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KERKELIJKE
GESCHIEDENIS.

VIJFDE BOEK.
BEVATTENDE HET VIJFDE TYDPERK ; VAN DEN

TIJD DER KRUISTOGTEN, OF HET PAUSSCHAP

VAN GREGORIUS Vil, IN DE ELFDE EEUW,

TOT DE KERKHERVORMING IN HET BE-

GIN DER ZESTIENDE EEUW.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
Liturgien. Liturgifche fchnfïen. Uitlegging van

den Bijbel. Godgeleerdheid, Scholastieken,

Predikatien enz.

aar lag zeker den Roomfchen Pausfen , die zich V
voor het Opperhoofd der Christelijke Kerk hielden, ^^^

veel aan gelegen , dat de Roomfche Kerkedienst over- HoofdH.

al in gebruik ware ; maar ook , dewijl Godsdienst en "•'' C. G.

Kerkedienst^ of uitwendige plegtigheden ^ in deze 'q^^^j^j^'

eeuwen genoegzaam hetzelfde beteek enden, werd 'er

van de verklaring der Kerkedienflen en Kerkelijke ^^o"^;

plegiighcden bijzonder werk gemaakt ; wij willen kediensV

van dit een en ander kortclijk gewagen. in Spnnj!?

In Spanje had men tot hier toe eene Liturgie of
'"Sevocrd

XIX. Deel. A Ker-



2 KERKELIJKE
V Kerkedienst in gebruik, welke van de Roomfche on-

BOEK derfcheiden was, en in fommige ftukken verfchilde.
VIII

Hoofdrt. ^^" noemde ze de Gothifche of Mozarahifche ,

na C. G. (^Officium Gothicum, vel Misfa Mozarabum.') De
jaario73. Qg^j^jr^fj^ yNtró. deze dienst genoemd , omdat hij ten
1011517. ' ° ' •'

. tijde der Westgothen in Spanje was ingevoerd. Den

tweeden naam had hij daar van, omdat de Christe-

nen onder de heerfchappij der Arabieren met dezel-

ven vermengd leefden, en van daar Mixtarabes ge-

noemd werden, waar uit het vervalschte Mozarabes

ontflaan is. De vermaarde isidorus van Sevili'é 'm

de Vilde eeuw, wordt doorgaans voor den opdeller

van dezen Kerkedienst gehouden, hetwelk echter

door den Kardinaal bona volkomen wederlegd is (*),

die vermoedt , dat hij reeds een begin genomen heeft

in de Vde eeuw, maar van isidorus vermeerderd

is. Hoe het zij, de naam van dezen voortreffelijken

Bisfchop gaf aan denzelven veel aanziens. Doch nu

wendde men voor, dat in denzelven van tijd lot

tijd Ketterijen waren ingeflopen , hetwelk aan de

Pausfen tot een voorwendfel diende, om op des-

zelfs afTchafiing aan te dringen. Dit gelukte aan

ALEXANDER II iu het jaar 1068 in Arragon^ en de

Graaf raymund berengarius bewerkte dit in zijn

Graaffchap van Katahnïè. sanctius of sanchio.

Koning van Arragon en Navarre ^ beu'ees aan Paus

GREGORius VII iü het laatstgemelde Koningrijk den-

zelfden dienst. Maar alfonsus, Koning van Kas-

tilië , bleef wankelend , tot dat zijne Gemalin kon-

STAN-

(*) Rer, Liturg. L. l. C. 11. Opp. p. 3^3-



GESCHIEDENIS. 3

STANTiA, eene Franfche Princes, hem omtrent het V

jaar 1080 bewoog, om zich voor den Roomfchen ^^^
Kerkedienst te verklaren. Dewijl echter zijne on- [loofdft.

derdanen hunnen ouden eeredienst volftrekt niet wil- "^ C. G.

den laten varen, werd 'er bedoten, een ^^i^ipge-
10^1^17!

vecht te doen houden tusfchen eenen kampvechter ..

voor de Gothifche en eenen voor de Roomfche Li-

turgie^ hoedanig een kampgevecht toen voor eene

beflisfende uitfpraak van God gehouden werd. De

kampvechter voor de Gothifche Liturgie behield de

overwinning; doch nu werd op bevel des Konings

eene andere proeve genomen. De beide dienstboe-

ken werden in het vuur geworpen; ook hier over-

won het Gothifche, hetwelk, gelijk men verhaalt,

onbefchadigd uit het vuur kwam, terwijl het Room-

fche in het vuur verbrandde. Evenwel werd de

Roomfche dienst ingevoerd , waarfchijiilijk , omdat

de Koning zoo wilde. Dit verhaal rust op het be-

rigt van den Aartsbisfchop van Tokdo ^ roderich

of RODRiGO, in de Xlllde eeuw (*_). Hoe het zij,

de Roomfche Liturgie werd wel aangenomen, maar

de Mozarabifche bleef nog in vele Kerken in ge-

bruik. De beroemde Kardinaal xiinienes liet de laat-

fte drukken , en flelde een genootfchap van Prieste-

ren in , van hetwelk zij in eene Kapel in de Hoofd-

kerk te Toledo tot op onze tijden gezongen is.

Ten aanzien van de verklaring der Liturgien en ivo van

Kerkelijke gebruiken, verdient het volgende aange- ^'^^"^^^J

1 j ^ . , .
over de

merkt te worden, jac. pamelus gaf m het jaar Liturüey

1600

(*) De Reb. Hi:.p. L. VI. C. 26.

A 2



KERKELIJKE
V

BOEK
vni

Hoofd Ih

na C. G
faario73

COC 1517

RUrERT
Abt van

Duits

,

over de

Kerkelij

ke pleg-

ngheden,

1680 te Antwerpen een gefchrift van dezen inhoud

uit, onder den titel: Mkrologus de Eccleftasticls

Obfervationibus , hetwelk naderhand meermalen is

gedrukt geworden, wherton (*) heeft naderhand

'aangetoond, dat ivo, Bisfchop van Chartres ^ in

het begin der Xllde eeuw , de opfteller van hetzelve

geweest is. ivo heeft zich in eene reeks van Pre-

dikatien of voorllellen in de vergadering van zijne

Geestelijkheid , bovendien vele moeite gegeven , om

het geheimzinnige van alle Kerkgebruiken aan te wij-

zen; van hoedanigen aard velen van die verklarin-

gen zijn , moge één enkel voorbeeld toonen , dat bij

de inwijding eener Kerk de Bisfchop driemaal tegen

de deur der Kerk, die gewijd moet worden, flaat,

zal beteekenen, dat voor hem de magt van hemel,

aarde en hel wijken moet.

Veel wijdloopiger en geheimzinniger heeft ru-

PERT , Abt van Duits , omtrent het midden der

Xllde eeuw , de Kerkelijke plegtigheden ontvouwd (f).

In zijne opdrngt van zijn werk over dit onderwerp

aan den Bisfchop cuno van Regensburg geeft hij

tot eene proeve van zijn vermogen in geheimzinnige

verklaringen , eene vergelijking tusfchen den dronkenen

en finpenden noach, en tusfchen den Verlosfer,

dronken door den edik dfr ft'affen", en ontflapen in

den dood, wien wel cham, (dat is de Ketters,)

' van

(*) /luctai . Hist. dogm. Jac. Usfcrii de fcripturh et

facris vernaculis p. 395*

(t) De Divihis Ojpciis Lihri Lil. Opp. Tom. II. pag,

/ 50- 884.
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van eene zwakheid befchuldigt; maar sem en ja- V
FET

,
( dat zijn de Katholijke en Apostolifche Va- ^^^^

ders,) integendeel, vereeren zijne zwakheid, die hij Hoofdfl.

om onzentwil heeft aangenomen , met den eerbaren na C. G.

mantel der verborgenheden , ( Sacramentorwn ;') en
'^'"^'°^^*

° ' ^ -^ 'ot 1517.
doen dit rugwaards gaande, dewijl die zwakheden

voorbij gegaan zijn , en zij zelve die niet gezien heb-

ben. Uit dit voorbeeld kan men gemakkelijk den

inhoud van dit werk beoordeelen, en deszelfs waar-

de fchatten. Wij zullen 'er nog het een en ander

uit bijbrengen. Van het ongezuurde brood in het

Avondmaal zegt hij (*), dat zich de Roomfche Kerk

altijd daar van bediend heeft, maar de Grieklche

Kerk, welke door het zuurdeeg van 200 vele Ket-

terijen befmet is , gebruikt gedeesfemd brood , waar

voor zij echter geen ander bewijs weet bij te bren-

gen , dan omdat maria van den Hüilii>en Geest ont-

vangen heeft , en dat daarom door het gedeesfemde

met regt de menschwording des Heeren, als ook

de zigtbare zwelling des maagdelijken ligchaams be-

teekend wordt. Dit gewaande bewijs beantwoordt

hij vrij breed , en haalt integendeel voor het gebruik

van ongezuurd brood aan de inftelüng van God
voor de Joden, welke niet kan veranderd worden,

ten zij men iets beters in de plaats (lelie. Eene

vraag: waarom wordt 'er bij het gebed voor de Jo-

den . niet geknield , zoo als bij de andere gebeden

gefchiedt? beantwoordt hij op deze wijze: Dewijl

zoo lang, tot de volheid der Heidenen in de Kerk

zal

O Libr. ir. Cap. 22.

A3
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V zal ingegaan zijn, de verblinding, welke op Israël

BoEu ligt j door geen gebed verdreven kan worden ; om

Hoofdfl. ^"s het Goddelijk oordeel niet te wederftaan, bid-

na C. G den wij voor hen niet al te levendig. In het e/fds

tt^Wil ^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ gefchreven over de Goddelijke

I Drieèenheid , onder anderen toont hij , dat door de

menschwording des Zoons van God het getal der

drie perfonen in de Godheid niet vermeerderd is ge-

worden; want gelijkerwijze een mensch, die te paard

zit, maar één mensch maakt, zoo is God in den

mensch maar ééne christus. Weinige regelen daar

op ontleent hi) een bewijs , dat de Drieëenheid reeds

in het Oude Testament geloofd is, uit de woorden

"^ van MOZES , dat God in den beginne hemel en aar-

de gefchnpen heeft, welk hegin volgens hem geen

ander zijn kan, dan Gods Zoon, door wien God
alles gefchapen heeft.

joAN JOAN BELETH, cen weinig bekend ParyfcheQos^-
EELKTH. geleerde, omtrent het jaar 1182, fchreef insgelijks

een werk ter verklaring van den eeredienst, (^Li-

turgie
, ) onder den titel : Divinorum officiorum ,

ac eorundem rationum brevis explicatio. Hij be-

wandelt over het geheel den toen gewonen weg, en

onderfteli de noodzakelijkheid en geheime beteekenis

van alle Kerkelijke gebruiken , is ligtgeloovig genoeg,

en vindt in den Bijbel maar al te veel , waar aan

de Heilige Schrijvers gewis nooit gedacht hebben.

'Evenwel laat hij niet alleen eenige kennis in het

Grieksci; Mijken, maar heeft nu en dan iets goeds,

hetwelk hem eigen is; b. v. omtrent het vasten, de

onihou.ung der echtgenooten van eikanderen op vas-

tendagen enz. On*
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Onder alle Litiirgifche Schrijvers heeft niemand V
in deze eeuwen zoo veel roem behaald, als wil- ^f^
HELMUS DURANDUS , of , gelijk eigenlijk zijn naam Hoofd(l.

was, DüRANTi. Hij was in het jaar 1280 tot Bis- "^ C. G.

fchop van Mende in Lmiguedok verkoren, bonifa-
\^^ 1517I

cius Viil bood hem vergeefs het Aartsbisdom van

Ravenna aan ; doch riep hem echter naar Rome ,
'^"^^'^ti.

alwaar duranti in het jaar 1296 overleden is. Hij

had behalve de Godgeluerdheid ook de Regtsgeleerd-

heid beoefend, en gaf van zijne kundigheid in deze

laatde een bewijs in zijn werk: Specttlum jfurisTomi

III, waar van hij den naam kreeg van Speculator

en Pater praxis. Zijne fpreuk over het Avondmaal

kan zijne godgeleerde gevoelens aanwijzen: Ferhum

audimus , Motum fentimus , Modum nescimus , Prae-

fentiam credimus.

Hier komt voornamelijk in aanmerking zijn Ra»
.tionale divlnoritm ojJiciQrum ^ hetwelk vele EiymolO'

gifche en Hiflorifche ophelderingen bevat over den

oorfprong en redenen der godsdienflige gebruiken,

welke niet alle van dezelfde waarde zijn, inzonder-

heid wanneer de Schrijver ook de geheime beteeke-

nisfen naaifpoort. Zijne Etijmologifche afleidingen

zijn dikwijls heel zeldzaam ; bij voorbeeld : Hiftoria

leidt hij af van '<fo^2n/, en zegt verders: qmd est

^

gesticulari; inde hiftorici ^ id est ^ gesticulatores vo»

cantur, quafi histriones. Dus is ook zijne afleiding

van het woord Coemeterinm zonderling; Dicitur a

cimen , qmd est dulce , et fterion , quod est flatio

;

ibi enim dulciter defunctorum osfa quiescunt ^ et

fahatoris adyentum exfpectant. Fel quia ibi funt

A 4 ei-



8 KERKELIJKE
V cimices , id est vermes ultra modum foetentes, —

BOEK In het eerfie Boek van dit werk handelt duranti

Hoofdft. ^^" ^^^ Kerkgebouw en deszelfs deelen , hoe het

ïia C. G. ingerigt moet zijn , en wat elk deel beteekent , bij

J^^'"j°[^' voorbeeld, dat de muren der Kerk Joden en Heide-

•i. iien verbeelden, die uit alle vier de werelddeelen tot

CHRISTUS komen; de kalk de brandende liefde der

geloovigen enz. ; over de Beelden heeft hij eene uit-

voerige verhandeling. Hij keurt het al te fterk ge-

bruik van dezelve af, omdat de Apostel zegt, dat

een idehim niets is in de wereld, en dat 'er maar

een eenig God is; ook konden de eenvoudigen en

zwakken door derzelver onbedacht gebruik hgt tot

afgoderij verleid worden. Men zou , belijdt hij , te-

gen dezelve, over het geheel, kunnen aanhalen de

woorden : Zij hebben mozes en de Profeten , dat

zij die hooren, maar hij antwoordt met den Heil.

GREGORius: zij leercu de onwetenden beter dan de

fcbriften. Vervolgens leert hij, wat de overige fie-

raad der Kerken beteekent. Eijeren bij voorbeeld

worden in de Kerken opgehangen , om aan te wij-

zen, dat God zich omtrent de zondaren bijkans

zoo gedraagt, als de flruis vogel , die zijne eijeren

in het zand legt en . vergeet ; maar als hij zekere

dar gezien heeft, ze met ontferming aanneemt.

Het tweede Boek befchrijft de Kerkelijke ambten ,

biizonder ^&n ftand der gewijde Maagden en Dia^

konesfen, In het derde Boek houdt hij zich onle-

dig met de kleederen der Geestelijkheid. Dat de

Bisfchop handfchoenen aantrekt , is , opdat zijne lin-

kerhand niet wete, wat de regier doet. De Mis

me;
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met alle hare plegtigheden , derzelver oorzaken en V
oogmerken, maakt den inhoud van het lange vierde ^^^
Boek uit. Het volgende vijfde Boek gaat over an- Hoofdlh

dere Godsdienfiige handelingen bij dag en bij nacht, "^ C. G.

de Kerkelijke, (Kanoiiieke,) uren, het teeken van ^^'^ J^^'
het kruis , gezangen , gebeden , voorlezingen enz. —- —

.

Het wijdloopigfte is het zesde Boek, waar in de

groote Feesten en Zondagen van het geheele jaar ^

ook de vier jaarlijkfche vasten worden verklaard.

Hier komen bijzonder omtrent den doop vele vragen

en gebruiken en derzelver zeldzame uitleggingen

voor: bij voorbeeld: dat de Doop geldt, alfchoon

bij het Doopsformulier iets overtolügs, (^arma virum

que cano of iets dergelijks,) gevoegd wordt; alken

dit moet niet tusfchen de woorden van het formu-

lier ingelascht worden, bij voorbeeld: Ego baptizo

te, et Deus est, in nomine Patris enz. hoewel ve-

len ook zoodanigen Doop voor krachtig verklaren.

In het zevende Boek toont duranti , waarom

zekere Feestdagen ter eere der Heiligen gevierd , en

hoe zij gevierd moeten worden; maar in het acht/Ie

behandelt hij de Kerkelijke rekeningen , waar bij hij

de meeste kennis verraadt.

Wat den toeftand van de Godgeleerdheid betreft, Stantder

de Wijsgeerte moest aan dezelve in deze eeuwen <^odge-

ten dienfte flaan, en zij deed het met de grootfte
''^'^'^'^

fcherpzinnigheid, maar zonder nut; trouwens, deze

was de weg niet, om de ware leere van het Chris-

tendom te ontdekken. Laat den Wijsgeer met alle

infpanning van geest bepalen , hoe die leere behoore

gefteld te zijn , een ander Wijsgeer zal hem tegen-

A 5 fpre-

/



lo KERKELIJKE
V fpreken en zijne gedachten als beter opgeven, en

"J*/-^^

oiidertusfchen blijft het onbeflist, welke eigenlijk die

Hoofdi'l. ieere zij, welke alleen door eene eenvoudige, rede-

na C. G lijke , en verftandige uitlegkunde uit de ïl. Schriften

tori -17,
^^^ ^" ^^^^ worden afgeleid. Dit zagen zelfs fom-

^. tijds deze en gene fchrandere vernuften ook in deze

eeuwen, maar hadden gebrek aan moed of krach-

ten , om dezen weg te bewandelen, pieter , met

den bijnaam Cantor, die in het jaar 1197 overleden

is, zeide dus vrij uit: dat men zich, in plaats van

zoo vele ijdele plegtigheden en godvruchtige oefe-

ningen, haarkloverijen en uitleggingen in den Bijbel,

( vam's exercitatiotiibus , inquijitionibus fiipcrfliiis ,

et peccatis aliis
, glosfarum multitudine , lectionum

fiiperfliiitnte et proHxitate, ) in plaats van eenen

zoo ondragelijken last
, gelijk voormaals de Joodfche

Kerkplegtige Wet was, liever eeniglljk aan den een-

voudigen zin van het Euangelie moeSt houden.

Crinondfs Omtrent den Canon of Lijst der Bijbelboeken

'^ ^'^'
zocht men in deze eeuwen vergeefs naar eenige

vvaarheidlievende onderzoekingen ; men (lelde zich

gerust met het gezag der Kerk , welke daar over

uitfpraak gedaan had. joan beleth bij voorbeeld ,

bekent in zijn hier voor befchreven werk over de

Liturgien : dat de Joden vier Apokrij'fe Boeken bij

de verzameling van hunne Godsdienstfchriften noe-

men: het Boek van tobias , der Makkabeën, van

FiL0,waar van het begin is: Leert geregt 'tgheid ! en

van JEZUS sirachs Zoon, ook Ecclefiastlcus ge-

heeten. ,, zij nemen wel, zegt hij, deze fchriften

niet aan, maar de Kerk keurt ze goed, omdat zij

ge-



GESCHIEDENIS. ii

genoegzaam van denzelfden inhoud zijn als de fchrif- V
ten van salomo, alhoewel zij derzelver waren Sclirij- ^^J^J^

ver niet met zekerheid kent. Van twee andere, Hoofdil.

(de Boeken van esra en nehemia,) gelooven wii, "^ C. G,

dat KSRA ze gefchreven heeft, die de geheele ver-
Jq^^^J^^^J

zameling, (^ Bihliothcca ^') des Ouden Testaments

weder herfteld heeft, nadat zij van de Bahijloniers

verbrand was."

vSomtijds alleenlijk liet zich eens eene vrije üem

over de Apokrijfe Schriften des Ouden Testaments

hooren. In de Xllde eeuw fchreef de vermaarde

JOAN van Salisbury , die door zijne geleerdheid

,

vernuft en vrijmoedigheid uitmuntte (*): Het Boek

der Wijsheid^ van sirach, jüdjth en tobias,

worden, volgens hieronymüs, niet tot den Canon

gerekend; ook niet het Boek der Makkahe'èn ^ het-

welk in twee afdeelingen verdeeld is, waar van het

eerUe kenmerken van een Hebreeuwsch opflel draagt,

maar het tweede , volgens den flijl , van een Grieksch,

Of het Boek met het opfchrift Pastor , voegt hij *er

bij, ergens voorhanden is, weet hij niet; maar het

was zeker, dat jrremia en baruch getuigden, het

gezien en gelezen te hebben. Een misverftand ,

waar door het gemelde Boek met het Boek Baruchs

verward wordt. Men moet ook niet vergeten, dat

deze geleerde vijftien Brieven van paulus telt, de-

wijl hij den Brief aan de Laodicenfen 'er bijvoegt.

HUGO, Kanunnik van St, Victor te Parys ^ die om-
trent denzelfden lijd geleefd heeft, ontzegt aan deze

Boe-

(*) Epist. 172. ed. a, J. Masfono Paris. i(Jii. 4/0,



ia K E R K E L IJ K E

V Boeken insgelijks een Kanoniek « Goddelijk gezag ,

BOEK alhoewel zij in de Kerk gelezen worden. N'>g in

Hoofdft. ^^ XlIIde eeuw bepaalde de Kardinaal hugo de

na C. G. Sancto Caro derzeJver waarde op gelijk::" v.;-;ie, en

(0^1 ^n "^ ^^ volgende Verzen, met welke hij xij e lijst der

——— Bijbelboeken befliüt (*)

:

Restant apocrijpha , Jezus, Sapientia, Pastor,

Et Miccabacorum libri, Jii'lith atqiie Tobias.

Hi, qiiia funt ilubii, fub Caiione non numcra, ttir;

Sed, quia veia canunc, eeclefia fuscipit illos.

Canon ^^ Griekfche Kerk fchijnt in haren Canon des

bij de Bijbels van de Latijnfche, uitgezonderd de Apokrijfe
Cineken.

gQgj^gfj ^ j^jgj- afgeweken te zijn. Alleen berigt ons

ASSEMANNi (f) , dat de yakobiten en de Neuoria-

fjen in Syrië nooit een (luk uit de Openbaring van

jOANNES in de Kerk voorlezen , gelijk deze Open-

baring ook niet gevonden wordt in de_ oudfte Syri-

fche Overzetting; evenwel heeft een der beroemdfte

Bisfchoppen der 'Jnkohiten te Amida^ dionysius,

of JACOBUS BAR SALiBi , die in het jaar 1171 geftor-

ven is, eene verklaring over dit Boek gefchreven en

nagelaten (§).

Griek- I» eenen tü^ -> ^»f gegronde en geleerde uitlegging

fchcUit- der Heilige Schrift zoo diep gezonken was, maak-

\^?cle^n
^^" ^^^^ Griekfche Uitleggers eene uitzondering.

Bijbel. De eerfien derzelven , euthymius zigabenus , of

ZY-

(*) Vrologo in Jofuam ap. Jo. Rainoldi Cenfura LL,

jlpocryphoriim Vet. Test. p. 385.

(f) Biblioth. Oriënt. T. III. P. I- p. 1$.

(^) ASSEMANNI /. C. T. II. p. 210.
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«YGADENüs , Monnik in een Klooster te Konflanti- V
nopolen^ htdz ten minfle tot het jaar 11 18 geleefd. ^°^^

De Prinfes anna cownena roemt zijne bekwaam- Hoofdil.

heid en kunde in haar werk over de gefchiedenisfen ^^ C. G.

van haren vader (*). Behalve andere werken fchreef ;^"'°f^'

hii uitlegkiindige , en een van dezelve is zijn Com-

mentarius over de Pfalmen en over tien gezangen euthy-

der Heilige Schrift, Deze uitlegging is van eenig gabenus.

nut door de overblijffelen van oude Griek fche Verta-

lingen , welke daar in voorkomen. Voorts heeft

EUTüYMius ook uitleggingen nagelaten van de Brie^

ven van paulus^ en de algemeene Brieven^ maar

zijn voornaamfte uitlegkundig werk is zijn CommeU'

tarius over de vier Euangelisten , deze is door

MATTHAEi in drie Deelen in Octavo in het jaar

1792 te Leipzig in druk gegeven. Eigenlijk is

CHRYSosTOMus- zijn voornaamfte leidsman , dien hij

gefladig op het fpoor volgt, evenwel ontbreekt het

ook niet aan zijne eigene aanmerkingen. Zie hier

hoe hij de woorden van de inzetting des Avond-

niaals verklaart, (ai Matth. XXVI. a8.) „Chris-

tus zeide niet: dit zijn teekenen, ((rw^<3oA«,) van

mijn ligchaam en bloed, maar: dit is mijn ligchaam,

dit is mijn bloed. Daar uit volgt, dat men niet op

de natuur der voor ons liggende dingen , maar op

de kracht derzelve zien moet. Want, gelijkerwijze

hij het aangenomene vleesch bovennatuurlijk vergod-

delijkt heeft
, ( v7rs^(pvtl)f ibiwffz

, ) zoo verandert hij

ook, ( lAiTATtaur^ ) deze beftanddeelen in zijn le-

vend-

(*3 Alcxiados L. X7. p. 490.
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V vendmakend ligchaam, in zijn kostbaar bloed, om

BOEK hunnen wil. ( sir r^v xoi^iv «ulwV.") Op eene andere

Hoofdft. plï^ats, {ad vs. 35,) komt bij deze verklaring nog

na C. G. de volgende bijvoeging: „ Wij willen hem, daar
jnario73

j^.. ^eof , dat dit zijn ligchaam en zijn bloed is,
tot 1517, -^ ^ ' J o J 5

, gehoor geven en gelooven: want ook in den Doop

is wel het water iets zinnelijks; ( «/c^Wi' , ) maar

de wedergeboorte is eene verftandelijke , {vonrov^')

gave." De Roomfche Schrijvers halen deze woorden

aan als een getuigenis voor de verandering van het

brood in het Avondmaal , maar hoe maakt men het

dan met de bijgevoegde vergelijking van het water

in den Doop met het gewijde brood en wijn ? Ook

hebben zich Roomfche Schrijvers moeite gegeven,

om hem van het vermoeden \z.n Pelagianenj te red-

den, maar voor de vuist gefproken, hij fchijnt ge-

noegzaam even eens als pelagius gedacht te heb-

ben. Zoo fchrijft hij bij voorbeeld , over Matth,

IX. 13. de Zaligmaker is niet gekomen, om regt-

vaardigen te bekeeren; omdat deze zich zelven tot

zaligheid genoegzaam zijn ; maar om der zondaren

wil , die de bekeering noodig hebben. En deze

verklaring is zijne eigene, want chrysostomus ,

gelijk hij zelve 'er bijvoegt , onderftelt hier eene

Ironie , volgens welke deze ingebeelde regtvaardigen

ZLJn zullen.

TPEoriiY- De andere uitlegger in de Griek/che Kerk is theo-
LACTüs. pHYLAKTUs. Hij was een' tijd lang te KonftantinO'

polen een Onderwijzer in de Welfprekendheid , ook

Diaken bij de Hoofdkerk, en onderwees eenen Kei-

zerlijken Prins. Eindelijk werd hem het Aartsbis-

dom
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dom van Bulgarië opgedragen , alwaar hij , in het V

jaar 1107, te Achrida overleden is. Men heefc ??^^

hem daarom in later tijden Fulgarius genoemd. floofdf!.

Ziine fchriften zijn bijeen verzameld uitgegeven te "^ C. G.

VenetVé van het jaar 1754 tot 1763 in IV Deelen in
J^^ ,^'j^'

Folio. Hoe veel roem hij echter als uitlegger be-

haald heeft, veel daar van moet nogtans overgebragt

worden op chrysostomus, dien hij nog nader op

den voet gevolgd is, dan euthymius, bijzonder in

de uitleggingen over de Brieven van paulus. Hij

heeft echter ook veel van zijn eigen, doch ftemt

insgelijks niet volkomen met de leere van aucusti-

Nus overeen. Zoo fchrijft hij, bij voorbeeld, over

^oann, VI. 44. ,, Niemand kan tot mij komen,

ten zij dat de vader hem trekke." Christus zegt

dit geenszins , om de vrijheid van den wil weg te

nemen; maar om te toonen, dat de mensch^ die

fiaat te ge/ooven , vele medewerking
,

( o-uvsfys»» ,

)

van God noodig heeft. Nog anders, voegt hij 'er

bij : de vader trekt de genen , die naar hun vrij

voornemen daar toe gefchiktheid hebben ; ( zocrdi

v^odtfZTiv i7rijt]^uoli(lt» z'^ovjoc^,') maar zulken niet,

die zich zelven daar toe ongefchikt maken.

Over zijn gevoelen van het Avondmaal is tusfchen

de Roomsch-Katholijken en Protestanten niet wei-

nig getwist , federt de vermaarde Zwitferfche Her-

vormer OEKOLAMPADius in het jaar 1524 zijnen

Commentarius over de Euangelisten in het Latijn

uitgegeven had. Laat ons hem zelven hooren. Over

Matth. XXVI. Ichrijfc hij: „ Nademaal Christus

zeide: Dit is mijn ligchaam, zoo toonde hij daar

door
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V door aan, dat het brood, hetwelk op den altsar

BOER geheih'gd wordt, het ligchaam des Heeren zelve is,

Hoüfdü. ^^^^ i^'^t deszelfs tegenbeeld. ( aV7/ru7rov. ) Want
na C. G. hij zeide niet: dit is een tegenbeeld; maar: dit is

tot i'^i?'
^^^^^ ligchaam. Het wordt door eene onuitfpreke-

.1 lijke kracht veranderd; (^fAirocTtonnon^') alhoewel

het ons brood fchijnt te zijn , ( of naar de vertaling

van anderen , die misfchien harder is : alhoewel het

'hrood van ons gszien wordt, x«»' <f><»v>j1^» vtyi^v afio?,')

Want, dewijl wij zwak zijn, en ijzen, om raauw

vleesch , vooral van een mcnsch , te eten , zoo

fchijnt het wel brood te zijn ; ( of zoo zien wij wel

brood;) maar inderdaad is het vleesch." Nog is

de plaats van thêofylactus merkwaardig , waar

hij verzekert, (over Matth. XV.) dat, alhoewel

. de Heiligen even zoo voor ons bidden , als de Apos-

telen voor de Kananitifche Vrouw, wi) evenwel eer

van God verhoord worden, wanneer wij zelve voor

ons zelven bidden.

MTCHAEL Hoe zecr michael psellus, de jongere ^ voor
pselluj.

^g voornaamfie Wijsgeer en Geleerde van zijne eeuw

gehouden is , evenwel verdient zijne Dichterlijke om-

fckrijving van het Hoogelied , en een kleine uitleg-

ging óver ditzelfde Boek naauwelijks aanmerking,

als behelzende niets dan willekeurige mijftieke ver-

klaringen. Van 7.ijne uitlegging der Pfalmen flaati

flechts eenige weinige nietsbeduidende plaatfen in de

zoogenoemde Catenae , hoedanige veelvuldig in deze

eenw>?n door de Grieken^ die meer en meer neig-

den tot het mnken van uittrekfels , verzameld zijn.

Uideg- Geüjk de Joden in deze eeuwen de Christenen

ve?
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ver overtroffen in de uitlegging van het Oude Tes- v
tament , zoo fchijnen ook de yakobitifche Christe-

^^f^.

nen de regtzinnige Grieken ver te boven gegaan te Hoofdft.

zijn. DioNYSius BAR-SALiBi, Bisfchop te Amida, na C. G,

heefi in eenen kiefchen Syrifchen flijl, behalve ^n- Jori^iA
dere Godgeleerde werken , ook verklaringen over >

den geheelen Bijbel nagelaten, van welke asseman- ^^^^°"r

NI (*) oordeelt, dat 'er, dé dwalingen van ^^}X\^ cdb\QiQr\.

gezindte uitgezonderd , niets in voorkomt , hetwelk dionysi-

den besten Godgeleerden onwaardig zou zijn.
fch'opvan

Dezelfde asseinianni (f) geeft ook een goed ge- Amida.

tuigenis van een uitlegkundig werk van den ver- abulfa-

maarden Gefchiedfchrijver dezer gezindte , abül- Radsch.

FRARADSCH, onder den titel: Voorraadfchuur der

verhorgenheden , in hetwelk hij , behalve van de

Griekfche Overzettingen des Ouden Testaments ook

gebruik maakt van de Syrifche vertaling en van de

fchriften van ouder uitleggeren. Hij brengt verfchil-

lende lezingen van den Tekst bij; wijst aan, welke

vokaalpunten bij moeijelijke Syrifche woorden moe-

ten gevoegd worden ; en heldert den woordelijken

zin kortelijk op.

In de IVesterfche Kerk komen ons eene menigte Uide^-

uitleggers van den Bijbel voor, doch van bijna gee» sers in dé

ne waarde. Geen wonder, zonder Hehreeuwsch of |-^,]^g^^gj.jg

Griekich te verftaan , ontbloot van alle hulpmidde- Hun ge-

len eener goede Uitlegknnde, waagden zij zich aan^^^'j"^"

dit werk , hetwelk zij zich gemakkelijk maakten , Oordeel--

de.

(*) hiblioth. Oriënt. Tom. 11, pag. 157.

(t) /. c. png. lij.

XIX. Deel. B
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V dewijl zij onderftelden , dat de Kerkvaders óen B^'v

y*,^j
bel genoegzaam, wat den zin der woorden en het

Hoofdft. regtzinnig geloof betrof , verklaard hadden; voor hen
na C. G. was alleen overgebleven , geheimen ep verborffenhedtn
Taan 073. . ,

o > o

tot 1517.^" denzelven op te fporenjhoe zeldzamer hunne uit-

vindingen waren, en hoe vruchtbaarder in fpitsvin-

nigheden , hoe grooter naam zij zich verwierven.

Dus had reeds voorheen gregorius cié Groote een

vvijdloopig werk van zedekundigen inhoud over bet

Boek van job gefchreven, van v/elk Boek hij niets

verftond; dus ook vele anderen over de Openbaring

van joANNES, en de Joodfche Profeten. Te weten,

de zwaarde Boeken gaven de beste gelegenheid tot

vernuftsfpelingen , muggezifterijen enz. In de Xllde

eeuw komen alleen meer dan Xil uitleggingen voor

van het Hoogelied ^ allen even zeer ver af van den

waren zin van dit Boek.

Heel zeldzaam daartegen zijn de fpofen van Taal-

kunde ten dezen tijde in de Latijnfche Kerk. ru-

PERT van Duits verftond miüfchien wat Hebreeuwsch^

maar aan zijne verklaringen van de Boeken des Ou-

den Testaments kan men het niet befpeuren. ray-

MUND MARTINI, honderd jaren later, verfLond 'er

iets meer van , of liever van het Rabbynsch , doch

hij bediende 'er zich van ter wederlegging van de

Joden , maar niet ter verklaring van de Heil Schrift,

Ondenusfchen wordt een onverwacht voorbeeld van

de toepasfing van zoodanige Taalkennis op de oor-

deelkunde van den Bijbelfchen Tekst verhaald in de

Hifloire litteraire de la France (*). De Heil. ste-

(*) T. iX. p. 123. FA-
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FANUS, Abt van Citeaux, zal in het jaar 1109 niet V

alleen de naauwkeurigde affchriften van de Fu/gaia, ^°^^

(de toen gewone Latijnfche Overzetting,) hebben Hoofdft.

laten opzoeken; maar die ook met de Hebreeuwfche 'ia C. G*

en Chaldeeuwfche ooifpronkeliike fchriften, die zich 10^1517!

in handen der Joden bevonden , hebben vergeleken.

De Schrijvers van gemelde werk hebben in vier groote

banden in Folio, deze fraaije uitgave van den La-

tijnfchen Bijbel , zoo als zij ze noemen , nog in de

Abdij van Citeaux , met een eigenhandig bciigt van

den gemelden Abt, gezien. Het is jammer, dat zij

dezelve , en inzonderheid de Chaldeeuwfche oorfpron-

kelijke fchriften, welke men daar bij gebruikt zal

hebben, niet naauwkeuriger befchreven hebben.

Eene dergelijke verbetering van gemelde Overzet-

ting, naar Hebreeuwfche , Griekfche en oude La-

tijnfche Handfchriften uit de tijden van karel den

Grooten ^ ondernam omtrent het jaar 1236 de Domi-

mkaan hugo van St. Caro^ op bevel van den Ge-

neraal van zijne Orde, jordan. Dit werk was in

achting, zoodat velen van tijd tot tijd in de XlIIde

eeuw de verfchiliende lezingen van den kant van

hetzelve lieten affchrijven; waar uit onder anderen

het Correctorium Bihlïae Sorbonnicum ontftaan is ,

hetwelk nog in affchriften overig is.

Men had reeds lang van de Mijstieken geleerd , Velerlia»-

hoe de Heilige Schrift in velerhanden zin te verkla (^ezinvaa

ren. Van viervoudig was dezelve reeds tot zeven-

voudig vermeerderd ; en ten overvloede boezemde

men dit in Kerkredenen den volke in. De Hei-

lige BERNHARD Vindt zclfs in het Hooglied eenen

B 2 visr-:
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V viervoudigen zin , in eene zijner Leerredenerr^ —

-

^oEK Bijzondere handleidingen tot geleerde uitlegging^

Hoofdft. ^^r fchriften waren dus in dezen tijd noodeloos ,

na C. G. dewijl alles op de Latijnfche Overzetting, en op de

tot i<i7 hebbelijkheid aankwam, om vele verklaringen over

» dezelve uit te kramen. Evenwel gaf een ongenoem-

de Monnik, naar het fchijnt, onderrigt aan eenen

anderen Monnik , hugo genaamd , op dcszelfs

verzoek, omtrent het jaar 1170 , in eenen Biief

desaangaande (*). Hij wilde dien aanwijzen, hoe

een bijna geheel ongeleerd mensch evenwel tot

volkomen verfliand der Heil. Schrift geroken kan.

Vooreerst geeft hij eene lijst van de Kanonieke

Boeken des Bijbels, en voegt 'er bij, dat 'er nog

vijf zijn, welke bij de Hebreen Apokryfe ^ dat is,

verborgene en twijfelachtige heeten; doch de Kerk

vereert ze, en neemt ze aan, namelijk: Het Boek

der Wijsheid^ sirach, tobia , judith en der

Makkaheén. De beide hoofddeelen van den Bijbel,

vervolgt hij, moet men op eene drievoudige wijze

lezen : Secundum historiam , allegoriam , et mora-

lem inftructionem , feu magis diccfidum , tropologi-

cam. Eerst moet men drie of viermalen den gehee-

len Bijbel naar den Historifchen zin onderzoeken,

en overal wel opmerken , wat niet naar de letter

verklaard kan worden; wat volgens zoodanige ver-

klaring valsch, oüvoegzaam, nutteloos, onverfchil.

lig,

(*) Epistola anonymi de modo et orcUne legendi ' S.

Scripturam , in Martinii et Durandi Thes, Nov. Anec

ó(jtt. Tom, 1. pag. 486-490.
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Mg, en tot het verkrijgen van het eeuwig leven hin- V
deriij'v is; op'iat ieder een door zoodanige voorbeel- ^PJ:^

den , ook tegen zijnen wil , genoodzaakt worde , Hoofdff.

daar eenen ollegortfchen zin aan te nemen. In het na C. G.

begin moet men flechts de Boeken van mozes en
\^^ ^-^\

de H'iflorifche Boeken des Ouden Testaments, en

nevens die josephus en hegesippus lezen. Komt

'er in dezelve een onbekend woord voor, dan moet

men het Etymologifche werk van isidorus , de

verklaring der Hehrezuwfcha woorden van hiero-

NYMUs; nog een Etymologisch werk, (^Liber deri-

vationum , ) en een ander , ( Partiouarius vel Glos-

farius ,^ hetwelk, hoe ouder men het aantreft, des

te meer onbekende woorden verklaart, raadplegen.

Uit aile deze Bijbelboeken moet men het merkwaar-

digfte van buiten leeren, waar bij het gefchrift van

AUGUSTiNus, (^de Ojiaestioiiibus Vet» Test,') zeer

nuttig kan zijn. Alsdan kan men eerst de Profe-

tifche Boeken des Ouden Testaments met volkomen

vertrouwen lezen , en de vervulling der voorzeggin-

gen , ook die nog niet vervuld zijn , opmerken.

Daar op behooren de overige Bijbelboeken te vol-

gen, en bij de Enangellsten het Boek van hierony-

Müs over de plaaLfen van Palestina gebruikt te wor-

den. Na zoodanige kennis van den Bijbel moet

men de Sacramenten ètv Kerk leeren kennen, welke

in de Boeken van iiugo , ( waarfchijnlijk van St,

Victor ^^ volledig gevonden worden. Vervolgens

moet de natuur der Hoofddeugden ^ en der tegenge-

ftelde ondeugden , van waar men het flechts ontke-

nen kan, onderzocht worden. Doch wie de oorza-

B 3 keo
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V ken van alles, wat in den ganfchen loop des faars
?0EK in (3e j^ej.|^ gefchiedt, verlangt te weten, die leze

Hoofdd. ïïcf Boek met het opfchrift : Candeïa Gerlandi ,
nü C. G. ^van dit Boek heeft martini de Voorrede in het

tot 1517.
^'^'^^ gegeven, doch men kan uit dezelve niet meer

•>- befluiten tot den inhoud zelven , dan dat deze Ka-

nunnik te Befancon daar in uit Lnrijnfcbe Kerkva-

deren veel bijeengebragt heeft tot opheldering van ker-

en vraagftukken der Godgeleerdheid.) Onk leze hij

het gefchrift van den Godgeleerden simon, hetwelk

den titel Quare voert. (Maar dir kent men verders

niet. ) Hier na moeten augustinus Boek n van

de Christelijke Leere , en van de Stad Gods , met

alle vlijt gelezen worden. Wanneer men zich nu

op deze wijze regt zorgvuldig in de Heilige Schrift

geoefend heeft , dan kan men zich onverfclirokken

zoo wei tot het allegorisch als moralisch lezen van

dezelve wenden, en dezen beiderlei zin naar eene

willekeurige orde der Bijbelboeken uit dezelve put-

ten. Van Spraak- of Taalkunde, van nitlegkundige

Regelen of aanmerkingen , komt hier dus geen enkel

woord voor.

Vergeefs wacht men ook van zoo vele VVijsgeerige

Geesten , als zich in dezen tijd voordeden , eene

betere Uitlegkunde. Zij verbeeldden zich , dat het

beneden de waardigheid der Wijsbegeerte was, zich

met znken van het geheugen op te houden , zij

moest in den verhevenen zin des Blibels indringen,

evenwel zoo, dat het Kerkelijk zamenftel der God-

geleerdheid onaangeroerd bleve. Ten dezen aanzien

voelden de Wijsgeeren hunne bekrompenheid zoo

zeer.
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zeer , dat zelfs joan van Salisbury , die de Wijsbe- V
geecte als de algemeene regeeifler, (^omnimn mode- ^^^^

ratnx,) noemt, echter tekent, dat zij in de God- noofdft.

geleerdheid geene palen mag ftellen (*). nr. C. G,

Van den Kardinaal bonaventura, die te gelijk '^J" °fj'IOC I5I/»

een Schoolsch en een MyJIiek Geleerde was , zou ^

men misfchien iets hebben mosen hopen, dat hij ,
^^'"'^^""

j • 1- •
j j" .1,1 delingen

door de vorming van beide, den regten middelweg yanBoNA-

zal getroffen hebben ; maar deze hoop is even ijdel, ventura

In eeiie Verhandeling, (Principium in Lihros S, 6*.)
uJ'Jeo--^

zoekt hij de hooge voorrtgten der Heil. Schrift aan gins der

te toonen , en dezelve boven alle vvetenfchappen te
^'Schrift

verheffen, maar alles is zonder kunde en fmaak , in

eenen onverdaanbaren barbaarfchen (lijl; hij fchrijft

aan den Bijbel de volgende eigenfchappen toe, welke

men met zijne eigene woorden lezen moet: „ In-

attingibilis altitudo, propter profunditatem imper»

fcrutahlkm ; ïnfallibilis certitudo
,
propter procesfum

irrefellibilem ; Impretiabilis valitudo, propter fructum

inceftimahilem i Incontaminabilis pulchritudo, /)rö/>-

ter puritatem impermiscibikm ; Incoartibilis ampli-

tudo, propter diffujionem irrestringibilem enz. Het

opfchrifc van eene tweede Verhandeling van dezen

Kardinaal belooft nog meer: De reductione artiurn

ad theologiam. Doch zij loopt alleen daar op uit,

dat de menigvuldige wijsheid Gods, welke klaar in

de Heilige Schrift wordt voorgedragen , in alle ken-

nis en in de geheele Natuur verborgen ligt; dat alle

kennis aan de Godgeleerdheid dienstbaar is, en dat

zU

(*) Polycrat. L. VII. C. ii. p, 445.

B 4
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V zij daarom voorbeelden en woorden uit alle weten-

»oEK fchappen en kunden neemt. Daar is , zegt de Schrij-

Hoofdft. ver , menigerlei licht ; een uitwendig , hetwelk de

na C. G. Mechanifche kunften uitmaken ; een lager , waar toe

£0^1^17 ^^ zinnelijke kennis behoort; een inwendig, of de

^ — Filofofifche kennis; maar ook een hooger, het licht

der Heilige Schrift. Ja, na dit alles ontwikkeld te

hebben, vindt hij zes lichten, en nog een zevende

in de eeuwigheid. Doch al deze verlichting is een

duifter mijftiek licht, hetwelk niets verlichten kan.

Concor- Door eene andere foort van arbeid verwierf hugo
jdantlevan ^^^ Sancto Caro of Charo grooten roem; van wiens
HUGO van

, „ ,. , . 1 , .. r 1 TT 1-

Sc. Caro. oordeelkundige verbetering der Latijnlche Vertaling

wij boven gefproken hebben. Hij was een Godge-

leerde van de Orde der Dominikanen^ zijn naam

was eigenlijk hugues de vienne, raaar hij werd

HUGUES DE ST. CHERS of DE ST. THEUDER ,

(^Hugo ck S. Theuderio of Theodoriö,^ genoemd,

naar zijne geboorteplaats in de nabijheid vanFieiifje»

Hij werd tot Kardinaal benoemd door innocentius

IV, in het jaar 1244. Hij overleed te Civifa Vec-

chia in het jaar ir 63. In een van ziine Graffchrif-

ten , ( want hij heefc 'er meer dan één gehad , om-

dat zijn gebeente naar Lions verplaatst is,) wordt

hij genoemd: Praeco Dei ^ Doctor fidei ^ CijthariS'

ta B'Iariae,

Hij heeft veel gewerkt aan den Bijbel , naar de

mate zijner kundiglieden. Hier fpreken wij van zij-

nen arbeid, om het gebruik der Latljnfche Over-

zetting gemakkelijk te maken , hetwelk gemeenlijk ge-

noemd wordt Concordantiae Sacrorum BibJiorum,

' maar
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maar in llandrchrifren meermalen Concordantiae S. y
'ïacobi ^ naar het ecrtte Klooster der Domintkanen «oer

VIII
te Parys ^ waar naar hugo zelve niet zelden huco Hoofdft.

de S. Jacoho heet. In dit werk bragt hij al de na C. G.

woorden der Latijnfche Overzetting volgens het Al-
]^^"o73.

, tot 151 7,

phaheth^ met bijvoeging der plaaticn , waar elk

woord in den Bijbel voorkomt; doch dewijl hij die

plaatfen flechts aanwees, waar toe hij elk Hoofdfiuk

des Bijbels in kleinere afdeelingen door de zeven

eerde letteren van het Alphabeth verdeeld had, zoo

zetten eenige Dominikanen te Parys ^ geboren En-

gelfchen ^ in het jaar 1250 deze plaatfen geheel uit-

gefchreven , daar bij , waarom het werk fomtijds

Concordantiae AngUcanae genoemd wordt , nader-

hand hebben anderen het ook nog verkort of ver-

meerderd.

Nu zou eene geheele menigte van Uitleggers kun- Schrift-

nen volgen, indien hun werk verdiende, dat men !"
j

%^^''*

^ '
'

in de La-
elk van hen bijzonder noemde. Evenwel zijn fom- tiinfche

migen zoo vermaard geworden, dat zij zelve, zoo Kerk.

als inzonderheid de Heilige bernhard, van Pro-

testanten geprezen zijn ; maar zij verdienen zelden

dezen lof. Ëene Uitlegging van het Hoogelied door

THOMAS , Abt van FerceUi , die in het jaar laaö

geftorven is, wordt geprezen, maar van welken

fmaak het zij, kan het begin terflond aanwijzen:

„ Deiformis animae gemitus amitivi , verague vox

ista est in theoriis intellectualibus fe exercitantis

,

et omni dejiderio ad unitionis pacem ferventiifime

anhelantis. Unde labore mentalis exercitii fatigata,

gt aliqua illius quietis praelibata dulcedine in tam

B 5 lae^



26 KERKELIJKE
V laetabttndum prorupit fmpirhim^ ficut vini eh^dUefi'

BOER fi^ ardorem patientis impatientia flimulata : Oscuk-

Hoofdft.
'^^^^ ^^^^ osctilo oris fut. Meer andere dergelijke wer-

na C. G. ken gaan wij met ftilzwijgen voorbij. — Eene zeld-

J^J^J°^^' zame verfchijning is het, dat hugo, Anrtsbisfchop

.
. . van Rouen, omtrent het midden der XUde eeuw,

verzekert, dat lilj in zijn gefchrift: Fragmentum

Traciatus in Hexaemeron , meer den hiftorifchen dan

den allegorifchen of den zedelijken zin wil ontvou-

wen. Ook is 'er eene foort van Harmonie der Eu-

angellsten opgeflield door odo of oudart , Bisfchop

van Kameryk
^ geflorven in liet Jaar 1103, beflaan-

de uit X harmonifche Tafelen.

RïCTïARD RiCHARD van St. FictoT , dc beroemde Kanunnik
^''•"^^*

te Parys^ omtrent het midden der Xlide eeuw .
Viccor. -^ '

. .

fchijnt hier eene kleine uitzondermg te. maken, alzoo

hij verfcheidene afdeelingen van het Oude Testament

naar de letter heeft verklaard , onder deze tijtel s :

Expojitio dijjicultatum fuhorientium in defcriptione

TahernaciiU foederis ; de Templo Salomonis ad litte-

ram; de concordia temporurn Regum conregnantium

fuper yudam et Israël ; in vifionem Ezechielis ,

animalium et rotarum ïitteralis explicatio. Ook zijn

fommige ophelderingen, door hem gegeven , goed ge-

troften , zoo ver zulks zonder kennis van het He-

breeuvvsch gefchieden kon , maar te gelijk heeft bij

hem alle foort van geheime uitleggingen des Bijbels

en de verklaring van den Myfiieken zin de over-

hand, gelijk blijkt uit zijne verklaring van een ge-

deelte van het Hooglied , waar aan hij ook zijne

l^rachten beproefd heeft, „ De woorden der Bruid:

Ik
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Ik zocht des nachts op mijn kger hem^ dien mijne V
ziele liefheeft , " beteekenen volgens liem , dat de

"J^^*

ziel , die God zoekt , en tot zijne liefJe en kennis Hoofdih

volkomen wil geraken , hem in de ruste des ge- na C G.

moeds, en vrij van nlle werkzame beziglieid , zoe-
^^^

^•^'

ken moet. Als zij daar op in d'3 Jlad rondging: —
dan zegt dit, dat zij n:iar de deugden der Heiligen

heeft omgezien , om naar derzelver voorbeeld haar

huis daar mede te lieren , omdat zij het voor on-

waardig houdt , om den Bruidegom te ontvangen.

Zij zocht hem; maar zij vond hem niet, omdat zij

hem zoo volkomen in anderen vond. DelVac^ters,

dat is, de Engelen, vonden haar; en daar op vond

zij haren geliefden, omdat men door de kennis der

fchepfelen, der menfchen en der Engelen, eerst tot

de kennis van God komr. De zestig Helden, die

om het bed van salomo Jiaan , zijn die genen, die

de Geboden des Heeren mannelijk vervullen , en

daarom reeds de rust van christüs leeren kennen;

want zestig is uit zes en tien zamengefteld; het eer-

fte wijst de geboden, en dit laatfte de moeite in

derzelver waarneming aan.

Zijn vriend , bernhard van Clairvaux , wordt bern-

voor een' groot Meester in foortgeliike geheimzinnige "*^^° ^^"

verklaringen gehouden, ]\Ien moet zyne wyze van

uitlegging bijzonder uit zijne Kerkredenen of Predi-

katieti leeren kennen. Zoo heeft hij 'er 17 over den

XCnien Pfalm gehouden , maar nergens is zijne ge-

heimzinnige verklaring van den Bijbel meer bewon-

derd, dan in zijne 86 Predikatien over het Hoog'

lied; hij heeft dezelve fedcrt het Jaar 11 35 voor zij-

ne
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V ne Monniken gehouden, maar is niet verckr geko-

BOEK men dan tot het eerfte vers des derden Honfdfjiuks.

KüoVdll. RUPERT, (of ROBERT,) Abt Van Duits, of

na C. G. Dnyz , in het Keulfche , van wien wij reeds meer-

jl^^'^j^^^' malen gefproken hebben, heeft alle Mijftieke uitleg-

gers van dit Tijdvak in menigte van Boeken van de-

RUPF.RT 2e natuur overtroffen, fchoon hij aan dezelve meest-

al Godgeleerde opfchriften gegeven heefr. Hij be-

handelt den Bijbel, omtrent op dezelfde wijze, als

men de Godgeleerdheid behandelde ; door namelijk

naar dialectifche grondregelen allerhande fpitsvinnige

vragen over de geloofsleere op te werpen, en een

groot aantal gemeene plaatfen 'er in te mengen.

Deze handelwijze is wel niet geheel nieuw , men

vindt 'er reeds voorbeelden van bij augustinus en

THEODCRETUS, maar rupert heeft dezelve uitge-

breid, en eigenlijk de eerfle dogmatisch -mijPcifche

verklaringen gefchreven. Het oudfte xijner werken is

van het jaar 1117, en voert ten opfchrifi: de Tri-

nitate et operihas ejus. Het bedaat uit 42 kleine

Boekjes , die weder hunne bijzondere opfchriften

hebben. Eigenlijk heeft hij het, zoo als hij in de

opdragt zegt, uit drie Hoofddeekn zamengefteld.

