bcnoemti. De Fenetlanen hitften de ^°^^

IV
Turken op , tegen den Koning ferdinand van Na- Hoofdff,

peh^ hetwelk hst verlies van Otranto ten gevolge na C. G.

had, fchoon de NapoUtaneii de (l:ad fpoedig weder |^^"?*^|*

aan de Turken ontnamen. l\\ het jaar 1482 tastten
^

de Fenetianen herkules, Hertog van FerrarUy

onder een gezocht voorwendfc:! nan. Deze Vorst,

een Vafal van den Paus , verzccht deszelfs bcfcher-

ming. siXTus fchreef deswegens aan het Gemee-

nebest, maar als hetzelve zich over de geweldena-

rijen van den Hertog beklaag ie, gaf hij zonder oin-

ftandigheden ten antwoord: ,, Wel nu ftrafc hem
dan ! beoorloogt hem ; ik geef u daar toe den Apos-

tolifchen zegen; het is mij al liever, als ik u lieden

tot fchuldenaars heb, dan den Hertog, die mij, we-

gens niet betaalde renten, veel geld fchuldig is.**

Openlijk was Ferrara beftemd om eene bezitting

van 'sPausfen Neef te worden. Maar aan den an-

deren kant kwam de Koning van Napels den Her-

tog te hulp , en bragt den Paus grootelljks in de

engte; waar bij kwam eene zamenzvveering der hui-

zen Colonna en Savelli in Rome tegen den Paus,

waar in men voornemens was , den Paus, zijn'

Neef en den Venetiaanfchen Gezant , bij gelegenheid

der Procesfie op Sacramentsdag , te vermoorden , en

den Hertog van Kalahrie^ 's Konings Zoon, bin-

nen Rome in te laten; maar de aandag werd ont-

dekt , en de beide Kardinalen van colonna en sa-

vF.LLi gevangen genomen, terwijl de Paus en zijn

Neef hunne veiligheid op den Engelenburg vonden.

Ra In-
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V Inmiddels fchenen in het Jaar 1482 de Venetïane»

*°^|^ en de Paus de overhand te zullen behouden , naar-

Hoofdft. ^^^" ^^ Hertog van Fcrrara in zijne Hoofdüad be-

na C. G. legerd , en de Hertog van KaïahrVè bij Nettuno met

,^rW.^ zijn ieser geflasen werd.
tot I5I/. '' '^

- - Doch de toenemende mngt der Venetianen begon
De Paus

jg ^eer in het oog te loopen , waar door vele Ita-
doet de

Venetia- Uaanfche Vorsten pogingen deden , om den Paus van

nen in den hen aftetrekken , en toen de Koning van Napels en

fjgj.^^'
zijne Bondgenooten voordeelige voorwaarden aan

'sPaufen Neef aanboden , en dien tot hunne zijde

overhaalden , floot de Paus in December 1482 een

verbond met Napels, Milaan en Florence, geheel

ten voordeele van den Hertog van Ferrara, waartoe

ook den Venetianen vrijheid gelaten werd, toe te

treden, mids zij aan den Hertog de veroverde plaat-

fen wedergaven. Maar de Venetianen betoonden

zich hier toe ongezind, en klaagden over het ge-

drag van den Paus jegens hen gehouden. Deze

daar tegen dreigde hen met de Kerkelijke Straffe,

gelijk hij hen ook werkelijk door eene Bulle in Mei

1483 in den Ban deed, volgens welke alle Fenetia-

nen hunne ambten, en het Gemeenebest zelve alle

zijne regren op alle zi.)ne bezittingen moest verlie-

zen; alle Venetianen werden voor eerloos, en gevol-

gelijk voor oiibi;kwaam verklaard, om' goederen te

erven, uiterfle willen te maken, en geregtelijke von-

nisfen te vellen; hunne verbindtenisfen met uitlan-

ders werden vernietigd; tevens alle openbare Gods-

dienst in hun gebied verboden, en alle Vorsten op-

geroepen, om heil te beoorlogen j aan eiken Vene-
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tiaan in het bijzonder moest men zijn goed ontne- V
raen ; en die de wapens tegen hen zou opvatren , ^^^^

zou aflaat genieten. Alle deze dreigingen echter Hoofdft.

werden in Venetië niet geteld. De Senaat verbood na C. G,

de afkondiging dezer Bulle, eenige Franciskamrs [^"^j**

werden gebannen, om dat zij weigerden de Miste te

lezen ; en de Senaat beriep zich op eene algemeene

Kerkvergadering. Tevens zetten de Venetianen den

oorlog wakker voort, zoo dat de Bondgenooten te-

gen wil en dank van den Paus in het jaar 1484 vre-

de met hen floten , waar bij voor zijnen Ntef niet

eens gezorgd werd. Op het hooren van dezen vre-

de werd 'sPaufen dood, daar hij reeds zeer ziefc

was, verhaast, en hij overleed den laden Augus-

tus 14H4.

„ Op dezen hoogst gelukkigen dag van zijnen Zijn Ka-

dood," fchrijfc STEPHANUS INFESSURA (*), die '•^^^^^*

toen Kanfelier der fl:ad Rome was, QScriba Senatm

PoptiJique Romam ,^ ,, toonde de Almagtige God
zline mogendheid, en verloste zijn Christen volk

van de hand van 'zulken man, die geene liefde, gee-

né welwillendheid in de regering van dit volk be-

wees; maar die alleen door onbetamelijken wellust,

geld gierigheid, prachtige fliaatzij en ijdele roemzucht

geleid werd." müratori, die uit deze plaats van

zijnen fchrijver reeds eenige harde uitdrukkingen over

den Paus, {impUsJimi et iniquisfimi Regis, ciijus

nullus Dei timor , ) heeft weggelaten , zonder het

te

(*) Diario della Cltta di Roma aptid mürator. S^.

Kcr. Ital. T. III. P. II. p. 1182.

R 3



a62 KERKELIJKE
V ie melden , erkent, dat hij het een en ander, het welk

BOEK 2jeni te fchandelijk fcheen , om het deugdzame menlcheii

Hoofdft. ^^^^ ^^ leggen , heeft doorgehaald , hetwelk met de

na C. G. goede trouw echter kwalijk overeen te brengen is.

tot"^^7 ^^ plaats, welke hij bedoelt, betreft den onnatuur-

lijken wellust van dezen P.ius. infessüra zegt,

dat niet alleen het algemeen gerucht meldde, maar

dat ook de ondervinding het bevestigd hebbe, dat

hij aan jongens , die hem in zijne kamer bedienden

,

vele duizend Dukaten , de Kardinaals waardigheid en

groote Bisdommen gefchonken heeft, ook zal hij,

om deze zelfde reden, zoo veel van den Graaf

HIERONYMUS PviARio CU deszelfs Broeder gehouden

hebben; waar bij de fchrir/er nog een ander voor-

beeld voegt. sixTUS was ook zeer geldzuchtig,

volgens dezen fchrijver. Prebenden , Kardinaalshoe-

den en Bisdommen werden aan de meestbiedenden

menigmalen verkocht ; ora geld te bekomen , vond

hij vele tot hier onbekende bedieningen aan het

Roomfche Hof uit, welke hij aan die genen ver-

kocht, die met Scythifche namen Siradiotde, (ei-

gentliik het Griekfche ^e^Ktiry,^ , een Soldaat,^ Ja-

vizari en Mamaifchi genoemd werden \ en welke

fommigen voor eene nieuw opgerigte lijfwacht van den

Paus houden, doch die door onzen fchrijver echter

eer als zeker foort van Hovelingen fchijnen befc bre-

ven te worden. Hij voerde ook nieuwe Belastin-

gen in, en tienden van alle Ambtenaren; hij kocht

het koorn goedkoop op, hetwelk hij met vier of

vijf dubbelde winst weder verkocht, waar door hij

duurte van het brood veroorzaakte; hij fchold alle

ftïaf-
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{Iraffen, ook de zvvaarfle, voor geld kwijt; onttrok v
aan dé openbare Leeraren hunne bezoldingen; gelijk ^^"^

hij in het gemeen de geleerde en befchaafde zeden Hooi'dit.

haatte; h'y verbrak zijne beloften, en was zoo na C. G.

wreed, dat hij tweegevechten voor zijne oogen het
toï jr 7

houden, tot één der beide vechters het leven ver-

loor. Men zal wel mogen gelooven , dat d^zQ

fchrijver, dewijl hij niets goeds van den Paus ver-

meldt, de zaken wat vergroot, en misfchien alle ge-

ruchten ten nadeele van den Paus opgezameld heeft.

Maar men moet tevens opmerken , dat ook een an-

der gelijktijdig fchrijver rafacl maffei van Fo/a-

terra, dien men gemeenelijk naar zijne vaderflad,

voLATERRANus Hoemt, verfcheidene gewigtige on-

deugden aan dezen Paus te laste legt; voornamelijk

zijn verregaand Nepotismus of Neeffchap , zijne oor-

logszucht , het verkoopen van Hofambten , hoewel

hij de meeste fchuld aan de Staatsdienaren van den

Paus geeft; hij erkent ook , dat de Paus, om zijne

uitgeputte fchatkist te (tijven, nieuwe Ambten ver-

kocht, nieuwe belastingen ingevoerd, en tienden

van de Geestelijkheid geeischt heeft. Insgelijks , dat

men hem befchuldigd heeft, dat hij uit liefde voor

zijne naastbeftaanden , onder welken de Kardinaal

piETRO RiARio, flechts 28 jaren oud, en reeds uit-

geput door wellusten, geftorven is, vele ongeregtig-

heden begaan heeft. Een berigt bij een' Gefchied-

fchrijver uit de XVI eeuw (*) zou de verkleefdbeid

van

C*) JOH. MiCH. BRüTus Ilht Plorent, L. IV. p, 207.

R 4
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V van den Paus aan zijnen Neef hieronymus riario,
BOEK of de Graaf van Imo/a, begrijpelijk maken, als meu

Hoofdfl. ^^^ voor meer dan een volksgezegde mogt aanmer-

na C. G. ker: Te v/eten , hieronymüs en ziin Rroeder pe-

^Qj. j^'^^* trus zouden Zonen van dezen Paus geweest zijn,

door hem verwekt, toen hij nog blootelijk een

Franchhaner was; maar die hij naderhand onder

ètw meer voegzamen naam van Neeven aan zijn

Hof had aangenomen.

Anderen hebben echter veel prljswaardigs van hem

verteld , ongemeene milddadigheid , het vermeerde-

ren van de Vatikaanfche Boekerij, tot wier opzie-

ner hi] PLATINA benoemde, en voornamelijk het

ve? fleren van Rome^ door het herftellen van oude

en het (lichten van nieuwe Kerken en gebouwen.

Ook wordt zijne geleerdheid geroemd, katharina

Koningin van Bosnië^ die uit haar Rijk gevlugt te

Rome van een Pausfelijk jaargeld leefde, vermaakte

bij uiterften wil dat Rijk aan de Roomfche Kerk,

doch de Paus heeft er de bezitting nooit van beko-

men, maar zijne Leensheerlijkheid over het Rijk van

Napels handhaafde hij fteeds, hoewel hij, in plaats

van alle fchatting, zich vergenoegde , met jaarlijks een

kostbaar getuigd paard of Telle te ontvangen.

iNNocEN- Daags na zijn dood ontftond 'er te Rome een op-
TiusVIII xt?m ziinen Neef, hieronymüs riario, wiens
wordt o

.'

Paus. Paleis omvergehaald, en zijne goederen geplunderd

werden. Eer de Kardinalen tot de verkiezing van

eenen nieuwen Paus overgingen , Relden zij weder

eenige artikelen op , welke de aanllaande Paus zou

moe-
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moeten bezweren, gelijk ook gefchiedde, doch zon- y
der dal hij iiaauvvgezetter was, om ze te houden, ^^'_^

dan zijne voorzaten. HoofdH'.

Deze nieuwe Paus was joan baptista cibo ,
^^ C. G.
Tont-

I
r\*y O

Kardinaal - Priester van St, Cecili'è , en Bisfchop van |

'

jrjy,

AmaJfi^ die den spften Augustus 1484 verkoren

werd en den naam van innocentius VIII aannam.

Hij was in het jaar 1432 te Rome geboren, alwaar

zijn Vader Senator was. Terwijl de een zijne be-

vallige zeden, zijne deugdzaamheid en liefcaüg ge-

drag roemt, meldt ons een ander (infessura) dat

'er bij zijne verkiezing geheime llreken hebben plaats

gehad, en dat men gzf^ goeds te gemoet zag, van

iemand, die bij verfcheidene vrouwen reeds zeven

kinderen van beiderlei gedacht gehad had. Die zelf-

de fchrijver zegt ook, dat hij den Romeinen zijne

beloften, die hij bezworen had, niet vervuld heeft,

„ doch," voegt hij *er bij, „ het is niet te ver-

wonderen, dat hij het Roomfche volk bedroog, daar

hij den almagtigen God , wien hij bij zijne aanne-

ming in den Geestelijken Staat gelofte van kuisch-

heid gedaan had , bedrogen heeft.
"

Hoe groot een liefhebber innocentius van den Zijn oor-

vrede zijn mogt, hij kon denzelven niet eens in zij '?8' .'"^^

ne hoofdftad beftendig genieten , waar de huizen Co- fe°rdi'5

lonna en Urfini elkander bleven beflrljden. De '^'"'^^'^v^"

Paus, die thans de colonna's begunstigde, ontnam ^"P*^-^*

aan virginio orsini eene aanzienlijke bediening aan

zijn Hof, die daar op, door openlijk aangeplakte

brieven, het Roomfche voWi te wapen riep, dreigende

het hoofd van den Kardinaal colonna, die den
^

1^ 5 Paus
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V Paus geheel regeerde, op eene piek te zullen laten

^^^ ronddragen , en flaut zich latende verluiden , dat hij

Hoofdfl. niagtig genoeg was, om den Paus in den Til?er te

na C. G. laten werpen,

tot 15 17.* ^y ^-2S inwendige onlusten kwam in het jaar—- 1485 een oorlog met den Koning ferdinand van

Napels , die de regering bijna geheel aan zijnen Zoon

ALFONS us , Hertog van ^rt'/^Z'nè" had overgelaten. De

Grooten des Rijks op dezen misnoegd zijnde heul-

den met d.zxi Paus, die ten oogmerk had, zijnen

Bastaardzoon franciscus op eene waardige wijze

te verzorgen. De Paus eischte van den Koning de

oude Leenbelasting van zijn Rijk, en weigerde de

Telle aan te nemen , en bood aan renatus ,

Hertog van Lotharingen^ die uit het huis van

Anjou afftamde, het Rijk van Napels aan. De

Hertog van KalahrVè daarentegen nam verfcliei-

dene Grooten gevangen , maar anderen ftonden

nu openlijk tegen hem op, gelijk de Had Aquila

,

zich voor den Paus verklarende, die hen van den

eed aan hunnen Koning gereedelijk ontfloeg. fer-

dinand zag zich dus genoodzaakt , den Paus den

oorlog te verklaren , wordende door den Hertog van

Milanen en de Florenty.ïen bijgeftaan , als ook door

het magtige huis Orfmi, De Hertog van Kalahrïè

viel in den Kerk-Ujken Staat, en hield zelfs Rome

eenige maanden ingefloten. De Paus oordeelde het

daarom, reeds in het jaar 148Ó, dienstig, met ètxi

Koning ferdinand vrede te maken, welke, naar

den uiterlLjken Iciiijn , vrij voordeelig voor hem was.

Maar in het jaar 1407 or.trtak de twist tiisfchen bei-
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de Vorflen weder; de Paus was reeds op het punt, v
om den Ban tegen den Koning uit te fpreken, maar ®°^

vond fpoedig raadzaam , zijne wraak uit te (tellen, HoofdfT.

echter duurde het Hechts tot het jaar 1489, of het na C. G.

misverftand berstte op nienw uit. De Paus klaagde ;^, t^,^*^ ^ COL I5I/»

over den Koning, dat hij den vrede geheel verbro- *— »

ken had, terwijl de Koning hem befchuldigde , dat

hij ilechts gelegenheid tot oorlog zocht, om zijn

FRANSJE, (^Francefchetto ^') rijkdommen en hooge

waardigheden te bezorgen. Ondertusfchen deed de

Paus den Koning in den Ban, om het niet betalen

van de Leenfchatting, en toen de Vorst zich op

eene Kerkvergadering beriep, verklaarde hij zijn Rijk

verbeurd. Doch in het jaar 1492 vernieuwden zij

den vrede, op de oude voorwaarden. Hoe wreed

FERDiNAND vervolgcns zijne Grooten behandeld heb-

be, behoort niet tot deze Gefchiedenis,

De voortgangen, welke de Turken maakten met Pogingen

hunne veroveringen , .maakten het ook voor dezen ^'^" ^^"^

Paus tot pligt, om de Christenen op te wekken, om
xst^-^t den

hun tegenfland te bieden. Titzo^ pogingen waren Turk-

even vruchteloos , als zoo vele voorgaande. In het ^ ^"

Jaar 1485 befloot hij met de haliaanfche Vorsten,

eene Vloot van 60 Galeijen uit te rusten. Op ver-

zoek van CAZiMiR, Koning van Polen fchreef hij

in het jaar 1486 eene Kruisvaart uit tegen de Tuv'

ken en Tartaren^ die zijn Rijk verwoestten; voor-

namelijk zocht hij in het jaar 1488 de Duitfchers ^

Hongaren^ Polen en Bohemers tot zulk eenen krijgs-

togt op te wekken.

Te
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V Te midden van deze vmchtelooze pogingen ge*

BOEK beurde er iets, hetwelk gewigtige gevolgen voor-

Hoofdü. fpe^de, hoewel de uitkomst niet aan de verwachting

na C. G. beantVv'oordde. De Turhfche Prins ds.chem , dien

tot isl?
^"^ C'iristeliike Schrijvers van dezen tiid zjzem of

— ZEMES noetnen, jonger Broeder van den Sultan ba-»

jrssiD of BAjEZET, had zijnen Broeder den troon

betwist, en was, doordenzelven gtflngen zijnde, in het

jarir 1482 naar het Eiland Rhodns gevlugt, tot de

'Joanniter Ridders , toen Ridders van Rhodus , en

derzelver Grootmeester d'aubüsson, deze zond hem

raar Frankrijk, en de Paus verzocht Koning lo-

DELYK XI hem toch aan niemand te laten overleve-

ren, gelijk MATTHiAS Koning 'van Hongaryê ^ de

beide ferdinanden, Koning van Arragon^ en die

van Napels^ ja zelfs de Sultan van Egypte^ die

met de Turken in oorlog was, gezocht hadden,

hem in hunne magt te krijgen ; eindelijk werd hij

overgeleverd aan den Paus innocentius Vllf, die

hem te Rome met de grootfte eerbewiizen ontving,

en van hem in den oorlog tegen de Turken gebruik

meende te maken. bajazet kwam terftond. over

zijnen Broeder met den Paus in onderhandeling, na-

dat hij , zoo men zegt , vergeefs gepoogd had , door

eenen Italiaan hen beiden met vergif om te laten

brengen. Op het einde des jaars 1490 kwam er

een Gezant van den Sultan te Rowe, die 120,000

Dukaten, benevens vele Juweelen en andere kost-

baarheden ten gcfchenke medebragt, en met den

Paus overeenkwam, dat aan denzelVen jaoriliks

4o,oca
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'i|.o,ooo Dukaten zouden betaald worden , onder V
voorwaarde , dat hij dschem in eene foort van ge- ^'^^

vangenis zou houden. Hoofdig,

Andere groote gebeurtenisfen hebben de regering "^ C. G.

van iNNOCENTius VIII riet beroemd gemaakt. Voor
^^^ 1517J

Rome en zijn overig wereldlijk gebied heeft hij ook

weinig tot Ibnd gebragt : en de wetten en geregtig- P°"'^
^^

heid werden fljcht door hem gehandhaafd. Hij gaf vaniNNo-

aan alle misdadigers en bannelingen verlof, om nrar ^^.^J"'"*

Rome te keeren; waarvan het gevolg was, dat dief-

(lallen, rooverijen en moorden in het jaar 1489 iers

gewoons waren. De Schelmen vonden in de hui-

zen der Kardinalen eene vrijplaats, of kochten zich

met geld vrij van de ftrafFe; en als men eens den

Vice - Kamerling zijne bevreemding daar over te ken-

nen gaf, kreeg men ten antwoord : God v^il den

dood des zondaars niet; maar dat hij fJechts betale

en leve. Eenmaal flechts gaf hij bevel, dat alle

misdadigers Rome zouden verlaten, en dit bevel is

misfchien de grond, waar op fommigen hem voor-

ftellen als een' (Ireng handhaver van het regt. Om
zijne uitgeputte fchatkist te ftijven , bedacht hij ins-

gelijks nieuwe ambten, die hij te koop flelde. Dus

(lelde hij drie Plumbritores Bullarum ApostoUcarum

aan, die een looden zegel aan de Pausfelijke Bullen

vastmaakten , en ontving van haii 26,000 Dukaten.

In het bijzonder was hij bedacht, zijnen onechten

kinderen en naastbefhanden groore waardigheden ,

goederen en inkomsten te bezorgen. Twee van de-

dezen waren gedurende zijnen regering nog in het

leven. Aan zijn reeds gemelden Zoon france-

SCHET-
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V scHETTO 5 fchonk hij eenige fleden in de nabijlieid

BOEK yau ^ome , en deed hem trouwen met eene Doch-

Hoofdft. ^^^ ^^'^ LAUR.ENT1US DE MEDicis ; en zijne Doch-

ca C. G. ter theodorina gaf hij aan eenen Genuees ten hu-

tot isir
^^'^'y'^ 5 ^" overlaadde haar met rijkdommen. Eenen

- Bastaardzoon zijns Broeders benoemde hij tot Aarts-

bisfchop van Benevent'^ Kardinaal en Bevelhebber

van den Engelenburg : zelfs gaf hij de waardigheid

van Kardinaal, aan den Zoon van den gemelden

LAURENTIUS DE MEDICIS, eenen knaap van dertien

jaren. Indien Schimpfchriften , met welke de Paufen

in Itaïiê en te Rome zelve niet verfcnoond zijn, in

de Gefchiedenis iets bewijzen kunnen, dan zal in-

NOCENTius niet minder dan 16 kinderen buiten

huwelijk verwekt hebben, 8 jongens en even zoo

vele meisjes, volgens dit Puntdicht:

Octo Nocens pueros genuit, totideinque puellas;

Hunc merito poterit dijeie Roma patretn.

Doch een tijdgenoot van den Paus, de meerge-

melde iNFESSURA, geeft hem niet meer dan zeven

kinderen, het welk voor een Paus al genoeg fchijnt

te zijn. Een ander tijdgenoot, volaterranus,

bekent, dat innocent) us de eerfte Paus geweest

is , die zijne onechte kinderen vrij en openlijk met

eene foort van welgevallen erkend en verbazend ver-

rijkt heeft. Hij ftierf den 25flen Julij 1492.

ALEXAN- Zesden dagen daarna werd de Kardinaal rodrigo
DER VI. BORGiA tot P^ms vetkorcu , onder den naam van

Paus. ALEXANDER VI. Dcze was in het jaar 1431 te Fa-

lencia in Sj^anje geboren. Zijn Vader heette eigen-

lijk
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lijk ZENZOLïo , maar ecne Zuster van ;den Paus ca-» V
LiXTUS lU ten huwelijk hebbende , nam hij , met goed- ^^^
keuring van denzelven, den naam borg ia aan, dien jHoofdft.

zijn Zoon en nakomeh'ngen algemeen gedragen heb- "^ C. G.
I 1 • 1

.'
1 ., ' , . ]aaiio73»

ben, RODRïGO leide zich lot zijn loue jaar inet
j^^ j^j^^

zeer goeden uicflag toe op de beoefeniRg der we- —
tenfchappen , wanneer hij onverziens , uit liefde tot

een ongebonden leven , tot den krijgsdienst overging.

In dezen (land verliefde hij op eene Roomfche Juf-

fer, die met haie beide Dochters in Spanje geko-

men was, en na haren dood, hield hij het met

ééne van hare Doehteren, die gemeenlijk roza va-

NozzA genoemd wordt, bij welk.e hij vijf kinderen

gewan, en die hij bijna als zijie echte vrouw aan-

merkte, hoewel hij buiten haar nog andere bijzitten

had. Mij wist echter deze verbindtenis zoo ge-

heim te houden , dat zij eerst jaren daarna bekend

werd. Toen zijn Oom, onder den naam van ca-

LixTüs , in het jaar 1455 Paus was geworden , bragt

deze hem ten Hove , en fchonk hem eene rijke Pre-

bende, ook maakte hij hem reeds in het jaar 1456

Aartsbisfchop van Valencia , en Kardinaal , en verhief

hem kort daarna tot de aanzienlijke waardigheid van

/^/c^ - Kanfelier der Roomfche Kerk. Intusfchen bleef

hij zijne verkeering met vanozza aanhouden, fchoon *

hij uiterlijk den godvruchtigen en vromen Prelaat

vertoonde. Na zijn Ooms dood, in het jaar 1458,

fchijnen de volgende Paufen hem weinig gebruikt te

hebben.

Ten aanzien van zijne verkiezing: étzt werd te

^'ege gebragt door omkooping, echter worden 'er

vijf
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V vijf Kardinalen genoemd, die zich niet lieten om-
BOEK koopen. „ Zijne verkiezing," fciirijfc guicciar*

Hoofdft. DiiNi, in zijne Gefchiedenh van Italië^ „ vervulde

na C. G. algemeen de menfchen met vrees en ontftekenis,

toe IS 17' *^^^^y^ ^y*"^ ^^^'^ ^^ inborst aan de meesten heel wel

m bekend was. Onder anderen weet men zeker, dat

de Koning van Napels, hoewel hij zijne gevoelig-

heid niet openlijk liet merken, aan de Koningin,

zijne Gemalin, met tranen in de oogen gemeld heb-

be, dat een Paus verkoren was, die voor Italië en

de geheele Christenheid ten hoogften fchadelijk zou

wezen.

"

ALEXAN- ALEXANDER VI had Vier Zoonen , van welken de

DER VI twee oudflen, franciscus en c/esar berucht zijn

ziine kin-
geworden, en ééne Dochter, lucretia, die insge-

deren. lijks eenen naam gemaakt heefr. c^sar fludeerde

thans te Pifa^ maar kwam, op de tijding van zijn

Vaders verheffing, terftond te Rome, d^zt zal eene

lange aanfpraak aan hem en zijne overige kinderen

gedaan, en daarin verklaaid hebben, dat, zoo zij

op bevordering wilde hopen, zij dezelve door hun

gedrag zich zouden moeten waardig maken; fchoon

men reden heeft, om hier aan te twijfelen, doch

hoe het zij, hij vvederleide fpoedig zijne woorden,

door tegen flrijclige daden, alzoo hij niet alleen in het

eerde Confidorie, zijn Zusters Zoon, den Aartsbis-

fchop van Monteregale tot Kardinaal benoemde, dus

tevens zijne met eede bezvvorene belofte verbrekende,

dat hij het getal der Kardinalen niet zou vermeerde-

ren ; maar ook reeds op duTi dag zijner inhuldiging

fchunk hij aan zijnen Zoon CiESAR het Aartsbisdom



GESCHIEDENIS. 273

P^ahncla en het Bisdom Pampelüna^ beide in Span- V
je. In het volgende jaar 1493 werd deze jongeling, ^°^

dien men voor den flechtften van zijne Zonen ken- Hoofdft.

de, ook tot Kardinaal benoemd. Zijne Dochter "a C. G.

LUCRETiA had hij, nog Kardinaal zijnde, aan eenen
^^^ 1^17]

-Spanjaard uitgehuwelijkt, dezen bewoog hij, door

een gefchenk van 3,000 Dukaten , om zich van haar

te laten fcheiden , en nu kreeg zij alrxander.

Zoon van den Heer van Pefaro , tot Gemaal. De

Bruiloft werd in het Fatikaan^ in tegenwoordigheid

van den Paus, vele Kardinalen en Bisfchoppen, en

ook de aatizienlijkfte lieden van Rome^ maar inzon-

derheid van 250 der voornaamfte Juffers, die veel

vroeger dan de mannen toegelaten werden, zoo vro»

lijk als pragtig gevierd. ,, alexander," zegt in-

FESSURA bij deze gelegenheid, „ heeft de gewoon-

te, van iNNocENTius VIII begonnen, om zijne

Dochters uit te huwelijken, vervolgd en uitgebreid.

Daarom is de gezamenlijke geestelijkheid regt ijve-

rig er op uit , om kinderen te teelen ; van de hoog*

ften tot de laagften houden zij openlijk bijzitten , in

den vorm van echte vrouwen. Indien God het niet

verhoede, zal dit verderf ook tot de Monniken over-

gaan ; alhoewel reeds bijkans al de Kloosters der

hoofdflad, zonder iemands tegenzeggen ^ Hoerhuizen-

geworden zijn. Deze woorden heeft muratoPvI

weder in zijne uitgave overgeflagen , en 'er alleen een

heel klein teeken van uitlating bijgevoegd. Dezelf-

de gelijktijdige Tchrijver infessura, die te Rome

zelve leefde , noemt onder de Juffers , die op deze

Bruiloft tegenwoordig waren, na de Dochter van

XVII. Deel. S den
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V den Paus, ook julia bella , met deze bijvoeging,"

BOEii ^[^ weder van muratori wordt voorbijgegaan, ge-

HoofdH:. "aami van farnesio , V Pau/en Bijzii. Nog merkt hij

na C. G. aan , dat elk der aanwezenden eene Juffer tot gezel-

tot 1517!
f*^^^? had, en dat men zich tot diep in den nacht

' met Blij- en Treurfpelen en onkuifche liedjes, ver-

maakt hebbs.

Togt van In Itah'ë gebeurden ten dezen tijde gewigtige ver-

f^Jlf^ anderingen in het Staatkundige, welke groote ffevol-
Vlll naar

, ,,

& &

Italië. gen "^ zich fleepten. Weinige maanden voor de

verkiezing van Paus alexander , was lauren-

Tius DE MEDicEs , de Beftuurder v^n Florence , die

door zijne wijsheid het evenwigt in Italië had weten

te houden, overleden, en door zijnen jongften Zoon

piETER opgevolgd, die niets van 's Vaders fchran-

derheid, maar des te meer verwaandheid en losheid

bezat. De listige en heerschzuchtige lodewyk

SFORZA, bekend met den bijnaam van moro, had

in het jaar 1494 zijn Broeders Zoon, joannes ga-

LEAZZO, gelijk men algemeen geloofde, met vergif

van kant geholpen, om Hertog van Milaan te wor-

den. FRANCiscus ciBO, een onechte Zoon van

Paus iNNOCENTius VJII, die zich te Florence ont-

hield , verkocht verfcheidene Sloten en Kasteelen , die

hij in de nabuurfchap van Rome bezat, aan vergi-

Hio ORSiNi , die bij den Paus zeer gehaat wns , voor

40,000 Dukaten, waar toe de Koning van Napels

y

FERDiNAND, aan ORSiM ecu deel des gelds ter leen

opfchoot, ten einde dus den Paus in bedwang te

houden, opdat deze, ten behoeve van een' zijner

Zonen, niets tegen het Rijk van Napeh zou onder-

se-
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Tiemen. Hier bij kwam het misnoegen van alfon- V
zus. Hertog van Kalabrië, oudflen Zoon van Her- ^°^

tog FERDiNAND , wiens Dochter met joannes ga- Hoofdft.

LEAZZO gehuwd geweest was , tegen lodewyk "^ C. G.

SFORZA. Deze laatfte floot in het jaar 1493 een Jot"?^**
verbond met de F'enetianen , waar bij zij zich ver-

bonden tot verdediging van het Pausfelijk gebied , en

tot de herovering der kasteelen, welke orsini bezet

had ; doch , alzoo hij de Venetianen en zelfs den

Paus niet regt vertrouwde, wendde hij zich tot den

Koning van Frankryk^ om de Franfchen in Italïl

te brengen , tot zijne onderflieuning tegen den Ko*

ning van Napeh. karel VIII, Zoon van lo-

BEWYK XI, was thans Koning van Frankryk^

een Vorst van een zwak en ziekelijk ligchaamsgeftel

,

maar gezet op den roem van heldendaden, en dia

niets minder op het oog had, dan zich meester te

maken van Konflanttnopolen , waar toe het bemag-

tigen van het Rijk van Napeh hem dienen kon , op

het welk het Franfche Huis van Anjou nog oude

aanfpraken had. Ligtelijk gaf dus deze Vorst ge-

hoor aan de voordellen, welke lodewyk sforza

hem , in het jaar 1493 , door een Gezantfchap liet

doen , hoewel zijne verfiandigfte Staatsraden hem

dezen Italiaanfchen togt ten fterkllen ontrieden. Hij

zocht vervolgens den Paus aan zijne zijde re trek-

ken , opdat die hem met het Rijk van Napeh be-

leenen zou , maar deze trof veeleer een vergelijk met

den Koning ferdinand , volgens hetwelk des Pau-

fen jongften Zoon guiffredi of gottfried met

ecne onechte Dochter van Aen Hertog alfonzuS

S 2 ver-
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V verloofd werd; welk verdrag echter reeds tegen het

BOEK eincie des jaars 1493 weder begon te wankelen.

Hoofdft. ^'^ ^^^^ ^^" FERDiNAND , in het begin des jaars

na C. G. i4p^ fchijnt den togt van karül VIII verhaast te

J^'^j^^^' hebben; evenwel kwam de nieuwe Koning alfon-

zus met den Paus overeen: dat zij malkanderen te-

gen alle aanvallen zouden verdedigen; de Paus zou

aan alfonzus de beleening van het Rijk fchen-

ken ; en eenen Legaat naar Napels zenden , om hem

de Kroon op te zetten , en aan lodewyk , Zoon

van 's Konings Broeder hendrik , den Kardinaalshoed

bezorgen, alfonzus daartegen beloofde, dat hij aan den

Paus op fl:aande voet 30,000 Dukaten te betalen; aan

deszelfs oudften Zoon , die reeds Hertog van Gandia

in Spanje was , een Vorstendom van 12,000 Duka-

ten jaarlijkfche inkomsten geven, en hem meer aan-

zienlijke voordeden bezorgen zou, 'sPaufen andere

Zoon c^SAR, die, dewijl hij, als een bastaard, niet

in het gezelfchap der Kardinalen kon aangenomen

worden , daarom door valfche getuigen zijne echte

geboorte had laten bezweren , en die doorgaans il

Cardinale Vakntino genoemd werd, zou eenige rlj-

k^ Prebenden in het Napelfche bekomen. De Ko-

ning deed ook zijn best, om den Kardinaal van Ro*

vere, die het Kasteel Ostia in bezit had, met den

Paus te verzoenen , maar deze Kardinaal verklaarde

,

dat hij zlin leven nooit aan eenen Katalonier zou

vertrouwen , en nam de wijk naar den Koning van

Frankryk. Vergeefs poogde de Koning van Frank'

ryk den Paus aan zijne zijde over te halen, deze

weigerde hem met het Rijk van Napels te bekenen

,

en
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en maakte veelmeer met Koning alfonsus fchikkin- V
gen , om de Franfchen , zoo zij in Italïè mogten ^°^*

dringen , in hunnen voortgang re fluiten , en beiden Hoofdü.

zochten zij zelfs den Turkfchen Sultan bajessed i9 C. G.

op te ftoken, en de Paus dreigde den Koning van
'ot icifj

Frankryk met den Kerkdijken Ban, als hij een leger .

over de Alpen zou voeren.

Weinig fcheeide het ook, of karel zou zijne on-

derneming gedaakt hebben; hij had dezelve zoo los

ondernomen , dat hij de kosten van den veldtogt niet

berekend had , ook was reeds het jaar 1494. ver ver-

loopen , waarom zijne Raden verdeeld waren , en hij

zelve bcfluiteloos ftond ; toen de Kardinaal juliaan

VAN RüVERE aankwam , en niet de drift van zijne

welbefpraaktheid alle bedenkingen opruimde. De Ko-

ning trok dan eindelijk in September 1494, zonder

tegenftand te vinden, in Italië^ waarop de colon-

na's zich voor Frankryk verklarende, het Kasteel

Ostia vermeesterden, terwijl zij door een ander aan-

zienlijk huis ie. Rome, de vitelli, onderfleund wer-

den. KAREL , door een' overhaasten fl:ap van pie-

ter de MEDiCES, meester van Florence geworden,

naderde al vast den Kerkelijken Staat , en de Hertog

FERDINAND van KalahrVè , oudfte Zoon van Koning

ALFONSUS, die denzelven met een leger dekken moest,

zag zich genoodzaakt, tot Rome terug te trekken.

De Paus bevond zich thans in benarde omRandig.

heden , loen karel hem liet aanzeggen , dat hij zich

in de Paafeliike belangen geheel niet mengen wilde,

maar dat hij alleen den doortogt en een goed ont-

haal in Rome begeerde. De Paus moest hier in be-

S 3 wil-
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V willigen, en dus trok de Koning den laatften dag

BOEK yan het jaar 1494 niet zijn ganfche leger door de

Hoofdrt. ^^"^ poort Rome in , terwijl de Hertog van KaJabri'è

na C. G. met zijn krijgsvolk de andere poort uittrok ; de Paus

tot 1J17 ^^^ echter zoo bevreesd, dat hij zich met twee

t - .. Kardinalen in den Engelenburg opiloot ; de overige

Kardinalen waren den Koning fterk aan, om den

gehaatten Pr<us af te zetten , en reeds was 'er al

tweemaal gefchut uit 'sKonings paleis aangevoerd,

om het gemelde Kasteel te befchieten; maar de Ko-»

ning was op zich zelven van alle geweld- tegen den

Paus afkeerig , en onder zijne Geheimraden bevon-

den 'er zich verfcheidenen , die de Paus door ge»

fchenken en beloften voor zich gewonnen had.

Integendeel werd 'er met het begin des jaars 1495

een Verbond tusfcben karel en alexander g^Wo^

ten, bli een van welks voorwaarden bepaald werd,

dat de Turkfche Prins dschem aan den Koning zou

worden overgeleverd ; terwijl voor de nakoming van

het Verbond de Kardinaal van Vakncia
^
(of c^sar

BORGiA ,) 'sPaufen Zoon, als gijzelaar, doch met

den naam van Pausfelijken Legaat, den Koning zou

verzeilen. Na het fluiten van dit Verbond keerde

"fle Paus in het Vatikaan terug, alwaar de Koning

hem te gemoet kwam , en op eenigen afftand twee-

maal voor hem nederknielde , terwijl de Paus zich

hield, als of hij dit niet zag, maar als de Koning

dit nader bij voor de derde keer wilde doen , belette

de Paus zulks , en kuste hem. Drie dagen daarna

verfcheen de Koning in het Konfiftorie , ahvsar hij

den Paus den voer, de hand, en eindelijk den mond

kus>
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kus^e. Vervolgens werd de gehoorzaamheid des Ko- V
nings aan den Paus bewezen, dat is, dat hij alexan- ^°^^

DER voor den waren Stedehouder van Christus en Hoot'dit.

Opvolger der Apostelen petrus en paulus erken- "s' C. G.

de. Eindelijk trok karel , met den Turkfchen\^^ x^ii.

Prins, den spften Januari) 1595 van Rome voort

naar het Napelfche. De Kardinaal van Valencia ver-

zelde den Koning volgens het Verdrag; maar te Vel*

letri ontvlugtte hij reeds, als een Stalknecht ver-

momd, naar Rome terug, waar op de Paus twee

Bisfchoppen aan den Koning zond, om dit geval te

ontfchuldigen , fchoon men met veel waaifchijnjijk-

heid geloofde, dat deze vlugt door den Vader en

den Zoon heimelijk afgefproken was.

Eenige weken daarna , den 25(kn Februari) 1495 Dood van

overleed de Turkfche Prins dschem te A^^öf/y , '^"''^
^
""^"

•^

(clien

waar hij Koning karel gevolgd was , „ aan eene pnns

fpijze of drank, zegt de Gefchiedfchriiver bur- dsche.v,

CHARD (*) , welke niet gefchikt was voor zijnen toe-

fland. Zijn lijk werd met zijne ganfche familie aan

den Sultan^ op deszelfs begeerte, overgezonden;

die daarvoor eene groore fomme gelds betaald, en

de gehecle familie in genade zal aangenomen heb-

ben." Dit kort en geheimvol berigt heldert deze

Schrijver op, door de oorkonden van de onderhan-

delingen tusfchen den Paus en den Sultan te plaat-

fen ; te weten , de voorfchriften door den Paus in

Junij 1494 zijnen Gezant aan den Sultan, geor-

GE BOZARDi , medegegevcn , waar in hij denzelven

in

(*) Diarium Curia Remants.

84
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V in last gaf, om aan den Sultan te berigten , dat de

^'^^ Koning van Frankiyk met eene groote krijgrinagt

Hoofdft. op I^ome aanrukte, om des Sultans Broeder in zijn

na C. G. geweld te krijgen, het rijk van Napels te veroveren,

tot i<ji7.'
^" vervolgens naar Griekenland over te fteken , om de

Turken te beoorlogen ; de Paus verzocht daarom den

Sultan hem de j^arliikfche ^o^ooo F'enetiaanfcheDw-

katen te zenden , ten einde zich in een' weerbaren

flaat te (lellen. Daar op volgen vijf Brieven van ba-

jESSED aan den Paus, van September des gemelden

jaars tot in November. Onder welken de vijfde merk-

waardig is. In denzelven meldt de Sultan aan den

Paus, dat bij met zijnen Nuncius heeft goedgevon-

den, dat de Paus Sultans Broeder dschem hoe eer

hoe liever, op de gefchiktfte wijze , van het leven

mogt berooven , en deszelfs lijk aan hem overzen-

den, waarvoor de Sultan belooft, aan den Paus

300,000 Dukaten te zullen betalen. Men moet ech-

ter bekennen, dat er zeer vele redenen zijn, om aan

de echtheid van dezen laatften Brief te twijfelen , hoe

min 'er ook zijn mogen , om het algemeen verhaal

te ontkennen, dat de gemelde Turkfche Prins door

beftelling van den Paus met vergift is omgebragt.

KAREL Ondertusfchen was de Koning van Frankryk, kA'

VIII be- REL VIII, in het Rijk van Napels ingedrongen, van

her^RHk hetwelk hij zich met eene onbegrijpelijke fnelheid

van Na- meester maakte, voornamelijk onderfteund door den
pe.s,maar

^igg^^eeiiei-, haat van de Grooten diens Rijks tegen

het even den Koning alfonsus; deze Vorst zijne zaken ho-

fchiebjk. pgJQos ziende , ftond in het begin des jaars 1495 de

regeling af aan zijnen Zoon ferdinand, en week

zei.



GESCHIEDENIS. c8i

zelve naar SiciU'è^ waar hij noj^ in datzelfde jaar V
overleed; maar ferdinand kon zich even min ^f^^

handhaven, en moest, van allen verlaten, insgelijks Hoofdd.

naar Sicilië vlugten, waar op karel den aillen Fe- "^ ^* ^•

bruarij 1495, zonder tegenltand in Napels binnen*
^^^ j^j-,^

trok; maar de trotsheid, hebzucht en dartelheid der

Franfchen waren weldra oorzaak , dat hij zijne vero-

veringen even fchielijk weder verloor. Door de po-

gingen van LODEWYK , Hertog van BlUaan , die ka-

rel in Italië genoodigd had, maar die naarijverig

was geworden door deszelfs buitengemeenen voor-

fpoed, werd 'er een verbond tot üand gebragt <^&Ti

3iften Maart 1495 tusfchen den Paus , d.n Keizer

MAXiMiLiAAN , den Koning van Spanje^ ferdinand

den Katholyken ^ en den ftaat van Fenctië; op de

tijding hier van verliet karel het Napeïfche met

zijn leger, flechts hier en daar in de (leden bezet-

ting latende. Op zijnen terugtogt zocht hij de- goede

verftandhouding met den Paus te herftellen , maar

deze wachtte hem te Rome niet af, en week naar

Pertigia. Echter gelukte het karel, het leger der

Bondgenooten , hetwelk hem den terugtogt naar

Frankryk wilde affnijden, bij Fornova aan de rivier

Taro te (laan ; waar mede zijne vruchtelooze onder-

neming np Italië een einde nam.

Reeds in JuUi 1495 keerde ferdinand II in zijne

hoofdfl:ad Napels terug, de Paus zond hem terftond

een' Legaat, om hem in zijn rijk te bevestigen, ter-

wijl hij den Koning van Engeland^ hendrtk VII

mede overhaalde tot het Verbond tegen Frankryk.

Met den afiogt des Konings was echter de rust van

S 5 Ita'
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V ItaVie nog niet herfteld. In het jaar 1496 werden

BOEK
fie Franfche bezettingen in het Napelfche verdreven

,

Hoofdrt. ook viel in dat jaar 'sPaufen Zoon, de Hertog van

na C. G. Gandia^ als Generaal der Kerk, in het gebied der

j|^^^j°j^' ORSiNi , maar het Pausfdijk leger werd door hen in

u het jaar 1497 geheel geflagen, doch 0^//« werd voor

den Paus ingenomen , met behulp van den Spaan-

fchcn Generaal consalvo, dien men den grooten

Kapitein {el gran Capitmi) noemde, die, geduren-

de zijn verblijf te Rome ^ den Paus, met de vrijmoe-

digheid van eenen krijgsman, nadrukkelijk belirafce

en vermaande over zijne buitenfporige zeden , over

het wellustig leven van zijne kinderen , en de bedor-

venheid van zijn geheele Hof.

De'oudile Weinig echter vermogren deze vermaningen op
Zoon vnn

^ p^^^^ -^^ ^^^ -^ ^ ^ Overleed de Koning van

DER Napels^ FERDINAND II, wordeude door ziin Va-
wordt

(jers Broeder frederik opgevolgd. Nu befloot de

Paus in Jalij 1497 in een geheim Konfiftorie de ftad

Benevent^ 'm het Rijk van Napels gelegen, maar aan

het Pausfelijk gebied behoorende , tot een Hertogdom

te verheffen , ten behoeve van zijnen oudften Zoon ,

jOAN BORGIA vau Avragmia ^ Hertog van Gandia,

Kapitein Generaal der H. Roomfche Kerk, en des-

zelfs miiniielijke nakomelingen, niettegenftiiande de

Paus, gelijk bijna geheel Rome, wist, welk een lie-

derlijk leven dezelve leidde, zoo wel als zijn Broe-

der, de Kardinaal C/ESar. Kort daarna verloor de-

ze nieuwe Hertog van Benevent het leven , waar-

omtrent JOAN burghard , die aan het Pausfelijk

Hof tegenwoordig was , deze bijzonderheden ver-

haalt.
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haalt. De beide Broeders hadden 's avonds bij hun- v
11e moeder vanozza gegeten , en reden zamen naar ^^f^

het P.iusfelijk Paleis terug, toen de Hertog, onder Hoofdf!.

voorvvendfel van een k'ein genoegen, van den Kar- '"^ C. G.

dinaal fcheidde , en met een vermomd mansperfoon l^^ i/ijl

bij zich een* anderen weg nam. Toen hij 's anderen - .
.

daags niet te voorlchijn kwam , geloofde de Paus in

het eerst, dat hij tot 's avonds nog in gezelfchap

zijner minnaresfen zou blijven, maar eindelijk moest

'er onderzoek naar zijn lot gedaan worden. Daar op

gaf zekere george sciAVONi,die zijn hout bij den

Tièer bewaakt had, te kennen, dat hij dien nacht

een lijk door eenige perfonen in die rivier had zien

werpen. Op de vraag , waarom hij dit niet aan den

Stadhouder van Rome had aangediend, gaf hij ten

antwoord , dat hij in meer nachten wel honderd lij-

ken in de rivier had zien werpen , zonder dat 'er

zich iemand om bekommerd had. Eindelijk vond

men na veel zoekens het ligchaam van den Hertog

met negen wonden vermoord in den Tiht, De
Paus, van fmart overweldigd, floot zich in zijne

kamer op, weende bitter, en gebruikte eenige dagen

lang niet het geringfie voedfel, tot hem eenigen zij.

ner vertrouwden door hun toefpreken zoo ver brag-

ten, dat hij zijne droefheid matigde. Een an-

der tijdgenoot rafael van volaterra zegt , na

met weinige woorden het geval verhaald te hebben

,

'er bij : „ Alhoewel de meesten den aanlegger van de-

zen moord kennen, houden zij het toch niet geoor-

loofd, hem te noemen." Te weren, volgens ouic-

CIARDINI, benijdde de Kardinaal van Falencia, zij-

nen
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V Hcü Broeier den Hertog deszelfs rang; en bijzonder,

BOEK
(j.jt zekere adelijke Juffer, welke zij beiden bemin-

Hoofdii. ^^'- « uenzelven boven hem gefteid had, en liet hem,
na C. G.door wellust en eerzucht aangefpoard , bij nacht,

tot'isi-'
^^* hij alleen door Rome reed, vermoorden, en hei-

» meliik in den Tiber werpen. In Rome fpotte men

openlijk roet den Paus, dat hij een waardig navol-

ger van PETRUS was, dewijl hij zijne babiaardkin-

deren uit étw Tiher liet opvisfchen,

c^-ïAR c^sAR. Bi^RGiA, de hoogstwaarfchijneliike moor-
BoKoiA

(jgp.^ar van ziinen Broeder, had volftrekt seen sene-

Kardinaal genheid voor den geestelijken (laat, welken hij voor

Hertoiï
(jgp, vvereldliiken wilde verruilen. De Paus - zün Va-

van Vv , ,
,

. .

leniinois. "^'"^ maakte al vast een ontwerp, om hem met mm-
der dan een koningrijk te bezorgen. Hij verzocht

dan voor hem de oudfle Dochter van Koning fre-

DERiK van Napels ten Gemalin met het vorstendom

•

*

Taranto tot eenen bruidfchat. Maar dit voorftel

werd van den Koning op flaande voet verworpen,

terwijl hij zich nader met den Hertog van Milaan

verbond. Te weten lodewyk XII, die zijnen Neef

KA REL VIU in het jaar 1498 als Koning van Frank'

ryk was opgevolgd , verklaarde rerftond , dat bij be-

floten had , zijne aanfpraken op het Hertogdom Mi'

laan re doen gelden ; ook nam hii den titel van Ko-

ning van Sicilië aan. De Paus had reden , om
Frankryk te ontzien en te believen, en lodewyk,

die zich van zijne Gemalin wilde fcheiden, om met

de weduwe van zijnen Voorzaat te trouwen , had

tot deze echtfchei 'ing 'sPaufen inwilliging noodig.

De Hertog van Milaan werd dus van den Paus en

ook
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tok van de Fenetianen verlaten, en (lond dleen V
bloot voor de overmagt van Frankryk, ^??,^

In October 1498 leide c^sar borgia zijne waar- Hoofdft.

de als Kardinaal in het Konfinorie neder, en ging t^^ C. G.

terftonJ als Prins van het Pausfeliik Hof in gezant- tot^ri^.'

fchap naar Frankryk^ met de Bulle van zijnen Va- •

der, door welke de eclitfcheiding des Franfchen Ko-

nhigs bevestigd werd. Zijne verfchijniiig ten Hove

was zeer prachtig, zijnde vele van zijne paarden met

zilveren hoefijzers heilagen.. Zijn huwelijk met de

Napelfche Piinfes mislukt zijnde, kreeg hij eene Zus-

ter van den Koning van Navarre^ charlotte van

Alhret ^ ter Gemalin. De Koning fchonk hem de

ftad Faknce in Daufinée , en gaf hem den titel van

Hertog van Valentinois»

Kort daarna, in het jaar 1499, vielen de Fran-

fche legers in het Milaneefche ^ hetwelk zij in drie

weken veroverden, hebbende de Hertog met zijne

fchatten de vlugt naar Duitschland genomen. Echter

verloren de Franfchen door hun buitenfporig gedrag,

eenige maanden daarna, in het jaar 1500 alles we-

der, door eenen opftand der ingezetenen , en door-

dien de Hertog door 8,000 Zwitzers onderfteund

werd. Doch in hetzelfde jaar werd hij door de

Franfchen op nieuw aangetast, en met zijnen Broe-

der , den Kardinaal ascanius , gevangen naar Frank-

ryk gevoerd , waar hij tien jaren daarna op het Kas-

teel te Loches (lierf.

De Paus en zijn Zoon, de Hertog van Valenti"'

noh deden met deze overwinningen der Franfchen,

hun voordeel. Door eenige Franfche troepen onder-

fteund.
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V fïcuiid, bragt de Hertog verfcheidene kleine Vors-

BOEK ten, leenmannen van den Paus tot onderwerping.

Hoofdft. ^^^ ontnam de Paus , aan het huis Ga'étano eenige

na C. G plaatfen, met welke hij zijne Dochter LUCRETiAbe»

|g^'j°^^' kende, die federt eenigen tijd met Don alfonzo

van Arragonia ^ Vorst van Saljrno , onechten Zoon

van den Koning vanNapeh, alfonzus I[, getrouwd

was , en die hij ook tot Stadhouderesfe van het Her-

togdora Spoïeto voor haar leven benoemd had.

Wreedhe- Van dezen tijd af geloofden de Paus en zijn Zoon ,

den vsu
^^^ ^iun alles geoorloofd was , om hunne geld- en

den Paus o 5 »

en zijn' heerscbzugt te voldoen. In het jaar 1501 ging de

Zoon. Hertog van Valentinois voort , met de naburige Groe-

ten te onder te brengen. Dewijl hij het huis van

Arragon haatte, uit hetwelk zijn Zusters man af-

ftamde , en de Paus haar tot hooger Vordenrang

verheffen wilden , lieten Vader en Zoon hem in de

Pieters Kerk zelve door moordenaars aanvallen, en

dewijl de ontvangene wonden niet doodelijk waren,

vervolgens op zijn bed doodflaan. Kort daarna werd

LUCRETiA uitgehuwelijkt aan den oudlien Zoon van

den Hertog van Ferrara, Zelfs liet C/ESAr zijn*

Neef, den Kardinaal joan borgia , met vergift om-

brengen, omdat hij weleer zijnen Broeder, den Her-

tog van Gandia
,
genegen was geweest. Daar de Paus

en zijn Zoon veel geld noodig hadden , was de

Paus ook op buitengewoone middelen bedacht , om
hetzelve te bekomen. Twaalf nieuwe Kardinalen,

die hij benoemde, bragten hem maar weinig in;

maar des te meer de bijdragen tot den oorlog met

de Turken y daar hij ijverig op aandrong, en zijne

Af.
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Aflaten, die hij alom liet verkoopen, byzonder aan V
die genen , die in het jubeljaar 1500 niet zelve naar ^^^
Rome konden komen. Bovendien verkocht hij alle Koofdft.

aanmerkelijke bedieningen aan zijn Hof; eigende zich "^ ^- G.

de rijke nalatenfchap der Kardinalen en Prelaten toe,
^^^ 15

17*

alfchoon zij 'er zelve reeds over befchikt hadden;

ook verbood hij hun niet zelden, hunnen uiterften

wil te maken ; en om het vermogen der rijken des

te eerder meester te worden, werden fomtijds hunne

dagen door vergift verkort. De fchaking van eene

der fchoonfte Italiaanfche JufFers, Gemalin van eenen

f^enetiaanfchen Veldheer , door c^sar , niet zonder

bijgaande moorden ondernomen , behoort insgelijks

onder de menigvuldige geweldenarijen, welke hij

fchaamteloos ondernam.

Ondertusfchen was de Napeïfche oorlog in het jaar De Fran-

i«;oi uitffebroken, waaraan ook de Paus en zijns
'^^"^^'^'

ineeste-
Zoon deel namen. De toenmalige Koning van Na- ren het

tels. FREDERiic II, eeu wijs Vorst, maar zonder ^'Jk van
Napels

magt en geld, kon geen behoorlijken tegenftand bie-
j^garwor-

den, maar lodewyk XII Koning van i^r^/^Arj)'/^ , den van

vreesde voor den Spaanfchen Koning ferdinand . P^'^'

den Katholijken^ waarom hij zich met dezen ver- misleid,

bond , om het Rijk zamen te deelen , terwijl de Paus

hetzelve voor frederik verbeurd verklaarde, onder

voorwendfel, dat deze de Turken te hulp geroepen

had, hoewel de Paus zelve van hen een jaargeld

trok. In den zomer des jaars 1501 trok het Fran-

fche leger over Rome naar Napels. In Rome werd

voor het gemak en goed onthaal der Franfche Veld-

heeren zoo wel gezorgd, dat men zelfs geene ligte

vrouw-
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V vrouwlieden tot hun gezelfchap vergat, (et dcputa"

BOER f^^ zegt BURGHARD, Sexdecim meretrices
,
qu£ eO'

Hoofci'.l
^^^"^ necesfitatibus fubvenïrent.) — Koning frede-

na c. G. RIK verliet zich in het eerst op den Spaanfchea
jaario73.

Ygjjj^gg^ coN'SALvo , die zich hield, als of hij ge-
lot 15: 7.

' ' ' °

y reed fiond, om hem te onderfieunen, maar die, na-

dat hij uit Sicilië met goed vertrouwen des Konings

was overgekomen, zich tegen hem verklaarde. Nu
drongen de Fra-afchen en caesar borgia zonder te-

genftand door tot in het hart van het rijk, en de

laatfte bemagtigde Kapua door verraad, waar hij

ijsfelijke wreedheden liet bedrijven. De Spanjaarden

omfingelden den ongelukkigen Koning van de an-

dere zijde, die ten laatllen liever verkoos, zich aan

de Franfchen^ dan aan zijnen trouweloozen bloed-

verwant over te geven. Doch lodewyk XII vond

zich door de Spanjaarden na verloop van twee ja-

ren zelve bedrogen, toen zij hem dat gedeelte van

het rijk ontnamen, hetwelk hem bij de verdeeling

was toegelegd. Middelervvijl gingen de Paus en zijn

Zoon c^SAR voort, de kleine Vorsten in den Ker-

kelijken Scaat te vermeesteren. De colonna's en

SAROTTi's werden van hunne goederen beroofd.

Aan den Hertog van Urhino^ guido ubaldi, lokte

C/ESAR eerst zijn gefchut af, overviel hem toen on-

voorziens , en ontnam hem zijn geheele Hertogdom.

GiüLio VARAM, Heer van Camarina^ verdeedigde

zich eenigen tijd; maar eindeliik werd caesar van

de ftad meester doior verraad , en varani werd met

twee van zijne Zonen ter dood gebragt. Zoo vele

gruwden bragten eindelijk in het jaar 1502 eene za-

men-
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inenzweering te wege tegen den Paus en zijnen V
Zoon , maar de zamengezworenen werden door ^°^*

Franfche hulptroepen geflagen , toen zij c/esar in Hoofdfl*

Imola belegerd hadden. Vervolgens wist de Her- na C. G.

tog van Fakntinois , onder fchijn van verzoening , jo!"^!
e^?]

de voornaaoirten van deze Heeren naar Sinigaglia ,

te lokken , waar hij hun liet vermoorden ; gelijk hij

den Kardinaal orsini, dien de Paus zelve overreed

had, om in het Vatikaanfche Paleis te komen, kort

daarna met vergift liet ombrengen.

Was het openbaar leven van dezen Paus en van Schande-

zijnen Zoon eene aaneenfchakeling van daden van ge- ^'J^^
^^^^^

weid en trouweloosheid, hun bijzonder huisfelijk le-^LEX^N-

ven wordt van de gefchiedfchrijvers van dien tiid,DERen

als fchaarateloos , wellustig en dartel gefchilderd.
^'^" ^*^°'*

Een voorbeeld voor allen zij het volgende verhaal borgia.

van BURGHARD. EcHs werd op de kamer van den

Hertog van Vahntinois 'm het Apostolisch Paleis een

avondmaaltijd gegeven, bij welken ook vijftig voor-

name hoeren, (jneretrices honesta) tegenwoordig wa-

ren, die na het eten met de bedienden en anderen,

eerst in hare kleederen, en vervolgens naakt dans-

ten. Vervolgens werden kandelaars met brandende

kaarfen op den vloer gezet, en tusfchen dezelve kas'

tanjes geworpen, welke de naakte hoeren tusfchen

de kandelaars kruipende opzamelden, terwijl de Paus,

c^SAR en LUCRETiA het fpel aanzagen. Eindelijk

werden vele kleederen tot prijzen nedergelegd voor

de genen, die met eenige van deze hoeren zonder

fchioom ontucht plegen zouden , en deze prijzea

vervolgens uitgedeeld. Ook kunuen wij het alge&een

XVU. Deel. T ga.
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V gezegde niet ftilzwijgend voorbijgaan, volgens het-

BOEK y^^i^ Paus ALEXANDER VI. in cenc onkuifche ver-

Hoofdil. keering met zijne eigene Dochter lucretia geleefd

na C G. zal hebben , hetwelk bijzonder door de Dichters van

t n^ir' ^^zen tijd is voortgeplant, voornamelijk door den

1 vermaarden sannazarius in meer dan een van zijne

Sneldichten : Eén der bitterflen van dezelven ziet op

het in het jaar 1500 door dezen Paus gevierde ju-

beljaar, en luidt dus:

Pollicitus coclum Romanus et astra facerdos

Per fcelera et cjedes ad Styga pandit iter.

Niet minder bytend is het volgende, waar in dui-

delijk op het gemelde gezegde gedoeld wordt:

Ergo te femper cupiet, Lucretia, Sestusï

O fatum diri noaiinis,hic pater est.

Welke puntdichten in de oude uitgaven van sanna-

zarius gelezen worden, maar in nieuwere weggela-

ten zijn. — Ook heeft jovianus pontanus daar op

gedoeld, in het graffchrift door hem op lucretia

gemaakt

:

Conditur hoc tumulo Lucretia notnine fed re^

Ttiais, Alexandri fïlia, fponfaj nurus.

Van de Gefchiedfchrijvers is guicciardini de

eenige, maar die zoo goed is als velen, die van

deze zaak fpreekt, hoewel enkel als van een gerucht^

en met bijvoeging: indien men zulk eene affchuwc'

ïijkheid gelooven moge; ook moeten wij, ter liefde

der onpartijdigheid aanmerken , dat alexander toen

reeds meer dan zestig jaren oud was, en dat het

ge-
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gerucht bij iemand, dien men niets goeds toever- V
trouwde, zijnen oorfprong heeft kunnen nemen uit ^^^
de groote genegenheid en het vertrouwen van den Hoofdd.

Paus jegens zijne Dochter , aan wie hij , afwezig zijn- na C. G,

de uit de Had, alle zaken van belang overgaf, met
J^^^ j^j^|

volle magt, om de brieven aan hem gerigt te ope- — ' —
nen. burghard deelt zijne Lezers ook nog een'

Brief mede, die in Duitschland gedrukt was, en

den Paus zelven onder de oogen kwam , in wel-

ken ALEXANDER cen Verrader van het menfchelijk

geQacht genoemd wordt , die zijnen geheelen , met

onkuischheid en rooverijen bevlekten leeftijd hefteed

heeft om menfchen te bedriegen. Maar van meer

gewigt moest bij zeer velen de welfprekende ijver

zijn, met welken de vermaarde Dominikaner, hie-

RONYMUS SAVANAROLA, die bij zijue tijdgenooten

,

als een Heilige, Wonderdoener en goddelijk Profeet

werd aangezien, en aan wiens dood hij in het jaar

1498 bijzonder deel had, tegen des Paufen ondeug-

den fchreef en predikte.

Eindelijk zal alexander geftorven zijn op eene Dood van

wijze zijn leven waardig. Volgens guicciardini, a^^-'^^'^'-

fpijsde hij den 17 Augustus 1503 op den wijnberg

van den Kardinaal corneto digt bij het Vatikaari'

fche Paleis; hier was ook de Hertog van Valenti-

mis tegenwoordig, die bij deze gelegenheid voorne-

mens was, den Kardinaal door vergift uit den weg

te ruimen , om meester van deszelfs fchatten te wor-

den. De Hertog zond dan eenige flesfchen vergif-

tigden wijn naar den Wijnberg , met gebod aan den

brenger, die niets van het geheim wist, om er nie-

T a mand
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V mand iets van te geven. Onverwacht kwam de Paus

^5*^* nog voor den avondmaaltijd aan, en begeerde, we-

Hoofdft. §"^^15 ^^ toenmalige groote hitte, te drinken. Men
ua C. G. had uit het Fatikaanfche Paleis het noodige eten en

^Q^'^°j^" drinken nog niet in den Wijnberg bezorgd; de be-

» diende, die den gemelden wijn gebragt had, fchonfc

hem daarom van denzelven in, omdat hij geloofde,

dat het een voortreffelijk foort moest zijn; en de

Hertog, die 'er bij kwam, dronk 'er ook van. De

uitwerking van dezen wijn openbaarde zich heel

fchielijk aan den zeventigjarigen Paus, dien men in

zijn Paleis terug moest brengen, alwaar hij den vol-

genden dag ftierf, zijnde geheel zwart en gezwol-

kn. Zijn Zoon, die nog in een' frisfchen leeftijd

was, en terftond tegengift gebruikte, bleef na eene

langdurige ziekte , nog in het leven. Andere tijdge-

nooten bevestigen dit verhaal in de hoofdzaak , hoe-

wel zij in alle bijzonderheden niet overeenkomen,

zoodat tegen de echtheid der zaak zelve geene ge*

gronde twijfelingen kunnen ingebragt worden. Zoo

overleed deze kwalijk beruchte Paus, die het wel

niet ontbrak aan fommige goede hoedanigheden, van

fcherpzinnigheid , vaardigheid in het befluiten en be-

kwaamheid in het uitvoeren, maar hij bedekte de-

zelve met ondeugden en maakte ze dienstbaar aan

zijne fnoodheid.

Het was deze Paus , die den Koning van Spanje ^

FERDiNAND, bevestigde in zijne veroveringen in

Amerika , en de verfchillen tusfchen de Spanjaarden

en Portugezen over de nieuw ontdekte landen in

Oüit' en Weitindien befliste; ook gaf hij aan fer-

DI-



GESCHIEDENIS. 293

DiNAND en deszelfs opvolgers den titel van Katho- v
lijken Koning, wegens deszelfs ijver in het verdrij- ^°^*

ven der ^oden en Moren uit Spanje, Hoofdft.