Het eerfte gaat van den oorfprong der Wereld tot

den Zondenval, en bevat de werken des Vaders in

zich. Het tweede (Irekt zich uit van den Val tot

de Menschwording van Gods Zoon; dit noemt hij

daarom het ^verk des Zoons. In het derde befchrijft

hij de werken van den Heiligen Geest , van de

Menschwording van Christus tot het einde der

Wereltj.

ZiJQ
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Zijn Commentarius over de XII kleine Profeten is V
met dat hooWoogmerk opgefteld, om 'er Christus ^oek

in te zoeken , waarom het hem ook niet misfen Hoofdft

kon, denzelven, zijne gefchiedenis , en de dnar me-nn c. G.

de verbondene zedeleere volftrekt overal te vinden. i^"^°73»
tot 1517,

Tot een voorbeeld ilrekke , dat hij het woord des

Heeren ^ hetwelk tot joel gefdiied is, van den

Zone Gods verftaat. Dat een BJyfiiek^ zoo als

RUPER.T , bij de uitlegging over het Hoogelied ^ (Jn

Cantica canticorum , de Incarnatior.e Domini ^ )

regt op zijne plaats ftond , is ligt te gisfen. In

eene aanfpraak aan de Maagd biauia , en bede om
haren bijftand , verhaalt hij verichijningen , aan hem

en anderen wedervaren , door welke hij tot dezen

arbeid opgewekt was. Dit gebeurde inzonderheid,

toen hem de volgende Verzen van den Hemel af in

een fnel gefuis der lucht werden ingegeven:

Foemina mentc Deum concepit, corpore Christum;

Integra fudit eum, nil operante viro.

Hij heeft dus doorgaans in dit Boek de verbor-

genheid van CHRISTUS menschwotding en de hooge

voorregten en deugden der Heilige Maagd ontdekt.

Anderen hebben het begin van dit Boek dan van de

Vaderen der Joodfche Kerk, dan van eene god-

vruchtige ziel verftaan ; maar hij beweert veel meer,

dat het maria is, die van God den Vader de kus

van zijnen mond ontvangen heeft; zoo als haar die

van den Engel bij de ontvangenis van chtistus is

aangekondigd geworden.

Over het Boek van Job heeft rupert insgelijks

eene
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V eene uitlegging nagelaten, welke echter bijkans niets

BOEK anders behelst dan een uittrekfel uit het laffe werk
ViII

Hoofdfl. ^^" GREGORiüS den Grooten ^ Moralia in Jobum,

na C. G. Maar in zijnen Commentarius over den Prediker ,
jaario73,

Qj^f^ouwt hij, meer dan in eenig ander van zijne
tot 1517. ° *

.

uitlegkundige fchriften, den woordelijken zin. Zelfs

fchijnt hij op eene plaats blijk te geven , dat hij het

Grieksch en Hehreeuwsch verltaan hebbe , doch

dan is het niet te begrijpen, hoe zijne uitleggingen

over het Oude Testament zoo onvoldoende zijn uit-

gevallen; misfchien heeft hij in eene fliptwoordelijke

Latijnfche Vertaling den letterlijken zin opgezocht,

dien hij echter meestal flechts heeft kunnen gisfen.

Alhoewel een ander van zijne fchriften, (^de gïo'

ria et honore Filii hominis Libri XIII. ) eene lou-

ter dogmatifche verhandeling volgens den titel aan-

kondigt, echter (leunt zij op eenen uitlegkundigen

grond. Hij verklaart namelijk mattheus Euangelie

tot Hoofdfl. XII. 30. , vervolgens heldert hij de Lij-

densgefchiedenis van ciiristus op , Matih. XXV^I.

en XXVII, Wijdloopig is inzonderheid zijij Gommen»

tarius over \iti Euangelie van j()ANNES;iii denzelven

laat hij zich voornamelijk breedvoerig uit over de

leere van het Avondmaal, om het vermoeden af te

wenden, als of hij in hetzelve het ware ligcliaani

en bloed van Christus niet geloofde; waar op zich

de Roomschgezinde Schrijvers regc te goede doen,

zonder te bedenken , dat het weinig zegt , dat eenig

Kerkvader, of MijHiek Schrijver, of Scholastiek,

die uit gebrek aan Taalkunde geenen enkelen regel

in den Bijbel goed weet te verklaren, in Icerftukken,

wei-
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welke alleen uit den Bijbel moeten afgeleid worden, \r

geheel of ten dccle met hunne Kerk overeenftemmen, *oek
. VIII

De uitlegging van rupert over de Openbaring Hoofdft;

van jOANNES is lang genoeg, maar geeft verklaiin- na C. G.

gen op, die doorgaans willekeurig zijn, zonder vas- ]^^^^^7Z'

te grondregelen. Ook geloofde hij niet zoo zeer , .

dat vele voorzeggingen van dit Boek nog ver-

vuld moeten worden , als wel dat zij reeds , van de

eerfte tijden der wereld af, maar bijzonder van

ABRAHAM cn MOZES af, tot op CHRISTUS, eu de

naastvolgende eeuv/en , vervuld zijn geworden. Zij-

ne uitfpraak, die in deze verklaringen voorkomt

,

verdient aanmerking, dat, nademaal noch jezus

noch zijne Apostelen zijne vereering met het zwaard

en bloedvergieten afgedwongen hebben, ook Chris-

telijke Vorsten dit niet doen mogen, dewijl God
eenen vrijwilligen dienst begeert. Nog is 'er een

niet klein Boek van den Abt rupert , hetwelk ,

niettegenftaande zijnen dogmatifchen titel, (^de Vic-

toria Ferhi Dei Libri XIII. } evenwel meer tot het

uitlegkundige behoort.

Men zou mogen denken, dat men bij de Wijs- Uitleg-

peeren van dezen tijd , de Scholastieken , iets beters ^^""'^'Se
**

,
werken

ten aanzien van het uitlegkundige zou vinden; maar der Scho-

de Schrift uit te leggen was geheel hunne zaak niet, lasdeken.

zij hielden dit op zijn best voor eene bijzaak, bij

welke zij op zijn hoogst een aantal vragen ter bane

bragten , welke eene zaak van verfcheidene zijden

befchouwden, en op meer dan ééne wijze beant-

woord konden worden, pieter lombard heeft

Commentarien over de Pfalmen cn de Brieven van

PAU-
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V PAULUS nagelaten, doch het zijn flechts uittrekfefe

BOEK uit Kerkvaderen en andere Godgeleerden, tot de
VIII

Hoüfdft. ^'•^^ ^^^^ ^°^* Eigenlijk heeft hij Hechts een werk

na C. G. van anselmüs , Deken en Scholasticus aan de

J^^^j°^^' Stifcskerk te Lion , met bijvoegfelen vermeerderd,

Deze vermaarde Leermeester van abelard , die in

het jaar 1117 overleden is, was een vlijtig onder-

zoeker van den Bijbel , zoo ver hem de oude Uit-

leggers hadden voorgelicht. Voornatnelijk vond een

werk van hem toejuiching, in hetwelk hij uit deze

leidslieden korte aanmerkingen over den geheelen

Bijbel verzameld heefr. Het heet Glosfa interlinea-

ris, omdat het tusfchen de regelen der Latijnfche

Overzetting was ingevoegd. Men zag dit werk,

gelijk een dergelijk werk van walafrid strabo,

in de IXde eeuw, (^Glosfa Ordinaria^^ langen tijd

als de beste hulpmiddelen aan tot verftand van den

Bijbel.

ALBERT de Groote heeft in zijne Commentariea

over de Pfalmen , de Klaagliederen van jereriia,

het Boek r\RUCH, daniel, de XII kieitie Profe-

ten , de vier Euangclien , en de Openbaring van

jOANNRS, ook den woordelijken , en niet zelden den

mijdieken en allegorifchen zin van de Kerkvaderen

ontleend, hoewel hij 'er hier en daar fpitsvinnige

ophelderingen, zelfs uit de Ariftotelifche Wijsbegeer-

te bijgevoegd heeft. Ook heeft hij den geheelen

Bijbel met korte ophelderingen voorzien. De oude

Schrijvers drukken dit uit met de woorden : Pöx////^

vit Euangelia, Epistolas Pau/i etc. Want deze

uitdrukking, welke, federt de tijden van karel de»

GrcO'
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Grooten , aan verzamelingen van Leerredenen eigen V
was , welke telkens op eene zondagsafdeeling van ^^^
den Bijbel , (jost illa , namelijk textus verba ,) volg- [loofdftt

den , beteekende nu nog gewonelijker de ophelderin- na C. G.

gen, welke bij elk vers der Latijnfche Overzetting
J^^ j.j^*

gevoegd werden. Van daar heet nog in het Fransch , .

apostiller, een gefchrift met aanmerkingen verzeilen.

De groote leerling van albert , thomas van

Aquim^ is nog beroemder geworden door een uit-

legkundig werk. Hij heeft over het geheel veel over

den Bijbel gefchreven, maar één werk, waar toe

hij echter niets van zijn eigen heeft bijgebragt , is

het meest bewonderd geworden. Hij zelve noemt

het : Expofitio continua in Euangella , korter heette

het ook. Continuüm; maar kort na zijnen dood gaf

men het den naam: Catena aurea in quatuor Evari'

gelia, hetwelk misfchien aanleiding heeft gegeven tot

de meening , dat de H. thomas de uitvinder is van de

benaming Catenae Patrum. Hij heeft in hetzelve bij

dk vers of afdeeling der Euangelisten de verfchei-

dene verklaringen der Kerkvaderen en derzelver na-

volgeren ordenlljk naast elkander geplaatst ; doch

niet zonder misflagen, voornamelijk ten aanzien der

Griekfche Vaderen , welke hij zelve in hunne oor-

fpronkelijke fpraak niet verllond, en zich dus van

de hulp van anderen moest bedienen, die hem niet

zelden door ontrouwe of wel vervalschte overzettin-

gen misleid hebben.

Wij moeten hier nog eens weder komen tot deft hugo van

Kardinaal hu co van St. Cara of Charo ^ wegens ^^* ^^'^^

. . 1 r,... . , -^ Postiilae
Zijn groot en zeer toegejuicht Bijbelwerk: Postiilae

XiX. Deel. C in
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V in univerfa Biblia , juxta quadrupïkem fenfum , Ut"

\mr teralem ^- allegoricum , myfiicum ^ anagogicum, Hoe

Hoofdlt. zijne ftoutheid, om Boeken te willen uitleggen , welker

na C. G taal hij niet verftond , geheel mislukte pogingen ten

tot lui gevolge hebbe gehad, kan terftond het begin der

Scheppingsgefchiedenis leeren. Eerst wordt hier de

^I^'^^}^^J' letterlijke zin verklaard; in principio wordt dan

'wezenlijk van de Godheid, ózn perfoonlijk van elk

der drie perfonen in dezelve gebriiikt; maar hier be-

teekent het de eeuwigheid Gods ; creavit ; daar door

wordt de almagt van God aangeduid, eu eene drie-

dubbele dwaling over de fcbepping van plato ,

ARISTOTELES cn EPicuRus verworpen. Tenehrae

erant paper faciem abijsji', id est fiiperficies machinae

mundialis eran obscura propter lucis abfentiam,

Machinam
,

qtiani prins dixerat terram , vocat abijs'

fum^ pro fui confiifione et obfcuritate ; unde et

graece dicitur chaos. Est antem abijsftis proprie

profunditns aquarum fub terra latentium , Altendi^

tur autem haec confiifio fecundum Theolognm quoad

vaporationem ; ab initio enim jingula locum ftium

tenent ; fed aquae vaporabiles erant usqiie adfublU'

narem ghbum tenues admodum nebiilae. Secundum

Philofophum vero nttenditur illa confujio , quoad ek'

fnentorum permixtionem in uniim chaos. Hier wordt

eene plaats uit ovidius Herfchepping aangehaald ,

en eene zoodanige vermenging der Elementen in den

most aangewezen ; die genen worden beftreden

,

die geleerd hebben , (dogmatizaverunt ,) dat de duis-

ternis eeuwig is ; of dat zij van God eer gefchapen

is geworden, dan het licht, en eindelijk wordt bij

de
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de woorden Spiritus Dei aangemerkt, dat tot vver- V

ken vijfderlei zaken behooren: flofte, noodzakelijk- ^f"^

heid , magt , wijsheid en wil. Thans vül};;t de alle- Hoofdft*

gorifche zin : In principio , id est , in Filio ,
qui '^^ C. G.

dicit : Ego fum principium
^ qui et loquor vobis.^Q^ iSi/i

Creavit coeium, id est ^ Novum Testamentum^ coe- -

lestia promittens ; et terram , id est Vetus Testa-

merttum , terrena promittens. Utrtunque Testamen-

tam in Christo creatum est ; unde Exodi XXFL
cortinae tabernaculi ^ quae figurant Vetus et Novum

Testamentum , opere plumario compojitae fuut. Plu^

ma est acus ; acus vero Christus , in primo adventu

perforatus in pasfione , punget in fecundo ficut acus ,

quando venerit in majestate. Per cuspidem acus

jlgnificatur potestas divinitatis
,
qu^e punget in ju-

dicio : per foramen acus
, fragilitas humanitatis

,
quae

fuit perforata in cruce. Utrumque Testamentum di-

citur coelum , uhi de divinitate agitur ; terra , ubi

de humanitate ; coelum propter feufum fpiritualem ,

terra propter litteralem. Et bene dicltur
^
quod in Fi-

liofactum est Vetus et Novum Testamentum , quia Filius

verbum est , in quo facta est fcriptura , 'Joh C. XXXlll.

Semel locutus est Deus. Eindelijk komt ook de zedelijke

zin van dit verhaal. In principio , id est , in filio»

Filius est creator coeli ^ id est ^ bonoriim^ et terrae ^

id est , malorum ; Jef. C. XLV. Forinans lucem , ei

creans tenehras ; faciens pacem et creans malum.

Coeli funt Sancti ; Pfalmus: Coeli enarrant ctd

Terra mali ; Gen. C. UL Terram comedes omni-

hus diebus ritae tuae en dergelijke meer,

In de XiVde eeuw eifidclijk begonnen fchrandere PogiRgeia

C 2 nïan-
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V mannen meer en meer aan te wijzen, hoe hoogst-

^p-^ noodzakelijk eene verbetering en hervorming in de

HoüfdÜ. Godgeleerdheid in het gemeen en in de beoefening

na C. G. des Bijbels in het bijzonder ware. In de XiVdc
Jaari073 , , .... , ,.

tot I's 17
^^^^ "^" FRAKCISCUS PETRAllCHA , gelijk hlJ OH-

der de eerfte heden behoort, die tot herfteiling van
totve.'be. ^vare geleerdheid gearbeid hebben, ook veel kunnen
tering eu ,

hervor- toebrengen tot verbetermgen in de Godgeleerdheid,

löhigder daar hij van de Ouden eene Wijsbegeerte geleerd

leerdhei i
^^'^' ^^"^"'^ ^^'^^^* °P verbeteren dan op weten doel*

eiiz. de, en meer echte levenswijsheid in zich bevatte;

maar petrarcha was geen Godgeleerde, en de

Godgeleerden zagen hem aan als iemand , die te ver

beneden hen was, om eenige acht op hem te ilaan;

doch tegen het einde der XlVde eeuw deed een

Godgeleerde van groot aanzien, die geheel niet vol-

daan was met den toefhmd van zijne wetenfchap ,

gewigtige voorflagen, tot derzelvcr verbetering.

joANGER- Deze man was joan gerson, dien wij reeds in

soN, zijn
Qjj^e Gefchieucnis meermalen werkzaam tot deze

leven en

fchriften. edeler einden ontmoet hebben. Het is der moeite

waardig , van het leven en de fchriften van dezen

vermaarden man een beknopt verfiag te geven. Eigen-

lijk heette hij joan charlier, maar hij wordt naar

zijne geboorteplaats, een klein vlek in het Ker.<;pel

van Rheims ^ niet ver van Rhetel, waar hij den

I4den December 1363 ter wereld kwam, gkkson,

en in het Latijn fomtijds de gersono genoemd.

In het jaar 13^7 werd hij naar de Univerfiteit te

Parys gezonden en onder de Artiitae^ de beoefe-

naars der Wijsbegeerte en vrije Kunflen , aangeno-

men»
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men. Reeds in het jaar 1381 ontving hij de waar* V
digheid van Magisier, en üudeerde vervolgens nog

^^^
tien jaren in de Godgeleerdheid, onder de vermnar- lïoofdd.

de Leernrcn petrus d'ailly en aegidius de- na C. G.

CHAMPS. In het jaar 1392 kreeg hij de waardig- J^'J^j^j^]

heid van Doctor of Leeraar in de Godgeleerdheid ,

en drie jaren daar na werd hij Kanfelier der Univer-

fiteit van Parys^ in plaats van zijnen Leermeester

d'ailly , die deze waardigheid nedcrgelegd had.

Ook gaf hem de Hertog van Burgondi'è ^ die hem

daar aan geholpen had . den post van cenen Deken

bij de Kerk te Brugge. Hij nam zijn ambt als

Kanfelier met zeer veel aanzien en roem waar, maar

hetzelve was voor hem ook met vele moeijelijkhe-

den , en zelfs met gevaren verbonden. Voorheen

had hij reeds medegewerkt, ter uitdelging der groote

Pausfelijke Scheuring^ welke toenmar.Is plaats had.

Allengs begon hij vaster grondregelen aan te nemen

,

en te bevveeren , dat eene algemeene Kerkvergadering

boven de Paus zij , en geregtigd , om tegen deszelfs

wil en dank de eenigheid te herftellen. Sedert het

jaar 1409 ontvouwde hij deze grondregelen in zijne

fchriften over deze eenigheid , over de onnoodzake-

lijkheid van cenen Paus te hebben , en volgens de-

zelve arbeid Ie hij op de KerkvergaJering te Pifa

;

en nog flerker op die van Konflans ^ welke hij tot

eene Hervorming der Kerk aanfpoorde ; doch daar

van is reeds in het voorgaande gefproken.

Doch midden onder deze werkzaamheden van

GERSON viel 'er in Frankryk eene gebeurtenis voor

,

in welke hij van tijd tot tijd deel nemen moest, en

C 3 did
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V die zijn overig kven met kommer en gevaar vervul-

^,^-'J
de. De Koning van Frankryk , karel VI , was

Hoofdfl:. 1^005' ££"£ ziekte of ongefteldheid aangetast, welke

ra C. G. tot krankzinnigiicid en razernij overOoeg, en dertig

tot i-i-*P^"-"5 flechts met enkele korte tusfchenpozingen ,

•——- IOC des Konings dood geduurd heeft, in liet jaar

14^12. In het eerst maakte zich de Koningin met den

Hertog van OrJeans ^ des Konings Broeder, van de

regering meester , maar zij hadden eenen magtigen te-

genfirever in den Hertog van £urgGndi'é, welke laat-

fte eindelijk in het jaar 1407 den Hertog van Orle-

ans te Paryi liet vermoorden. Toen hij fpoedig

ontdekt werd, de aanlegger van dezen moord te

zijn, beleed hij zulks, met bijvoeging, dat de Dui-

vel hem verzocht en verleid had. Hij begaf zich

naar de Nekrlanden ^ maar keerde fpoedig met een

aantal krijgsbenden naar Frankryk .terug, bezette

parys , en was nu ftout genoeg, om te begeeren,

dat men , op eene regtelijke wijze , de verdediging

van dezen moord zou aanhooren, welken hij, ten

dieiifle des Konings, en tot welzijn des vaderlands,

had laren volbrengen. Hier op kwamen de Daufin,

Zoon van den zieken Koning , de Prinfen van

Qcn bloede, Geestelijke en WerelüUïke Grooten, de

Gerigtshoven, de Univerfiteit en andere aanzienelijke

mannen , te zamen , en in deze vergadering verfcheen

de Hertog in Maart 1408.

Na hield jean petit , of joannes parvus ,

(E:n Fraciskaner Monnik, Doctor en Leeraar der

Godgeleerdheid te Parys , in naam des Hertogs eene

lange redevoeriug tot deszelfs regtvaardiging. In

d€«
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dezelve beweerde hij, dat een onderdaan en Vafal, V
die tesen zijnen Koning en Heer iets onderneemt, ^'''^^

ViII
om denzelven zijne heerfchappij te onttrekken, dtn -ioodlh

dood verdient , en dat het in zoodanig geval eiken ^a -• '-j*

onderdaan, zonder een bijzonder bevel, naar de
^^"^^^72-

natuurlijke , zedelijke en goddelijke wet geoorloofd —
/V, zulken verrader en trouweloozen dwingeland om

te brengen of te doen ombrengen ; ja dat dit roem^

rijk en verdienjielijk is; inzonderheid wanneer hij

zoo magtig is, dat de geregtigheid door de over-

heid niet tegen hem kan gehandhaafd worden^

Op dezen grond verdeciigde hij den moord (}^q-:.

Hertogs van Orleam^ dien hij als zoodanigen ver-

rader en dwingeland afbeeldde. Ook verwierf de

Hertog van Bnrgondi'ê van den Koning eene pleg-

tige fchriftelijke vergeving; of liever eene uirdnikk\>

?ijke goedkeuring, dat hij eenen broeder des Ko-

nings , die denzelven naar bet leven had geftaau,

uit den weg had laten ruioien. Hij werd wel , ;:o;,;

in het jaar 140R, als hl) zicli naar de Nederlanden,

begaven had , op de aanklagte van de weduwe di&

vermoorden, voor vijand des Rijks en ii) d^n rijks-

ban verklaard ; doch reeds in het volgende jaar ver-

fcheen hij andermaal te Parys ^ alwaar hij den Ko*

ning en den jongen Hertog van Orleans eene Jiieii-

we verzoening afdwong, en zijne overmagt iji \ysfi

Rijk handhaafde. Doch Aqzq verzoening was van

korten duur, en de vijanifchap brak in eeneii vol-

komenen burgerkrijg uit. Een nieuwe vrede wer4

fpoedig door eenen gruwelijken moorddsdigen op-

ftand der aanhangeren van den Hertog van Burgonr

C 4 di'è\
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V di'ê te Parys in het jaar 1413 vernietigd; doch in

BOEK hetzelfde jaar kreeg het Huis van Orkans, met het-

Hoofda. ^^^^ ^ok de Daufijn verbonden was, volkomen de

na C. G overhand.

lori^f? Thans begon men ook de zoo aanftootelljke ver-

f'u. , dediging van den Franciskaner petjt , die reeds in

het jaar 141 1 overleden was, aan te vallen, en ger-

soN zag zich fpoedig genoodzaakt , bij dezen aanval

een hoofdperRion uit te maken. Hij had zich tot

hier toe in eene moeijelijke omftandigheid bevonden.

Aan den Hertog van Burgondi'é was hij veel ver-

fchuldigi; maar zijne grondregelen en handelingen

kon hij niet goedkeuren. De bekommeringen des-

wtgens deden hem zelfs een voornemen opvatten

,

om het ambt van Kanfelier neder te leggen , hetwelk

hij echter niet volbrengen kon. Ondertiisfchen ver-

eenigde zijne geneigdheid zich federt het jaar 14 13

meer met de inzigten van het Hof, of eigenlijk van

de partij van het Huis van Orkans^ Hij had in dit

jaar geen gering gevaar doorgeftaan; want als hij de

tazende huitenfporigheden van het graauw , van de

Burgondifche partij, in eene predikatie beftraft, en

hetzelve den toorn van God gedreigd had , kon hij

zijn leven tegen deszelfs verbittering niet anders be-

veiligen , dan dat hij zich zelven een tijd lang in de

Hoofdkerk verborgen hield; en toch werd zijn huis

geplunderd. In September van dat jaar hield hij

eene redevoering in het Fransch , als Afgevaardigde

der Univerfiteit , voor den Koning en de Prinfen ; in

welke hij de fiellingen van petit wederleide , als

^ene dwaling vgn het geloof en zeden , ftrijdig met
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het verbod van niet te d9oden , en met de woor- V

den: Wie het zwaard neemt, zal dnor het zwaard "^'^-^

omkomen ; verder , dat deze onderftelling de ver- Hoofdft.

woesting van het Gemeenebest en van eiken Vorst "a C. G.

ZOU veroorzaken, veel bedrog, verraad en meineed
J^^

'j^*

voortbrengen , en als zij hardnekkig voorgeftaan wordt, >

iemand tot een' Ketter moet maken. Onder anderen

drong GERSON daar op aan , dat men zelfs Heidenen

en Ongeloovigen woord en trouwe houden , en bij een

bezworen verdrag blijven moet, alhoewel de andere

parlij dat verbroken heeft. — De Univerfiteit , die

reeds in het jaar 14 10 van den iïertog van Orlenm

gevergd was, om de (lellingen van petit te onder-

zoeken , bediende zich thans van hare vrijheid , en

bevestigde plegtig, het geen geiison daartegen ge-

zegd had. Op haar verzoek belastte de Koning den

Bisfchop van Par'^^ met den Inquifiteur van Frank»

ryk, den Dominikaan joan polet en anderen, de

gemelde ftellingen naauwkeurig te onderzoeken. De-

ze hielden daar over vele zittingen, tot eindelijk den

a3ftcn Februarij 1414 de verdediging van petit en

negen (tellingen daar uit afgeleid, veroordeeld, en

de eerfte twee dagen daar na openlijk verbrand werd.

In de volgende maand veroordeelde de Koning ook

door een bijzonder plakaat deze vermaarde Apologie,

en gebood het Parlement , om die genen als misda-

digers te ftra(Fen, die zich naar derzelver grondre-

gelen zouden gedragen. Eer nog het eerfte vonnis

bekend gemaakt werd, had de Bisfchop, op begeer-

te der Hooge School, den Hertog van Burgondiê

laten vragen , of hij die leerftellingen aannam? waar

Cs op
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V op hij ten antwoord gekregen had , dat de Hertog zich

\nn ^^^^ '^'^''^^ tegen petit wilde uitlaten , dan ir zoo

Hoofdil. ver hij gelijk had. gerson bragt het intusfchen daar

na C. G. toe, dat de Koning nog in December 1414 de meer-

£0^1^^' ^^^^^ gemelde leerftellingen door een nieuw bevel

——— verwierp, gerson zelf liet zich ook, in eene Lof-

rede, welke hij op den Hertog van OrJeans houden

moest, vrij fcherp uit , tegen den Hertog van Biir-

gondië.

Nu fcheen de twist over de verdediging van pe-

tit geheel beflist te zijn. Ook gaf de Koning a?n

zijne Gezanten op de Kerkvergadering te Kon/ïans

in het Jaar 14 14 last, om van deze zaak geen ge-

wag te maken op de vergadering, hoedanigen last de

Hertog van Burgondi'è ook aan zijne Afgevaardigden

gegeven had. Evenwel liet deze in het jaar 141

5

aan de Franfche Natie op deze vergadering eenen

Brief overgeven, waar door deze zaak op nieuw

verlevendigd werd. Hij klaagde in denzelven , dat

mtw hem van Ketterij verdacht wilde maken , en

begeerde, dat zijne lasterende vijanden geftraft , en

dat alle onderzoekingen op de vergadering , die hem

of den Monnik petit betroffen , in tegenwoordig-

heid van zijne Gezanten zouden behandeld worden.

Hier tegen protesteerden de beide Koninklijke Ge-

zanten GERSON en piETER vau Verfaillcs^ een Be-

nedictijner en Profesfor der Godgeleerdheid , doch in

hun eigen naam , begeerende , dat de vergadering

daar over vonnisfen zou ; gelijk dezelve dan ook

eene Kommisfie tot het onderzoek der geloofszaken

benoemde, martin porree , Bisfchop van Arras ,

een
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«en Dominikaan, een der Gezanten van den Hertog, V
drong aan, dat het vonnis van den Disfchop van "^^^

Piirys met de zijnen te niet gedaan , en dewijl 'er Hoofdft,

geen befchuldiger verfchenen was , dat zoo wel de "'i C. G.

waarheden van petit , als de (tellingen, hem door |^^"°f^*tot 15 17»

GERSON toegelchreven, in derzelvar Probabi/ireit ge- —

—

laten zouden worlen. Overigens wille hij niet ver-

hinderen, dat de leere van Tijrannenmoord ^ na be-

hoorlijk bepaald te zijn, veroordeeld werd. gerson

daar tegen bewerkte, dat het bovengemelde vonnis

door de vergadering mogt bekrachtigd worden.

Zonderling was het ondertusfchen , dat, terwijl

GERSON in naam der fIooa;e School van Parys dus

ijverde, een gedeelte derzelve zich verklaarde, daar

geen deel in te nemen ; wanr onder de Regtsgeleerde

Faculteit^ {Facultai Decretcrum^ beweerende , dat

PETIT niet geleerd had hetgeen, waar men hem van

belchuldigde, en dat gers >n van Konftans tehuis

ontboden moest worden. Doch , nadat de Koning

omtrent 40 leden der Hoogtfchool uit de ftad geban-

nen had, kwam dezelve in het jaar 1416 eenparig

in het gevoelen \n\ gersov. In de vergadering

zette men ondertusfchen dezen twist niet zonder bit-

terheid voort; men kon het zelfs niet eens worden,

of de betwiste llelii\gen tot het geloof behoorden,

en das door de Kerkvergadering moesten beoordeeld

worden. Eindelijk deed de Kommibfie den isden

Janiiarii 1416 uirfpriak , en verklaarde het vonnis

van (\(i\\ Bisfchop van Pays voor nietig en van

geene waaj-de, waar op een appel van de zijde der

Pranfche Gazamea volgde, en eene nadrukkelijke

re-
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V redevoering van gerson aan de Gezanten van den

^^^ Hertog van Bitrgondië^ en menigvuldige raadplegin-

Hoofda. gen zonder uitflag.

na C. G. Toen deze twist op de vergadering te Konflam

tot i-tir^P '^^^ hoogst gedreven werd, ftond de Pausfelijke

» Stoel ledig, martin V kwam op deiizelven tegen

het einde v.in het jaar 1417; en van liem kon men,

naar het fcheen, eene bellisfende uitfpraak verwach-

ten; te meer, dewijl juist toen een gefchrift van

geliiken inhoud van joan van Falkenherg ^ een Do-

minikaner ^ groot opzien maakte , hetwelk hij op

bevel van de Duitfche Ridderorde had opgedeid te-

gen den Koning van Polen
^ jagello en zijn Rijk,

en waar in alle Koningen, Prelaten en Cliristelijke

Volken werden aangemaand , om dien Koning met

zijne onderdanen uit te roeijen. „ De Koning,'*

zeide de Schrijver daar in
, „ is , als een boos

Vorst en Afgod, en de Polen ^ die hem dienen, zijn

afgodendienaars. Beiden verdienen flechts gehaat te

worden, het zijn ketters en onbefchaamde honden,

die tot hun uitbraakfel of tot hun ongeloof weder-

keeren. Het is daarom verdienftelijker , de Polen en

hunnen Koning om te brengen, dan Heidenen. De

Wereldlijke Vorsten, die dit doen, en Atn Poolfchen

^del op zullen hangen , zullen daar door de hemel-

fche heerlijkheid verdienen; maar die genen, die ze

dulden of onderfteunen , zijn verdoemd." Dit ge-

fchrift werd in Junij 141 7 veroordeeld en ten vure

gedoemd, en de opfteller in de gevangenis gezet.

MARTIN , die als Kardinaal dit vonnis onderteekend

had , wilde het echter als Paus niet bevestigen , de-

wiil
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wijl de Duitfche Ridderorde bij hem aanhield, om V
het te vernietigen of te verzachten. De Polen be- ^f^

riepen zich op eene toekomende Kerkvergadering. Hoofdft.

Even zoo vergeefs wachtten de Franfchen , dat de "^ C. G,

Paus de verdediging van petit veroordeelen zou.
Iq[ 1517'

De vrees voor den Hertog van Burgondi'è hield den

Paus terug, en de Franfchen moesten zich verge-

noegen, dat de vergadering de hoofdftelling van pe-

tit fcheen veroordeeld te hebben in dien zin , in

welken zij dezelve namen. Doch in den grond had-

den zij niets gewonnen, dewijl de tegenpartij vol-

firekt ontkende, dat petit zijne flelling in dien zin

beweerd had. Hierom klaagde gerson , na het af-

loopen der Kerkvergadering, in het jaar 1413, in

een klein gefchrift: Dialogus apologeticus ^ zeer le-

vendig, niet zoo zeer over de Kerkvergadering en

over den Paus, als over de driften van velen, die

op de vergadering tegenwoordig waren.

In dezen twist is dit bijzonder merkwaardig, dat

men daar in de eerfte uitdrukkelijke verdediging en

beflrijding ontmoet van het Prohahilismus , over het-

welk in de laatlle eeuwen zoo veel geftreden is, of

van die leere, dat ongeoorloofde handelingen, door

de menigte der genen, die zich voor dezelve verkla-

ren , bijzonder van aanzieneüjke Leeraren , eene foort

van Probabiliteit , of fchljn van geoorloof Iheid , be-

komen. Nog meer, de zoo zeer beftredene leer van

PETIT, en met dezen de Hertog van Burgondi'è

zelve, heeft in de nieuwfte tijden eenen fcherpzin-

nigen verdediger gevonden in den beroemden Regts-

geleerden te PVittenberg^ augustin van llyser ,

in
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V in eene Akademifche Verhandeling, Dhf» qua mi"

BOER moriam ^o. Burgundi et doctrinam yo, Parvi de

Hoofdf^. caede perduellium vindicat. Vitch. 1735.

na C. G. De gevolgen van dezen twLst waren voor gerson
j?.ario73.

alleronaangenaamst. Dewijl hij den Hertog van

»_-— Burgondië zoo zeer bekeaigd had, die juist bij het

fluiien der vergadering van Korftam weder de over-

hand in Fraiikryk had , durfde hij niet naar zijn va-

derland keeren , maar begaf zich in het jaar 1418

naar het (iadje Katenberg in Tyrol^ de Hertog van

Oostenryk gaf hem vervolgens eene plaats onder de

Profesforen te Weeuen. Doch in het jaar 1419 ging

hij naar Lyons in het Coelestiner Klooster aldaar ,

waar zijn Broeder Prior was. De Hertog van Bur-

gondië was onlangs vermoord, en de gemelde flad

getrouw aan den Daufijn. Hier leefde hij zijne ove-

rige dagen gerust , zich bezig houdende met het

fchrijven van verfcheidene flichtelijke fchrifien , en

het onderwijs van kinderen, Den dag voor zijnen

dood bragt hij zijne kleine leerlingen in de Kerk ter

Misfe, en liet hen met gtflorene deuren bidden :

God, mijn Schepper! ontferm n over uwen armen

knecht, joan gerson! Hii flierf den isden Julij

1429. Zijne gezamenliike fchrifien zijn door ludvv.

ELL. DU PIN het volleuij;<t uitgegeven in 1706 in

V Declen in Folio.

Knrnkter Men kent gerson uir de Gefchiedenis als een'

vauGiiri-
jjjjjjj yji^ hoogcn ,

onvcrichrokkei en en fbmdvasrigen

geest, die roemwaardige ontw tpeit met edel'.-n moed

wist door te zetten. Ht) mnn'v-ie ten cehjkkig be-

gin , met de Paufen binnen hunne oade pa en terug

te
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te wijzen; hij handhaafde tegen hen de regten der V
Vorsten en der Kerkvergaderingen; hij verdedigde ^°^^

met kunde de vrijheden der Franfche Kerk en de Hoofdll.

voorregten der oorfpronkclijke Geestelijkheid ; hij "^ C. G.

bevorderde de Hervorming der Kerk in haren uit- Jot"?!'?*

wendigen toeftand met alle zijne vermogens, en be- .

(Ireed vele grove foorten van lüjgeloof. Voor Chris-

telijke Godzaligheid, zoo als hij *er zich een denk-

beeld van gemaakt had, was hij ijverig gezind; en

men kan 'er niet wel aan twijfelen , of hij heeft door

zijne predikatien en fchrifren niet weinig lot verbe-

tering der zeden toegebragt. Maar zijne Theologi-

fche geleerdheid was flechts middelmatig. Alhoewel

bekend met de oude Romeinen^ en niet geheel on-

geoefend in het maken van Latljnfche Verzen, had

hij toch van hen den kiefchen fmaak in de behan-

deling der wetenfchappen , en voornamelijk in het

uitleggen der oude Schrijvers, niet geleerd. Gebrek

aan Bijbelfche fpraakkennis en aan oordeelkunde ,

was daar bij eene voorname hindernis. Het ont-

fnapte zijnen waarnemenden geest niet, hoe zeer de

Godgeleerdheid veredeld kon -worden, maar hij drong

niet diep genoeg door in de bronnen en hulpmidde-

len van derzelver verval. Alhoewel hij dikwijls goe-

de grondregelen volgde, echter zijn 'er bij hem vele

wankelende; bijzonder merkt men op, hoe menig-

maal zijn gezond verfland en zijn navorfchen in (Irijd

is, met het gezag en geloof der Kerk; of liever

voor hetzelve hebben moeten bezwijken. De ver-

flandige onderzoeker en algemeen nuttige Godsdienst-

Leeraar kibbelde nogtans zonder noodzake over

het
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V het Vagevuur; verketterde de vrienden van den B«-

^^?-^ ker in het Avondmaal , en bevorderde den dood van

Hoofdih JOANNES Hus. Zijn ftiji heeft ook bijkans niets van

na C. G. het voorkomen der aloudheid. Met dit al, nade-

tüt 15^7' ^^^^ ^^y ^" kundigheden , nuttige werkzaamheid en

— .

— moed boven alle Westericlie Godgeleerden van zij-

nen tijd uitmuntte, zoo is het niet vreemd, dat men

hem den allerchristelijkjien Leeraar ^ (^Doctor Chris-

tianisfïmus ^') genoemd heeft.

PETRUS Zijn Leermeester petrus d'ailly heeft wel niets

D iMLhx.
^,^^ belang over de godgeleerde leerwijze gefchreven

;

maar dat het hem ten minfte niet aan den goeden

wil ontbroken heeft, om dezelve te herftellen, blijkt

uit zijne hier voor reeds hefchrevene aanprijzing van

de Heilige Schrift. Een ander van zijne fchriften,

( Principium in curfitm BiMiae , praefertim in Eu-

angelium Marci,') bevat een bewijs, dat de God-

geleerdheid ver boven de door menfchen uitgevon-

dene wetenfchappen te ftellen is. Wil men zijne

wijdloopige Verhandeling over de valfche Profeeten^

en twee andere over de Drieëenheid ^ als proeven

aanzien van den weg, dien hij gewoon was in de

Theologie te bewandelen, dan zal men 'er zich juiöt

geen hoog denkbeeld van kunnen maken. Onder

anderen oordeelt hij van de Starrenwigchelarij
,

welke hij vrij genegen was, met joan van Salisbu-

ry , dat zij eene edele en roemwaardige wetenfchap

is; alleen dat zij zich binnen de palen van zekere

matiging houden moet.

NicoLALs V^iü d'ailly CU GERSON oudeifcheidt zich nog
vanCIa- j^m, gemeene vriend, een leerling van GEiisoN,m2ar

die
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die beter fchrijft dan zijn Leermeester, nicolaus V
van Clamenge of Clemangis , op eeiie voordeelige ^°^'j

wüze , gelijk zijn gefchrifc van de oefening der Godge- Hoofdrt.

leerdheid bewijst. Even ver van Scholastikerij en van na C. G,

Mijflikerij wil hij de geheele beftemming, oefening i^J'^J^j^]

en leerwijze van den Godgeleerden of Prediker ,

e want beiden zijn bij hem hetzelfde,) on het prak- '"''"Se o f

tikale en algemeen nuttige voor alle andere Christe- gig,

nen gerigt hebben. Velen zullen misfchien oordee-

len, dat hij het geleerde Theologifche onderwijs wat

te laag gefteld hcbbe in vergelijking met de bekwaam-

heid in het prediken , maar inderdaad heeft hij vol-

komen gelijk voor zijne tijden, in welken dat onder-

wijs onbruikbaar en jammerlijk, maar ftichtelijke

preeken eene der dringendrte behoeften waren.

Daar in kwamen dus de beste verftanden onder ntcolaus

de Godgeleerden der XVde eeuw met malkanderen
^^"^"^'^*

overeen, dat hunne wetenfchap eene hoofdverbete-

ring noodig had. Maar omtrent de bijzondere voor-

werpen dezer Hervorming, over derzelver grondre-

gelen en hulpmiddelen , ook over hare uitgeftrekt*

heid waren zij het onderling niet eens; ook kwamen

zij niet tot een regtmatig ontwerp, dewijl hun fmaak

nog niet genoeg gevormd was, en het hun zelven

aan het denkbeeld van eene edelere Godgeleerdheid

haperde, Wijsgeerige Godgeleerden fcheenen hetzel-

ve naauwkeuriger te kunnen treffen , maar ook de-

zen, ofte diep in den band van zekere School ge-

kneld , wier uitfpraken alles alleen verklaren moes-

ten , of, met alle befcheidenheid , nogtans wegge-

llvijpt door de zucht , om hunne geleerdheid eii

XIX. Deel. D fcherp-
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V fcherpzinnigheid overal te pas te brengen, vatten zg

BOEK
jiet niet in deszelfs ware fterkte. Zulk een Sclirij-

VIII

Hoofdft. ver was de Kardinaal nicolaus van Cufa of Cusf ^

na C. G. een der zeldzaam fte Geleerden van dezen tijd , van

wiiVir ^^^" ^^y ^^^^^ verfcheidene malen hebben moeten

I fpreken. trittenhëim (*) noemt hem „ den voor-

naarailen Godgeleerden van zijnen tijd, zoo wel in

de Heilige Schrift, als in de Wereldlijke Geleerdheid

ongemeen geoefend ; een zeer beroemd Wijsgeer ,

Redenaar en Wiskundigen, van eenen doordringen-

de geest en welfprekendheid; wel bekend met het

Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn; van v\q deugd-

zaamde zeden en uitnemende godsvrucht ; een' op-

regt en ijverig vriend van het heil der zielen, die,

als Patisfelijk Legaat^ in Duitschlaud ^ veel nuts

tot Hervorming der Kerk, en bijzonder der Bene-

dictijner Orde, verrigt heeft." Doch gelijk trit-

tenhëim doorgaans üerk is in loffpraken , zoo heeft

hij hier meer dan eene hoofdtrek vergeten. Deze

waarlijk uitmuntende en zelf uitvindende Wiskundi-

ge , een twijfelaar uit gronden , en van eene zeld-

zame werkzaamheid, was tevens een van de flimfle

Prelaten van deze eeuw. Hij had te Bazel voor de

regten der Kerkvergadering aldaar tegen den Paus

een hoofdboek gefchreven: de Catholica Concorclan»

iia, hetwelk onder alle zijne fchrifren ook de mees-

te opmerkzaamheid verdient. Maar naderhand floeg

hij geheel over op de zijde van den Paus , van wien

hij ook met hooge Kerkelijke waardigheden beloond

werd,

(*) De SS. Eccles. C. 805.



GESCHIEDENIS. 51

werd. In zijn Boek over de geleerde onwetendheid ^ V
fchijnt hij wel tegen de Scholastieken de zwakheid ?P^!F

van het menfchelijk verfland te ftellen, maar fpreidt Hoofdft.

zijne metaphijfifche fpitsvinnigheid en mathematifche "^ C. G,

demonftreerkunst zoo zeer ten toon, dat het een
[^^ ^

^

"^

voorkomen krijgt , ais of hij juist het tegendeel van

zijn Boek had willen bewijzen. De daar in door-

fchijnende neiging tot de mijfiieke Godgeleerdheid ,

benevens de ruwe donkere ftijl , welken men van

eenen Wiskundigen niet zou verwachten, geven aan

het werk eene duisterheid , welke zelfs eenige daar

in verborgene vonken van nuttige waarheden bijna

onzigtbaar maakt. Een groot deel der nakomeüng-

fchap kent cusa alleen uit een klein gefchrift, het-

welk voorzeggingen van de laat/Ie tijden bevat.

(^Conjectura de novisjimis diebus ;^ deze ontleende

hij uit de fchrifren der Joodfche Profeten , de Schrif-

ten , en de Openbaring van joannes. Veel fchrijft

hij daar in van den Antichrist. Deze vijand van

het Christendom , zegt hij , zal de grootfte van alle

vervolgingen verwekken; de Kerk zal haren onder-

gang nabij fchijnen te wezen , dewijl de Apostelen

zelve haar verlaten en vlugten zullen; niemand der

opvolgeren van petrus of van eenen anderen ^poS'

tel zal flaande blijven ; zij zouden allen ergernisfen

lijden ; maar de opftanding der Kerk zal nog voor

het jaar 1750 gebeuren.

MARSiLius FiciNus, eeu ander vermaard Wijs- marsilx-

geer van deze eeuw, de hcrfleller van het Platonis-'^^^'^^^^^^

mus, geloofde in de Zamenfpraak vanpLATO, crito

genoemd, de gronden van het Christendom ontdekt

D 2 te
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V te hebben. Evenwel is de echte plato zijn leids»

^^f man niet gebleven. Hij volgt ten laatfte de Jlex-^

Hoofdft. ^indrynfche Wijsgeeren of nieuwe Platonisten ^ zotkt

na C. G. even als deze plato en aristoteles te vereeur

€0^1517' ^v^g^" 9 ^" ^^y verfmaadt zelfs de geheime wijsheid

— der Kabhalisten nier. Zijn vriend joannes picüs ,

Graaf van Mirandola en Concordia , verbond de on-

gelijkfoortigde hulpmiddelen lot eenen Wijsgeerigen

Godgeleerden met malkanderen : Oosterfche Taal-

kunde , Scholastieke , Kabbalistifche en Arabifche

Wijsbegeerte, Bijbelfche Leerftellingen en eenige on-

derftellingen in menigte. Doch dit bleef nog 'm

eene vermenging en gisting onder een, zoodat daar

uit eerst in beter jaren , welke hij niet beleefd heeft ,.

iets goeds voor de Godgeleerdheid kon voorrgebragt

worden.

LAUREKT. Veel minder Wijsgeer, dan ficinus, maar met
VALLA. ^g eigenfchappen , welke aan dezen ontbraken , des

t€ rijkelijker , vooral naar zijnen leeftijd , begaafd

,

werd LAURENTius VALLA de eerfte herfteller der

echte Theologifche Leerwijze. Hij had de klasfieke

oudheid beoefend, en zich de kennis der Griekfche

en Latijnfi-he Talen, de juiste gave van overzetten,

het gevoel van het ware en fchoone in de uitlegging

en de bevallige en befgraakte fchrijfwijze verkregen ,.

welke in zijne /^anmerkiugen over hei Nieuwe Tes-

tament zich vertoonen, zoo wel als in zijne fchrif-

ten over de Letterkunde. Hii durfde ook de -onder-

neming wagen, om de Gefchiedenis van den Chris-

teliiken Godsdienst en der Kerk van Fabelen te zui-

veren 9 die aan de Kerkelijke beftuurders tot hiertoe

z.o
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zoo voordeelig geweest waren. Ook wees hij in V
-de Wiisbsgeerte dikwijls zeer onzacht de gebreken ^°^-^

van ARiSTOTELES aan; in één zijner Tchrifcen , fioofdfl.

(^Dialogus de lihertate arhitrii ^^ fchijnt hij den God- 'i^ C. G,

geleerden alle gebruik der Wijsbegeerte te verbieden,
'ot^J^f|.*

als hij zegt: ,, Geen ijverig vereerder van de Wijs- ..

begeerte kan God behagen," maar bij nader inzien,

vindt men, dat hij alleen de Peripatetifche Wijsbe-

geerte van zijne tijden in het oog heeft.

Honderd jaren vroeger was wezenlijk in de Griek- Twist

fche Kerk over het nut der Wijsbegeerte in de God- "^'^''
^?f

"^

•' .' » gebruik
geleerdheid getwist geworden. De bekende Gefchied- der Wijs-

fchrijver, Staatsman en eindelijk Monnik, nicefo- l^^S^^rte

RUS GREGORAS , hield , bij gelegenheid der pogingen
n-eicerd-

"

ter vereeniging , welke men van den kant der Room- heid.

fche Kerk bij de Griekfche ^ omtrent het jaar 1330

aanwendde, in tegenwoordigheid van den Patriarch

van Konftantinopolen en eenige Bisfchoppen eene

redevoering tegen deze vereeniging. In dezelve ver-

weet hij aan de Latijnen hunne fcherpzinnige haar-

kljveriien, en beweert, dat de Syllogismus of Rede-

nering door fluitredenen en gevolgtrekkingen bij de

Godgeleerdheid geene plaats vindt. niceforus

fchijnt door het misbruik , hetwelk men ook in de

Griekfche Kerk, alhoewel lang zoo erg niet, als in

de Latijnfche door de Scholastieken gefchied was,

bij het ontvouwen van Godgeleerde ftellingen, bij-

zonder van verborgenheden , van de AVijsbegeerte

gemaakt had , verleid te zijn tot dit uiterfle. Daar-

tegen had reed> in de later tijden der Xlüde eeuw

i.t\\ der Griekfche Godgeleerden, die zich voor het

D 3 leer-
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V leerrtelfel der Latijnfche Kerk en dus ook voor de

BORK vereeuiging der b'eide Kerken verklaarden , manuel

Hoüfda. CALECAS, het gebruik der Wijsbegeerte bij deChris-

ns C. G telijke Geloofsleere des te ijveriger aangeprezen.

itót^i^'^^
Doch, hoe zeer calecas in den grond der zaak

. gelijk had, daar in viel hij weder in een ander ui-

terfie , dat hij over den Bijbel gefilozofeerd wilde

hebben , zonder des zelfs taal genoegzaam te verftaan.

Hervor- erasmus was eigenlijk , op het einde van het te-

r'"/o-
^^* genwoordig Tijdvak, de man, die de Godgeleerd-

leerdheid heid in dit, gelijk in vele andere opzigten , zuiverde

door en verbeterde. Hij had na valla eenen noc; nade-
REUCHLIN

, , ,

.

en HRAs- ^^" gelukkigen voorganger, namelijk joan ueuch-
Mus. LiN, wiens verdienften hij ook in zijne fchriften

dankbaar vereerde. Deze , hoewel eigenlijk meer

Regtsgeleerde en Staatsman , heeft echter aan de

ware Geleerdheid en aan de kennis van den Gods-

dienst meer dienst gedaan, dan bijna al de open-

baar aangeftelde Leeraren der Godgeleerdheid van

zijnen tijd. Hij gebruikte daar toe zijne hun geheel

vreemde beoefening der Hehreeuwfche en Griekfche

talen. Zijn twist met de Keulfche Godgeleerden,

die zoo roemryk eindigde, had ongemeen gewigtige

gevolgen voor de Godgeleerdheid, de echte Godge-

leerde leerwijze won daar door, de heerfchappij der

Monniken en Scholastieken werd geweldig geknakt,

voor de vrijheid van denken en leeren werd onge-

meen veel voordeels behaald , en de weg gebaand

1 voor de genen , die in ftaat waren , om nog fchit*

terender voortgnngen in dit veld te maken.

ERASMüs maakte dezelve reeds in zijnen tijd.

Hij
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Hij teekende voor de beoefening der Godgeleerdheid V
den regten weg af, welken hij zelve bewandelde. P?^"^

De grondflag van óeze leerwijze was de oude Griek- Hoofdft.

fche, Romeinfche en Bijbelfche Spraakkunde; alleen "^ C. G;

het Hehreeuwsch was hem niet zoo gemeenzuam; lo^isir!
gelijk hij zelfs bekent, dat hij, hetzelve noodig heb> »

bende tot opheldering van het Grieksch des Nieu-

wen Testaments, niets gefchreven heeft zonder zij-

nen THESEUS, dat is, gelijk hij zich zelven ver-

klaart, joANNES OECOLAMPADius te Bazel, Met

deze Taalkunde paarde hij de Oordeelkunde van den

Tekit des Bijbels^ benevens de beste grondregels

en waiUnemingen van de bekwaamheid van Overzet*

ten en de Uitlegkunde. In zijne vijf uitgaven van

het Nieuwe Testament in het Grieksch, in de La-

fltijnfche Overzetting van hetzelve, in de aanmerkin-

gen en omfchrijvingen , door hem daar bij gevoegd

,

zijn overal de blijken en bewijzen hier van te vin-

den. Ook heeft hij vele belangrijke proeven gege-

ven van zijne kennis der Christelijke Kerkgefchiede'

nis en Oudheden, der Kerkvaderen en der Geloofs-

leere. Hij was de eerfiie , die oordeelkundige uitga-

ven der voornaanirte Kerkvaderen bezorgde. Zonder

JVijsgeer te zijn in den hoogen zin van dit woord,

ruimde hij toch aan de Wijsbegeerte eene eervolle

plaats in in het gebied der Godgeleerdheid, Hij toonde

bovendien door zijn eigen voorbeeld, welken goeden

fmaak , hoe veel vernuft en welsprekendheid een

Godgeleerde noodig heeft, om zijne wetenfchap be-

vallig en vruchtbaar te maken ; hoe zeer hij in de-

zelve het groote veriievene en algemeen nuttige ver-

D 4 kie-
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V kiezen, en eenen vrijen geest van onderzoek nooit

BOEK opgeven moet. Eindeliik leerde hij ook in een bij*

Hoofdft. zonder gefchrift , ( Ecclefiastes , ) den Prediker^

Tïz C. G. hoe veel hij van zijne god.sdienftige kundigheden, en

tot 1S17
^^^^ '^y ^^'- l^evattclijk en ftichtelijk aan zijne Ge-

"- meente moet voordragen.

Doctores Doch terwijl erasmus , fchoon zelve eigenlijk

I^iblici.
gggj^ Godgeleerde van beroep te zijn , een voorbeeld

was voor de Godgeleerden , openbaarde zich op de

Hoogefcholen onder de Leeraars der Godgeleerden

zeer zelden eenige neiging voor eene betere leerwijze.

Eén der weinigen , die eenen beteren weg bewan-

delden, was jAKOB LE FEVRE , uit Etapks geboor-

tig , en daarom gemeenlijk jAConus faber Stapulenfis

genoemd , Leeraar der Godgeleerdheid te Pay^s , een

waardig vriend van reuchlin, en ook een tijdlang

van ERASMUS. Maar hij kon het lot van deze lie-

den ook niet ontgaan , van verketterd en vervolgd

te worden. En hoe zeer thans de Geleerdheid her-

leefde , echter had zij geen' invloed op het gros

der Godgeleerden. De eenige kleine verandering
,

die in den toefliaiid der Godgeleerdheid gebeurde,

was, dat men hier en daar boven de uitleggers en

naprarers van lombardus, (^ Doctores Sententiarii

,

Formati -^^^LüèxQ genenden voorrang gaf , die bij het

bekomen der Doctorale waardigheid zich verbonden,

om voorle/cingen over den Bijbel te houden, {Doc-

tores ad Biblia,) hoewel deze toch verpligt bleven,

om die verklaringen der Schrift te volgen, welke in

de Kerk waren vastgefteld ; hier bij kwam , dat zij de

oorfpronkelijke talen des Bijbels niet verftonden.

Eene
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Eene der zcUizame uitzonderingen maakte hier in v
de Monnik marten luther, die in het iaar 1^08 ^"^'^

V4I
van Erfurt als Hoogleeraar der Wijsbegeerte naar

; looVdiï.

fVittenberg beroepen was. Hier werd hii reeds in na C. G.

het iaar isoo tot Baccalaureus op den Biihel be-
'^^'^'°'^'

•* "^ ' ^ 'tot 15 17.
noemd. {^ad Biblia est admisfus.') In het jaar 151-2

werd hy Doctor der Godgeleerdheid , en tevens in ^i^Rten

de Theologifche Faculteit aangenomen. Als de Mon-

niken van zijn Klooster te Erfurt hem van meineed

befchuldigden , omdat hij de gemelde waardigheid

bij hen niet had aangenomen, antwoordde hij hun

daar op in het jaar 1514, dat dit onwaarachtig was,

dewijl hij te Erfurt noch op den Bijbel , noch op

het Leerboek van Lombard gezworen had (). Maar

federt maakte de Bijbel, welken hij zijne Godge-

leerdheid noemde , en welks grondtalen hij reeds

kende , en dien hij dagelijks ijveriger befiudeerde

,

benevens aügustinus, wiens leerftelfel hij over het

geheel als het fchriftmatigfte befchouwde, zijne be-

ftendige hoofdbezigheid uit. Hij fchreef daarom in

het jaar 1516 aan zijnen vriend den Prior der Au-
gustijnen te Erfurt^ joan lage: „ Onze God-
geleerdheid en de Heilige aügustinus maken goede

voortgangen. Zij heerfchen door de werking van

God op onze Univcrfiteir. Van de Voorlezingen

over LOMBARDus betoont men een' zonderlingen af-

keer ; en niet ligt kan iemand zich Toehoorders

beloven , indien hij niet deze Godgeleerdheid , dat

is, den Bijbel, of den Heihgen aügustinus, of

eenen

(*) LUTHER Ep. T. I
J). 7.

Ds
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V eenen anderen Leeraar van Katholijk gezag, voor-
Bor.K draden wil (*)."
VI ii

Hoofdü, ^^^ ^^s dus geen wonder, dat een Leeraar van
na C. G zulke gezindheden eene zekere genegenheid voor het

Krisf?! ^^h'fi'^^^ koesterde , en terwijl hij derzelver gebre-

ken door de vingeren zag , of nog niet genoeg ken-
Duitfche de, een bijzonder genoegen vond in ffcfchriften .

i^,^

' welke den Godsdienst voor het hart en de bevinding

beai-beidden. Hij gaf in het jaar 1516 het werkje

van eenen ongenoemden: de Diiitfche Theologie^

uit, met eene voorrede. De Schrijver van dit werkje

wordt gezegd geweest te zijn een Duitsch Heer^ een

Priester en Custos 'm het Duitfche Heeren Huis te

Frankfort. Men weet nog naauwkeuriger, dat hij

EBLAND of EBLEND geheeteu heeft. Het gefchrift

zelve is geene eigenlijke Godgeleerdheid , maar Hechts

onder 39 afdeelingen eene aanwijzing, hoe de mcnsch

langs de drie vermaarde trappen of wegen , van rei-

niging , verlichting en vereeniging, tot volmaaktheid

komen kan ; dat men zich daarom niets goeds aan-

matigen, maar flechts van het kwade de ichuld ge-

ven moet , en niet hopen , dat men tot hef ware

lichten erkentenis, tot het leven van christus,

met vele vragen , of van hooren zeggen , of met le-

zen en ftuderen, noch met groote hooge kunften en

meesterfchappen , geraken zal ; maar alleen , wanneer

men zich zelven verloochent, alles verlaat en ver-

liest om CHRISTUS wil; dat dus voornamelijk gees-

telij'ie armoede en geestelijke ootmoed daar toe ver-

eischt

(*) Epist, l. c. p. 35.
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cischt worden. Tot bevestiging van deze leere V
wordt TAULEii aangehaald, van wiens Predikatien ^^^
wij vervolgens fpreken zullen. Hoofdft.

Daar de oude Geleerdheid thans weder begon te ^^- C. G.

herleven, begon de Bijbelfche kritiek of oordeel-
|JJ"°J^'

kunde door deze onderfteund het eerst te ontluiken.

Dezelve was geheel verwaarloosd sebleven. Daar vver- <^ordeel-
'^

kuudedes
den wel zeer vele affchrifren gemaakt van de Fulgata bijbels,

of oude Latijnfche V^ertnling , maar men dacht aan

geene verbetering door eene behoorlijke oordeelkun-

de. ' Men had wel reeds in vorige tijden als oor-

deelkundige hulpmiddelen de zoogenoemde CorrectO' «

ria Bihliae, waar van wij reeds gefproken hebben,

die echter niet meer tot verbetering der gemelde

Overzetting dienden, dan de Mafora der Joden voor

den Hebreeuwfchen Tekst van den Bijbel.

Men had wel Griekfche en Hebreeuwfche Hand-

fchriften des Dijbels, bijzonder in K'oosterbibliothee-

ken , maar des te minder waren 'er, die in (laat wa-

ren, om ze te gebruiken. Uit gebrek aan kundigheden

werden zdfs fommige Handfchriften voor de echte ei-

gene Handfchrifcen der Bijbelfchrijveren gehouden. Zoo

meende men van den Hebreeuwfchen Tekst der vijf

Boeken van mozes , een Handfchrift van de hand van

EZRA te bezitten te Bologna ^ alhoewel het Handfchrift

niet ouder is dan uit de IXde eeuw. Dejoden hadden

het aan de Dominikanen in het begin der XlVde

eeuw gefchonken, en misfchien hetzelve zoo hoogen

ouderdom toegefchreven , om dit gefchenk te waar-

diger te maken. Even zoo geloofde Keizer karel

IV, in het jaar 1354 in Itali'è gekomen, ligteiijk,

als
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V als men hem vertelde , dat in de Kerk te Aqi'Meja
nopH

ggj^ Latijnsch Euangelie gevonden werd, hetwelk de

HooVdlt. Euangelist marcus eigenhandig zou gefchreven heb-

na C. G ben. Hij verkreeg zestien bladen van hetzelve ,

IOC 151 7 '^'^'^'^^ ^•y n^^"' Praag zond, en daar met veel eer-

bied liet behandelen ; het grootfte gedeelte van dit

Handfchrift is in het jaar 1420 in de Bibliotheek

van den Heiligen marcus te Veneti'é gcbragt, al-

waar het voor lang vergaan is. Ook heeft men het

fabelachtige van het voorgeven der hooge oudheid

van dit Handfchrift reeds voor lang overtuigend aan-

getoond.

Waarfchijnlijk is onder de vervolgingen , welke

V de Joden van tijd tot tijd in deze eeuwen hebben

ondergaan, ook eene menigte Handfchriften van den

Hebreeuvvfchen Tekst verloren geraakt. Onder de

overgeblevenen worden de Spaanfche Handfchriften

voor de beste gekeurd ; dezelve zijn meestal bij

hunne vlugt uit Spanje naar het Oosten overgebragt.

Alhoewel de Mafora riet zoo volkomen was, als

de 'Joden ze wel roemden , echter hadden nog gee-

ne Christelijke Godgeleerden een' nuttiger arbeid

ondernomen.

0"k waren de Joden de eerden, die den He-

breeuw fchen Tekst des Bijbels lieten drukken. De

eerfte volledige uitgave van denzelven zag te Sonci"

no ^ een ftadje in het Mllaneefche^ het licht, in het

jaar 148B. Daar op volgde eene uitgave te Brescia

in het jaar 1494 in Octavo , van welke luther.

zich bediend heeft bij zijne overzetting des Ouden

Testaments, wordende, het exemplaar, door hem ge-

bruikt j
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bruikt, nog bewaard in de Koninklijke Boekerij te V
Berlin, Vervolgens werd deze Tekst binnen wei- ?^'^?5

nige jaren door de Joden in herhaalde uitgaven meer Hoofdft.

algemeen gemaakt. "^ C. G.

Maar de Christenen vvnren in deze tijden ver af,
j-ói ^5(7]

van fuortgelijken ijver te betoonen. De Boekdruk-

kunst was reeds voor meer dan ^o f;iren uitgevon- ^*^"1F!"'

den , eer er nog een gedeelte van den Gneklchen PoHjgiot»

Tekst des Nieuwen Testaments in druk verfcheen; ta.

alleen werden in het jaar 1494 achter constantini

LASCARis Rudimenta Grammatica , en in het jaar

1504 achter de gedichten van gregorius van Na^

zianzus de eerflie Hoofdniukken van het Euangelie

van joANNES gedrukt. Maar in het jaar 1505 liet

de vermaarde Kardinaal ximenes de cisneros,

Aartskanfelier der Koningrijken van Kastilien, Aarts-

bisfchop van Toledo ^ Geestelijke, Geleerde, Staats-

man en Veldheer, bijna in gelijke mate, eenGenoot-

fchap van geleerde lieden bijeen komen , die den oor-

fpronkelijken Tekst des Bijbels zoo naauwkeurig

mogelijk rer uitgave zouden bezorgen ; ten dien ein-

de deed hij van alle kanten oude Handfchriften op-

zamelen en bijeenbrengen ; de geheele onderneming

kostte hem meer dan 50,000 Dukaten. Van het jaar

1514 tot 15 17 werd dus de eerjie Bijbelpolijglotte

te Alcala de Henares^ in het Latijn Complutum af-

gedrukt. Dit blijft altijd een fchntbaar werk , alhoe-

wel *er vele aanmerkingen op te maken zijn , bij-

zonder heeft men in de XVH en XVIllde eeuw he-

vig getwist , of de Handfchriften , welke de uit-

gevers als zeer oud en fchatbaar geroemd hebben,

niet
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V niet veel meer vrij nieuwe en niet heel gewigtige ge»

BOEK vveest zijn? en bijzonder, of de uitgevers de plaats

Hoofdil I 3^oa}in, V. 7. niet uit een Handfchrift, hetwelk

nn C G. na.u' de Fulgata veranderd was, genomen, of wel
jaario73.

^^j^^ ^^^ ^^ Vulgata vertaald en ingevoegd hebben ?

- Niet min zeldzaam en merkwaardig is eene uitga-

ve der Pfalmen , wdlce augusïin. giustiniani,

een Dominikaner Monnik uit Genua ^ en Bisfchop

te Nebbio^ in zijne vaderfiad in het jaar 1516 in

een deel in Folio heeft uitgegeven.

Uitgave De Complutenjifche druk van het Nieuwe Testa-

vanlietN.
Yiviwi was wel reeds in het jaar 1514 in gereedheid.

ERAsMüs. Doch, dewijl de geheele Polijgïotte eerst na den

dood van den Kardinaal ximenes, in het jaar 1522,

na verkregen verlof van den Paus, openlijk mogt

verfpreid worden , zoo moet de uitgave van het

Griekfche Nieuwe Testament , welke erasmus te

Bazel in het jaar 1516 in Folio uitgegeven heeft,

als de eerfte van allen aangezien worden, erasmus

bediende zich tot dezelve van vijf Griekfche Hand-

fchriften, welke men bijzonder te Bazel bezat, wel-

ke juist niet van hoogen ouderdom en ook niet ge-

heel volledig waren; een van dezelve was hem door

REUCHLIN bezorgd, bevattende de Openbaring van

jOANNES, doch alzoo dit laatfte op het einde ge-

brekkig was , zag hij zich genoodzaakt , hetzelve

door vertaling uit de Fulgata aan te vullen. De

plaats I 'Joann. V. 7. vond hij niet in zijne Hand-

fcbriften, waarom hii ze ook weggelaten heeft, al-

zoo hij de Complutenfifche uitgave nog niet gezien

had, en dus naar dezelve niet oordeelen kon. eras-

MUS
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MUS had niet meer dan vijf maanden aan dezen ar* v
beid beftced, waarfchijnlijk verhaast zijnde door den ^°^^

Drukker joann. frobenius , waarom men zich te Hoofdrt.

meer over zijne fchranderheid van oordeel en alge- »a C. G.

meen nuttige geleerdheid
,
gepaard met eene toen ge-

loj'^J^Jj'

heel ongewone vrijmoedigheid , welke hij in deze -

uitgave ten toon gefpreid hueft, moet verwonderen,

terwijl hem dit tevens moet ontfchuldigen , als hij

niet overal in de keuze der veifchillende lezingen

eenen vasten flap gehouden heeft.

ERASMUS vervaardigde insgelijks eene nieuwe ver-

taling van het nieuwe Testament, welke de eerde

is , die in de jongere eeuwen vervaardigd is gewor-

den. VALLA had wel daar toe een voornemen ge-

had , maar de Paus wist 'er hem van af te trekken

,

evenwel kon deze niet verhinderen, dat valla in

zijne aanmerkingen over het Nieuivs Testament op

zeer vele plaatfen de Vulgata zocht te verbeteren.

JAKOB LE FEVRE Ondernam, gelijktijdig met eras-

mus , de Fulgata te beoordeelen , maar zijne aan-

merkingen zijn eerst in later tijden in het licht ge-

komen, erasmus kon zijne Overzetting onder het

oog van eenen Paus, zoo als leo X was, veilig in

het licht brengen. Verfcheidene Godgeleerden van

zijne Kerk, gelijk sunica van Spanje^ en ley in

Engeland^ vielen dezelve hevig aan, doch de vlei-

jende goedkeuring, welke leg X aan dezelve gaf,

in eenen bijzonderen Brief van het jaar 1518, wel-

ken ERASMUS ook voor de tweede uitgave van zijn

werk in het jaar 1519 plaatfle, verhinderde ten min-

fte , dat de Spaanfche Inquijitie dit , gelijk zijne

ove-
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V overige fchriften, niet op de lijst der verbodene Boe-

BOEK i^en piaatfte. In den grond is liet geene gelieel nieuwe

Iloofdit.
Overzetting, maar alleen de Vulgata op ontallijke

na C. G. plaarfen naar den Griekfchen Tekst verbeterd.

jaar 1073.
q^i^ji^ ^^^.^ [^m:n het einde van dit Tijdvak reeds

tot 1517
,

'^ gelukkige Happen deed ten aanzien van de Bijbel-

Uitles- fche oordeelkunde en vertalingen , zoo gebeurde

BTibels
^ hetzelve ten aanzien van de Uitlegkunde. Hier had-

van j. den insgelijks tot nu toe gebrek aan Taalkunde,
cERsoN.

ggj^g xtdis van vooroordeelen, en gebrek aan vrij-

heid in het onderzoek , alle goede pogingen verhin-

,derd of gellremd. Evenwel heeft reeds joannes

GERSON fommige goede gedachten omtrent den let-

ierïijken zin der Heilige iJchrift opgegeven in zijne

Propojiiiones de fenfu Utterali f, fcrlpturae , et de

caujis errantium , hoewel in dezelve dit heerfchende

blijft, dat hij , gelijk al de overige Godgeleerden

van zijnen tijd , den woordelijken 'zin des Bijbels

alleen uit de uitfpraken der Kerkvaderen , Paufen en

Kerkvergaderingen afleidt, en die genen voor draf baar

houdt, die hier uit andere bronnen putten wilden.

Hij zelve fchreef eene Harmonie der Euangelisten ^

onder den titel : Monotesfaron , feu unum ex qua-

tuor Euangeliis ^ en eene uitlegging van het Euan-

gelie van marcüs: Lectiones duae perutiks fiiper

Marcum. Zijne Verklaring , of Godvruchtige Be-

fchouwing over de zeven Boetpfalmen , bevat ora-

fclirijvingen der Latijnfche Overzetting, toepasfing

op de genioedsgerteldheid van een' berouvvhebbend

zondaar , en eene beftendige rigting in het gebed tot

CHRISTUS. Nog vruchtbaarder aan eigene invallen

en
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en uitleggingen is zijne verhandeling over het Hoog* v
lied , Tractatus , five Sijmplasma fuper Cantica can- ^^ejc

ticorum. Doch alle foorten van toenmaals geliefde Hoofdlf.

uitleggingen heeft gerson bijcengevat in een wijd- na C G.

loopig gefchrift over den Lofzang van maria , lot' 15^7*.

(^Collectorium fuper Magnificat^') alle welke uitleg-

kundige fchriften genoeg bewijzen, dat gerson wel

de Heilige Schrift en de Christelijke Godzaligheid

hoogfchat en ijverigst zoekt te bevorderen , maar

dat hij daar toe den regten weg niet verkoren noch

bewandeld heeft.

Heeft een man als gerson zoo weinig waarde in Scholns-

de uitlegkunde, men kan dan daar uit ligt bcQuiten
JlJj-Jiiej^e

tot de waarde van den gemeenen hoop van Mijstie- Uitleg-

ke en Scholastieke uitleggeren, de laatfle echter fchre- S*^^^*

ven meer over hnnnen lombardus , dan over de

Heilige Schriften. Een van de weinigen, die hier

eene uitzondering maakten , was robert holcoth

of HOLKOT, een Engelsch Dominikaner en Leeraar

der Godgeleerdheid te Oxford, alwaar hij in het jaar

1349 overleden is. Hij heeft verfcheidene fchrifren

over den Bijbel nagelaten, welke uit Voorlozingen

fchijnen ontllaan te zijn. Zijne algemeene Verhan-

deling de ftudio S. fcripturae is verfcheidene malen

gedrukt. Zoo heefc men ook zijnen Commentarius

over de Spreuken en het Hoogelied van salomo,

maar bijzonder de Voorlezingen over het Boek der

Wijsheid, federt het jaar 1401 zeventien malen in

druk uitgegeven. Ook verfchenen zijne Moralitates

S. fcripturae pro Euangelizantihus verhuw Dei , of

XIX. Deel. E lUo-



66 KERKELIJKE
V

BOEK
VIII

Hoofdll.

na C. G
Jaario73,

tot 1517,
m

DIONV-

siusde

Karthui.

zcr.

Moralitates pukhrae Historiarum in ufum PraedU

catorum, te Venetïè in 1505 in 8vo.

Mijsticke Schriftuitleggers zullen wij ontmoeten,

als wij van de Mijstieke Godgeleerdheid fpreken ,

doch hier moeten wij eenige ©ogenblikken vertoeven

bij DiONYSius van Rykel, die gemeenelijk ook dio-

NYSius de Karthuizer genoemd wordt. Zijn eigen-

lijke naam was dionysius van Leeiris ; maar hij

kreeg zijnen bijnaam van zijne geboorteplaats , een

vlek in het Bisdom Luik, Hij trad te Roermonde

in Gelderland 'm de Orde der Karthuizers ^ en is

daar ook geftorven , in het Jaar 1471 , in den ou-

derdom van 77 jaren, trittenheim (*) roemt

hem als een' groot vriend der Heilige Schrift, en

een' geoefend kenner van dezelve, die, zegt hij,

zich aan het gebed en het befpiegelend leven met zoo

veel ijver had toegewijd, dat men meenen zou, dat

hij nooit iets heeft kunnen fchrijven , en die in het

fchrijven en lezen zoo naarftig was, dat men zou

denken , dat hij zich nooit aan het gebed of de be-

fpiegeling had kunnen overgeven. Hij geeft vervol-

gens eene lijst op van zijne fchrijften , waar uit

blijkt, dat iiij over lombard en over de geheele H.

Schrift, een leerboek der Theologie en Filozofie,

vele Predikatien, Overdenkingen over het lijden van

CHRISTUS, den lof van God, en der Maagd ma-

RiA, over de Boeken van dionysius den Areopa-

giet , over verfcheidene leerftellige en zedekundige

oa^

(*) De SS. Eed. C. 12a
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onderwerpen, over de bewaking van het hart, van V

inwendigen vrede, van den weg der reiniging, van ^^^
de inwendige hervorming , van het befchouweUjke Hoofdll.

leven , van het gebed , van het gezag van den Paus "^ C- ^'

en de Kerkvergadering, van de Hervorming der Kerk 10^1517!

en der Kloosteren, tegen de Simonie en de meerder- -

heid der Prebenden, tegen den Koran en de 3IU'

hatnmedanen , over de aan hem medegedeelde open-

baringen gefchreven heeft. Dejefuit labbe beloofde,

zijne werken, in XI[ Deelen in Folio, in het licht te

zullen geven 5 doch hier van is niets gekomen. De mees-

ten zijn echter afzonderlijk gedrukt. In een derzelven,

(de quatuor novisjtmis ,)henspten ijverige Leeraars zij-

ner Kerk, dat hij daar in, volgens eenige gezigten,

beweerd heeft, dat de zielen in het Vagevuur van

hare zaligheid niet zeker zijn; waarom het ook op

de lijst der verbodene Boeken geplaatst is geworden.

Hij ftierf met den roem van eenen Heiligen , en

kreeg den eervollen bijnaam van Doctor ecfiaticus.

Nog moet hier gewag gemaakt worden van een Mammo-

nieuw hulpmiddel der Schriftverklaring , hetwelk ^r^ctiis

,

een uit-

nog flfchter is dan al het overige, maar te gelijk legi^m-jcUg

de onkunde en grove behoefte van vele Geestelijken School-

v.in deze tijden openbaart. Het is het vermaarde °^'"

Mammotrectus , eigenlijk een verbasterd woord ,

fAzfAuo^^sTTJoff, een, die aan de horst zuigt ^ waar-

fchijiiliik overgenomen uit eene plaats van augusti-

Nus (*), waar hij zegt: Mammothreptus
, qitaks

dicuntur pueri
, qui diu fugunt , qiiod non decet.

Ei-

(*) Serm. II. /// Pfalm. XXX. T. IV. Opp. p. 120.

E 2
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V Eigenlijk is dit Boek gepast voor de bekwaambedeff

??'^^f
van fchoolknapen

, gelijk de Schrijver in de Voor-

Hoofdft. '^'^c zelve bekent. Deze Schrijver was joannes
na C. G, MARCHESINI, een Franciskaner ^ uit Reggio in het

tot IK '7 S'^^''''^^^ ^^" Mod.v3a, die zijnen aiheid in het jaar

• 1466 voltooid heeft ; uit medelijden , gelijk hij

fchrijft, met de onwetendheid der arme Geestelijken,

aan welken het Predikambt wordt opge.iragen, bad

hij befioten, den Bijbel en andere Boeken, die in de

Kerk voorgelezen worden, door te lowpen, en de

beteekenis van moeijelijke woorden in denzelven

,

met derzelver accenten en geflachten aan den armen

Lezer bekend te maken , zoo ver hij die naar zijne

kennis uit andere fchriften putten kon; opdat zij

daar wit zoo wel de EtymoJogie als Profodie zouden

kunnen leeren. (^ut jlc ethïmologia fenfu edificet in-

teïlectum , et aures demukeat fo'writas profodiac. )

Dit Boek, een ellendig broddelwerk, is evenwel in

de XVde eeuw ten minfte achitienmalen gedrukt ge-

worden.

r^icoLAus Evenwel begon, federt de XVde eeuw, uit deze

p^" 11^^ duisternis een beter licht op te gaan , en tegen het

in Biblia. begin der XV^Ide eeuw brak het helderder door; al-

leen de meeste uitleggers durfden 'er niet voor uit-

komen. NicoLAUs van Lyra was de eerde, die

met kermis der Hebreeuwfclis taal de uitlegging des

Bijbels ondernam. Hij had zijnen naam naar een

vlek in Normandie ^ waar hij in de laatflie tijden der

Xltlde eeuw ter wereld kwam ; omtrent het jaar

1291 trad hij te Vemeuil in de Orde der Franch-

kanen , en onderwees vervolgens vele jaren lang te

Fa-.
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Parys de Godgeleerdheid ; alwaar hij in liet jaar V
i'xa.o overleden is. Men heeft tot in de XVlIIde "^^^

VIll
eeuw toe getwijfeld , of lyra , wiens naam ook

Hioordft.'

fomtij Is LIRA gefchreven wordt , een geboren Chris- na C. G.

ten, dan of hij een gedoopte Jood geweest is; l^Ü j^ ^^J?^?'

heeft, volgens de lijst zijner fchriften bij tritten- ..i

HEiM , eenen Cornmentarius gefchreven over het

Leerboek van LOMnAUDUS, en zoo wel letterlijke

verklaringen over den geheelen Bijbel, als zedelijke

over een groot deel van denzelven; en bovendien

een Boek over het Ugchaatn van Christus, Predi-

katien en gefchriften tegen de ^oden , waar bij men

nog mag voegen een gc-fchrift over bet leven en de

daden van den Heiligen franciscus , en eenige

kleine Verhandelingen , waar onder deze de merk-

waardigfle zijn : Tractaius de dijferentia nostrae

translationis ah hebraica litiera in Vet. Testamento
;

en Quaestiones de V> et N. Test. five liher diff^e-

rentiarum N. et F. Test. cum explicatione nominum

hebraeorum. Maar de ongemeene roem , weliveii

men hem gegeven heeft , rust op zijne uitlegging

over den Bijbel, welke den titel voert: Postilla of

Postillae perpetiiae in Bibüa ; van daar, dat men

op zijn graf in het Franciskaner Klooster te Parys

onder anderen het volgende plaatde, Postillavit Bi-

hlia ad litteram ^ en dat hij den naam kreeg van

Postillator. Dit werk werd in het jaar 1471 het

eerst gedrnkt te Rome in V Deelen in Folio. De
groote toejuiching, met welke men dit werk ontvan-

gen hcefc, wordt ook uitgedrukt met deze woorden:

fi
Lyra non lyras/et, tofjs vtundiis delirasfet. Ook

E 3 heb-
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V hebben de Protefianten ^ en luther vooral, den

?°^'J
Schrijver den lof, die hem , zijnen leeftijd in aan-

Hoofdft, merking genomen zijnde, toekwam, geenszins ont-

na C. G. houden.
T^nri 07*2

tot 1517.* Alhoewel lyra niet zelden, door de vooroordee-

len van zijnen lijd, den regten weg, die tot den
TosTATus vvoordelijken zin der H. Schrift leidde, verliet, om

met moeite op de bijpaden van haarkloverijen om te

zwerven , echter hield hij fteeds den letterlijken zin

in het oog, welke hij kort en duidelijk trachtte voor

te dragen. Velen echter, die meer genoegen von-

den , dat de Schrift op eene Scholastieke wijze be-

oefend werd , gaven aan den monfterachtigen arbeid

van ALFONSus TOSTATUS den voorrang, welke hon-

derd Jaren na lyra het licht zag. tostatus, ei-

genlijk TOSTADo , was geboren te Madrigal , een

Dorp in het Spaanfche Estremadura, in het Jaar

1400. Hij werd door Paus eugenius IV tot het

Bisdom van Avila verheven , in hetwelk hij in het

Jaar 1455 overleden is. Zijne Tijdgenooten verhie-

ven hem boven lyra; dezen noemden zij den dut-

delijken en nuttigen Leeraar
, ( Doctor planus et

utilis . ) maar d.m Spaanfchen Bisfchop befchouw-

den zij als een wonder van geleerdheid , zco als men

ziet liit eene plaats in zijn graffchrift:

Hic ftupor est mundi, qui fcibile discutit omne.

Behalve eenige Godgeleerde Schriften ; een ander

tegen de Geestelijken, die Bijzitten hielden; eenen

in het Spaansch gefchrevenen Commentarius over de

Chroniek van eüsebius, en meer andere, heeft hij

zoo
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«00 wijdloopige Comrnentarien gefchreven over de v
vijf Boeken van mozes, over de Hiflorifche Boeken ^^^^

des Ouden Testawents ^ en over het Euangeïie van Hoofdff,

Matthem , dat zij in de nieiivvfte uitgave van zijne »- C. G,

werken in 1728, welke uit 27 Deelen in Folio be-l^j' °j^*

(laat , de 24 eerde Deelen gevuld hebben , en 7 . -

van dezen het Euangeïie van mattheus men

kan niet zeggen , verklaren , maar met allerhande

geleerdheid en fpitsvinnigheden overftroomen; zijne

Comrnentarien beftaan uit ontallijke Filozofifche

,

TheologiCche , Cafiiistifche , Canonistifche, Hiftori-

fche en andere Verhandelingen , onder welke de ei-

genlijke zin der woorden bijna onbruikbaar is, en

geheel bedolven ligt; alhoewel het den Schrijver niet

geheel aan Taalkunde ontbroken heeft.

Bij dit zoo omflagtig werk fteekt het beknopte lauren*

werk der aanmerkingen van laurentiüs valla , '^'^'^ '' ''

TOSTATUS Tijdgenoot, geweldig af, maar overtreft

het eerfte door keuze en bruikbaarheid, p. si-

MüN (*) werpt VALLA Vv'cl tegen, dat hij zich dik-

wijls met kleinigheden opgehouden , aanzienelijke

Leeraren te hard behandeld , de Vulgata fomtijds

ten onregts berispt, daartegen zelve misgetast, en

dat hij zich de vrijheid aangematigd heeft, om als

Theologant te f])reken, maar moet hem tevens den

lof toekennen , dat hij naar zijnen leeftijd vele ge-

leerde , fcherpzinnige en nuttige aanmerkingen over

de Fulgata voorgedragen heeft.

Op

(*) Hiit. Crit. des pvincipaux Commentateurs du JV.

Test. pag, 484.

E4
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V Op den weg, welken valla het eerst had be-

BOüR o-onnen te banen , linpre . in het midden der XVlde
Vlil

"
T>

Hoofdfl- eeuw, jakob le flvre te Parys rustig voort, als

na C. G. eigenlijk uiilefjger en met eigene krachten, Hi.i was

to't i<i- ^^' S*^^" uitmuntend kenner der Griekfche Taal,

en nam ook foramige onechte fchriften der oudheid
JAKOB jg iQg yQQj. g(.}^j. j^3„ jj^a^,^]- j^-^j fpoorde zelve alles
LEPEVRE, ,.. . , . r i. r

vlijtig en naauwkeung naar , en Ichreef met eene

bijzondere vrijmoedigheid, hetwelk ook oorzaak ge-

weest is, dat zijne Commentarien over het Nieuwe

Testament onder klemens VIII, door de Roomfche

Inquifitie, op de lijst der Boeken gefteld zijn, die niet

eer mogen gelezen worden , voor dat de aanftoote-

lijke en onregtzinnige plaatfen uit dezelve geligt zijn.

( Index lihrorum expurgandorum. )

ï&ftSMus. ERASMUS heeft eindelijk eene uitlegging des Nieu-

wen Testaments geleverd , welke de echte leerwijze

volgt, gelijk hij dan ook bijna alle bekwaamheden

in zich vereenigde , welke eenen goeden uitlegger

der Ileiüge Schrift kunnen uitmaken, erasmus heeft

in zijne aanmerkingen over het Nieuwe Testament

de Hervormers der XVIde eeuw zoo zeer voorge-

licht, en is hun zoo halverwege te gemoet geko-

men, dat het geen wonder is, dat zelfs uitmuntende

Godgeleerden van zijne Kerk den lof derzelve vr^

wat bepalen willen , en hera berispen , omdat hij in

dezelve zoo vele Godgeleerde onderwerpen aange*

voerd en behandeld heeft.

Behande- Was het dus Jammerlijk gefteld, gedurende het

hngder
gyQQi(];e gedeelte van dit Tijdvak , met de uitlegkun-

leerdheid de en behandeling des Bijbels, de eenigc ware bron.

der
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der Christelijke Godgeleerdheid; zoo kan men van V
voren reeds beduitci), hoedanig de behandeling der

^^"J
Godgeleerdheid zelve geweest zii. Laat ons dit kor- Hoofdff,

telijk zien, en dus tot het eerfte gedeelte van dit "'' C. G,

Tijdvak weder terug gaan. Reeds in de Gefchiede-
^^j 1517!

nis der Godgeleerde verfchülen van de IXde en nog

meer van de Xlde eeuw is gebleken , hoe men de
Scho.asti-

•^
ke(jrodi;e-«

Godgeleerdheid zocht voordeel aan te brengen door leerdheid

de Wijsbegeerte , voornamelijk , federt joan scot

de leere van godschalk , over de Predestinatie of

Voorvcrordineriiig, met Wijsgeerige wapenen bedre-

den had ; en berengarius dezelve voor zijne leere

van het Avondmaal gebruikt , maar ook in lan-

FRANK eeneii VVijsgeerigen geest tot zijnen tegen-

fchrijver gevonden had. Hier kwam federt het mid-

den der Xllde eeuw bij, dat de Wijsbegeerte eenen

tot hier toe ongewonen weg begon te betreden , en

zich thans in het Westen fterk genoeg waande, om
meermalen zonder de leiding van oude en aanziene-

Ujke leidslieden in het Rijk der waarheid voort te

gaan; en zelfs verlicht en gewigtig genoeg, om een

oog op de Godgeleerdheid te flaan, ten einde de-

zelve voor te lichten , of tot eene befliendige en

noodzakelijke gezellin ne te dienen.

Ongetwijfeld behoort aan den Aartsbisfchop an-

8ELMUS van Canterhury , van vvicn wij reeds te vo-

ren gefproken hebben, de eer, dat hij vrijere onder-

zoekingen over de waarheden van den Christe'ijken

Godsdienst in het werk heeft gefield, terwijl hij te-

yens de gronden der natuurlijke Godgeleerdheid op

gene nieuwe wijze heeft zoeken vast te (lellen. Maar

E 5 van
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V van hem is ook het wezenlijke der gelieele leerwijze

BOEK af komftig , welke de Scholastieke Godgeleerdheid

Hoofdft. kenmerkt, die foort van wetenfchap van den Chris-

na C. G. telijken Godsdienst, welke zich benevens den Bijbel

tot ISI7 ^" •^^ Kerkvaders, van de Wijsbegeerte ter verkla-

•—

^

ring, bewijs en verdediging van derzelver leerftellin-

gen, maar niet ter naauwkeuriger onderzoek van de-

zelve , bediende. De Gefchiedenis dezer Scholastieke

Godgeleerdheid is het eerst door lambert da»

KEAU , of DANAEUS, cencn geleerden Hervormden

Godgeleerden, in drie Tijdperken verdeeld (*),

ev^en gelijk de Akademle of Akademifche Wijsbe-

geerte verdeeld wordt in de oude, middclile en

nieuwe. Het eerRe Tijdperk dezer Scholastieke God-

geleerdheid , hetwelk daneau van LANFRANK, tOt

ALBERT den Grooten ^ van het laatfte gedeelte der

Xlde eeuw, tot omtrent het midden der XlIIde, be-

paalt, behelst de befcheidenfte foort van deze Leer-

aren, die wel het gezag der Schrift en der Kerkva-

ders volkomen gelijk achteden ; maar evenwel in vra-

gen en muggeziften nog eene zekere maat houden;

ook zich wel van de Ariftotelifche Wijsbegeerte be*

dienen , doch zonder de bepaling der leerflukken des

geloofs daar van te laten afhangen, In het tweede

Tijdperk , hetwelk zich van albert den Grooten

tot op DÜRAND DE ST. PORCAIN , of DURANDUS

DE ST. poRciANO, Omtrent het jaar 1320 uitftrekt,

werd de gemelde Wijsbegeerte in het binnenfte der

God-

(*) Prolegomena in P. Lombardi L. I. Sentent, C. in

DANAEi Opiisc. Omnib. Theolog, p. 1104.
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Godgeleerdheid ingevoerd , eu begon fpoedig over V
dezelve te heerfchen; nu kwamen 'er ontelbare raad- ^^-^

felachtige theologifche twistvragen en opgaven ter Hoofdft.

bane , en de vcrfcliillen tusfchen de Scholastieken na C. G.

zelve werden even zoo ernftig als talrijk; evenwel
^qJ'^J^JIj

waren 'er in dezelve nog mannen, die in geleerd-

heid uitmuntten. Maar in het derde Tijdvak, het-

welk met de groote verandering in den Godsdienst

in de XVIde eeuw eindigt, daalde deze Godgeleerd-

heid volkomen tot eene bioote vaardigheid, om haar-

kloverijen over den Godsdienst te verzinnen , en de

zonderlingfte gevoelens opzettelijk te verdedigen; en

'er verfchenen bijna geheel geene voortreffelijke ver-

nuften en onderzoekers van ecnig belang meer.

Doch nu maakte zij zich ook veraclitelijk ; zelfs

hare vereerders zochten andere wegen , om zich bij

Godsdienst en Kerk verdienftelijk te maken ; zij

bragten vrijmoedige waarheden in het licht; en ter-

wyl de Scholastieke Godgeleerdheid onbepaald fcheen

te heerfchen , werd door de herlevende betere Ge-

leerdheid alles daar toe aangelegd , om haar van den

troon te ftooten.

ANSELMüS , die in deze Gefchiedenis (*) ons anselmu.,

reeds als Wijsgeer is bekend geworden, ging met

zijne bekwaamheid als Wijsgeer ook tot het onder-

zoek van Godgeleerde Leerftukken over, waar van

nog fchriftelijke gedenkllukken overig zijn. Het

merkwaardigfte onder dezelve is zijne ontwikkeling

der vraag: Waarom is God een mensch geworden?

{Cur

O XV Deel, Bladz. 73.



76 K E R K E L IJ K E

V (Cur Deus homo? Libri duo;) in hetwelk hij de
BORK

iieiJiiig ten grondfl.g legt, dat men de leerftukkeu

Hoofdii. V3" het Christendom eerst en voor alles gdooven,
na C. G maar dan eerst zoeken moet , ze te verllaaii , en ook

tot i<;i7
derzelver oorzaken en redenen in te zien. Vervol-

gens zoekt iüj de bedenkingen van het ongeloof te-

gen deze menschwording op te lobfen , en de rede-

nen op te fporeti, waarom God, bijzonder de twee-

de perfoon des Zoons, heeft moeten mensch wor-

den, — Met dit gefchrift heeft een ander werk een

naauvv verband, waar in hij overtuigend wil aanwij-

zen : Hoe God van den zondigen hoop des men-

fchelijken geflachts evenwel de menschlieid zonder

zonde aangenomen heeft. ( De Conceptu Virghiali et

Originali peccato Liber.) Drie andere kleine fchrif-

ten, welke van hem bijdragen tot naarfporen in de

Heilige Schrift genoemd worden, zijn insgelijks meer

Wijsgeerige dan Godgeleerde VerhandeHngen. Het

eerde, Qde Veritate Dialogus ^^ beweert, dat de

waarheid, omdat God eigenlijk de waarheid is , geen

begin noch einde heeft; dat 'er verfcheidene foorten

van waarheid zijn enz. Mier op liet hij een ander

gefprek volgen over den vrijen wil ^ (^de libero ar-

bitrio,) In het derde dezer gefchriften, {Dialogus

de cafu Dlaboli ^^ handelt anselm us ook wel van

de volharding der Engelen in het goede; maar doet

voornamelijk zijn best , om te ontwikkelen , waarom

de kwade Engelen niet volflandig goed gebleven

zijn ; hetwelk gebeurd zal zijn door hunne onmatige

begeerte , om God gelijk te wezen. Nog gewigti-

^er vragen ontvouwt hij iu ecu bijzonder gefchrift:

TraQ'>
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Tractatus de concordia Praefcientiae et Prnedesti- V
nationis , nee non Gratiae Dei cum Libero arbitrio i

"^^^
V' ! I T

waar in hij meest de onderftciling van augustinus (-loofdf!,

volgt. na C. G.

ANSELMüS hetfc in één zijner Wijs2;eeriffe V^er-
'^^'"^°73»

•' ^ ^ toi 1 5 1 7*

handelingen beproefd , een bewijs voor de Drieëen-

heid nan te halen uit de gronden der Rede; in een Roscelin

twistfchrifc tegen roscelin, den voornaanifien Leer-

aar der Nominalisten (*) , nam hij beide , Wijsbe-

geerte en Schrift, te baat, om dit Leerftuk te ver-

dedigen. ( Liber de jide Trinitatis , et de incarna-

tione Ferbi^ contra blasphcmias RuzeJini
^ five Ros-

celini. ) De leere van roscelin , door denzelven in

het jaar 1089 voorgedragen, behelsde: Indien de

drie Perfonen der Drieëenheid maar één ding, en

niet op zich zelve drie dingen zijn, zoo ais drie

hoeken, of drie zielen; doch zoodanig dat zii één

zijn in wil en magt: dan is de Vader en de Heilige

Geest met den Zoon mensch geworden. Dit berigt-

te zekere Monnik aan anselmus in eenen Britf,

waar op deze antwoordde, dat roscelin de drie

Perfonen der Godheid drie dingen noemde naar de

drie betrekkingen , dat is , daar naar , dat God Va-

der, Zoon en Heiligen Geest genoemd wordt, doch

dan was dit te leeren overtollig, mids dat men regt

verklaarde , hoe deze betrekkingen dingen of zaken

heeten, en wat voor dingen zij zijn; en of zij, ge-

lijk vele toevalligheden , bij de zelfflandigheid iets

doen of niet. Evenwel, zoo vervolgt anselmus,

ROS-

(*) XV Deel, Bladz. 3o.
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V ROSCELIN fchijnt deze drie dingen of zaken nief

BOKK te verdaan, dewijl hij 'er bijvoegt: deze drie Per-

Iloofdft.
^o''*^" iiebben eenen wil of eene magt. Want de

na C. G diie Perfonen hebben den wil of de magt niet naar

torisi?
^^ betrekkingen; maar daar naar, dat elk derzelven

» God is. 0/ hij noemt de drie Perfonen drie din-

gen , zoo als elke Perfoon God is ; en dan wil hij

of drie Goden invoeren , of hij weet niet , wat hij

zegt. Dit oordeel van anselimus was zacht en bil-

Vijk genoeg, moshehnf, die , dit reeds opgemerkt

heeft (*) 5
gist niet onvvaarfchijnelijk , dat roscE'

LiN zijne fi:elling voornamelijk daarom beweerd heeft

,

omdat de Realisten hem tegengeworpen zouden heb-

ben, dat uit de grond Hellingen van zijne partij volg-

de, dat de Perfonen der Godheid flechts drie namen

waren. Ondertusfchen bleef anselmus niet lang

zoo zacht jegens roscelin; toen de -Aartsbisfchop

van Rkeims in het jaar 1093 eene Kerkvergadering

te Sols/ons uitfchreef, om deze dwaling tegen te

gnan , fchreef ansel?,ius op eenen geheel anderen

toon aan den Bisfchop van Beauvais, om, als het

noodig was , voor hem op deze vergadering te fpre-

ken; hij verklaarde daar in, dat een ieder, die in

dit opzigt, van de drie eerfte Geloofsbelijdenisfen

afweek , hij moge een Engel of mensch wezen , ver-

vloekt zij. Ook fchreef hij: „ De Christen moet

„ door het gelooven tot verltaan , en niet door ver-

„ (taan tot gelooven komen; ook moet hij bet ge*

5, loof niet verlaten, als hij niet verflann kan. Kan

„ hij

(*) Kerk. Hisi. IV Deel, Bladz. 218.
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„ hij tot verftaan komen, dan is het hem aangc V

,, naam; maar kan hij dit niet : dan vereert hij ^,^^'^

VIII
„ evenwel, het gene hij niet verftaat." Hoofdft.

ROSCELiN werd op de Kerkvergadering te Soisfons i^a C. G.

genoodzaakt, om zijne dadelijke of gewaande ï^^t-
|^^'^J°^^*

terij af te zweeren. Hij deed zulks om zijn leven

te beveiligen, maar behield zijne gevoelens. Daur hij

bovendien beweerde , dat de kinderen van Priesters

en onechte kinderen niet in den Geestelijken (laat

konden opgenomen worden, is het niet te verwon-

deren, dat hij Frankryk eerlang verlaten moest; hij

nam de wijk naar Engeland^ alwaar hem zijne ge-

voelens , en dat hij met minachting van anselmus

fprak, die toen Aartsbisfchop van Canterhury was,

veel verdriets veroorzaakten, ja in het jaar 1097

werd hij ook uit dit Rijk verdreven. Hij keerde

toen naar Frankryk terug , alwaar ivo, Bisfchop

van Chartres ^ zich gunftig voor hem verklaarde ,

hetwelk zoo veel uitwerkte, dat men gelooft, dat

hij, na der Kerke alle voldoening gegeven te heb-

ben, toen Kanunnik te Tours geworden is, of hij

is misfchien in Aquitanië^ waar hij godvruchtig en

milddadig geleefd zal hebben, overleden. Wegens

'deze gebeiirtenisfen oordeelde anselmus hetnoodig,

het werk te fchrijven, waar van wij boven den titel

hebben opgegeven, in hetwelk hij de gevoelens of

uitdrukkingen van roscelin omtrent de DrieëenheiJ

op het hevigst beftrijdt.

Denzelfden Wijsgeerig-Kerkelijken weg, en des hilde-

te ongeftoorder, ging ook een tijdgenoot van an- "^^'^^'*''

SELMUS, HILDEBERT, Bisfchop van Maus , nader- |\ip,ij,

hand
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V hand Aartsbisfchop van Tours,, die insgeliiks ondef
BOEK ^j. "Wijsgeeren van dezen tijd zijne plaats heeft (*),

Hüüfdft. hij was de eerfte, die de, Godgeleerde leerftukken

nn C. G. volledig in een zamenhnngend werk behandeld heefr»

tot^isi7
^^^ werk, hetwelk den naam van Tractaius Theoh-

m I gicus voert , zou , gelijk hij in het voorberigt fchrijft

,

op aanzienelijke Leeraren fteunen , en de fchrift uit

de godzaligheid verklaren ; bij duisterhed.jn wilde hij

• voornameli'k tot die getuigenisfen zijne toevlugt ne-

men; vervolgens dat gene bijbrengen, wat de wij'

zen van zijnen tijd daar over dachten, en zoo wel

door rede als door het gezag van anderen toonen,

welk gevoelen boven andere verkozen moet worden.

Ondertusfchen beteekenen de gronden, welke hij uk

de Schrift ontleent, over het geheel zeer weinig.

Alhoewel 'er niet zelden plaatleu uit de H. Schrift

worden aangehaald volgens de Latijnfche Overzetting

,

derzelver verklaring is vaak ongelukkig uitgevallen.

En niets valt meer in het oog, dan dat de getuige-

nisfen , ( auctoritates
,
) der Kerkvaderen en Kerk-

vergaderingen aan die fchrifplaaifen gelijk , en

eenigermate boven dezelve gefteld worden. Dus

om te bewijzen, dat chpjstus twee willen gehad

heeft, beroept hij zich op de Kerkvergadering te

Konflantinopohn ^ welke dit tot een voorfchrift der

leere gemaakt heeft ; en die genen , die beweeren

,

dat CHRISTUS Godheid van zijn vleesch , maar niet

van zijne ziel, gcfcheidcn is geweest, worden enkel

met deze woorden afgewezen: ,, Men moet hun

55 niet

(*) XV Deel, Bladz. 82.
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j, niet gelooven, want de Paus leo zegt: federt hij ^

„ den mensch aangenomen heeft, heeft hij denzel- °°^j

„ ven niet afgelegd." Evenwel neemt hij niet zei- Hoofdfti

den de vrijheid, om zijn eigen gevoelen te zeggen; "^ C. G.

en fchooii hij voor anselmus in fcherpzinnigheid
[^^ j^,-,*

moet wijken, daar voor is zijn werk minder met —

muggezifterijeu overladen , en vrij duidelijk , regt ge-

fchikt voor de behoefte en naar den wensch van

zijne eeuw.

Thans , in de eerde tijden der Xllde eeuw , had hugo ,

de wijsgeerige leerwijze van anselmus in de God-
((,y,opvajj

geleerdheid reeds zoo veel opgang gemaakt, dat bij- Rouen.

kans elk tot fcherp nadenken gefchikt brein dit voet-

fpoor beproefde te volgen. Eén van dezen was

HUGO, Aartsbisfchop van Rouen. Hij voerde den

bijnaam van Amiens^ omdat hij uit het Stamhuis

der Heeren van Boves was, die van de Graven van

Amiens in Pikardy'è afilamden. Te Laon ontving

hij van de beide Broederen anselmus en raoul,

onderwijs in de wetenfchappen ; trad in de Benedic-

tijner-Congregatie van Clugny^ en werd niet lang

daar na in het jaar 1113 Prior van het Klooster

van den Heiligen martialis te Limoges. Kort daar

na verplaatfte men hem, om zijne uitmuntende ga-

ven en godvruchtige zeden , als Prior van het

Klooster van den Heiligen pankratius, te Lewis,

naar Engeland; en toen aldaar henrik I in het jaar

1125 de Abdij Reading in het Kerspel van Salis-

bury ftichtte , benoemde hij hem tot eerflen Opzie-

ner van hetzelve. In het jaar 11 29 werd hij tot

Aartsbisfchop van Rouen verheven , maar ook itr

XIX. Deel. F de-
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V deze waardigheid vervolgde hij , bij de waarneming

BOEK yan zijn ambt , de oefeningen der Klooster 2,pds-
VIII

J ? a

Hoofdft. vrucht waar te nemen. Hij geraakte wel in twisten

na C. G. met de Abten van Normandy'ê , die aan liera den

tot"^!?^?
^^^ ^^^ gehoorzaamheid niet viiW.^n doen , hoewel

de Paus zelve zich voor zijn regt verklaarde; maar

toen de Koning zelve, bekommerd voor zijne lands-

heerlijke hoogheid , hem in de oefening van zijn

regt hinderde, moest hij het eene poos laten rusten.

Sedert was hij op Kerkvergaderingen, en als Legaat

van den Paus, zeer werkzaam, maar allerloffeli^kst,

toen hij de Engelfche Disfchoppen deed begrijpen,

dat zij hunnen Koning steven ten onregte het

bezetten der van hen gebouwde floten weigerden,

en wel op eenen tijd, als 'er vrees was voor eenen

vijandelijken inval, en zij hem zelfs met den ban

dreigden. Hij overleed in het jaar 1164.

Hij heeft verfcheidene Godgeleerde , en ook we-

derleggende werken nagelaten. Een derzelven, (7><»f

libri in laudem memoriae ^') bevat een kort begrip

der Geloofsleere. Het tweede , kort daar op ge-

volgde, (^fuper Flcle cathoUca et oratiom DominU

ca, ) heeft veel gelijkvormigheid met het voorgaan-

de; in het één noch andere wil hij filozoferen

;

maar des te meer zoekt hij in een ander nog voor

het jaar 1125 gefchreven Boek , {Dialogorum feu

Quaestionum Theologkarum Libri VJI.) oen Wijs-

geer te vertoonen, die over godgeleerde onderwer-

pen vragen weet op te werpen , zwarigheden te

knoopen , en beide vaardig op te losfen.

HONORius Te gelijker tijd, tot omtrent de eerlle ao of 30

ja-
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|areii der Xllde eeuw, fchreef ook honorius van V
^tétuff, reeds als Wijsgeer bevorens () genoemd, ^^^^

Boeken van gelijken inhoud. Een derzelven
,
(Liber Hfoofdft.

XII. Quaestionum , in quibus praecipue quaeritur^ na C. G%

Hum fanctus Archangelm Michael Beato Petro ^^^[^1^*

Apostolo , an Petrus Michaeli praecedat ? ) geeft

flechts een zeer matig denkbeeld van de beoordee vanAutim

ling en fcherpzinnigheid des Schrijvers. Een ander

van zijne fchriften , ( Libellus VIII. Ottaestiomim de

Angelis et Homine
, ) houdt zich onledig met vra-

gen van nog minder waarde. Zou de raensch ,

vraagt een Leerling , wel gefchapen zijn geworden

,

als de Engelen in den Hemel gebleven waren ? Hij

fchijnt, volgens het oordeel van een' groot man,

alleen daarom voortgebragt te zijn, om het vermin-

derd getal der Engelen aan te vullen. Maar de

Leeraar toont aan , dat de menfchen ook zonder den

val der Engelen zouden gefchapen zijn geweest.

Dus beantwoordt hij ook de vragen: of Christus

een raensch zou geworden zijn, als de menfchen in

het Paradijs gebleven waren? Hoe de Engelen uit

het vuur hebben kunnen gefchapen worden , daar

dit toch een ligchaam is? enz.

Belangrijker is zijn gefprek over de Predestinatie

of Voorverordinering ^ en den vrijen wil des men-

fchen^ hetwelk hij het onvermijdelijke
^ ( Inevita-

bile^ ) genoemd heeft. In hetzelve worden drie

zwarigheden door hem opgelost: dat niemand zalig

kan worden , dan een gepredestineerde ; dat de men-

fchen

(*) XV Deel, Bladz, 83.

F a
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V fchen alleen door genade zalig worden; en dat cU

BOEK zaligheid alleen door den vrijen wil gewerkt wordt»

Hoofdft. ROBERT PULLEiN, die onder de AVijsgeeren ins-

iia C. G. gelijks eene plaats bekleedt (*) , heeft een Leerboek

tot 1^17 ^^" ^^^ Godgeleerd Sijftema gefchreveii , hetwelk

alle voorgaande en gelijktijdige verzamelingen van
aoBERT

(jjgf, 33j.^ y^ volledigheid en ook eenieermate in ee-
pi;llein.

o o

fchikte wijze van voordragt overtreft. Dikwijls ech-

ter wijkt hij van den draad zijner onderzoekingen

?.f , waar uit eene vermenging van vcrfchillende on-

derwerpen ontfliaat, welke zoo overhaast behandeld

worden, dat zij de duidelijkheid verhinderen; ook

Vv'orden verfcheidene vragen, die meer fpitsvinnig-

heid dan nut hebben, opeengeftapeld , bij voorbeeld ï

Waarom ftond de boom der overtreding en die des

levens in het midden van bet Paradijs? Wat zou

'er gebeurd zijn , indien de Vrouw alleen gezondigd

had? Hoe zou de ontvangenis gefteld geweest zijn ,

als een mensch zonder gewaarwording eener zinne-

lijke lust voortteelde? enz. De gevoelens van ari-

STOTELES en nog meer van plato hecht hij zamen

met de Leerftellingen der Kerk; bijna alles, virat hij

bewijzen wil, grondt hij, benevens den Bijbel, op

Kerkleeraars , befluiten der Kerkvergaderingen , en

uitfpraken der Paufen. Met aügustinus alleen is

hij niet bang te zullen dwalen, hoewel hij toch fom-

tijds van deszelfs gevoelens afgaat.