CiESAR BORGiA , fchoott zlck liggende aan het fia C. G.

vergift, hetwelk hij genomen had, droeg evenwel
J^J"°J^*

zorg, zich van zijn vaders fchatten meester te ma-

ken , bezette het Vatikaamch Paleis met zijne f )1- ^'^^^ III.

pope
daren , en verfterkte den Engelenburg , maar de flerft'na

partij der Colonnen , en fabius orsini, wiens vadereenekorte

c^SAR ter dood had laten brengen , vatten de wa-
"^^Senng»

penen op, en noodzaakten hem, Rome met zijne

foldaten te verlaten. Waar op het Conclave gehou-

den , en den aaften September 1503 de Kardinaal

FRANCiscus PICCOLOMINI , ondcr den naam van

pius III, tot Paus verkoren werd, geboren te Siena

in het jaar 1439, en eigenlijk genoemd todeschi-

Ni, doch een zusters zoon zijnde van pius 11, had

hij deszelfs familienaam en wapen aangenomen

;

maar hij overleed, 26 dagen na zijn verkiezing.

Zijn opvolger werd op eene tot hier" toe ongewo- j-tttisH.

ne wijze verkoren. Het Conclave , in hetwelk de wordt

Kardinalen den 3ifl:en October 1503 gegaan waren,
^^^*

was nog niet gefloten, toen reeds in den daar op

volgenden nacht de Kardinaal julianus van Rovere

onder den naam van juli us 11, tot Paus benoemd

werd. Deze was geboren te Savona in het gebied

van Genua in het jaar 14/^3. In zijne jeugd was

bij een fchipper geweest, en had waarfchijniijk in

dien levensftand buiten huwelijk eene dochter ge-

wonnen , die hij , als Paus , aan eenen Heer uit

bet huis Orjini ten huwelijk gaf. sixtus IV, zijn

^ 3 va-
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V

BOEK
IV

Hoofdfl.

na C. G
Jaario73,

tot 1517.

Laatfle

lotgeval-

len van

CMSAK
BORGIA.

vaders broeder, benoemde hem in het jaar 1471 tot

Kardinaal ; liij was , gelijk wij gezien hebben , ge-

heel geen vriend van alexander VI , evenwel werd

hij verkoren , eer de Spaanfche Kardinalen , die cM'
SAR BORGIA van de hand vlogen , in het Conclave

gekomen waren; zijn geld en aanzien had op deze

verkiezing grooten invloed gehad , ook deed hij

groote beloften aan de Kardinalen en voornaam fl:e

Grooten , waardoor hij hunne ftemmen en genegenheid

gewonnen had. Voorts moest hij vooraf den Kar-

dinalen onder eede beloven, dat hij naar de vast-

geftelde voorfchriften regeren, en ook binnen twee

jaren eere algemeene Kerkvergadering ^ tot hervor-

ming der Kerk , en ter bevordering van den Turk-

fchen oorlog , bijeen zou roepen.

CiESAR BORGIA had ondertusfchen aan zijne

Spaanfche Kardinalen in last gegeven , dat zij aan

den Kardinaal van Rovere ook hunne ftemmen ge-

ven zouden, op de belofte, die de Kardinaal hem

deed, dat hij zijne dochter aan caesars Neef, den

Stadhouder van Rome , uittrouwen , hem in het

bevelhebberfchap der Pausfelijke krijgsmagt bevesti-

gen , en hem weder in het bezit der landen in den

Kerkdijken Staat herftellen zou , die uitgezonderd

de Kasteelen van hem afgevallen waren. Dewijl de

Paus beducht was, dat de Venetianen zich van de-

zelve zouden meester maken, gelijk zij reeds Faen-

za , Rimini en andere plaatfen hadden bemagtigd

,

zond hij den Hertog van Valentinois met eenig

volk tegen hen , doch toen deze reeds op den togt

was, had de Puus berouw, dat hij de bovengemel-

de
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de Kasteelen niet voor zich bedongen had. Hij zond V
hem derhalve twee Kardinalen na , om hem dit ^^^
voorflel te doen , en toen de Hertog weigerde daar Hoofdfï,

in te bewilligen , liet hij hem gevangen tot groote na C. G.
T'13t*T07l

vreugde van het Hof en van geheel Rome terug- ^ J^^'

brengen , en eerst in het Fatikaan , vervolgens in ——

«

Engelenburg bewaren. Dus noodzaakte hij hem,

in het jaar 1504, om in de overgifte dezer Kastee-

len te bewilligen , onder belofte , dat hij dan vrij

naar Frankryk zou mogen overvaren. Maar beiden

wai'en 'er op uit, om malkanderen te verftrikken.

De Paus had befloten , hem niet eer vrij te laten

,

voordat de Kasteelen dadelijk ontruimd waren , en

C/ESAR daartegen heimelijk een vrijgeleide gekregen

hebbende van den Spaanfchen Veldheer consalvo,

wist met behulp van een* Spaansch Kardinaal te

ontfnappen, en kwam gelukkig te Napels aan; hier

hield coNSALVo hem zoo lang met vriendelijkheid op,

tot hij bevel van zijnen Koning ontvangen had,

volgens hetwelk hij hem gevangen naar Spanje

zond, waar hij op het Kasteel van La Mota de

Medina gezet werd, In het jaar 1506 ontvlugtte

hij van hier naar Navarre ^ alwaar hij Bevelhebber

van den Koning werd, die zijn zwager was; mnar

in het volgende jaar verloor hij zijn leven in een

gevecht met eenen Grooten aldaar, c/esar behoort

onder de befaamdfte booswichten in de Gefchiede-

nis, die zijnen overigens goeden aanleg en begaafd-

heden door allerlei gruwelen misbruikt heeft. Hij

had tot zijne zinfpreuk: Aut Cafar aut Nihil! doe-

lende op zijn' naam en op zijn' ondernemenden geest,

T4 Na
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V Na zijn' val fpotte de Dichter sanazarius daar

BOEK niede in verfcheidene Sneldichten , bij voorbeeld

:

Hcofdf!. /^ui nihil, aut Csfar vult dici Borgia; quidui?

, ' * Ouum fimui et Csfar posfic ec esfe nihil.
Jaario73. ^

tot^.
Insgelijks:

Orania vincebas, fperabas omnia, Csfar;

Omnia deficiunt; incipis esfe nihil.

In later tijden heeft machiavelli , in zijn be-

rucht werk , ( // Principe
, ) hem tot een voorbeeld

ter navolging aan de Vorsten aangeprezen , mis-

Ichien wel , aan heerschzuchtige en onregtmatige

Vorsten als een voorbeeld van eenen fchranderen en

gelukkigen dwingeland, want dus hebben fommigen

het werk van dezen Schrijver , over het geheel , be-

fchouwd. Hoe het zij , dit heeft aanleidirig gege-

ven , dat het karakter van caesar borgia in later

tijden, met opzet, naargefpoord , en zijne gedach-

tenis vernieuwd is geworden,

juuusll. juLius II de (leden en kasteelen in Romagna^
beoor-

^ypUje j-Qt hier toe in handen van borgia geweest
joogtde "

Venetia- waren, weder met het Roomfche gebied vereenigd

nen, hebbende , eischte ook van de Venetianen Faenza^

Rimini en andere plaatfen terug, welke zij na den

dood van alexander VI vermeesterd hadden; na

eenige onderhandelingen tastte hij in het jaar 1506

het gemeenebest met de wapenen aan , en ftichtte

tegen hetzelve in het jaar 1508 het vermaarde ver-

b<^nd van Kamerik ^ (^ La Ligue de Cambray , )

hetwelk de Keizer maximiliaan en de Koningen

van Frankr^k en Spanje tegen de Fenetiamn met

doa
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den Paus en andere Italiaanfche Vorsten floten. De V
Paus echter, die niet gaarn de Franfche magt in ^^^-^

Italië zag , zocht door eene afzonderlijke onderhan- Hoofdfï.

deling het Gemeenebest over te halen , om hem ge- na C. G.

noegen te geven , doch als de Venetianen zyne loriswl
voorflellen van de hand wezen, nam hij het ver- "̂

bond van Kamerik in Maart 1509 bij eene bijzon-

dere BuUe aan , en dreigde de Fenetianen met den

ban en interdict^ zoo zij aan de eifchen der Bond-

genooten geen gehoor gaven, waar tegen de Senaat

van Venetië zich op een toekomftig Concilie beriep;

doch de nederlaag , welke de Venetianen in Mei

1509 van de Franfchen leden , die daar op vele fte-

den bemagtigden, terwijl de Pausfelijke Veldheer,

de Hertog van Ferrara^ Ravenna en andere plaat-

fen wegnam, deden hen befliiifen, om zich, door

een Gezantfchap, aan den Paus te onderwerpen, en

met denzelven in het jaar 15 10 te verdragen.

Beide de Keizer en de Koning van Frankryk

waren over dit afzonderlijk verdrag ten hoogftea

onvergenoegd , dewijl volgens het verbond geen der

Bondgenooten zonder de anderen eenen vrede of

verdrag fluiten mogt. Maar de Paus wilde een ein-

de van den oorlog, om de Franfchen te beletten,

een' vasten voet in Italië te krijgen, ook was de

Koning van Spanje omtrent derzelver overwinnin-

gen naarijverig. Hier bij kwamen bijzondere rede-

nen van misnoegen tusfchen den Paus en lodewyk

XII, hetwelk door den Kardinaal van Amhoife^

*sKonings voornaamfte Staatsdienaar, aangekweekt

werd. Deze in het jaar 1510 tot blijdfchap van

T 5 dea
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V den Paus overleden zijnde, wUde de Paus zich de»-

BOEK geifs nalatenfchap toeëigenen , hetwelk door den

HoofdÜ. Koning belet werd, die in zijn hart den Paus ver-

na C. G, achtte en hem een' dronkaard en zuiper plag te

t ri^i'7
"oemen. Evenwel was de Paus of deszelfs onder-

——— nemende geest niet te verachten. Hij wist van het

misnoegen der Zwitzers op de Franfchen gebruik te

maken, zoodat een Zwitzersch leger werkeUjk in het

Milaneefche rukte, hoewel zij dat land, uit gebrek

aan levensmiddelen , fpoedig weder moesten verlaten.

Kerkver- lodewyk, die hoogst ongaarn tot dadclijkheden

fe Tours '^^S^" ^^" ^^^^ kwam, voornamelijk daar zijne Ge-

malin hem dagelijks verzocht , denzelven niet te

beoorlogen , dewijl zij vreesde in hare zvvangerfchap

niet gelukkig te zullen zijn , wilde niet dan met zekere

en veilige ftappen voortgaan. Hij het dus in den

zomer des jaars 1510 de Prelaten van zijn Rijk te

Orieans, daar na te Tours ^ bijeenkomen, en hun

verfcheidene vragen voorllellen ; of en in hoe verre

het den Paus geoorloofd ware, eenen wereldlijken

Vorst te beoorlogen, en wat daartegen een wereld-

lijk Vorst bewerkftelligen kon en mogt, om den

euvelmoed der Paufen af te weeren en te beteuge-

len? welke vragen alle door de vergadering ten ge-

noegen des Konings beantwoord werden.

Oorlog Doch zoo voorzigtig a's de Koning te werk ging,
van Paus

^^ ^^^^^ zonder reden f daar het eene bedenkelijke

met den zaak was, met den Paus oorlog te voeren, zoo ge-

Koning
yyeifijg ging juLius II van zijne zijde voort, De-

Frankryk ze begon de vijandelijkheden , en maakte fc hik-

kingen, om Ferrara te belegeren, en gaf bevel,

om
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om den Franfchen flag te leveren. Hij begaf zich v
vervolgens naar Bologna , en dreigde den Hertog ^"^^

van Ferrara , den Franfchen Bevelhebber chata- Hoofdft

MONT en alle deszelfs Onderbevtlhebbers met den aa C. G.

ban , indien zij hun leger niet uit het Milaneefche F^''ï°/'3-

terug voerden ; evenwel moest hij het aanzien , dat—-.

*

hem, op zijne reize naar Bologna^ vijf Kardinalen

verlieten , die zich naar Florence begaven , hetwelk

geheel op de zijde der Franfchen was. Ook fcheel-

de het weinig, of hli was in het Jaar 1510 met zijn

ganfche Hof te Bologna door de Fratifchen gevan-

gen genomen ; doch julius wist den Franfchen

Veldheer door onderhandelingen op te houden, en

kreeg inmiddels hulptroepen uit het Venetiaanfche

en Napelfche, en hier merkte men op, dat, bij de-

ze gelegenheid, ook Turkfche troepen, in bezolding

bij de Venetianen ftaande, den Vader der Christen-

heid tegen den Allerchristelijkften Koning befchermd

hebben. Vervolgens belegerde hij Mirandola in

perfoon, zich daar bij aan alle moeijelijkheden en

gevaren van den geringften Bevelhebber blootllellen-

de. Hier was de vermaarde Franfche Held bayard

eens op het punt, van hem gevangen te maken;

maar de Paus hielp zelve de brug ophalen , over

welke hij in een Kasteel terug trok. Mirandola gaf

zich in het jaar 1511 aan hem over, maar daarte-

gen verloor hij Bologna^ ook werd zijn leger onder

den Hertog van Urbino door de Franfchen geflagen.

Desniettemin rees zijn moed door het verbond, het-

welk hij tot ftand bragt, onder den naam van het

Heilig Verbond y met het Gemeenebcst van Venetië^

den
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V den Keizer, en Spanje^ evenwel verloren de Paiis-

BOER fclijke en Spaanfche legers in April 15 12 eenen hoofd-

Hoofdn veldflng bij Ravenna tegen de Franfchen. Men was

na C. G. nu reeds voor Rome bezorgd, en de Paus kwam
jaario73.

j Fi ankryk in onderhandeling over den vrede

-

tot 151/. -^ ^ '

, toen een nieuwe inval der Zwitzers in het Mila-

neefche de Franfchen noodzaakte , niet alleen dat

Hertogdom , maar geheel Italië , eenige vestingen

uitgezonderd, nog in het jaar 15 12 te verlaten. De

Paus , die nu de handen ruim had , en 'er nog (leeds

op aandrong, om Ferrara aan zijn gebied te hech-

ten , zocht desvvegens den Keizer maximiliaan met

de Venetianen te verzoenen, en als deze de harde

voorwaarden niet wilden inwilligen, op welke de

Keizer met hen overeen wilden komen , dreigde de

Paus de republiek met geestelijke en wereldlijke ftraf-

fen, en rigtte zijn in het jaar 1512 gefloten ver-

bond tegen haar, hoe zeer de Venetianen zich

over den Paus beklaagden , die hen , als het ware

,

aan hunne viianden ten prooi liet.

Kerkver- Doch de oorlog tusfchen Frankryk en den Paus
gaoen.ig

^^^^^ j^j^j. gji^gj^ j^^j. wereldlüke maar ook met Ker-
van Pila

tegen den keli'ke wapenen gevoerd ; waar van de vergadering

Paus, jg Tours een voorfpel was. Koning lodewyk na-

meliik oordeelende , dat hij door eene algemeene

Kerkvergadering het gezag van den Paus het best

zou kunnen knotten, wendde zich ten dien einde

aan de voornaamfte Vorsten van Europa, doch bij

den Keizer alleen vond hij eenige onderfteuning tot

zijn oo2:m^ik. Deze kende de algemeene behoefte

van deze tijden, ook kwamen, onder zijne regering,

de
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de bezwaren der i)^/Vyc;^5 Natie meermalen ten tapijte; v
de Keizer wenschie dus , dat de Duitfchers aan zulke ^^^

Kerkvergadering deel mogten nemen, maar de Bis- Hoofdft.

fchoppen, ten dien einde in het jaar 1511 te y^ugs- na C. G.

^«r^ bijeengekomen, toonden 'er weinig lust ^^oe; 1^^"^!^^^^

nietregenftaande de Keizer in eenen Brief aan de -

Rijksftad Gelnhauzen verklaard had befloten te heb-

ben, om eene algemeene Kerkvergadering bijeen te

roepen en te houden. Evenwel werd 'er door eeni-

ge Kardinalen, gemeenfchappelijk met den Keizer en

Koning van Frankryk , in Mei 151 1 eene Kerkver-

gadering uitgefchreven , om te Pifa gehouden te

worden.

Deze Kerkvergadering werd echter niet talrijk, de

meeste leden waren Franfchen , zelfs alhoewel de

Keizer alleen onder alle Vorsten deel in dezelve

nam, zond hij *er niet éénen Gezant. Zij werd den

iften November 151 1 geopend. Zij (lelde zich ten

oogmerk de uitroeijing der ketterijen , fcheuringen

en dwalingen, de Hervorming der algemeene Kerk,

en de bevordering van eenen oorlog tegen de onge-

loovigen ter herflelling van de vier Patriarchale Ker-

ken van het Oosten. In de eerfte zitting werd be-

floten, dat alles, wat door den Paus of anderen, uit

hoofde dezer vergadering , ten nadeele der Kardinalen

zou ondernomen worden , van geene waarde zijn

zou. In de tweede zitting werd de inrigting der

Kerkvergadering vastgefteld. De befluiten in de der-

de zitting waren belangrijker; alzoo de vergadering

verklaarde , dat zij niet eer zou kunnen btfloten

worden, voordat de algemeene Kerk in geloof en

ze-
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V zeden , zoo wel in het hoofd als de leden zou her-

»oEB vormd en de overige oogmerken bereikt zouden vve-

Hoofdft. zen ; verders , dat het vermaarde befluit der Kerk-

na C. G. vergadering te Konflans van de onafhankelijkheid en

ton^i? hoogde regtsgebied eener algemeene Kerkvergadering

m over alle Christenen in waarde en kracht zou blij-

ven. Doch tevens nam de vergadering een bcfliiit,

om naar Milaan te verhuizen , alwaar nog federt

den lilden Januarij 15 12 in de gemelde ftad vijf zit-

tingen gehouden werden , maar van een geringer ge-

tal Prelaten, die openlijk uitgefloten en verwenscht

werden. Zij hadden echter moeds genoeg, om den

Paus tien (leden voor te ilaan , en toen hunne

Afgevaardigden de hevigfte bedreigingen van den

Paus kregen, in plaats van antwoord, fielden zij

hem een uitftel van 30 dagen , om zich te verkla-

ren , of dat hij eene geregtelijke beoordeeling te

wachten had. Vervolgens heten zij hem van onge-

hoorzaamheid aanklagen
, gaven hem een nieuw uit-

flel , en fchorsten hem eindelijk in zijne waardigheid

in hunne achtfte en laatfte zittitjg den 21 den April

1512. Doch alles liep ten laatllen op niets uit. De

Keizer, die de vergadering niet onderfteunde , floot,

gelijk wij gezien hebben, een verdrag met den Paus,

en thans oordeelde de vergadering zich ook te Mi-

laan niet langer veilig, maar vertrok naar Asti ^ en

kort daar na naar Lion ^ alwaar zij geheel uit het

oog der Christenheid verdween. Zij is van den

Paus en zijne aanhangers altijd op eene verachtelijke

wijze behandeld geworden
, gelijk ook de Jefuiet

HARDUIN hare handehngen niet dan in een uit-

trek-
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trekfel in zijn werk over de Concilien geplaatst v
heeft. BOEK

Beter gelukte het den Paus met zijne Kerkverga- Hoofdfl.

dering , welke hij tegen die van Pifa overftelde , en na C. G.

in Julij 151 1 aankondigde, om den ipden April
|^^^J°^3'

1512 in de Kerk van Lateraan te Rome geopend te

worden. De oorlog van den Paus met den Koning Kerkver-

ffsderins
van FVankryk en de veldflag bij Ravenna in het yg^ Lgj^.

jaar 151a waren oorzaak , dat zij eerst den 3den ra^in door

Mei van dat jaar een begin kon nemen. Merkwaar-
.Tehon^den

4ig is het , dat de eerfte Redevoering, welke in de- Doodvsn

ze vergadering gezonden werd , ook de eenige was ,
P^us lu-

. T .. , , „.. LIüsII.
die eene eenigzins vrije taal voerde. Zij was van

/EGiDius van Fiterbo , Generaal der Augustiner Or-

Óe, naderhand Kardinaal, door zijne fchriften ge-

noeg bekend. Hij vermaande onder anderen den

Paus , ,, om zich niet op wapenen te verlaten ,

„ welke voor de Kerk vreemd zijn , maar dat de

j. Kerk door hare eigene wapenen , dat is , door

,, godsvrucht , godsdienst , deugdzaamheid , gebed

5, en dergelijke , behoorde te zegevieren. '* Men
prees den Rtdenaar, maar de Paus bleef oorlog-

zuchtig, en dit zelfde Concilie moest dienen , om
zijne vijanden te vernederen. In de eerfie zitting^

den loden Mei 1512, werd enkel de Pausfelijke

^Bul der zamenroeping voorgelezen , waar in de be-

doelingen dezer Kerkvergadering werden opgegeven :

De verdelging der oude ketterijen , en van de op

nieuw uitgeborsten fcheuring, (dit doelde op de

vergadering te Pifa^') de hervorming der zeden van

»Ile Standen , het derapen van den oorlog en het

her-
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V herflellen van den algemeenen vrede, In de tweede.

BOEK zitting las men de verklaring van ferdinand, Ko-
IV

Hoofdfl. '^^"S van Spanje , waar bij hij deze vergadering er-

na C. G. kende , terwijl die van Pifa voor onwettig ver-

Jaar 1073. yaard werd. Vervolgens verfcheen in de derde de
tot 1517»
—___ Bisfchop van Gurk , als Gevolmagtigde van den

Keizer , om te verklaren , dat zijn meester insgelijks

deze vergadering aannam , en alles herriep , wat hij

ter inftandhouding van die van Pi/a ondernomen

had. Eene onbeftendigheid van dezen Vorst, wel-

ke uit zijne (laatkundige omftandigheden moet opge-

helderd worden. Bovendien verflouite zich de Paus

om geheel Frankryk onder verbod van Godsdienst

te leggen. In de vierde zitting , welke eerst in De-

cember gehouden werd , kwamen ook de Venetianen

tot het erkennen van deze vergadering over. Ook

werd 'er gehandeld over het vernietigen der Prag'

matieke Sanctie in Frankryk , hetwelk vervolgd werd

in de vijfde zitting , den lóden Februarij 1513 ,

waar in men ook een ftreng bevel van den Paus

goedkeurde tegen de Simonie bij de verkiezing van

eenen Paus. Doch julius II was te ziek, om de-

ze zitting te kunnen bijwonen , en overleed ook

,

vüf dagen na dezelve ; waar door het Concilie eeni-

gen tijd afgebroken werd.

Bezwaren De Christenheid kon uit de handelingen dezer

der Duit- ^gide Kerkvergaderingen op nieuw ervaren , hoe wei-

nig heils zij zich van fuortgelijke vergaderingen be-

loven mogt ; in die van Lateraan werd zelfs open-

liik met de vergaderingen van Konjians en Bazel de

fpot gedreven; evenwel was, in Duitschland ^ on-

der
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der de tegering van Keizer maximiliaan , zoo veel V
gefproken , geklaagd , en in overweging genomen , ^^^
dat het fcheen , dat de Duitfchers nu of nooit eenig HoofdiTi

herftel te hopen hadden. Reeds op den Rijksdag te na C. G.

Freyburg in het jaar 1498 werd een voorfchrift ont-
Joj'^Jriy*

worpen voor den Gezant, dien men aan alexan- i

DER VI zenden wilde, om de affchafling van vele

misbruiken te bewerken; van dit Gezantfchap fchijnt

echter niets gekomen te zijn , alzoo 'er op den

Rijksdag te /iugsbürg in het jaar 1500 vastgefleld

werd, dat een Gezant naar Rome zou gaan, wegens

het overtreden der Concordaten en andere bezwareni,

Doch , eer dit gebeurde, kwam de Kardinaal -Le-

gaat RAYMUNDUS in DuHschland aan , uit hoofde

van het Jubeljaar en de inzameling der Tienden tot

eenen kruistogt, hetwelk aan de Duitfchers nieuwe

reden van klagten gaf.

Onder het Pausfchap van julius kreeg de zaak>

gelijk het fcheen, eene veel ernftiger wending, j/^-

KOB REGius, een vertrouwde des Keizers, fchreef

hem omtrent het jaar 1507, toen hij voornemens

was, naar Rome te trekken j om gekroond te wor-

den, eenen Brief, waar in hij hem vermaande, het

volftrekt bij den Paus daar toe te brengen, dat, in

het vervolg, niet meer geringe en ongeleerde lieden,

tegen de Ke'kelijke wetten, twee of drie Priester-

bedieningen in eene (lad , en drie of vier Prebenden

en Kanonikaten in verfcheidene Stifren ontvangen

lïiogten. Toen nu de Keizer en de Koning van

Franknk befloten hadden, de Kerkvergadering te

Pifa uit te fchrijven, verzamelden de Rijksfl^nden

XVII. Deel. V van
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V van DiiitschJand in het jaar 1510 hunne bezwareri

BOEK
iQgQii het Roomfche Hof, welke zij den Keizer ter

Hoofdfl. ^"^"^ üelclen, benevens de hulpmiddelen , om dezelve

na C. G. op te mimen.
Tsir I OT*^

tot 1517 ^^ Keizer zelve nam zich deze belangen ten min-

ften een tijd lang ernftig ter harte, en Ket dikwijls

Keizer
gijne genei^enheid blijken voor de Hervorming der

MAXIMI- J , r u • V , .. Tri
LIAAN wii Kerk. In het jaar 1510 liet hij te Infpruk een ver*

Psuswor- bod afkondigen, dat niemand meer dan één Geeste-
^"*

lijk ambt bezitten zou. In het jaar 15 10 droeg hij

aan vvimfeling, die toen te Straatsburg leerde,

op, om uit de Franfche KerkgeReldheid qï Prag-

matieke Sanctie een uittrekfel te maken , hetwelk voor

Duitschland gefchikt zou zijn. Ja , dewijl het hem

ernst was, eene Kerkhervorming daar te ftellen ,

naar het begrip , hetwelk men toen van dezelve had

,

vormde hij het zeldzaam ontwerp, om, ten einde

aan dit oogmerk te kunnen voldoen, zelve Paus te

worden, waar toe eene gevaarlijke ziekte van ju-

Lius II in het jaar 151 1 hem eenig uitzigt fcheen

aan te wijzen. Doch julius herftelde toen weder,

en van dit oogmerk des Keizers kwam niets (*).

Bedrei- lode\'\'YK XII, Koning van Frankryk^ was nog

gingen megj. dan de Keizer tegen den Paus vooringenomen,

wvic Xli ^" "^"^ ^^^^^ ^^ houding aan, als wilde hij de we-

tegen den reldlijke magt van den Paus geheel vernietigen. Toen
^"''

de verbittering tusfchen hem en julius II zoo hoog

ge-

(*) SAL. CYPRiAN» de Maximiliano !• Imp. Pontifica-

tum maxivmm affectante. in Disfertt. varii argum. Ca-

ttifg* ^7 SS' *'« ¥<>'
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fedegen was, dat de Paus van de Kerk verga ciering te V
Pifa met eeiie afzetting, maar lodewyk en geheel '^°"*

Frankryk door den Paus met den ban en het interdict Hoofdft*

gedreigd V9qïA, liet deze Koning gouden penningen na C. Gi

(laan, die op de eene zijie zijne beeldtenis met den |"r'^i°ff

"

titel : Koning van Fraitkryk en Napels , en op de ~.. . .. .^

andere het Franfche wapen met dit opfchrift hadden

:

Perdam Babyloms , ( of Bahilonis
, ) nomen, ( Ik zal

den naam van Bahylon verdelgen. ) ( * ) Niemand

twijfelde , of de Koning verftond door dit Bahylon

Rome, tot dat de Jefuiet harduin beweerde, dat hij

daar mede bedoeld hebbe Cairo , de Hoi'plaats van

den Egyptifchen Sultan, doch enkel, naar 's mans

gewoonte, op losfe gronden, gelijk door de geleer-

den overvloedig getoond is (f). Maar zijne bedrei-

gingen bleven zonder vervulling, zelfs nadat hij den

flag bij Ravenna gewonnen had, trok hij niet voort

naar Rome^ maar wendde zich naar het Milanee-

fche, en het ontzag voor den Paus bleef, ook na

het verliezen van den velddag, zoo groot, dat, als

de Kardinaal de medicis, die bij de Franfchen ge-

vangen was, in naam vart den Paus, aan alle fol-

daten, die beloofden, de wapens niet v/eder tegeö

den Paus te zullen voeren, aflaat toezeide van alle

Katholijke ftrafFen , en dat hunne dooden in de ge-

wijde aarde zouden mogen begraven worden , te

Milaan de toeloop tot hem, als een' Legaat van

den Paus, ten uiterften fpijt van de Kerkvergadering

van

() THüAN. Bist. L. I. T.l.p. ir.

(t) DEYUNG Obf. Sacr. T. III, />. 498. fqf*

Va
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van Pifa^ die derwaards geweken was, onbefchrij*

felijk fterk was.

Bij al deze krijgszuchtige en onftuimige bewegin-

gen van Paus julius II , gedurende zijne tienjarige

regering , zijn zijne verdienften omtrent den Gods-

dienst en de Kerk van geen aanbelang , of men
Karakter moest zijne verordeningen omtrent zoogenoemde Ket-
van JU- /^ , , T^

LiusII. ^^''s en Scheurmakers, omtrent de Reliquien der Hei-

ligen en dergelijke daar toe willen rekenen. Men
roemt hem, dat hij vrij geweest is van het Neef-

fchap, dat is van de zucht, om zijne familie te ver-

rijken, zoodat hij nog in zijne laatfte oogenblikken

aan zijne dochter weigerde, haren broeder den kar-

dinaalshoed te fchenken , omdat hij denzelven niet

verdiende. Bijna algemeen wordt hem eene groote

neiging tot den drank toegefchreven , ook van fom-

migen een buitenfporige wellust. Keizer riaximz-

LiAAN zou eenmaal gevraagd hebben: wat 'er van

Staat en Kerk te wachten ware, daar hij het hoofd

des eerden, een overgegeven jager en de Paus, het

hoofd der Kerk, een dronkaard was? Hij heeft, in

de uitbreiding van het wereldlijk gebied der Paufen,

alle zijne voorzaten overtroffen, ja gewigtige (lappen

gedaan tot de vermeesterJng van geheel ItaU'é. Hoe

min het ook voegde voor het hoofd der Christen-

heid , aanhoudend bloedige oorlogen te voeren , door

welke lieden verwoest. Vorstendommen omgekeerd,

landen verdorven werden, evenwel weet de Kardi-

naal BELLARMiNUS hem op zijnc wijze te ontfchul-

digen , door aan te merken , dat al deze oorlogen

regtvaardig waren, tot welke hij, die tevens als een

we«





'jtiet s^A-aai'cl va:: PAULUS moet ons tep'cii tieii^iiaiiLtt

vercLedio-eii: dieileulels van PETHUS Laten niets!"

XVII.U. Biad:j.3oQ-,
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wereldlijk Vorst moest befchoiiwd worden ,
gereg- v

tigd was; gelijk dan ook meer hieiiige Paufen vóór ''°^'.*

hem insgelijks de wapenen gevoerd hebben. Bekend :ioofd(l.

is het verhaal , dat hij , bij eenen zijner uittogten "^ C. G.

uit Rome, tot eene krijgsonderneming tegen de
|^^ i-^\

Franfchen , met het zwaard gewapend , een paar

fleutels in den Tiber hebbe geworpen , zeggende :

„ Het zwaard van paulus moet ons tegen den

vijand verdedigen ; die fleutels van petrus baten

niets! " hetwelk door eenen zijner tijdgenooten in

dit puntdicht vereeuwigd is:

In Gallum, ut fama efi, bellum gesturus acerbum

Julius , armatam duxit ab iirbe manum.

Accinctus gladio claves in Tiberis amnera

Projicit, et fevus talia verba dedit.

Hic gladius Pauli nos nanc defendat ab hoste,

Quandoquidem clavis nil juvat iste Petri.

Na zijn overlijden werd leo X Paus ; diezelfde t,eo X
Kardinaal joannes de medicis , die onlangs krijgs-

^'^''^^

gevangen bij de Franfchen geweest was. Hij was

de tweede Zoon van den beroemden laurens van

medicis, wien hij in het jaar 1475 te Florence ge-

boren werd. Naar de bijna erfeliike liefde van zijn

Huis voor de wetenfchappen, werd hij al vroeg, en

met goed gevolg , door angelus politianus en

BERNHARD MicHELOTTi tot de kentiis der oude let-

terkunde, de Latijnfche Dichtkunst en Welfprekend-

heid opgeleid; bijzonder ftudeerde hij op het Giira-

nafium te Pifa, hetwelk zijn Vader geflicht had.

Ten gevalle van zijnen zoo hoog gefchatten Vader,

fchonk LODEWYK XI, toen hij nog een knaapje was,

V 3 hem
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V hem een aanzienlijk Aartsbisdom in Frankryk. In de*

BOEK zelfde betrekking benoemde innocentius VIIÏ hem,

Hoofdft. ïoen hij naauwelijks XUI jaren oud was, tot Kar-

na C. G. dinaal; te eer, omdat deze Paus een* zijner Zonen
1^^'^^°'^^* met eene Dochter van laurentius setrouvvd had.
toe l^iy ,

"^

Eenigen tijd daar na kwam hij te Rome; maar de

dood zijns Vaders in het jaar 1492 noodzaakte hem

naar Florence te keeren, wsar de Paus hem terftond

voor zijnen Legaat in het Florentijnfche verklaarde,

en waar zijn oudfte Broeder pieter thans de hoog»

fte magt bezat. Bij de verkiezing van alexander

VI was bij één der vijf Kardinalen , die zich niet

het omkoopen. Doch in het jaar 1494 werd zijn

Huis, door den inval van karel VIII in Italië^

en nog meer door het onbezonnen gedrag van zijn

Broeder pieter, ten hoogften ongelukkig. De F/o-

rentijnen verdreven hetzelve uit hun gebied, en fe-

dert leefde hij XVIII jaren lang in eene foort van

ballingfchap , na het verlies van alle zijne goederen;

door verfcheidene landen van Europa orogezvvorven

hebbende, hield hij zich ten laatften te Getitia bij

zijne Zuster, magdalena cibo, op; alwaar hij in

vriendfchap trad met den Kardinaal juliaan van

ROVERE, die zich hier insgelijks genoegzaam als

een balling onthield , omdat hij een afkeer had van

ALEXANDER VI. Maar toen deze Kardinaal onder

den naam van jllius II Paus geworden was, open-

den zich ook voor zijnen vriend gelukkiger uitzig-

ten. Hij leefde federt te Rome in geen gering aan-

zien. De geleerden vergaderden veel bij hem, zoo

wel om zijne geleerdheid, als om de uitmuntende

Bi-
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Bibliotheek, die hij van zijnen Vader geërfd had. V
Zijn Huis was fteeds vol van Toonkunftenaren ,

^°';^

omdat hij ook zelf van hunne kunst verRand had ; Hoofdft.

ook vertoonden Schilders , Beeldhouwers en Gra- "^ C. G.

veerders hunne kunstwerken nergens liever dan bij
^^^

^°[^'^

hem, die een ongemeen liefhebber derzelve was. .—

—

Doch de Adel hield nog meer van hem, wegens zijne

groote neiging tot de jagt; waar in hij naderhand,

als Paus, alle andere overtrof. Ondertusfchen ont-

brak het hem dikwijls aan geld, zoodat zijn zilveren

tafelgereedfchap verpand moest worden, om levens-

middelen te koopen. Wanneer men hem fomtijds

vermaande, om meer ingetogen te leven, was zijn

antwoord: Mannen, die tot groote dingen beftemd

zijn , laat het geluk niet varen ; zij zouden nooit ge»

brek kunnen lijden, als zij niet te kleinmoecilg wa-

ren. Deze voorfpelling werd bij hem ook werkelijk

van tijd tot tijd vervuld. De Paus benoemde hem

tot Legaat of Stadhouder van Bologjia , en gaf hem

ook krijgsvolk , om de Frnnfchen te beoorlogen.

Maar Bologna moest eerst veroverd worden. Met

een Spaamch leger vereenigd floeg de Kardinaal het

beleg voor Bologna, Maar de Spaanfche Generaal

niet gereed, om den raad van eenen Geestelijken te

volgen , zette de belegering tragelijk voort , waar

door de Franfchen tijd kregen, om de fiad te ont-

zetten, en den uden April 1512 den Bondgenooten

bij Ravenna (lag te leveren, welke voor dezclven

zoo ongelukkig uitviel, en in welken ook de Kar-

dinaal gevangen werd, zoo als wij reeds verhaald

hebben. Hij werd reeds naar Frankr'^k weggevoerd,

V 4 toen
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V toen hij gelukkig wist te ontkomen. Sedert vele ]a-

BOEK
j.gj^ ^as liij door den dood zijns Broeders het hootd

Koofdft. van zijn huis en geflacht; thans maakte hij zich

Ba C. G. ook meester van de heerfchappij over Florence, Zes

J^^"°j'^
maanden daar na liet hij zich , alzoo Paus julius

vm- II overleden was , ziekelijk zijnde , in het Conclave

dragen. In hetzelve hadden de oude en jonge Kar-

dinalen elk eene partij gevormd , om een' uit hun

midden tot Paus te kiezen. De jonge hadden de

overhand , en de Kardinaal joan de medicis werd

den uden Maart 151 3, eerst 37 jaren oud zijnde,

op den Pausfelijken troon geplaatst. Eenigen hebben

geloofd , zegt jovius , dat de oude Kardinalen alleen

daarom hunne toeftemming tot zijne verkiezing heb-

ben gegeven, omdat zij hem geen lang leven toe-

fchreven, alzoo hij van eene verzweering aan zijn

achterfte heel veel leed ; doch welke toen juist door-

brak; hetwelk bayle (*) dus opgevat heeft, als of

hij de venusziekte had gehad, hetwelk echter jo-

vius niet te kennen geeft, en guicciardini verze-

kert , dat hij van de jeugd af matig en kuisch ge-

leefd heeft; gelijk hij dan ook meldt, dat de ver-

kiezing van LEO eene algemeene vreugde verwekte;

omdat men goede verwachting van zijnen gemoedS".

aard en geleerdheid had.

Parakter leo X liet zijne kroning met meer dan Konink-*

v^n LEO. lijke pracht voltrekken ; zoodat hij op dien dag meer

dan 100,000 Dukaten verfpilde. Hij reed bij de-»

ze gelegenheid op hetzelfde Turkfche paard, op het-»

welfe

^*) J>ictionn, Hsst, et Crit. Art, l^eQn 2;,
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welk hij in den flag bij Ravenna gereden had, toen V
hij gevangen werd , hetwelk hij weder gelost had , ^^^^

en tot in zijn laatften ouderdom zonder werk te Hoofdft.

doen liet onderhouden. Vervolgens was zijne Hof- ^ C. G.

houding doorgaans fchitterend; zijne tafel vol lekker- 'ori^ir!
nijen; hij volgde vermaken van allerlei, ook niet al- i

tijd van de welvoegelijkfte focrt. Hij werd daar

nog meer toe aangefpoord door eenige jonge Kardi-

nalen, onder welke de Kardinaal bibiena, die aar-

dige Italiaanfche Blijfpelen fchreef , en die door jon-

ge lieden in het Vatikaansch Paleis liet uitvoeren,

ook den Paus zeiven overredende, om dezelve bij

te wonen. Onder de gunflelingen van den Paus

waren inzonderheid eenige voorname tafelfchuimers,

geoefend in alle lekkernijen , vernuftige invallen en

grappen , waar in hij zich meer verzadigde , dan met

eten. Deze bedachten voor den Paus niet alleen

nieuwe geregten , bij voorbeeld , braadworften van

gehakt pauwenvleesch , ( waar over ziin opvolger

,

ADRIAAN VI, gewoon aan de HoUandfche matig-

heid , zich ergerde, ) maar 'er werden ook voor

hun op zekere dagen, als led bijzonder vrolijk wil-

de zijn , vele zeldzame fpijzen , als van apen en ra-

ven , op het einde der tafel ter befpotting opge-

discht. Op zijne gastmalen werd ook fterk met de

kaarten gefpeeld , en of hij won of verloor , hij

ftrooide rijkelijk goudfliukken onder de toekijkers. In

het fchaakfpel fpeelde hij zoo fcherpzinnig, dat zelfs

de eerfte kenners niet met hem konden vergeleken

worden. Voor alles was hij een driftig liefhebber

van de jagt. In het ongunftig weder, in ongezonde

V 5 ftre-
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V ftreken, en midden in den winter, zng men hem

^^^ vele dagen achter een, en dikwijls ver van Rotne^

Hoofdft. dit vermaak najagen; en zoo goedaardig hij anders

na C. G. vvas , zoo hevig ontftak hij in toorn , als 'er iets
Taario73. , . /- , rt •

tot 1517. t^S^" "^t jagersregt, of anders tot ftoormg van ziju

vermaak voorviel.

Zelf een geleerde , een vernuft , en kenner van

de Dichtkunst , achtte en beloonde hij de geleerden

en fijne vernuften. Eer hij nog het Conclave ver-

liet, benoemde hij twee der geleerdfte en welfpre-

kendfle mannen , petrus bembus en jacobus

SADOLETus , tot zijue Geheimfchrijvers. In het ver-

volg fchonk hij aan thomas de vio van gaeta ,

(of Cajetanus ,) aan ^gidius van viterbo , en aan

siLVESTER PRIERIAS , alle aanzienlijke Godgeleerden

van zijne Kerk , de Kardinaalsvvaardigheid. Evenwel

,

hoe zeer hij in de verkering met geestige mannen

zijn vermank vond, echter vermaakte hij zich minst

in de verkeering met Godgeleerden. Ook was zijne

godgeleerde kennis zeer gering; maar met Griekfche

en Romeinfche Dichters was hij des te bekender , ook

vi^as hij als Paus niet zoo vroom, als die waardig-

heid fcheen te vereifchen. Men is nog verder ge-

gaan 9 en heeft hem zelfs tot een' verachter van het

Christendom gemaakt , evenwel het verhaal , dat hij

eens tegen zijnen Geheimfchrijver bembus zou ge-

zegd hebben : het is aan alle eeuwen bekend^ hoe

veel voordeel ons het fabeltje van Christus aangs-

hragt heeft ^ is zonder grond, gelijk bayle wijd-

loopig bewezen heefr. Zekerder is het, dat deze

paus , die zich overal zocht te vermaken , ook ver-

auf-
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«uftige geesten en flechte Dichters daar toe gebruik- v
te. CAMiLLüS ouERNUS, dien men te Rome tot ^°^*

iV
Aartsdichter , (^Archlpoeta ^^ verheven had, moest fjoofdft.

getladig bij zijne tafel aan het venfter llaande, ver- na C. G.

zen voor de vuist maken : fomtiids liet zich leo ,^rW^\'' •* tot I5I7»

dan met hem in wedlpel daar over in; hier voor .,

kreeg de Dichter eenige brokken, die hem van de

tafel werden toegeworpen , en als zijne verzen flecht

uitvielen, wijn met veel water gemengd (*). Een*

ander, cajetanus , (of gaetani,) die armhartige

Italiaanfche Rijmen zamenknoeide, bragt hij door

de hem gegevene loffpraken het hoofd zoodanig op

den hol, dat hij zich voor een' tweeden petrarca

hield, en even als deze plegtig tot Dichter wenschte

gekroond te worden. De Paus liet hier toe ook al-

le fchikkingen maken. Maar toen de LX jarige Rij-

melaar , zeldzaam prachtig uitgedoscht , op het voor-

plein van het Vatikaanfche Paleis cenen Olifant, met

vergulden zadel, die eenen triumfzetel droeg, befle-

gen had, was het door het krijgsmuzijk en het ge-

joel des volks niet mogelijk , het beest van zijne

plaats te krijgen. Het is, daar de Paus zoo veel

van vermaken hield, niet te verwonderen, dat hij

ook van onnatuurlijken , doch in ItaU'è maar al te

gewonen wellust befchuldigd is geworden ; jovius

echter verklaart dit in zijne Levensbefchrijving voor

achterklap en laster.

Desniettemin was leo X te gelijk een ftreng

handhaver van de wetten en van de openbare vei-

lig-

(*} P. jovn Elogia Doctorum Virorum C. 72.
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V ligheid. Zelfs liet hij een' vermaard Bevelhebber,

BOEK ^ie zich bij zijn Huis verdienftelijk gemaakt had,

Hoofdn. ^^^ ^^^^ brengen , omdat hij , tegen alle waarfchu-

m C. G. wingen aan , niet naliet te rooven en te plunderen

;

jaario73
^^^^^.^ misdadigers van fatzoenliike afkomst ftrafte

tot 1517, °

m ' hij even onverbiddelijk ; en eenen Leeraar in de Reg-

ten te Rome ^ die valfche Handfchriften gemaakt en

in het gerigt bijgebragt had, liet hij openlijk ver-

branden, Niettegenftaande dit alles fmeedde de Kar-

dinaal ALFONSUS PETRUCCi , wien hij 6/V»/3! onthield

,

eene zamenzvvering tegen zijn leven, doch dezelve

ontdekt zijnde, werd deze in het Jaar 1517 geworgd,

aan zijne medepligtigen fchonk de Paus voor eene

groote fomme gelds het leven , en andere Kardina-

len, die van de zaak geweten hadden, moesten ins-

gelijks groote geldfommen opbrengen. Thans maak-

te hii, om zich tegen de Kardinalen te beveiligen,

op eens 31 nieuwe, zijnde nabeftaanden van hem,

of vrienden van zijn Huis, of zulken, door welke

hij aan Vorsten dienst deed , of ook , die 'er hem

mild voor betaalden.

Ziinever- Door zijne liefde tot pracht en veelvuldige geld-

bmdteius
yerfpjninCTen , was hij vaak genoodzaakt , nieuwe

met r n 7 j o
, , ,

Frankryk, hulpmiddelen te zoeken, om aan geld te komen,

evenwel wist hij uitwendig zulk eene goede houding

aan te nemen, dat men hem voor eenen besten

Vorst hield, niet, zegt guicciardini , naar Apos-

tolifche goedheid afgemeten , maar omdat in onze

bedorvene tijden hij deugdzaam genoemd wordt, die

de fnoodheid van andere menfchen niet overtreft.

Veel dienst had hij, in zijne regering, van zijn Va-

ders
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ders Broeder , jülius de medicis , vvien hij , fchoon V
van eene onechte geboorte. Kardinaal gemaakt had. ^^^
Deze was geheel en al aan hem verknocht, en de- Hoofdft,

wijl hij ftreng en fpaarzaam was , kwam hij vele "a C. G.

kwade gevolgen van de fpilzucht van leo voor. jorisf?
Men fchreef hem toe , dat hij de gewigtigfte zaken n

en ondernemingen beftuurde, doch het ongegronde

hier van bleek naderhand, toen julius zelf onder

den naam van klemens VII Paus geworden, eene

zwakke en flechte regering voerde.

LEO had drie voorname onderwerpen als het ware

van zijnen voorzaat geërfd. Vooreerst den oorlog

met de Franfchen , die vol wisfelvalligheid werd

voortgezet, lodewyk XII had bijkans alles in Ita'

liê verloren; hij veroverde het Milaneefche grooten-

deels weder in het jaar 1513, maar nog in hetzelfde

jaar ontnamen de Zwitzers het hem op nieuw,

nadat zij den veldflag bij Novara op de Franfchen

gewonnen hadden, leo niet zoo oorlogzuchtig als

zijn voorzaat, poogde zijne' oogmerken meer door

verbindtenisfen , onderhandelingen en kunstgrepen te

bereiken. Hij bleef wel in het zoogenoemde heilige

verbond , maar zond Hechts fchoorvoetende den

Keizer eenig krijgsvolk tegen de Venetianen te hulp;

terwijl hij in onderhandeling was met lodewyk XII

voorzag hij de Zwitzers , deze foldaten der Kerk ,

en befchermers van den Roomfchen Stoel , gelijk ju-

lius II hen genoemd had, van geld, om in het

Milaneefche te vallen, maar lodewyk XII overleed

in het jaar 1515, en zijn opvolger frans I viel

reeds in hetzelfde jaar met een talrijk leger in Ita*

UK
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V li'è , floeg de Zmtzers bij Marignan^ en bemag-
BOEK

{jg(je andermaal het Hertogdom Milaan; ook bragt

Hoofdil. l^y Genua weder onder de Franfche gehoorzaam*

na C. G. heid. De Paus geraakte dus in groote verlegenheid,

tot I-I7 "^^^^y^ *^^ Koning ook het Florentynfche dreigde; hij

. floot daarom ir. het Jaar 1515 onder bemiddeling van

den Hertog van Savoye zijnen vrede met Frankryk^

en hield vervolgens met Koning frans te Bologna

in December van dat jaar een mondgefprek over

hunne belangen , bijzonder over de aanfpraak , welke

de Koning op het Rijk V2iv\ Napels maakte, waar van

hij de beleening van den Paus voor zich begeerde j

die echter den Koning met goede woorden en toe-

zeggingen wist op te houden; en toen frans in

het jaar 1519 naar Frankryk gekeerd was, nam de

Paus de gelegenheid waar , om den Hertog van £/r*

hino te overvallen, en van zijn land te ontzetten.

Hij ver- In het gemelde mondgefprek te Bologna wist leo
tiiecigc de ^^^ Koning van Frankryk ook over te halen , tot

keSanctie het vernietigen der Pragmatieke Sanctie in Frank'

ryk , waar van de Franfchen aan 's Konings Kanfe-

lier DU PRAT , de fchuld gaven , die zich door den

Kardinaalshoed en andere belooningen zou hebben

laten bewegen, om den onervarenen Koning over te

halen, om den Paus genoegea te geven. Doch het is

tevens duidelijk te zien, hoe fchrander en flaatkun-

dig LEO X deze zaak behandelde. Zi'n voorzaat

juLius n had , in de vierde zitting der Kerkverga-

dering van Lateraan^ den Koning van Frankryk ^

LODEWYK XII, benevens de Prinfen, Prelaten en

Parlementen van zijn Ryk ingedaagd, om zich we-

gens
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gens de Pragmatieke Sanctie te verantwoorden, V
LEO had wel dezelfde bedoelingen, maar ging gema- ^^^^

tigder te werk , en gaf langer uitftel aan deze inda* HoofdfL

ging ,
gelijk hij dan ook het genoegen had , dat lo« na C. G.

DEWYK XII in de achtfle zitting van deze vergade-
^
^1^^''

ring den i7den December 151 3 dezelve erkende. In

de tiende zitting in Mei 1515 werd dit uitflel op

nieuw verlengd , en eindelijk alles afgedaan in de bij*

eenkomst des Konings francois met den Paus te

Boïogna\ het geen daar in vastgefleld werd, liet de

Paus den lyden December 1516 in de elfde zitting

der vergadering voorlezen, te gelijk met zijne Bulie,

waar mede deze Kerkelijke wet werd vernietigd , en

tevens de beroemde Bulle van bonifacius VIII,

Unam Sanctam vernieuwd, volgens welke het ter

zaligheid noodzakelijk zal zijn, dat alle geloovige

Christenen den Roomfchen Paus onderyvorpen zijn.

Ju de plaats der Pragmatieke Sanctie kwam een Concor-

rieuw vergelijk tusfchen leo X en fransI, bekend '^"j^^tus-

onder den naam van Concordaat , hetwelk reeds den xen
i6den Augustus 1516 tot ftand gebragt was. Vol- f^^-^ws I.

gens hetzelve zouden in het vervolg in het geheele

Franfche Rijk, als eene Kathedraal - Kerk openviel,

het Domkapittel en de Kanunniken niet verder ge-

regtigd zijn, om eenen nieuwen Prelaat te verkiezen:

maar de Koning zou eenen Doctor of Licenciaat der

Theologie, of der beide Regten, die ten minden ij

jaren oud was , zes maanden na het openvallen , ter

bevestiging voorftellen; en als hij niet bekwaam ge-

vonden werd , drie maanden daar na een ander ; an-

ders zou de Paus dit ambt zelve kunnen vervullen;

doch
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V docli deze zou de Bisdommen van zulken, die aaö

BOEK
2^^^ f^Qf overleden , alleen vergeven. Hetzelfde zou

Hoofdft. ook bij Abdijen en Priorfchappen in acht genomen

na C. G. worden, bij welke eene verkiezing plaats vindt; al-

10^1 ?i^7.
^^^° ^^'^ ^^ voorgeftelde perfoon niet beneden de

23 jaren oud zij. Doch de bijzondere verkiezings-

regten van eenige Domkapittels en Kloosters, welke

zij van den Pausfelijken Stoel ontvangen hadden ,

werden uitgezonderd. Dit vergelijk fchafte alle af'

wachtingen of geestelijke ambten en Refervatien af,

welke de Paufeii anders gewoon waren te geven ,

en het verklaarde de reeds uitgedeelde voor nietig;

doch met eenige uitzondering. Ook werd aan den

Paus vergund, wanneer iemand tien Prebenden be-

zeten had , eene derzelven ; en als hij 'er vijftig

in zyne magt had, twee daar van te vervullen.

Alle Kerkelijke twistzaken zouden in Frankryk af'

gedaan worden^ uitgezonderd de groote aangelegen-

heden , die in de regten beftemd en bepaald werden.

In fommige punten , die voor den Paus weinig te

beduiden hadden , (temt dit vergelijk ook met de

Pragmatieke Sanctie overeen. Maar het geen in

dezelve was vastgefteld, ten aanzien van het gedu-

rig houden van algemeene Kerkvergaderingen , en

van derzelver regtsgebied over den Paus ; derzelver

verbod van Annaten^ en de bepaling van het getal

der Kardinalen i dit alles is in het Concordaat met

ftilzwijgen voorbi,igegaan.

Men ziet, hoe veel de vrijheden der Franfche

Kerk bij dit Concordaat verloren hebben , geen won-

der, dat men 'er zijne ontevredenheid in volgende

tij.
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t^den meermalen over geopenbr.ard heeft; zelfs was V
toen het ongenoegen in Frankryk en bijzonder op ^^^^

de Univerfiteit te Parys bijkans algemeen , toen de Hoofdft.

tijding van deze willekeurige verandering der Ker- na C. G.

kenorde aldaur aankwam. Een aantal Studenten in i^^^*°^3«
COC 151 7'

de Hoofdflad maakte van lompen en todden een ,——

.

fpotbeeld van den Kanfelier du prat , hetwelk zij

onder vele befchimpingen in de ftad ronddroegen,

waar het enkel aan eenen aanvoerder van eenen lie-

vigen opftand ontbrak. Toen cie Koning eerst in

het jaar 1517 aan het Parlement opening deed van

dit Concordaat , Vv-erd hij openlijk door hetzelve des-

wegens berispt. Ook verzette het Parlement zich

tot het jaar 1518 tegen het registreren van hetzelve,

tot het eindelijk genoodzaakt werd , door bedreigin-

gen van 's Konings ongenoegen , om hetzelve a!s

eene wet te erkennen. De Univerfiteit van Parys

verzette zich insgelijks, en beriep zich op eene vol-

gende Kerkvergadering, op den volgenden Paus, op

den Koning en op het Parlement. Zij verzocht den

Aartsbisfchop van Liom ^ als Primaat der Franfche

Kerk, dezelve bijeen te roepen, en verbood aan de

Boekhandelaars hQl Concordaat te drukken ofte ver-

koopen. Eindelijk moest zij zich echter aan ètn

Koning onderwerpen, toen deze eenigen van hare

leden had laten gevangen zetten, eciiter bleef zij

nog, tot in later tijden, hij herhaling, op de her-

ftelling van de Pragmatieke Sanctie aandringen.

Eindelijk vond leo X nog eene belangrijke zaak Beduïc

te voltooijen , welke zijn voorzaat hem had nagela- der Kerk-

ten , namelijk de Kerkvergadering van Lateraan met
\^''?^'^^*

° ring van
XVU. Deel. X eere Lateraan.
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V eere te vervolgen en te belluiten. Doch nadnt de

BOEK Keizer en de Konina; van Frankryk dezelve erkend

Hoofdft. hadden, was hem dit gemakkelijk genoeg. Reeds

na C. G. onder julius II waren de befluiten dezer vergade-
jaario73.

. PausfeUike bevelen, aan welke zij hare toeftem-
lot 151 7. ° - '

- ming gaf, omdat zij niet anders kon. Maar van

hare zesde zitting af den i^iltn April 1513, ftond

zij volkomen onder den invloed en leiding van leo

X, maar in deze en de volgende zitting werd niets

van belang verrigt, maar in de achtfle den i7den

December 1513 verbood de Paus, in het vervolg te

keren, (zoo als vele Schoolfcha Wijsgeeren deden,)

dat de ziel fterfdijk , en ^ ( naar de meening van

AVERROES,) dat Vr fïechts èéne eenige ziel in alle

menfchen is; zij zouden niet meer onderfcheid ma-

ken tusfchen Filofofifche en Theologifc'ie ^^'aarheid

;

niet verder de eeuwigheid der wereld, en dergelijke

dwalit]gen voorftaan, maar veel meer de Wijsgeerige

redenen voor dezelve wederleggen. Merkwaardig is

de Bttlle van Hervorming , welke leo in de negen-

de zitting den sden Mei 1514 voordelde, behelzen-

de eenige verbeteringen, welke niet alleen htlRoom-

fche Hof, maar de Geestelijkheid in het gemeen be-

troffen: doch onder welke ook gebragt werd, dat

den Leken alle mngt over Geestelijken volflirekt ont-

nomen werd. In de tiende zitting den 4den Mei

1515 kwam eene fchikking te voorfchijn , volgens

welke Lombaard- of Bekenliuizen , (^Montes piëta*

tis,') opgerigt zouden worden; tegen welke nogtans

de Aartsbisfchop van Trani inbragt , dat dezelve

meer nadeel dan nut aanbrengen, Eene tweede BuU
Ie
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Ie rkp die Geestelijken weder tot orde, die, onder V
voorwendfel van Pausfelijke vrijdom, niet onder het *^^
regtsgebied van hunnen Bisfchop wilden Haan. Door Hoofdfl.

cene derde Bulle in deze zitting uitgebragt, gebood.^aC. G,
In pt»T Q-7 »y

de Paus, dat in zijne Hoofdftad noch in andere de-
J^^ ^^J^|

den van zi'n gebied, iets gedrukt zou worden, zon-

der vooraf door eenen daar toe aangefielden Prelaat

onderzocht te zijn; op ftraffe, dat zulke Boeken op-

gehaald en openlijk verbrand worden, en de Boek-

drukker 100 Dakaten tot den opbouw van de St.

Pieterskerk betalen zou. De elfde zitting hield zich

onledig met de zaken der Fraufche Kerk, en met

de twaalfde den i6den Maart 15 17 werd deze Kerk-

vergadering befloten.

Uit het bovenftaande verhaal ziet men , hoe het Befluit

den Paufen, niettegenilaande het onvoorzigtig, ge- p^,|^^g^

weldig en ergerlijk gedrag van velen derzelven geluk- denisder

te, hun gezag te handhaven; ja leo X bevestigde
1^^^^^*

hetzelve door dzzo. Latsraanfche Kerkvergadering

zoo vast , dat het geene fchokken of vermindering

fcheen te vreezen te hebben , en 'er geene de minde

waarfchijnüjkheid was , dat nog in ditzelfde jaar

1517 eenige in zich zelven geheel onbeduidende man-

nen deze zedert meer dan locx) jaren opgerigte en

fteeds meer en racer verderkte heerfchappij der Pau-

fen , hevig en geducht , enkel door leeren en het

verkondigen der waarheid met dat goed gevolg zou-

den aantasten , dat zij , na weinige jaren , bijkans in

half Europa geheel tot niet gebragt werd.

X 2 V iJF-
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V IJ F D E HOOFDSTUK.

Kerkelijk en Paus[dijk re2.t ; regten der Vorsten m
Kerkdijke zak en, Tcefland der Geestelijkheid.

V iNadat het Kerkelijk Be/iuur federt grecoriüs

ROEK VU, en voornatcelijk federt innocentiüs III een

Hoofdih wereldlijk Vorstendom verkregen had , veranderd

na C. G. vvas in een Eenhoofdig , (^Monarchaal,') gebied der

Jaario73.
p^^j^p^j^ ^^rgfj ^e ftaiid der Leeraren en der Geeste-

tüt 1517.
lijkheid meer en meer en eindelijk geheel afhankelijk

Vernnde- y^,-, \^qx. opperhoofd der Kerk , en het oude Kerke-

Kerkelijk ^^3^ ^'^S'
^^^^" verarongen door een niemv ^ hctweik

regr. eene bijzondere vvetenfcbap v»'erd, welke een eigen

wetboek, eigene Leeraars, den eerften rang onder

alle regt verkreeg, en den grootlten invloed zelfs op

de Burgeilljke Staatsinrigting bekwam, zoodnt het

nu een hoofdüeun der Pausfelijke magt werd.

Kerkcliik Het eigenlijk Kanoniek liegt, of het oude Ker-

rectbiide
jji,^j.p^j afgeleid uit de Canons of befluiten der

Grieken. . , . r>- r . —i r . -r
Kerkvergadermgen, Bisicnoppeujke voorlchrirten en

Keizerlike vvetttn, bleef alleen bij de Grieken nog

Ila')d houden, bi] welke men een Handboek van het

Ki-rkelijk Regt had, getrokken uit den Nomokanon

van PHOTius. joannes zonaras fchreef ophelde-

ringen over de Carwnes der Apostelen , der alge»

meene en andere vermaarde Kerkvergaderingen, en

over de voorfchriften van aanzienlijke Bisfchoppen van

vorige eeuwen. Kort na hem fchreef, omtrent het mid-

den
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den der Xfde eeuw, alexics aristenus, zoo al v
niet een uittrekfcl uit de oude Kerkelijke wetten^ ^"f*

dat onder zijnen naam gedrukt is , zeker dergelijke Hoofdil.

aanmerkingen over de oude Canones , als zonaras, na C. G.

.

• Maar voornamelijk muntte onder de Grieken in P^'''°73.
•*

tot 1517.
dit vak uit theodorus balsamon, te KoTifiautino- -

polen geboren , alwaar hij de aan^ienlijkfle waardig- theod.

heden beklced:le, In het jaar 1191 gaf de Keizer
j^jq^^^

iSAACius ANGELUS COMNENUS hem zelfs ,hoop op

het Patriarchaat van Konftantinopolen , fchoon hij

vervolgens deze waardigheid aan een' ander fchonk.

Hij fchreef eene uitlegging op den Nomokanon van

FOTius, op bevel van den Keizer makuel comne-

Nus, en vervolgens aanmerkingen over de Canones

der Apostelen , der Concilien en Kerkvaders, In een

ander werk verzamelde hij de oude Keizerlijke ver-

ordeningen over Kerkelijke belangen. Merkwaardig

zijn vooral zijne antwoorden op 64 Kanonieke vra^

gen van den Patriarch van Alexandrië , markus.

Later Roomfche Schrijvers hebben hem haat tegen

hunne Kerk te last gelegd, omdat hij, gelijk men
verwachten moest, zich tegen de algemeene Opper-

hoofdigheid van den Roomfchcn Paus verzette; ook

erkende hij wel den eerften rang in het Kerkbefluur

van den Bisfchop van Nieuw- Rome ^ doch zonder

daarom denzelven als het hoofd der geheele Kerk te

houden, en zonder dezen voorrang van den Apos-

tel petrus af te leiden. Het onderfcheid tusfchen

de Griekfche Bisfchoppen en de Kerk - Wereldlijke

Vorsten in het Westen, volgens hem, is blijkbaar,

wanneer men flechts de plar.tfeii leest, waar bal-

X 3 SA-
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V SAMON zegt (*): de waardigheid van eenen Bisfchop

BOEK heflaat in keren ; ja , hij is alleen tot Leeraar der

Hoofdrt. g^ff^^^f^^^ aange/leld^ en moet dit hoofdoogmerk bij-

na C. G. zonder op eiken Zondag uitoefenen (f).
TJÏ*1T*T O 7^
.^f T^T-' I'i <^»ï Latijnfche Kerk moesten thans de verza-
loc 151/- •'

melingen voor bet Kerkelijke Regt den gang nemen,
Lntijn-

^jjg j^gf ^^ hoofdverandering in hetzelve door het

nonisten toenemen van het Pausfehjk gezag overeenkwam,

bijzorder Reeds in de eerfte tijden der X[de eeuw had bur-

J^g° HARD van Worms in zijn werk over het Kerkelijk

Regt vele onechte Decretalen aangenomen. Deze

werden bij volgende Kanonisten in grooter aantal

aangevoerd. Gedurende den twist over het regt der

Investituur werden foortgelijke verzamelingen van

Kerkelijke wetten in het licht gegeven, bijzonder is

bekend die van anselmus , Bisfchop van Lucca ,

den vriend van Paus gregorius Vlf, welke ten

opfchrift heeft: Authentlca et Compendiofa ColleC'

iio regularum et fententiarum SS. Patrutn et Au'

iorahilium Conciliorwn. In dezelve heeft ansel-

Mus, gelijk ook in zijne andere feh riften , veel ge-

bruik gemaakt van onechte Decretalen.

Tenzelfden tijde verzamelde bonizo, Bisfchop van

Piacenza, die als een heilig ijveraar voor den Paus-

feiijken Stoel in het jaar 1089 zijn leven verloren

heeft, een dergelijk werk onder het opfchrift: De-

cretale^ fve Syntagma Decretorum Ecclejtasticorum
^

ter verdediging van de regten van den Paus, tot

vvel-

(*) Schol. adCan.ApostoH. ap. bevereg. T. l.p. 38.

Cf) Schol, ad Cati, ConciU Vi. in Tiullo /. Q.p. 178.
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welker verdediging ook de Kardinaal deusdedit de V
pen opvatte, en twee verzamelingen fchreef, welke ^^^'^

nog niet gedrukt zijn. Hoofdft.

Maar meer dan al deze verzamelaars lieeft zich "^ C. G.

een naam gemaakt ivo of ives, Bisfchop van
|^J"°^^*

Chartres , die in het algemeen een der aanzienlijkfte

mannen in de Kerk van zijnen tijd geweest is. Hij

was geboren in het jaar 1040, en werd omtrent het

jaar 1079 Prior ^ vervolgens Abt der Koorheeren

van St. Quintin, alwaar hij eene (Irikte waarne-

ming der regelen van deze levenswijze invoerde.