Elucida. Nog is 'er een kort begrip der Christelijke Ge-
riura.

loofsleere dezer tijden, insgelijks uit de eerlle helffi

der

(*) XV Bech Blach, p;.
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der XII eeuw , ( Elucidarium , five Dïalogm , fum- V
mam totius Theologiae Christianae complectem') ^ ^^^
hetwelk men voorheen aan anselhius, Aartsbis- [{oofdft.

fcliop van Canterbury heeft toegefchreven , en daar- i" C. G.

om achter zijne virerken geplaatst , maar de ware
J^'^.

'^[

fchrijver is onbekend. Over het geheel heeft dit ge-

fchrift niets uitmunten ds, maar veel meer vele onbe-

kookte gedachten, hier en daar echter iets eigens en

zelfs iets goeds, ook vond het in die eeuwen zoo

veel goedkeuring, dat het zoo wel in proza als in

verzen in het Fransch vertaald is geworden. In

deze vragen en antwoorden , want zoo is dit Boek-

je ingerigt , worden verfcheidene ongewone dingen

geleerd. Daar zijn drie hemelen^ een ligchamelijke,

dien wij zien ; een geestelijke , in welken de Enge-

len wonen; en een verftandelijke (^intellectuale^ ^ in

welken de zaligen de Drieeenheid van aangezigt tot

aangezigt aanfchouwen. Als de menfchen in het

Paradijs gebleven waren , waar hun verblijf flechts

zeven uren geduurd heeft , zouden de kinderen ter-

ftond v;in de geboorte af aan hebben kunnen gaan

en praten, adaïm beging in zijne overtreding zes

hoofdzonden: hoogmoed, dewijl hij God gelijk wil-

de zijn; ongehoorzaamheid, hebzucht, kerkroof,

dewijl hij iets, dat verboden was, geftolen heeft op

eene heilige plants
, geestelijke hoererij, door welke

zijne ziel , God verachtende, den Duivel aanhing,

en moord, tegen zich zelven en het ganfche men-

fchelijk goflacht, en meer dergelijken.

ODO, Bisfchop van Kameryk ^ meer bekend on- qdo van
der den naam van oudart , raag insgelijks onder Kameryk.

F 3 de



Bó KERKELIJKE
V de Schrijvers , die over den godsdienst hebben ge-

BOEK tjacht te filozoferen , niet voorbijgegaan worden.

Hoofdft. Hij zag het levenslicht, oin het midden der Xlde
na C. G eeuw te Orleans, Hij werd Scholasticus of School-

cot 151-7. voogd der bisfchoppelijke fchool te Doornik^ hij

——— behoorde tot de partij der Realisten, en verdedig-

de dezelve ook in gefchrifcen. Doch na dezen tijd

veroorzaakte het lezen van augustinus gefchrifc

over den vrijen wil bij odo eene hoofdverandering,

bijzonder eene plaats , waar deze Kerkvader de zondi-

ge ziel met eene flavin vergelijkt , die wegens hare over-

tredingen veroordeeld is , om het heimelijk gemak te

ledigen , en daardoor nog iets tot de zindeliikheid

van het huis bij te dragen. Dit paste odo zuchtende

op zijne wereldfche geleerdheid toe , die hem flechts

eere bij menfchen verwierf; nu (lelde hij zijne voor-

lezingen van tijd tot tijd uit, bezocht de Kerk vlij-

tiger, deelde aalmoefen uit, en dreef de ftrengheid

in vagten en andere ligchaamsboetdoeningen zoo ver

uit, dat hij geheel onk nbaar werd. Men ruimde

hem daarom in het jaar 1092 en voor zijne leerlin-

gen , die ten getale van 1 8 hem navolgden , eene ver-

vallene Kerk bij Doornik in, waar zij als Kanunni-

ken in groote armoede leefden. In het jaar 1095

traden zij in den Monnikenftand , en odo moest hier

Abt wezen , vervolgens voegde zich eene menigte lie-

den, bij hem, om onder zijn opzigt als boetehiigen

te leven, zoodat hij aan de vrouwen alleen xwtt

Kloosters geven moest. In Doornik , fcheidden echte

lieden van malkanderen , en ouders van kinderen , om
onder zijne leiding beftuurd te worden. Tevens

wek-



GESCHIEDENIS. §7

wekte hij zijne Monniken op tot vlijt in de Theo- v
logifche geleerdheid. Twaalf der jongden onder ?°^^

hen liadden gemeenelijk tot hunnen last, boekeu af Hoofdft.

te fchrijven , waar door zijn Klooster van den Heil. "« C. G.

MARTEN eene der talrijklle Boekerijen verkreeg. Ein-
J^J , jj]

delijk werd hij aan dit Klooster ontnomen , toen «

mm hem in het jaar 1105 tot Bisfchop van Ka-

meryk verkoos. Door de onrusten, welke in dat

Stift plaats hadden, werd hij eerst in het jaar 1106

door Keizer henrik V in zijn Bisdom gebragt

,

doch diezelfde Vorst verdreef hem daarna weder,

omdat hij de beleening door flaf en ring van den-

zelven niet wilde aannemen. Het fchijnt echter ,

dat ODO nog voor zijnen dood, die in het jaar 1113

volgde , in het bezit van zijn Bisdom herileid is

geworden.

Hij heeft vcrfcheidene Schriften nagelaten; onder

anderen eene Kerkrede over den or.regtvaardigen

Rentmeester (^Homilia de villico iniquitatis^. Een

klein opftel In Canones Evangeliorum , eene korte

aanleiding om de Harmonie der Euangelisten op

eene Tafel te brengen. In een ander gefchrift (J#

Blasphemia in Spiritum S, ) ftelt Iiij de zonde te-

gen den Heil. Geest in de onboetvaardigheid tot

den dood toe , dewijl de vergeving der zonden , als

een werk der liefde, heel bijzonder aan den Heili-

gen Geest toekomt. Zijn gefchrift over de Erfzon-

de ( de Peccato origlnaJi Libri tres ) is het merk-

waardigde voor de gefchiedenis der Schoolfche god-

geleerdheid , dewijl het op eigenlijk wijsgeerige

gronden en ontwikkelingen rust. Hij volgt vedal de

F 4 leer-
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V leerwijze van anselmus, voornamelijk in een ge-

Ami Jp^'^^ ^^^^ eenen yood over de menschwording van

Hoofdlt. CHRISTUS (^Disputatio contra ^udaeum ^ mm'mt
na C. G. Leonem^ de adventu Christin filü DeL^

«ot i-ïi?*
PETRUS ABELARD , die als Wijsgeer, als eerfte

- Dialecticus en Disputator of Redeiwister van zijne

PETRUS eeuw had uitgemunt (*), ging met zijne bekvvaam-
A3ELARD.

j;,e(jgfi eQ iiiei- eenen vrijen geest van onderzoek tot

de godgeleerdheid over , in welke hij ook voorlang

reeds geen vreemdeling was. Zijne talrijke Leerlin-

gen verzochten hem, gelijk hij zelve verhaalt (f),
dat hij hun de leere van de goddelijke Eenheid en

Drieëenheid naar menfchelijke en Wijsgeerige gron-

den wilde verklaren. Zij verlangden meer iets dat

verftaanbaar dan dat reeds gezegd was , en beweer-

den : dat men niets geJooven kon , wat men vooraf

niet verftond. Men mag natuurlijk - denken , dat

ABELARD dcze (lelling aan zijne leerlingen zal heb-

ben ingeboezemd ; zij is juist het tegengeftelde van

hetgeen anselmus en ziine navolgers hadden inge-

fcherpt: dat men eerst gelooven , en dan moet lee^

ren verftaan, abelard eerst mondeling aan dit

verlangen zyner Leerlingen voldaan hebbende, fchreef

ook een Boek, volgens deze leerwijze, welks op-

fchrifc eene nog grootere uitgeftrektheid van inhoud

aankondigt: Introductio ad theologiam , Libri JIF,

In het voorberigt noemt hij dit werk een kort be-

grip

(*) XV Deel BJadz. 85.

(f) Epht. I. feu Histaria calamitatum fuarum c. 9.

Opp. p. 20.
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grip der godgeleerdheid Qfacrae entditionis fumma ). v
Zoo er in hetzelve gebreicen en dwalingen mogten "^^^

ingeQopen zijn, bidt hij God om vergeving; en ver- Hoofdft.

klaart bereid te zijn , om alles te verbeteren en door "^ C. G«

te halen, als men hem door rede en fchrifc iets be- foti^iï
ters zou leeren; en nooit zou hij zich door trot-

fche hardnekkigheid tot eenen Ketter maken. Ia

het begin des werks zegt hij , de zaligheid der

menfchen komt aan op geloof, liefde en de Sacra-

menten, van welke zaken hij een denkbeeld geeft

en dat verklaart , vervolgens gaat hij over tot de be-

handeling van het Katholijk geloof, hetwelk, vol-

gens zijne verdeeling , deels de natuur der godheid

zelve, deels de goddelijke weldaden en fchikkingen

bevat , zoo als zij in de geloofsbelijdenisfen der

Apostelen en der Kerkvaderen zijn uitgedrukt. Nu
wordt eerst de leere van de Eenheid en Drieeenheid

van God voorgedragen, op de gewone wijze, doch

enkel volgens plaatfen en bepalingen der Kerkvade-

ren, De eenige Bijbelplaats , welke hij aanhaalt ,

zonder ze te verklaren: In den beginne was het

woord enz. en van welke augustinus zegt , dat de

natuurlijke mensch ze niet verflaat , geeft hem aan-

leiding , om deze vragen te doen : „ Moeten wij

er dan van zwijgen ? Waartoe is het dan gefchreven

,

als men er van zwijgen moet? en hij onderneemt

vervolgens de verklaring, eerst vragende: „Wat
het onderfcheid der perfonen in de eene goddelijke

Natuur zeggen wil? In het algemeen, antwoordt

hij, wordt door derzelver namen de volmaaktheid

yan het hoogde goed aangeduid ; maar bijzonder

F 5 wijst
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V wijst de naam van Vader de magt der goddelijkö

BOEK JS'lajelleit , die van Zoon de wijsheid^ en die des

Hoofdft. -^^^'^' Ge estes derzelver Liefde of goedheid aa?i ;

52a C. G. want deze vereenigde Eigenfchappen brengen die V(jI-

J^J^J°'J'^'
maaijtheid voort. Breedvoerig is hij, om te bewij-

—. zen, dat ook de oude Wijsgeeren deze Leere ge-

Jeerd hebben; en bijzonder plato door God, des-»

zelfs verfiand, en de wereldziel.

Doch dewijl de Tijdgenooten van abelard dit

beroep op Heidenfche Wijsgeeren niet goedkeurden ,

zoo verdedigt hij zich deswegens in het Tweeds.

Boek , en toont , hoe veel men van hen leeren kan ,

vooral in eenen tijd , dat zelfs openbare Leeraars

van den godsdienst in Frankryk de groflle dwalin-

gen verbreidden. Eén van hen, zegt iiij, beweert,

dat voor de mcnschv^ording van christus velen

zalig zijn geworden , zonder het geloof in hem

;

dat CHRISTUS als andere menfchen ter wereld is

gekomen; en dat God, dewijl hij eenen Zoon ge-

teeld heeft , zich zelven geboren heeft. Een ander

noemt de perfonelijke eigenfchappen in God , drie

vun de perfonen verfcheidene wezens; gelooft, dat

het iigchaam van christus reeds van de geboorte

af zoo lang geweest is , als hij aan het kruis was

;

en beweert ook, dat Monniken en Nonnen trouwen

kunnen. De derde verdedigt niet alleen de gemel-

de dwaling met opzigt tot de Eigenfchappen der

goddelijke perfonen ; maar houdt ook de magt , regt-

vaardigheid, barmhartigheid, en andere eigenfchap-

pen, die aan God naar het menfchelijk fpraakge-

bfuik toegefchreven worden , voor even zoo veel

van
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^an hem verfcheidene zaken. Eindelijk verftout zich V
,een vierde te leeren, dat, dewijl de dingen zich ^^^-^

anders kunnen toedragen , dan God verordend of loofdft,

voorzien h?A {provickrat) GoJ ook wel mis kon '""s C. G,

hebben. Thans keert abelard weder terug rot de ,^?^'°fJ'COC 13 • • I

Drieeenheid, en onderzoekt: hoe men, bij de één- >

heid der goddelijke zelfftandigheid , evenwel drie

perfonen in dezelve kan onderdtllen?

Het derde Boek van dit werk herhaalt den in-

houd der beide voorgaande zoodanig, dat, volgens

het oogmerk van abelard , nog dieper in denztlven

wordt ingedrongen , en de nog overige twistvrngen

opgelost worden. Hij vraagt vooreerst : kan de

menfchelijke rede alleen God kennen ?" Allezins

,

antwoordt hij , kan de Rede dit doen , en hoe een e

zaak minder zinnelijk is, des te meer trekt zij der-

zelver werkzaamheid tot zich. Hier na gaat abe-

lard de drie Eigenfchappen , inagi , wijsheid en

goedheid door , naar welke hij de drie goddelijke

perfonen van eikanderen onderfcheiden had. Bij de

almagt werpt hij vooreerst de vraag op: „ hoe God
waarlijk almagtig genoemd kan worden, indien hij

niet alles doen kan? of, hoe hij alles zou kunnen

doen, indien wij iets doen kunnen, wat hij niet

doen kan?" Verders kan gevraagd worden: „Of
God meer of iets beters doen kan, dan hij doet?

dan of hij met dat geen kan ophouden , wat hij

doet?" Hier beweert abelard, dat God niet meer

kan doen, dan hij werkelijk doet, en is dus een

voorfliantler van het Optimismus of der beste wereld.

Nog bijzonder handelt hij van Gods onveranderlijk-

heid^
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V heidy en eindelijk ontwikkelt hij nog het denkbeeld

BOEK yran Gods wijsheid.
VlIÏ

ïloüt'dft.
Midden in dit onderzoek, zelfs in eenen volzin,

r,a C. G. breekt dit werk van abelard af, waar van men
jaario73.

j^jgj. ^ggj. j^Qg ^gj. |-,-^: c|eszelfs ontwerp voltooid
tot 15 '7"

heeft. Maar ook in deze onvolkomene gedaante is

het fteeds eenig in zijne foort, en zoo men zijnen

leeftijd in het oog houdt, kan men den fchrijver

zijne achting niet ontzeggen.

Zijn werk werd van de godgeleerden van zijnen

tijd flecht opgenomen. Sommigen vergenoegden zich

met daar tegen te fchrijven, gelijk hildebert van

Mans , en hügo van St. Fictor, Zachter, dan men

in dezen tijd verwachten zou , behandelde hem gau-

TiER de Mortague (gemeenelijk gualtherius de

Mauritania of Moritarda^ niet omdat hij uit het

j^frikaansch Mauritania of een Moor was, maar

naar den ouden naam eener ftad in het graaffchap

Perche^ een aanzienelijk Leeraar te Parys , nader-

hand Kanunnik , en eindelijk Bisfchop te Laon ,

waar hij in het jaar 1174 overleden is. In eene

Brief aan abelard, wederfpreekt hij op eene be-

fcheidene wijze deszelfs verklaring van de Drieëen-

heid , ook verlangt hij van abelard te weten , of

hij nog geloofde, dat God wezenlijk noch in de

wereld noch ergens elders ware; en dat zoo wel

de Engelen, als de zielen nergens zijn, zoo als hij

mondeling tegen hem beweerd had ; insgelijks, of

hij waarlijk leerde, dat christus door zijn leeren

en werken, en zelfs door zijnen dood niets ver-

diend had ; dat ook niemand om zijne goede en

kwa.
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kwade werken , maar enkel wegens zijnen wil be- v
loond of geftraft zal worden ? enz. bom

Maar van andere kanten gefchiedden 'er gevaarlij- Hoofdd.

ker aanvullen op dit Boek van abelard ; deze ver- "^ C. G.

haalt zelve, dat zijne benijders, bijzonder albe-
J^^'^j^j^'^

RicH en LOTüLF , die na den dood van hunne ge-

meenfchappelijke Leeraren , willem van Champeaux

en ANSELMüs geftorven waren , derzelver posten als

het ware bij erfenis in bezit genomen hadden , den

Aartsbisrchop van Rheims , rudolf, overhaalden,

om des Paufen Legaat in Fraukryk ^ conon, te

bewegen , om in het jaar H2i eene Sijnode te

Soisfons te houden, en abelard te bevelen, om
met zijn werk daar te verfchijnen. Aangemoe-

digd door den Bisfchop van Chartres , verfcheen

ABELARD , maar werd , zonder dat men hem hooren

wilde, genoodzaakt, zijn Boek eigenhandig op het

vuur te werpen en te verbranden; en tevens werd

hem een Klooster te Soisfons tot eene gevangenis

aangewezen. Spoedig echter verwekte deze behan-

deling een algemeen misnoegen , de deelnemers aan

dezelve verweten malkanderen ^tzo. handelwijze, ook

berouwde zij den Legaat, die abelard verlof gr.f,

om zich weder naar 5/. Denys te begeven.

Deze geloofde nu te minder zijne leerwijze te

moeten veranderen. Hij werkte in de volgende ja-

ren zijn Boek geheel om, voegde vele bijvoegfelen

bij hetzelve , en dus ontftond een nieuw werk , het-

welk nog voorhanden is, onder het opfchrift: Theo-

ïogiae Chvistianae Lihri V. Ook dit gefchrifc gaf

aanfloot. Eenige vereerders van den Heiligen bern-

HARD
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V HARD gaven hem vlijtig berigt, hoe vele dwalingen
BOEK ABELARD voordroeg ; maar bijzonder maakte vvil-

Hoüfdft. ^^^^9 Abt van St. Thierry, bij Rkeims , naderhand

m C. G. Cistercienfer Monnik in het Klooster Signi , eene
Jaario73, j-^,. ^^ ^^^ dwalingen uit de beide bovengemelde
COC ^S i*

«.___^ werken, welke hij in het jaar 1139 in ecnen Brief

aan den Bisfchop gaufrid van Chartres en aan

BERNHARD voordroeg , hen opwekkende, om, gelijk

hij het noemde, de zaak van God tegen abelard

te handhaven. De lijst van dwalingen is de volgen-

de: Hij noemt het geloof eene waardering van din-

gen, die men niet ziet. De namen Vader, Zoon

en Heilige Geest worden volgens hem van God
oneigenlijk gebruikt; zij zijn fiechts eene befchrijving

der volheid van het hoogde goed. Hij leerde ver-

ders : dat de Vader de volkomene magt, de Zoon

flechts eenige , en de Heilige Geest geheel geene

had ; dat de Heilige Geest niet uit de zelfftandig-

heid des Vaders en des Zoons is, zoo als de Zoon

uit de zelfftandigheid des Vaders is; dat de Heilige

Geest de wereldziel is ; dat wij , naar den vrijen

wil, zonder bijftand der genade, goed kunnen en

willen handelen ; dat cmristus niet daarom mensch

is geworden, en geleden heeft, om ons van het Juk

des Duivels te bevrijden; dat Christus God en

mensch, niet de tweede perfoon in de Drieëenheid

is; dat in het Sacrament des Altaars de vorm der

vorige zelffbandigbeid in de lucht overig blijft; dat

de ingevingen des Duivels in den mensch door na-

tuurlijke, (of misfchien door geneesmiddelen , per

Phyficam^') overgaan; dat wij van adam niet de

fehuld.
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fchuld , maar alleen de ftraf der zonde , hebben ; dat 'er V
geene andere zonde is, dan de inwilliging in dezelve , ^^^
en de verachting van God ; dat door begeerte , ver- Hoofdft.

maak en onwetendheid geene zonde begaan wordt , na C. G.

naardien dit alles flechts natuur is. De Abt wil- }^^^]°^^l'

LEM belooft , dit alles nog uitvoeriger te zullen—
voorltellen; ook merkt hij op, dat 'er nog andere

fchriften van abelard, doch welke men niet be-

komen kon, voorhanden waren; bij voorbeeld: Sic

et non', insgelijks: Scito te ipfum; welker inhoud

wel even zoo zonderling zou kunnen zijn, als der-

zelver titel; en vermaant ten laatrten de beide Pre-

laten, dat het kwaad, hetwelk dezelve zoo openlijk

liebben aangerigt, niet enkel door geheime verma-

ningen of beftrafTingen zou uitgedelgd worden.

ijERNHARD beantwoordde deze opwekking van

den Abt in eenen Brief, waar in hij te kennen gaf,

dat hij het raadzaam oordeelde, mondellijg met hem

over deze belangrijke zaak te fpreken. Doch hij

deed meer, indien men zijne vrienden mag gelooven,

hij ging ABELARD zelven bezoeken, en vermaande

denzelven , onder getuigen , zoo overtuigend , dat

hij beloofde, zich in alles naar den wil van eern-

HARD te zullen fchikken. Maar ftout op zijne kun-

de en bekwaamheid in het redetwisten , begeerde

ABELARD , dat de Aartsbisfchop van Sem eene Kerk-

vergadering zou beleggen, op welke hij zijne fchrif-

ten tegen bernhard wilde verdedigen. De verga*

dering werd tegen het jaar 1140 te Sem bepaald ,

en BERNHARD daar toe uitgenoodigd, die na eenige

bedenkingen ook werkelijk verfcheen, ook woonde

dd
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V de Koning lodewyk de yofjgere en vele andere
BOEK aanzienelijke lieden de vergadering bij, maar abe*

Iloofdft. LARD vergenoegde zich, met zich op den Paus te

na C. G. beroepen , waarfchijnelijk , wat ook de vrienden van
T?.ario73. , ^ , ..

tot Hl 7 BERNHARD zcggcn mogen , omdat hij voor zijne

——— veiligheid vreesde. Dewijl men echter den Paus eer-

biedigen moest, fchreef bernhard aan denzelven ,

als ook aan de Kardinalen , hen tot firenge maatre-

gelen opwekkende. Ook zond hij aan den Pans

eene lange lijst van dwalingen van abelard, op

welke men nog meer dwalingen vindt aangewezen,

dan op die van den Abt willem, bij voorbeeld:

dat een zegel van metaal een beeld der Drieëeniieid

is; dat God alleen dat gene doen kan, wat hij

doet; dat God aen die genen, die zalig worden ^ eer

dezelve met de Goddelijke genade in betrekking

ftaan , niet meer doet , dan aan de genen , die ver-

loren gaan ; dat God het kwaad niet verl)inderen

moet ; dat iemand door zijne werken niet beter of

erger wordt; dat die genen, die christus door

onwetendheid gekruifigd hebben , niet gezondigd

zouden hebben; en dat de magt om te binden en

te ontbinden enkel aan de Apostelen gegeven is ge*

worden ; doch wanneer men ze ook aan derzelver

opvolgeren wil toekennen, dat zulks flechts in de

Kerk maar niet bij God geldt.

Tegen zoo vele en zoo vermogende befcbul ügers

moest ABELARD Zijne zaak ook te Rome verliezen*

Hij was juist op reize derwaarts , toen hij verflond

,

dat de Paus het vonnis der Sijnode van Sens be-

krachtigd , en aan de beide Aartsbisfchoppen van

/ Rheims'
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Rheims en Sens bevolen had, hem zoo wel als ar- V
NOLD van Brescia, dewijl zij het Katholijk Geloof JP^^

vervalschten , elk bijzonder in een Klooster op te Hoofdft.

fluiten , en hunne Boeken overal te doen verbran- "^ C. G,

den. In dit dringend gevaar volgde abelard den 10^15^7.'

raad , hem door pieter , Abt van Clugny , gege- -

ven, om zich met bernhard te verzoenen, het-

welk des te ligter gelukte, omdat abelard in ^>Qn

grond zich aan hem en de Kerk onderwierp, en

van alle zijne gewaande dwalingen afftond. De Abt

van Clugny gaf hier van aan den Paus berigt , en

verzocht , dat men abelard zijne overige dagen in

rust mogt laten doorbrengen ; zelfs bezorgde hij zij-

nen ongelukkigen vriend eene veilige verblijfplaats in

zijn Klooster, tot zijnen dood in 1142 toe.

ABELARD heeft zich tegen alle befchuldigingen

ernftig en deftig pogen te verdedigen in eene verant-

woording , welke hij aan de geheele Kerk gerigt

heeft (). Ook heeft berenger of berekgarius

dezen zijnen Leermeester in eene opzettelijke Apolo'

gie verdedigd. Dezelve is vernuftig hekelende, Lier

en daar bitter, maar naar het. fchi-nt, heel dikwijls

treffend. Eerst zegt hij aan bernhard het één en

ander over deszelfs fchriften , die overal en met

roem verfpreid werden , omdat zij , zij mogten dan

zijn, zoo zij wilden, van de voornaamlle mannen

waren goedgekeurd. Voorts was hij ook al lang

als een Heilige en Wonderdoener vereerd, voor

wiens

(*) Epistol. XX. Jpologia, feu Covfe^fw Opp. p.ig.

330-333.

' XJX. Deel. G
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V wiens kleederen de Duivelen brulden; maar thaïis

^^^ had liij eerst den angel der flapende flang opgewekt.

Hoofdft. Hij had abelard ten doel van zijnen pijl gefteld,

na C. G. om op denzclven het vcrgifc van zijne bitterheid uit

tot 1517 ^^ fpuwen, en hem onder de doeden te plaatfen,

•——
• Eenen man, die op den weg van christus wan-

delde, had hij als een moordenaar, die uit eene hin-

derlaag te voorfchijn treedt , van de gemeenfchap

der Kerk beroofd; hij bad voor het volk gepredikt,

dat het God voor hem moest bidden; maar in zijn

hart was hij 'er op bcdaclii geweest, om hem uit

de ChristeUjice Wereld te verbannen; in plaats dat

zulk een man Gods „ als hij was , voor deszelFs be-

keering had behooren te bidden, abelards Boek

was na den maaltiji voor de Bisfchoppen, die te

Sei7s vergaderd waren, gebragt; en nu volgt eene

grappige befchrijving, hoe het met zijne veroordee-

ling zij toegegaan. Men las zijne Ketterijen voor,

terwijl de Bisfchoppen met de voeten ftampten, bab-

belden, lachten, en vooral geducht zopen. Als zij

iets vernufdgs en Goddelijks , hetwelk voor hunne

ooren ongewoon was , hoorden ; knersten zij op de

tanden , en fclireeuwden : Zouden wij zulk een

monfler laten leven? Dus ftreden de bekers tegen

het werktuig der Drieëenheid ; dus vertraden honden

het heilige , en zwijnen de parelen. De voorlezer

Hhreeuwde , en de dronkene toehoorder fnorkte ,

of zocht den flaap; als de eersrgemelde op abe-

lards velden eene doornfiruik vond , dan fchreeuw-

de hij voor de doove ooren der Bisfchoppen: Ver-

oordeelt gij dit? Q DamnafisP) Sommigen van hen

daar-
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daardoor wakker geworden, antwoordden half fla* V

pende: Wij veroordeelen het {Damnamus.') An- J°^^

deren, door het geraas wakker geworden, tlotterden Hoofdil.

flechts de laatfte letterg'-epen uit : Namus, Ja wel na C. G.
Taan 073.

zwemt gil, zegt berengarius; maar uw zwemmen
[^^ \^n,

is een (lormweder en een verzuipen. Deze en de

overige afbeelding der Sijiiode heeft misfchien op-

zettelijk eene zulke hekelende gedaaiue, maar de ver-

dediging zelve is des te ernfliger en te nadrukke-

lijker.

Onder de fchrifren van abelard, die aan zijne

partijen zeer verdacht, of zelfs wel als kettersch

voorkwamen , was ook dat , hetwelk hij fic et non ,

( ja en neen , ) genoemd had , doch hetwelk nooit

gedrukt is geworden; het handelt over de tegendrij-

digheden en verfchillende gevotlens, welke in de

fchriften der Kerkvaderen voorkomen. Nog heeft

deze Geleerde eene Wijsgeerig - Godgeleerde Zede-

kunde gefchreven, (^Ethica, feu liber dictus: fcito

te ipfum , ) hetwelk echter geen eigenlijke Zedekun-

de genoemd kan worden , maar de onderwerpen ,

welke het bevnt, worden vrijer behandeld, dan men

van eenen Schrijver van dezen tijd verwachten kon;

bijzonder is de zachtheid van zijne zedeleer merk-

waardig, en men kan zeggen, dat abelard inder-

daad, in dit opzigt, een voorlooper der Jefuiten-

Zedeleeraars of Moralisten geweest is, ten aanzien

van hunne leere aangaande de Filozofifche zonde,

en ook aangaande de genoegzaamheid van de goede

meening en oogmerk ter regtvaardiging van ecnige

daad.

G a Zi-n
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V Zijn Tijdgenoot pieter loïmbard, voorzi'gtrger
BOEK ^an ABELARD, maar van veel minder begaafdheid,

Hoofdft. l^ij'^'-^ns enkel een naprater der voornaamfte oude
na C. G. Kcik'.eeraars, maar die zeer wel verftond zich door

tot 151^. ^^"^ bondige en gefchikte verzameling van hunne
— leerftellingen en gevoelens het aanzien van eenen

,^,, '' man te geven, die een eigen werk van gewigt en

DUS. algemeen nut had voortgebragt , die zich nooit bo-

ven hen verhief, ftak evenwel 300 jaren lang boven

allen uit. Hij was in het gebied van Novara ^ eene

(lad in Lomhardyë, of Opper -Italië ^ eigenlijk in

het voormalige Hertogdom Milaan^ van arme ou-

ders geboren, en naar dit land had hij den bijnaam

van LOMBARD 5 ( PIERRE LOMBARD , of PETRUS

LOMBARDUS. ) Ecu Weldadig vriend liet hem te

Bologna fluderen; een ander zond hem met zijne

aanbeveling aan den Abt berniiard van Cïairvauxy

' die hem met een gelijk oogmerk naar Rheims bevor-

derde. Maar te Parys ^ waar hij deze loopbaan ein-

digde , werd zijn voortgang in de Wetenfchappeii

zoo zigtbaar, dat men hem eenen Theologifchen

lecrpost opdroeg. Na dwMizelven vele jaren met roem

bekleed te hebben, viel in het jaar 1159 het Bisdom

van Parys open. Men droeg hetzelve aan des Ko-

nings Broeder, filips. Aartsdiaken bij de Kathe»

draalkcrk in deze hoofdftad, op, doch die het uit

befcheidenheid niet aannam , maar petrus lowbari>

daar toe aanprees. Deze werd ook verkozen, maar

ftierf reeds in het jaar 11 64. Eene enkele trek van

zijn gedrag als Bisfchop is voor de nakomelingichap

in het volgende Tooneel bewaard gebleven. Eenige

edel-
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edellieden, uit zijn vaderland te Parys gekomen , V

om hem hunnen eerbied te betuigen, hadden ook ^^^'^

zijne moeder medegebragt, die zij volmaakt kleeden, Hoofdft.

200 als het eenen zoo aanzienelijkenBisfchop waardig "'i C. G.

fcheen te zijn. Vergeefs zeide de moeder tegen hen
» lo^isir!

dat zij haren zoon kende, dat deze opfchik hem . .

niet bevallen zou. Inderdaad verklaarde hij ook , toen

zij haar aan hem voorflelden : dit was zijne moeder

niet, die eene arme vrouw was; en wendde zijne

oogen van haar af. Toen begeerde zij hare boeren-

kleederen, en toen zij zich in dezelve voor hem

vertoonde, erkende hij haar voor zijne moeder, en

omhelsde haar.

Volgens zijne uitlegkundige fchrifcen te oordeelen,

was hij even zoo min een Geleerd Godgeleerde ,

als de overigen , die toen dezen naam voerden.

Evenwel kon hij, zonder in den eigenlyken zin

Schriftuitlegger te zijn , een Godgeleerd Leerboek

fchrijven, hetwelk boven alle andere gefield is ge-

worden. Hij noemde het Lihri IV. Sententiarum,

Onder dezen naam Stnténtiae verllond en fcbreef

men , voornamelijk federt de VlIJe eeuw , verzame-

lingen van de leerflellingen van oude Godgeleerden;

en zulken , die dit Hjort van handwerk op zich na-

men, noemde men Sentenüarii of Pofitivi. lom-

bard zelve zegt in het Voorberigt , hetwelk uit

plaatfen van augustinus en hilarius is zamcnge*

fteld, dat hij in dit werk, op verzoek van zijne

leergierige Broederen , gezocht heeft , de vastigheid

van het Kerkelijk Geloof aan te wijzen ; het ver-

horgene van Godgeleerde onderzoekingen te openen^

G 3 en



102 K E R K E L IJ K E

V en de Sacramenten der Kerk verflaanhaar te ma'
5?EK ken ; dat hij zich van eeuwig gegronde kundig-

Hoofd'\ heden, (hij bedoelt plaatfen uit den Bijbel en uit de

na C. G. Kerkvaderen
, ) bediend hebbe , en nergens van de

tot i<;i7
^^^^^ ^^^ Voorvaderen afgeweken zij.

——— Elk Boek van dit werk beftaat uit een aantal klei-

ne afdeelingen, (^Difiinctiones ^^ naar welker orde

de Geloofsleeiftukken verklaard, bev/ezen, en de

daar toe behoorende vragen opgelost worden. Het

eerde Boek heeft acht en veertig vragen, in welke

de Leere van God voorgedragen wordt, In 44 an-

dere van het tweede Boek zijn de leerftukken van

de Engelen, van de Schepping, van den niensch

voor, in en na den val, van deu vrijen wil, van

den bijftand der Goddelijke genadq, en van de zon-

de bevat. De 40 Diftinctien van het derde Boek

behandelen de menschwording des Zoons van God,

zijn lijden , fierven en verlosfing , geloof , liefde

,

hoop , de vier hoofddeugden , de zeven geboden van

den Heiligen Geest , de verfcheidene foorten van

vreeze , wijsheid en vvetenfchap , logen , eed en

meineed , wet en Euangeh'e. Eindelijk komt in het

vierde Boek, onder 50 Afdeelingen, voor, de leer

van de Sacramenten , en bijzonder bij deze gelegen»

heid vele vragen over het huwelijk, van de verge-

ving der zonden , van de opftanding , en de overige

zoogenoemde laatfte dingen; ook zijn het Vagevuur,

Kerkelijke ambten, en andere vermaagdfchapte on-

derwerpen niet vergeren.

Wat de verdienste van dit werk betreft, eras-

Müs heeft 'er, naar het fchijnt, vrij Juist over ge-

oor-
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oordeeld: „ Och dat zijn arbeid voor de Christe- V
iijke Wereld zoo gelukkig uitgevallen was, als die ^^^^

van hem met vromen ijver ondernomen is ! Men Hoofdf!.

ziet trouwens , dat het zijn oogmerk geweest is , na C. G.

het gene ter zake diende, op eens te verzamelen,
Jot^5ri7]

en alle overige vragen uit te Üuiten. Maar dit ont- ..

werp heeft eene geheel andere uitkomst gehad, ter-

wijl uit hetzelve niet zwermen maar zeeën van

vragen , welke nooit einde nemen , voortgekomen

zijn (*).

Het werk van lombard vond zoo veel toejui-

ching, dat het fpoedig een algenïeen Leerboek ge-

worden is , hetwelk ook ontallijke malen is gedrukt

geworden, en waar over op de Hoogefcholen voor-

lezingen gehouden, en in Engeland alleen 164 Com-

mentarien gefchreven zijn. Men noemde den Schrij-

ver naderhand om die reden Magister Sententia'

rum , of ook eenvoudig Magister^ (de Leermeester.)

Deze groote toejuiching volgde echter niet aan- Nihilia-

flonds , noch zonder tegenfpraak. Mijftie'kfche en "'sten.

Pojitive Godgeleerden hadden zich federt het begin

der Xllde eeuw even fierk tegen de Scholastieken

verklaard , en met alle zijne v.oorzigtigheid , die hem

in dit Leerboek van beide dQzt leerwijzen iets had

doen overnemen, kon lombard niet vermijden, dat

men dwalingen in hetzelve meende te ontwaren.

Zelfs fchreef een van zijne voornaamfte Leerlingen ,
"

JOAN van Cöf«Wö!/ ,• (joANNE s Cormbienfis ,^ een

Leer-

(*) Annot. in Marth. I. 19.

G4
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V Leeraar der Godgeleerdheid , nog in het Jaar 117^
BOER een Boek tegen hem , ( Euïogïam Magistri jfoh^

Hoofdft Cornuh. ad Alexandr. Papam III. qmd Christus

na C. Q. fit aliquis homo.^ Hij had zijnen Leermeester reeds
Jaar1073 ^^j. j}gg2elfs leven aangevallen , en vervolgde dit na
fDl I ^ i ^
1...—1_ deszelfs dood. Twaalf jaren lang deed hij bij alex-

ANDEii III alle pogingen , om denzelven als een'

Ketter te doen veroordeelen ; en eindelijk verkreeg

hij van den Paus in het jaar 1170 ten miiifte een

verbod aan alle Leeraren der Godgeleerdheid , om
de Helling: dat jezus , ah mensch befchouwd, niets

is, voldrekt niet voor te dragen , nadat reeds op de

Sijnode te Tours in het jaar 1163 in tegenwoordig-

heid van den Paus daar over vergeefs getwist was

geworden, joan van Cormval had deze dwaling,

van welke hij petr. loimbard befchuldigde , ook

bij andere zelfs oudere Godgeleerden aangetroffen,

GiLBERT DE LA PORREE , die als Bisfchop van

Poitiers in het jaar 1154 geftorven is, zou alreeds

geleerd hebben, dat christus wel een perfoon ge-

worden is, zamengefteld uit twee naturen, of drie

fubfiantien; maar toch niet eigenlijk een perf)on,

eene fubftantie , non aliquid fecundum quod homo.

Met meer zekerheid meende hij, dat abelard het-

zelfle gevoelen had voorgedragen, dat de Zoon van

God niet eigenlijk en wezenlijk, fed folo hahitu een

jiiensch genoemd kan worden. En hij hield het

voor waarfchijnlijk, dat petr. lombard dit gevoe-

len van abelard had overgenomen , zonder het

misfchien genoegzaam overdacht te hebben. Wan-

neec
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fieer wij lombards werk zelve vergelijken (*) , dan V

vindt men allezins, dat hij, naar zijne gewoonte,
?^^^'J

gronden voor en tegen dit gevoelen heefc bijgebragt. Hoofdih

In twee of drie andere plaatfen houdt hij zich met "^ C. G.

... f. ^
. j3nrio73.

het onderzoek bezig, ot men, ten aanzien van
^^^ j^j.,^

CHRISTUS menschwoiding, van God zeggen kan, —

—

dat hij tets geworden /V, of iets is? of, dat van

iets gezegd kan worden, dat het God is? en of

CHRISTUS als mensch een perfoon of iets is? Hier

voert hij drie verfchillende gevoelens aan , voor elk

van welke Kerkvaders optreden. Alhoewel lombard

zich nu voor geen van dezelve verklaart , en ook

over het geheel alles, wat hij 'er over zegt, meer

eene fpinneweb van Siihtiiiteiten , dan eene Ketterij

,

genoemd kan worden, evenwel oordeelde joan van

Cornwal noodig, om tegen hem uitvoerig te bewij-

zen, en wel door het gszag van augüstinus en

andere Kerkvaderen, en oplosfing van andere aiito-

ritatesy dat Christus allezins eenig mensch, (ali-

quis homo ^^ is; dat hij als mensch iets, (aliquid^')

is; dat hij alitid et aliud ^ insgelijks aliquid totum

fve compofitum is ; en dergelijke haarkloverijen meer.

Ongelijk heviger werd lombards Regtzinnigheid

aangevallen door gauthier. Kanunnik van St. Vic-

tor te Parys , gemeeneliik gualterius de S. Fictore

genoemd, omtrent het jaar iiSo. Deze fchreef te

gelijk tegen hem, tegen abelard , pieter van

Poitiers , die toen nog in leven was, en gilbepvT

DE

(*) Libr. III. Dijl. X. an Christus, fecundum qv.ocl

homo , fit perfona vel aliquit,

Q5
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V DE LA PORREE , eeii Boek : contra quatmr GalUat
BOEK Labijrinthos , waar in hij hen van dezelfde dwalin-

Hoofdfl. gen in de leere der Drieëenheid befchuldigt. Hij

na C. G. fprak van de Ketterij der NihUianinen ^ indien, zei-

tot i<;i7
^^ ^y* ^°*^'' ^^ verbindtenis der Goddelijke en men-

I fchelijke natuur in christus, alleen eene uiterlijke

betrekking, {habitus^') der Godheid of perfoonlijk^

heid des Zoons tot de menfchelijke natuur ontfiaan

is; indien God daar door geenc fubflantie geworden

is 5 welke hij te voren niet was : dan is hij niet daar

door iets', maar hij is Jiiets geworden; en dus volgt

ook verder, dat christus, dewijl hij als mensch

geen perfoou is, ook niets is. Alles is, gelijk men

ziet , armhartige gevolgtrekkingen ! zoodat het on-

noodig is van deze woordenzifcerij meer te zeggen.

De vermaarde Abt joachim, de gewaande Profeet

van de Xllde eeuw, wierp zich insgelijks tot een'

tegenpartij van lombard op. In een gefchrift, te-

gen hem ingerigt, en kort voor het Jaar 1179 uit-

gegeven , noemde hij hem een' Ketter en krankzin-

nigen , omdat hij in zi^n Leerboek (*) gefchreven

had: „ de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

zijn eene hoogfle zaak , (^fumma qiiaedam res
, ) wel^

ke noch geteeld heeft, noch geteeld is, noch uit-

gaat." Daartegen beweerde de Abt, dat op deze

wijze niet eene Drieëenheid, maar eene Fiereenheid,

(^qtiaternitas ^^ in God aangenomen werd, namelijk

drie perfjnen , en het gemeenfchappeliik wezen , het-

welk als het ware den vierden vertoonde, alexan-

DER

(*) Libr. I. Dijl. V.
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DER ITI, wien deze befchuldiging voorgelegd werd, v
befliste 'er niet over, maar innocentius III ver- ^°^^5

klaarde zich op de Kerkvergadering van Lateranen iioofdit,

in het jaar 121 5 ten vollen voor lombard; welk "^ C G,

getuigenis van den Paus ongemeen veel toebragt, J^^'"'°73»

om het werk van lombard opgang te doen maken. .

Evenwel waren 'er onder de ontallijke problematifche

meeningen, welke daar in voorkomen, vele, die mis-

duid konden worden, zoodat zelfs zijne hoogachters

de Scholastieken hem niet overal gelijk gaven. Ja

in het jaar 1300 kwamen de Leer;iars der Godge-

leerdheid onderling overeen, om XV^l flellingen uit

zijn Boek niet voor te dragen. Daarom ftaat gewo-

nelijk bij dezelve in de uitgaven van zijn werk deze

aanmerking op den rand : Hic Magister communi*

ter non tenetur. De voornaamfte onder dezelve zijti

:

„ De liefde, met welke wij God en den naasten

liefhebben, is de Heiligen Geest; de Engelen ne-

men toe in verdiende , ten aanzien van hunne we-

zenlijke belooning, tot den jongden dag; vóór de

zonde beeft de mensch God onmiddelijk gezien;

de gedoopten met den Doop van joannes, maar

die nogtans geene hoop op hem gefield hebben

,

hadden niet noodig , den Doop van Christus te

ontvangen; Scheurmakers , Ketters, Geëxcommuni-

ceerden en Gedegradeerden kunnen het ligchaam vati

CHRISTUS niet wijden; ook kunnen Gedegradeerde

of aan Simonie fchuldige Bisfchoppen niemand tot

een Geestelijk ambt inwijden. Hier heeft men in

het vervolg nog andere van zijne gevoelens bijgezet,

welke bedenkelijk fchenen,

GIL-
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V GiLBERT DE LA PORREE Verdient ook eenigzins

BOEK nader bekend gemaakt te worden. Hij was te Po/-

Hoofdll. ^^'^'-^ geboren , hij leerde de wetenfchappen gedeelte-

na C. G. lijk in zijne vaderibd, gedeeltelijk te Chartres , en

tot ICI7 ^y^O"^^*" ïs Laoiiy van de beide beroemde Broeders

ANSELMus en RAOUL of RUDOLF. Vcrvolgcns werd
ciLcEir

i-,y Kanfelier der Kerk te Chartres ^ waar mede ook
DE LA , , . , . , , ,

PORREE, "^f onderwijs der jeugd verbonden was; maar wel-

dra lïatTi hij het Leeraarsambt in de Dialectica en

Theologie te Pavjs aan, waar hij, als een aanhan-

ger éQT Realisten ^ deze partij zeer op de been bragt,

welke te meer won , federt abelard , het hoofd

der Nominalisten , te. dezen tijde, te Sens in heC

jaar 1140 veroordeeld was. Men verhaalt, dat de-

ze, GILBERT aldaar tegenwoordig zijnde, een der-

gelijk lot als het zijne zal voorfpeld hebben , met

de woorden des Dichters

;

Tuin tua res agitiir, paiies cum proximus ardet.

In het volgende jaar bekwam gilbert den post

van Scholasticïis onder de Kanunniken te Poitiers ,

en in het jaar 1142 verkoos men hem tot Bisfchop

van deze ftad. In deze waardigheid predikte hij vlij-

tiger, dan andere Bisfchoppen, maar mengde te on-

bedachtzaam in zijne openlijke redevoeringen wijs-

geerige gevoelens, hetzelfde deed hij, in eene ver-

gadering van zijne Geestelijkheid , met betrekking

tot de leere der Drieëenheid. Twee van zijne Aarts-

diakenen reisden derhalve naar Siena tot Paus eu-

GENius III in het jaar 1146, om over de onregtzin-

nigheid van hunnen Bisfchop te klagen; de Paus,

ge^
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gereed ftaande, om naar Frankryk te komen, be- V

loofde hun, deze zaak op eene Sijnode te zullen ??^^

doen onderzoeken ; ook bragten zij bernhard van Hoofdft.

Clairvaux zoo ver, dat hij daar deel aan wilde '^^ C. G,
Jaario73.

nemen. tot jg,^,.

Doch de eerfte proeve, om acelards voorzeg- »

ging aan gilbert te vervullen , mislukte. Hij ver-

icheen in het jaar 1147 op de Kerkvergadering te

Parys, welke om zijnen wil onder voorzitting van

den Paus gehouden werd. Hier werden hem ver-

fcheidene dwalingen te last gelegd , doch alzoo men

zijne werken niet bij de hand had , zwoeren twee

voorname Geestelijken , zeldzaam genoeg ! dat zij

eenige van dezelve uit gilberts mond gehoord

hadden. Terwijl men nu met hem twistte, wat hij

geleerd, en hoe hij het verfiaan had, zeide hij on-

der anderen: ,, Ik belijde heel vrijmoedig, dat de

Vader op eene andere wijze Vader en op eene an-

dere wijze God is; doch hij is niet dat en r/^/;"

(hoc et hoc ;') dat is, niet meer dan één wezen. Op
eenen volgenden dag befchuldigde men hem , dat

hij in zeker gefchrift de drie Goddelijke peifunen

tria jingularia genoemd had. De Bisfchop van

Rouen zeide, dat God eer umim fmgulare genoemd

moest worden. Doch hier ergerden zich velen aan

,

omdat hilarius van Poitiers reeds beweerd had,

dat dit laatfte eene Godslastering was. gilbert

daar tegen verzekerde, dat hij door jingularia niet

de theologifche perfonen , maar alleen derzelver voor-

trefll'lijkheid verdaan had. Hoe het zij, nadat de

Bisfchop. van Poitiers zijn geloof eenige dagen na

mal-
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V malkander voor den Paus verdedigd had, vond deze

BOEK CTQgjj ^{g oplosfinff van zoo zware vragen tot eene

Hoofdü. algenieene Kerkvergadering uit te ftellen.

m C. G Deze werd in het jaar 1148 te Rheims gehouden.

t t^i^i?
^^^ GiLBERT hier weder in de tegenwoordigheid

, van den Paus over zijn geloof aangaande de Drie-

eenheid gevraagd werd, haalde hij uit de werken der

Kerkvaderen , die hij geheel daar had laten bren-

gen, eeiie menigte plaatfen aan, met verklaring, dat

hij hunne gevoelens volkomen toegedaan was. Vol

verdriet over dit voorlezen , hetwelk bijna den ge-

heelen dag duurde, zeide P<;us eugenius eindelijk

tegen gilbert : „ Gij fpreekt veel , broeder , en

laat veel lezen, misfchien ook het één en ander,

hetwelk wij niet verÜaan ; maar ik wil kort en goed

van u weten: of gij gelooft, dat het hoogde we-

zen, in heuvelk gij drie perfonen en éénen God be-

lijdt, God is? De Bisfchop, die insgelijks vermoeid

was, antwoordde, zonder zich te bedenken: Neefj,

Vervolgens ontvouwde hij dit nog nader : de God*

heid was niet God zelve ; maar datgeen , waar Cioor

God God is. Nu geloofde bernhard de bekente-

nis van eene grove dwaling te hebben ; en gilbert

integendeel eischte , dat het veel meer als eene ergerlijke

leer van den Abt zou opgefchreven worden : dat de

Godheid God is. Ja, riep bernhard, men fchrijve

dit op met eene ijzeren griffel, en met de punt van

eenen diamant, dat het Goddelijk veezen, de vorm,

de natuur , de Godheid , dat zijne goedheid , wijs-

heid, deugd, magt en grootheid waarachtig God is.

Thans werd de twist hevig voortgezet, zonder dat

gil-
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GILBERT ophield, zijn gevoelen te verdedigen. Ein- V
deliik kwam alles op de beflisfing van den Paus aan, Joek

die , hoewel liij , volgens zijne eigene bekentenis , Hoofdll.

van de geheele zaak niet veel verftond , zich even • na C. G.

wel het voorkomen wilde geven, van iets gezegd te
{^^ j^(^'

hebben, en daarom het eerfte lid van gilberts

ftelling verwierp, dewijl 'er geene reden was, om in

de Theologie de Natuur en de Peifonen van eikan-

deren te fcheiden ; maar veel meer God , zoo wel ex

fenfu ahlativi y als nominativi, het Goddelijk wezen

genoemd kon worden. Zoo verhaalt het otto van

Freijingen; maar de Monnik gauthier. daartegen

verhaalt, dat de Paus over het geheel gilberts

ftelling veroordeeld , en ook verboden heeft , dat

niemand zijn Boek lezen of affchrijven zou, indien

het niet vooraf van de Roomfche Kerk verbeterd was

geworden. Doch daar in komen zij beiden overeen,

dat de Bisfchop zich aan het Pausfelijk oordcel on-

derworpen heeft. Voorts is gilbert in het jaar

1154 gerust in zijn Bisdom overleden, otto van

Freifmgen oordeelt over deze gebeurtenis, dat het

niet te beflisfen is , of de Heilige burnhardus bij

deze gelegenheid door menfchelljke zwakheid en ge-

brekkelijkheid verleid is geworden, dan of gilbert,

als een geleerd man, door zijn gevoelen flim te ver-

bergen, het vonnis der Kerk ontweken is. Wij kun-

nen vrij oordeelen, dat gilbeut te hard en onver-

ftandig behandeld is. Behalve het bovengemelde

verdachte werk over de Drieëenheid heeft gilbert

verfcheidenc exegetifche, theologifche en filozofifche

fchrifien nagelaten , doch welke weinig te beduiden

hebbent. piE-
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V PiETER van Poiiiers was de vierde van die filo»

BOEK zoferende Godgeleerden , die gauthier van St»
V lil

Hüofdft. Victor ^ de Lahijrinthen ^ (^Doolhoven van Frank"

na C. G. ryk , ) genoemd heeft. Hij behoorde onder de voor-

i\°li' n-Ad-mÜQ leerlingen van lombard, en was deszelfs
£0C 1517. ° '

opvolger op den Theologifchen Leerftoel te Parys
^

PiETER welken hij bijna 40 jaren lang bekleed heeft, eindelijk is

vanƒ01-
j^j^ Kanfelier der Kerk en der Hoogefchool te Parys

geweest, alwaar hij omtrent het jaar 1206 geftor-

ven is. Gelijk zijn Leermeester, zoo heeft hij ook

een Theologisch Leerboek gcfchrêven : Llhri V fen-

tentiarum^ hetwelk in het jaar 1655 te Parys 'm

Folio gedrukt is. In hetzelve volgt hij grootendeels

de orde, welke lombard gehouden had. Hij heeft

echter het één en ander , waar door hij zich onder-

fcheidt; wij zullen hier enkel zijn gevoelen van de

regtvaardigmaking des zondaars bijbrengen. Tot

dezelve rekent hij zeven ftukken of deelen: de be-

fchouwiiig van God en zijne wegen; het verlangen

om goed te doen ; de genade van God ; de goede

driften , welke uit deze genade en uit den goeden

wil tevens ontffcaan zouden ; het berouw of droef-

heid over de zonde; de vergeving der zonden, en

de belijdenis van , mitsgaders de genoegdoening voor

dezelve. Deze laatfle vindt hij in drie hoofdftak-

ken: in de genoegdoening met het hart^ met den

mond, en met goede werken^ onder welke vrijwil"

lige kwellingen des ligchaams , aalmoezen en milde

ftlchtingen de voornaamfte waren. — Tegen de

krachtdadige voorbidding voor de zielen in het Va'

gevuiir bragt men in, dat volgens dit lecrftuk ee:i

mensch
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mensch ook zonder eenige eigene verdienfle, enkel V

door de verdiende der Kerk, des eeuwigen levens ^^^
waardig zou kunnen zijn. Maar, zegt pieter daar Hoofdft.

tegen, alhoewel geen mensch zonder eigene verdien- "^ C* ^*

fie tot zaligheid geraken kan ; zoo geeft nogtans
\^^^ j,,-]

God hem in het toekomende leven meer, dan hij in •

dit leven verdiend heeft; dit meer, hetwelk hij niet

zelve verdienen kan, moet hij om de verdienden en

voorbid ding der Hei h'gen wil verdienen.

LOMBARD en zijne navolgers handhaafden zich on- robert
vani'
lun.

dertusfchen tegen de aanvalk^i , welke de aanftoote
^^"

lijke en voor velen onverflaanbare nieuwigheid van

hunne dialectisch - metaphiTifche leerwijze en zucht

tot vragen veroorzaakt had, te ligter, dewijl men

fpoedig overtuigd raakte , dat zij aan de voorgefchre-

vene regtzinnighJd voldrekt geen' afbreuk wilden

doen, maar wel boven de voorgaande Godgeleerden

begeerden uit te munten. Dus fchitterde ook om-

trent het midden der Xllde eeuw robert van Me-

lun , een man van doordringender verftand dan lom-

bard; zonder da: hij dien echter den eerften rang

heeft kunnen betwisten, robert folioth was zijn

eigen nanm; hij wordt gemeenelijk voor een' En-

gelschman gehouden , gelijk zijn Leerling de beroem-

de jOAN van Salisbury hem ook uitdrukkelijk An-

gligena noemt. Hij onderwees de Wijsbegeerte en

Godgeleerdheid te Melun, van waar hij zijnen bij-

naam, (de Meliduno,} kreeg. Dezelfde joan van

Salisbury roemt hem zeer wegens zijne vlugheid ia

het beantwoorden van vragen, en dat hij zeer gaar-

ne het tegendeel verdedigde van voorgedragene leer-

XiX. Deel. H ftel-
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V ftellingen. Hij is eindelijk in het jaar 1163 Bisfcliop

BOEK geworden van liereford 'm zijn vaderland , en in

HoofdH. ^^^ i^^'^ ^^73 of volgens anderen in 1195 overleden.

na C. G. Deze robert van Mehm heeft ook een dogma-
jaario73.

jjg^j^ leerboek, (fiimma theolo^iae feu traciatus
tot 151 7.

3V^ cy J

m theologici^') nagelaten, hetwelk echter niet gedrukt

is, fchoon men 'er goede uittrekfels van heeft (*),

waar uit blijkt, dat zijn ftijl kiefcher Vvas dan die

der overige Scholastieken , en dat hij groote fcherp-

zinnigheid heeft bezeten , doch welke hij ongelukkig

te veel verkwistte aan nuiteiooze vragen, bij voor-

beeld: of de namen Drie'èenheid en Perfoon namen

zijn van het jvezen of van den perfoon ? Bij deze

gelegenheid geeft hij de volgende bepaling van Per-

foon in de Driecenheid: Het geen door het onder-

fcheid der eigenfchap des Perfoons van elkander on-

derfcheiden wordt ; ( dijferens proprietate perfonae

discretiva.^ Omtrent Gods wijsheid- fielt hij veler-

hande vragen voor: bij voorbeeld: of God weten-

fchap zou kunnen hebhen , alhoewel hij nooit iets te

fcheppen heflotcn had? hetwelk hij met ja beant-

woordt ; of het zou kunnen gebeuren , dat God iets

wist ^ het geen hij niet weet ^ en niet wist ^ hef

geen hij weetP enz.

HUGo van Nog een Tijdgenoot van lobibard , die een

ScVictor
ggjyjj Qf misfchien nog grooter regt kon hebben

op aanzien en gezag in zijne Keik , was hugo

van .S"^. Fictor , Kanunnik te Parys , die ons

reeds

(*) In LULAEi Nist. univerft. Paris. T, II. p. 264 ^

5^5-628, 772, 773.
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reeds (*) als Wijsgeer is voorgekomen. Onder zij- V
ne fchriften zijn 'er velen, die weinig te beduiden ^P'i'J

hebben ; bij voorbeeld : eene Verhandeling , de fapi- Hoofdf!.

entia Christi , et de fapientia Christo , waar in hij "^ C. G,

.. j j • 1 LM •• Taan 073.
bewijzen wil, dat de zjel van christus gelijke wijs- ^^j. Yr\%

beid met de Godheid zelve gehad heeft; hoewel dit *— •
•

gefchrift daarom eenigzins merkwaardig is, omdat

hij de natuur en oorfprong van onze denkbeelden

even als mallebranche ontwikkelt. Doch zijn

werk de Sacrarnentis Christianae fidei Libri duo is

merkwaardiger, hetwelk het geheele zamenftel der

leere doorgaar. Inzonderheid verdient aandacht eene

plaats in hetzelve, waar in hugo de zoogenoemde

reine liefde der Mijstieken , welke ook fommige

Wijsgeeren als eene uitmuntendheid van hunne zede-

leer aanprezen , beflrijdt. „ Het is , zegt hij , met

de liefde, die gij aan God fchuldig zijt, niet even

eens gelegen, als met die, welke gij aan uwen naas-

ten behoort te bewijzen. Wanneer gij een mensch

liefhebt , dan wenscht gij hem iets goeds , d.^wijl

hem altijd iets ontbreekt , hoe gelukkig hij ook zijn

mag ; en gij doet uw best , naar mate van uwe lief-

de, om hem dat te bezorgen. Maar, warmeer men

u beveelt, God lief te hebben, wordt 'er dan be-

doeld, dat gij hem iets goeds doen of wenfchen;

en niet veel meer, dat gij hem zelven, als uw ei-

gen goed begeeren zoude? — Legt dan deze mis-

leidende en ingebeelde liefde af, en weest verzekerd,

dat gij, wanneer gij God liefhebt, hem om uwent-

wil

(*) XV Deel, Bladz- ^6.

H 2
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V wil liefhebt, dat het uw goed is, hetwelk gi] 'm

^^:^ hem bemint." Verders mag uit dit werk blij-

Hoofdft. ken, dat hugo van St, Fictor onder de voorireffe-

na C. G. lijkflie Scholastieken behoort. Hij denkt en onder-

jQj^°j^' zoekt vaak zelve; zijne wijze van voordellen heeft

m- iets gemakkelijks en natuurlijks , gelijk zijne taal ; en

zijn leerftelfel hangt, eenige vlekken in de leerwijze

uitgezonderd, goed aan een. Alhoewel hij zich ook

van noodelooze vragen niet onthouden heeft , is hij

echter daar in veel befcheidcner , dan de anderen ;

ook Haat hij niet zoo onder het heerfchend gezag

der Kerkvaderen , en zou beter den rang verdiend

hebben , welken men aan lombard heeft toegekend;

en als een vriend en vereerer van den Heil. bern-

HARD was hij genoegzaam beveiligd tegen alle be-

fchuldigingen van onregtzinnigheid.

ALANus Wij zouden nog zeer velen kunnen opnoemen,
van ys-

^j^ ^^^^ zelfde baan betreden hebbén , doch daar

mede geenen nuttigen arbeid verrigten. Alleen moe-

ten wij hier alanus den Grooten, of van Rysfel

,

(^Alanm ah infuus ^^ die in het jaar 1203 geftor-

ven is, even met een woord aanflippen, hoewel wij

reeds voorheen van hem, als Wijsgeer, gefproken

hebben (*). Hij was de fterkfte Mathematifche Be-

tooger van zijnen tijd, die alles met fluitredenen be-

wees, hoe zwak zij ook zijn mogten , gelijk bij

voorbeeld deze over de leere van het Avondmaal,

in zijn werk : de Arte five Articulis Catholicae fidet

:

„ De mensch , die door geloof en bekeering van

„ de

(*} XV Deel, Bladz. 97.
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„ de zonde opgeftaan is, had een krachtig middel V

„ noodig, hetwelk hem de genade der volharding ^^^
„ in het goede kon mededeelen. Blaar V was Hoofdft.

„ geen krachtiger^ dan het vleesch van Christus; "^ C* ^•

„ gevolgelijk was het noodzakelijk, den nienfchen
JqJ. j^j^*

5, het vleesch van Christus mede te deelen , het-

„ welk onder de gedaante van brood en wijn, zoo

5, als CHRISTUS zelve het heeft ingefteld , van de

„ deswaardigen gebruikt, tot heil van ligchaam en

„ ziel dient , en hen tot leden van Christus

,, maakt."

Het tweede Tijdvak der Scholastieke Godgeleerd- Tweede

heid kenmerkt zich , door het volkomen overnemen
^^^ g^'^^^,

der Ariftotelifche Wijsbegeerte, en derzelver toepas- Instieke

fing op de Godgeleerdheid; welke, niettegenftaande j^°^se-

herhaalde keeren een verbod tegen dezelve gegeven aiexan-

werd , gelijk wij in de Gefchiedenis der Wijsbegeerte '^^'^ van

gezien hebben, zich in de Godgeleerdheid zoo vast

zette, dat zij voor de XVIde eeuw daar niet weder

uitgedreven heeft kunnen worden.

DANEAU begon om deze reden het tweede Tijd-

vak der Schoolfche Godgeleerdheid inet albert den

Grooten , omdat hij geloofde , dat deze het eerst

aristoteles ten leidsman op zijnen Godgeleerden

weg verkozen had. Ondertusfchen is eigenlijk alex-

ANDER van Hales ^ÓQ eerde geweest, die veel vol-

gens de ftellingen van aristoteles beproefd en

beoordeeld heeft, en dewijl hij ook het eerst, van

bijna al de werken van dezen Wijsgeer, die federt

het begin der Xlllde eeuw in de Latijnfche Kerk

bekend waren geworden , gebruik gemaakt heeft,

H 3 zoo



ii8 K E R K E L IJ K E

V zoo mag men voegzaam dat tweede Tijdvak met
pcRK

j^ejji bednnen.
VIII

Hoofda. ALEXANDEii van Haks , gel'jk hij naar de plaats

n.i C. G. zijner opvoeding, het Klooster Haks ^ in Gloiices-

^^^'^^^^^'
iershire 'mEnpelaud ^ genoemd wordt, had zich van

tot ISi/t ü 7 ^3

. der jeugd af op de Univerüteit van Parys aan de

Wetenfchappen overgegeven. Aldaar onderwees hij

ook vele jaren de Scholastieke Wijsbegeerte en God-

geleerdheid, mitsgaders het Pausfelijke Regt, einde-

lijk trad hij in de Orde der Franciikamn , en was

,

tegen het verbod, hetwelk deze Monniken van de

Akademifche waardigheden uitfloot, de eerde Doc-

tor üf Lecraar der Godgeleerdheid onder hen. Hij

ftierf in. het jaar 1245, Zijn aanzien was en bleef

onder de Scholastieken zoo groot, dat zij hem Z)oc-

tor irrefragahilis , ( den onwederfprekelijken Leer-

ö:^/-, ) noemden, ook noemde men hem in gedrukte

uitgaven van zijne werken wel Theologorum Blonar-

cha. Dezen roem hebben hem zijne uitlegkundige

fchriften, (^Postillae in univerfa BibJia,') allerminst

bezorgd, Zi,ine ophelderingen over de Boeken van

ARisTOTELES bcteckenden toen ter tijd vrij meer.

Maar eigenlijk grondt zich zijne Godgeleerde groot-

heid op een werk, hetwelk hij, op bevel van inno-

CENTJUS IV, gefchreven heeft, en hetwelk den titel

draagt van Summa Theohgiae , ook Qjiaestiones feu

Qommentaria in Lihros IV. Sententiarum. Hoewel

hij niet de esrfle was, die Commentarien over het

Leerboek van lombard gefchreven heeft, hetwelk

piRTER van Poitiers reeds voor hem gedaan had

,

Ichynt het echter ten voorbeeld voor de volgende

Com-
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Commentatoren van dit foort gediend te hebben ; V
zoo uitvoerig en vruchtbaar is dit werk in de ont- ?5l^,y

wikkeling en vermeerdering van den inhoud van ge* Hoofdfl.

melde Leerboek, naar de leerwijze van aristote- ^^ C. G.

LES ; alhoewel deszelfs woorden flechts zeldzaam l^l^l'^ll'COC i5'/«

aangehaald worden en het dus geen Commentarius—

—

is in den eigenlijken zin. Gelijk lombard het ge-

hcele Godgeleerde Lcerftelfel in IV Boeken, zoo

heeft ALEXANDER van Ha/es het in IV Deelen af-

gehandeld; beiden hebben in vier Boeken over het

geheel den fchakel der Leerftukken met malkanderen

gemeen; maar alrxander, is in alles ongelijk over-

vloediger; en wijkt dikwijls in zijne bijzondere leer-

wijze van LOi^.iEARD af. Elk van zijne Deelen be-

ftaat in een aantal hoofdvragen^ die deszelfs gehee-

len inhoud bevatten moeten. Deze vragen ontbin»

den zich weder in verfcheidene leden ^ (^membra^^

en deze door nieuwe vragen in artikelen, onder

welke de gronden voor het bevestigen of ontkennen

ftaan; tot eindelijk derzclver beantwoording de be-

Jlisfïng , (^fohitio ,") medebrengt; indien men anders

beantwoordingen dus noemen mag, welke meermalen

de tegengeftelde gevoelens pogen overeen te brengen,

of te toonen , in welken zin één derzelve genomen

kan worden, om het gezag van eenen of anderen

Kerkvader niet te na te komen. Dus is alles bij

hem toegelegd , om de Godgeleerdheid , zoo veel

mogelijk
, problematiek voor te dragen , zonder dat

de Dogmatieke vastigheid ia de hoofdleere iets be-

hoeve te veriiezen , en hem daar in te evenaren , Ja

voor te komen, was de poging van al de voortref-

H 4 fe-
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V felijknie vernuften onder zijne opvolgeren. Tot eene

^^" proeve van zijne zucht om vingen te vermenigvul-

Hoofdfl. tuigen, willen wij 'er eenige opgeven, wdke tot de

na C. G, verandering van het brood in het Avondmaal behoo-

l^^\'^rl^' r^n. Wordt het brood werl<eliik in het ligchaam
toe I5I7>

van CHRISTUS veranderd? of blijft het te gelijk met

hetzelve? Wordt het geheele brood of flechts een

deel van hetzelve dus veranderd ? Heefc 'er eene

vernietiging van het brood plaats? Tot welk foort

van veranderingen behoort deze? Gaat het brood

enkel in het vleesch , of in vleesch en bloed , in de

ziel en Godheid over? Wordt een deel van het

brood bepaaldelijk in een deel van het ligchaam , of

het geheel in het geheel veranderd ? Gebeurt deze

verandering van lieverlede of plotfelings? Was het

wezen des broods en des ligchaams van christus

in een' en denzelven oogenblik, of in verfchillende?

Ook worden de fpreekvvijzen getoetst, welke men

daar bij gebruiken mag; bij voorbeeld of men zeg-

gen kan: Het brood wordt christus ligchaam?

Nog fpitsvinniger zijn de vragen : Of God maken

kan, dat accidentien zonder ftihject zijn? Of hier

de accidentien 'm het fiibject zijn ? Of de acciden-

tien de kracht bezitten , om eene vochtigheid in een

Sacrament te veranderen? Wat , indien water of

wijn bij den gewijden wijn gevoegd wordt ? Of het

voortkomen van een' worm uit de bedorvene geftal-

ten des Avondmaals iets natuurlijks of bovennatuur-

lijks is? Of CHRISTUS naar de waarheid onder die

geflalten tegenwoordig is? of onder beiden? of vol-

)comen ? of plaaifelijk ? of begrijpelijk , en dergelijke

meer.
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meer. Bij de werking des Avondmaah onderzoekt V
ALEXANDER , of door hctzelve vergetfliji;e of dood- ^-^l^

zonden uitgedelgd worden? en in welke menfchen Hoofdft.

het wcikzaam is? Eindelijk breidt hij zich nog uit "a C. G,

over het breken der Hostie, over het verfchiliend
^^^ ^^^"

gebruik des Avondmaals, over de genen, die het -

uitdeeien kunnen, over de gefleldheid der genen,

die 'er deel aan nemen, en over dergelijke onder-

werpen. Hier wisfelen de zonderlingfte vragen ins-

gelijks met eenige nuttiger af. Is het ligchaam van

CHRISTUS, nadat het in het Avondmaal gewijd, en

tot zijnen dood toe in een kistje
, ( in pijxide , )

bewaard was geworden , in hetzelve geftorven ?

Ontvangen de Engelen op eene of andere wijze het

ligchaam van christus ? hij heet trouwens het

brood der Engelen, ja; doch alleen naar zijne God-

delijke natuur. Heeft Christus zich zei ven op eeni-

ge wijze, (^Sacramentaliter aut Spïritualiter ^') ge-

bruikt ? Mogen Tournooifpelers , Tooneelfpelers

,

dansferesfen , dobbelaars , zulken, die valsch haar,

(^paruiken,^ dragen, en dergelijke lieden meer, tot

het Avondmaal toegelaten worden ? Mag het lig-

chaam van CHRISTUS tot reiniging van verdachte

perfonen uitgedeeld worden? Neen. Moet men het

Avondmaal meermalen gebruiken? of mag men zich

uit eerbied voor hctzelve en uit gevoel zijner on-

waardigheid lang van hetzelve onthouden ? Allezins

geeft het menigvuldig gebruik van hetzelve groote

voordeelen. Komt het Avondmaal in den buik, zoo

als andere fpijzen? Hier zijn verfchillende gevoe-

lens; maar veiligst wordt het ontkend.

H 5 Een
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V Een Tijdgenoot van alexander van Haïes was
Bor.K ele vermaarde Duufche Domlnikaner albert de
VIlï

Hoofdll
Groots^ die alexander. evenwel omtrent 40 jaren

na C. G. tot het jaar 1280 overleefd heeft. Wij hebben van
Jaario73.

j^^j^ x^^^^ onder de Wijsgeeren gefproken (*). Al-

- hoewel hij niet de eerflie onder de Scholasiieken ge-

ALBERT vveest is , die zich van Ariftoteiifche Leerllellingen

tot opheldering en bevestiging van Godgeleerde on-

derwerpen bediend heeft ; evenwel maakte hij een zoo

veelvuldig gebruik van dezelve, en munt als Com-

mentator over verfcheidene fchriften van dezen Griek-

fchen Wijsgeer zoo zeer uit, dat men gewonelijk

met hem de Gefchiedenis van het tweede Tijd-

vak der Scholastieke Godgeleerdheid begonnen heefr.

Twee werken hebben hetn voornamelijk grooten

roem bezorgd. Het eene is zijne wljdloopige ver-

klaring over het Leerboek van lombard , hetwelk

uit zijne Voorlezingen over hetzelve ontflaan is ,

(^Commentarius in LL* IV, SefJtentiarum.') Maar

in het tweede werk , Summa Theologiae , betreedt hij

meer zijnen eigenen weg, zoo verre de banden van

het heerfchend zamenflel zulks toenmaals veroorloof*

den. Deze Summa Theologiae, welke ook den titel

voert de Mirahili fcientia Dei, beliaat uit twee

hoofddeelen , elk weder verdeeld in Tractatus en

Ouaestiones, waar bij nog onderafdeelingen komen.

Ii5 dit werk houdt albert zich aan de orde van

LOMBARD, wiens eigene woorden , vragen en gevoe-

lens hij zeer dikwijls aanhaalt; en met hetzelve is

hij

(*) XV Deel, Bladz. io5.
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hij flechts tot aan het einde van deszelfs tweede V
Boek gekomen, zoodat hij hier zijn fijlk'ma ver of ^^^J^

na niet voltooid heeft, floofdlh

THOMAS van Aquino^ of Aquinas ^ was een leer- "^ C G.

linff van albert den Grooten, maar is voor zijnen ]' !?{^*^ ' • lOt 1517'
leermeester reeds overleden in het Jaar 1274. ^'^^n

hem is insgelijks voorheen reeds sefproken (*). Hii thomas

verdient hier gemeld te worden als Godgeleerde, om of van

zijn hoofdwerk : Suiiima Theologiae , over welks Aquino.

echtheid hevig getwist is , evenwel is het door ver-

fcheidene Geleerden beweerd , dat het waarlijk een

werk van thomas is. thomas meldt in een kort

voorberigt voor zijn werk, dat hij daar in de leer-

flukken van den Christelljken Godsdienst zoo denkt

voor te dragen, als het tot onderwijs der eerstbe-

ginnenden dienflig zy. Hij heeft in drie Hoofddee-

Un de Christelijke Geloofs - en Zedeleer verhandeld.

Elfc Deel bedaat uit een aantal vragen , en onder

elke hoofdvraag rtaan geftadig meer, dikwijls vele,

daar van afhangende, ondervragen ^ (articuJi.') Voor

de bevestiging of ontkenning derzelven worden gron-

den aangehaald; en door de beantwoording van één

van beide foorten wordt de hefl'nfing^ (^conclujio ^')

afgeleid , welke veel duidelijker en bepaalder uitgC'

drukt wordt dan bij de voorgaande Scholastieken.

In dit werk leett thoiMas onder anderen (f) : Ket'

ters verdienen , door hunne hardnekkige afwijking

van

(*) XV "Deel, Bladz. 108. alwaar door eene druk-

fout Leeraar gelezen wordt , voor Leerling.

(t) Secunda Sccundae Quaesf, XI. <?;/. 3, p. 24.
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V van het Geloof, niet flechts uitfl uiting uit de Kerk-
BOER gemeenfchap, maar zelfs de doodftraffe^ \Vant het

Hoofdil. ^s een grooter zonde , het geloof te vervalfchen , dan

na C. G. een valfche munter te zijn , en deze wordt toch aan

l!!"^^?^-' het leven seftraft. Wanneer Ketters tot de regtzin-
toi i5ï7«

nige Kerk terug keeren , zoo worden zij wel tot

boete aangenomen, en krijgen ook wel hunne gees-

telijke ambten weder ; maar vervallen zij Jtog eens

tot hunne dwalingen , en leggen zij die op nieuw

weder af, dan laat zich de Kerk wel hunne onder-

werping welgevallen , maar van de doodftrafe ^vorden

zij daar door niet bevrijd. Verders: (*) ófeen Forst ^

die van het geloof afgevallen is , daar door de heer'

fchappij over zijne onderdanen verliest? zou daaroni

twijfelachtig kunnen fchijnen, dewijl Christelijke Solda-

ten aan den afvalligen juliaan gehoorzaamd hebben ;

ook zijn heilige mannen zelve aan ongeloovige Heeren

onderworpen geweest; en indien de' afval hen der

regering onwaardig zou maken , zouden andere zon-

den ook gelijke uitwerking moeten doen. Doch

GREGORius Vil heeft de onderdanen van den eed

aan in den ban gedane Vorsten ontflagen ; dit moet

dus ook, gelijk thomas meent, de afvalligen tref-

fen, dewijl zij insgelijks in den ban zijn. Ten tijde

van JULIANUS was de Kerk nog niet magtig ge-

noeg , om hem zijne onderdanen te onttrekken ; ook

is afval erger dan het ongeloof van anderen ; en eene

geheele affcheiding van God. — Uit het gene hij

van de Oorbiecht fchrijft, zien wij, dat de Leeraars

van

(*j /. c. Art. 4. p. 24 , 25.
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van ziinen tijd daar in zestien eigenfchappen vorder- V

den, welke zij in deze Verzen begrepen:
^^^^^

Sit fimplex , humilis confesfio, pura , fidelis, Hoofdft.

Atque frequens, nuda et discreta, Jibens, verecunda, "^ ^' "•

IntL-Rra, fecreta, et lacrijmalis, accelerata, Jaari073,

Fortis et accufans , et fit parere parata. ^ '
'

Buiten twijfel wisten de latere Ordensgenooten van

den Heiligen thomas wel , wat zij fchreven , als zij

zijne Summa het Palladium of befchermfchild van

hunne Orde noemden , met welker behoud of verlies

ook hunne School, (^de Thomistifche ,') beftaat. In-

derdaad is dit werk niet alleen de hoofdfteun van

het Thomistisch Leerftelfel, van welks onderfcheid

met het Scotistisch wij in het vervolg fpreken zul-

len, geworden, maar het heeft ook in zijne Kerk

den roem behouden, van het daidelijklte, gegrond-

fte , en eenigermate ook het volledigfte Sijftema te

zijn. Maar ook buiten die Kerk zal men gaarne

erkennen , dat , wanneer eens het bruikbare en goe-

de der Scholastieke leerwijze onderfteld is, dit werk

vele uitmuntendheden van orde, klaarheid, bepaald-

heid en rijken inhoud , als ook van zuiveren en ge-

makkelijken ftijl bezit ; dat het tot vele niet on-

vruchtbare onderzoekingen een ruim veld opent, en

ook hier en daar leerzame aanmerkingen bevat; en

over het geheel tot een algemeen overzigt van het

Scholastieke Leerftelfel dienfliger is, dan eenig an-

der, hetwelk federt lombardus gefchreven is. Men
kan ook niet ontkennen, dat thomas in het behan-

delen der Godgeleerde Zedeleer de overige Godge-

leerden van dit foort overtroffen heefc. Ohdertus-

fchen
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V fchen is het niet op vaste gronden gevestigd, wan-

^^^J
neer fommige latere Schrijvers hem als een' getuigen

Hoofdft. voor onderfcheidene leeiftukken der Euangelisch-

na C. G. Lutherfche Kerk hebben befchouwd. Op zijn meest

£ ri<(7 '^^^ ^^^ ^^^^ Vs'ordcn toegegeven , dat thomas zich

-. omtrent deze en gene Godgeleerde gevoelens befchei-

dener heeft uitgedrukt, dan andere Scholastieken ,

dat hij in deze en gene begrippen, onderfcheidingen

en bewijzen met de Proteftanten , liever oorfpronke-

lljk met de Kerkvaders, overeenftemtj doch dat ook

het een en ander bij voorbeeld het ontkennen van

de onbevlekte ontvangenis der Maagd maria, niet

van hem het eerst is voorgedragen, is ook bekend.

ERASMUS, die zoo treffende van de gaven en ver-

dienfien van Kerkelijke Schrijvers oordeelt, gelooft,

dat niemand der nieuwere Godgeleerden thomas

van Aquino in vlijt, gezond verdand en grondige

wetenfchap overtroffen heeft; ten aanzien van het

laatfte echter met deze bijvoeging, dat hij volkomen

verdiend had , dat hem ook Spraakkunde en de ove-

rige voorraad van betere Geleerdheid ten deel ge-
'

worden ware (*). Ook is het gezag van dQ Summa

van THOMAS door eene groote menigte Commenta-

rien, inzonderheid van zijne Ordensbroederen , voort-

geplant geworden.

Evenwel is dit werk al fpoedig , en zelfs in zijne

eigene orde aangevallen geworden. Dit blijkt omdat

'er in het jnar 1278 en vervolgens meermalen in

een algemeen Kapittel der Dominikanen gezorgd is,

dat

(*} Annotat, in Ep. ad Rovi. p. 281.
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dat men DomifJtkaneK , welke dit ondernomen had- v
den, niet ongeftraft zou laten, en eindelijk vastge- ^oek

fteld , dat ieder Dominikaner bij de intrede in zijne Hoofdft.

Orde zich zou verbinden , om volftrckt bij de leer na C. G.

van den Heiligen thomas te blijven , hoewel het bij
J^^rio73«

vele vragen , die onder deze Monniken zelve betwist—

^

werden, moeijelijk is te bepalen, welke eigeiilijk die

leere zij? In het jaar 1276 verwierp steven, Bis-

fchop van Parys , op raad van verfcheidene Godge-

leerden der Univerfiteit aldaar, vele dwalingen, on-

der welke eenige van thomas zullen geweest zijn,

zonder echter dezen te noemen. Doch de hevigfte

Tegenfchrijvers tegen thomas vertoonden zich fleeds

bij de Franciskanen y uit naarijver der beide Ordens

onderling.

Een onpartijdig beoordeclaar van dit werk van

THOMAS zal ligtelijk deszelfs zwakheden ontdekken.

Zijne belofte, om tot onderwijs der leerhngen te

zullen fchrijven, heeft hij in een werk van deze uit-

geftrektheid , hetwelk veel meer een' Leeraar van

zijne foort voldoen zou , niet vervuld ; en de beris-

ping van nuttelooze vragen , v/elke hij aan zijne

voorgangeren geeft, betreft hem zelven opveleplaat-

fen ; alhoewel zij zelden zoo zonderling zijn , als bij

velen van hen. Deze zelfde vraagmethode, die ook

bij hem heerfchende is, maakt zijn werk, hetwelk

dogmatisch zijn zou , Hechts al te problematiek.

Het is waar, dat het geene van deze zoo talrijke

vragen aan eene conclufio ontbreekt, die zijn met

gronden onderfteunde , en met beantwoording der

tegenwerpingen gepaarde gevoelen bevat. Maar toch

ónr-
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V ontbreekt het elk van zijne Geloofsartikelen aan een

BOEK algemeen begrip, aan ophelderingen en bewijzen ,

Hoofdft. zoo als fchrift en rede ze zouden kunnen geven,

na C. G. Integendeel, hij is in eene menigte vragen ingewik-

to^'^i^i^
keld, welker bevestiging en ontkenning dikwijls even

veel voor zich fchijnen te hebben ; die altijd ook

,

benevens zijne antwoorden en oplosfingen, nog eene

groote ruimte tot Disputeren overlaten ; waar zoo

wel de nieuwsgierige, als de twijfelaar, en wie op

dwalingen loert, geenszins vergeefs rondziet; maar

des te meer de bedachtzaam naarfporende en onder-

zoekende Dogmaticus. Ook is het van hem waar,

zoo als van de overige Scholastieken : hoe zeer hij

ook aan alle leerdukken een betwistbaar voorkomen

geeft, gefchiedt dit evenwel enkel met oogmerk,

om bij (lot te kunnen aanwijzen, hoe weinig in het

bijgebragte Leerftelfel in het wezenlijke betwistbaar

is; zijn ftaielijk: het fchijnt, hetwelk onmiddelijk

op iedere vraag volgt , is zelfs flechts een bloote

fchiin van vriie onderzoeking. Over het algemeen

is zijn Christendom niet zoo zeer een Bijbelsch, —
want de Bijbel komt meestal enkel in het voorbij*

gaan voor, wanneer de Schriftuurplaaifen te berde

worden gebragt , zonder verklaard te worden ;
—

als wel een Patristisch ^ uit de Kerkvaders, het-

welk, terwijl elk leerftuk op alle mogelijke zijden

gedraaid en gekeerd wordt, door de fijnrte ontledin-

gen, met behulp der Ariflotelisch- Arahifche Wiis-

begeerte, eene nieuwe vastigheid erlangen z;il. Men

ftaat verbaasd, dat men ook bii hem zoo veel over

den Godsdienst van jezus gevraagd en beflist ziet,

•j waar
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waar toe noch deszelfs Stichter, noch redelijke gfon- V
den van kennis, maar alleen het Kerkelijk ftelfel, ?^^JJ

aanleiding kon geven. Zijne Theologifche Zedeleer Hoofdft.

is eigenlijk flechts eene leere der deugd ^ half naar "» C. G,

het fatfoen der Kerkvaderen, half naar Ariflotelifche^^^^ ^-^^^

grondregelen gevormd ; vol koele fpitsvinnigheden , -^ *

die het knibbelend vernuft bezig konden houden ,

maar waar in zeer weinig voor het hart te vinden

is. Het begin en de voortgang van Christelijke

Godsvrucht wordt ter naauwernood aangeroerd; de

Bijbelfche denkbeelden , beweegredenen en bevorde-

ringsmiddelen van Christelijke deugd ontbreken bijna

geheel. Het geen de hoofdzaak behoorde uit te ma-

ken, beftaat aan het flot van elke verhandeling van

iedere deugd, uit een mager artikel van geboden der

Heilige Schrift over dezelve; alles iS enkel op de

wijze der Scholen en tot Disputeren ingerigt.

Behalve deze Summa heeft. thomas nog verfchei-

dene kleiner fchriften nagelaten. Onder anderen is

'er eene verzameling van Godgeleerde onderzoekin-

gen van hem , onder den titel : Quodlibet , als ook

Ouaestiones quodUhetaUs , die ook meermalen in een

Deel in Folio gedrukt zijn. Men is het niet volko-

men eens, waarom men dezen naam aan fommige

onder de Scholastieken geliefde fcliriften gegeven

heeft: of, omdat derzelver Schrijvers ondernamen ^

naar hun believen, (^quod lihet ^^ enkele Theologie

fche vragen te behandelen; of, omdat zij over de-

zelve niets bedisten , maar ieder een de vrijheid lie-

ten, om deze of gene meening, (^quod lihet horum^
te verkiezen. Het eerfte echter fchijnt ten minden

XIX. Deel. I eeni-
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V eenigen tijd de gewone beteekenis gev/eest te zijn , dewijl

^^^ niet alleen de titel van het gefchrift van thomas:

Hoofdft. Q^iodlibeta ^ variae quaestiones dequolibet disputataey

na C. G daar toe leidt, en de door hem gemaakte keuze der

ton?!- onderwerpen daar goed mede overeenftemt : maar

..i-i—. ook de wijze zijner behandeling fteeds op eene be-

flisfende beantwoording der vragen uitloopt. Hoe

het zij , deze Quodliheta van thomas zijn een men-

gelmoes, misfchien om te toonen, wat de fpitsvin-

nige vernuften van dezen tijd al in ftaat waren voor

den dag te brengen.

BONA- Niet alle Scholastieken volgden evenwel dezelfde
7ENTURA

|gg^.g ^^ denkwijze. Hier van mag de Kardinaal en

Heilige der Franciskaner Orde bonaventura ten

voorbeeld (trekken (*); hij trouwens verbond met

grooten ijver de Mijftieke met de Schooïfche Godge-

leerdheid, Daarom is zijne Theologie ook meer be-

oefenend, dan de gewone Scholastieke ; hij toont

meer liefde en eerbied voor de Heil. Schrift; dringt

ernftig aan op godzaligheid, en heeft ook bijzondere

fchriften met dit oogmerk opgefteld. Maar zijne

geleerde daar toe noodige kundigheden waren flechts

zeer matig; ook is zijn ftijl ongelijk Hechter, dan

die van zijnen Tijdgenoot thomas. Met dit alles

moest zijn goede en ijverige wil aan vele Lezers veel

meer behagen , dan de drooge Disputeerzucht der

meeste Scholastieken; gelijk hij dan ook door joan

GERSON, TRiTTENHEiM CHz. zeer hoogclijk gepre-

zen wordt. De laatstgenoemde berigt ook van hem,

dat

(*} Men zie van hem XV Deel^ Bladz. uz.
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dat zijn Leermeester alexander van Haks ^ zijne V
natuurlijke gaven en fciuildeloos leven befchouwen- ??^^

de , van hem plag te zeggen : In Broeder bona- Hoofdft.

VENTUiiA fchijnt ADAM niet gezondigd te hebben. "^ C. G.

Hoe veel hij van deze loffpraken al dan niet ver-
|qj

^7A*

dienen, kunnen zijne werken ons leeren. Het merk-

vvaardigfle onder dezelve is zijn Breviarium ^ (in de

verzameling: Egregium opus fubtilitate et devoto exer-

citio praecellem parvorum Opusculorum Doctoris Se-

raphici , S. Bonaventurae ^ Pars. I. fol. LXIX-CIV.

Argentinae^ 1495. foW) Dit Theologisch Hand-

.boek is in zeven afdeelingen , en deze weder in 72

kapittels verdeeld. De eerfte handelen van de God-

delijke Drieëenheid, van de Schepping der Wereld,

van het verderf der zonde, van de menschwording

des Goddelijken woords , van de genade des Heil.

Geestes, van de Sacramentele Artzenij, en van het

Laatfle Oordeel. Een voorbeeld van zijne fcherp-

.zinnigheid zij in het geen hij als den grond der

Goddelyke Drieëenheid opgeefc : Het geloof ver-

langt, dat men van God op het hoogde en god-

vruchtigfte denke. Doch men zou zich van hem

niet het hoogfle denkbeeld maken, indien men niet

geloofde, dat God zich op het hoogfle mede kon

deelen; niet het godvruchtigfte , indien men geloof-

de , dat hij dit wel kon , maar niet wilde. Daar uit

volgt, dat God van eeuwigheid af eenen Geliefden

en eenen Medegeliefden heeft; en dus ^in en drie-

een zij. De Schrift bevestigt dit niet alleen; maar

alle fchepfelen getuigen het ook , gelijk zulks door

eene plaats van augustinus opgehelderd wordt

,

I 2 dat
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V dat 'er een God is. Dat verders in de Godheid

v°m ^^^^ uitvloeifels , drie perfonen, (^hijpoflafes,') vier

Hoofdn. betrekkingen, vijf begrippen, (^7]ot:ones ,') maar al-

na C. G, leen drie perfonelijke eigenheden zijn ; wordt op der-

tot IS 17 S^'y^^^ vfï]z^ bewezen. Het eerfte en hoogde grond-

» wezen moet zich op de volkomenfte wijze mededee-

lèn; en als het eenvoudigfte wezen moet het ook

ondeelbaar blijven. Daarom kunnen 'er flechts twee

volmaakte foorten van uitvloeifel in hetzelve plaats

hebben : naar de wijze der natuur en naar de wijze

des wils. De eerde is de generatie; maar de laat-

fte het uitademen, (^fpïratio ^^ of de uitgang. De-

wijl nu uit twee emanationes fuhftantlftcae ^ twee

perfonen ontftaan moeten, zoo volgt daar uit, dat

in de Godheid drie perfonen zijn ; en dewijl op elk

dezer uitvloeifelen eene tweevoudige hahitudo relativa

betrekking heeft: zoo zijn daar in vier betrekkingen;

de vaderfchap, de zoonfchap, het uitademen en de

uitgang. Dewijl ons verder ook door deze betrek-

kingen, Qhabiiudines ,') de Goddelijke perfonen be-

kend worden ; maar inzonderheid die perfoon , in

welken de eerfte ratio principiandi is , en die het

voorregt heeft, (^hoc est nohilitatis in ipfa,^ dat

hij niet voortgebragt wordt ; zoo zijn 'er vijf be-

grippen in de Godheid ; te weten , met die vier be-

trekkingen nog het ongeborene , ( innafcihilitas, )

Dewijl ook elke perfoon eene eigenheid hetft, door

welke hij bij uitnemendheid bekend wordt: zoo kun-

nen 'er flechts drie zulke eigenheden zijn. Doch

om dit geloof regrzinnig uit te drukken, Qexpresfio

cathoUca^^ moet men met de Heilige Leeraren aan-

nek
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Hemen , dat 'er in de leere van de Godheid twee V
modi praedicandi zijn : per modum fubflantiae et re- ??^^

lationis ; drie modi fupponendi: esfentiae , perfonae, Hoofdfl.

notionis ; vier modi Jignificandi fuhflantiam ; te we- "^ C G.

ten: tiomine esfentiae ^ fubflantiae
^ perfonae et ^'j-

Iq[ iri^]

postafis ; vijf modi dicendi : quis , qui ,
quae

,
quid -

et quod; en drie modi differendi : fecundum dijfe-

reiitem modum exijiendi
, fe hahendi , et intelligent

di. De grond tot de verllaanbaarheid van dit alles

is de volgende. Dewijl het eerfte grondwezen het

volmaakirie en eenvoudigfte is : zoo moet al wat

volmaakt is van hem eigenlijk en waarachtig gezegd

worden ; maar het onvolmaakte op het hoogst flechts

naar de aanneming der menfchelijke natuur. Dewijl

'er nu tien Praedicamenten zijn , zoo kunnen wel de

vijf laatfte van dezelve, {pasjio ^ ubi
,
quando ^ fitus

^

habitus^') dewijl zij alleen tot ligchamelijke dingen

behooren , aan God flechts figuurlijk toegekend wor-

den; maar de vijf eerften naar waarheid: fubftantia^

quantitas , relatio , qualitas , actio ; en wel fecun-

dum completiofiem ; doch zoo , dat zij de Godde-

lijke eenvoudigheid niet hinderen. Dit wordt uit-

voerig ontwikkeld en toegepast; maar vervolgens de

eenheid der Goddelijke natuur, zoo wel ten aanzien

der menigvuldige verfchijningen , als ook met be-

trekking tot het geen aan eiken perfoon toegeëigend

wordt, bewezen.

Een ander dergelijk Boek heeft hij, naar deszelfs

honderd afdelingen , Centiloquium genoemd , en het

op verzoek ten onderrigt van eerstbeginnenden op-

gelleld. ( Rudis rogatus a rudibus , rudem Tracta-

I 3 turn
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V tutn rudibus comtUavi ^ in qiio riidium ruditas dr-

BOEK Q^ peneralia Theohzicie faltem ruditer poterit entdi-
Vfll

a j r

Hoüfdft. ''^'O Ondertusfchen heeft hij 'er genoeg ingemengd,

na C. G. daar hij deze eerstbeginnenden wel van had kunnen
jaaric/j

verfchooiien, bij voorbeeld, de Hiërarchie der En-
tot 151 7. 7 j 7

——zr gelen ^ welke weder verdeeld wordt, in Epiphania,

Hifperphania en Hijpophania; de zeven definitlen

VïiJ het geloof, en de tienvoudige beteekenis van

dezen naam ; de drie definitien van de liefJe en vijf

van de voorzigtigheid , om van de Fabel ^ dat elke

Apostel een der Geloofsartikelen zal opgegeven heb-

ben enz.-, niet te gewagen.

Veel wijdloopiger , maar in den grond geen eigen

werk van bonaventura, is dat, hetwelk hij Fha-

ret'ra genoemd heeft, omdat daarin , gelijk als in eenen

koker pijlen bewaard worden, dus ook getuigenisfen

van geloofwaardige mannen vervat zijn, in ftaat, om

den ouden vijand neder te werpen. Het zijn plaat-

fen van Kerkvaders , die in zekere kiasfen gebragt

zijn, en welke, zoo als de Schrijver meldt, dienftig

kunnen zijn , niet alleen tot overdenkingen , maar

ook om te prediken en zelfs om te disputeren.

Zijn Commentarius over lombards Leerboek
,

welke onder anderen te L'^om in het jaar 1510 in

IV Deelen in Folio gedrukt is , onderfcheidt zich

van zijne andere Leerflellige Schriften, zoo als lom-

bard zelve. Welke hooge waarde hij aan gemelde

Leerboek toegefchreven heeft , ziet men uit een klein

gefchrifc, hetwelk hij uitgegeven heeft, toen hij de

eerfte Theologifche waardigheid verkreeg, ( /» pro-

vAotione ad Baccalauriatum SententiarumTheologiae

^

en
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cii hetwelk ten titel voert: Compendiofum principium V
fuper Libros Sententiartim.') Eerst paste hij op het ??^^

werk van lobibard toe de plaats Sirach XXIV. 7. Koofdft.

volgens de oude Latijnfche Overzetting : Gijrum "•» C. G.

coeli clrcumivi fola , door de zeldzaam de Mijftieke ^^qI^-^J^^

uitlegging; bij voorbeeld, dat lombard in het W(?r-

de Boek handelt, de tripUci gijro: de gijro facra-

mentalis expiationis , refurrectionis et judiciariae

examinationis» Daar op volgt een Prologtis in Opm
notab'ile ^ qiiod dicitur fententiae fententiarum B,

Bonavefjturae ; dictatum per verfus fuper IV. LL.

fententiarum , welke den algemeenen inhoud van elk

Boek van lombard , vergeleken met de vier Dieren

in het gezigt van ezeciiiel , in een aantal rijmende

Verzen bevat. Eindelijk wordt ook de inhoud van

elke Distinctie in lombards werk in foortgelijke

Verzen uitgedrukt. Tot eene proeve diene de aafte

Diflinctie des tweeden Boeks van den oorfprong der

eerfte zonde :

Eva viriim tentat. Domino vult acquiparari,

Peccarum forc feit praeceptun pra:-varicari.

Debet et hoc cjus crimcn raajus reputari.

Evae confenfic Ailain credens veniale

Scu leve peccatum, quod erat inorti fociale.

Qui potuit, fed non voluit, rem fcire videtur,

Quod fit ignorans, peccati lege ligetiir,

Qui vult nee potuit, immunis talis habetur,

Qui quafi fimpliciter nerdt, mortem patietur.

Sic excuCiri nullatcnus Eva merctur,

Priraum peccatum non est flne veile patratum.

Wat den Commentarlus zelven betreft, men oor-

deele daar over uit de vragen , betreffende het werk

I 4 van
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V van LOMBARD, van welke de vierde vraag is: „ Of

\?ui " Pï^"!"^^ LOMBARD Qok de caufa ejjiciens ^ of de

Hoofdft, 59 Maker van dit Boek genoemd moge worden?"
na C. G, Hij is toch , deze bedenking -maakt bonventura ,

1^^"°^^' niet de Leermeester van het Christendom, hetwelk,

«. volgens AuGusTiNus , CHRISTUS alleen is; ook

heeft ARiSTOTELES aangemerkt , dat niet elk, die

iets over de Grammatica of Muzijk opftelt , daarom

een Spraakkundige of Muzijkkundige heeten kan

,

nademaal zulks, toevalliger wijze, of enkel naar het

voorbeeld van andeien, gefchied kon zijn; maar nu

heeft LOMBARD zijn werk uit de leerftellingen van

hinderen zamengebragt. Doch aan den anderen kant,

zoo vervolgt hij , heeft ook God dit werk met zij-

nen vinger niet gefchreven ; gevolgelijk heeft het

eenen anderen meester gehad; en lombard noemt

zich zelven 'er den opfteller van. Hij moet dus ze-

ker daar voor erkend worden ; vervolgens worden

de gemelde tegenwerpingen opgelost; en in den uit-

nemendflen zin kan men toch ook zeggen, dat God
de leeraar en maker van dit werk is.

Uit foortgelijke vragen wordt het begrijpelijk , dat

iemand IV Deelen in Folio over lombard vol

fchrijven kon. Zie hier nog iets: Over de XVIIIde

Dlftinct'ie van het tweede Boek houdt bonaventu-

RA zich onledig in twee vragen met de formering

van het ligchaam der vrouw. Het zal van de ribbe

des mans genomen zijn; evenwel heeft God man en

wijf te gelijk gefchapen. Het zal in den flaap ge»

fchied zijn; maar adam ondervond nog geene ver-

ïnoeidheid ;
gevolgelijk zou het geen natuurlijke flaap
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geweest zijn. Verders, als 'er bij de affcheiding der V

ribbe eene kwetfiiig of pijn had moeten volgen , dan ^°^"

zou ADAM al eene ftrafFe geleden hebben, eer hij [loofdft.

gezondigd had; maar als geen van heide gebeurde: "^ C. G.

dan wns het niet noödig, dat zij hem flapende ent- ^ori^irl

nomen werd. Zulke tegenwerpingen volgen *er ^
meer , tot dat derzelver beantwoording en tegen-

gronden het Bijbelfche verhaal regtvaardigen. Ver-

volgens wordt nog uitvoerig onderzocht , of de

vrouw uit de mannelijke ribbe, fecundum ratiomm

feminakm ,
geformeerd zij ? en nog in eene derde

niet korter behandelde vraag: Wat de ratio femina-

lis in derzelver wezen is; en nadien zij zeker een

vorm is , of deze eene algemeene is , of eene bijzon-

dere ?

Merkwaardig is het, dat bonaventura (*) het

voor de eer van Christus en deszelfs voorvegters

boven zijne moeder gepast oordeelde, dai zij eerst

^

nadat zij ds erfzonde aangenomen had ^ geheiligd

is geworden, en dat hij dus het gevoelen van hare

onbevlekte ontvangenis nog niet gekend heeft, voor

hetwelk zijne orde naderhand zoo gefireden heeft.

Voorts toont een ander van zijne fchriften, (hine-

rarium mentis in Deum ,') hetwelk geheel Mijjilek

is en van de Scholastieke leerwijze afwijkt , dat het

hem geenszins aan ijver voor de godzaligheid haper-

de, indien flechts zijne kennis van den Godsdienst

zuiverder geweest was.

Na deze hoofdleidslieden der Scholastieken in het hrnrik

der-

(*) ad L, III. Sentent. Dijl, III.

I5
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V derde Tijdvak zal het niet npodig zijn lang (lil te (laan

^m'r ^^^ anderen, die zicli wel bij de Wijsgeerte eenige

Hoofdlh verdienden verwierven, maar in de wetenfchap van

na C. G. den Godsdienst flechts den door hen betreden weg

tot I's
17' volgden. Zoo heeft henrik van Gend^ die onder

— zijne Landgenooten den naam Goedhals , ( in het

van Gend Latijn vertaald , Bonicollm , ) voerde , en die in de

Sorhonne de Godgeleerdheid en Wijsbegeerte met

groote toejuiching onderwees, eene Summa Theolo'

giae en Quodliheta Theologica in Libros IV [enten-

tiarum nagelaten.

RicHARD Dergelijke fchriften, (^Qtiaestiones in Blagistrum

''^^^^'^'^^' Senteraiarum^ et Qiiodlïbeta Theologica LXXX,)
heefc de Engelfche Franciskaner en Leeraar der

Godgeleerdheid te Oxford, richaPxD van Middleton

opgefleld, die van zijne bewonderaars Doctor foli-

dus, copiofus , fundntisfimus et authoratus genoemd

werd,

AEGiDins Nog beroemder dan deze twee was aegidius van
vanRome

j^^y^g ^ Qf yj^j, Colonna , Prior der Augustijner Ere-

miten. Leeraar der Godgeleerdheid te Parys , en fe-

dert het jaar 1295 Aartsbisfchop van Bourges, Zijn

dood wordt van fommigen in het jaar 1315, van

anderen in het volgende jaar gefteld. Het opfchrift

op zijn graf te Farys luidde : Hic jacet aula ;«<?•

rum , vitae mundltia , Archipilofophi Ariflotelis

perfpicacisjimus commentator , cïavis et doctor Theo-

ïogiae, lux in lucem reducens dubia. De groote

roep van zijne wetenfchap verwierf hem de eerna-

men: Doctor fundatisfimus en Theoïogorum Prin-

ceps; en dewijl men hem ook wonderwerken toe-

fchreef.
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fchreef, zoo is hij niet zelden Beatus Doctor ge- V
noerad. trittenheim verzekert, dat hij bijna ou- ^^J-J^

V III

tclbare Boeken gefchreven heefr. lloofdfti

VINCENT van Beauvais^ een beroemde Franfche na C. G.

Ihwiiiikaner, die benevens de beide, voorgaande
[^J^J°^^'

onder de VVijsgeeren vermeld is (*), moet ook oa-

der de- GodireieerJe Schrijvers eeteldworden, uit
^'''^'?.^^'^

Vïïnljcsii*

hoofde van zijn hoofdwerk h, wefks tweede Ded fpe- ^.J^^

culum doctrïnak ^ ook de Godgeleerdheid behandelt,

,en van het vierde ï^^é.\ fpeculum Morah ^ waar in

de Zedeleer bevat is, welke echter. of van vincent

zelven of nog van eenen lateren Schrijver grooten-

deels uit het tweede Hoofddeel der Summa van Tho-

mas uitgefchreven is.

Tot in de liatüe tijden der XlIIde eeuw bewan- joannes

delden de Scholastieken hunnen nieuwen weg vrij
^^^^

^ > SCOTUS.
eenparig, zonder zich in partijen te verdeelen, hoe-

wel zij in deze en gene gevoelens verfchilden. Maar

om dezen tijd ftond onder hen ts.n Engelfche Fran-

ciskaner Monnik op, joannes duns scqtus, die

een zaad van oneenigheid geftrooid heeft, welks

vruchten tot in de jongfle eeuwen hebben voortge-

duurd. Wij hebben van hem, als Wijsgeer, reeds

gefproken (f); de duifterheid van zijnen flijl, waar

op hij zich, als 't ware, opzettelijk. toeleide, moest

noodwendig eiken Lezer aflchrikken, om breedvoe-

rig iets van hem als Wijsgeer of als Godgeleerden

te lezen. Welk gezond verlland kan het bij voor-

beeld

(*) XV Deel, Bladz. 114, 115.

(t) XV Deel ^ Bladz. 11 o.
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V beeld verduwen, wanneer hij op eene vrarg: of. ds

\^}^^ meerderheid van perfonen met de eenheid van het
VIII

. ,

Hoofdft. Goddelijk wezen heftaan' kan? dusdanige tegenwer-

na C. G. ping leest: Qtiaecunque tmi et eidem fimplkiter

^^^ ^Zj' funt fimpliciter ^ eadeni inter fe funt eodem fimpli-

— citer i et additur ; ftmpliciter , ad exchider.dum iden'

titatem fecundum quid;
.
quia ft funt endem eidem

non ftmpliciter ^ fed fecundum quid; vel ft idem,

ftmpliciter funt eadem folum fecupdmn quid : nm
opus illa esfe ftmpliciter eadem. Sed perfoiae divi-.

nae funt ftmpliciter et omnino idem esfentiae divi-^

nae^ quae in fe et omnino est ftmpliciter - eadem
'^

ergo. Of dusdanige haarkloverijen, als in het begin

van het derde Boek de vragen zijn : Of het moge-

lijk geweest is, dat de menfchelijke nauiur met het

woord in unitate fuppoftti vereenigd werd ? of drie

Perfonen dezelfde Natnur in getal kunnen aaiinemen?

of één Perfoon meer Naturen kan aannemen? utrum

fuppofttum creatum posftt fustentificare 'hijpostatice

aliam naturam creatam ? eindelijk :- utrum formalis

ratio terminandi istam unitatem ftt proprietas rela-

tiva ? Bij de ontvangenis van christus vraagt

scoTUs: of de Maagd maria waarlijk de Moeder

Gods en van christus geweest is? Het fchijnt

r-een , antwoordt hij , dewijl twee tegen elkander

overgeftelde dingen in één perfoón niet te gelijk zijn

kunnen ; zelfs de ^Goddelijke magt kan zulke flrij-

digheden niet vereenigen , want anders moesten , ge-

lijk ARisTOTELES bewczeu heeft , ftrijdige dingen

van hetzelfde voorwerp waar zijn ; maar nu zijn

Maagd en Moeder te wezen juist tegen malkander

over-
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Overgefteld. Verders, damascenus fchrijft: Wij V
noemen de Zalige Maagd niet de Moeder vancHRis- ?^^'^

Tus. Nog een andere grond : In de voorftelling HoofdlT.

gedraagt zich de Moeder dadelijk; want indien zij "^ C. G.

zich enkel lijdelijk gedroeg, dan zou adam de Moe- ^^^
j°|^*

der van eva zijn; alleen mar ia heeft zich bij deze -

teeling niet dadelijk gedragen, dewijl dezelve het

werk van een' oogenblik geweest is; om van andere

gronden niet te gewagen. Doch scotus ruimt die

alle uit den weg, om te bewijzen, dat maria wer-

kelijk God en cenen mensch gebaard heefr. Hij gaat

daarom diep in het onderzoek der voortteeling en

derzelver gevolgen ; of de Vader alleen , dan of de

Moeder mede de dadelijke oorzaak der formering

van het kinderlijk ligchaam zij. Ook brengt hij de

Diftinctie aan, dat tusfchen Maagd en Moeder gee-

ne oppofltio formalis
,
privativa of contraria is ; dat

•veel meer beide zamen befiaan kunnen, wanneer ie-

mand de handeling der hoogere natuurlijke oorzaak,

welke de maagdom ontneemt, vervulle. Voor deze

vraag gaat eene andere, die meer vermaard is: of

de Maagd maria in de erfzonde ontvangen is ?