Vijfden jaren met roem dezen post hebbende waar-

genomen ,
gebeurde het , dat de Bisfchop van Char^

tres zijn ambt moest nederleggen , en ivo werd, op

aanprijzing van urbanus II, tot deszelfs opvolger

verkoren , niet zonder hevige tegenkanting van zij-

nen Metropolitaan richer , Aartsbisfchop van

Seur ^ doch tegen wien hij door den Paus nadruk-

kelijk gehandhaafd werd. Na het jaar lopa werd

hij , door zijne tegenkanting tegen het huwelijk van

zijnen Koning filips met bertrade
, gevangen

gezet, gelijk wij reeds in de Gefchiedenis der Pau-

fen verhaald hebben. In den oorlog tusfchen den

Keizer en den Paus over de Investituur muntte hij

ook uit, bijzonder door zijne befcheidenheid , alzoo

hij weigerde die genen voor Ketters te verklaren
,

die de zaak des Keizers voorftonden, terwijl hij te

gelijker tijd niet fchroomde, den Paufen hunne mis-

flagen onder het oog te brengen. Hij overleed den

£3n:en December des jaars iii5. Dewijl men hem

ais eenen Heiligen aanmerkte, vierde men van tijd

X 4 tot
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V tot tijd zijnen fcerfdag als eenen feestdag tot zijne

BOEK eere; en alhoewel men niet weet, dat bij ooit geca-

Hoofiiil. nonizeerd is geworden , heeft echter Paus pius V
na C. G. in het jaar 1570 dit feest verplaatst op den aoften
jaurio73'

_^yjgj^ Hij heeft verfcheidene werken nagelaten, wel-

ke door joann. fronteau , Kanunnik der Heilige

Genovefa te Parys ^ in het jaar 1647 in Folio zijn

in het licht gegeven. Onder dezelven zijn zijne

Brieven belangrijk , als welke dienen kunnen ter op-

heldering van vele bijzonderheden met betrekking tot

den Kerkelijken en Wereldlijken Staat van zaken van

dien tijd. Ook hebben wij van hem een getal van

vier en twintig Predikatien, gelijk hij dan ook den

roem heeft, van vlijtiger gepredikt te hebben dan

eenig Bisfchop van zijnen tijd. Van een ander werk

over de KerkpJegtigheden zal in het vervolg gefpro-

ken worden. Eene korte Chroniek der Koningen

van Frankryk ^ van faramund tot filips 1 wordt

te onregt aan hem tocgefchreven. ISiaar zijn mees-

ten roem heeft hij verworven door zijne twee verza^

meungen voor het Kerkelijk Regt , de eene Deere--

turn, de andere Pannormia oï Panmmia genoemd,

waar bij het echter onzeker is , welke de eerfte door

hem vervaardigd is. De benaming der laatfte is ins-

gelijks onzeker; Pannormia ^ zoo hebben alle de ou-

de Handfchriften , naar het Latijnfche norma ^ doch

naar de raeening vnn vele geleerden moet het zijn Pan-

mmia , hetwelk geheel Grieksch zou zijn van vouwer ,

(eenevv^et.) Hoe het zij, dit werk, hetwelk men gecne

genoegzame redes heeft, om aan ivo te ontzeggen,

bevat m acht Boeken eene verzameling van wetten

om-
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omtrent Kerkelijke zaken, zamengebragt uit foortge- v
lijke werken van regino en burhard van IVorms ,

^°^*

doch te gelijk met overneming van hunne gebreken; Hoofdft,

ook uit den Codex van theodosiüs, het wetboek na C. G.
Tooi"

I O 7'5

van JUSTINIANUS , en de Frankifche Capitularien ;
| |^*

maar de waarde van het werk vermindert, door het .

bijbrengen in hetzelve van zoo vele onechte Deere-

talen.

In de andere grootere verzameling van Kerkelijke

Wetten door ivo, gemeenlijk Ivonis Decretum ^ door

hem zelven Colleciio Canonum , en ook Exceptiones

Ecclefiasttcarum Regularum genoemd, zijn dezelfde

bronnen door hem gebruikt, als in de vorige, zij

beftaat uit XVII afdeelingen, in welke ook vele val-

fche Decretnlen gevonden worden.

In de eerfie dagen der Xllde eeuw waren ivo en Gratiani

BURHARD van Worms de voornaamde leidslieden in
D^cretaa

het Kanonieke Regt in de Westerfche Kerk; maar

hun roem werd geheel overfchaduwd door dien van

GRATiANus , ceu jMounik
, geboren in de ftad

Chiuji, het oude Cluftum^ in \ïQt Florentynfche ; een

jonger verhaal, hetwelk zegt, dat hij en petrus

LOMBARDus cn PETRUS coMESTOR, Brocdcrs van

eene doch onechte geboorte geweest zouden zijn,

heeft vrij waarfchijnlijk daar in zijnen oorfprong,

dat deze drie beroemde mannen in hunnen leeftijd,

elk in hunne wetenfchap, de eerden geweest zijn.

IVO in het Kerkelijke Regt, petrus lombardus

in de Schoolfche Godgeleerdheid, en petrus co-

mestor in de Bijbelfche Gefchiedbefchrijving. Dat

het Kerkelijk Regt tot hier toe op de Hoogefchool

X 5 te
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V te Bologna nog niet openlijk geleerd werd , gelijk het

BOEK Wereldlijk Regt, gelijk het ook nog aan eene metho"

Hoofdfl. ^^'^'^^ of gefchikte verzameling van Kerkelijke wetten

na C. G. ontbrak, zoo als het Wereldlijk Regt voor zich vond

10^1 s^?"
^" ^^^ Wetboek van justiniaan , waar bg mis-

^ fchien de klagt kwam van den Heil. bernhard , dat

men het Romeinfche Regt aan het Pausfelijke Hof

aannam , en zijne vermaning aan gratianus , hoe

het zij , het één en ander fpoorde dezen Monnik op,

om in 1151 eene verzameling te leveren voor het Ker-

kelijk Regt , welke tevens eene Sijstematifche uit*

legging behelzen zou , en bijzonder ten oogmerk

had, de Kerkelijke wetten te vereffenen en met mal-

kanderen overeen te brengen , waarom hij ook dit werk

Concordia ^ Qoï Concordantia ^') discordantium Ca-

nouum noemde, gemeenlijk heet het zijn Decretum^

iNNOCENTius III heeft het aangehaald met den naam

van Corpus Decretorum.

Dit werk beftaat uit drie Deelen, Het eerde heet

Distinctiones , waar in gratianus handelt van het

regt der Bisfchoppcn en Geestelijken in het alge-

meen; het tweede heet Caufce ^ en fpreekt van on-

derwerpen, welke tot het Geestelijk geregt behoo-

ren; in het derde, {de Confecratione ^') worden de

tot de Kerk behoorende zaken en gebruiken doorge-

loopen. GRATIANUS gaf zijnen arbeid in het jaar

1151 aan de Hoogefchool te Bologna over , met

verzoek , om het te onderzoeken en vervolgens aan

den Paus voor te dragen, ten einde zijn werk, van

denzelven goedgekeurd , tot openbare voorlezingen

gebruikt zou mogen worden. De Paus gaf in het

jaar
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jaar 115a daar zijne goedkeuring toe, en gratia- v
Nus zelve werd benevens den Kanunnik raynerius ^^^^

V
bellapecora tot eerlle Hoogleefaren in liet Kerke- Hoofdft

lijk Regt volgens dit handboek aangedeld ; ook ver- na C. G.

ordende deze Paus in het jaar 1153, dat de dn&}^Y^°^i'
•' *^*"

£ot 1517.
Akaderaifche eeretrappen van Baccalaureus^ Licen-

tiatus en Doctor of Magister^ die tot hier toe in

de vrije kunften en in het Romeinfche Regt uitge-

deeld werden, in het vervolg ook, na behoorlijk

onderzoek, voor de Leeraren van het Geestelijk regt

zouden uitgedeeld worden , welke , dewijl zij God-

delijke Regten leerden, den rang voor de anderen

hebben zouden.

Van dezen tijd af maakte het Geestelijk Regt op-

gang, en het werk van gratianus werd eene on-

ontbeerlijke bron van hetzelve. Spoedig verdeelden

zich ook de Regtsgeleerden in Decretistae en Le-

gistae. 'Er werden menigvuldige Glosfen op gra-

tianus werk ter opheldering gefchreven. Een der

voomaamften onder deze Glosfators was joannes

SEMECA, Teutonicus genoemd, omdat hij een Duit-

fcher was. Hij was de Zoon van een' Schoenlap-

per, maar klom, uit hoofde van zijne geleerdheid

tot de waardigheid op, van Proost van St. Steven

te Halberjiad. Zijne verdienden als Glosfator wer-

den in zijn graffchrift te Halberjiad uitgedrukt, in

hetwelk hij genoemd wordt:

Lux Decretonim , dux Doctorum , via morum.

Hij overleed in het jaar J545 of 1248.

Tot het groot aanzien van gratianus werk bragt

niet
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V niet weinig toe, dat men al fpoedig te Rome van

9?*^ hetzelve gebruik maakte tot het btfli^fen van ge-

Hoofdll. Schillen , welke bij appel daar gebragt waren. Ook
na C. G. duurde het niet lang, of het werd ook aangenomen

tot 1517.'®? ^^ Univerfireit van Parys , ook in Duitschland

- en elders. Niet alleen de volledigheid der verza-

meling, de wetenfchappelljke leerwijze in dezelve,

maar voornamelijk de zorg van gratianus, om het

Pausfelijk gezag te handhaven, en het gebruik van

zoo vele Decreten en Brieven , wier echtheid met

regt in twijfel getrokken werd , waar door menig-

vuldige zaken bij appel voor het Roomfche Hof ter

beQisfing kwamen , waren voornamelijk de redenen ,

waarom de Paufen dit werk ten fterkflen begunftig-

den, en dat hetzelve heteerfte Deel van het Pausfelijke

AVetboek : Corpus juris CaftonicI genoemd, uitmaakt.

Anders heeft gratianus menigvuldige en groote

misflagen in hetzelve begaan , waarom zelfs in later

tijden verfcheidene Paufen de verbetering derzelve

hebben laten ondernemen ; voornamelijk is zijn werk

ontfierd door de menigvuldige onechte Decreten ,

welke hij aangevoerd en ten grondflag gelegd heeft.

Het is uitdien hoofde niet te verwonderen , dat deze

verzamelaar in het vervolg door Schrijvers zelfs van

zijne eigene Kerk meermalen is doorgeftreken , fchoon

het tevens waar is, dat men in ditzelfde werk veel

ontmoeten zal, hetwelk belangrijk is, leerzame over-

blijffelen van het aloude Christendom , fporen van

menigvuldige Kerkelijke inrigtingen en gebruiken der

oude Christenen , waar uit men zien kan , hoe veel

de latere denkwijze en inrgfing van de oorfpronke-
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lyke is afgeweken, hoe min het ook het oogmerk ^/

van gratianus geweest is, die te doen opmerken. ^^'^^

Zoo leeren de plaatfen van hieronymus , welke Hoofdft.

hij ('•') aanhaalt, dat 'er in de allereerrte Kerk nog na C. G.

geene eigenlijke Bisfchoppen , maar allscn Ouderlin- ^^f^'^f^'

gen en Kerkendienaars geweest zijn. Uit eene plaats _-. ,,

van AMBROsius, welke hij (f) bijbrengt, dat ten

tijde van' denzelven nog geene meerderheid aan den

Apostel PETRUS in de Kerk toegekend, maar pau-

lus volkomen aan denzelven geliik geacht is gewor-

den (§). Voorts onder foorrcrelijke plaatfen, welke

men getuigenisfen der ^vaarheid gewoon is te noe-

men, is de volgende merkwaardig uit eene redevoe-

ring van den Heiligen bonifacius, eerden Aarts-

bisfchop van Mentz^ in de VlIIfle eeuw (**). De-

ze zegt daar: „ Wanneer de Paus nalatig ten aan-

„ zien van zijn eigen en zijner Broederen heil, on-

„ nut en bedrijveloos in zyne handelingen, bovcn-

5, dien zwijgende , wanneer hij iets goeds kan

5, uitrigten , waar door hij zich zelven en allen nog

„ meer benadeelt, bevonden wordt ; zoo zal hij

„ zeker ontalliike menfchen bij geheele fcharen met

,, zich, als den eerflen flaaf der hel, medeflepen,

5, welke met hem door vele ftraffen geftraft zullen

„ worden enz." Zulke en dergelijke plaatfen , die

bij GRATIANUS voorkomcH , hebben aan fommige

Pro-

(*) Dist. XCIII. C. 24. p. 273. Dist. XCV. C. 5.

fag. 228. (t) Cauf. II. Quaft. VII. C. 37. ;.. 414.

(J) BOHMER de varia Decreti Gratiani fortuna%XlX»

C*) Difi. XL. C. ó. f. 117.
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V Frotejïanten gelegenheid gegeven, om van hem zel-

BOEK yen tegen de Roomfche Kerk gebruik te maken (*_),

Hoofdïl. ^^^^ GRATiANUS meestal ongelukkig daagde in

na C. G. het vereffenen der Kerkelijke onderling dikwijls ftrij-

J^^^[°[^"
dige wetten, gaf dit, gelijk wij gezegd hebben,

• veelvuldige aanleiding, dat men zich naar Rome aan

yerzr.rae- ^^^ '^^axs vervoegde , om beflisling der daar uit ont-

Pau-felii- ^^"^ verfchillen. Dit gaf gelegenheid tot eene mê-

lee Deere- nigte Pausfelijke Brieven , in welke deze vragen be-

^ ^^'
(list en bepaald werden , Ephtoliz Decretales , kort-

heidshalve Dccretales genoemd , hoedanige ook reeds

voorheen en al federt de vierde eeuw voorkomen ;

doch, alzoo thans het oppergezag van het Room^

fche Hof algemeen erkend werd, vermenigvuldigden

zulke DecretaJen ongemeen , inzonderheid onder

ALEXANDER III, fcdett het midden der Xllde eeuw,

zoodat STEVEN, die federt het jaar 1192 Bisfchop

van Doornik was, aan den Paus klaagde over het

ondoorkomelijk woud van DecretaJen ^ die onder den

naam van alexander III voor de Kerkelijke Ge-

regtshoven aangehaald werden, waar tegen de oude

heilige Canones verworpen en uitgefpogen werden,

In plaats der Sijnodale befluiten, voegt hij *er bij,

door welke thans niets meer beflist wordt, gelden

enkel deze Brieven^ die misfchien voor geld^ onder

den naam van den Paus van Rome , verdicht en op'

gefield zijn. Men ondernam al vroeg eene verza-

meling van zulke Pausfelijke Decretalen, boh-

MER.

(*) J. CHR. PFAFF Bogmaia Prote:tantium ex Jure

Canonico egmprobata Tubing. 171a, 1722. in j^o.
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MER (*) heeft 'er eene in liet licht gegeven, welke v
waarfchijnlyk de oudlte is : Decretales Alexandri ^o^*

///. in Concilio Lateranenji UI. Getierali a. 1179. Hoofdft,

Celebrato ed'itae ^ en een tweede: Appendix ad Con-'^'^^' G.

eiHum Lateranenfe UI. ftaat bij harduin';s (f). ^^^ \^\n\

Vervolgens verzamelde bernhardüs circa , Proost

te Pavia^ naderhand Bisfchop te Faenza^ ter aan-

vulling van het werk van GRATiAAN,de Z)^^?^/^/^»,

die nog buiten deszelfs verzameling verftrooid, hier

en daar omzworven, onder den titel: Breviarium

Extravagantiitm ^ om van geene andere te fpreken.

Eindelijk kwamen 'er verfcheidene verzamelingen

van Dccretalen uit op Paiisfelijk gezag, onder iis-

NOCENTius III, die tot het jaar 1215 geregeerd

heeft, en onder zijnen opvolger, konorius I!I,

Doch even hier door vermeerderde bij het aantal

der Deeretalen de moeijelijl^heid van derzelver ge-

bruik bij de Geregtshoven , waarom gregorius IX,

die in het jaar 1227 den Pausftlijken Stoel beklom,

uit de voorgaande verzamelingen eene nieuwe en

meer bruikbare liet vervaardigen , waar toe hij zich

bediende van raymundus van pennafort , ( in

het Latijn de Penna forti ^ ) bekend door zijnen

ijver in het bekeeren der Arabieren^ die in het jaar

1275 in het loofle jaar zijns ouderdoms overleden,

en in het jaar 1601 door klemens VIII onder de

Heiligen van zijne Kerk geplaatst is. De verzame-

ling door hem tot ftand gebragt , voert den titel

:

De-

O Append. ad Corp. Jur. Canon. T. II. p. 181-341,

(t) A(ta Concill. T. VI. P. 11. p. 1694.
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V

BOER
V

Hoofdft.

na C. G.

Jaa'-io-3

tot 1517.

Clemen-

Extrava

gantes.

Decretalium Papae Gregorii LY Compihtio , zij

werd in het jaar 1234 voltooid, beftaat in vijf Boe-

ktn^ en maakt liet tweede Deel uit van liet Paui-

felijk Wetboek.

Kort daar na liet innocentiüs IV uit de bedui-

ten der onder hem in het jaar 1245 gehoudene Kerk-

vergadering te Lions nog eene nieuwe verzameling

maliën , welke hij aan de Univerfiteit van Bologna

tot haar gebruik overzond; insgelijks gregorius X,

en eindelijk bonifacius VIII, die in het jaar 1292

zijne verzameling openlijk aankondigde als een alge-

meen voorfchrift voor de Geregtshoven , zoo als zij

ook als het zesde Boek der Deeretalen is aange-

nomen.

Op deze vvi'ze voltooiden de Paufen , naar hun

welgevallen, hun Wetboek, niettegenllaande de po-

gingen, welke in het laatfle gedeelte van dit tijds-

verloop aangewend werden , om hunne aangematigde

magt te beperken , wanneer vele Schrijvers hunne twij-

felingen tegen de echtheid van vele oude Decretalea

inbragten. klemens V, de eerfte Paus die te

Av'ignon zijn verblijf nam , vermeerderde het Paus-

felijke Wetboek met eene nieuwe verzameling, wel-

ke hij in het jaar 1313 in het Konliftorie bekend

maakte, en zijn opvolger joannes XXII zond ze

aan de Hoogefchool te Bohgna enz. klemens had

deze verzameling het zevende Boek der Decretalen

willen genoemd hebben, maar men gaf ze, tot zij-

ne eere, den naam van Clementinae.

Van denzelfden Paus joannes XXII, die de C/<f-

mentinae ten gebruik invoerde, kwam hier vervol-

gens
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gens nog eene nieuwe verzameliug bij , onder den V
titel : Extravagantes Joannis XXllI , met welken ^^^^

naam men zulke Decretakn beteekendc , welke na Hooidrt.

de vorige verzamelingen gegeven waren , ook kun- na C. G.

nen déze dus genoemd zijn, omdat zij niet, gelijk
J^^ j.^j^]

de voorgaande, door eene Pausfelijke Bulle bekrach

tigd, en aan de Hoogefcholen gezonden zijn. Hier

bij werd eindelijk kort na het jaar 1484 nog eene

verzameling gevoegd, onder den naam van Extra-

vagantes Communes , omdat zij bevelen van 25 Pau-

fen bevat, van uubamjs IV in het jaar 12Ó2, tot

sixïus 17 in het jaar 1483.

Op deze wijze is federt het midden der XÏIde Corpus

eeuw tot tegen het einde der XVde het Pausfelijk
\^q^^^^^

Wetboek onder den naam van Corpus 'Juris Cano-

fiki , volledig gemaakt. Andere vervolgen van het-

zelve zijn in het groote Roomfche Bullarium te vin-

den, hetwelk tot 1758 XVIII Deelen in Folio bevat.

Daar zijn verfcheidene uitgaven van hetzelve bezorgd ,

onder anderen heeft Paus guegorius Xlil in het

jaar 1582 eene door geleerde mannen hten bezorgen

te Rome in vier Deelen in Folio , naar welke de

Parysfche uitgave gevolgd is in het jaar 1687 in

twee deelen in Folio. Doch de eene en andere is

ver overtroffen door de uitgave te Halle in het jaar

1747 in* Quarto, welke justus henning böhmer.

bezorgd heeft, in welke hij wel den tekst onveran-

derd gelaten , maar tevens uit verfcheidene oude

Handfchriften en uitgaven éene menigte verfcliillende

lezingen verzameld heeft, behalve zijne geleerde aan-

merkingen, en voor elk Deel eene Inleiding, Disf,

XVII. Deel. Y d&
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V de varia Decreti Qratiam fortuna en de DecretaïK
BOEE

Pontiff". Roümnor. variis CoUectiomhus et fortuna

;

Hoofdn. eindelijk heeft hij 'er een volledig Register of Blad-

na C. G. vvijzer achter geplaatst,

tor! 5 17! ^^^"" ^^^ ^^^^ "^^^ verwonderen, dat, gelijk het

AVetboek van justiniaan, dus ook dit der Paus-

Canouii- fen vele uitleggers gehad heeft, die men gemeenelijk

Camnisten noemt. Zij hadden reeds in de XlIIde

eeuw hunne voorgangers onder anderen in den Paus

iNNOCENTius IV, die het eerst eenen Commentarim

over de vijf Boeken der Decretakn gefchreven

heeft; wien naderhand velen gevolgd zijn.

Griek- In de Griekfcke Kerk, waar men het Kerkelijk

iohe Ca- j^ggf ijjggf afleiden uit de eerfte Kerkvergaderingen
' " * en Kerkleeraars, en wier hoofd, de Patriarch van

Konftantinopolen ^ zich niet tot Wetgever had opge-

worpen, had men daarom ook weinige Camnisten

of Schrijvers over het Kerkelijk Regt, Men hield

zich aan de fchriften van fotius , zonaras en

EALSAMON. Het gcbruik van dezelve gemakkelijk te

maken, was het eenige, dat men verlangde. Ten

dien einde fchreef omtrent het jaar 1315 de ISJonnik

en Priester, ( i'ïfo/^a»«^of , ) mattheus blaste-

RES een Alfabetisch Zamenflel ^ (^HvyTocyfAx y.otrct

fOiXii^v,') van alle onderwerpen, welke in de Hei-

lige en Goddelijke Kerkelijke Wetten begrepen

zijn (*).

Pausfeüj- Gelijk de magt der Pausfen ongemeen gefiaafd

werd ,

(*) BEVERIDGE ^yr'od. f. Paraket. Canon. SS. Apost,

et Concilior. T, II. P, II. />, 1-372.
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Werd , door het bovengemelde PausfeJijka Regt , V .

terwijl men, gelijk wij in de GeHhiedeuis der. Pau- ^^^^'^

fen gezien hebben , naderhand vruchtelooze pogin- Hoofdll.

gen aanwendde , om deze magt te beperken en het na C. G.

oude Kerkelijke Regt te herftellen ; zoo wisten de
Jjj'^J^''^?]

Paufen deze hunne magt op eene meesterlijke wijze

te doen gelden, door allerwegen hunne Legaten of k^Lega-
ten,*

Afgevaardigden te zenden, die niet alleen hunne be-

velen overbragten, maar met de grootile ftoutheid,

willekeurig te werk gingen. De Koningen van En*

geland bezaten wel het voorregt , dat hun geen

/Apostolisch Legaat mogt toegezonden worden , indien

zij dit niet zelve uitdrukkelijk begeerden; doch dit

voorregt was enkel een fchaduwregt , volgens mat-

-THEüS van Par^s (*) , alzoo de Paufen zich aan

hetzelve weinig kreunden, en in allen gevalle Ge-

volmagtigden onder eenen anderen naam zonden.

Het volgende verdient uit dien Gefchiedfchrijver

overgenomen te worden. Wanneer in het jaar 1237

de Koningen van Engeland en Schotland te Tork

eene bijeenkomst hadden, om daar, onder bemidde-

ling van eenen Pausfelijken Legaat^ over vrede te

handelen , gaf deze zijn verlangen te kennen , om
ook in Schotland te komen , ten einde daar de Ker-

kelijke belangen te regelen. Maar de Koning van

dit Rijk beduidde hem: dat men nog nooit eenen

Pausfelijken Legaat in Schotland gezien had , die

daar ook niet noodig was, en dien hij niet zou toe-

laten, zoo lang hij leefde. „ Evenwel, voegde de

Ko.

(*) Eiji. Maj. p. 723 , 8-<?.

Y a
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V Koning 'er bij: dewijl men u als een heilig man
^^'^^ roemt ; zoo vermaan ik u , als gij misfchien in mijn

Koofdft. land komen mogt, dat gij u voorzigtig gedraagt,

112 C. G. opdat u geen ongeiuk wedervare. Want daar wo-

IOC i-^iy
""^ onhandige bo.^chmenfchen , die naar menfchen-

•- bloed dorsten 5 ik zelve ben niet in ftaat hen te be-

teugelen ; ais zij u zouden aanvallen, tan ik hen niet

terug houden. " Op deze vvaarfchuwing bleef de

Legaat in Engeland,

De Paufen gebruikten tot deze Legaten meestal

Italianen , Kardinalen , Bisfc hoppen , Monniken ,

Paufdijke Hofprelaten en Hofbedienden; niet zelden

echter verkozen de Paufen daar ook Bisfchoppen

toe van het land zelve, waar zij dezen post zou-

den bekleeden; men weet ook, dat de Aartsbisfchop

van Sahihurg zich geboren Legaat van dzn Heil,

Stoel in Duitschland noemt. Over^ het algemeen

hadden deze Legaten eenen kwaden naam , omdat

zij zich eene menigte willekeurige handehngen en

buitenfporigheden zoo wel van heersch - als van

hebzucht veroorloofden, zoodat de Bisfchoppen zel-

ve zich over hen beklaagden, dewijl overal waar

zii kwamen , de regten der Aartsbisfchoppen en Bis-

fchoppen weinig golden. Van daar dat fommige

Vorsten en Volken weigerden hen te ontvangen , en

den Paus uitdrukkelijk verzochten van hen verfchoond

te blijven.

Geld- Eenige van de menigvuldige beftemmingen dezer
fchnttin-

j^Qgraten was het opleggen of inzamelen v:in zekere
gen {lan ' ^ '~^

ÜQPaü^^n geldhélastingen, vsn meer dan ééne foort , welke

alle Christelijke Vorsten en Volken aan den Paus

be-



GESCHIEDENIS. 341

betalen moesten. Om niet te fpreken van de verba- V

zende geldrommen, welke opgebragt werden, a\s 't ^^^^

^are , ten behoeve der kruistogten , of bij andere
}joofdft.

gelegenheden, ten dienste, zoo het heette, van de :ia C. G,

Kerk, voor Pausfelijke gunstbewijzen, dispenfatien , 1^^. j^*

voorregten voor titulen en waardigheden, voor het ^——
Pallium der Aartsbisfchoppen enz. , 'er werden van

geheele Natiën jaarlijks gefchenken aan den Heil. pe-

trus of van cijffsp/igtige Vorsten aan hunnen Leen-

heer den Paus opgebragt. Zoodanig ums de St,

Pieterspenning 'm Engeland federt de VIIKie eeuw,

in Pokn federt het midden der Xlde eeuw; in De-

nemarken misfchien al vroeger. In Zweden federt

het jaar 11 52. Waarfchijnlijk ook omtrent denzelf-

den tijd in Noorwegen, Eindelijk weet men , dat

HENDRIK II, Koning van Engeland^ ten einde de

toeftemming van den Paus te verkrijgen, om Ier-

land re veroveren, denzelven in het jaar 1159 aan-

geboden heeft , jaarlijks van elk huis in dat eiland

eenen penning te zullen betalen.

Nog gewigtiger waren voor de Paufen de Leens-

ctjnfen, die zij van verfcheidene Vorsten trokken.

Als het groot ontwerp van gregorius VI[ ten uit-

voer gebragt was, zouden bijkans alle Vorsten van

Europa Vafallen van den Heiligen Stoel geworden

zijn, en als zoodanigen eene jaarlijkfche fchatting

hebben moeten opbrengen. In de Gefchiedenis der

Paufen hebben wij gezien, hoe de Noormannifche

Vorsten in Neder- Italié van den Paus afhankelijk

geweest zijn. Met willem den Veroveraar misluk-

te het ontwerp van den Paus gregoriüs ; beter

Y 3 ge.
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V gelukte het zijnen opvolger innocentius IK , die

BOEK Engeland en Ierland van zich leenroerig maakte,

Hoofdft S^'y'^ ^" ^^ Gefchiedenis der Paufen verhaald is; op

tia C. G. geliike wijze heeft een Koning van Arragon en een

Jaario73. gpaanfche Graaf zich leenroerig aan den Paus er-
tot 151/. ^ -^

, ^. .

^ kend; insgelijks waren de Koningen van Portugal

,

federt den oorfprong van hun RijkjVafallen van den

Paus; en hoewel het eenigzins twijfelachtig is, even-

wel waarfchijnlijk ook de Koningen van Denemar^

ken,

Aflmnke- Dus waren vele Vorsten in der daad Vafallen van

lijkheid ^^^ V^ws , en over het geheel moesten zij dezel-
derVors-

,
. ,

,
...

teiivnnde ^^^ "^^^ "^ oogen zien, hoe zeer velen van tijd tot

Paufen. tijd daartegen worflelden ; en fchoon de Paufen ge-

durende hun verblijf te Avignon de Koningen van

Frankryk ontzien moesten, handhaafden zij hunne

hoogheid des te (louter tegen andere Vorsten , ja

wisten niet zelden de Koningen van Frankryk listig

naar hunnen zin te buigen. Na alle pogingen, tot

beperking van hunne magt , zag men , zoodra de

groote fcheuring een einde genomen had. Keizer si-

GiSMUND met den grootften eerbied het paard van

BiARTYN V bij den toom leiden, frederik III

was geheel gehoorzaam aan de Paufen , en zelfs

iMAXiiMiLiAAN, dic dc bczwüten der DuHfchers had

laten verzamelen , keerde eerlang uit ftaatkundige

oogmerken weder tot de vorige onderwerping aan

den Paus terug ; zelfs moesten de Franfche Koningen

LODEWYK XI en XII, nietregenfliaande zij met de

Paufen oorlog voerden, eindelijk tot die onderwer**

ping wederkeeren.

Met
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' Niet alleen gingen de Vorsten voort , met allen V
diepen eerbied aan de Paufen te bewijzen , zoo als ^'^^^

knielen, den voetkus, het houden van den ftijgbeu- HoofdH:.

gel enz. , maar zij erkenden ook allen meer of min na C. G.

de hoogheid der Paufen ; van wier uitfpraak ook ^'^ ici?*

in fommige landen afhing , wie de Rijks beftuur-

der zijn zou, waar van Hofjgaryen met het einde

der Xinde en begin der XlVde eeuw een treurig

voorbeeld opleverde, alwaar na den dood van Ko-

ning ANDREAS lil, den laatften Koning uit het ge-

dacht van Arpad^ binnenlandfche verwarringen ont-

ftonden , veroorzaakt , doordien de Paus den Hon-

garen eenen Koning wilde opdringen.

Wel is waar, dat de Vorsten meermalen pogin- Rëgten

gen deden , om hunne reeten tegen den Paus te
"^"^ ') '^^^^'

.

& ö
ten ia

handhaven , maar het ontbrak den meesten aan ver- Kerkelij-

ftand , moed en ftandvastigheid ; weinigen waren ge- te zakeu,

lijk aan willeöi den Veroveraar ^ frederik I en

II, FiLiPS de Schoons^ en manfred, maar inte-

gendeel gedroegen de meesten zich zoo laf of bijge-

loovig als Koning jan zonder land in Engeland en

de Heilige lodewyk in Frankryk, — Tot in de

Xlde eeuw hadden de Keizers en Koningen het regt

uitgeoefend , om Kerkvergaderingen bijeen te roe-

pen y op dezelve eenigermate het voorzitterfchap te

bekleeden ; aan de Bisfchoppen Kerkelijke wetten

voor te fchrijven , welke het gemeene welzijn vor-

derde; of die, welke van de Bisfchoppen ontwor-

pen waren, te bekrachtigen; maar het één en ander

durfden zij gedurende dit tijdsverloop niet meer wa-

gen. Zelfs moesten zij vaak dulden, dat in hunne

y 4 ei".
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V dgene landen door hunne Bisfchoppen de ban over

BOEK
i^gij ^r^YÓ uitgefproken. De Franfche Koningen hiel-

Hoofdil. '^^^ ^^^ vergaderingen van hunne Geestelijken , maar

na C. G. op dezelve verfchenen dan ook Wereldlijke Groo-

tot'^i^'j?
'^"' zoodat deze vergaderingen eigenlijk Parlemen-

- ten waren , gelijk zij naderhand genoemd zijn , in

welke echter ook Kerkelijke wetten gegeven werden.

Algemeciie Kerkvergaderingen waren wel eens de

toeviugt der Vorsten, en zij beriepen zich op de-

zelve , maar de Paufen wisten of derzelver bijeen-

komften te verfchuiven, of ze naar himnen wil te

wenden, of vruchteloos te maken.

De Vorsten konden ook in dit Tijdvak de Bis-

fchoppen in hunne landen niet meer benoemen, en

het had dikwijls zelfs moeite in , om de verkiezing

derzelven naar hun genoegen te doen uitvaileu; bij

het ontftaan van verfchillen in de verkiezing plagt

ce beflisfing aaa hen te ftaan , maar ook Atzo. werd

hun door de Pauslen onttrokken, die ze zich zelven

aanmatigden. De Gefchiedenis van den twist over

de Liveitituur heeft ons ook doen zien, hoe veel

men den Vorsten zelfs van hun wereldlijk regt over

de Bisfchoppen , als hunne onderdanen , van tijd tot

tijd heeft onttrokken, alles onder voorwendfel van

de vrijheid der Kerk voor te flaan en te handhaven,

en men zag het gevoelen , dat de Vorsten regt had-

den om de Geestelijkheid te beleenen, als eene ket*

terij aan , en noemde het Simonie,

Over de Kerkelijke goederen en derzelver befluur

hadden de Vorsten en bijzonder de Keizers , insge-

lijks tot hier toe velerhande rekten iJtgeoefend.
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Gelijk zii zelve den titel van Voogden of befchcr- V

mers der Roomfclie Kerk, (^Advocatm Ecclefi<s Ro- ^^^

mana,^ voerden, zoo waren 'er ook federt vele fioofdfl.

eeuwen voor de Duitfche Bisdommen en Abdijen na C. G.

zoogenoemde Voogden^ Q/^drocati ,) aangenomen , ^^^ j_

die de bezittingen der Bisdommen en Abdijen be- —
ftüurden, en dezelve des noods ook met de wape-

nen befchermden ; doch dewijl deze Voogden zicli

allengs meer aanmatigden , dan de Geestelijken wilden

toegeven , ontftonden 'er twisten , en de Geestelij-

ken wisten door geld of fchadeloosftelling zich al-

lengs van deze Voogden te ontdoen.

Keizer frederik II handhaafde nog een ander hem

toekomend regt op Kerkengoederen. De Keizers na-

melijk eigenden zich bij het overlijden van Bisfchoppen

derzelver nagelatene losfe goederen , en de inkom (Idn

van het ledigliaande Bisdom toe; maar in het jaar

1209 moest OTTo V aan innocentius III onder

eede beloven , dat hij zich het een noch ander aan-

matigen ZOU. Evenwel bleven verfcheidene Vorsten

hun regt handhaven , dat de Geestelijken , als hunne

onderdanen , hun bij handtasting , (hominium ,) trouw

moesten beloven.

Geene Vorsten van dezen tijd waagden het ook

ligtelijk , op eigen goeddunken , nieuwe Bisdommen

te (lichten, gelijk in de vorige eeuwen plagt te ge-

fchieden, deze oprigting moest van den Paus ver-

zocht worden ; alleen vinden wij voorbeelden , dat

zij zich verzet hebben, wanneer de Paus zonder of

tegen hunnen zin nieuwe Bisdommen wilde (lich-

ten , of andere veranderingen betrekkelijk de Bisdom-

Y 5 men
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V men maken wilde. Heel zelden waagden het de
BOEK Vorsten , Bisfchoppen of Abten gevangen te nemen ,

Hoofdft. ^f ^^ zetten , of op eenigerhande andere wijze te

na C. G. ftraffen. Wanneer dit al gebeurde, dan was het,

j^j jjj^* wanneer zij met de Paufen zelve in twist waren,

en de Prelaten de partij der Paufen tegen hunne ei-

gene Landsheeren namen.

Bij het verlies van zoo vele oude regten, vindt

men echter fporen van een nieuw regt in Kerkelijke

zaken , hetwelk de Keizers nog tot in de vorige

eeuw uitgeoefend hebben. Men noemde dit het regt

der eerfle Beden , ( ^us primarum precum , ook

primiti(Z precum.^ Uit kracht van dit regt moest

elk Kerkelijk ambt, hetwelk gedurende hunne rege-

ring het eerst openviel , vervuld worden door den

perfoon, dien zij daar toe aanprezen, of voor wien

zij hetzelve verzochten ; de Koningen van Frank-

ryk , die van Engeland en Porfuga/, eigenden zich

insgelijks dit regt toe, hoewel dikwijls niet zonder

dat het hun door de Paufen betwist werd , zoo als

zelfs nog gefchied is in het begin der XVlIlde eeuw,

Trotsch waren de Geestelijken op deze verhef-

fing der Kerk , welke benaming in den grond thans

niet anders beteekende dan het Pausdom, en de

Pausfelijke magt. De Duitfche Proost geroh, in

zijn werk (*), de Corrupto Ecclefice Statu , ver-

wachtte en hoopte, dat, ter vervulling van daniel

II. 31. de Wereldlijke Rijken allengs ondergaan en

de Kerk alles in allen zijn zou. Deze Kerk had

tot

(*) Bij BALUZ. Miscell. T. V. p. 128.
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tot een beginfel aangenomen, dat zij in den naam V
van den Godsdienst op alle gebied , magt en rijk- ^°^*

dommen aanfpraak mogt maken ; Kerk en Staat wa- Hoofdll.

ren niet alleen naarijverige mededingers , maar moes- "^ C. G.

ten bijna als vijanden aangezien worden. Een Schrij-
lot^j^fy'

ver van geleerdheid en aanleg tot vrije onderzoe -.—
king, PETRUS DE MARCA 5 zocht wel in zijn werk

de Concordia Sncerdotii et Imperii ^ de ergernis weg

te nemen, door aan te wijzen, dat de Kerkelijke

magt aan de Wereldlijke ondergefchikt zijnde, bei»

de, door malkanderen onderfteund , tot een gemeen-

fchappelijk doel in de aangenaamfte overeenftemming

behoorden voort te werken; maar al zijne verzach-

tingen , welke hij aanhaalt , bewijzen flechts , dat

beider oneenigheid eeuwen lang voortgeduurd heeft,

en zoo lang onvermijdelijk gebleven is , tot den mis-

leiden Christenen de ogen geopend zijn, met betrek-

king tot de bron van deze rampzalige fcheuring, ia

het misbruik van den Godsdienst tot heersch- en

hebzucht.

Het ontbrak evenwel nooit geheel aan eerlijke

Geestelijken, die deze verdeeldheid met des te meer-

droefheid befchouwden, hoe fchijnbaarder door de-

zelve de tegenwerping werd, als of het Christendom

met het gezag en de rust eener wettige burgerlijke

regering niet beftaan kon; dus vond men ook tegen

het einde der Xlde eeuw, toen de oorlog tusfchen

Kerk en Staat in vollen vlam was, eenen Monnik

in het Klooster Fleury, hugo van st. maria,
die 'm een bijzonder gefchrift deze beide magten

zocht
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V zocht te vereenigen (*). Hij ftelde in hetzelve, dat

BOEK
jje Wereldlijke magt van God oorfpronkelijk was,

Hoofdll. ^'2 ^^" ^s ir.enfchen Overheden gegeven had; ver-

na C G. volgens handelt hij van de plig'en van eenen wetti-

tot ï'^vj S^'^ Koning enz. Ten aanzien van de Priesterlijke

m waardigheid itelt hij , dat de Bisfchop van God het

voorrcgt ontvangen heeft, om dtw Hemel te openen

en te lluiten, hij is aan den Koning ondeigefchikt,

maar deze eerbiedigt hem , uit liefde tot curistus.

Hij bekleedt de plaats van den Zone Gods op aar-

de. Men moet daarom de Bisfchoppen- vereeren ,

als SleuteUragers ^ (^ClavicuJarii ^') van het Hemel-

rijk, en Rigters der menfchelijke euveldaden. In

het tweede Boek van dit werk beweert hij, dat God
zelve twee magten in zijne Kerk heeft ingefleld, de

Koninklijke en Priesterlijke; wanneer deze magten

zich vereenigen, verfpreiden zij geluk over het

nienschdom , en hij berispt zoo wel de Panfen als

de Vorsten , dat zij zich wederzijds meer dan bil-

liik was, hadden aangematigd. In der daad, heeft

deze Schrijver veel goeds gezegd , maar de oude

vooroordeelen in haar geheel latende, bijzonder dat

van twee eigenlijke magten , de Wereldlijke en Gees-

telijke, als van God zelven op de wereld ingefteld,

kon hij de waarheid niet behoorlijk in het licht

brengen , en dit vooroordeel was in der daad de

duurzame bron van de aanhoudende verfchiilen.

De

(*) Tractatm de regia foteüate et Sacerdotali dignf-

tate in baluz. Misccll. L. IV, p. p-6S.
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De oorlogen tusfchen de Keizers en Paufen gaven V
vervolgens aanleiding, dat regtskmidige mannen ter ^'^^

verdediging der Vorsten de pen opvatten, en de Hoofdfï.

regten der Vorsten in Kerkelijke zaken behandelden, na C. G,

Zoo is ons in het voorgaande gedeelte der Gefchie- ^^^^^1°^^'

denis reeds bekend geworden het vermanrde Boek: «. .

Defcnfor Pacis , hetwelk iniarsilius van Padua en Verdedi-

sers van
JOAN van Jandun in het jaar 1324 met dit oogmerk ^q regten

voor LODEWYK van Beyeren hebben uitgegeven, der Vors-
ten

Ook hebben wij reeds van den moedigen tegenftre-

ver der Paufen, willem occam, eenig berigt ge-

geven, maar deze heeft behalve de reeds elders ge-

noemde, nog meer werken gefchreven, onder ande-

ren een gzfprek tusfchen een* Leeraar en een* Leer^

ling , ( Dlnlogus inter Magistrum et Discipulum ,)

in welks eerRe Deel onderzocht wordt, of het aan

de Godgeleerden of aan de Canonisten toekomt , om
te oordeelen, welke leerfleliingen Katholljk of Ket-

tersch ziju? Onder anderen bewijst hij in het vijf-

de Boek van dit Deel , door getuigenisfen en voor-

beelden, dat zelfs een wettig verkozen Paus tot ket-

terij vervallen kan, en dat de Paus alszins zijnen

rigtcr op aarde hebbc , en dat deze rigter gewone-

lijk de Keizer zij. De tweede verhandeling loopt be-

paaldelijk over de regten van het Roomfche Rijk,

In Frankryk waren 'er verfcheidene Schrijvers, die

de regten der Vorsten in gefchrift handhaafden , een

Domiuikaner Godgeleerde, joan van Parys^ die in

het jaar 1306 overleden is, petrarcha in Italië

y

RAOUL , (of RUDOLF,) DE PRAELLES , ( of PRES-

LES,) FiLiP VAN MATZURES enz. Doch voorna-

me-
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V melijk gregorius van heimburg , van wien reeds

BOEK voorheen gefproken is; doch zonder iets wezenlijks

Hoofdft. "^'^ ^^ werken, gelijk ons de Gefchiedenis der Fau-

na C. G. fen getoond heeft.

C!^!?r?" Daar de Vorsten zelve zoo afhankelijk waren van
tot isi/*
1 de Paufen , moet het ons niet verwonderen , dat de
Afiiatilce- Qeestelijkheid^ dat is de Bisfchoppen, want van de

der Bis- Monniken fpreekt het van zelve, aan hun onder-

fchoppen worpen moesten zijn. Zij hadden zelve eerst gear-

Paus
^°

^^^'^ °'^ ^^ grootheid der Paufen te bevorderen,

maar zagen zich in vervolg van tijd genoodzaakt,

om hen naar de oogen te zien, en zich door hun

gezag te dekken ter behouding van de goederen en

inkomfien, welke zij zich ten nadeele der Wereld-

lijke magt verkregen hadden. De Paufen vervulden

willekeurig verfcheidene Bisdommen , zij verboden

dikwijls aan de Domkapiitels eenen Bisfchop te ver-

kiezen, en behielden zich de begeving van anderen

voor. De 3ietropolitanen verloren hun regt, het-

welk zij voorheen geoefend hadden , om de Bis-

fchoppen onder hun regtsgebied te bevestigen, inte-

gendeel moesten zij zelve hunne bevestiging van den

Paus ontvangen, en voor het Pallium aan denzel-

ven aanzienlijke geldfommcn betalen, als ook hunne

geloofsbelijdenis overzenden; welk een en ander bin-

nen drie maanden na hunne inwijding gefchieden

moest. Zelfs vorderden de Pausfen eenen eed van

alle Aartsbisfc hoppen en Bisfchoppen, vi'aar bij zij

zich tot gehoorzaamheid aan dezelven verpligtten.

—

Uit dit een en ander vloeide fpoedig voort, dat de

Bisfchoppen ook allengs hunne aflwnkelijkheid van

de
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de Paufen in hunnen titel te itennen gaven. Nog in V
de Xlïde eeuw fchreven zij zich enkel van Gods ge- ^^^^

nade. In de Xlllde eeuw integendeel verfchijnen Hoofdft,

de Bisfchoppen met hunne titels van de genade Gods na C. G.

en des Heïltpen Stoeh. Ook hadden zij van den r'^'"ï°73»
^ •' cot 1517,

Paus veel te vreezen , zelfs dat zij door hem afge-—

—

zet werden van hunne ambten en waardigheid. Zoo

kwamen 'er in het jaar 1153 twee Kardinalen, als

Legaten van eugenius III, met zulk een oogmerk

naar Duitschland^ door hen liet Keizer frederik I

ditxi x^artsbisfchop hendrïk van M-entz afzetten en

zijnen Kanfeüer in deszelfs plaats verkiezen. Die-

zelfde Kardinalen velden een gelijk vonnis over bur-

KARD, Bisfchop van EichJIad , met verlof des Kei-

zers, maar als zij met den Aartsbisfchop V2in Blaag^

denburg en andere Bisfchoppen op gelijke wijze wil-

den handelen, belette frederik hen, en liet hun

aanzeggen, om weder naar Rome te reizen. Hoe
zeer ook de Bisfchoppen meestal zich door hunne

onkunde aan den Paus gewillig onderwierpen, ech«

ter waren 'er nog van tijd tot tijd, die koen genoeg

waren, om zich te verzetten. In het jaar 1213 wei-

gerde dus MAURITIUS, Bisfchop van Poitiers , zich

te onderwerpen aan het oordeel van eenige door den

Paus daar toe gevolmagtigde Geestelijken, zeggende:

dat hij in zijn Bisdom Bisfchop en Paus wilde

zijn. Ook beklaagden zij zich menigvuldig over

het heerschzuchtig gedrag van de Pausfelijke Lega-

ten. De Provinciale Sijnoden werden weinig meer

door de MetropoUtanen gehouden en niet dan met

goedkeuring van den Paus , en om deszelfs Decreten

ten
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V ten uitvoer te brengen; maar voornamelijk verloren

BOEK (Je Bisfchoppen veel van liiin gezag door de menig-

Hoofdfl. VLildige beroepen op het Roomfche Hof, waar door

na C. G. de zaken aan hun regtsgebied onttrokken werden.

Jaar) 073.
^{0,1 laatfte gedeelte van dit Tiidvak bood wel

tot 15 17.
°

_ den Bisfchoppen meer dan eene gelegenheid aan ,

om hun gezag op den voet der vorige eeuwen te

herfiellen, indien zij van dezelve hadden willen ge-

bruik maken. Op de herhaalde Kerkvergaderingen,

verfchenen zij trouwens weder als Afgevaardigden

van hunne Kerkgenooifchappen of Gemeenten , ea

gaven op dezelve ook wetten ; maar zij leefden

meestal in twist met hunne Landsvorsten , en zagen

derzelver magt, door zoodanige vergaderingen, toe-

nemen , en zuiken , die zelve magtige en rijke Vors-

ten waren, wilden liever onder een Geestelijk -we*

reldlijk Opperhoofd hunne magt en rijkdom behou-

den 5 dan weder vernederd te worden tot Opzieners

en Leeraars der Kerk.

Vergeefs dus had men zich te Konflam en te Baz£l

bemoeid , om aan de Bisfchoppen hunne oude waar-

digheid te hcrftellen; hen minder afhankelijk van de

Paufen te maken; hunne vrije verkiezingen, met af-

fchaffing van de Pausfelijke Refervatien , weder in te

voeren, en hun een aandeel in het Kerkbeduur in te

ruimen. De Frc.nfchen beweerden daar zelfs , dat de

Bisfchoppen meer waren dan de Kardinalen, die ei-

genlijke raedehulpen van den Paus waren ; nader-

hand geloofden zij ook , door de Pragmatieke SanC"

tie de voorregten hunner Bisfchoppen beveiligd te

hebben; maar bij Qot vervielen zij door het Con-

cor-
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rordaat weder onder de magt van hunne Koningen V

en van de Pausfen. Ook wonnen de Duitfche Bis- ^^^-^

fchoppen weinig door het Weener Concordaat, Over Hoofdfl.

het geheel werden , federt deze groote Kerkelijke na C. G.

vergaderingen , de Bisfchoppen nog afhankelijker
'^j'^j^fy

"

van de Paufen dan voorheen. Hunne verpligting, ,

om hunne gehoorzaamheid aan den Paus met cenen

eed te bevestigen, bleef voortduren. Hierom fchre-

ven zich vele Bisfchoppen en Aartsbisfchoppen niet

alleen van Gods genade, (^Dei gratia, mijeratione

divina, permisfione divina , Deo auctore; ) maar ook

te gelijk van de genade des ApostoUfchen Stoels,

Hoe zeer echter de Bisfchoppen en voornainelijk Heften

«fe Metropolitanen onder hunnen Geestelijken Mo- ^''' ^'o^^^^-

ren der
narch vernederd waren, zij bleven evenwel nog aan- ceeste-

merkelijke overblijffelen van hun oud gezag en aan- üjlilieid.

zien behouden. Men vindt fporen , doch hoe lan-'

ger hoe zeldzamer, dat hun eernamen gegeven wer-

den, welke naderhand alleen aan de Paufen eigen

zijn geworden. De Abt bernhard van Clariveaux

noemt den Aartsbisfchop van Mentz Beatisfimus

Pater en Sanctitas Vestra in zijne Brieven^ elders'

komt de titel Sanctisjimus Pater voor. Zij genotea

de hoogfte eerbewijzingen , zelfs van Koningen en

Grooten , zoo leidde Koning hendrik II van En-

geland het paard, waar de Aartsbisfchop thomas
BECKET op zat, bij den toom; ook hadden zij 'den

voorrang boven alle Wereldlijke Grooten, zelfs bo-

ven de bloedverwanten der Koningen , derzelver Ge-

malinnen en Kinderen alleen uitgezonderd.

Reeds in het vorig Tijdperk hebben wij gezien,

XVII. Deel. Z hoe
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V hoe de Geestelijkheid vele landerijen, lieden , kas-

BOTK teclen , tollen, het regt der munte en andere lands'

Hoofdd. heerlijks regten bezat , door giften en gtfchenken

,

na C. G. maar thans verkregen zij ook veel door koop en rui-

10^1^17 ''^''^' "^^^^ ^y kwamen leensn ^ welke hun opgedra-

^ gen werden, {feitda obJata ,') of uit beginfelen van

godsvrucht , of dat men hun die goederen verkocht

en weder van hen te leen ontving. Evenwel hadden

de Vorsten daar vervolgens ook hunne ftaatkundige

oogmerken mede, namelijk, om zich dus met Je

zaken der Bisdommen, Abdijen enz. te kunnen be-

moeijen , waarom zelfs Keizers Vafallen van Bis-

fchoppen werden. Van daar de groote Leenhoven

der Bisfchoppen, en ook fomtijds van Abten. De

Bisfchoppen van TFiirtsbtirg telden tusfchen de jaren

1290 en 1303 onder hunne Leenmannen 13 Familien

van Vorsten en Graven , 5 uit den Heerenftand

,

370 uit den Adel en Ridderftand.

Nog was het een tot hier toe ongewoon middel,

waar door de Geestelijkheid goederen en bezittingen

verkreeg , dat de Bisfchoppen aan het hoofd van

legers Heidenfche Volken beoorloogden, en dezelve

tot het Christendom noodzaakten, waar bij zij zich

een groot deel van derzelver land toeëigenden, en

aan hun Kerspel trokken, ook werden in dezelve

nieuwe Bisdommen aangelegd. Ook droegen ver-

fcheidene Kerkvergaderingen zorge, om de goederen

der Geestelijken te vermeerderen , door te befluiten

,

dat niemand zijn Testament of uiterften wil anders

mogt maken dan in tegenwoordigheid van eenen

parochiegeestelijken. Zoo was het belluit eener

Kerk-
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Kerkvergadering te /irks in het jaar 1275 (), en v
van meer andere. Ligt begrijpt men, dat 'er geene boek

erfmaking, op deze wijze, gefchiedde, zonder dat
f-ioof-jf^^

aan de Geestelijkheid en de Kerk gedacht werd ; na C. G.

ook zorgde de Kerkvergadering ijverig , dat zulke ^^^[^\l'

uiterfte willen fpoedig bekend gemaakt werden, men ^
las op haar beveleene lijst derzelven in de Kerk voor,

men deed gebeden voor de overledenen , en wekte de

Toehoorders op, om ten minften een Vaderons \oor

dezelve op te zeggen.

De kruistogten waren insgelijks eene rijke bron

van winst voor de Kloosters , aizoo vele Grooten

,

Edellieden en anderen , hurne goederen voor gerin-

gen prijs aan de Kloosters enz. verkochten of zelfs

wegfchonken, op de rijke verwachtingen, welke zij

in de landen der Ongeloovigen zich verbeeldden. De

aanwinflen, welke de Geestelijkheid voor zich in

het Oosten maakte, gingen wel alle weder verloren,

maar de Ridelerordens ^ welke uit deze kruistogten

ontftonden , bekwamen uitgeftrekte bezittingen in

het Westen , welke den grond van het Kerkelijk

gebied vergrootten.

En met dit al komen 'er in de fchriften derGees-

telijken van deze eeuwen menigvuldi,f^e klagten voor,

%ver heroQv'ing en verlies van hunne goederen^ ock

zijn 'er in de Xlllde eeuw eenige Kerkelijke ftrafFen

op verfcheidene Kerkvergaderingen bepaald , tegen

het zoogenoemde nederwerpen^ dat is, in den ftijl

van het oude vutstregt der Duitfchers, gevangenne-

men

(*) HARDüiN. T, VIII. Act. Concill. p. 728. Can. 8.
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V inen van Geestelijken. Dit écn en ander zou onbe*

BOER grijpeUik zijn , indien men niet bedacht , dat de ver-

Hoofdft. bazende aanwas van Kerl:eiijke rijkdommen den af-

na C. G. gunst der Leeken te meer verwekte , hoe minder
jaario73-

^^^2.tUt tot welzijn van het aleemeen hefteed wer-
tot 15 17.

• °

m den, en dat de Bisfchoppen zich in allerhande üaat-

kundige en kFijgsverfchillen mengden , als ook de

geest van die tijden , welke zich in onophoudelijke

veden of bijzondere oorlogen openbaarde. Ook blijkt

het , dat de Bi?fchoppen , niettegenftaande deze klagr

ten, zich meer en meer bezittingen en zelfs lands-

heerlijke regten verkregen. De Aartsbislchop van

Niederoos , ( Nidrofia , thans Drontheim
, ) in Noor-

ivegen , beweerde zelfs in het jaar 1273, dat het

geheele Koningrijk Noorn'cgen van zijn Aartsbisdom

afhankelijk was.

Niettegenftaande het aanzien der Geestelijkheid dus

ten dezen tijde ten hoogden top geklommen was,

vond men echter l)ier en daar ten allen tijde lieden

,

die beweerden , dat al deze uitwendige pracht en

heerlijkheid voor de Opzieners der Kerk niet voeg-

de; fomtijds vonden zelfs de Geestelij.ken noodig,

deze aanmerkingen , zoo veel zij konden , tegen te

fpreken. Een der bekwaamden onder hen, otto,

V>\s[c\voT(iV^n Freyfingen , kon niet nalaten, deze fnaar

te roeren in zijne Chroniek ( * ) : Den Lezer op>-

merkzaam gemaakt hebbende op de wonderbare

fchikking van God, waar door hij zijne verdrukte

Kerk onder konstantyn den Grooten zoo zeer

ver-

(*) Prolog. L. IV. Chrov.kor,
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verhoogd hu J , dat heel Jpoedig dz I Jeeren der We- V
reld het Opperhoofd 'd^r Kerk te voet gevallen en °^^'^

Koningen door denzelven geoordeeld zijn , erkent Hoofüft.

hij, dat hier eene vraag van gewigt ontgaat. „Som- na C. G.

Hiigen," fchrijfc hij, „ gelooven, onder een voor- 1^^^^!°^^'

wciidfel van GoJsJienst, anderen met betrekking tot «

de Wereldlijke waardigheid en de vermindering van

het Koninklijk gezag, dat deze tijdelijke heerlijkheid

en eere den Priesteren van christus, aan welken

de heerlijkheid van het Koningrijk der Hemelen be-

loofd is, niet geoorloofd zij; ook halen zij vele

gronden voor hnn gevoelen^ aan. Twee perfonen

,

zeggen zij, zijn van God in de Kerk vastgefteld :

de Priesterlijke en de Koninklijke. De eerfle moet

de Sacramenten van christus bedienen , en het

Kerkelijk gerigt met het Geestelijk zwaard houden;

maar de andere draagt het ligchamelijke zwaard te-

gen de vijanden der Kerk, om de armen en de Kerk

tegen den aanval der kwaden te verdedigen, de on-

deugenden te ftraffen , en het Wereldlijk gerigt te

honden. Dit zijn de twee zwaarden, welke in de

Lijdensgefchiedenis des Heeren voorkomen ; doch

men leest, dat petrus 'er maar één gebruikt heeft.

Gelijkerwijze dus tot het Geestelijke zwaard ook

Geestelijke bezittingen , dat is , tienden , eerftelin-

gen, vrijwillige giften der geloovigen enz. behoo-

ren; zoo zijn aan het ligchamelijke alle aardfche

waardigheden, Hertogdommen, Graaffchappen enz.

onderworpen. Maar God heeft gewild , dat dit or-

denlijk en niet verward , dat is , niet te gelijk in

één perfoon, maar afzonderlijk in de twee genoem-

^3 de.
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V de, in zijne Kerk zijn zou. Geen van beiden mag

BOEK dus zich dat aanmatigen, wat den anderen toekomt,

Hoofdft. ^^^ brengen zij vele getuigenisfen bij uit de Schrift

,

na C. G als ook voorbeelden des Heeren en der Heiligen

,

Jaari073, ^^^ als de woorden: Geef den Keizer^ wat des
tot 151 7.

•' '

. Keizers is ! enz. , den Ichattingpenning , welken de

Heer voor zich zelven en voor petrus betaald

heeft; de verklaring van den Apostel, dat alle magt

van God is, met welke hij niet petrus, die toen

op den Roomfchen Bisfchopsftoel zat , maar den

fiioodden en goddeloosten mensch nero benoemd

heeft, als den door Gods wil geftelden Koning der

aarde. Voorts dat alle bezittingen uit de gunst der

Vorsten afkomllig zijn, bewijzen zij uit augusti-

NUS."

Op dit alles antwoordt Bisfchop otto het vol-

gende: 5, De Heere heeft zijne Kerk met wereldlijke

waardigheden , welke men Regalien noemt , willen

vereeren ; want dat dit volgens Gods fchikking ge-

fchied is, bewijst de boven opgegeven grond. Bo-

vendien, het is niet geloofeijk, dat Christus zou

toegelaten hebben, dat zijne Kerk, zijne bruid, zijn

ligchaam, aan welke hij zijnen geest tot een' bruid-

fchat zal gefchonken hebben, door den geest der

dwaling zou bedrogen worden. Men vindt boven-

dien mannen van onloochenbare heiligheid, van wel-

ken men gelooft, dat zij in het bezit van deze we-

reldlijke regten evenwel het Rijk van God verwor-

ven hebben. Op deze en andere wijze kan men be-

wijzen , dat zoo wel konstantyn regtmatig aan

de Kerk Regalien gegeven heeft , als dat het deze
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geoorloofd was, om die aan te nemen. Want, V
wanneer zij vragen , met welk regt de Koningen de- ^"^^-^

zelve bezitten? dan antwoorden zij: door de verkie- Hoofdft.

zing des volks en het beftuur van God. Hecfc dus ^^ C. G.

God daar niet onregtvaardig in geliandeld , dat hij {H^lrll*
verordend heeft, dat de gemelde eere den Koningen —
zou toegedeeld worden : hoe veel minder mag men

hem deswegens onregtvaardig noemen , dat dezelve

eer naar zijne fchikking van dien perloon, op de

Kerkelijken overgebragt is geworden. Eindelijk, in-

dien hij volgens zijne befchikking zoo wel hier als

daar gewild heeft, dat de verkiezing des volks en

de overgave van den Vorst onderling zouden over-

eenftemmen: zoo moet men gelooven, dat noch de

Vorst ^dit onregtmatig overgegeven , noch de Kerk

het op eene ongeoorloofde wijze aangenomen heb-

be. Zegt gij, het was aan dien perfoon vergund

geweest, wat aan dezen wegens de heiligheid van

hun ambt noch betamelijk noch nuttig zij: zoo be-

ken ik , geene andere uitvlugt te weten , dan dat

heilige mannen van zoo Apostolisch geloof en ver-

dienden , als SILVESTER , GREGORIUS , ULRICH ,

BONIFACIUS, LAMPERT, GOTHARD , Cn ZOO Vele

anderen meer, deze regten bezeten hebben. Als ik

naar mijn gevoel zal fpreken, of de tegenwoordige

verhooging der Kerk Gode meer behage, dan hare

voormalige nederigheid, dan beken ik, dat ik zulks

volftrekt niet wete. De eerfte tocftand fchijnt beter

geweest te zijn; deze gelukzaliger te v/czen. Doch

ik voege mij bij de Roomfche Kerk, van welke ilc

jeheel niet twijfele, dat zij op de vaste fteenrots

^4 «e-
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V gebouwd is; ik geloove , dat men gelooven moet,

BOEK YjQi 2ij gelooft, en dat zij hare bezittingen op eene

Hoofdrt. geoorloofde wijze verkregen heeft. Want dat zij

na C. G. door geene dwalingen verleid kan woruen , bewijzen

tot'"i^i7
^^ woorden: De poorten der Helle zullen haar niet

—-— overweldigen; en dat haar geloof eeuwig blijven

zal, blijkt uit de woorden: Ik heb voor u gebe-

den, petrus! dat uw geloof niet ophoudel Maar

dat door haar gezag en voorbeeld alle bedenkelijk-

heid in deze tvvistvrage weggenomen zal worden

,

ligt in ^^w geheimen zin der woorden : Steek af
naar de diepte, en ^verp het net uit om te van-

gen l''' — De Bisfchop bedint daar mede, dat hij

door deze opheldering niemand beletten wil , om

dieper in dit onderwerp in te dringen : en in der

daad iemand zou ongemeen ligt te voldoen moeten

zijn , wien zijn antwoord voldoen zou kunnen.

Over het gemeen vond de Geestelijkheid meer

l^rach'^ von overtuiging in hare Excommunicatie en

interdict , ook verdedigde zij hare regten met de

wereldlijke wapenen in de hand, gelijk zij ook hare

vrijdommen, {^Indemniteit ^'^ van alle belastingen en

fehattingen , als ook van alle wereldlijk regtsgebied

in Kerkelijke zaken beweerde; alleen werd zij, in

bui'engewone gevallen, bij kruistogten enz. vrijwil-

lig gefchat, zoo als door de zoogenoemde tienden

van Saladyn enz. , maar anders verboden haar de

Paufen uitdrukkelijk , aan de Vorsten eenige belas-

tingen op te brengen. Zij hadden hun Kerkelijk

regtsgebied, maar daar mede niet vergenoegd, trok-

ken zij ook burgerlijke zaken voor hunne regtbank,

waar
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waar in de Paufen hun de hand boden, en met hun y
voorbeeld voorgingen. ^^^

Door het een en ander kregen de Bisfchoppelijke Hoofdft.

Regtbanken ook in deze eeuwen eene andere gedaan- na C. G,

te. Zij plagten de waarneming derzelve in hunnen Iq^j^^^*

naam aan hunne Archtdiaconi
^ ( Aartsdiakenen , ) »

welk Kerkelijk ambt reeds op het einde der IVde Archidia-

eeuw was ingevoerd , aantebevelen , maar deze ma-
officiales

tigden zich allengs dit regtsgebied zelve aan , en daar

zij te voren de Bisfchoppen plagten te verzeilen op

de Kerkvergaderingen of Synoden in hun Kerspel ,

welke als het ware Kerkevifitat'ien verbeeldden , hiel-

den zij dezelve vervolgens in naam van den Bis-

fchop, en begonnen van lieverlede eigendunkelijk te

handelen , en deden zelfs , zonder den Bisfchop

,

verkiezingen, wanneer eene plaats van Aartsdiaken

openviel. Hier uit ontflonden meermalen verfchillen

tu.sfchen hen en de Bisfchoppen, waar over de Pau-

fen dan uitfpraak deden en bepalingen maakten.

Om de ondernemingen dezer Aartsdiakenen tegen

te werken , fielden de Bisfchoppen zekere van hen

afhankelijke ambtenaren aan , die zij Vicarii ^ Offt-

ciales en yustitiarii noemden, wier oorfprong niet

veel ouder kan zijn dan in de XlIIde eeuw; eerst

fchijnen de Vicaris van den Bisfchop en deszelfs

Offictaïis dezelfde perfonen geweest te zijn, nader*

hand wordt 'er tusfchen hen onderfcheid gemaakt.

Het regtsgebied van de Bisfchoppen werd nogtans

zeer bepaald, doordien zeer vele zaken bij beroep

voor liet Pausfelijk Gerigtshof getrokken, en vele

zaken en gevallen voor. hetzelve voorbehouden ble-

Z 5 ven.
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V ven , welke men Cafus refervati noemde, en die Xt
BOEK Rome moesten afgedaan worden.