Dat men dit aannemen moet, Qarguittir qiiod fic,^

wordt befloten uit de plaats, dat allen in adam ge-

zondigd hebben^ en uit getuigenis van damasce*
NUS, AUGUSTINUS, HIERONYMUS , BERNHARD tïi

ANSELMus; alhoewel 'er ook plaatfen van augus-

TiNus en ANSELMUS aangehaald worden, die tot

de tegenoverflaande meening leiden. Doch *er wor-

den ook twee gronden^ (^rationes asfumtae ex duo-

bus fnediis,) weder voor het eerfle gevoelen aange-

haald.
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V haald. De eerfle is ontleend van de voortreffelijk-

BOEK iieid van haren Zoon. De tweede is gelesen in het
Vlil .

^

Hoofdft. §^^" ^^'^ MARIA zigtbaar is. Zij is naar de gemee-

na C. G. ne wet der natuur voorrgebragt
, gevolgelijk is ook

jaaFio73.
j^^^^. ligchaam van het befmette zaad geformeerd ;

tot 15 17.
^ o >

——— en dewijl van een befmet ligchaam ook de ziel be-

fmet wordt; zoo is het hare ziel gegaan, als de

ziel van andere menfchen. — Doch scotus weet

den eerden grond zoo te draaijen, dat hij daar uit

zelfs betoogt, dat maria geene erfzonde gehad

heeft. Want , zegt hij , de volmaaktfte Middelaar

heeft ook de vohnaaktfte Middelaars handeling, (^aC'

tus mediandi ^^ ten aanzien van een' perfoon, voor

wien hij Middelaar is. Nu heeft christus , met

betrekking tot eenig perfoon, geen' voortreffelijker

graad van bemiddeling, dan ten aanzien der Maagd

MARIA : waar uit volgt , dat zij van de erfzonde

heeft moeten bewaard blijven. Dit bewijst hij voor-

eerst uit de betrekiung Jegens God, met wien de

Middelaar verzoent; ten tweeden uit de betrekking

Jegens de zonde, van welke hij bevrijdt ; en ten

derde , met de betrekking tot de verpligting van den

perfoon , dien hij verzoent. Trouwens , niemand

verzacht iemand volmaakt voor eene belediging, dan

wanneer hij voorkomende verhindert , dat dezelve

niet gepleegd wordt; de volmaaktfle Middelaar ver-

*dient ook de wegruiming van alle flraf van den ge-

-nen, dien hij verzoent, en grooter ftraf, dan de

erfzonde, is 'er niet; eindelijk zou ook geen door

CHRISTUS verzoend perfoon aan hem de hoogde

verpligting hebben, indien hij niet van hem het

hoog-
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hoogfle goed had, hetwelk door den Middelaar ver- V
kregen kan worden. Over het geheel , verklaart ^^^
scoTus zich omtrent deze vraag: God heeft kun- Hoofdft.

nen maken , dat maiiia nooit in erfzonde geweest "^ C. G.

is; ook wel, dat zij flechts één' oogenblik in de-
^q^'^J?^^*

zelve gebleven is ; of dat zij eenigen tijd in dezelve

volhard heeft, en in den laatften oogenblik van de-

zelve gereinigd is geworden. Indien nu alle deze

gevallen mogelijk zijn: dan heeft God allezins der

ziel van maria in derzelver eerde oogenblik eene

zoo groote genade kunnen inftorten, als andere zie-

len bij de befnijdenis of in den Doop ontvangen;

zoodat zij in dezen oogenblik geene erfzonde gehad

zou hebben. Men ziet, dat scotus deze meening

flechts tot eene hooge waarfchijnelijkheid zocht te

verheffen.

Achter de uitgave van dit werk te Veneti'è in het

jaar 1506, flaat niet alleen een dergelijk van hen-

rik van Groningen^ een' Scholastiek uit de XVde
eeuw, maar 'er volgen ook onder een' bijzonderen

titel: Ouaestiones quolibetares yoannis Duns Sco-

ti, Ordinis Minorum. p. 62. Bladz. in Folio. Wij

zullen eenige van deze vragen opgeven: Utrum in

divinls esfentialia fint immedïatiora esfentiae divinae ?

vel notionalia? Utrum in Deo plures esfe posfint

productiones ejusdem rationis? Utrum ista duo pos-

fint fimul ftare : quod relatio ut comparata ad oppo-

fitam fit res , et ut comparata ad esfentiam fit ra-

tio tantum? Utrum feparata vel ahftracta relatio-

ne originis posfit manere prima perfona divina con-

ftituta et diftincta ? Utrum aequalitas in dlvinis



144 K £ R K E L rj K E

V Jii reïatio realis? Utrum Deus posfit facere ange'

BOEK inffj informare materiam ? Utrum Deus posfit Cpe»
VIII

r J Jr

Hoofdrt.
^'^'^^ ^*'* Eucharistia cornertere in aliquid praeexi'

na C. G. flens? Utrum Deus posfit facere, quod, manente
Jaario73.

^^^-^^^.^ ^^ /^^^^ corpus non habeat ubi
, five esfe in-

,
loco ? Utrum actus cognoscendi et appetendi fint

esfentialiter ahfoluti ? vel esfentiaUter relativi ? Utrum

in Christo unitas naturae humanae ad verbum fit

fola dependentia naturae asfumtae ad perfonam verm

bi? Utrum ponens mundi aeternitateni posfit fusti»

nere aliquem esfe univerfaliter bene fortunatum P

eet.

Het zou onbillijk zijn , indien men wilde ontken-

nen, dat DUNS scQTUS ook niet fomtijds duidelijk

en verftaanbaar zich uitgedrukt , zijne Ichcrpzinnig-

heid nuttig bedeed heeft, en in fommige leerzame on-

derzoekingen gelukkig geweest is. Maar over het ge-

heel bemint hij het duistere, en heeft het in het ver-

fijnen der Scholastieke leerwijze, of in het uitpluizen

van het teederst weeffel van raeeningen , varfchil-

vragen en onderfcheidingen , verder gebragt dan een

zijner reisgenooten op deze baan. Zijn werk is eene

geftadige afwisfeling van twijfelen, gronden, VVijs-

geerige kunstwoorden , Schoolfche fluitredenen , ^r/-

ftotelifche en andere Leerftellingen of Hiipothefen ,

gedachten van Kerkvaderen , nieuwe afwegen en

zwarigheden , wanneer men gelooft naast bij het

doel te zijn : door al hetwelk men , als door eenen

doolhof, met de grootde moeite door moet arbei-

den. Ongelukkig worden dikwijls de door hem voor-

gedragene leerftukken door alle deze infpanningen

en
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en afwegen niet duidelijker en vaster, maar nlleen V

meer verward, en men koopt over het geheel het ^°^*

weinige goede, dat in zijne werken is, voor al te tioofdfl.

duren priis. Overigens zijn hoofdzakelijk door hem ^^ C. G.

en van zijnen tijd af aan de beide vermaarde Scholas-
|^jj ,^,j^'

tieke partijen der Thomisten en Scotisten ontltaan. •'

De naarijver der beide Monnikenordens onderlinc:,

ïot welke hunne hoofden, thomas, een Dominika'

tier ^ en scotus , een Franchkaner ^ behoorden,

bragt reeds veel toe, om deze partijen te vormen;

maar nog meer de tegenfpraak van den la^tften te-

gen verfcheidene üellingen van den eerften. tho-

mas , in de Wijsbegeerte een Nominalht , en in de

leere van de genade en den vrijen wil een ftreng

aanklever van augustinus , ook afkeerig van de

leere der onbevlekte ontvangenis der Maagd maria,

vond in dit alles aan den Realist scotus eenen ver-

klaarden tegenftrever; en hunne oneenigheid flrekte

zich allengs tot niet weinige Godgeleerde gevoelens

uit, overmids het zamenftel van augustIxNus zoo

rijk was aan gevolgen. Geen wonder, dat men den

Scotisten meermalen Pelagianerij te laste heeft ge-

legd, en dat beide deze partijen nog in jongere eeu-

wen onder veranderde namen tegen eikanderen dik-

wiils in het ftrijdperk getreden zijn.

Thans begint het derde Tijdvak der Scholastieke Den^e

Godgeleerdheid; dit bevat verfcheidene eoede ver- 1"^'^,'^

nunen , doch naauwelijks eenen of anderen , die in inscieke

de wetenfchap van den Godsdienst zijn' eisenen Godi^e-

celeerd-
weg durft bewandelen; met de XVde eeuw verkreeg j^eid.

deze Godgeleerdheid zoo geduchte tegenpartijders , Pantheo»

XIX. Deel. K dat
^°^''-
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V dat haar aanzien toen reeds merkelijk begon te wan-

BOEK kelen; eii fclioon fommigen als IVijsgeeren groote

Hoofiin vermaardheid verwierven, omtrent dienzelfden tijd

na C. G. vverd ook hunne Wijsbegeerte door de nieuw opge-

co^t'^isi^;
wekte Platonifche merkelijk ondcriïiljnr.

> Indien men naar den prachrigen titel: PantheoIO'

gïa zoude oordeelen, dan moest een werk van é^'

ze tijden, onder denzelven gefchreven, als een kort

begrip der geheele Godgeleerdheid aangemerkt wor-

den. Deszelfs Schrijver, rainerius van P//^, een

Dominikaner Monnik, v/aarfchijnlijk uit Rlvalto ,

in de nabuurfchap der gemelde flad geboortig, die

an de eerfte tijden der XïVde eeuw door God- en

Regtsgeleerde geleerdheid zeer beroemd was, heeft

het ook Summa genoemd. Het is het laatst te Fa-

rys 'm 1670 in drie Deelen in P'olio gedrukt. Het

is een foort van Theologisch Lexicon , hetwelk

Theologifche woorden naar de orde van het Alpha-

bet niet alleen verklaart , maar ook eene menigte van

{lellingen, gevoelens, twistvragen ontvouwt, zoodat

elk, die nog weinig van de Scholastieke Godgeleerd-

heid wist, en in haast iets van zekere Schoolfche

uitdrukking, leerftuk, twistpunt, of gewetensgeval

weten wilde, daar te regt kon komen. Bij voor-

beeld, onder het woord coïtus conjugalis , wordt

getoond , dat dezelve om drie redenen geoorloofd ,

ja verdienftelijk zij: ex actu caritatis ^ ex afectit

pletatis , et ex ufu honestatis ; maar om vijf redenen

ongeoorloofd : ex motivo libidinofo , ex modo inch-

lito , ex fm ftatu infirmo , ex tempore festivo , et

ex facro loco»

HER-
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HERVE NOEL, ( of HERVAEUS NATALIS, ) had V
meer roem als Wijsgeer, dan als Godj^deerde (), ^°^*

evenwel komen 'er in zijne quatuor quodüheta ^ (ge- Hoofdih

'v^G^tXi^ quoliheta genoemd,) eeuige vragen voor , "^ C. G.

welke tot de Godgeleerdheid betrekking hebben , 'oJ'^l^iy*

doch meestal duister en fpitsvinnig zijn , en evenwel is

'er ook , hetwelk men niet verwachten zou , de vol-
"''-^'^'^

. Koel»
gende onder: Of een Leeraar der Godgeleerdheui

eene doodzonde begaat^ wanneer hij zonderlinge en

nieuwsgierige vragen onUvikkek ; maar dis ^ welke

tot zaligheid nuttig zijn, voorbijgaat? Alleen dan

flechts, antwoordt hij, wanneer zulk een de dwa-

lingen niet vermijdt, welke de eerde foort van vra-

gen aankleven, en de nuttige verzuimt, waar hij ze

voldrekt behoorde te behandelen.

Omtrent het midden derXIVde eeUw liadDURAND duranö

van St» Pourcain. (durandus de S. Porciano .^ (i) ^^^^'
.

een groot aanzien onder de Scholastieke Godgeleer-

</f/;. Wegens zijne vlugheid in het oplosfen van zwa-

righeden, welke hij bijzonder in zijnen- Commenta"

rius overliet Leerboek \2Ln lombard ten toon fpreidr,

noemde men hem Doctor refoliitisfimus. IMet hem

kan eigenlijk het derde Tijdvak der ,»S'c//öA3:5'/M^ God-

geleerdheid aangevangen worden , omdat hij , hoe-

wel een Dominikaan, van een' ijverig verdediger der

Leerflellingen van den Heiligen tho^^ias , naderhand

een zoo hevig tegenpartij van denzelven geworden

is. Het verfchil betrof voornamelijk de bijzondere

en

(*) XV Deel, Bladz. 228.

(t) Men zie ook van hem XV Beeh Bladz, 229.

K 2
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V en onmiddelijke medewerking van God bij menfche-

^?f/^ liike daden
, ( concurfus fpecialh et immcdiatus , )Vil l "

Hooidii. welke dürand ontkende, men was daarom zeer te

na C. G onvrede met liem , en van hier waarfchijnelijk het

10^1°! 7 S^'^PP'o graffchrift , hetwelk kort na zijnen dood

^ rondging :

Duriis Durandiis Jacet hic fub mnfmore duro,

An fit HilvanJus ego nescio , nee ego euro.

WILLEM WILLEM occAM , ccn Engelfchc Frauchkancr ^

occAM. d-e zoo vrijmoedig de regtcn der Vorsten meer dan

eens tegen de Paufen heeft verdedigd (*), bewan-

/ delt in zijne Godgeleerde Schriften het toenmaals

gewone pad, gelijk onder andere blijkt uit zijne

qmdliheta feptem , achter welke geplaatst wordt eene

groote verhandeling onder den titel : Tractatus qiiam

gloriofus de facramento altarh ^ et inprimis de ptinC'

ti, Uneae ^ fuperficiei , corporh ^
qnantUath ^ quali-

tatis et fuhftantlae distinctione , welke overvloeit

van fpitsvinnigheden , hetwelk occam zelve erkent,

maar tevens daar mede vcrfchoont, dat de waarheid

tegen tegenwerpingen gehandhaafd, en de onwaar-

heid wederlegd moet worden. Ten zijnen tijde wa-

ren 'er nog drie gevoelens over de Tranfuhftantiatie,

Volgens het eerrte zou de fuhftantie^ welke eerst

brood was , naderhand het vleesch en bloed van

CHR]STUS zijn; volgens de tweede, zou ^q fub/ïati'

tte van brood en wijn ophouden, en alleenlijk de

accidentïen , fmaak , kleur enz. overig blijven ; vol •

gens

(*) XV Deely Bladz. ii<).
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gens het derde eindelijk zou de fuhftant'te blijven , -V

maar het ligchaara van Christus zou op dezelfde
^°'J^

plaats , en onder dezelfde geflalte zijn. occam ver- Hoofdrt.

klaart het tweede voor het beste , hetwelk ook door "^ C. G.

de Kerk aangenomen was, en tevens onderzoekt hij
^^j j^i^!

twee ftukken: illorum accidentium cntitas et dhpO' -

/ttio; et ipfortim a fuhjecto feparatio. Doch dewijl

algemeen toegeflaan werd, dat de kleur, de fmaak,

en andere zoodanige zinnelijke hoedanigheden

,

( qual'itntes fenfihiks

,

) zoo wel onderling als van

è^ fuhjïantie werkelijk onderfcheiden zijn; zoo ont-

vouwt hij dit ondeifcheid van de quantiteit
^ gefial-

/g, juistheid, (^ rectitudo^^ enz. uitvoerig, dewijl

daaromtrent veel twijfelachtigs plaats heeft; hij wijst

aan , wat de Wijsgeeren , en wel hoofdzakelijk de

voornaamfle van allen, aristoteles, als ook, wat

de Godgeleerden daar over gedacht hebben; en hij

opent dit onderzoek met de vraag: titrum pumtiis

fit res ahfoluta difiincta realiter a qualitate? Na
deze inleiding zal niet ligt iemand een breeder ver-

flag van dit werk verlangen; alleen zijn de volgende

woorden van occam merkwaardig : „ Daar ftaat

„ wel niet uitdrukkelijk in de Schrift, dat de fub-

„ fiantie van het brood in het ligchaam vancHRis-

„ Tus werkelijk verandert , of getransfubftantieerd

5, wordt; doch men gelooft, dat dit aan de Heilige

5, Vaderen van God geopenbaard, of wel door vlij-

„ tig en naauwkeurig naaifporen in de Bijbelplaat-

„ feu door hen bewezen is."

Ook de Kardinaal d'ailly is écn van de Com- pr.rnus

mentatoren van lombard , hoewel hij zich van de
°'^i^^^-

K 3 ge-
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,rV gewone Scholastieken bijna geheel niet onderfcheidt

;

BOEK
i^jj fliapelt toch ook eene menigte vragen op maikan-

H<jofdrt P^^j welke echter vvaarfchijnlijk niet alle voor de

naC. G nakomelingfchap bewaard zijn gebleven. Mij doet

tof'isf?
'^'^^ zijn best, om alles te ontwikkelen en alle zwa-

ri:;heden tegen Kerkelijke Leerflellingen uit den weg

te ruimen; doch bij flot vindt de Lezer, die zijne

vvijdioopige oplosfingen met moeite gelezen heeft ,

dexe moeite doorgaans weinig beloond. Hetzelfde moet

gezegd worden van zijne dubbelde beantwoording

van eene vrnng, die in de Sorbonne voorge field was:

Vtrum esfe tria fiippofua unius naturae fit perfectio

^fimpUciter jlmphx commiinicabilis creaturae? welke

beantwoordnig onder de werken van gerson ge-

plaatst is,

joAN Onder den naam van gerson , den vermaarden

G-RiON. Leerling van d'ailly, ftaat in gersons werken een

klein ïlieologi^ch Handboek, (^Compendium Theok-

giae^') hetwelk hem echter niet toebehoort, hoe^

wei het zeker in zijne eeuw gefchreven is. Dit be-

helst, hoe middelmatig het oc^ zij , voor gemeene

P/edikers eene gemakkeüjivere en veel bruikbaarder

leerwijze, dan al de vrngen en quodliheten van deze

tijden. Het beltaat uit acht Verhandelingen: van de

Geloofsartikelen volgens het Sijmholum der Aposte^

Jen; van de tien Geboden; van de zeven Sacramen»

ten: van de zeven deugden; van de zeven beden in

het Onze Fader ; van de zeven gaven des Heiligen

Geestes ; van de t:c!it zaligheden ; en van de on*

deugden , zoo v;el der natuur als van den vrijen

wil,

ger»
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gersOn zelve heeft een klein Fransch werkje op- V
gefield , tot onderwijs der Predikers en Leeken , ^^^
( Opttscithm tripartitum de praeceptis Decnlogi , de Hoofdf!.

confesfione , et de arte moriendi

,

) hetwelk de Bis- "^ C. G.

fchoppen bevalen openlijk in de Kerk voor te lezen,
{qJ. ^^\^\

gelijk zij het ook in de Liturgifche Schriften hebben

ingevoegd. De gave , om iets verftaanbaars en nut-

tigs te zeggen, welke hij in vele plaatfen van dit

gefclirift aan den dag heeft gelegd, ook ziine voor.

(lagen, welke hij heeft opgegeven in andere fchrif-

ten, ter verbetering der Godgeleerdheid, zouden ons

kunnen doen wenfchen, dat hij zelve een Godge-

leerd vvark had gefchrcven, maar men trekt dezen

wensch weder in, zoodra men bedenkt, dat ger-

SON toch enkel het leerllelfel van zijne Kerk ten

fliplle zou gevolgd zijn.

Des te beroemder werd , terilond na gersons tij-ANTom.

den, de Heilige anto.mnus , Aartsbisfchop van^^'^',.

Florence^ door zijn groot Scholastiek -Theologisch ^(±o^v^\\

werk, SttmmaTheologica^ welke behalve de Geloofs- Fioi'-^iice.

en Zedeleer , ook vele Filozofifche , Canonistifche

en Cafuistifche Ophelderingen bevat, waar van ech-

ter het grooifle gedeelte aan zijne voorgangeren toe-

behoort, doch van hem op zijne wijze ingekleed is.

Dit werk is nog in het jaar 1740 met vele verorde-

ningen van Kerkvergaderingen en andere aanmerkin-

gen vermeerderd , te Fenetië in IV Deelen in Folio

in druk uitgegeven. Zijn oogmerk in dit werk ma?

lofwaardig zijn, maar de bekwaamheid des Schrij-

vers is niet geëvcnredigd aan zijnen goeden wil.

Van meer Scholastieke Schrijvers , die niet zoo gacriel

K 4 veel
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BOEK
VIII

Hoofdit.

m C. G

BIEL.

veel naam gemaakt hebben , als de reeds gemelde,

zullen wij niet fpreken ; alleen komt nog in aanmer-

king GABRIEL BIEL , dien wij als Wijsgeer reeds

leerden kennen (*) , niet alleen , omdat men met liem

10^1^17 'doorgaans het derde Tijdvak , maar over het geheel

de Gefchiedenis der Scholastieke Godgeleerden ge-

woon is te fluiten. Het ambt van Hoogleeraar in

de Godgeleerdheid te Tuhingen verpligtte hem voor-

lezingen te houden over het Leerboek van lom-

bard. Flier uit ontftond zijn Collectorium ex Oc-

camo in LL, //^. Sententiarum , hetwelk hij niet

'eens geheel voltooid heeft; nog heeft hij gefchreven

Epitoma expofitionis Canonis Misfae, In het laat-

üe bijzonder heeft hij vele vrije gedachten over het

Kerkelijk Regt. Hij beweert het regt der Christen-

Vorsten, om Kerkelijke wetten te geven, en de ge-

biedende hoogheid eener algemeene Kerkvergadering

boven den Paus ; wiens feilbaarheid hij ook erkent

,

en daar uit bewijst, omdat men voor hem bidden

moet. Bovendien wordt hem ook eene prijswaar-

dige belijdenis van Godgeleerde onkunde toegefchre-

ven, welke hij in deze regelen zou afgelegd hebben:

Quid fit nasci, qiiid procesfus.

Me ncscire, fum profesfus.

PHTLUS
CORTE-
SlLS.

Doch van alle Scholastieken van elk Tijdvak on-

derfcheidt zich tot zijn* lof paülus cortesius.

Men kan hem den cicero of lactantius onder

de Leerftellige Godgeleerden dezer eeuwen noemen

;

hij

(*} XV Dcely Bladz. 234.
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hij ftamde af uit liet adelijk geflaclit Corteji te St. V
Gemignano in Toskanen ; maar was te Rowe gebo- ^^^^

ren in het jaar 1465, alwaar zijn Vader een Pausfe- HoofdfT.

lijiie Kanfelarijbediende was, die tegen het gefchrift na C. G.

van LAUR. VALLA over de gift van konstantyn , [01^^517'

een Antivalla heeft nagelaten. Hij vormde zijnen . .

fniaak, wetenfchap en ftijl naar de kiefche oudheid,

evenwei met die gematigdheid , dat hij in eenen Brief

aan den beroemden politianus aanwees, dat men

CICERO alleen in den BrieflUjl niet moest volgen.

Hij bekleedde de waardigheid van eenen Apostoii-

fchen Secretaris en Protonotarius onder alexander

VI en juLius II. Hij overleed in 1510.

Voorheen geloofde men doorgaans , dat hij eenen

Commentarius over het Leerboek van lombard ge-

fchreven heeft, waar toe de titel van zijn werk aan-

leiding gaf; PAULUS coRTESius in Sententias. On-

dertusfchen beftaat alles, wat hij met lombard ge-

meen heeft, enkel daar in, dat hij de ftellige Leer-

Hukken, (^Senteutiae ,^ gelijk deze, in vier Boeken,

en ook onder zekere Diftinctien^ en genoegzaam in

dezelfde orde, behandeld heeft. Doch voor het

overige bedraagt zijn geheele werk nog niet volko-

men 51 ruim gedrukte Bladzijden. In zijn* Opdragt

van hetzelve aan julius II, laat hij zich tevens uit

,tegen de genen, die Wijsgeerige noch Godgeleerde

onderwerpen in eenen zuiveren Latijnfchen flijl wil-

den behandeld hebben. In vier Boeken handelt hij

vervolgens van God, van den oorfprong der we-

reld, van de herftelling des menfchelijken geflachrs,

(^de injiaüratione ^') en van de Sacramenten, {^de.

K 5 Sa*
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V Sacris.') Over het geheel blijft deze Schrijver ge-

^^^ trouw bij het Leerftelfel van zijne Kerlc; doorgaans

Hoofdft. geeft hij zijne eigene meeningen duidelijk te verdaan;

na C. G. doch dikwijls laat hij aan den Lezer de keuze uit

;[qJ"°j^''
verfchillende gevoelens over, of zegt, gelijk bij de

^
vraag : over de ontvangenis der Heilige Maagd

:

5, over eene zoo weinig belangrijke zaak, (/« fan'

tula caufa^') mogten anderen oordeelen, opdat hij

zich zelven door eene bepaalde verklaring iiiet in

verdriet mogt brengen." — Over de erfzonde, (öfe

originis tabe ^') telt hij eene menigte van verfchil-

lende meeningen op. Na aangemerkt te hebben ,

dat zij van de Pelagianen en Manicheên , (^Chris-

tianorum carcinomata , ut canes , qui lorum , quo

aUigantur , ahrodant ,) geloochend wordt , voegt hij

'er bij: De onzen, (^qui in eorum libros ne ma'

num quidem porrigendam putant , niji in iis atra-

mento llneas tramverfas ducant , ) zoeken dit on-

derwerp des te grondiger te ontvouwen. Want du-

rand , terwiil hij onderzoekt , of men ze eene fchuld

of eene ftraffe kan noemen, gelooft, dat dit vrijwil-

lig kwaad niet ontftaan zij uic onzen, maar uit den

wil van den eerden mensch. scotus integendeel

houdt ze voor eene berooving der oorfpronkelijke

geregtigheid ; occam , vriezende , dat hij , bij het

ziften met het onkruid, ook de goede tarwe mogt

ftrooijen, laat de geheelc vraag onaangeroerd. Maar

GREGORius van Rimini ziet ze voor eene aanklee-

vende ziekte der natuur, voor eene ingeente begeer-

lijkheid aan, ea beweert, dat lombard, QSenten-*

tiarum Princeps ^') het dus naar de leere van pau-

lus
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LUS verflaan hetfr. Vele afzetfels van Godgeleer- V
den, {Theologorum Spadones ^') zegt hij onder an- ^'^-'^

deren, willen ook de voortplanting van dit kwaad H..ordft.

daar door verklaren , dat zij de redelijke ziel met het n^ C. G,

zaad in het kind laten overftorten; maar anderen , |^'^'j°^^^*

die insgelijks uit het puin dezer dwalingen iets waar- ,^—
fcliijnclijks hebben zoeken te maken, hebben gezegd,

dat de zielefchuld der ouderen even zoo op de kin-

deren wordt overgebragt, als Podraga en melaats-

heid meermalen overervende ziekten zijn. Anderen

daartegen, (^«Z ex orchestra populum Theologorum

in angmtias compelli fpectatit , ) verwerpen deze

foorten van verklaringen , omdat deze fchuld iets

vrijvviliigs is. cortesius evenwel neemt deze laat-

fl:e wijze van voorflelling niet aan, maar leidt de

erfzonde enkel van den wil des eerden menfchen af,

dewijl het ganfche menschdom als leden van één

ligchaam befchouwd moet worden. — Voorts is de

ftijl van CORTESIUS grootendeels echt Latijn^ alleen

hier en daar te gekunfteld ; altijd bedacht om in den

toon der oudheid te fpreken , laat hij christus over

den Sti'ix , Cocijtus en Avernm gaan ; noemt de

Maagd maria Dea Mater , en de befluiten der

Kerkvergaderingen Senatmconfulta,

Onder die weinigen , die de ftellige Godgeleerdheid thomas

nu en dan wat vrijer durfden beoordeelen , behoort
^'"^'^ ?"

THOMAS van Bradwardina of Bredewardina , een

Engelsch Godgeleerde uit de XIVMe eeuw. Zijn

werk is daarom te merkwaardiger , alzoo het de

Scholastieken verwijt , dat zij en de geheele IFesterfche

Kerk, bij v.'ien augustjnus anders in hun leerftejfel

door-
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V doorgaans alles was, in een allervoornaamst ftuk

BOEK yan de leere diens Kerkvaders waren afeeiveken,
VIII

Hoofdll. Deze Schrijver was te Hartfield in het Graaffcliap

na C. G. Smfex waarfchijnelijk omtrent het jaar 1290 gebo-

voi i^V7 ^^" ' ^^y studeerde te Oxford^ en werd in het jaar

*i. I3i25 Procurator van het Mertons-Kollegie aldaar.

Hij werd voor een' bekwaam Wijsgeer en fchrande-

ren Wiskundigen gehouden, wiens Starrekundige

Tafelen echter niet zijn gedrukt geworden , maar

wel zijne Rekenkunde en Geometrie. Niet geringer

fchatte men zijne Godgeleerde kennis, zoodat hij

Doctor in de Godgeleerdheid werd , en de Paus

zelve, of de algemeene ftem der toenmalige Godge-

leerden , noemde hem den diepzinnigen Leeraar ,

(^Doctor profundus.') Naderhand werd hij Kanfe-

lier der Pauluskerk te Londen^ en Biech'tvader van

Koning eduard III, wien hij bij deszelfs oorlogen

in Frankryk verzelde. Hij was reeds benoemd tot

Aartsbisfchop van Kanterhury , toen hij in het jaar

1349 overleed, eer hij nog dadelijk bezit van het

Aartsbisdom genomen had.

Zijn werk de caufa Dei contra Pelagium, et de

virtute caufarum , ad fuos Mertonenfes Lihri tres ,

is zeer beroemd. Men had hem, gelijk hij in de

Voorrede meldt , meermalen verzocht , om het geen

hij in zijne Voorlezingen daar over gezegd had, op

te fchrijven; maar de ontallijke vrienden van pela-

Gius hadden 'er hem van afgefchrikt. Want hoe

velen zijn 'er thans niet, zoo klaagt hij in eene aan-

fpraak aan God, die -met pelagius voor den vrijen

wil tegen de vrije Goddelijke genade, en derzelver

Gees,
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Geestelijken Kampvechter , paulus , firijden. Zij V
beweeren, dat de vrije wil genoegzaam is tot zalig- ^oek

heid; en, zoo zij al de noodzakelijkheid der God- j^Q^jy^^^

delijke genade op eene geveinsde wijze toegeven ; na C. Gt

dan beroemen zij zich toch, dat zij dezelve door
•'^"'°'^^"

•' ' •'
tot 1517,

de krachten van hunnen vrijen wil verdienen : en dus .

fchijnt zij niet vrij, maar gekocht te zijn. Zij wei-

geren den bijftand der Goddelijke medewerking aan

te nemen; trotfcher dan lucifer, willen zij over

God heerfchen, terwijl hun wil voorgaan, en Gods

wil volgen moet; ook met betrekking tot het toe-

komende moet hun wil de overhand behouden. Zij

hebben ook eene menigte verdedigers, die ten min-

fte met fchreeuwen , fchelden en fpotten de zaak

van God zoeken te onderdrukken. Trouwens, bij-

kans de geheele wereld is pelagius in zijne dwa-

ling nageloopen. Zijn eerfle Boek bevat twee alge-

meene leerftukken, welke hij vooraf laat gaan: dat

God hoogst onovertrefFelijk volmaakt en goed is;

en dat 'er geen voortgang der wezens in het onein-

dige plaats heeft; maar dat 'er in elk foort een eer-

fte is. Waar op een zoogenoemd Corollarium mo-

rak volgt , beftaande uit 40 afdeelingen , en tegen

even zoo vele dwalingen ingerigt. In het tweede

Boek onderzoekt bredwardin den vrijen wil des

menfchen^ en in het derde zoekt hij te verklaren,

hoe de vrije wil des menfchen met zekere noodzake-

lijkheid van zijne handeling overeengehragt kan

worden. Hij ontdekt in zijn geheele werk, behalve

vele fcherpzinnigheid en eene niet geringe bekwaam-

lieid in de ontwikkeling van zijn leerllelfel , ook eene

fier-
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V fterke belezenheid iji de werken der Latijnfche God-
BoEit geleerden, van oude Romeinfche Schrijvers en Ara^

Hoofdft. ^'fc^^^ Wijsgeeren , maar tevens het gebrek eener

na C. G. verbazende wijdloopigheidé Roomfche Schrijvers

|j^"°f
5* hebben in later tijd beweerd, dat de Engclfche Kah

— . vln'isten dit werk opzettelijk hebben laten drukken,

om hunne gevoelens voor de Predestinatie en ^ver-

kende genade te onderfteuiien , en lang te voren heeft

FLACius in zijne lijst van getuigen der waarheid het

een en ander daar uit bekend gemaakt; zoodat, zeg-

gen zij , de eerfte Lutherfchen en de Kalvinisten

hem als een' voorlooper van hunne vaifche ieere

hebben aangezien.

Bijbel- Voordat de Scholastieken zich zoo veel gezags in

fcheGod-
^^ Ys.^i\i verwierven , had men aan de eene zijde

geleerd-

heid. verzamelaars en uittrehfdmakevs van Godgeleerde

Leerflukken , (Sententiae uit ouder werken ,) die on*

der den naam van Theologi pojttivi bekend zijn, en

ook den naam van Senteniiarii kunnen dragen , tot

dat de Wijsgeerige Godgeleerden zich naar het Leer-

boek van LOMBARD dczcu naaui aanmatigden. Aan

de andere zijde had men de Mijflieke Godgeleer-

den, die als uit zich zelven, dat is uit hunne be-

vindingen als het ware, geloofden het Leerftelfel van

den Godsdienst te kunnen opmaken. Wat de eerfle

betreft , zij waren , zelfs met den bijnaam van Bij*

helfche Godgeleerden, in geene achting; deze naam

werd hun gegeven, omdat zij over de Latijnfche

Vertaling van den Bijbel allerhande dingen zeiden ,

zonder iets van ware Bijbelverklaring te verftaan, in

welke men in die eeuwen geloofde , dat niets meer

ove-
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overig was te doen. roger eaco fchrijft (): V

„ Een Baccalaureus ^ die over den Tekst des Dij- !^J:^

bels leest, moet onderdoen voor den genen, die het Hoofdft.

Boek van loimbard verklaart. ( Lector Sententia- ^^ C. G,
Tnsri oy'x

rum,') Deze wordt overal en in alles voorgetrok- J^^
^'z^

ken; hij heeft het vcornaamlle uur der Voorlezingen —

—

naar zijnen zin; en eene medgezel en woning bij de

Monniken, (^apud Religlofos.') Maar wie over den

Bijbel leest, moet dit alles misfen; hij bedelt om
een uur van voorlezing, zoo als het den eerstgemel-

den behaagt. Wie Sijstematifche voorlezingen houdt,

{qui legh Summas ^') disputeert overal, en wordt

voor eenen gewonen Meester, (Magister^) geacht;

maar wie integendeel over den Tekst leest, kan niet

disputeren, zoo als het dit jaar te Bologna en op

vele andere plaatfen gebeurd is; eene ongerijmde in-

rigting! Men ziet dus, dat de Tekst van die Fa-

culteit eenig en alleen aan het Theologisch Leerboek

(^Summa Magiflralis ^^ onderworpen is."

In het eerst verweerden zich de Pojïtive Godge-

leerden dapper genoeg, toen zij uit hun aloud bezit

door de Scholastieken verdreven werden. Hoe hevig

GAUTiHER. van St. Vtctor en andere Godgeleerden

der oude School, lombard hebben aangetast, heb-

ben wij hier voor gezien, maar zij waren tegen hem

en zi-jne opvolgers niet opgewasfen. Zelfs waren de

Pausfen niet in ftaat den fnellen voortgang der Wijs-

begeerte in de Godgeleerdheid te fluiten, grego-

kius IX verklaarde zich in eenen Brief van het jaar

1228

(*) Op, Maj. P. II. C. 4. P' a8.
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V 1228 aan de Leeraren der Godgeleerdheid te Parys

BOEK zeer nadrukkelijk tegen dezelve (*). Maar deze gin-

Hoofdlt. §^" hunnen weg voort, en hunne zoo uitmuntende

na C. G. Leeraars alexander van Haks ^ alkert de Croo-

lot 1S17
^' '-^"^^^^^ ^^" Aqiiino ^ en anderen, kregen fpoe-

dig den naam van de voornaamfte fteunfels van het

Kerkelijk LeerfteUel en der Pausfelijke hoogheid te

zijn; waar door een Pausfelijk verbod hen te minder

treffen kon; maar de Bijbelfchs Godgeleerden daal-

den des te dieper,

Mijflieke Gelukkiger handhaafden zich de Mijjlieke God*

1^°
dit" \

g^'^^^^^" 5 terwijl zij met de Scholastieken in het-

zelfde aanzien deelden. Alhoewel het in het eerst

fcheen, dat zij zonder ophouden onverzoenelijke vij-

anden zouden moeten blijven, dewijl ^o. Scholastieken

aan de Wijsbegeerte , welke de Mijftieken het minst

van alle Godsdienstleeraren verdragen konden , een

algemeen gezag in de Godgeleerdheid inruimden, en

daarom de Mijjlieke Godgeleerden nog meer ver-

achtten dan è.Q. Bijhelfche ^ terwijl zij op hunne beurt

van de Mijjiieken , gelijk wij gezien hebben , ver-

ketterd en vervolgd werden; nogtans werd 'er van

tijd tot tijd meer dan dén middel gevonden, om hen

zamen te verzoenen , ja zelfs te vereenigen.

BERN- De Mijjlieke Godgeleerdheid had niet anders noo-
ijAun van ^ ^^ ^ich in eenen hooger rang te verheffen, dan
Clairvaux °'

r^
eenen man, zoo als bernhard van Clairvaux was,

,
die den Mijjliek^ Wonderdoener en Heiligen, den

welbefpraakten Redenaar en den in Kerk en Staai

bei-

C*) BüLAEus , Hist, Univerf. Par. T, III. p. 129..
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beide veel vermogenden Leeraar in zich vereenigde. V
Men kent hem reeds uit zijne Uitlegging over het

^^^^
Hoogelied , maar zijne Predikatien over dat Boek Hoofde.-

bevatten ook zoo veel Dogmaüfche Mijfliekerij , dat "^ C. G.
fnnr i c^ %

zij eene hoofdbron van onderwijs en van navolging
J^'^

,j',^'

voor alle latere Mijjiieken geworden zijn. Onder

tusfchen is het waar, dat daar onder ook veel zui-

vere iï/^r/y?/^/?'^/-//' , welke onder de Froteftanten Askc'

t'iekoï pligtvermanende Godgeleerdheid heet, gemengd

is, waarom zelfs voorname Protejianten hem vele

loffpraken gegeven hebben. Doch men kan het ech-

te van het onzuivere ligtelijk onderfcheiden. De on-

echte Dio.wsius de Areopagkt heeft reeds het fpoor

aangewezen rot den naderhand zoo beruchten dub»

helden Mijftieken weg, (via activa etpasjiva ^ langs

welken men tot volmaaktheid of tot vereeniging met

God komen zou. bürnhard verklaarde ze op de-

ze wijze : ,, Sommigen worden getrokken , die zeg-

gen kunnen : Trek mij! anderen worden gebragt;

en deze zeggen: de Koning heeft mij gebragt in zij-

ne binnekamer! Nog anderen worden voortgerukt,

zoo als de Apostel in den derden hemel opgetrok-

ken werd. Onder dezen zijn de eerften , die hunne

zielen in geduld bezitten, gelukkig; de tweeden zijn

gelukkiger, dewijl zij hem uit hunnen wil belijdm;

xnaar de derden zijn allergelukkigst , die , daar de

kracht van hunnen vrijen \vil reeds in de diepfte

ontferming van God begraven is, in eenen branden-

den geest in de rijkdommen der heerlijkheid veni'kt

worden ; zonder te weten , of dit in het ligchaam

of buiten het ligchaam gelchiedt ; alleen dit weten

XIX, Deel. L zij,
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V zij , dat zij verrukt geweest zijn." De beide eerde

BOER foorten behooren tot den dadelijken^ de derde tot

Hoofdft. ^^^^ lijdelijken weg. Bijzonder verklaart hij in eene

na C. G. afzonderlijke Verhandeling de liefde Gods naauwkeu-
Jaario73.

• ^^^^ derzelver beweeggronden , opwekkingen en
tot 1517. ^ 00 7 1 o

. trappen , ook naar de daar toe vereisclite gemoeds-

geftalte. De vierde en hoogde trap dezer liefde zal

zijn, dat de mensch niet eens zich zelven, behalve

om Gods wil alleen, liefheeft; maar ecne zoodanige

gelukzaligheid , dat men zich zelven , als het ware

,

verliest, vergeet, niet ontwaart, bijkans vernieiigd

wordt , terwijl men alleenlijk van de liefde Gods

dronken is. Deze gebeurt zelfs aan de Heiligen flechis

fomwijlen , en naauwelijks een* oogenblik lang , in

het tegenwoordige leven. Het ongemeen menigvul-

dig gebruik, hetwelk bernhard van Bijbejplaatfen

en Bijbelfche Beelden maakt , geeft ook dikwijls

,

hoewel vele derzelve verkeerd verklaard of toegepast

worden , een fchriftmatig voorkomen. Eenige van

zijne vermaningen tot Deugd en Godzaligheid heb*

ben eene roerende gedaante , en ontdekken , geiiik

zijne fchriften over het algemeen, eene niet geringe

kennis van het menfchelijke hart. Echter is het niet

noodig te herinneren, dat het over het geheel eene

Monnikenzedeleer is, welke hij voordraagt, gebouwd

op de grondftellingen van augustinus.

Andere Benevens bernhard ftonden in het midden der

Mijftieke -j^jir^g gg^^y zoo vele andere Miiftleken op, zijne
Gouge-

, , ,. .

leerden, vrienden, leerlingen, navolgers, maar te gelijk ook

zulke, die hunnen eigenen weg van hem onafhan-

kelijk gingen, dat de Kerk , indien zij al zulke

fchrif.
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fchtiften noodig had, voor altijd daar mede voor- V
zien fcheen te zijn. Zoo heeft bernhards leer- ^^^^
ling, WILLEM, Benedictijner Abt van den MeiHgen Hoofdft.

DiEDERiiv, bij Rheims ^ en ten laaide, ten zijnen "''» C. G,

gevalle, Cistercienfer Monnik in het Klooster 5'/^//3?, loJ'^Jc^y*

die nog voor het jaar 1153 geftorven is, verfchei* '

dene Mijjiieke fchriften nagelaren , welke gedeelte*

lijk onder de werken van bernhard (laan. Een

ander van zijne Leerlingen , guerric , Abt te Igny^

'm het Aartsbisdom Rhcïms^ waar hij in het jaar

1157 overleden is, is ook door zulke fchriften be-

kend geworden. — bsrnhards beroemde Tijdge-

noot, de vruchtbaarfte van alle Mijftieke Schi ij-

vers, rupert , Abt van Duits ^ is ons hier voor

reeds ontmoet, als Wijsgeer en ?ds Schriftuitlegger.—

HUGO van St, Ficior, insgelijks een vriend van

BERNHARD , verbond de Scholastieke en Mijfliek&

Godgeleerdheid zamen , gelijk wij gezien hebben ,

waar wij ook hebben gewag gemaakt, van zijne te«

genfpraak tegen de zoogenoemde zuivere liefde jegens

God, Men heeft omtrent hem aangemerkt, dat,

alfchoon hij de tweede augustinus genoemd is ge*

worden , hij echter in gewigtige ftakken over de

voorkomende en achtervolgende genade van dien Kerk-

vader is afgeweken ; naardien hij inzonderheid de

laatfte aan den vrijen wil onderworpen, en aan het

goed gebruik van dezen verdienftelijkheid heeft toege---

fchreven.

" Maar rtchard van St, Fictor verdient eeniger- richard

mate den hoogden rang onder de Mijftieken van ^?" ^^*

dezen tijd. Dit Wijsgeerig brein vergenoegde zich

L 2 niet.
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V niet, hier en daar bij gelegenheid in Scbrifcverklarin-

^^^ gen en Kerkredenen of iii verhandelingen over bijzon-

Hoüfdfi. dere onderwerpen, de Mijftiekertj voor te dragen;

m C. G. veel meer zocht hij het geheel derzclve volledig en

tot K17'
Methodiek te ontvouwen. Een Boek van dezen in-

p" houd, (Tractatus lïl. de exterminatione tnali ac

promotiof7e bov.i ^^ kan als eene voorbereiding daar

toe aangemerkt worden; in drie andere Verhandelin-

gen fchiidert hij vervolgens den toeftand van den in~

wendigen mensch na den val af ; in een volgend

werk , de eruditione hominis interioris Lihri tres ,

geefc hij onderrigt voor den inwendigen mensch, en

eindelijk in een volgend, komt hij nader tot het

doel der Mijfilekerij ^ en toont, hoe de ziel voorbe-

reid wordt tot hefchouwing , (de praeparatione animi

fid contemplationem.') Hier leert hij, dat men zon-

der de voorkomende genade niet tot deze hoogte

der wetenfchap geraken kan, op è^n berg , waar

CHRISTUS verheerlijkt werd, en waar hij flechts drie

zi.jner leerlingen medenam , omdat wij flechts door

drieërlei werkzaamheden, door werken , overpein-

zing en gebed , dezelve bereiken kunnen ; waar bij

ook de Goddelijke Openbaring komen moet. „Doch

vervolgt RiCHARD, alhoewel gij gelooft, den ver*

heerlijkten Christus te zien, hoe veel gij van hem

zien en hooren moogt, geloof hem niet ligt, als

MOZES en ELiAS hem niet te gemoet komen! Alle

waarheid is mij verdacht , welke niet door het ge'

zag der Schrift bevestigd wordt. Wanneer Chris-

tus mij over uitwendige dingen of over mijne in*»

wendige onderwijst, dan neem ik het gaarne aan,

om»
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omdat ik het door mijne eigene bevinding verfterken V

kan; maar wanneer de ziel tot hemelfche dingen ??^^

verheven wordt , zoo neem ik Christus niet aan Hoofdfï.

zonder getuigen." Eindelijk verklaart richard in «a C. G,

een bijzonder gefchrift de genade der hefchouwïng
J^^

^'z.\

zelve , ( ^^ gratia contemplationis Libri quUiqiie. )
—

Hier fchrijft hij van den hoogfien trap der befchou*

wing door geestverrukking , {inemis nlienatïo.^ „ In

den laatften toertand kunnen wij door de grootheid

dan der aandacht, dan der bewondering, dan der

blijdfchap , verplaatst worden. In het eerfts geval

wordt de ziel door een fterk vuur van Goddelijk ver-

langen ontftoken , zoodat de vlam der mnigfte liefde

boven alle menfcbelijke mate toeneemt; de ziel als

wasch verfmelt, zich van haren tegenwoordigen toe-

ftand geheel losmaakt, en als rook verdunt, zich in

hooger gewesten verheft, en opvaart. Door groate

verwondering wordt de ziel buiten zich zeiven ver-

•Tukt, wanneer zij, beflraald door het Goddelijk

licht, en aan de bewondering der hoogde fchoon-

heid gehecht , door eene zoo hevige verbaasdheid

gefchud wordt, dat zij, tot den grond toe uit ha-

ren toeftand geworpen, als een fchitterende blikfem,

hoe dieper zij , door verachting van haar zelve , met

betrekking tot eene gehaatte fchoonheid, ter aarde

geworpen wordt, des te hooger en des te fneller

door de begeerte naar het hoogfte teruggekaatst , en

boven zich zeiven verrukt , tot het verhevene om
hoog gebeurd wordt. Door de grootheid van het

vermaak en blijdfchap wordt eindelijk de ziel des

tnenfchen bulten zich zelven verzet ^ (^a fe ipfa alie-

L 3 m-
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V -naiur,') wanneer zy door den innigften overvloed

BOEK
(jgf inwendige liefelijkheid gedrenkt, ja geheel dron-

Hoofdft. ^^^^9 ganfchelijk vergeet, wat zij is en wat zij ge-

na C. G-weest is; wanneer zy door den hoogften graad van

^^^"°^^ -haar juichen in een buitengewoon buiten zich zelve

•-^—— zijn, (//; abalienathnis excesfum tripudii fui ni-

mietate traducittir ^') en onder eenen toefland van

teene verwonderingswaardige gelukzaligheid, plotfeling

in eene bovenaardfche aandoening verplaatst wordt.

Zoo lang wij zulken buitengewonen toeftand in ons

•geheel niet ondervinden, wat kunnen wij dan anders

van ons zelven denken, dan dat wij te weinig ge-

liefd worden, en dat wij zelve te weinig liefheb-

ben?" — Hoe zeer men niet ontkennen kan, dat

in ^gn werk, enkelde, goede voorfchriften , verma-

ningen en aanmerkingen voorkomen , over het geheel

«G.hter voert het. tot Godsdienflige Dvs/eeperij.

BONAVEN-. Niet gelukkiger was bonaventura in de volgen*
TL'iiA.

^^g eeuw, die de Scholastieke en Mijftkhe Godge-

leerdheid zamenvoegde. Hij heeft verfcheidene Mij-

ftieke en Asketifche Schriften nagelaten, bij voor-

beeld: de inijflica Theologia; SoUloquhim ; Liber

meditationum ; de feptem gradibus contemplatiorus;

de Inftitutione vitae Chrïsthnne', de Regimine ani'

mae ; fpeculum animi ; de feptem itineribus aetcrni-

tatis ; fiimtihisdivhii amoris ; Parvum bonum
^ fiv&

inccndlum amoris ; de feptem donis Spiritus S. etc»

Griek- Zulke Miiflieke en Asketifche Schrijvers hadden

!^^P •''ook de Grieken^ maar die weinig beteekenen. Hun

bekende Gerchiedfchrijver in de XlIIde eeuw, ge«

C'R.Gius pACHYMfiaEs, hecjC Schollen over de on-

der-
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dergefchovene fchriften van dionysius Areopagita V
nagelaten, welke hunnen Tekst waardig zijn. Een ^"^'J

Monnik omtrent het einde der Xlde eeuw moet ook Hoofdft,

gedacht worden. Hij ichrecf in zoogenoemde Po- na C. G.

litifche Verzen, dat is, vrije, en aan geene vaste
J^^

-^^^

maat verbondene verzen, een gedicht in vijf Boe- . .

ken, onder het opfchrift A<oïr7^ö, of een fpiegel en

voorfchrifc des Christelijken geloofs en levens. Het

is eigenlijk eene zamenfpraak tusfchen de ziel en het

vleesch , hetwelk eenige goede plaatfen heeft , maar

over het geheel niet meer dan eene Monnikenzede-

leer bevat,

In de XlVde en volgende XVde eeuw gingen de Joan
Ta f tt fb.

Mijjiieken voort, met veel ijver en vlijt hunnen ar-

beid te vervolgen; fommigen onder hen verhieven

zich boven hunne voorgangers, door hunnen eige-

nen weg te bewandelen , en waren ook minder

dweepachtig. Eén zelfs heefc bij verfchillende gods*

dienflige gezindten eene algemeene achting verwor-

ven. — Wij zullen eenigen derzelven onzen Lezeren

wat nader leeren kennen.

jOAN TAULER, viin wicus Pfedikatieu wij in het

vervolg zullen moeten fpreken , heefc behalve dezel-

ve nog andere fchriften nagelaten, in welke de Mij-

fiieke Godgeleerdheid behandeld wordt: Eene na-

volging van het tirme leven van Christus; een v.erg

der ziele; of van de volmaaktheid aller deugden ;

Geestelijke Bedenkingen over het leven en lijden van

CHRISTUS ; van de tien hlindheden , en de veertien

wortelen der Goddelijke liefde; als ook van de drie"

VQudige oefening en de vreugde van het hemelrijk,

L 4 enz.
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V enz. Men vindt in dezelve opgehoopte beeldrijke

BOER inkleedingen van ffeesteliike onderwerpen en zedelee-

Hoofdft re; vermaningen en aanleiding ter dooding der zin-

na C. G. nen, tot verloochening van den eigen wil, tot in-

mI^^?' ^^^^^ ^^'" ^'^^ ^" ^'^^ zelve, om Christus in zich

. te verwekken, en in het Goddelijk wezen, als het

ware, te verfmelten, en dergelijke mijftieke eigen-

aardigheden, welke tot dweepen'j' leiden. Doch hier

mede is zoo veel ijver voor Christelijke Godsvrucht,

welke haren zetel in het hart heeft; voor de regt-

fchapenfle gezindheden jegens God en de menfchen

in een deugdzaam werkzaam leven , en zoo weinig

ingenomenheid met de uitwendige Kerkplegtige hei-

ligheid van die tijden verbonden , dat men zich niet

behoeft te verwonderen , dat men hem als eene zeld-

zaamheid onder de toenmalige Leeraren van den

Godsdienst geprezen ziet. Het was om deze reden,

dat LUTHER zoo vccl van tauler hield, en des-

zelfs fchriften aanprees, maar even dit deed ook lu-

thers beruchten tegendrever , joan eck, tauler.

voor eenen Dweeper en Droomer , Ja bijkans voor

eenen Ketter verklaren. Doch daartegen is hij door

later Leeraren der Roomfche Kerk weder verdedigd

geworden.

HENRIK HENRIK, C of OOk WCl AMANDUS , ) SUSE , gC-

susE. meeneliik in DuiUchlancl de Seufe genoemd , was

een ander van deze vermaarde Mijftieken^ een Do'

nnnïkaner Monnik uit Konftans geboortig, die in

het jaar 1365 te IJUn geftorven is. Hij ftond in

den naam van heiligheid, en zelfs van een wonder-

doener te zijn. O.'idcrtusfchen hc^ft hij in zijne

fchrif-
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fchrifcen zoo wel het goede als het gebrekkige met V
de Mijftieken gemeen. Daar onder behooren zijn ^-^^fi

uurwerk der Goddelijke wijsheid; eene Verhandeling Hoofdft.

van de zeven rotfen^ honderd overdenkingen or^r 'ia C. G.

het lijden van Christus, met even zoo veel R^' \^l^^J^\

heden ^ Predikatien. De meesten derzelve zijn in -

het Hoogduitsch' opgefteld, maar naderhand door

den Karthuizer sürius in het Latijn vertaald, en

door dezen naar zijne gewoonte eigendunkelijk ver-

anderd in druk gegeven. Sommigen zijn ook in het

Fransch, Engelsch en Italiaaiisch vertaald.