Hoofdft. ÖO'^h daartegen droegen de Pauren ook te meer
na C. G zorge, dat geene Geestelijken voor Wereldlijke Regt-

2^151^7. b^"!^^" mogten worden te regt gefield, maar verbo-_— den zulks op ftrafFe van den ban en interdict.

Voor alle deze voorregten en rijkdommen der

Geestelijken werd aanhoudend gezorgd, hoe zeer in

de XJVde en XVde eeuw zich vele ftemmen daar-

tegen hooren lieten. Voornamelijk mishaagden de-

zelve aan Keizer lodevvyk van Beyeren , die ge-

ategd zal hebben, al kon hij van drek ^eld maken

^

ibö« hij daar voor nog geene Domjiiften oprigten;

wanneer, in het begin der XVde eeuw, hendrik

IV, Koning van Engeland, zware fubfidien eischte

van het Lagerhuis of Huis der Gemeente , ftelde

hetzelve voor, dat men alle wereldlijke goederen der

Geestelijkheid intrekken en daar van eene duurzame

bron voor de behoeften van den Staat maken zou;

maar de Gemeenten konden hun oogmerk niet be-

reiken, alzoo HENDRIK al te zeer de Geestelijken

begunftigde. Terwijl zelfs hier en daar enkelden

zich beklaagden , werden op vele Kerkvergaderingen

deze voorregten gehandhaafd, en ook door de Pau-

fen alle eigendunkelijk gebruik van Kerkelijke goede-

ren tot wereldlijke oogmerken op ftraffe van den

ban bij herhaling verboden.

Zeden der De Banoefeningen , welke de Bisfchoppen uitoe»

?, ?^^.^i fenden , moesten , gelijk men voorwendde , ten doel
Inl.heid.

-> o j

hebben, de ondeugden te ft/affen en te ftuiten, en

de zeden te beleren, maar helaas! de GeeSLelljkheid
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zélve was hoogst bedorven en zedeloos. In de Ge- V
fchiedenis der Paufen hebben wij voorbeelden ge- ^^^

noeg gehad, hoe het te Rome en aan het Roomfche Hoofdfï.

Hof gefield was , ten aanzien der zedelijkheid. Wij na C. G.

hebben de afzigtelijkfte teekeningen van dat HofJ^^j^J^]

door den Heiligen bernhard ,
joan van Salisbury—

—

enz. ontworpen , befchouwd. „ De (tank van dat

Hof," zegt de laatstgenoemde (*) ,
„die uit deszelfs

woeker, rooverij en fimonie ontftond , dampte den

vuilften rook tot aan de wolken uit."

De Geestelijkheid over het geheel was ten uiterlten

verbasterd , en deze verbastering fchijnt bijkans omtrent

het midden derXIIde eeuw haar hoogfte toppunt be-

reikt te hebben, en geen wonder, daar zij ftraffeloos

misdeed, en met eenige boetdoeningen , vasten enz.

zelfs groote euveldaden verzoenen kon, terwijl de

langdurige twist over de Investituur alle zedelijkheid

verder vernietigde. Men kan deze verdorvenheid

der Geestelijkheid ten dien tijde door verfcheidene

bewijzen aantoonen; door het boek van geroh of

GERHOH, die als Proost van het Klooster Rekkers»

berg in Beyeren in het jaar 11 69 geftorven is: Ex'

pofitio in Pfalmum LXIV, five Liber de Corrupte

Eccleji<z Statu ad Eugenium III. Papam^ hoewel

hi} in hetzelve flechts eenige bijzondere ftukken aan*

roert; maar voornamelijk behooren hier toe Sijnoda»

k wetten en befluiten , door welke Aartsbisfchoppen

en Bisfchoppen , die zelve hervorming van zeden

aoodig hadden , de lager Geestelijken zochten te

ver-

(*) Hiit. Maj. p. 655.
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V verbeteren. Meermnlcn werd den Geestelijken ver-

BOEK boden , tappers huizen te bezoeken en zich dronken

Hoofdfl. *^ drinken, te dobbelen, zich inet Nonnen te ver-

na C. G maken , wapenen te voeren , deel aan tournooifpelen

tot^iKn ^" andere fchouwtooneelen te nemen , onkuifche ver-

I. keering met vrouwlieden, fimonie enz. De Parijfche

Sijnode in het jaar 1212 verbood ook de hooger

Geestelijkheid het vloeken en zweeren , op de jagt

en vogelvangst te gaan , te dobbelen , of firaonie te

plegen. Scherpe verwijtingen gaf Paus alexander

IV", in het jaar 1257, aan den Aartsbisfchop van

Saltzburg en de Bisfchoppen aan hem onderhoorig,

in eenen Brief, grootendeels door aventinus (*)
bewaard: ,, Gij Priesters," zegt hij onder ande-

ren , „ zijt het verderf en het algemeen oordeel

van den Christelijken Godsdienst — door ongebon-

dene vrijheid zijt gijlieden verflimmerd; en de over-

vloed bederft u. Openlijk , voor de oogen van alle

man, onderhoudt gij hoeren, tot groot nadeel der

Christelijke Kudde , en evenwel durft gij , met een

onbefchaamd voorhoofd, te offeren."

Kriigs- Bijzonder maakten de Geestelijken zich aan drie

zugtige
hoofdgebreken fchuldig, aan krügszuchtige gezind-

geestder " ^ -^ o a .

Oeestelij- heid , aan Jimonie . en o?ikuischheid. Hoe zeer de

^^"' krijgszuchtige geest in de vorige eeuwen reeds de

Geestelijken belieerschte, nooit echter vertoonde de-

zelve zich meer dan in de XlIJe en XlIIde eeuwen.

Hier toe gaven de kruhtogten- al veel aanleiding ,

dewijl Bisfchoppen, Abten, Priesters en Monniken

aan

C*) Annal, Boior. L. VII, C. 7. p. 66%,
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lan anderen een voorbeeUl geloofden te moeten ge- v
ven, in het aannemen van het kruis; ja ons is zelfs '^oek

in de Gefchiedenis der Paufen een Paus voorgeko- Hoofdfl,

men, die op het punt ftond, om in perfoon tegen na C. G.
Ï33r 1 07^*

de Turken te veld te trekken. De oorlogen tus-
J^^ ^^^J^

fchen de Gihellinen of Kerkelijken en IVelfen of

Pausfelijken
, gaven ook menigen Bisichop de wape-

nen in handen. Eindelijk het zoogenoemde vuist-

regt in Duitschland noodzaakte, als het ware, de

Bisfchoppen, om hunne bezittingen gewapenderhand

te verdedigen. Ook onze Vaderlandfche Gefchiede-

nisfen leeren ons, hoe vele en hoe hevige oorlogen

de Bisfchoppen van Utrecht in deze eeuwen gevoerd

hebben. Vermaard is onder anderen de Gefchiede-

nis van dien Bisfchop van Beauv^is , filip van

DREux, een bloedverwant van den Franfchen Ko-

ning, wien RiCHARD leeuwenhart. Koning van-

Engeland^ in een gevecht in het jaar 1197 gevan-

gen gekregen had. Volgens den Engelfchen Ge-

fchiedfchrijver willem vai^ newbridge werd hij

te Rouen gekluisterd en met zoo veel ijzer beladen,

als naauwelijks een ezel of paard zou hebben kun-

nen dragen. De Bisfchop wendde zich tot den

Paus , om op deszelfs voorfpraak ontflagen te wor-

den , maar deze overwegende , dat de Koning hem

niet predikende maar vechtende gevangen genomen

had , wilde zich zijner niet aantrekken , maar gaf

hera veel eer eene beftrafTing, omdat hij in plaats

van naar den Bisfcliopsftaf naar de Lans getast had.

Doch volgens een ander verhaal, zal de Koning,

als de Paus van hem het oniilag van den Bisfchop ,
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V zijnen Zoon , begeerde , aan den Paus het bebloedde

BOEK harnas gezonden hebben, in hetwelk de Bisfchop

Hoofdrt. gevangen was genomen, met bijvoeging van deze

na C. G. woorden uit de Gefchiedenis van jozef: Beziet ^

^t^^J^y' ^f ^'^ «)w Zoons rok zij? Vele kundige lieden

m verhieven hier tegen wel hunne üem , zoo als ivo

VAN CASTRES , piETER. VAN BLOis eu anderen ,

maar zonder vriicht; vergeefs werd het oorlogen en

voeren van wapenen aan de Geestelijken door ver-

fcheidene Kerkvergaderingen verboden; ook fchenen

de Paufcn nu en dan zich daartegen te verklaren,

maar daar deze zelve een voorbeeld gaven , en oor-

logen voerden, werd naar deze verboden weinig ge-

luisterd, ook gaf het Leenregt van dezen tijd den

Bisfchoppen en Abten fchijnbare voorwendfels , te

meer, daar zij ook Wereldlijke Vorsten waren, en

fommigen in Duitschland zelfs Rijksvorsten. On-

der de voorbeelden van krijgszuchtige Bisfchoppen

verdient bijzonder gemeld te worden zekere Bisfchop

van Eichflad^ omtrent het jaar 1489, die een heel

lang vrolijk man was, die, als hij eens naar het

Raadhuis ging, waar hij op last van Keizer fre-

DERiK III te regt moest ftaan, onder zijn* rok een

volkomen harnas en een Bcijersch lang Rappier,

met een lang gevest van herfenpannen gemaakt, op

zijde had , en die zich dikwijls had laten verluiden

,

dat hij moeds genoeg had, om met vijf Beyerfche»

eenen kans te wagen, als zij hem eerlijk aanvielen."

Eindelijk, daar Paus juliüs II, den Paus en den

Veldheer, gelijk wij gezien hebben, in zoo hoogen

graad vereenigde, behoeven wij oas niet te verwon-



GESCHIEDENIS. ^^7

<Ieren, dat ook andere Prelaten aan het hoofd der v
foldateii durfden optrekken, gelijk zij nog twee hon- ^^*

derd jaren na hem gedaan hebben, Hoofdfl.

Veel meer algemeen waren in deze eeuw de klag» na C. G.-

ten over de Simonie der Geestelijkheid , doch de {^^-^Jiy

beteekenis van dezen naam werd zoo ver uitgeftrekt,

dat men 'er op het laatst naauvvelijks een juist denk- Simonie

, . ^ ,

'
^^„ der Gees-

beeld van maken kan. Sedert gregorius vil ver- teijji^lieid

ftonden de Pausfen door Simonie niet meer bloote*

lijk het koopen en verkoopen van Geestelijke amb-

ten, en met dezelve eene gewaande gave des Heil.

Geestes ; maar ook het onloochenbaar regt der

Vorsten , cm de Prelaten , hunne Leenmannen , met

de Regalien^ bijzonder door het overgeven vaa

cenen ftaf en eenen ring, te beleenen. Geiijk het

te koop üellen van Geestelijke ambten aan het Hof

van Keizer hendrik IV, de eerde aanleiding gaf,

om hem Simonie te last te leggen, zoo werden al

fpoedig de Investituren der Bisfchoppen ook daar

onder begrepen, als of deze gezamenlijk op die wij-

ze hunne ambten gekocht hadden , of als ware het

daar bij de mcening der Keizeren , om aan dezelven

door hunne beleening eenige Geestelijke gave en be-

kwaamheid te fchenken; deze regel van gregorius

VII is ook in het Decreet van gratiaan ingevoegd,

In de Decretalen van gregorius IX komen nog

verfcheidene bevelen en befluiten van Pausfen na den

tijd van gratianus omtrent de Simonie voor. Dus

verbood alexander III op de Synode te Tours in

het jaar 11 63, dat aan de genen, die in den Mon-

lükeniland v^rilden treden, (f«f ad religionem trans-

in
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V ire voluerint,') geen geld gevorderd; ook geene

BOEK Prior- of Kapellaanfchappen van Monniken of Gees-

Hoofdft. ï^^y'^^" ™^^ aftrek der tiendendeels der inkomften

na c. G. verkocht ; noch van den genen , aan vvien zij toe-

jaario73
y^j-tiouwd werden, eenig geld voor het overdoen

tot 1517.

j , derzelven zou begeerd worden ; alzoo de Kerkva-

ders dit alles voor Simonie verklaard hadden. Ook

zou voor begrafenis^ en hst ontvangen van den ge-

wijden olie geen geld betaald worden, ook zou gee-

ne oude gewoonte iemand in zoodanig geval ver-

fchoonen, en dergelijke geboden herhaalde hij ook

op andere Sijnoden. Vreemd ondertusfchen is het,

dat iNNOCENTius III dcza geboden van alexan-

DER ni regelregt tegenfpreekt , wanneer hij het eene-

loffelijke gewoonte en vrome godsvrucht der geloo-

vigen noemt, wanneer zij aan den Priester voor het

inzegenen van huwelijken , voor begrafenisfen enz. ,

iets geven; ja het aan eene ketterfche boosheid toe-

fchrijft, als men zulk eene gewoonte wilde atfchaf»

fen. —
Doch , hoe zeer Kerkvergaderingen en Pausfeo;

zich beijverden , om de Simonie te weeren ; de.

lievigile klagten worden echter in deze eeuwen

aani!;eheven over de Simonie der Paufen zelve en

van het Pausfelijke Hof^ bij hetwelk alles veil

en voor geld te koop was
, ja verfcheidene Pau-

fen hebben hunne waardigheid door omkooping en

geld verkregen , gelijk wij in derzelver Gefchiedenis

gezien hebben ; ook weten de aanhangers van de

Paufen tot derzelver verfchooning niets anders in te

brengen, dan de onaoozele onderfcheiding tusfchei\

den
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den Paus^ den ^postolifchen Stoel ^ en het Room- V
fche Hof. ««^^"^

Tegen geene buitenfporigheid der Geestelijkheid Hoofdft.

komen in deze eeuwen meer wetten voor dan tegen n^i C. G.

derzclver onkuischheid en ontuchtige zeden; fchoon
^^^ j_^^*

men in der daad tot dezelve de deur openzette door

het verbieden van het huwelijk aan dezen (land ,
9"^"^*
(the en

niettegenftaande men het huwelijk tot een Sacrament flechte

gemaakt had; hier bij echter verdient in het oog ^'-fd'^n der

Geeste-
gehouden te worden, dat men, wanneer Geestelii-

jjjj,|^,.jj^

ken echte vrouwen trouwden, men dit met hoererij Het hu-

verwarde, en zulke echte vrouwen niet anders dan ^^^ J''^^"
' haar ver-

als Bijzitten aanmerken wilde. Trouwens , het ver- boden,

bod van huwelijken vond aanvanktlijk en zelfs van

tijd tot tijd hevigen tegenftand bij velen.. Als re-

denen voor dit verbod werden bijgebragt de heilig-

heid en eerwaardigheid van den Geestelijken (tand,

die van alle bevlekkingen en onreinhedcn vrij be-

hoorde te blijven , maar in der daad , is 'er alie

grond, om de ware reden te zoeken in de (laat-

kunde der Paufen, die, door dit verbod, de Gees-

telijken aan de Maatfchappelijke en Burgerverpligtin-

gen onttrok , en aan zich alleen verbond , gelijk

zelfs op de Kerkvergadering van Trente de Kardi-

naal van Carpi in het Paufeiijk Confi'torie zelf be-

kende, dat de vergunning aan de Geesteli'kheid van

zijn' tijd, om te mogen trouwen, heel Cpoedig de

heerfchappij van den Paus binnen de muren van

Home beperken zou.

Toen GREGORius VU den Priesteren het hu^veliik

verbood , vond hij in Duitschland veel legendnnd

,

XVII. DfiEL. Aa ge-
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V geUjk wij elders reeds gezien hebben, maar ook nirt

BOEK niJnder in andere landen. Eene Kerkvergadering in

Hoofdn. Engeland te Winchester in het jaar 1076, verbood

na C. r.. wel a.m de Kanunniken echte vrouwen te hebben ,

lot
'^1 ^"17 "'^^^ vergunde nogtans aan de getrouwde Priesters

ten platten lande , hunne vrouwen te behouden.

Evenwel verordende Koning willem de Verove-

raar^ die toch den Paufen niet zeer onderdanig

wns , op eene vergadering van zijne Geestelijke en

Wereldlijke Stenden , in Normandie , in het jaar

ic8o, dat geene Priesters, Diakenen en Subdiake-

nen , ook gecne Kanunniken , eene vrouw zouden

hebbeu. Doch als in ditzelfde land joan , Aarts-

bisfchop van Rouaan , op eene Sijnode in deze

ftad, zijne Priesters wilde noodzaken , om hunne

bijzitten, (zoo het niet waarlijk hunne echte vrou-

wen waren , ) te laten gaan , wierpen zij hem met

fteenen, zoo dat hij uit de Kerk de vlugt moest

nemen, fchreeuwende : ê God! de Heidenen zijn

in uw erfdeel gevallen J ( Deus ! venerunt gent&s iu

hóireditatem tuam

!

)

URBANus II vernieuwde de wet van grecoriü$

tegen het huwelijk der Geestelijken in het jaar 1089,

onder deze ftraf , dat, indien zij niet van hunne

vrouwen fcheiden wilden , de Vorsten geregrigd zou-

den zijn , om die tot Slavinnen te maken. Zijn op-

volger PASCHALis n, die tot het jaar iiio regeer*

de, ondervond echter, dat deze wet niet volftrekt

overal ingevoerd kon worden ; zoodat hij daar in

toegeven moest, anselmus , Aarrsbisfchop van

Canterbury , raadpleegde hem , of men van getrouw*

de
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^e Priesters, als *er geene anderen voorhanden wa- V"

ren, in zijne laatfte uren het Avondmaal mogt ont- '^^^

vangen? en wat men doen moest, als deze Prics- Hoofdit.

ters weigerden , hetzelve te geven , omdat men hun- na C. G.

nt Misfen niet had bijgewoond? zijn antwoord was, ^^^ i<i%\

dat het in zulken toeftand beter was , het Avond- .

maal toch van eenigen Priester ie ontvangen, dan

het geheel te misfen; en indien zulk een Priester

hetzelve weigerde, moest hij als een moordenaar der

ziele geftraft worden. Op eene nadere vraag van

ANSELMUS vergunde de Paus ook, dat men zonen

van zulke Priesteren tot Kerkelijke ambten bevorde-

ren zoude. In Engeland, gelijk ook in Norman-

<ilë, bleven vele Priesters nog bij hun voorregt, om
vrouwen te trouwen, en zelfs aan hunne zonen hunne

parochien erfelijk na te laten , en hunne dochters

van Kerkelijke goederen een uitzet ten huwelijk me-

de te geven.

CALiXTus II deed nieuwe pogingen, om dit hu-

welijksverbod algemeen te maken, en herhaalde het-

zelve op ftralFe van den ban, op eene Kerkvergade-

ring te Rheims in het jaar 11 19. goiffred , Aarts-

bisfchop van Rouan , van deze vergadering naar huis

gekeerd, wilde op eene bijzondere Sijnode in zijn

regtsgebied de wet ten uitvoer brengen, maar zijne

Priesters verzetten zich daar tegen , waar op hij

,

gramdoorig de vergadering uitloopende, zijne wacht

met ftokken gewapend , binnenriep , die de Priester?

in de Kerk zelve onbarmhartig afklopten , waar na

de Aartsbisfchop de Kerk met nieuw wijwater hei-

ligde. Ten dezen tijd kwam 'er tegen geraelden

Aa 2 Paus
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V Paus uit hoofde van dit huwelijksverbod het volgen-

^°^^ de fchimpfchrift uit:

Hootdlt. Q ijQpg Caüxte , nunc omnis clerus oditte,
na U. Lr. Quondam Prcsbijteri poteiant uxoiiluis uti

,

tr,t .ei^* ^^^'- '^s'^r^^x'stij postquam tu Papa fuisci.

Ergo tuum raerito nomen habent oJio.

Maar juist in Er.geland vond men ook middelen,

om deze firenge wet te ontwijken. Bovendien ge-

beurde daar een tooneel , hetwelk het Pausfelijk Hof

befchamen, en den Priesteren tegen hetzelve dienen

moest. Eene Kerkvergadering te Londen^ in het

jaar 1125, toen reeds honorius II op den Pausfe-

liiken Stoel zat , verbood den Priesteren , onder

ylpostoïisch gezag, alle bijwoning met vrouwsperfo-

nen, het huwelijk en concubinaat, maar diezelfde

Pausfelijke Legaat, de Kardinaal joannes de cre-

MA , onder wiens voorzitting deze vergadering ge-

houden was, die het de grootfte zonde genoemd

had, wanneer iemand van de zijde eener hoere op-

ftond, om het ligchaam van christus voort te

brengen, {conficere,') werd denzelfden avond, als

hij dien dag de Mis gevierd had, in een hoerhuis

overvallen (*).

Hoe zeer dus de ervaring het onnatuurlijke en on-

bedachtzame van dit huwelijksverbod leerde, even-

wel gingen de Paufen en Bisfchoppen voort , het

huwelijk te verbieden , en even daar door hoererg

en ontucht te vermeerderen , hoewel desniettegen-

flaande in vele landen het huwelijk der Geestelijken

in

(*) MATTH. PARIS. Hiü. Mdj. p. 70.
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fn gebruik bleef. In Ierland waren zelfs de Bis- V
fcJiofpen tot het midden der Xllde eeuw nog ge- ^^^

trouvvd, ook in Z'.veden en Denemarken. Hoofdft.

GR.ATIANUS zclvc ifl Zijne verzameling voor het "^ C. G.

Kerkelijke regt behandelt dat onderwerp, en hadt
j^j, [^J

plaatfen uit de Kerkvaders aan, die wel een tweede •

huwelijk der Geestelijken afkeuren, maar het eerfte

huwelijk dulden, zonder te eifchen, dat een Geeste-

lijke van zijne vrouw zal fcheiden, waar mede hij

de daar mede ftrijdige befluiten der Paufen bijbrengt,

en goedkeurt , dus als het ware in eenvoudigheid

zijns harte de oudfte denkwijze der Christenen aan-

wijzende. Anderen fpraken en fchreven vrijmoedi-

ger. DiETERiCH, Bisfchop vau Verdun^ ftelde de

bezwaren tegen het verbod van het huwelijk aan

Paus GREGORius VI[ reeds onderfcheidenliik voor,

ook een Ongenoemde: Epistola cujusdam adverfus

Laicorum in Presbijteros Conjugatos calumniam (*),

en in de Xllde eeuw hebben twee beroemde ijveraars

voor Godzaligheid, de heilige bernhard van Cla-

rivaux ^ en de Abt rupert van Duits ^ hoewel zij

niet regelregt dit verbod beftreden hebben, echter

zoo veel in hunne fchriften van de zedeloosheid en

ontucht der Geestelijken , als een gevolg van dit

verbod , aangevoerd , dat dit bijna nog meer uit-

werken moest , dan of zij 'er zich regtsftreeks tegen

verklaard hadden.

Onder al deze wetten en verordeningen bleven de

Ker.

(*) In MARTEN et DURAND. Thcs. Nov . Amcdott. T.

I. pag, 230-24T.

Aa 3
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V Kerken in Hongaryen ten opzigte van de huwelijken

BOEK der Geestelijken nog tot in de XlIIde eeuw eenige

Hoofdft voorregten en vrijheid genieten , maar in het jaat

na C. G 1267 moest derzelver gefteldheid ftrenge voorfchrif-
jaarjo73.

j^jj aannemen van den Pausfelijken Legaat, denKar-
tot 1517' 05

dinaal guido. Evenwel vergunde hij , ten aanzien

van reeds getrouwde Priesters en Diakenen , uitftel

,

tot dat de Paus over dezelven befiist zou hebben,

In de Xliïde eeuw werden door innocentius

III op de vierde Lateraanfche Kerkvergadering in

het jaar 1215 deze wetten tegen het huwelijk , en

vervolgens gedurende den loop dezer eeuw in de

befluiten van menigvuldige Kerkvergaderingen her-

haald. Een fprckend bewijs , dat dezelve telkens

weder overtreden werden , en dat de Bisfchoppen

daaromtrent vele toegevendheid gebruikten. Ja de

Bisfchoppen zelve gaven meermalen voorbeelden ,

zoo niet van echte huwelijken , dan zeker van on-

tucht en onkuischheid. Het ergfle voorbeeld van

allen is misfchien , dat van Bisfchop hendrik vnn

Liiik^ aan wien een Brief van Paus gregorius IX

gerigt is, van het jaar 1273 (*). De Paus ver-

wijt hem in denzelven Simonie en andere ondeug-

den, maar inzonderheid eene verregaande ontucht;

hii had voor en na zijne v/ijding verfcheidene zonen

en dochters verwekt; eene Abdis van de Benedikti-

ner Orde openlijk als zijne bijzit gehouden; eens op

een gastmaal had hij onbefchaamd erkend , dat hij

binnen nog geen volle twee jaren veertien zonen ge-

kre-

(*) iiARDuiN. T. VII. p, 66$ . fqq.» .
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kregen had ; aan zijne kinderen had hij in hunne V
nog heel jonge jaren geestelijke amhten gefchonken ; ^°^*

hun bij hun trouwen geestelijke goederen ten uitzet fjoordd.

gegeven; verfcheidene Nonnen verleid; willekeurige na C. G,

belastingen uitgef'chreven ; de groffte misdadigers
^'^^ j^j^*

voor geld vrijgefproken; en met verzuim van den

Godsdienst , had hij als een wereldlijk Heer prachtig

gekleed , zich enkel aan zijn vermaak overgelaten.

De Paus vermaant daarom den Bisfchop, terftond

aan zijne bekeering te arbeiden; zijne zonden te be-

weenen; door gebeden, vasten en aalmoezen zich

tegen de bekooringen des Duivels , der wereld , en

van zijn eigen vleesch te bewaren ; ook zou hij te

Luik godzalige perfonen van beide kunne vinden

,

die hunne eigene en eens anders zonden beweenden,

wier voorbidding bij God hem daar in nuttig kon

wezen. Doch met al deze vermaningen en befliraf-

fingen laat de Paus hem in zijn ambt blijven, en

men kan ligtelijk opmaken , welken invloed het

voorbeeld van den Bisfchop op de mindere Geeste-

lijkheid hebben moest. 1

Ondertusfchen gingen aanzienlijke Leeraars en

Schrijvers van dezen tijd nog voort, zich ten aan-

zien van het huwelijk der Geestelijken niet zoo

ftreng te verklaren als de Paufen. Behalve dat gra-

TiANus ,
gelijk wij reeds gezegd hebben , erken-

de () , dat 'er een tijd geweest was , wanneer de

onthouding den Priesteren nog niet voorgefchreven ,

€n

(*3 Decret' P. I. Lijlinct. XXXI. />. 88.

Aa 4

\
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V en het hDwelijk hun geoorloofd was, zoo als thans

BORR jn de Griekfche Kerk (*), hebben de voornaamfte

Hoofdft
Schoolfche Godgeleerden gedeeltelijk nog flerker ge-

na C. G. fproken. thomas van Aqulno beweeri^e uitdruk-

Jaario73
j^g|jjjj /--j-^ ; ^^t de verpligting tot kuischJieid niet

«__^ zjoo wezenlijk zij ^ als in den Monniken/land ^ en

dat zij alleen door eene verordening der Kerk met

den geestelijken Jland verbonden is, In eene andere

plaats (§) , geeft hij toe , dat eene gelofte niet be-

hoeft gehouden te worden, wanneer 'er een groot

openbaar kwaad uit ontdaan zou , hetwelk men lig-

telijk op het tegenwoordig onderwerp kan toepas-

fen. Duidelijker verklaart hij zich (**), dat, wan-

neer een Geestelijke van eene lagere klasfe den

Priester belijdt, dat hij onmogelijk ongehuwd kan

leven, dezelve niet zondigt, als hij in het geheiu»

eèn huwelijk aangaat ; het zij toch eene geringer

zonde, in een' heimelijken echt te leven, dan zich

aan hoererij over te geven, die van God verboden

is. BONAVENTURA , de Vermaarde tijdgenoot van

den Heiligen thomas , brengt eene tegenwerping

te berde tegen den ongehuwden ftaat der Gees-

tclijklieid , welke hij op die wijze tracht op te

losfen, dat men ziet, dat hij met dezelve verlegen

is,

(*) Dij%ict. LVI. C. 13. ^. i8i.

( t ) Siunnia tatitis Theologue , Secunda Secunda QuaSi»

LXXXvIII. Jrt. II. p. 167.

(§) /. c. Jrt. 2. p. 164.

(**) Jp, FLACiuM Cata!. Test» ver, p. 43 u.
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is. (*) De tegenwerping is: de tegenwoordige Kerk V
is toch niet volmaakter, dan de oudrte, en in de ^o?^

oudfte was echter deze onthouding den Geestelijken Hoofdft.

niet voorgefchreven. Daar op antwoordt hij : voor- "J» C. G.

eerst, in de oudfle Kerk had dit verbod geene plaats ^
'

,_;,

kunnen vinden , om het klein getal van derzeher ^ .

leden i ten tweeden: uit hoofde van de armoede der

Kerk; nu de Kerk thans zoo rijke bezittingen had,

zou de liefde ligtelijk verkouden, en de Godsdienst

bij Geestelijken en Leeken te niet gaan ; ten derden

:

uit hoofde van de matigheid der aloude Geestelijk

ken^ waar mede zij hunne vrouwen wisten te ge-

bruiken. De tweede reden vvas zeker voor zijne

eeuw de hoofdgrond , opdat de goederen der Kerk

niet verloren mogten gaan , als de Geestelijken trou-

wen zouden. — Veel vrijmoediger zeide wilhelm
DuiiANTi, gewonelijk durandus genoemd, Bis-

fchop van Mende in Languedoc federt het jaar

129Ö, zijne meening hier over (f), daar hij zich be-

klaagt , dat de Geestelijkheid het verbod der iV7-

ceenfche en andere Kerkvergaderingen , om geene

vreemde vrouwsperfonen bij zich te hebben, geheel

niet waarnam; waar uit veel ergernis ontflond, en

het volk over de Geestelijkheid morde. Ook be«

hoorden 'er geene openbare hoerhuizen di<jt bij de

Kerken , en aan het Roomfche Hof naast het Paleis

van den Paus , noch elders naast de huizen der

Pre.

(*) /;; Z. IV. Mentent. Bijl. XXVII. Art. i. 9. 3.

Ct) Tractat. de modo generalis Concilii celebrardi B%

II. Rubr, 10.

Aa 5
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V Prelaten gehouden te werden ; de Pausfelijke Hofmaar-
BOEK fchaJk en andere zijns gelijken behoorden zich niet

Hoofdft. ^'^" ^^ hoeren en hare hoerenwaarden geld daar

na C. G. voor te laien betalen. Op eene andere plaats (*)

tot IS17'
^^^^ ^"^ '^^^ merkwaarrligen voordag: ,, Nademaal

m bijkans van alle Kerkvergaderingen en van de meeste

Paufen tot hier toe vele verordeningen gegeven zijn,

om de onkuischheid der Geestelijken te verbieden en

te ftralïl-n; en evenwel derzelver zeden volftrekt niet

verbeterd hebben kunnen worden : zoo mogt men in

overweging nemen, of het niet nuttig ware, en of

'er niet voor gezorgd kon worden , dat in de Wes-

terfche Kerk, ten aanzien der gelofce van kuisch-

heid, de gewoonte der Oosterfche Kerk waargeno-

men werd , wat betrof die genen , die nieuw bevor-

derd werden; inzonderheid daar deze gewoonte ten

tijde der Apostelen de heerfchende geweest is."

Het hu- Met eene zeldzame ftrijdigheid en onbegaanbaar»

welijkeen
jjgj^ ^ werd het huwelijk, hetwelk den Geestelijken

ment. verboden werd, al meer en meer plegtig tot een Sa-

Verbode- cranient verheven , en vele bepalingen , verhinderin-

riie^i^^*^*
gen en bezwaren omtrent hetzelve ingevoerd , de

reeds te voren uitgedachte geestelijke venvantfchap^

door doopheffing, en eene gekunftelde berekening der

graden van hloedverwantfchap ^ waar door huwelij-

ken ongeoorloofd werden gemaakt , gaven thans aan-

leiding tot nieuwe uitpluizingen en beflisüngen , wel-

ke alle eene ftrekking hadden , om het huwelijk , en

alle gevallen en twisten over hetzelve tot het regts-

(*) Rub:\ 45.
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f;ebied der Geestelijken te brengen, die in dit op- V
2igt geene ondervinding van zalven hadden. Dit giog ^^^'^

zelfs 200 ver , dat eene Kerkvergadering te y^rks in Hoofdft,

het jaar 1260 gebood, dat die genen, die zouden oa C. G.

beftaan zonder voorweten der Kerk te trouwen, als
'of'^j'^j'y'

ook zij die da^ deel aan hadden gehad, zoo lang

door hunnen Parochiepriester openlijk geëxcommu*

niceerd zouden blijven, tot zij door behoorlijke boet-

sdoeningen de abfolutie van hunnen Bisfchop verdiend

bladden. In de Decreten van gp atianus vinden wij

ten aanzien van de Geestelijke verwantfchap zeldza-

me urtfpraken. Bij voorbeeld (*), dat een man,

•die uit misverftand zijn eigen zoon ten doop gehe-

-Ven had, van dien tijd af zijne vrouw niet meer

echtelijk bijwonen mogt , dewijl hij dus haar gevader

geworden was. Even zoo diepzinnig werden de

graden van hloedverwantfchap en de geoorloofdheid

van een derde huwelijk uitgeplozen. De Keulfche

Kerkvergadering van het jaar 1280 gebood, dat niet

alleen op ftralFe van den ban geen huwelijk zonder

ivüorweten des Priesters gefloten , maar dat ook drie

«ondagen na elkander de huwelijksgeboden bij den

openbaren Godsdienst zouden afgelezen worden. Be-

halve alle andere verordeningen het huwelijk betref-

fende, is eene op de vergadering te Bayeux in het

jaar 1300 merkwaardig, dat alle waarzeggerijen op

bruiloften fteeds verboden zouden blijven.