Maar nog meer aanzien heeft joan ruysbroch .10 an

of RUYSBROCK ondcr deze foort van Schrijvers ver- „„^
',

kregen, trittenheim noemt hem een' Nederlan-

der, Hij was Prior der reguliere Kanunniken te

Groenendaal in Brahand , onder het Bisdom van

Kameryk» Voor zijne werken ftaat zijne Levensbe-

fciirijving door eenen ongenoemden Kanunnik, die

van hem verhaalt, dat hij in zijn elfde jaar naar

School gezonden , daar vier jaren gebleven is , maar

zich vervolgens , in navolging van den Heil. bene-

DiCTUs , liever aan de Goddelijke wijsheid heeft

willen overgeven , welke de godvruchtigheid van ze-

den leert, dan aan de menfchelijke, welke opgebla-

zen maakt. Dit was niet zonder werking van den

Heiligen Geest gefchiedt , want , alhoewel hij flechts

de ecrfte gronden der Spraakkunde kende, was hem

echter van God zoo groote fcherpzinnigheid ge-

fchonken , dat hij niet alleen Redekundigen en Wijs-

geeren , maar ook vele Godgeleerden overtrof , en

dat 'er maar zeer weinigen waren , die zijne fchrif-

L 5 ten
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V ten volkomen verdaan konden. Te Brmfel verborg

^^^j'j
hij zich in godvruchtige ingetogenheid zelfs voor

Hoofcifl. 2ijne moeder; maar als zij hem na. haren dood meer-

na C. G. malen verfcheen , en klagelijk om hulp bad, verloste

10?' 15^7!
hij haar, met de eerde Mis, welke hij als Priester

las, uit het Vagevuur. Eene vrouw, die eene ver-

foeijelijke dwaalleer verbreidde, welke ter naauwer-

nood van zeer geleerde mannen bemerkt werd, en

die bij velen in zoo hoog aanzien ftond, dat men
geloofde, dat zij, bij het gebruiken van het Heilig

Avondmaal , van twee Serafs verzeld was , weder-

leide hij gelukkig. Na tot in zijn 60de jaar in de

wereld geleefd te hebben, evenwel genoegzaam van

dezelve afgezonderd, en zoo dat hij in godvruchtige

aanfchouwing reeds tot de volmaaktheid was door-

gedrongen, begaf hij zich met eenige vrienden in

de eenzaamheid van het Klooster Groeijendaal bij

Brusfel, waar van hij Prior werd. Zijne fchriften

en de roem van zijn heiÜg leven bewoog gerhard
GROOT, de Stichter der Geestelijken van het ge-

meenfchappelijk leven , om hem een bezoek te ge-

ven. Toen deze hem zijne bewondering betuigde,

dat hij zulke verhevene zaken fchreef, welke hem

benijders en lasteraars in menigte verwekten, ant-

woordde RUYSBROCH hem, dat hij volkomen verze-

kerd kon zijn: „ dat hij nooit één woord anders,

5, dan door ingeving van den Heiligen Geest, en

„ ook in de uitnemende en hoogst zoete tegenwoor-

j, digheid der overallerheiligfre
, ( fuperfanctisfi-

„ mae ^^ Drieëenheid, gefchreven had." Men ver-

haalt verders van hem. Als hij voelde, dat hij van

dea
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iden- glans der Goddelijke genade verlicht werd , dan v
begroef hij zich diep in een bosch , en fchreef daar boe:k

op, wat hij uit den Geest van God putten kon. [loofdlh

Eens had hij zich dus onder ecnen boom nedergö- ^^ C G.

zet en was geheel in verrukking geraakt. De Ka- Jq^j?^^*

nunniken, hunnen Pr/ör misfende, zochten hem op;, -

en zagen eindelijk van verre eenen als met vuur ge-

heel omgevenen boom , onder welken hij , zich zeN

ven nog niet volkom-en bewust, maar dronken van

den gloed der Goddelijke goedigheid, zat. Hij ont-

ving ook een bezoek van taulei^ , die, hoewel

meer dan hij, in de Scholastieke Godgeleerdheid ge-

oefend, echter in, de Mijfiieke en in het befchou-

wende leven ver beneden hem was. Nog verhaalt

deze Levensbefchrijving , hoe deze ruysbPvOch, uit

nederigheid, de ailerlaagfle dienden in het Klooster

verrigtte; hoe hij van den Duivel, in de gedaante

van een lelijk dier, dikwijls geplaagd , maar ook

veelvuldige malen van christus bezocht is gewor-

den; die eens 5 in tegenwoordigheid van zijne Moe-

der en van alle 'Heiligen , tegen hem gezegd zal

hebben : Gij zijt. mijn geliefde Zoon , in wien ik

nilin welbehagen heb ; en wat dergelijke fprookjes

meer zijn, die zich tot na zijnen dood uitdrekken,

welke in het jaar 120I in zijn 88(le jaar gevolgd is.

Van de fchriften van ruysbrocfi, dien men den

Goddelijken en verrukten Leeraar, (^Doctor ecfla-

tkm^') noemde, en welke fchriften hij alle in de

Nederlandfche taal heeft opgefteld, komen hier in

aanmerking: Spiegel der Eeuwige Zaligheid^ welk

W^rk aan eene vrouw gerigt is, die eene Non ftond

te
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V te worden. Iii hetzelve fchetst hij op het einde het

BOEK befchouwelijke leven, en bijzonder het geestelijke en

Hoofdft. levendige leven, hetwelk in ons zijn, en ons met

na C. G. God , ver boven rede en zinnen , vereenigen moet.

iot"?i7.' ^^^ ^^^^" ^^^ "^^ ^y"^ natuur en oorfprong , zijn

» wezen en bovenwezen, ( fuperesfeatia ^ ) beftaan.

En dit laatfte zal een dervend leven en levend fter-

ven buiten ons wezen tot onze bovenwezenlijke ge-

lukzaligheid zijn; hetwelk alsdan gebeurt, wanneer

wij door Gods genade en bijftand zoo zeer over ons

zclven heerfchen, en ons zelven magtig zijn, dat

wij ons , zoo dikwijls het ons behaagt , van alle

beelden ontdoen kunnen , tot wij zelve in ons ledige

wezen geraken , terwijl wij met God in den onuit-

puttelijken afgrond zijner liefde een zijn.

Zijn volgende gefchrift, QCommentatio //; Taher-

naculum Foederis ^ ) is breedvoeriger. Het bevat

eene zeer gedwongene en uitgerekte, Mijflieke ver-

klaring, niet alleen van den Tabernakel, en deszelfs

kleinfte deelen en gereedfchappen , maar ook van de

kleeding der Priesteren en des Hoogenpriesters , van

den Heiligen Olie, van de Offers, het Paaschlam

,

der onreine fpijzen, en andere gebruiken der Mozai-

fche Wet. Hier op volgen verfcheidene Verhande-

lingen: over eenigen der voornaamfte deugden; over

het geloof en het oordeel ; vier fijngefponnene ver-

zoekingen, door welke vele menfchen tot ondeugden

verleid worden, met aanwijzing, hoe dezelve te we-

derflaan ; over veilige bewakingen, (^ custodiae;^

zeven trappen der liefde; over den fieraad der Gees-

telijke Bruiloft; over de volmaaktheid der Kinderen

Gods
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Gods in het Koningrijk van hen, die God liefheb- V

ben; over de ware befchouwing. Zeven Brieven en °°^*

nog een gefchrift van dergelijken inhoud: (Samuel, Hoofdft.

fiye de alta contemplatione Apologia , de unione di- "^ C. G.

lectt cum dilecto^j befluiten de werken van ruys- (^^ x^vj

,

BROCH. ——

—

RUYSBROCH heeft, dewijl hij, genoegzaam zonder

cenige geleerdheid, zoo diep in de verborgenhedeii

der Christelijke Godzaligheid was ingedrongen, zeer

vele bewonderaars , ook onder de Proteflanten tot

in de XVIIde eeuw gevonden; ondertusfchen heeft

deze op zijne wijze godvruchtige man de werkzaam-

heid van den Christen geheel ter zijde gefield, en

hem enkel lijdelijk aan de verlichting van een he-

melsch licht, en aan de werkingen der levendma-

kende genade overgelaten. Eenige wezenlijk ftichte-

lijke aanmerkingen en lesfen, die in zijne fchrifcen

voorkomen, geven hem geene uitmuntendheid, want

het geheel loopt toch enkel op onbefchrijfelijke be-

vindingen uit; hij fpreekt in beelden, welke hij zel-

ve niet verllaat ; verklaart altijd, zonder veel duide-

lijker te maken; en draait zich in denzelfden kring

van verwarring rond. gerson zelve, hoe ingeno-

men ook met de Mijfïleke Godgeleerdheid, geloof*

de toch, dat ruysbroch in zijne hooge vlugt wel

gedwaald kon hebben. In eenen Brief aan eenen

Karthuizer Monnik trekt hij het voorgeven van fom-

lïiigen in twiifel, dat het Boek over den p,eraad der

Geestelijke Bruiloft van een geheel ongeleerd man

zou zijn , en wil , dat men het derde Deel van dit

Boek , hetwelk van het befchouwelijk leven handelt

,

ge-
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V geheel zal verwerpen, omdat het de leer der Meifi-

BOEK gej^^ ^\q yj^jj Qj,2e zaligheid gefchreven hebben, en

Hoofdfl. d^ Decretale, in welke deze zaligheid gefteld wordt

na C. G, in het aanfchouwen en genieten in het licht der.

J^^'^J°J^*
heerlijkheid, voKlrekt tegenfpreekt., daar de Schri>

m ver van dit Boek beweerde, dat de ziel, die God

volmaakt aanfciiouvvt, hem niet alleen door de klaar-

heid ziet , welke het Goddelijk wezen is ; maar de

Goddelijke klaarheid zelve is; dat zy in haar vorig

beftaan ophoudt, en in het Goddelijk zijn overgaat

en verflonden wordt. Ook waarfchuwt geusü?; ie-

der eenen, cie zich niet lang in de Ueihge Schrift

geoefend heeft , om zulke opRellen niet te veel te

vertrouwen, in welke wel veel waarheid kan zijn,

maar welke de Duivel geftadig met onwaarheid ver-

mengt; ook moest niemand gewigtige Theologifche

waarheden in nieuw gefmede woorden voordragen.

Heel fpoedig echter nam een Kanimnik van ruys-

BROCHS Klooster, joan van Schoonhoven^ zijne ver-

dediging op zich ; hij beriep zich op eenige plaatfen

der Heilige Schrift 5 op den Heiligen bernhard en

andere Mijfiieken , die zich omtrent even eens had-

den uitgedrukt; bev/eerde, dat ruysbroch niet ge-

heel zonder geleerdheid was, maar dat hij zijne

fchriften in het Duitich had opgefeld, omdat hij

zijne meening in het Latijn niet befchaafd genoeg

had kunnen voordragen , zijnde fommigc van zijne

fchriften door eenen Broeder van het Klooster in

het Latijn overgezet , waar door zij meer naar men-

fchelijke dan naar Goddelijke welfprekendheid riek-

ten. De Schrijver kon zekerlijk de innigflie en ver-

ruk*
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rukte vereeniging met God, waar door de ziel ver- V
iiieügd wordt, zich en alle fchepfekn in den grond ^^^
affterfc, voor ieder een niet verflaanbnar verklaren, Hoofdft.

dewijl zij alleen door -bevinding begrepen kan wor- "^ C. G.

den. Insgelijks had ruvsbkcch zslve gezorgd, dat
j^^J^^I"

men zijne meening niet verkeerd kon duiden, zoo

als bij voorbeeld, door de verklaring, dat het on-

mogelijk zij , dat wij geheel God worden
, ( ex toto

deificari^ en dat wij onze fchepping, in den Schep-

per overgegaan, verliezen zouden. Hier gelooft deze

Kanunnik nog zijne eigene ophelderingen bij te moe-

ten voegen , gelijk onder andere de volgende van het

eeuwige leven: erimus quaft exfpirati fupra fplritiim

fine fpiritu in ahijsfali et incomprehenfibili et immenfa

Dei gloria. Eindelijk zocht hij ook de plaaifen van

zijnen Prior, welke gerson aanflootelijk gevonden

had, met hulp van andere Mijftieken eenen drnge-

lijken zin te geven; gelijk deze : Perditur anima

in esfe tali divino abijsfali , ita qiiod non fit repe-

ribilis in aliqua creatura ; als ook : Univerfi quo-

que fupra fui creationem in vitae contemplativae

altitudine fuhUmati ^ unuin funt cum hac deifica

claritate , imo ipfa claritas ipji funt , atque cum eo
,

quo vident , et qiiod vident , lumine idem fiunt»

GERSON echter maakte hier tegen weder zijne aan-

merkingen, waar van deze ééne is: Wanneer de

Leeraars zich van eene parabolifche , ongewone of

figuurlijke wijze van voordragt bedienen, dan moet

men dezelve tot eenen eigenlijken zin terugbrengen ;

anders zouden de Doctoren der Theologie vergeefs

aangeftelJ zijn, om de Schrift te verklaren. Wie,
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V bij voorbeeld, letterlijk van God wilde beweeren^

^^^ het geen men gewonelijk zingt: ad liberandum fiii-

Hoofdft. cepturtis hominem^ non horruisti vïrginis uterum

^

na C. G. die zou aan eene dwaling fchuldig ftaan. Als wij
Taario73. ..,. j , , ,

tot 1517.
onpartijdig oordeelen , zal ruysbroch het zeker

' zoo kwaad niet gemeend hebben, als hij zich wel

uitdrukte ; want hij zegt zelve duidelijk genoeg

:

„ Het fchepfel blijft altijd fchepfel, en verliest zijn

wezen nooit.'* Maar even zeker is het , dat hij

door eene menigte zeldzame voorltelUngen tot die

tegenwerpingen gelegenheid gegeven , en dat zijn

verdediger hem Hecht verdedigd en zelfs nog meer

verduifterd heeft.

Hoe GERSON zelve de Mijflieke Godgeleerdheid,

welke hij voor eene toomelooze verbeelding zocht

te bewaren , bearbeid hebbe , kan uit zijne fchriften

"" over dit onderwerp blijken. Vooraf gaan drie en

veertig aanmerkingen over deze Godgeleerdheid in

acht Deelen. Deze bevatten het befpiegelende deel

derzelve in zich ; twaalf anderen behandelen het

beoefenende^ (^Praktifche,') deel. Behalve het korte

leerdelfel der Mijfiieke Godgeleerdheid heeft ger-

soN nog verfcheiden opftellen gevoegd ter ophelde-

ring en aanvulling. Het zou onbillijk zijn re willen

loochenen, dat gerson op vele plaatfen van deze

fchriften klaarder , bevattelijker en nuttiger over dit

onderwerp gefchreven heeft , dan de meesten van

zijne voorgangers. Hij beproeft het zelfs fomtijds,

om eenen echt Wijsgeerigen weg in te flaan , en

door het onderzoeken van de vermogens van den

menfchelijkeu geest het begrijpelijk te maken, hoe

de-
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deze tot eene innige verceniging met God vatbaar V
gemaakt kan worden. Hij vermijdt de grovere bij- ^P*:*

paden der Mijstieken, en waarfchuwt voor dezeive; Hoot<i;U

hij verwerpt in het bijzonder hunne ongewone en "^ C. G*

ateldzame fpreekwijzen , Fantastieke voorftellingen,
1^^ j<.iy]

de verachting van het 'werkzaam leven en dergelijke r
meer. Doch , de Mijstieke Godgeleerdheid eens aan-

genomen hebbende , moest hij , zoo als elk vereeier

van dezelve^ over kort -of lang aan het dwalen ra-

ken. Jammer is het van zoo veel edel zaad van

Bijbelfche Zedelesfeii , welke hij hier en daar onder

de buitenfporigheden der Mijstiekerlj geftrooid heeft ,

nier zonder den ijver van een deelnemend hart, om
welke LUTHER. van hem oordeelde, dat hij vol was

van den geest van christus , doch naast dit goe-

de zaad fchiet het onkruid van eene gezvvollene en

donkere beeldfpraak maar al te welig op.

Onder alle de Mijstieken van dit Tijdvak , van thomas

welken de Karthuizer Monnik dionysius ons reeds „"
psn.

onder de uitleggers is voorgekomen, en wij den

Domin'ikaner savonarola 'onder de predikers ont-

moeten zullen, heeft niemand eénen meer uirgebrei-

den en duurzamer roem verkregen dan thomas van

Kempen, Eigenlijk heette hij thomas hamerken;

van waar hij ook Malleoïm genoemd wordt; maar

hij kreeg den bijnaam van Kempen^ Thomas a Kern-

pis ^ ook a Campis of Campenjis ^ naar het ftadje

Kempen in het Aartsbisdom van Keulen, alwaar

hij in het jaar i3b'o ter wereld kwam. In de eerfte

jaren zijner jeugd kwam hij ta Deventer, om te

•ftuderen, en kort daarna bij de reguliere Kanunni-

XIX. Deel, M ken
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V l^en in het Klooster, te Windesheim ^ welke eigeiiliik

BOEK Geestelijken van het gemeenlchappclijk leven waren,

ÏJoofdft. ^^^ GERHARD GROOT gcfticht had. GROOTS be-

na C. G. roemde Leerling florentius, die dit Klooster aan-

'^!^j'^j'l|^' gelegd had, nam thomas onder zijn opzigt, en

» zorgde weldadig zoo wel voor zijn onderwijs j als

voor zijn onderhoud, thomas bekende naderhand,

dat hij nooit voorheen zoo godvruchtige, jegens

God en menfchen zoo liefderijk gezinde Christenen

gezien had, als te dezer plaatfe. Hier ongevaar

een jaar doorgebragt hebbende, verkoos hij, op

aanmaning van florentius, aan de levenswijze de-

zer Kanunniken deel te nemen. Hij begaf zich dus

in hun Klooster op den Berg der Heilige agnes te

Zwolle^ waar hij, volgens de toenmalige firenge

bepaling, een vijfjarig Novitiaat moest doordaan.

Kort daarna werd hij tot Onderprior van dit Kloos-

ter verkoren, waar van zijn Broeder Prior was , en

omdat men vond , dat hij zeer geneigd was , tot het

geven van aalmoezen , werd hij tot Procurator van

het Klooster aangefteld , doch welk ambt hij fpoedig

weder met het eerile vervvisfelde, omdat het hem te

zeer van zijne vrome overdenkingen afhield. Dik-

wijls, als hij met zijne Medebroederen fprak, werd

hij ontwaar , volgens het verhaal van een' zijner Le-

vensbefchrijveren , dat God tot hem fprak, waarom

hij zich dan in zijne Cel begaf, met die overtui-

ging, dat hem aldaar zoodanig gefprek gebeuren

zou. Men heeft hem ook wonderwerken toegefchre-

ven , onder anderen het verdrijven des Duivels door

de beide namen jezus en maria. Dus heeft hij

71
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71 jaren in het Klooster geleefd, en is in bet 9ifl:e V

jaar van zijnen ouderdom; in het jaar 1471 ge- ^°^j^

Horven. Hoofdft.

Hoü £?root zijne arbeidzaamheid geweest is, ge- "^ C. G.

.. , 1. r, .j 1
Taan 073.

tuigen zijne werken, die verfcheidene malen, en on-
{^j j^j^^

der anderen te Antwerpen door den Jefuit henrik -

soMMAL in het jaar 1600 en 1607 in 4to uitgege-

ven zijn, welke uitgave te Keulen in het jaar 172*3

met bijvoegfelen en verbeteringen herhaald is. In

deze uitgave van somma l flaan eerst zijne talrijke

Predikatien en Overdenkingen^ daarna andere opftel-

len , bij voorbeeld eene alleenfpraak der ziel , in 25

afdeelingen; een Roozenhofje ^ van den getrouwen

rentmeester^ geestelijke oefeningen^ van het zwij"

gen ; van de verheffing der ziele tot God enz. Ge-

beden aan Heiligen en geestelijke gezangen in zeer

middelmatige rijir.en; Overdenkingen over het leven

van JEZUS, in gebeden tot hem; voorts nog eene

Levenshefchrijving der Heilige lidewigis, ook li-

DiA genoemd, eene tijdgenoote des Schrijvers in de

Nederlanden, eene meer lezenswaardige levenshe-

fchrijving van GERHARD GROOT, of den Grooten^

van FLORENTius, en eenige van deszelfs Leerhn-

gen; eindelijk zijn hier nog bijgevoegd fommige

geestelijke Brieven van den Schrijver.

- Geen van alle de Schriften van thomas van

KEMPEN is merkwaardiger, dan zijne vier Boeken

over de navolging van christüS; ondertusfchen is

er hevig en lang en zelfs tot in de laatstverloopene

eeuw getwist over deszelfs waren Schrijver, daar

het door velen als een werk van den vermaarden

M a GER-
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V GERSON aangemerkt, door anderen aan zekeren Abt

^f^ GEi'vSEN of GESSEN tocgefchreven wordt , welke

Hüofdft. echter anders onbekend is, en die misfchien nie-

na C. G mand anders dan gerson zelve zal zijn; geineene-

tot'^i^w ^y'^ echter en waarfchijnelijkst naar waarheid, wordt

' THOMAS VAN KEMPEN voor den Schrijver erkend.

Doch wij laten ons in dit verfchil niet dieper in;

dewijl deszelfs beoordeeling meer tot de Letterkun-

dige Gefchiedenis behoort (*).

Geen Boek is naast den Bijbel zoo menigvuldig

gedrukt geworden, als dit Boek. Men heeft zelfs

beweerd, dat er van hetzelve, de menigvuldige over-

zettingen in genoegzaam alle talen van Europn

mede gerekend, omtrent 2000 uitgaven in het licht

verfchenen zijn. Het werk zelve is zoo algemeen

bekend, dat het genoeg zal zijn daar van te zeg-

gen, dat het in vier Boeken is afgedeeld, waar van

het eerfie vermaningen tot het geestelijke leven be-

helst; het tweede vermaningen^ welke betrekking

hebben tot het inwendige; het derde handelt van den

inwendigen troost ; en het vierde over het waardig

en heilzaam gebruik des Heiligen Avondmaaïs,

Wanneer men zijne beoordeeling over dit werk

onpartijdig inrigt, zal men dra bemerken, dat des-

zelfs inhoud weinig voldoet aan den Titel. Men

zou volgens denzelven verwachten : Eene aanwij-

zing voor den Christen, hoe hij d^tw Zaligmaker der

wereld in zijnen handel en wandel behoorde na te

volgen 5 als het volmaakte voorbeeld van Godsdienst

en

(*} Men vergelijk Saxii Onom. Litter. T, II. p. 396.
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en deugd. Maar dit onderwerp wordt door den v
Schrijver ter r.aauwer nood aangeroerd. Verders, ^^^^

er is geene orde noch zamenhang in dit werk; en- Hoofdft.

kei eene verzameling van Stichtelijke Overdenkingen if C. G,

en Zedelesfen, zoo als zij den Schrijver in het hoofd
J^^ ^^\

'

zijn gekomen; en veelvuldige herhalingen. Even

min kan het den opmerkzamen waarnemer ontgaan,

dat dit Boek eigenlijk voor Monniken , en voorna-

melijk voor Kanunniken, die zeer nabij de Monniken

kwamen, gefchreven is, gelijk blijkt uit het zoo le-

vendig aanprijzen van de eenzaamheid , en het uit-

gaan uit de wereld , van het dooden des vleefches ,

van de heilige levenswijze der oude Monniken en

Kluizenaars, bij name van de Kloosteroefeningen en

bijzondere Monnikengenootfchappen. Dit is ook de

reden , waarom 'Proteftantfche Uitgevers van dit werk

zich genoodzaakt gezien hebben , veel in hetzelve

weg te laten en te veranderen, terwijl zij tevens in

het Kerkelijk Leerftelfel van den Schrijver vele plaat-

fen moesten aantreffen, welke voor hunne Gemeen-

ten niet bruikbaar waren. Evenwel is het niet te

verwonderen , dat dit werk met zoo algemeene toe-

juiching van verfchillende Godsdienflige gezindten

ontvangen is. Onder alle beoefenende en ftichtelijke

Gefchriften, van die eeuw, is het ongetwijfeld het

beste , en met de minfle vlekken bezoedeld. Het

bevat zeer vele Zedefpreuken , welke verdienen in

het geheugen geprent te worden. Met één woord ,

THOMAS fprak uit een eerlijk, voor het Christen-

dom, zoo als hij het kende, ijverig hart, en heeft

daarom ook tot het hart van duizenden gefproken.

M 3 Voor
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V Voor de Christelijke Zedeleer , hoe groot ook der-

BOEK zelver invloed zij op den Burgerlijken , Kerkelijken

Hoofdft. ^1^ Zedelijken ftaat der Christenen^ werd in deze

na C. G, eeuw ook weinig wezenlijk nuttigs opzettelijk ge-

tori^^7
^^^^^'^'* ^^ vroeg werd zij verbasterd, en onder be-

gunfiiging van het onderfcheid, het welk men maak-
Zedeleer. j-g tusfchen Euangelifche Geboden en raadgevingen

,

misvormd in eene Monniken -godzaligheid; te gelij-

ker tijd verzonk zij onder eene menigte van uitwen-

dige Bijgeloovige oefeningen ; de Mystiekery mis-

vormde haar in een gevoel of bevinding van het hart

en der verbeeldingskracht; de Scholastieken kleedden

haar in een zoogenoemd Wijsgcerig gewaad, en ont-

vouwden de koude fpirsvinnigheden en beuzelachtige

vragen; en fielden de Zedeleer zamen uit Patris-

tischtheologifche en Aristotelischmorale deugden

;

evenwel ondernamen fommige regtfchapene mannen

,

van tijd tot tijd, haar meer lichr,.meer flerkte en

algemeene nuttigheid , door hunne Schriften , te ge-

ven, doch in het beoefenen van den Bijbel en men-

fcheiikennis, zelfs in een bruikbaar voordragen van

hetgeen waar en goed is, bleven zij nog veel te

kort fchieten.

WILLEM Onder de genen, die dit gedeelte der Godgeleerd-

VAN LI-
j^ej^ behandeld hebben , verdient in de Xllide eeuw

ONS.
,

....

WILLEM VAN LioKS ecue voomame plaats. Hij was

een Franjche Dominlkaner ^ en zijn naam guillau-

ME PERAUT, met den bijnaam van lions, fchoon

men daar uit niet me: fomr/r'gcn mag befiuiten, dat

hij /^atsVisfchop van Lions zou geweest zijn. Hij

fcijrcef eene Sumna de virtutibus^ nog voor het jaar

1250.
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1250. In dezelve handelt hij eerst van de deugd 'm V

het gemeen, waar hij onder anderen deze aanmer- ^^*
king'maakr. dit hetgeen de Wijsgeeren virtus^ deugd rioofdft.

noemen, \\\ den Bijbel veelal gratia^ genade heet; t^a C. O,

om reden dat de deugd in tweederlei betrekking kan
^^^^ x/iy^

befchöuwd worden, in betrekking tot God, van ^

wien zij komt, in welke betrekking zX] genade is, of

een goed van God aan den mensch gefchonken , het

welk hem en zijn werk aan God aangenaam maakt;

( honum a Deo graüs datum , hahentem fe Deo gra-

tum faciens , et opus ejus gratum Deo reddens. )

Vervolgens handelt hij van de drie Theologifche

deugden , geloof, hoop en liefde , van de vier hoofd-

deugden, Qcardinales') voorzigtigheid , matigheid of

kuischheid, dapperheid, geregtigbeid ; eindelijk: van

de zeven gaven des Heiligen Geestes, en van de

zeven zaligheden.

Deze Zedeleeraar onderfcheic^t zich van andere

Scholastieken voordeelig , dat hij , in plaats van fpits-

vinnige vragen, meer beoefenende aanmerkingen bij-

brengt, zonder echter de noodige nadere bepalincen

te vergeten. Hij heeft ook de beweegredenen tot el-

ke deugd, en de middelen, om dezelve te bevorde-

ren, en hare uitoefening gemakkelijker te maken,

knap genoeg opgezocht. Zeer dikwijls heeft hij zij-

re ophelderingen en bewijzen uit plaatfen van den

Bijbel en der Kerkvaderen , en niet zelden ook uit

oude Romeinen getrokken, en boven dien openbaart

hij eene niet geringe kennis van het menlchelijke

hart. Voor het overige, heeft hij ook vele gebre-

ken met de Schrijvers van zijne eeuw gemeen; on-

M 4 be-
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V bekwaamheid in het uitleggen der Schrift , en van
BOEK daar het verkeerd verflaan van eene menigte Bijbel-

Hoofdft. plaatfen; ftrengen ijver voor het heerfchend Leer-

m C. G. ftelfel, en tegen alle deszelfs partijen; onbegrensde

Jot jjj^]
verëering der Kerkvaderen; ligtgeloovigheid aan de

" Legenden der Heiligen enz.

GXKsoN, GERSON, die de Mijstieke Godgeleerdheid met de
als f^'^'^^-

Scholastieke^ welke hii zuiveren wilde, verbond,
leeraar.

' •' -> t

was even daarom ook geneigd, om de Zedeleer van

het Christendom op te helderen. Hij heeft de denk-

beelden van dezelve ontwikkeld, in een klein ge-

fchrift : Definitiones terminormn ad Theologiam mo-

ralem pertinentium , in het welk deze en gene din-

gen voorkomen , die bruikbaar zijn voor den eerst-

beginnenden, raaar het meeste is laf, en gedeelte-

lijk naar het Scholastiek ftelfel, gedeeltelijk naar

Mijstieke voorbeelden gedraaid; zonder dat men

echter het goed oogmerk des Schrijvers om nuttig

te wezen , behoeft te outkennen. Eenigzins geluk-

kiger is hij gcflaagd met zedelijke regelen^ welke hij

onder 157 artikelen, doch, gelijk hij ?elve bekent,

2onder orde en zamenhang, heeft opgefleld. Zes

voorlezingen , welke hij gehouden heeft over het gees-

telijke leven der ziel ^ worden ook onder zijne Ze-

delijke Schriften geteld. Doch veel wordt daar in

overhoop gehaald, het welk tot het geestelijk leven

niet behoort; het een en ander heeft wel een wijs-

gerig voorkomen, maar zulke plaatfen geheel niet,

zoo als de volgende is : „ God heeft aan de Heil.

„ Maagd een moederlijk gezag gefchonken; zoodat

„ men zeggen kan, dat zij een moederlijk regt op

„ God
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„ God heeft, door de mededecling der eigenfchap- V
,, pen; even als of God aan haar, als een Zoon ^^^^

Vlil
„ aan zijne Moeder, onderworpen ware." Hoofdfl'.

Voor het overige bleef de Zedeleer der Scholas- na C. G.

tkken bil het oude, zoo als men ze als een Aan- •'^J'"'°^^»' lOc 1517"
hangfel der Leerftellige Godgeleerdheid, eene bloote

Leere van deugden en ondeugden , ontmoet bij lom- Destruc-

, .. , TT -1 • •• toriumvi'
BARD , en nog meer bij den Heil. thomas m ziine

lioj-uoi.

Secunda Secunda; en zoo als zij beftaat in ontelba-

re distinctien en vragen , terwijl het geheel in grond-

regelen en begrippen , in verband en volledigheid,

een los gebouw is, waar van eenige hoofddeelen ge-

heel zonder eenigen grondflag in de lucht zweeven.

Men was echter tevens bedacht , om de Pre-

dikers, die voor het Volk fpreken moesten, maar

wier hoofd door de haarkloverijen der Scholen dui-

zelig en verward was geworden, tot zedekundigen

te vormen, en in 't algemeen hun Geestelijke Boeken

van zedekundigen inhoud te bezorgen. Hier toe be-

hoort een werk, genoemd Destriictorium vitiorum,

verjiooringswerk der ondeugden , hetwelk in de laat-

je twintig jaren der XVde eeuw ten minsten zeven-

maal gedrukt is geworden. Het beftaat uit acht

deelen; in het eerfte wordt gehandeld van de zon-

de in het gemeen; in het tweede, van de erfzonde

en in de zes overige van de zonden van onmatig-

heid, weelde, geldgierigheid
, geestelijke traagheid,

hoogmoed, nijd en toorn.

Ook verfcheen er eene foort van zedekundig Woor- pios the-

denhoek ten dienste der Predikers, onder dezen titel: ologiae.

Fios theologiae , in een Deel in klein Folio , in het-

M 5 wJk
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V welk een aantal woorden en (lukken der zedekunde
BOEK kortelijk verklaard, door voorbeelden en geliikenis-

Hoofdd. f^n opgehelderd, en ook door vele Bljbelplaatfen ea

na C. G. aanhalingen uit Kerkvaderen met het gewone zamen-

•[^j j.'i^*
(lel overeengebragt worden. Zie hier eene proeve

- der behandeling. Onder het woord Choreae worden

de menigvuldige zedelijke nadeelen opgeteld , welke

de danferesfen aanrigteti , die het leger van den Dui*!-

vel wapenen aanbrengen. Wanneer een Heer voor

eenen krijg beducht is , gebiedt hij zijne onderda-

nen, om op eenen Feestdag hunne wapenen te ver-

toonen, en zoo laat de Duivel op Vierdagen de Jon-

ge lieden de wapenen der dartelheid dragen. De
Sprinkhanen in de Openbaring van joannes, die

uit den rook der put voortkomen , zijn de dansfe-

resfen , die zich naar zijnen wil bewegen. Want

vrouwen zijn ééns vooral zijne voornaamfle wape-

nen. Het is beter op Feestdagen te ploegen en te

fpitten, dan te danfen. Daar zijn zes redenen,

welke de fchadel ijkheid van het danfen bewijzen;

onder anderen zondigt men daardoor eenigermate te-

gen al de zeven Sacramenten.

Andere Het was waarfchijnelijk met hetzelfde oogmerk,
zedekun- ^^ ^j^ armoede der meeste Predikers te hulp te ko-
dise wer-

ken. Dien 5 6^ ^"^'^ hunne voordragt meer verfclieidenheid

te geven , dat men ook uit het Dierenrijk eene zede-

kunde ontleende. Zoo had, in de Xlllde eeuw, de

J^edzrhndfche Dov.üniknner thoimas van kantiöi-

PRAT alle pligten der Christenen ontdekt in de Na-

tuurlijke Gefchiedenis der Byen ; dus fchreef ook de

Zwabifche Domhiikaner en Frior te Bazel ^
joan

NI-
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NiDER of NYDER, die Omtrent het JAar 1440 geftur- v
ven is, zijnen Formicarius , in welk Boek hij in °^^^

een gefprek tusfchcn een Godgeleerden en een Lui- Hoofdfl,

aard, de Mieren als zedeleeraars der Christenen f^^a C. G,

voorft.kie. Deze nider. heeft zich ook nog door
'ot'^f?^^*

andere zedekundige Schrifren, verdienstelijk zoeken —

—

te maken , waar in men veel goeden wil , maar even

zoo veel bijgeloovige als zuivere Christelijke Voor-

fchrifren vindt; hij fch reef een Boek over de Gees-

telijke melaatsheid ^noz\\ een werk Super decem prae-

cepta Decalogi ^ legis Praeceptorium nuncupatum.

Daarenboven heeft hij Preeken nagelaten op de Hei-

lige dagen (^Sernwnes de Sauctis.^ Deze Domini-

kaner bedient zich dikwijls, gelijk reeds fommigen

van zijne Voorgangers gedaan hadden, ook van

voorbeelden uit de Heidenfche Wereld , om Christe-

lijke zedelesfen daaruit afreleiden. Met eene groote-

re vvijdloopigheid, en dikwijls zonderling genoeg,

gefchiedt dit ook door den onbekenden Schrijver van

het werk : Gesta Romanorum ciim applicationihus

moralifatis et mijsticis ^ het welk verfcheidene kee-

ren gedrukt is.

Gevvigtiger nog, dan de wetenfchappelljke of ook Cafuisti-

der gegronde behandeling van de zedeleer, was voor '^''^ of Ge-

de Geestelijkheid van deze lijden, en bijzonder voor i^er^

de Biechtvaders , het onderzoek en de he(lisftng van

gewetensgevaïlen. Deze wetenfchap , waaruit allengs

de zoogenoemde Cafuistifche Godgeleerdheid ge-

vormd is , werd , door de menigvuldig voorkomende

gevalien in den Biechtftoel, en door de handelwijze

der Scholastieken zoo moeijelijk en verward, als on-

OliC-
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V ontbeerlijk voor eene menigre Geestelijken, De oude

BOEK Boetboeken hadden flechis van verre daar geringe
VIII

Hoofdft. aanleiding toe gegeven. Maar federt dat de Oor-

na C. G. biecht , de Scholastieke Godgeleerdheid en het nieu-

II^jTjÏ' ^^ Sacrament der Boete waren opgekomen , had

men heel andere Handboeken noodig. In de Xlllde

eeuw fchreef raymund van peniafort zijn be-

roemd werk, hier toe behoorende: Summa de poe'

fiitentia et Matrimonio , ook Summa Raijfnundiana

genoemd. In de XlVde eeuw vermeerderde het ge-

tal der Summae cafuum conscientiae; twee van wel-

ke een bijzonder aanzien verworven hebben. De

ééne van astesanus, een' Minderbroeder, uit Asti

in Piemont ^ die omtrent het jaar 1330 geftorven is,

waarom zij ook Summa Astefana of Astenfis ge-

noemd wordt. De Canones poenitentiales
, feu re-

guïae directivae
^
qiiarum notitia vïris ecclefiasticis

va/de necesfaria est ad poenitentias delinquentihus

imponendas , welke gewonelijk bij de Decreten van

gratianus gevoegd worden, zijn ook uit dit werk

ontleend. Het tweede Handboek van di^, foort is

afkomstig van bartholomeus de S. Concordioy

een' Dominikaner en Doctor in het Kerkelijke Regt,

uit Pifa^ die het daar in het jaar 1338 voltooide;

waarom het ook Summa BarthoJina , Pifanella ,

Magistruccia heet. Uit dit Boek nam de Francls*

kaner Munnik angelus carletus de clavasio ,

naar een ftadje van dien naam in Opper • Italië ^ die

in het jaar 1485 overleden is, zijne gewetensgeval-

len in de Summa, welke hij naar de orde van het

Alphaben opuelde; en die naar zijnen nnam Summa

Ati'
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AngeUca^ ook door hem Zelven, genoemd, en fe- V

dert het jaar 1476 te Venetië^ tot het jaar 1499, ^l^
eenëiir.vvintigmaal in druk verfchencn is. Het op- fioofdit.

Ichrift van dit werk. Summa Angelica ^ de cafibus'^^^- G.

comcientiae ^ cum additionibus mviter additts bevat
jj^j. ^/^^'

deszelfs geheelen inhoud niet. Men vindt 'er irou- .

wens niet alleen gewetensvragen , mnar ook Scholas-

tiek-Godgeleerde, Regrsgeleerde , zoo wel uit het

Roomfche als uit het Kamnieke liegt in. Zoo geeft

bij voorbeeld het woord Ahhns aanleiding tot 27 vra-

gen , als: van wien en uit welk Klooster moet hij

verkozen W'orden? Wie moet hem bevestigen en in-

zegenen? Kan een Abt twee Kloosters bellaren?

Kan hij aan het Volk plegtig den Zegen geren ? Kan

hij zijne Monniken verdrijven en verbeteren ? Waar

is hij eigenlijk toe verpligt? enz. Opmerkelijk is

het, dat deze Monnik den Kerkelijken Schat, uit

welken de Afliat geput zal worden, niet erkent, de-

wijl de verdienden der Heiligen boven de waarde

(^fupra condignum} -beloond zijn geworden; maar

wel denzelven alleen uit de verdienften van Chris-

tus afleidt , van wien één enkele druppel bloed of

zweer genoegzaam zij , om alle voorheen begane of nog

te begane zonden te verzoenen. Men ziet uit deze

voorbeelden genoegzaam , dat door zoodanige onder-

zoekingen en verwijzing naar het Kerkelijke Regt en

naar Scholastieke meeningen , voor een twijfelend of

dwalend geweten weinig gezorgd is geworden.

Uit de gefteldheid van de geloofs - en -zedeleer der Predica-

Christenen van deze eeuwen , kan men gemakkelijk ^^^n»

ramen, van welke gevolgen dit alles geweest zij

voor
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V voor de openlijke voordragt vaq den Godsdienst

\f^Jl Lnj het Prediken in de Godsdienstvergaderingen , zijnde

Hoofdft. ^^^ <^s Mijsrieken genoegzaam alleen , die nog eenig-

na C. G. zins llichtélijke Predikatien leveren konden. Geraee-

l^^'^j^J'^*
nelijk gelooft men onder de Proteftanten , dat de eer-

11e eeuwen van dit Tijdvak, bijzonder de Xllde en

X[]Ide, heel arm geweest zijn in Predicaiien. Ook is

het waar, dat de Bisfchoppen meestal groote Heeren

en Vorften geworden, zich weinig met het Prediken

bekommerden, waar toe hun Ambt echter, volgens

deszeifs oorfprong, hen verpligtte; hunne Kammni'

ken en Domheeren waren er insgelijks te aanzieneUjk

of te rijk toe; evenwel waren 'er eenige Bisfchop-

pen, Aartsdiakenen en andere hoogere Geestelijken,

die nog gepredikt , en zelfs daardoor roem behaald

hebben: hildeeert, Bisfchop van Mans ^ in den

aanvang der Xllde eeuw, heeft eene aanzienelijke

verzameling van Preeken nagelaten, deels op de ge-

wone Kerkelijke Feestdagen, deels op Heilige dagen

,

deels over allerhande ftoffen (^Sermones de Tempore

^

de Sancth et de Di'verfis

;

) ook anderen , geoi-

FRoi, (of Godfried) Aartsbisfchop van Bour-

deaux, gilbert de la porree , Bisfchop van

Poitiers ^ joan van bellême , Aartsbisfchop van

Narbonne, naderhand van Lions ^ maurice (of

MAURiTs) van Suilt, Bisfchop van Parys, aimade-

us, Bisfchop van Latifanne, gebouin, Aartsdiaken

van Troijes enz. , allen uit de Xllde eeuw. Onder

de gewone Parochiepriesters fchijnen 'er nog minder

vlijtige en bekwame Predikers geweest te zijn, even-

wel zijn 'er ook onder dezen uitzonderingen. Zeer

be-
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beroemd" is in de XHde eeuw door zijnen iiver en V
kracht van wellpreken foulques , Pfarheer x^NeuiU '^J^}^

ly , in liet Bisdom van Farys
, gemeenelijk 3Iagis- Hoofdft.

ter FULCO genoemd; deze toog vele landfciiappen ^^ C. G,

van Frankryk door, en predikte even zoo vrijmoe^ Jót i<i7.'

dii^ tegen de buitenlporigheden der Bisfclioppen, als

tegen de ondeugden der mindere Geestelijken.' Hij

overleed in het jaar 1200. üe Monniken hadden tot

hier toe al dikwijls in het Prediken uitgemunt, thans

werd zelfs de Orde der Dominikanen bijzonder met

dit oogmerk ingefleld , om voornamelijk tegen de Ket-

ters te prediken ;,• waaroiil zij öok Predikheer-m genoemd

werden, 1 Doch net is ,èene andere vraag, cf deze

Preeken .verftaaiib-nir en treffend gehouden werden?

Wij hebben ook maar weiüige voorbeelden van Pree-

ken in de Moedertaal des Volks, het groote getal

is in het Latijn gefield , en werd gehouden voor

Geestelijken en Monniken, tenvijl flechrs fomtijds

uittrekfeis uit dezelve aan het Volk ia de gebruike-

lijke taal werden medegedeeld. Eigenlijk hadden ook

de Leeken, naar de denkwijze dier tij.len, zoodanig

onderwijs niet volftrekt noodig. ilun Geloof was

begrepen in de Apostolifche Geloofsbelijdenis; hun

Gebed in het Onze Vader en de Groetenis des En-

gels aan mauia, en eindelijk onderhielden en bewe-

zen zij hunne Godsvrucht door de Biecht, de Com-
munie, het ter Misfe gaan. Vastendagen, Aalmoe-

zen aan Kerken en Kloosters, aanbeveling aan de

Voorbidding der Heiligen, en Bedevaarten; gelijk

hun diep ingeprent was,

. Misfchien zal het menigen Lezer vreemd voorko-

men.
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V men, uat ook abelard, die vermaarde Wijsgeer,

BOEK Preekeii heeft opgefteld , doch uit derzelver titel:

Hoofdft Sernwiies per annum legendi ad Virg'r.ies paracli'

na C. G-. tenfes in Oratorio ejus conftliutas , en uit het aan-
jaario73 njj-gjjgj^

^^j^ ^iine Broederen ziet men , dat hij de-
tot 151 /. ^ -^ 3 J

.. zelve; als Abt van het Klooster van den Heiligen

GiLDiüS gehouden , en vervolgens ten gebruike der

Nonqen in liet. Klooster P<ïr(?c/^/«^, hetwelk hij voor

2ijne HELOiSA. bezorgd had,.. overgelaten heeft. In

deze Preeken brengt abelard '^A^ele Bijbel pi aatfen bij

,

-alhoewel zij niet altijd goed verklaard zijn; 'er. ki>

.men nuttige zedelesfen , en flechts vi^einig. 'Bijgeloof

in vóór. Opmerkelijk is de volgende plaats in de

XXXlfte van deze Leerredenen , waarin hij vrij Ipot-

achiig zijn misnoegen te kennen geeft over den Heiï.

NORBEkT 5 en deszelfs medgezel forsit , die langen

tijd op hunne knieën gebeden hadden, om het vvon»-

der der opwekking van eenen dooden -te volbrengea^

en die eindelijk onverrigter zake waren opgeftaaii ^

en zoo onbefchaamd geweest waren, dat zij 'dè

fchuld der mislukking op het ongeloof der omdan-

ders fchoven. „ Eenvoudige menfchen," dus ver-

volgt ABELARD , ,, kunnen door zulke lieden fom-

„ tijds wel bedrogen worden; maar ons kunnen de-

5, ze Kwakzalvers niet misleiden. Wij kennen alle

„ hunne bedriegelijke kunstgrepen; wij weten bg

5, voorbeeld, hoe zij het .aanvangen, om kleine

5, koortsjes en andere onpasfelijkheden te genezen.

„ Zij weten knap onder het eten van zulke zieken

„ dienftige geneesmiddelen te mengen, en dan Ge-

5, beden en Zegeningen over hen uit te fpreken.

„ Wor-
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^) Worden 2ij gezond , dan fchrijven zij dit aan hun- v
5, ne verdienften toe, maar blijven zij ziek, dan »oRtt

5, fchiiiven zij de Iciiuld op het klein geloof der
}jo,^'fyi^

), zieken* '* De vereerers van den Heil. norbert na C. G*

moeen deze aanmerking aan eene wraakzuchtiffe las- P=^'''°/3»
^ ° '^

tot 1517.
lering toefchrijven , ondertusfchen kan zij wel dik- ,

wiils te pas komen bij vele wondergebeiirtenisfen iii

de Kerkgefchiedenis voorkomende.

De Preeken van bernhard van Chïrvaux zijn

rijk in Zedeiesfen, en nadrukkelijk, maar hij kunftelc

niet zelden aan Bijbelplaatfen en Dijbelfche Zedeleer;

hij zoekt al te gaarne geheime beteekenisfen op; en

voert ook woordfpelingen en ver gezochte tegenftel-

lingeii aan ; waardoor hij dikwijls krachtige verma-

ningen flaauw maakt»

De Kardinaal p.onaventürA vertoont zich in zij-

ne Preeken , als een' Lofredenaar der Heiligen , en

een navolger van den Heil. bernhard in de Mij-

.fiiekerij. Hij zoekt in zijne wijze van voortelling

niet min ijverig , dan deze beroemde Abt , de Chris-

telijke Godzaligheid te bevorderen; en a1zoo hij een

vlijtig gebruik maakt van de Heil. Schrift , zoo kon

het niet misfen, hoe gering ook zijne kennis in der-

zelver ware uitlegging was, of hij moest, bij de

zedelijke waarheden, welke zij leert, het doel dik*

wijls vrij gelukkig treffen. Doch, naardien hij tê

gelijk Scholastiek was, zoo mengde hij ook dikwijls

fpitsvinnigheden onder zijne leeringen en lesfen; zij-

ne uitdrukking wordt moeijelijk , tusfchen beide bar-

baarsch , zoodat de titel van eene verzameling van

Zijne Predikatien, gedrukt te Bazel 1562 , 410, naat

^X. DEELé N waar«
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V waarheid is : Sertnones de communi fanctorum fuh-

BOEK
tilisjimi atque formales. In de tweede derzelve,

Hoofdll handelende over de deugd van nederigheid
, prijst hij

na C. G. deze deugd aan met de volgende gronden ^ in dezen

tm"si7 barbaarfchen ftiji :
' Humilitas est animae iJlutnina-

———" tiva, quia disponit animain ad divinam refulgert'

tiam; est omnium maJorum eradicativa; est omnis

nostrae virtiitis et operationis fortificdtiva ; et om-

nis fpiritualis augmentativa ; est honorum ctistoditi-

va; est mentis eonfolativa.

Het was eene nieuvv^e gewoonte van fommige bij

uitnemendheid geachte Predikers van deze tijden

,

welke in het vervolg nog meer in zwang raakte, dat

zij vele plaatfen uit Romeinfche Schrijvers inlasch-

ten , welke zij bij name aanhaalden. Niemand fchijnt

dit menigvuldiger gedaan te hebben dan helinaud,

een Cistercienfer Monnik in het Bisdom Beauvais^

die in het jaar 1227 gedorven is. - cicero , te-

HENTIUS , VIRGILIUS, HORATIUS , LUCANUS , SE-

NECA en juvENALis, verfchijnen dikwijls in zijne

Preeken: Sermones XXVIII de variis festivitatibus

et argumentis. Men vindt 'er ook fporen van in

de Preeken van hildebert van Mans ^ die de

Spreuis van den Dichter aanhaalt:

Filius ante diem patrios inquirit in annos.

Homile-
tica van

GÜIBERT.

zonder nogtans den Dichter te noemen.

Men vindt uit dezen tijd twee werken , welke aan^

wijzingen en voorfchriften omtrent het Prediken be-

vatten. Het eerde is van alain den Grooten of

ALAIN van Rysfel: Summa de arte praedicatoria

;

het
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het andere van den Abt guibert : Liber quo or^ V
dine Sermo fieri debeat. Hij begint dit werk met . ??^^

eene beflraffing der genen, die liet leeren en onder- HoofdH.

wijzen nalaten , zelfs behoorde elk Godvruchtig en "^ C. G.

Geleerd man te leeren, ai behoort hij niet tot denJ^j^Lj?]

leerfland , God heeft toch de dwaasheid van den - *

Profeet wel door eene Ezelin beftrafr. Vervolgens

dringt hij 'er op aan, dat het Boek, uit het welk

de Prediker zijne rede ontleenen moet , een rein ge-

weten is , opdat het aandenken aan zijne eigene zon-

den hem niet beangftige, terwijl hij anderen goede

lesfen voordraagt. Voor de Preek behoort bij hem

ëen gebed vooraf te gaan , opdat het hart van lief-

de Gods brandende, ook zijne gedachten over God
vurig uitdrukke , en de harten der Toehoorderen

ontvlamme. Trouwens, daar eene lauwe en flauwe

Preek den genen zelfs niet eens bevalt , die ze doet

,

zou het zeer te verwonderen zijn , als zij anderen be-

vallen en opwekken kon. Zij mag ook niet te lang

zijn , omdat zij door herhalingen , of vermenging

van velerhande onderwerpen, vervelend zou worden.

Verders vermaant GuinFRT den Predjker, zoo wel

voor Ongeleerden als Geleerden te zorgen , door niet

flechts zaken, bevatbaar voor den eerften voor te

dragen, maar ook verhevene onderwerpen duidelijk

te maken. Daar is vierderlei foort van uitlegging der

Heil. Schrift, de Gefc'iedenis ^ de Allegorie^ de

Tropologie en de Anagogie. Onder deze is de 7>o-

pologie of Bloraliteit de nuttigfte ter bevordering

van den inwendigen mensch , en te gelijk de ver-

ftaanbaarfte enz. „ Geen foort van Prediken ," zegt

" * N 2 GUI-



ic6 K E Pv K E L IJ K E

V GUiBERT, „ dunkt mij heilzamer te zijn, dan ókf

y^^j
welke den mensch an.ii zich zelzen vertoont , en

Hoofdft. hem , wanneer hij buiten zichzelven vetftrooid is , in

na C. G zijn binnenfle , dat is , in zijn gemoed terug brenst

,

Jaario/^.
, . .

'
o & »

tot 1517. "21" overtuigt, eenigermate afgefchilderd voor zijn

' gezigt fielt." — 0\^erigens is het wel heel nuttig,

den mensch , die in ondeugden verzonken is , de on-

uitrprekelijke en eeuwigdurende ftrafFen der Hel voor

te houden. Doch veraf zijnde flirafFen fchrikken den

zinnelijk dierlijken mensch niet lang af, omdat hij

ze nog niet ondervindt. Men moet hem dus veel-

meer al het kwaad en nadeel voordellen, met welke

de ondeugd in dit leven verzeld gaat : die angftige

onrust, die vrees, die wroegingen van het geweten,

het knagend naberouw en dergelijke, hetwelk deels

de misdaad voorgaat , deels op dezelve volgt. Dan

kan de wellustige voor zoo woedende pijnigingen

vreezen , welke hij voor een zoo kort vermaak lij-

den moet! Met dergelijke aanmerkingen fluit gui-

BERT dit klein geichrift, het welk eigenlijk tot eene

Inleiding moet dienen voor vier vnn zijne werken:

Moralïum Genefeos Libri X. Tropologlarum in

Hofeam Libri lil. Tropologiarum in Amos Libri

III. Tropologiarum in Lamentationes yeremiae Li'

her. Doch in deze toont GUiBERT,even zoo min,

als andere Leeraars van deze tijden, den Prediker

tot eenen bevattelijken en ftichtelijken Schrifivcrkla-

rer te kunnen vormen , gelijk hij eigenlijk hoort te we-

zen , en de weinige algemeene Voorfchriften in zijne

Inleiding, en de daar mede gepaard gaande wenken,

hebben voor den Prediker meer waarde, dan al die

ge-
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gedwongene Moralia en Tropologlae over de Bijbel- V
, , BOEK
boeken. YJU

In de twee volgende eeuwen van dit Tijdvak, de Hoofdfï.

XlVde en XVde, ziet men eene vermenging en wor- ^^ C. G.

deling van goed en flecht , een dieper verval aan de
J^^ j^,^^

eene en pogingen om zich te verheffen aan de ande-

re zijde ; maar bij flot een zoodanig overwigt eencr
J^gj^'^^^^JJj,

verkeerde en voor eigenlijke Christenen onbruikbare tauler.

leerwijze, dat men reden had te vreezen, dat dezelve

eene betere leerwijze nog lang verdringen zou. De

M'ijstkken waren onder de openbare Leeraren van

den Godsdienst ook thans bijna de cenige, welke

in hunne Voordellen tot den eerden grond der

Christelijke Godzaligheid, de verbetering van het

hart, terugleidden, zoo ver zij zelve daar een dui-

delijk denkbeeld van hadden , en met de XVde eeuw

fcheen iets van het licht, hetwelk uit de oudheid

begon optevvakkeren 5 ook op fommige Predikftoelen,

gevallen te zijn.