Dus verviel de Geestelijkheid van erger tot erger, Knnimni-

eelfs door het eigen voorbeeld van hunne Opperflen. ken ea

Zelfs

• C) Deer, P. II. Caaf. XXX. 0«. i./., 5)41.



<38d kerkelijke
V Zelfs de Kanunniken , die in voorgaande eeuwen

BOEK waren ingevoerd, ten einde eene verbetering in d&

Hoofdrt. Geestelijkheid te bewerken, verloren dit voorkomen.

na C. G. Reeds in de Xlde eeuw was deze inrigting alleen

j2ario73.
^ _^^ j^ uitwendige ffcbruiken overia;. Maar om-

tOl I5I7 ° - ö ö

trent het midden der Xllde eeuw trad een lid van

Domhee- ^jj Genootfchap geroh, of gerhoh , ook geroch

gefchreven , op , om te bewijzen , dat het geheel ver-

basterd was. Hij was in het jaar 1093 te PolUngen

in Beyeren geboren , en werd te Augsburg als Ka-

nunnik Opziener der Bisfchoppelljke School. Doch

onder Geestelijken , die alleen in naam tot eene ge-

meenfchappelijke levenswijze onderling verbonden wa-

ren , niet willende blijven , begaf hij zich in het

Klooster der reguliere Koorheeren van den H, AU-

GUSTiNüS te Raitenburg in Beyeren. In 11 32 werd

hij Proost van het i^looster Reicheiiberg in Beyeren ,

welke waardigheid hij tot zijnen dood in 1169 be-

kleed heeft. Hij was een naardis; Schrijver, die met

vrijmoedigheid de gebreken der Geestelijken tot het

Paufelijk Hof toe berispt heeft, hoewel hij in den

Investituur -oorlog de partij van den Paus met hevig-

heid aankleefde. Bijzonder vertoont hij zich een

openhartig bediller dezer gebreken in eenen Brief of

liever Verhandeling aan den beroemden Abt van

Clarivaux tegen de fchuldigen aan Simonie , ( Trac-

t:itus adyerfus Simoniacos.) Wij hebben hier voor (*)

ook van zijn Boek over den bedorven fiaat der Kerk

gewaagd, in hetzelve vaart hij bijzonder uit tegen

<ie onregelmatige of wereldlijke Kanunniken , die na*

(*} Bovea ^/.7^3. 345. der-
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derhand onder den naam van Canonki Seculares van V
de Canonici Regulares onderfcheiden zijn, maar die ^°^*

hij Irregulares noemt , en die in een gemakkelijk , HoofdiT.

en dikwijls vrolijk genot van liun vermogen leefden , "^ C. G,

afsefcheiden van hunne medebroederen, en zich wei- f/ °^^*
° ' cot 1517,

uig om de pligten van hun ambt bekommerende. ., , -

Eenige Bisfchoppen zochten wel het gemeenfchappe-

lijk. leven der Kanunniken weder in te voeren. Dus

ftichtte ALTMAN , Bisfchop van Pasfau , die in 1 09

1

geftorven is, drie Kloosters voor zulke Geestelijken,

die den regel van augustinus zouden volgen , en

welke men, hoewel augustinus nooit zulk een'

regel ontworpen, maar alleen zijne Geestelijkheid

naauw verbonden had , federt 1 1 co gewoon was

,

Canonici regulares S. Augustini te noemen. Maar

bijzonder ijverde ivo, Bisfchop van Chartrcs ^ om
de Kanunniken op deze wijze te hervormen. Doch

alle deze pogingen waren van korten duur. Vele

Bisfchoppen fchaften daarom hunne Kanunniken af,

omdat zij een al te ongebonden leven voerden , en

bezetten hunne plaatfen met Monniken* Dus hield

in de Xllde eeuw reeds het gemeenfchappelijk en

(Irenge leven der Kanunniken geheel op , en de over-

vloed , in welken zij leefden , bragt den oorfpronke-

lijken regel geheel in vergetelheid. In het eerst had-

den deze Kanunniken^ gelijk de Monniken^ zich

Broeders genoemd. Maar reeds in 11 32 heet een

Kanunnik van Mentz Dominus Richardus S. Martini

Canonicus , waarfchijnlijk omdat hij van adel was

,

gelijk men aanmerkt, dat de Kanunniken der Me-

tropolitaankerk te Mentz van voorname afkomst wa-

ren, die zulken, welke van lager afkomst door Pau-

fen
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V fen verkoren waren, verachtelijk behandelden, en /«•-

»0EK gedrongenen , (Jntrufi,") noemden. Zoo rijke (lich-

Hoofdii. ti'^D^"» ^^^ ^^^ weg tot Bisdommen en Aartsbisdom-

ua C. G. msn baanden, wekten de begeerte van den Adel op,
Jaario73.

dezelve voor hunne zonen te verkriigen, en tot
tot 15 17-

•'^ '

. een bekwaam beftaan voor een deel van hunne ge-

dachten te doen dienen.

Ditzelfde fchijnt ook de naam van Domheer aan

te duiden, die thans in gebruik begon te komen; of

van het woord Dom , hetwelk in fommige oude

Duitfche tongvallen eene regthank of regtsgebied zz\

beceekenen, omdat bij de Kathedraal of Hoofdkerk

de zetel was van des Bisfchops Regtsgebied ; of het

zij dat Dom eene verkorting is van Dominica , ge-

lijk van Kv^ixKt] ons woord Kerk komt; of dat Z)o;«

is voor Domus, gelijk eene Kerk Domus Dei , Gods-

huis, en het huis d^iDomhe^Ten Domus Episcoj)i ge-»

noemd werd; waarom de Kanunniken zich ook voor

dezen meermalen onderteekend hebben de Domo.

Hoe het zij , op deze wijze was alles in deze

Geestelijke gezelfchappen veranderd. Zoo wel in de

Domfliften, als in de daar van afhankelijke Colle-

giaat - Kerken , werden grootendeels geene anderen,

dan die van Ridderlijken of Vorftelijken of Heeren-

ftand waren, of zoogenoemde Ministerialen, dat is

van Hofdieiiftenftand , tot de Prebenden aangeno-

men, zoo als men de voordeelige posten noemde;

welke thans al door de Kanunniken zelve vergeven,

en niet meer om 'de daar mede verbondene Geesteliike

pligten,maar om het inkomen , hetwelk daar aan vast

was, gezocht werden. Wanneer de leden nog eens

Biet malkander gemeenfchappelijk aten in het zooge-*

noera-
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roemde Refectorium^ was het om op zulke dagen \f

heerlijker te fmullen. Spoedig matigde zich zulk een boek

Domkapittel bij de Kathedrale Kerken groot gezag Hoofdft.

aan , en wilde met den Bisfchop het Bisdom heftu- "^a C G.

ren , welk beltuur zij geheel op zich namen , wan- ^^\^ll'

neer hetzelve ledig ftond; zij hadden inzage in de

verkiezing van Bisfchoppen en Aarcsbisfchoppen , en

durfden fomtijds zelfs tegen de Paufen zich verzet-

ten, waarom de Paufen zoo wel als de Bisfchoppen

hen gaarn weder tot de oorfpronkelijke inrigting zou-

den hebben doen wederkeeren , als het krachtigrte

middel, om hen in afhankelijkheid te houden.

Daar de Geestelijkheid thans veelal zoo weinig Vereisch-

meer geleek naar het geen zij oorfpronkelijk was en q" '"

p
behoort te zijn , leeraars namelijk en voorgangers van ken (land.

den Godsdienst, zal men met regt vragen, wat 'er 9"'^^'"'

J

, . , 11 dom bij *c
ten dezen aanzien dan nog ware overgebleven , en aannemen

wat men in deze betrekking van haar vorderde. Men tot Geei-

vlndt desaangaande in het Pausfelijk Wetboek en in '^^'J'^^'°*

vele befluiten van Kerkvergaderingen menigvuldige

voorfchriften en bepalingen, doch welke vaak over*

treden werden.

Dus waren 'er bepalingen genoeg omtrent den ou-

derdom, in welken iemand tot Bisfchop of Geeste-

lijke mogt en kon verkoren worden. Eene Kerkver-

gadering teRouen in 1074 verbood, dat iemand voor

zijn softe jaar Onderdiaken , voor zijn 25fte Diaken

en voor zijn softe, doch in geval van nood sffte.

Priester kon worden; hetwelk door Paus urbaan H
bevestigd werd in het jaar 1089, hoewel hij vergun-

de, dat een Onderdiakeji in zijn 14de of 15de jaar

benoemd werd. Evenwel moest bernhard van

Clair*
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V Clairvaux reeds in de volgende eeuw klagten, dat

BOEK fchoolknapen en baardelooze jongens , om hunne voor-

Hoofdft. n^iïie geboorte, tot Kerkelijke waardigheden bevor-

na C. G. derd werden ; ja , gelijk wij reeds in de Gefchiedenis der

^Qj. j.j^] Paufen gezien hebben, hij verweet aan eugenius KI

- zelven , dat een van deszelfs Legaten fchoone jon-

gens op die wijze verzorgd had. In Engeland was

het gewoon, dat knapen beneden de 10 jaren Priester-

ambten kregen , die intusfchen door Leeken werden

waargenomen, waar tegen alexander IlI in het jaar

1169 een verbod gaf. In Frankryk fchreef een Abt

aan Koning lodewyk den jongen ^ die aan zijn

kleinzoontje van zeven jaren eene Prebende bij de Dom-

kerk te Chalons gegeven had , dat de Kanunniken zich

daar over niet bezwaren konden, alzoo zij wel wis-

ten , dat in alle Franfche Kerken zelfs aan nog jonger

knapen Prebenden toegewezen werden.

Kennis Dekennis, in de Geestelijkheid vereischt, voldeed,

der Gees- gelijk wij reeds in het voorgaand Tijdperk gezien heb-

^ '^ "^ ben , wanneer zij flechts de Liturgie of Kerkendienst

eenigzins knap konden verrigten. De Bisfchoppen,

in 1260 te Keulen vergaderd, verklaarden (*), dat zg

van alle Geestelijken geene uitfiekende vvetenfchap be-

geerden ; het was genoeg , als zij lezen en voor den

Godsdienst bruikbaar zingen konden; maar konden

zij dit één en ander in het Koor niet zelve verrigten;

dan mogten zij zulks door een ander bekwaam perfooa

laten doen. Maar de Kerkvergadering te Exeter of

Excesterm 1287 gaf den Aartsdiakenen inlast, om

bij de Parochiepriesters onderzoek te doen , of zij de

X geboden hadJen en kenden; of zij die aan hunne

C*; üp, HARD. T. Vil.p. 5 19. C. 3. toe-



GESCHIEDENIS. 385

toehoorders verklaarden en infcherpten; verders, of V
zij de zeven doodzonden wisten, en hunne Gemeen- ^^^

te voor dezelve waarfchuwden ; ook moesten zij de Hoofdfï,

zeven Kerkelijke Sacramenten weten , en hoe elk na C. G.

derzelve bediend moest worden; eindelijk moesten
j^j j.j^*

de Aartsdiakenen toezien , of de Parochiepriesters

van de Artikelen des Christelijken Geloofs ten min-

den een eenvoudig verftand hadden , zoo als dezelve

in den Pfalm : Quicunque vult , (vvaarfchijnlijk een

misQag van deze vergadering, in plaats van in de

zoogenoemde Geloofsbelijdenis van athanasius ,

welke met deze woorden begint : Qjiicunqiie vult

falvus fieri ,) en in de beide Geloofsbelijdenisfen

,

( vvaarfchijnlijk de Aponolifche en Niceenfche , ) be-

grepen waren enz. Elk Priester zou eindelijk een

uittrekfel der btfluiten dezer vergadering bezitten en

volgen in het waarnemen van zijn ambt. Dit uit-

trekfel (*) bevatte een voorfchrift, waar naar voor-

namelijk Biechtvaders zich rigfen moesten. Zij moes-

ten hunne Biechtkinders naar de X geboden onder-

zoeken , of ZLJ tegen een of meer derzelven gezon-

digd hadden. Bij voorbeeld ten aanzien van het

tweede (derde) gebod moesten de eenvoudigen flechts

geleerd worden, dat zij, om in hun geloof niet te

wankelen, maar gelooven moesten, wat de Kerk ge-

looft. Bij bet vierde ( vijfie ) prent het eerbied in

voor de geestelijke Vaders. Het legt den Priester

eene lijst voor van zonden, over welke alleen van

den Paus aflaat kon gegeven worden; het onderrigt

hem,

(*) Snmmila , feu modus exigendi coufesfones, pocni'

t^ntiasque exigendi ap» hard. /. c, p, £124-1129.

XVn. Deel. Bb
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V hem , dat 'er drieërlei foorten van zonden zijn ; de$

*^* geestes, des vleefches, en middelbare; liet toont

Hoofda. ^^^f welke boetdoening voor elk foort moet opge-

na C. G. legd worden ; het fchrijfc hem de geloofsartilcelen

J^J'^J^^^"
voor , welke hij den Boetelingen leeren moet; (en

deze beftaan eigenlijk in de leere van de Drieëen-

heid, en van de zeven Sacramenten;) het prent

hem eindelijk in, dat elk Leek de Apostolifche Ge-

loofsbelijdenis, het Vaderons, en het ^ve Maria

kennen ; ten minfte driemaal in het jaar biechten , ja

,

zoo dikwijls hij in eene zonde gevallen is , tot den

Priester komen moet, om van denzelven onderrigt,

en als boeteling geabfoheerd te worden.

Priesters Meermalen werd in deze eeuwen verboden , dat
iicu o

gggj^ Priester of Diaken zonder eene zekere vaste

Kerk^ {fine titulo^^ welke hem tot zijne ambtsbe-

diening en tot zijn onderhoud werd toegewezen, ge-

wijd mogt worden; eene wet, welke men reeds in

de vijfde eeuw noodig geoordeeld had, maar welke

men nooit menigvuldiger dan thans, fchijnt over-

treden te hebben. Velen namelijk verlangden in den

Geestelijken Stand aangenomen te worden , die thans

de geëerdfte en aanzienlijkfte was, welks pligten ge-

makkelijk waren waar te nemen, en die vele voor-

regten en vrijdommen van burgerlasten bezorgde

;

Gok behoefde zulk een Priester , die geene Kerk

had , niet bekommerd te zijn , om zijn brood te

hebben, alzoo 'er reeds zoo veel Misfen te lezen

waren , dat hij daar rijkelijk zijn beftaan mede ver-

dienen kon; ook werden zij gebruikt tot Schrijvers,

tot Kanfèlaristen , tot Geleerden, in deze tijden van

onwetendheid, in welken flechts weinige lieden le-

zen
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z«n ien nog minder fchrijven konden; van daar is V
het ook, dat nog heden de naam Klerken^ QCürt' °^'

c/,) in gebruik is voor Kantoorfchrijvers enz. Hoofdfti

.Een ander misbruik , hetwelk plaats had , was de na C. G.

zoogenoemde Pluralitas Beneficiorum , dat is , de
^^^ iri7*

vereeniging van verfcheïdene Kerkelijke anibten en ——

—

Prebenden in een perfoon , waar tegen Paus alex- Vereeni-
^ ffingvan

ANDER III in het jaar 1179 een verbod uitgaf, kla- verfchei-

gende, dat fommigen niet alleen twee of drie, maardeneKer-
ksliikc

zelfs zes en meer Parochiekerken hadden weten te ambtenen

verkrijgen. Op gelijke wijze verbood innocentius Preben -

III in het jaar 1215 in de IVde Lateraanfche Kerk-
'^^"'"es**

vergadering deze vermenigvuldiging van ambten ,

echter met voorbehouding, dat de Apostolifche Stoel

uitmuntende en geleerde mannen van dit verbod zou

mogen ontheffen. Het woord beneficium van Ker-

kelijke ambten gebruikt, geeft te kennen, dat men

dezelve als Kerkelijke kenen aanmerkte, van welke

men 'er liever verfcheidene in éénen Geestelijken

vereenigd zag, dan dat men ze ooit in handen van

Leeken zou laten komen.

Hoe zeer , gelijk wij gezien hebben , in de beide Toefïanti

laatfte eeuwen pogingen in het werk gefteld werden , ^^f.p^^.^^

om eene Hervorming daar te (lellen, in het hoofd inde XlV
en de leden , bleef de toeftand der Geestelijkheid en XVde

niet alleen dezelfde , maar fcheen zelfs te vererge-
^^^^*

ren. De ongehuwde flaat der Geestelijken gaf

fteeds aanleiding lot vele buitenfporigheden der*

zelven , zelfs vindt men , dat de Bisfchoppen , voor

geld, openlijk hoeren en bijzitten duldden en toe*

lieten , welke daarom met een gemeen fpotwoord

zieUnkoeijen ^ (^vaccce animales,') genoemd wer*

Bb a deJii
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V den (*). De Schrijver, die dit verhaalt, zegt op
BOEK ggj^e andere plaats (f) , dat de Leeken zoo over-

Hoofdft. tuigd waren, dat de Geestelijken hunne gelofte van

na C. G. kuischheid niet konden houden, dat zij in de me^s-
jaario73.

^^ parochien geene Priesters wilden hebben, die gee-
tOt 1517» 70
,. ne bijzitten hielden , opdat zij ten minfte op deze

wijze de eere van hunne vrouwen en dochters be-

veiligen mogten. In het werk van den bekenden

Wijsgeer iienr. corn. agrippa, de incertitudine

et vanitate fcientiarum Cap, 64. van de uitgave des

jaars 1536 zal gelezen worden: dat zeker Bisfchop

van 11,000 Priesters van zijn Kerspel jaarlijks voor

de bovengemelde vergunning even zoo veel Goud-

guldens zal getrokken hebben. Dit ftaat nu wel niet

in andere volgende drukken , maar het geen men daar

leest, komt toch genoegzaam op hetzelfde uit, al-

waar AGRIPPA zegt: De Bisfchoppen lieten door

hunne Officialen de jaarlijkfche fchatting der Prieste-

len voor het verlof, om Bijzitten te houden, zoo

openlijk invorderen, dat dit zelfs bij het gemeene

volkje een fpreekwoord geworden was: „ hij mag

'er eene hebben of niet , hij moet evenwel zijn goud-

gulden betalen; dan raag hij 'er eene houden, als

hij wil." Zoo haalt de Kerkvergadering XtCompkg'

ne in het jaar 1304 aan (§), dat vele wereldlijke

ambtenaren, zoo wel van ongehuwde, als van ge-

huwde Geestelijken; doch die maar eens, en met

eene

(*) CLEMANGis de Corvupto Eccküie Statu Cap, 15»

pag. 5. in Opp.

(t) De Prafidibus Simoniacis p. 165.

.(§) ap. HARD. r. VII. C. 2, p, 1275.
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eene maagd getrouwd waren , onder voorwendfel , v
dat zij neering deden , eene belasting wilden vorde- ^^^^^

ren. Over het geheel waren het flechts geringere Hoofdft.

Kerkelijke bedieningen
, ( ordines minores

,

) bij wel- na C. G.

ke men ze duldde. Echter verloren zij alle voor- I^^'''°/'3«

deelen van hunnen (tand, wanneer zij onvoegzame ,

neeringen of handteeringen deden; b. v. wanneer zij

vleeschhouweis, (carnifices feu mace//an'i ,') of mars-

kramers waren , zoo als klemens V in de Kerkver-

gadering te Vienne in het jaar 131 1 verordende.

Voorts werden in menigvuldige Kerkvergaderingen

ftrafFen bepaald tegen Geestelijken , die bijzitten , on-

der den naam van keukenmeiden of dienstmeisjes,

( concubime , focaricz , ) hielden.

De b uiten fporigheden der Geestelijken in dit op-

zigt, en de oorzaak van dezelve, het verbod des

huwelijks, moesten natuurlijk meer kundige mannen

in het oog loopen , en in der daad vindt men 'er

ook , die zich in hunne fchriften daaromtrent min of

meer duidelijk verklaarden. Men zal zich uit het

voorgaande het gezegde herinneren van den fchran»

deren iT^NEAS sylvius , naderhand Paus pius H
dat 'er gevvigtige gronden geweest waren, waarom

men den Geestelijken het huwelijk verboden had,

maar dat 'er nog gewigtiger waren , waarom men
het hun behoorde toe te laten. In een gefchrift

hetwelk men niet onwaarfchijniijk aan den Kardinaal

ZABARELLA toekent, (^Capita agendorum inConc^

Conflant. de Reformatione ^^ wordt onder anderen-

aangeraden, tegen de Geestelijken, die bijzitten hou-

den, krachtdadige fchikkingen te beramen; anders,

voegt de Schrijver 'er bij, zou het beter zijn, hun
Bb 3 het
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V het huwelijk te veroorloven. Een ander vermaard

BCËk Schrijver van dien tijd, nicolaus tudischi, Bis-

Hbofdft. ^chbp van Palermo , gemeenli'k Panormitanus ge-

ca C. G. noemd, ftelt de vraag voor: of de Kerk tiog heaen

tot i«ci7'
^^^ ^"^ kunnen verordenen ^ dat een Geestelijke trou-

m :< . . wen mogt; zoo als zulks hij de Grieken geoorloofd

is? en hij antwoordt: „ Allezins heeft zij niet al-

ken deze magt; maar het is ook voor het heil der

zielen nuttig, vast te ftellen , dat die genen, die de

gave der onthouding hebben , en zich een hooger

verdienste willen verwerven, aan hunne neiging wor-

den overgelaten ; maar dat andersgezinden in het hu-»

weiijk mogen treden , dewijl de ondervinding leert,

dat zij thans niet geestelijk leven noch rein zijn ; maar

zich door ontucht zwaarder bezondigen ; daar zij in-r

tegendeel bij hunne eigene vrouwen kuisch zouden

zijn." Op gelijke wiize drukt zich de geleerde po-

LYDORUS vERGiLius uit : ,, Veraf, dat deze ge-

dwongene kuischheid de echtelijke zoü overtroffen

hebben; zoo heeft veel meer geene ondeugd den

Geestelijken ftand meer fchande , den Godsdienst

meer nadeel, en allen weigezinden menfchen meer

fnfiart gebaard, dan de onkuischheid der Priesteren.

Het zou dus misfchien voor de Christelijke Kerk en

voor dezen ftand dienftig zijn , dat men aan de Pries-

ters het regt van een openbaar huwelijk weder gaf.'*

Zeldzaam is het en een blijk van de kracht des voor-

oördeels , dat een man als joan gerson , die in zij-

ne fchriften meermalen erkent, hoe ergerlijk de on-

kuischheid van vele Geestelijken was, desniettemin

in

"t*) P^ rerum in vinturikus i. 8. C. 4.
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in iiet jaar 1423 den ongehuwden ftnat der Geeste- v
lijken verdedigde in een opzettelijk daar toe inge- ^^?*

rigt gefchrift: Dialogus Sophice et Natura fuper coe- Hoofdft.

libatu , five castïtate Ecclefiasticorum , of zamenfpraak na C. G.

tusichen de wijsheid en de natuur over den onge-
J^^ [^|

huwden flaat , of de kuischheid der Geestelijken ; in —
hetwelk de natuur ten ernftigflen op hare regten aan-

dringt , en levendige tegenwerpingen maakt tegen de

gewaande kuischheid der Geestelijken , maar zich

eindelijk van de wijsheid moet laten overtuigen , dat

zij ongelijk heeft.

Daar de meeste Bisfchoppen , van den opperften

afgerekend, hunne ware befleraming, dat zij Leer^

aars van den Godsdienst behoorden te zijn, niet

kenden, of begeerden te kennen, is het niet vreemd,

dat ook de mindere Geestelijkheid ten dezen tijde in

een diep verval geraakt was. Algemeen klaagt men

,

dat de Priesters grootendeels onkundig, lui, weelde-

rig, enkel bezitters van dikwijls gekochte en zoo

oppervlakkig mogelijk waargenomene posten waren;

hoewel men niet zoo openhartig beleed, dat hunne

verhevene Opzieners zelden betere bekwaamheden tot

het Leeraarambt bezaten; die enkel in rang, magt

6h inkomften boven ben uitftaken, en van hen, als

Leeraars van den Godsdienst , ongemeen weinig

eischten. 'Er waren wel aan alle zijden prijswaar-

dige uitzonderingen ; dus ontbrak het ook niet aan

Bisfchoppen, die bekwame Priesters in hunne Kers-

pels hebben wilden ; aan Metropolitanen , die van

Öê aan hun ondergefchikte Bisfchoppen meer kennis

en ijveriger werkzaamheid dan gewonelijk verlangden.

Bb 4 Even-
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V Evenwel mag men zelfs in zulke gevallen niet vef-

BOEK wachten , dat 'er op eigenlijke theologifche geleerd-

Hoofdft.
^^^^ ' °^ ^"^^^^ ^P voorname godsdienstkundigheden

na C. G. gedrongen werd. joannes , Aartsbisfchop van Sens^
Jaario73. ^\q\^ Jj^ ^gj. jjj^j. j^29 eene Kerkvergadering te Pa~

L. rys , met het bijzonder oogmerk , om zijne Geeste-

lijkheid te hervormen. In het achtfte befluit van de-

zelve (*) , 2egt hij 5 alzoo het beter zij , weinige en

goede , dan vele onnutte Priesters te hebben , zoo zou

het 5 op ftrafFe van eene uitQuiting voor drie maan-

den van den Godsdienst, aan alle Bisfchoppen ver-

boden zijn , iemand daar toe aan te nemen , die niet

hehalve betamelijke zeden de EpisteJen en Ettangelien,

henevens de overige voorfchriften van den Godsdienst

heel knap kon lezen en rerftaan. Doch als een Bis-

fchop, wordt 'er bijgevoegd, niet zelf bij hun on-:

derzoek zou kunnen tegenwoordig zijn, zou hij het

aan godzalige en geleerde mannen opdragen , om hert

in zeden , kennis en ouderdom te onderzoeken. De-,

wijl verders de Bisfchoppen , wordt 'er in den X
Canon van deze Sijnode gezegd , een groot deel be-

hoorden te nemen aan de zorg voor de kudde des

Heeren; dewijl zij, volgens den Profeet, fchuldig

zijn, het aaugezigt hunner fchapen te kennen, en

hun het geestelijk voeder toe te reiken; maar dewijl

zij niet in ftaat waren dit zonder den raad van verflan»

dige en geleerde mannen te doen , zou ieder Bisfcbop

één of twee geleerde Theologanteu of andere geleerde

mannen bij zich hebben , die dit en andere van zij-

ne

(*) ap, HAUD. T, VIII. p. 1242.
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ne ambtspligten in zijne plaats verrigten konden. v
Inderdaad men kon van de Parochiepriesters niet boek

veel begeeren, alzoo geheele gezelfchappen van Ka- Hoofdft.

nunniken fomtijds niet eens fchrijven konden ; zoo na C. G.

als het Kolledaal Stift te Zurich in het jaar 1335,
J^^rio73,

j ojj 5 [Qt 1517.
toen het eenen Priester verkoren had , waar van het ,. , ,,

aan den Bisfchop van Konftam fchriftelijk door eenen

Notaris kennis gaf, van zichzelve bekennen moest:

quia finguli in Capitulo fcribere nefcimus. Het was

dus genoeg, dat een Pausfelijke Legaat in het jaar

1322 op eene Sijnode te Valladolid de verordening

gaf, dat in het vervolg niemand de inwijding ont-

vangen zou, die zich niet eenigzins geleerd kon uit-

drukken , ( nifi faltem Utteraliter fciat loqut. ) (*)

Dit herhaalde de Sijnode te Toledo in het jaar 1339;

doch de Legaat had toegegeven, dat men in zekere

gevallen daar van ontdagen kon worden (f). Nog

in het jaar 1473 moest deze verordening insgelijks

op eene Sijnode te Toledo vernieuw worden , met

deze uitdrukking, dat ieder, die ingewijd zou wor-

den, vaardigheid in het Latijn zou bezitten. (iV//?

fciat latinaliter loqiti. ) ( § ) Onder de zoo talrijke

Sijnodale wetten van deze eeuwen , waar in over ze-

den, kleeding , pligten , regten, Kerkedienflen , en

dergelijke ambtsverrigtingen der Geestelijkheid, alles

op het ftiptfte bepaald werd, komt echter niets voor

dan misfchien in het voorbiigaan , met een paar

woorden, van de noodzakelijke godsdienstkennis of

ge.

- (*) "/'• HARD. T. VII. C. p. p. 1^69.

(t) n. p. 1637. G) ib. T. IX. c. 3. p' 1594.
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V geieerdheid derzelven. Men ziet fteeds , dat een eep-

BOEK
jjaaj. gedrag, eene (lipte waarneming der Kerkpleg-

Hoofdil. tigheden , eene zorgvuldige handliaving van het Pries-

na C. G. terlijk gezag in den Biechtftoel , waakzaamheid tegen

tot'^i ?a'
1^^^^^^'y^^ » onafgebrokene opmerkzaamheid op de be-

» waring van alle voorregten en inkomllen van hun-

nen (land, en dergelijke verrigtingen meer, den waar-

digen Priester uitgemaakt hebben. Daarom was ook

zijne buitendien heel kleine Boekerij alleen op zulke

onderwerpen gerigt. Op eene Kerkvergadering te

£aze/ in het jaar 1503 werden aan de Parochiepries-

ters, (^Curaii,^ de volgende Boeken aangeprezen,

met welken zij bekend en gemeenzaam behoorden te

zijn : Tractattts Sacerdotalis , hetwelk begon : Me^

dice, nosce te ipfum; Manipuhis Curatorum ; Ma»

tniale Curatorum ; Opuscula Jo. Gerfon , voorname-

lijk zijn Tripartitum , en de arte audiendi Confesfio'

nes; Confesftonaïe Antonun ; Confesfionale Bartholo"

n:£i de Chaymis ; fumrna virtutum et vitiorum Lug»

dunenfium; fumrna AngeVtca vel Baptistiana; Com*

pendiufn theologiece veritatis Thoma de Argentina;

Expofitio Canonis Gabrielis', Refolutorium duhlorum

Misfa 'Johannis de Lapide; Prxceptorium 'Joannis

Neder» —
Van de klagten over het zeer diep verval der Gees-

telijkheid en menigvuldige ingeflopene misbruiken in

de Kerk , welke , in óezQ eeuwen , door vele beter-

gezinde en meer verlichte lieden alomrae werden aan-

geheven, hebben de Proteflanten reeds in het begin

der Hervorming een gepast gebruik gemaakt, en hen

^% getuigen der waarheid ^ ook in de donkerde tij-

den j
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den, aangemerkt. Reeds de eerde verzameling van v
zulke getiiigenisfen , uit welke de noodzakelijkheid ^oek

cener Hervorming, met regt, werd afgeleid, deed
j^qq^j^i^

groote uitwerking. Zij was van matthias flac- na C. G.

Cüs en door hem het eerst in het jaar 1550 te Ba- ti^^JX'
zei in Octavo uitgegeven , onder den titel : Cata- 1—i»—
hgus Testium Feritatis , qui ante nostram atatem

Pontifici Romano ejusque erroribus reclamanwt, —

•

Eene tweede Verzameling van deze natuur is de

Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum ,

welke een Engelsch Predikant ed. brown xt Londen

in het Jaar 1690 in twee deelen in klein Folio uit-

gegeven heeft. Eigenlijk had ortuinus gratius ,

Leeraar der Godgeleerdheid te Keulen , reeds in het

jaar 1535 het eerde Deel derzelve , onder dezen ti-

tel , in een deel in Folio , laten drukken , om de

toen aandaande Kerkvergadering aan te wijzen ,

waar op zij bijzonder hare aandacht te vestigen had.

Daar in ftonden de Gefchiedenis der Bazelfche Kerk-

vergadering door ^NEAS SYLvius ; het gefchrift van

valla tegen de fchenking van konstantyn , en ve*

Ie andere, zoodat men hier uit ziet, dat deze uit-

gever ORTUINUS GRATIUS ZOO gehccl de verachte-

lijke man niet geweest is, daar men hem volgens

de EpistoU ohfcurorum virorum voor houden zou.

Ik eindig dit Hoofdfluk en tevens dit Deel met Befluic

de woorden van den eerlijken windeck , Gefchied-
^^"„i*^^^

fchrijver uit de XVde eeuw, in zijne Levensgefchie-

denis van Keizer sigismünd of siegbiund : ,, Al-

5, fo ftund es in die Christenhaid mit der PfafFhait:

„ WO man pofes, (iet boos,) horte oder krig wer,

9, un4

Deel. ^
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und man fragte: wer tut das? zo hiesf es, der

Bifchof, der Probst, der herrliche Dechan, der

PfafF, enz. und waren die Laien von den Gaist-

lichen fo fere uberladen, das et nit vvijnder were

gevvefen, hett es Gott nit felber verfehen, das

die Husfen und die Ketzer etwas vil grosfer und

vast fterker gewefen, wen fulches unpilliches zu

vaste vil auf ertrich al umb und umb was."

Einde van het Zeventiende Deel,

*
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