Onder de Predikers van de XlVde eeuw munt

-reeds boven al de anderen jüan tauler of thau-

LER uit, Domlnikaner Monnik te Keulen en nader-

hand te Straatsburg , dien men zelfs in later tijden

zeer rijkelijk geprezen heeft , omdat hij , hoewel

geenszins vrij van de gebreken der Mijftieke Godge-

leerden, evenwel van hetgeen in de Mijftieke God-

geleerdheid goed was , een ernftiger en levendiger ge-

bruik had weten te maken , dan anderen. Hij over-

leed, blijkens zijn Graflchrift, dat nog voorhanden

is, in het jaar 1361. Zijne Predikatien zijn gedeel-

telijk over Zondags -Euangelien en Epistelen, ge-

N 3 deel-
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V deeltelijk op Heiligedagen gehouden, oorfpronkelijk

y°^j in de taal der landen, waar hij geleefd heeft, na-

Hoofdft. derhand zijn zij in nieuw Hoogduitsch overgebragt,

na C. G, de Karthuizer Monnik laurentius surius vertaal-

tot 1517*'^^ 2^ ^" ^^f Latijn; zij zijn ook in het lialiaansch

-' en Nederduitsch overgezet.

Achter de Augsburgfche uitgave (laat een histo-

risch berigt, het zij van taüler zelven of van een'

zijner vrienden en vereerers , hoe hij van tijd tot tijd

200 ver gekomen is , om zoo geestrijke en roerende

Predikatien te houden , waartoe hij te voren geheel

geene bekwaamheid had. In het jaar 1340, dus be-

gint dit verhaal, predikte een Meester der Heilige

Schrift (of Doctor der Godgeleerdheid: Deze is

TAULER zelve;) met veel toejuiching, welke hem

heinde en ver beroemd maakte. Zekere Leek, maar

een begenadigd man , werd driemaal in den flaap

vermaand, om hem te gaan hoorea, hoewel hij 30

mijlen van hem af was. Dit gedaan hebbende, gaf

God hem te kennen , dat deze Leeraar wel een lief,

zachtmoedig en goedhartig man.. was, die ook goede

kennis in de Heil. Schrift had; maar dat hij r,og

duister was in het licht der genade. De vreemde-

ling, wien dit jammerde, verzocht hem toen, dat

hij in eene Preek onderwijs van hem mogt ontvan-

gen , hos de mensch tot het naafie en hoogfle , zoo

veel het in deze wereld mogelijk zij ^ komen kan.

Eerst weigerde de Leeraar van zoo hooge en voor

de meeften onverflaanbare dingen te prediken; ein-

delijk voldeed hij aan dit verlangen. Hij beloofde

zijnen Toehoorderen , niet veel Latijn te zullen

fp-e-
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[preken; maar alles, wat hij zeggen zou, uit de V
Schrift te zullen bevestigen, en naar dezelve te too- "°^^

nen , welke de beste, ware, ver/handige, f^r//'cA/e Hoofdft.

aanfchouwende menfchen zijn , die hier doorgebroken "^ Ci G.
• 1 . r^ j ^ n. 1

Tanrio73.
Zijn, en zich aan God op eene Jfervende wijze over-

^^^ 15 17,

gelaten hebben. Hij noemde vierentwintig eigen —
fchappen , welke zulk een mensch hebben moest

,

welke vrij duister uitgedrukt werden. Maar de Leek,

die deze Preek gehoord had , verzekerde den Leer-

aar, dat hij door dezelve in het goede meer verhin-

derd dau gevorderd was , dat de Leeraar zich tot

hier toe door de letter had laten dooden ; dat hij de

liefelijkheid van den Heil. Geest nog niet gefmaakt

had, en nog een Farize'ér was. De Leeraar erken-

de de waarheid hier van , en was begeerig , om te

weten, hoe de Leek aan zulk een leven gekomen

was. Deze antwoordde , dat het eerfte , war hem

geholpen had , was , dat God in hem eene goede

,

geheel gelatene , grondelooze nederigheid vond. Maar

als hij vervolgens zijn Hgchaam met zoo veel flreng-

heid behandelde , dat hij er ziek door werd , om de

oude Heiligen na te volgen; ontdekte hem eene ftem

uit den Hemel, dat dit op des Duivels raad ge-

fchied was , en gebood hem , zich veelmeer aan God

ter oefening over te geven. Daarop gaf God , tot

wien hij zich in het gebed wendde, hem, dat de

Rede bij hem vol klaar verftand werd; tevens werd

hij van alle zijne verflandelljke Rede beroofd; en in

den korten tijd, dat dit gebeurde, vond hij meer

waarheid en ligtvolle onderfcheiding , dan de Leer-

aar in alle lecre, tot aan den jongden dag, met den

N 4 mond
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V mond en met alle natuurlijke kunsten of lesfen hem

^EK 20U kunnen zeggen. Nog verlangde de Leeraar te

Hoofdil. weten, hoe hij de hoogfte volmaaktheid des levens

na C. G. zou kunnen bereiken ; waarop hij van hem eenige

toi IK17
Voorfcliriften , op het Alphabet gefchikt, ontving,

•- welke hij als een kind van buiten moest leeren , waar

toe hij hem vijf weken gaf, met vermaning, om het

Kruis van christus op zich te nemen ; van zijn

hoogmoedig , zinnelijk verftand , hetwelk hij door

de Schrift had , af te fiaan ; gedurende dezen tijd

niet te ftuderen, noch ook aan zijne Biechtkinderen

eenigen raad mede te deelen , maar daar tegen God-

vruchtige Oefeningen te ondernemen , en Overden-

kingen over het Lijden van christus te maken; al

het zijne te verkoopen , en alles , wat hem lief was

,

te laten varen. De Leeraar volgde zijne vermaning

,

maar werd, bij deze levenswijze, van alle zijne vrien-

den en Biechtkinderen veracht; ook viel hij in eene

ziekte. Thans verzekerde de Leek hem , dat hij op den

regten weg was; maar raadde hem tevens , zijn uitgeteerd

ligchaam wat betere fpijze te geven , en zijne Boe-

ken niet te verkoopen; maar alleen te verpanden.

Na dat tauler op deze wijze bij de twee jaren

in groote aanvechting , algemeen veracht , arm , ein-

delijk ook zeer ziek, doorgebragt had; hoorde bij

eene (lem , die hem toeriep , dat hij vasten moed en

vertrouwen op God zetten zou, die dengenen ook

naar de ziel gezond maakte, welken hij naar het

ligchaam genas, onverziens verloor hij zijne zimie'

lijkheid en verftand; maar toen hij zijne bewustheid

wederkreeg, ondervond hij naar biimen en naar bui-

ten
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ten nieuwe krachten , en ook nieuwe kundigheden. V
De Leek , welken hij liet ontbieden , verklaarde hem, ^P.^.'E

dat hij nu eerst de ware groote genade in God ge- Hoofdfl.

vonden had , en van dezelve geroerd was gewor- "^ C. G.

den; thans kwam zijne leere van den Heil. Geest; 'ori?!?!
hij had de Heil, Schrift in zich, en zou nu geene •

ftrijdigheden in dezelve vinden ; thans kon hij ook

met grooter nut prediken, tauler trad werkelijk

met dit oogmerk voor het Volk op; maar toen hij

God bad, om hem in zijn werk bij te ftaan, vloei-

de hij zoo in tranen weg, dat hij geen enkel woord

voort kon brengen. Men fpotte met hem : en her

preeken werd hem door zijne Ordensgenooten verbo-

den; maar de Leek troostte hem, dat de Bruide-

gom zijne liefde en beste vrienden dus behandelde;

en het was een zeker teeken, dat God zijn goede

vriend was ; daar moest , voegde hij 'er bij , nog

zonder zijn weten iets hoogmoedigs in hem verbor-

gen geweest zijn; maar hij behoorde het hem toege-

ichikte kruis voor een* grooten fchat te houden.

Op deszelfs raad verzocht tauler den Prior, dat

hij hem vergunnen wilde, voor zijne Ordensbroede-

ren eene Voorlezing te houden; en deze Voorlezing

drong zoo diep in de Leerftukken van het Christen-

dom in, dat zij bekenden, nooit iets dergelijks ge-

hoord te hebben. Thans veroorloofde men hem,

eene Predikatie te houden; in dezelve Helde hij de

Verbindtenis van Christus met zijne Kerk , onder

het beeld van den Bruidegom en de Bruid , zeer

wijdloopig, half zinnelijk half geestelijk voor. Hij

toonde aan, hoe de Bruid alles opgeeft, om ^tn

N S Brui-
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V Bruidegom te behagen, zij wordt uit- en inwendig.

??J:'t met vele aanvechtingen bezocht, maar zij geeft zich
VIII °

Hoofdlt. s^n ^Jls lijden met volkomene gehoorzaamheid over ,

na C. G. waarop de Bruidegom haar met eenen veel beteren
Tstinoy^

tot 1517° '^''^"^ befchenkt, waardoor zij alle hare gedachten

——— aflegt, en alles verloochent, en zich zelve niet meer

toebehoort. Nu eerst ziet haar de Bruidegom met

onmetelijk groote vriendfchap aan. Zijn Vader leidt

hen beide in de Kerk, en verbindt hen met godde-

lijke liefde, zoo vast, dat zij in eeuwigheid niet ge-

fcheiden kunnen worden. De Heil, Geest is het

gefchenk bij deze Bruiloft ; deze ftort in de Bruid

eene heel zeer overvloedige goddelijke liefde, dat de-

ze liefde in den Bruidegom vloeit, zoodat de Bruid

geheel van zich zelve raakt , en tot in den grond

dronken wordt van liefde, zoodat zij zich zelve ver-

geet , en te gelijk alle fchepfelen in tijd en eeuwig-

heid. Bij deze Bruiloft is in één uur .meer vreugde

en vrede, dan alle fchepfelen in tijd en eeuwigheid

geven kunnen; eene zoo groote vreugde, dat geen

zinnelijk leven, geen vernuft ze begrijpen of ver-

kriigen kan. Toen tauler dit zeide, riep een man

uit: „Het is waar!" en viel voor dood neder.

Ook riep eene vrouw uit het volk hem toe : „ Hee-

re! houd op! anders (terft de man onder onze han-

den." Hij antwoordde haar: ,, Ach lieve Kinde-

ren! indien dan de Bruidegom de Bruid neemt, en

haar te huis geleidt, dan willen wij haar gaarne aan

hem overlaten. " Evenwel beloofde hij te zullen

uitfcheiden , en voegde er flechts eenige vermanin-

gen bij , om den Bruidegom op de gemelde wijze te

ge-
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jgemoet te gaan , ten einde de vreugde der Bruiloft v
en der verkeedng met den Bruidegom te genieten. ^'^^^

Na de Predikatie gaf hij aan eenige goede kinderen Hoofdft.

Gods ligchaam (het Avondmaal.) Maar een aantal ^^ C. G.

van zijne Toehoorders lag als dooden op het Kerk- l^t^WJi'

hof. Toen hij over dezelve zijnen Leek vraagde, «

antwoordde deze lagchende: „ A's zij dood wa-

ren , dan zou de fchuld daarvan l>ij u en den Brui-

degom zijn " Maar des te meer maakte hij hem

opmerkzaam op de wonderen, welke God door heni

gewerkt had, en nog verder werken zou. iVadat hij

acht jaren lang , wasfende in een goddelijk leven , en

verlicht door den Heil. Geest, volgens dezen leerr

trant met zoo ongemeeiie toejuiching gepredikt had,

dat men zijnen raad in alle geestelijke en wereldlijke

belangen vojgde, belpeurde hij aan eene langdurige

krankheid, dat God hem uit de wereld wilde weg-

nemen. Hij droeg het dus aan zijnen vriend, den

Leek , op , om hunne gefprekken en derzelver ge-

volgen , fchriftelijk op te fiellen , doch zonder hem

te noemen, en het Boek ook bij zijn leven niet be-

kend te maken. Ook verzocht hij hem, om zijne

toeftemming, dat bij, indien God het toeliet, hem

ra zijnen dood zou mogen verichljnen en berigten,

hoe het hem ging; welke toeflemming hij ligtelijk

verkreeg. Kort daarna flierf hij onder vreefelijke en

geduchte ftuiptrekkingen , tot ontfteltenis van aijne

Kloosterbroeders.

Eenigen tijd daarna volgde de beloofde verfchij-

ning; in dezelve verklaarde hij aan zijnen vriend,

dat hij daarom een hard einde had moeten hebben

,

op.
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V opdat de Engelen zijne ziel op ftond ontvan-

BOEK gen en in het Paradijs konden voeren; de booze
Vlll

Hüofdü. geesten hadden hem wel in zijne laatfte uren zoo

na C. G zeer geplaagd, dat hij bijna vertfaagd was gewor-

10^1^17 ^^^^ ^'^^^ ^°°'' ^'^ lijden was hij her vagevuur ont-

m. gaan. Even zulk een einde kondigde hij ook zijnen

vriend aan.

Men ziet in dit Verhaal, hoe veel of weinig ook

van hetzelve aan tauler toebehoore, niet alleen

de Mijfiiekerïj in hare volkomenheid , maar ook de

wonderbare uitwerkingen , welke men van Preeken

verwachtte, welke op hare grondregelen gevestig

waren. Jammer was dit, wegens de goede oogmer-

ken van den Leeraar, om zijne Toehoorders tot iets

beters te brengen, dan tot een uitwendig Cere-

monie - Christendom , en hun hart en zeden te

veredelen ;
jammer van menige kostelijke Bijbelwaar-

heden, welke nu onder dit dweepachtig kleed ge-

heel onkenbaar werden. Dit is ondertusfchen het

karakter der Preeken van tauler , die ten getale

van 84 overig zijn , van welke het grootfte gedeelte

over de Zondags - Euangeliën en Epistelen , andere

op Feest- en heiligedagen gehouden zijn. In de

elfde Preek bij voorbeeld, in welke het gedurig toe-

nemen ter vereeniging met God aangeprezen wordt,

wordt gezegd: De mensch wordt hooger opge-

trokken boven al zijn verrtand; de edele goddelijke

vrucht wordt in hem zoo zoet en liefelijk, dat geen

verftand en geen zin dit verdaan kan ; de geest zinkt

zoo diep en zoo grondig in God, dat hij alle on-

derfcheiding verliest j hij wordt zoo één met de zoe^
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ticheld Gods, dat des menfchen wezen zoodanig V
tnet het goddelijk wezen doortrokken wordt ^ dat hij ^^^-^

ziek zshen verliest; even als een druppel water in Hoofdft

een groot voedervat goeden wijn. Echter heeft hij na C. G.

ook veel leerzaams , zoo is bijzonder de 94(10 Preek ,
J^'^'^|°^^'

waar in taüler. zijn Toehoorders vermaant, om -
hun beroep ijverig en getrouw waar te nemen, waar

in zij van God gefield zijn. Onder anderen zegt:

hij: „Tndien ik niet een Priester, en in eenGenoot-

fchap was, ik zou het voor eene groote zaak ach-

ten, dat ik fchocnen kon maken, en ik wilde ook

gaarne mijn brood met mijne handen verdienen. Kin-

deren i de voet en de hand moeten het oog niet wil-

len zijn. — En weet het, wie zich niet oefent,

noch tot nut van zijnen naasten werkt, die heefc

zware verantwoording daar van te doen. — Doch

van waar komt het, dat iedereen klaagt, dat zijn

beroep hem verhindert? Daar van, omdat hij het

onordenlijk waarneemt, en niet daarbij op God alleen

ziet. — Ongeoefende deugden moet men nooit ge-

looven.

"

Van geheel anderen aard , duidelijker en (louter nicolau»

was de inhoud en flijl eener Predikatie , welke ni-
oresme.

coLAus ORESME , een Parijfche Godgeleerde in het

jaar 1364 voor urbanus V en de Kardinalen te

Avignon gehouden heeft. Hij was Leermeester van

KAREL V Koning van Frankryk, die fchriften der

oude Grieken en Romeinen in het Fransch vertaald

en zich door Mathematifche en Piiilofofifche kundig-

heden en fchriften bekend gemaakt heeft, hij werd

in het jaar 1377 Bisfchop van Lifieux^ en overleed

vijf
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V vijf jaren daarna. De gemelde Preek is door fla-

^fj" cius (*) het eerst en Vervolgens door joan wolf (f)

Hoofdft. laren drukken, en itWittemherg is zij door salo-
na C. G. j^jQ GESNER in het 1604 afzonderlijk uirseseven.

tot 15 j
7! Hij' kondigt naar aanleiding van plaatfen uit de Pro-

- feren , die de verbastering en ondergang der Jood-

fche Kerk voorzeiden, ook aan de Christelijke Kerfc

een gelijk lot aan, wegens eene dergelijke verbaste-

ring, bijzonder in hare Leeraren , wier gebreken hij ^

met alle vrijmoedigheid' affchildert.

Preekea Jn de XVde eeuw vermeerderde het getal van ver-

GERsoN. ni^^'"^^ Predikers zeer; hoewel hun geest en leer-

wijze zeer verfchilden. nicolaus de cleiniangis

prees den Godgeleerden het prediken aan , als het

voornaamPce (luk van hun Ambt, en nuttiger dan

alle fcherpzinnjgheid van hunne wetenfchap (§). Zijn

Leermeester joan gerson, die naar den roem van

beide ftreefde , en als de eerfle Godgeleerde van zij-

nen tijd aangezien werd, is ook zeer dikwijls als

Prediker opgetreden, en heeft een aantal preeken na-

gelaten, die hij in het Fransch gehouden heeft, en

welke men wel niet woordelijk maar toch zaTcelijk

uit zijnen mond heefr opgefchreven , en vervolgens

in het Latijn vertaald. Het zijn voornamelijk Zede-

lesfen, welke daar in worden voorgedragen , vrij be-

vattelijk en nadrukkelijk, maar ook tevens met al-

lerhande kunsrige toeren en invallen; met aanhalin-

gen

(*) Cataï. Tetf. Vcrit. pag. 512.

(t) Lcctt. Mem. Tom. I. pag. 648.

(5) Epist. LXV. Opp. pag. 185.
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gen uit oude Romeinfche Dichters en uit Kerkleera- V
ren; zonder Bijbelplaatfen te vergeten, welke niet ^P^JJ

zelden aangehaald werden , doch in welker verkla- Hoofdlh

ring hij zeer middelmatig is. Tot eene proeve ver- "^ C G.
Tnnri ot'X

drukken 'zljne preeken tegen de gulzigheid (^Contra
^^^^ 1517*.

gu/am.} De eerfte begint met deze Inleiding: „ Ik

weiischte wel te weten, eerwaardige Moeder Gods!

of gij in het gezelfchap van uwen Zoon geweest

zljt, toen hij den Zondag vóór zijn lijden naar jfe-

ruzalem ging; welke aankomst" (odvenius. Hij

hield deze preek op den eerften Zondag van den

/Advent;') ,, het Heilig Euangelie en dat van Palm'

zondag verhaalt? Indien gij daarbij geweest zijt,

(gelijk men zonder gevaar denken mag,) dan ge-

loof ik , dat gij aan de ééne zijde groote blijdfchap

gehad hebt, toen gij zaagt, dat aan uwen Zoon

zoo veel eere bewezen werd, en dat eene zoo groo-

te fchare Volks hem verzelde. Maar aan de ande-

re zijde ondervondt gij den bitterden ünart, als gij

het gezegende lijden, hetwelk hij naderde, overdacht,

en vernaamt, dat hij onder andere redenen ook

daarom weende. Want zoo zegt een Euangelist,

dat JEZUS, toen hij de ftad zag, over dezelve ween-

de. Wat zullen wij doen ? roemwaardige Moeder

Gods! wat zullen wij doen? daar God tot ons ko-

men wil, en merkt, dat wij hem door zonden af-

wijzen , en als 't ware weder kruifigen willen
, ge-

lijk PAULUS zegt, Hehr» VI. 6. De zondaar nood-

zaakt God, zoo veel in hem is, om zich weder in

den dood te begeven. Zeker, indien God en gij

over de ftad Jeruzahm geweend hebt , dan moeten

wij



REPvKELIJKÊ
V wij nog meer over de verwoesting van onze geesfé'*

*P^^ lijke (hd weenen, welke onze ziel is. Want Je^

Hoofdd. ^uzaJem was tijdelijk, maar onze ziel is eeuwig,

na C. G. gelijk chrysostomus zegt. Daar is dus geen beter

jQj j^j^] tegenmiddel, mijne Aandachtigen i dan te doen,

— hetgeen onze Tekst zegt: Bekeert u! en dan zal

God u in genade aannemen. En opdat wij hem he-

den , op dezen godsdienftigen Advent , kunnen ont-

vangen, en eerbiedig behouden, als hij tot ons in-

gekomen is , en hem nederig dienen , terwijl wij on-

;ze eigene kleederen , dat is , onzen eigenen wil

,

over zijnen weg uitbreiden, en. ook de takken ert

bloemen van verfcheidene deugden ftrooijen, en lie-

felijke Gezangen van aandachtige Gebeden, en ook

van het woord Gods, zingen, zoo willen wij u

groeten, waardigfte Maagd! opdat gij ^hem voor

ons raoogt bidden. Dit kunt gij doen, zonder de

heerlijkheid te verliezen, welke gij in het Paradijs

ondervindt. Wij zeggen dan tot u : Ave Maria !
'*

Vervolgens verklaart hij aan zijne Toehoorders,

waarom hij deze zijne llofFe thans verkozen heeft,

en na eenige algemeene aanmerkingen omtrent deugd

en ondeugd , komt hij tot zijne waarfchuwing tegen

de gulzigheid en onmatigheid in eten en drinken,

zijne vermaningen (lavende door het voorftellen van

de heillooze gevolgen derzelve; en in eene tweede

Kerkrede, dien zelfden dag des namiddags gehou-

den, over hetzelfde onderwerp, behandelt hij ver-

fcheidene vragen tot hetzelve betrekkelijk, velen van

welke vrij zonderling en laf zijn , bij voorbeeld : Is

het zonde , wanneer eene zwangere vrouw of eea

zie-
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zieke doove kolen of andere niet eetbare dingen eet ? V

Zondigt men, als men kostbare eetwaren koopt, om ??^j

lekker te fmullen? Breekt men zijne gelofte, om den Hoofdft.

kop van een visch niet te eten , wanneer men hem ^^ ^- ^'

evenwel eet, omdat men anders van honger zou fier- 1^^ 1517,^

ven? Is het zonde, wanneer men zijnen eetlust door

zout of fpecerijen aanprikkelt? Moet men op Zon-

dag de Mis nuchteren hooren? Is het wreedheid,

fraaije kippen te dooden , om 'er zijn' buik mede

te vullen? enz. Eindelijk fluit hij met het aanprij-

zen der tegenmiddelen tegen de onmatigheid. Men

bidde God meermalen om zijne genade; de Heilige

Maagd , zijnen Befchermengel en alle Heiligen om
hunnen bijftand; men keere ook dikwijls in zich-

zelven in enz.

Tegelijker tijd met gerson leefde vincentiüs vmcEN-

FERRERi, die als Prediker nog meer dan gerson "^'^^ ^^^^
' ^ RERI.

is toegejuicht; fchoon de Spaanfcke Heilige, die

van geheele fcharen boetelingen , die zich zelven geefel-

den , verzeld rondtoog , en bijzonder ijverig was in

het beftralFen van de ergerlijke zeden der Geestelij-

ken , bij den Parijfchen Kanfelier inderdaad moet

achterfliaan, als men naar zijne gedrukte Predikatien

zal oordeelen. In eene Predikatie over de woorden

:

Zij fleepten het net met de Fisfchen , verklaart hij

de Visfchen , in den Allegorifchen of Zedelijken zin

van het Vagevuur ^ waar van hij vervolgens aan ziin

Toehoorders veel weet te vertellen, dat het eene

plaats is in het harte der aarde, dat het bovenna-

tuurlijk door goddelijke kracht de zielen drukt, die

daar tot betaling der zonden opgefloren zijn, wc;ike

XIX. DEELé O zij



ftio KERKELIJKE
V zij of hunne vrienden opbrengen moeten; dat h^e

BOEK yjf yum- gi^ zuivere vlam beflaat, enz. 1« eene an-

Hoofdft. d^^"^ Predikatie befchrijfc hij vvijdloopig de toeftand

na C. G. der Hel , en van derzelver vier kaïaeren. ( Infernus,

fQf °,y perverforum , Limbus puerontm ^ Locus purgando-

' rum^ Limbus patrum ,^ bijzonder meldt hij, dat

door den val der kwade Engelen even zoo veel gC'

vangenisfen in de Hel gemaakt zijn , als zij hunne

ordeningen in den Hemel verlaten hebben. —
Broeder Een zijner leerlingen, de Franciskaner, Broeder
RiCHARD. RicHARD , flichtte omtrcHt het jaar 1422 te ParySy

door zijn prediken , eene foort van fóhielijke hervor-

ming van zeden , maar die even fchielijk voorbijging.

De tijdsonidandigheden waren hem daartoe dienstig;

deze flad was thans onder de overheerfching der

Engelfchen, en de zedeloosheid was ten top gede-

gen; door zijn hevig prediken tegen de ondeugden,

op eene wijze , om de hartstochten te bewegen , trok

hij fpoedig de menigte tot zich , zoodat hij pre-

dikte voor 5 of 6000 Toehoorders. Deze Fran-

ciskaner was tevens een Profeet, en kondigde uit

de Openbaring van joannes aan zijne Natie hare

aangaande lotgevallen aan; maar toen hij P^irys ver-

liet , verviel alles , en de Parijfenaars verwensch-

ten hem, omdat hij in de fteden ging prediken, die

den Koning getrouw waren gebleven.

MEF- iMEFFRETH , een Piiester in Meisfen , die zich

FRETH, tusfchen de jaren 1443 tot 1476 bekend maakte, was

Reeinae. ifsgeliiks een geliefd Prediker. Zijn Hortulus Regi-

nae , ( Koniriginne - Hofje ) buiten twijfel ter eere van

MARIA dus genoemd, is eene verzameling van Pree-

ken ,
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ken, die hij op de Zon- en Feestdagen van het ge- V
heele jaar geliouden heeft. Dit Hofje der Hemelko- ^°^*

ningin is vrij bont met allerlei ibort van bloemen en Hoofdft.

vruchten, dat is met Allegorisch verklaarde plaatfen na C. G.

uit den Bijbel, berigten uit de Natuurkunde en Ge-
J^^ ^J^j\

fchiedenis, aanhalingen uit Griekfche en Latijiifche

Schrijvers , uit Kerkleeraren en Scholastieken , en in-

zonderheid met vele gedwongene Mn-aliferingen op-

gevuld. Tot een voorbeeld mag dienen de Preek op

Witte}i donderdag (Feria qiiinta in Coena Dowini.')

„ Neemt,"" dus begint zij,
. ,, en eet; dat is mi.in.

ligchaam; Matth. Cap. XXVÏ. aristotelrs zegt:'

(jle Reghn, Principp. ad Alexandrum ,) de fpijze des

ligchaams , moet altijd zoo gebruikt worden, dat er

nog eenige etenslust overblijft. Met hem ftemt jo-

ANNES MESNE (^iu prima practicu^ in de woorden

overeen: Men moet uitfcheiden met eten, als de

maag nog hongerig is. En de reden daarvan is de-

ze, dewijl overmatige fpijze de natuur bezwaart, de

maag bederft , fnljdingen verwekt , kwade fappen

vermeerdert, braken en walging voortbrengt, de na-

tuurlijke warmte onderdrukt, een zamentrekken der

beenderen en zenuwen veroorzaakt, verzweeringen

bevordert, en den dood verhaast. — Wanneer er

integendeel te weinig fpijze gebruikt wordt , verzwakt

men de natuur. Daarom zegt ypocras
, (/»

Aphorismis^ dat de zieken hoofdzakelijk in te v/ei-

«!g voedzel (/» tenuibm dietis') misdoen. Gees-

telijk verrta men door deze fpijze het eerwaardig Sa-

crament van CHRISTUS, van deze zingt men: Ecce

panis angelorum , Factus cibus viatorum , f^ere panis

Ga fi-



ai2 KERKELIJKE
V

BOER
VllI

Hoofdft.

na C. G.

Jaar 107 3,

tot 1517.

LEON. DE
UTINO
Quadra-

gefimale.

MARSI-

LIUS FI-

CINÜS.

filiorum , Non mtttendus canibus. Deze hoogst heir*

zame fpij^e des Heil. avondmaals moet van elk' gc-

loovigen Cliristen zoo gebruikt worden , dat 'er in

hem eene begeerte naar gelukzaligheid, eene inwen-

dige vreugde en een hemelfche trek overblijve enz.'*

Van eenen anderen aard van Preeken is het Qua-

dragejimnle de Legibus , feu animae fidelis , Ma-
gistri Leonardi de Utino ^ hetwelk te Lions in het

jaar 1494, 4to. en meermalen gedrukt is. Deze Ita*

liaanfche Dominikaner ^ die in het jaar 1435 voor

EUGENius IV te Florence^ naderhand te Rome ^ en

op andere phatfcn gepredikt heeft , tot hij in het jaar

1470 overleden is , heeft in deze 48 Vastenpredika-

tien, welke met Aschwoehsdag Qdies cinerum') be-

ginnen , grootendeels zedeftofFen behandelt , gedeelte-

lijk van zeUizamen inhoud , gelijk in de 42fl:e de

waardij en den adel der menfchelijke ziel; in de

«ifte de broederlijke he/fraffjng; in de 7de de kunst

van koopmanfchnp Qars mercaniiae,} hoe ver dezel-

ve zich met de pHgten van het Christendom laat ver-

eenigen enz. De inkleeding derzelve, welke volftrekt

in alle dezelfde is, fchijnt eerst eene regt bevattelij-

ke gedaante aan te nemen , maar verandert gefladig

in eene geheel Scholastieke , welke het niet aan ge-

wone flüitredenen', Diflinctiën en vragen, in groote

menigte ontbreekt.

Een zuiverder Christendom verwacht men in de wei-

nige Predikatien, welke de beroemde Wijsgeer mar-

siLius FiciNus, in de latere jaren der XVde eeuw,

heeft nagelaten. Doch deze verwachting wordt flechts

ten halve voldaan, want behalve dat hij aan dtPla-

tO'
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tvnifche Wijsbegeerte, eigenlijk gefproken aan de V
Alexandrijnfche , tot dweeperij toe overgegeven was, "^P^^

had liij nog daar mede de lludie der Mijstiekerij ver- Hoofdft.

bonden , in welke hij een bijzonder licht voor het "^ C. G.

Christendom meende te ontdekken. \^l ^^^'

GABRIEL BIEL de Vermaarde Scholastiek te Tubin-

gen heeft ook preeken nagelaten: Sermones de tem gabriel

pore , en Sermones de festivitatibus gloriofae Virg,

Marine. De eerfte, welke allezins de beste zijn, heb-

ben evenwel zwakke plaatfen genoeg, Allegorifche,

Tropologifche en dergelijke uitleggingen des Bijbels;

ononderzGchte Hellingen uit het heerfchend Kerkelijk

LeerQelfel; aanhalingen uit Kerkvaders, ook zelfs

uit ARiSTOTELES, vvelkc , ten zachtlte gefproken,

overtollig zijn. Integendeel munten zij boven de

meeste van zijnen tijd daarin uit, dat zij bijna door-

gaans zedekundig zijn, en te gelijk menigmalen op

de Schrift wijzen. Merkwaardig zijn bijzonder zij-

ne drie Kerkredenen tegen de Pest, (^Sermones me-

dicinales contra pestilentiam. ) Maar in de vier Pree-

ken ^ welke BIEL nagelaten heeft, over de ontvangenis

van MARIA herkent men den beoefenenden Gods-

dienstleeraar geheel niet, zoo veel Scholastieksch

over de mogelijkheid en dadelijkheid van hare ont-

vangenis, zonder erfzonde; zoo veel fpelends over

de beide namen eva en Ave ^ en derzelver letteren,

over den eernaam van maria, Maris Stella^ enz,

is daarin te pas gebragt.

Heel zedekundig zijn ook de Preeken van eenen georg. 1

Leipziger Leeraar, tegen het einde der XVde eeuw, ^^oRGen*

welke in het jaar 1501 te Leipzig gedrukt zijn , on-

O 3 der
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V der den titel: Sertnones contra omnem mundi perver-

BOEK
jiiffj Statum , quem deus gloriofus et equitas natu-'

Hoofdft. '^^'•^ damnat^ egregii et famojisftmi Domini^ Ge-

na C. G. orgii Morgenltern , Decretorum Doctoris celeberri'

tot i^i- ''^'' ^^^ J^^^ canonica Liptzenfi quondam fideliter

-... docuit ^ et verbum dei friictmfe ac devotisfime po-

pulo predicavit , omnibus volentihus feminare verbum

perutïles. Het drievoudig Wee, hetwelk in de Open^

baring van joannes over de bewoners der aarde

uitgefproken wordt, maakt de gemeen fchappelijke In-

leiding van bijkans alle deze Preeken uit. Hij fchijnt

vele treffende waarheden voor zijne tijdgenooten ge-

zegd te hebben, en in derzelver zedelijk bederf diep

ingedrongen te zijn. De Geestelijkheid en de Mon-

niken verfchoont hij even min , als andere ftanden

,

ook geefc hij fomtijds hulpmiddelen tegen de inge-

llopene ondeugden aan de hand.

j. GAiLER Bijkans het tegendeel van hem was onder de Pre-
VAN KEI-

(jj|,gj.g yjjf, dezen tijd toan gailer van keizers-
2ERSBERG •'

•'

BERG. Hij was een vernuftig man, die tegen het

einde der XVde eeuw de Vaderlandfche Taal mede

hielp verbeteren , even gelijk sebastiaan brand,

over wiens Narrenfchip hij zijne beroemde Predika-

tien gehouden heeft, welke in het Latijn zijn over-

gezet, onder den titel: Navicula Jive fpsculum fa-

tuoritm praestantisjimi facrarum litterarum Doctoris ,

Joannis Geyler Keyfersbergii , Concionatoris Argert'

ünenfis ^ a Jac, Othero collecta, In eene Inleiding

( Introductorium in fpeculum fatuormn ) verdedigt

hij zijnen preektrant, met het voorbeeld van Chris-

tus , die ook onder Beelden en Metaforen gepredikt

had.
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had.' Doch alzoo de Geestelijkheid hem voorname- V
lijk berispte , dat hij in liet Duitsch predikte , en de

^^^^
plaatlèn der Kerkvaderen niet, gelijk zij, in de La- Hoofdft.

tijnfclie taal , kon aanvoeren , antwoordt hij daarop : na C. G.

dat hij plaatfen genoeg uit dezelven had bijgebragt ; |oJ''JX2[

maar, uit infchikkelijkheid voor eenvoudigen Duitsch ,1

te prediken moest veeleer geprezen worden; zijne

partijen venlonden gedeeltelijk het Latijn niet déns;

en een van hen had , onder eene menigte andere

fouten, laqueus venantium een vergiftigde ftrik

vertaald; zij waren aan kleine jongens gelijk, aan

welken hun meester iets opgegeven had, om van

buiten te leeren, dit florpten zij in als de ganzen,

en gaven het op als de oijevaars. Het zijn no
Preeken , in welke hij bijna even zoo veel fjorten van

Narren afichetst, voor elk foort worden kenmerken

opgegeven, waar door zij kenbaar worden, waarme-

de ophelderingen , zedefpreuken uit allerhande Schrij-

vers, en voorbeelden verbonden worden. Bij voor-

beeld, in eene Preek, welke ten opfchrift heeft:

Kerknarren , waardoor hij zulken verftaat , die de

heilige plaatfen ontheiligen, leidt hem een kenmerk

van dezelven tot het geval met eenen Bisfchop, die,

door vele Krijgslieden verzeld , over het veld reed

,

van eenen Boer met groote aandacht befchouwd werd

,

en toen hij dien naar de reden hier van vroeg, ten

antwoord kreeg: Ik dacht, of de Heil. marten,
die ook Bisfchop was , insgelijks onder zulk eenen

hoop gevvapenden rondgereisd hebbe ? Befchaamd

zeide de Bisfchop : Ik ben niet enkel Bisfchop , maar

ik ben ook Hertog; wilt gij. mij als Bisfchop zien,

O 4 kom
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V kom dan op eenen bepaalden dag in de Kerk,

^^" niaar, hernam de Boer al lagchende: als nu de Her-

Hoofdft. tc>g, het welk onze Lieve Heer verhoede, naar de

na C. G. hel moest , waar zou dan onze Bisfchop blij-

tot i<i7 ^^"^ Vermaak te geven was echter het hoofddoel

" van GAILER niet met deze preeken ; maar nogtans

een hoofdmiddcl , om onderwijs en verbetering te be-

vorderen ; dat zijn leertrant niet gepast was voor den

Predikflioel , is echter zeker; zelfs viel hij menigmaal

in het grappige. Evenwel draagt hij onder deze zon-

derlinge inkleeding eene zedeleer voor, grootendeels

van alle biigeloovigheid gezuiverd; hij beftraft even

zoo vrijmoedig Kerkelijke en Godsdienflige misbrui-

ken, als misflagen in het gemeene leven, en doet

zich zeer dikwijls voor als een voorftander van Bij-

belfche Godsvrucht; waarvan men nogtans het een

en ander moet aftrekken , hetwelk hij zoo fchielijk

niet afleggen kon , zonder die Kerk zelve te verlaten

,

welker Leeraar hij was. —
HiERoNY- Onder alle predikers tegen het einde dezèi eeuw

MUS SA- iieeft niemand de oogen der nakomelingfchap zoo

tot zich getrokken , niemand zoo veel lof maar daar-

tegen ook zoo veel berisping ondergaan , niemand

tot zoo veel twisten en levensbefchrijvingen aanlei-

ding gegeven , als hieronymus savonarola. Hij

was in het jaar 1452 te Ferrara geboren. Zijn

Grootvader michael was daar Lijfarts van eenige

Vorflen uit het huis van Este; deze, die ook door

Schriften over zijne wetenfchap roem verworven

heeft, zorgde voor zijne Opvoeding. Zijn Klein-

zoon, zelf leide zich toe op de beoefening derWijs-

be-

VONARO
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begeerte en Godgeleerdheid, en te gelijk op de ha- V
liaanfche Welfprekendlieid en Dichtkunst. Aihoe* ^^^'^

wel hij de Ariftotelifche Wijsbegeerte omhelsde, deed Hoofdft.

hij zulks echter met zoo veel liefde lot de waarheid, na C. G,

dat hii 'er in fommige gevallen van durfde afwijken. '^l'^'°'^i'

Hij muntte fchielijk uit in Geleerdheid enScherpzin-

nigheid, maar zonderde zich af van de verkeering,

en kwam flechts eene enkele keer aan het Hof te

Ferrara, Dus leefde hij tot zijn safte jaar, toen

hij *s nachts door een heel koud zweet wakker ge- -

worden , geloofde opgewekt te zijn , om in den

geestelijken fland te treden. Tegen den zin zijner

bloedverwanten begaf hij , in het jaar 1475 , zich

,

heimelijk, te Bologna in de Orde der Dominikanen,

Hij vond zijne Medebroeders in deze Orde zeer on-

gelijk aan de eerde Monniken, en meer bekend met

ARisTOTELES dan met christus. Hem werd op-

gelegd over de Natuur- en Bovennatuurkunde van

ARISTOTELES lesfeu te houden. Dit vele jaren ge-

daan hebbende, befloot hij het Christendom in des-

zelfs kracht naar te fporen. Hij las daartoe eenige

werken van Kerkvaders , maar daar in geen genoeg-

zaam voedfel voor zijne ziel vindende keerde hij

zich tot den Bijbel, welken hij zoo ijverig beltudeer-

de, dat hij denzelven genoegzaam van buiten kende,

en ook geloofde te verftaan. Om dezen tijd begon

hij ook biecht te hooren en te prediken, doch in

zijne later jaren gaf hij het eerde op , om zich alleen

tot dit laatfle te bepalen. Aanvankelijk ontbrak hem

wel de bevalligheid der taal en der gebaarden, zelfs

de fijnere keuze der ftoffen ; maar allengs flaagde hij

O 5 zoo
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V zoo gelukkig in dit alles, dat niet alleen zijne Predi-

BOEK katien de zigtbaarfte werking deden tot bekeering

Hoofdft. ^^" ^y"^ Toehoorderen; maar ook wanneer hij bui-

na C. G. ten dezelve over den Godsdienst fprak, was de aan-
jaario73.

^q^j^Jj^^ zigtbaar. Op zekeren tijd reisde hij te
tot I5I7. o o i > J

fcheep van Fewara naar Mantua^ om ook daar als

Prediker op te klimmen. Te gelijk met hem bevon-

den zich 18 foldaten in het vaartuig, die zich met

fpelen en ontuchtige redenen vermaakten, savona-

ROLA verzocht hen , dat zij hem eens een half uur-

tje hooren wilden . en hij had nog zoo lang niet ge-

fproken, toen elf van hun hem te voet vielen, de

groffte misdaden, federt jaren door hun gepleegd, aan

hem beleden, en met tranen om vergeving baden.

Bij deze voorregten kwam 'er, volgens zijnen vriend

en Levensbefchrijver picus. Vorst van Mirandula^

nog een , hetwelk hem boven al de Predikers van zij-

nen tijd plaatfte. Hij geloofde, en overreedde ook

anderen, om te gelooven , dat hem Goddelijke Open-

baringen gebeurden , en dat hij bijzonder de gave be-

zat , om toekomende dingen te voorzeggen. Een tijd

lang maakte hij dezelve gedeeltelijk flechts op uit

verflandige overwegingen. Hij hield het voor on-

vermijdelijk , dat de ondeugden van zijne Tijdge-

nooten , voornamelijk der Regenten , die door hun

fiecht voorbeeld het meeste nadeel deden, eindelijk

na lange verfchooning van God gedraft moesten

worden , en dat hij inzonderheid zijne Kerk even als

altijd behandelen zoude. Hij kondigde dus aan al-

len een Goddelijk oordeel aan; hoewel het nog met

de woorden der Heilige Schrift bedekt werd. Om
daar-
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daaromtrent zelve tot zekerheid te komen , bad hij v
zeer dikwijls, ziiii liffchaani tevens door vasien en ^^^^

VIII
geesfelen afmattende; ook vermaande hij anderen tot fioofdft.

dergelijke Godsdienftige oefeningen. Nu gebeurde ^a C. G,

het, volgens picus , midden onder zijn bidden en
!^J^J°^^*

overdenken , dat hij op eens geheel duidelijk in de

toekomst inzag, en met des te meer vertrouwen de

Goddelijke ftrafFen kon aankondigen.

Door de Overlten zijner Orde daar toe geroepen,

kwam SAVONAROLA in het jaar 1489 te Florence^

alwaar toen la uren s de medicis het Opperbe-

wind had, hetwelk hem zijne verdiensten bij zijne

Medeburgers bezorgd hadden. Hier had onze Pre-

diker eene grootere verzoeking voor zijnen Profeti-

fchen geest, welke nog aangevuurd werd door zijne

keuze, om over de Openbaring van joannes te

prediken. Evenwel bleef hij behoedzaam in zijne

voordragt, omdat hij vreesde, dat de eenvoudigen

onder zijne Toehoorderen te zeer verfchrikt worden,

en dat anderea tot fpotten zouden vervallen ; hij

leerde dus openlijk , dat de Kerk vernieuwd of ver-

beterd moest worden; maar dat zij eerst met geesfe-

len moest worden gekastijd en gezuiverd, indien 'er

geene boete en bekeering plaats had. Alhoewel hij

dit uit de woorden van den Apostel fcheen te ont-

kenen , lachten 'er nogtans velen mede ; ook moest

hij veel fmaadredenen hooren , als hij de ondeugden

der fatzoenelijke wereld befirafte. Naar mate de tijd

des onheils naderde
,

gelijk hij meende , fprak hij

fteeds duidelijker , maar bcHoot echter , van deze

llofFe af te zien , omdat men hem deswegens met on-

ftui-
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V fluimigheid aanviel, doch eene flem en bedreigingen

BOER va,i jjei^ hemel bragten 'er hem weder op terug.

Hoofdll. ^'^^^ '^^^ ^^ ander, hetwelk hij voorzegd had, ge-

na C. G. beurde wezenlijk; zoo als de dood van innocen-

^^j^j°j^" Tius VIII, en de inval van karel VIII in lialië;

waar door zijn aanzien hooger rees. Een ander van

zijne voorzeggingen, de ramp van het Huis 3Iedi'

cis , voornamelijk van deszelfs hoofd laurentius ,

maakte te Florence nog meer opzien, laurentius

zocht eenen zoo gevaarlijken Prediker, die altijd te-

gen de dwingelandij uitvoer, tot zijn' vriend te ma-

ken, en zond daarom vijf aanzienelijke mannen aan

hem , om hem in zijn' naam te vermanen , dat het

nuttiger zou zijn voor den Godsdienst en het Ge-

meenebest, indien hij op de gewone wijze predikte,

dat is, dat hij met van toekomende dingen fprak,

en zich noodeloos met bijzondere zaken inliet, sa-

VONAROLA gaf hun te kennen , dat hij wel wist,

van wien zij kwamen , maar dat hij hunnen zender

raadde , over zijne misflappen berouw te toonen ,

dewijl God hem en zijn huis ftrafFe dreigde. Ein-

delijk werd LAURENTIUS van eene doodelijke ziekte

aangetast in het jaar 1492, in welke hij den Do-

minikaner liet halen , om zijne biecht te hooren ;

die hem dit wel beloofde, maar onder voorwaarde:

indien de zieke het echte geloof wilde belijden ,

terug geven, het geen hij onregtmatig tot zich ge,

nomen had, en Florence in deszelfs oude ftaatsge-

fteltenis herdellen. De beide eerde punten -maakten

geene zwarigheid, maar op het derde gaf lauren-

tius geheel geen antwoord, en ftierf kort daarna,

zon-
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zonder dat savonarola zijne biecht gehoord had. v
Twee jaren daar na gebeurde volkomen , hetgeen ^^^^

deze Monnik voorzegd had van de komst des Ko- Hoofdft.

nings van Frankryk. De beroemde Franfche Staats- na C. G.

man, filips van commines , die hem in het iaar
^^^"°'^?*

' tot 1517.
1495 zelve bezocht heeft, verzekert (*), dat hij .

altijd ten voordeele van dezen Koning gepredikt en

verhinderd had, dat de Florentijners zich niet te-

gen KAREL Vin verklaarden; hij had altijd beweerd,

dat deze Vorst van God gezonden zou worden

,

om de dwingelanden van ItalVè te ftraffen ; dat niets

hem wederftaan , of zich tegen hem zou kunnen

verdedigen, zoo als ook wezenlijk gebeurd is; en

dit alles wilde hij uit Goddelijke Openbaringen heb-

ben. Een ander voortreffelijk Gefchiedfchrijver, die

na COMMINES fchreef, franc, guicciardini, zelf

een geboren Florentijner , vindt het ook zonder-

ling (f), dat SAVONAROLA, wicu hij overigens den

roem van uitnemende geleerdheid en hoogen lof van

godzaligheid toekent , op eenen tijd , dat in ItaU'è

alle blijken van de diepfte rust voorhanden waren,

zoo dikwijls in zijne Predikatien heeft verkondigd,

dat vreemde krijgsheeren , onder eene zoo algemeene

vrees der inwoneren van Italië^ in dat land zou-

den indringen , dat zich niets tegen hen zou kunnen

verzetten. Hij voegt 'er bij, dat dezelve voorgaf,

dit uit eene Goddelijke Openbaring te hebben ; dat

hij ook van eene ophanden zijnde Staatsomwenteling

te

(*) Mémoires T. II. p. 88.

(t) Hist. Libr. II. /». 153.
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V te Florence gefproken, en ten laatfte uitdrukkelijk

BOEK verklaard heeft, dat het Gods wil was, dat aldaar

Hoofdft. ^^"^ volkomene volksregering ingevoerd, en de ge-»

na C. G meene vrijheid niet door de overmagt van eenige
jaaiio73

^ygjuj^pu onderdrukt zou worden. Men zou hier
tot I5I7'

wel gelegenheid hebben, om te gisfen, dat savo-

NAROLA, enkel door een fchrander opmerken der

om Handigheden , tot het uitvinnen van foortgelijke

voorfpeilingen gekomen kan zijn , even wel, wij kunnen

niets bedisfends vastftellen, daar de beide gemelde

Schrijvers, die zoo na bij de gebeurtenisfen zelve

geleefd hebben, zich van foortgelijke aanmerkingen

onthouden hebben.

Hoe het zij, karel VIII drong, in het jaar 1494,

met zijn leger, van het ééne einde van //^/;ë tot het

andere door. pieter de medicis floot met hem

een zoo overhaast en voor de Florentijnen zoo na»

cieelig verdrag, dat zy hem met alle zijne nabeflaan-

den uit hunne fi:ad banden. Thans was ook deze

voorzegging en te gelijk de wensch van savonarola

vervuld, die reeds voor lang aan het hoofd der te-

genpartijders van het huis de Medicis ftond , en

waarfchijnelijk het zijne tot deszelfs val had toege-

bragt , gelijk hij ook van dezen tijd af de FJorentij'

nets des te meer regeerde. Hij ging den Koning

,

als Gezant, te gemoet, en verwierf zich deszelfs

vriendfchap, hoewel hij de teruggave der ftad Pi/a

niet van hem verkriigen kon. Thans werd hij nog

vrijmoediger dan voorheen in zijn preeken en fpre-

ken. Terwijl de Koning zich te Florence ophield,

maakte hij de Goddelijke Openbaringen bekend, wel-

ke
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ke hem zouden gebeurd zijn , en verzekerde onder v
anderen , voor vele duizenden Toehoorders , onder ^^^^

welke ook zijn vriend joan franc, picus was , dat iioofdft.

de z'el van deszeifs onlangs overledenen Oom joan- na C. G.

NKS PICUS, die onuer de Wijsgeeren van dezen t'M^^^^^^^'^'
•'tot 1517.

eenen buitengewonen roem behaald had, thans in—

.

het Vagevuur brandde. Hij ging voort, veel te ver-

kondigen van aanftaande onheilen en de Hervorming

der Kerk; de flechte zeden der Paufen en Koningen

te beftrafFen; en te voorzeggen, wat hij zelve, uit

hoofde van dit getuigen der waarheid , lijden zou.

Eene mislukte proeve van pieter de medicis, om
naar Florence terug te keeien, welke hij insgelijks

voorzegd had , vermeerderde zijn aanzien en invloed

;

welke tevens onderfleund werd door zijne levenswij-

ze , zeden , gefprckken enz. Met al het vuur , waar

mede hij in zijne Preeken de ondeugden aantastte,

verfchoonde hij evenwel de perfonen, en in zijnen

omgang was hij heel bedaard, zachtzinnig, en je-

gens opzettelijke beleedigingen verzoenelijk. Eene

geftadige efFenbaarheid van gemoed en opgeruimdheid ,

te midden onder alle ftormen, getuigden van den

inwendigen vrede, welken hij genoot. Hij was der

vrijwillige armoede zeer toegedaan en vrij van alle

gehechtheid aan aardfche zaken. Onder alle gebre-

ken , waar voor hij zich zocht te wachten , was in-

zonderheid ijdele roemzucht , waarom hij altijd eene

groore herfenpan in de hand droeg, om aan 'den

dood te denken. Ook droeg hij menigmalen een

Crucifix in de hand, of in zijne mouw geftoken,

om , als hij mogt omgebragt worden , gelijk hij zorg-

de ,
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V <3e , dat den eerien of anderen tijd gebeuren zou , tefl

BOEK niinfle door gebaarden en de daad zelve zün geloof

Hoofdft. i" ^^^ Zaligmaker te betuigen. Hij was zelfs voor

na C. G. een gedeelte van den nacht aanhoudend in gebeden en

tot'^i^i
geestelijke overdenkingen. Zeer dikwijls werd zijne ziel

i' in den Hemel verrukt , en zoo naauw met het he-

melsch licht verëenigd , dat zijn ligchaam als dood

achterbleef. Dit en meer dergelijks fchrijft zijn

vriend picüs van hem in zijne Levensbefchrijving,

Evenwel veroorzaakte, zegt deze zijn Vereerder,

de toenemende naam van zyne heiligheid hem ook

Benijders, en door dezelven ook vele Lasteraars.

De ergflen onder zijne Vervolgers waren de ondeu-

genden, en voornamelijk de Prelaten, wier fchande-

lijk leven de geheele Kerk met dank vervuld had;

ook de Woekeraars te Florence; want tegen deze

beiden rigtte hij voornamelijk zijne beftraffingen. Ja

hij waarfchuvvdè openlijk en in zijne -bijzondere ge-

fprekken, dat men uit Bahel ^ waardoor hij Rome

verftond, vlieden moest, dewijl aldaar al die on-

deugden heerschten , welke het oude Bahel gefchand-

vlekt hadden. Bijkans alle Monniken en Nonnen

haatten hem , omdat hij hunne laauwheid , zoo als

hij het noemde , en ook vele misbruiken berispte.

Zelfs in zijne eigene Orde ftoilden velen tegen hem

op, omdat hij de Congregatie van Florence van die

van Lombardye gefcheiden had , zij fchreven aan zij-

nen hoogmoed en eerzucht toe , hetgeen hij in dezen

door het Paufelijk gezag, en om dringende redenen,

gedaan had.

Deze haat der Geestelijkheid, en bijzonder ook

van
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van ALEXANDER VI tcgeii SAVONAROLA, bragt wel V
allengs veel toe, om hem ongelukkig te maken, ^^JJ

maar evenwel p ICus heefc niet aangewezen, waar- Hoofdft.

»

door hij de gunst van het volk , welke hij in den na C. G*

hoogften graad verkregen had , verloren heeft. Maar {ot^^i^J

PAULUS jovius , een bekend Italiaansch Gefchied-

fchrijver omtrent het midden der XVIde eeuw, die,

hoewel zijn gezag juist het grootfte niet is, even-

wel ook geloofwaardige berigten verzameld heeft

,

geeft ons daaromtrent eenige heel waarfchijnelijke op-

losfingen. De fatfoenlljkfte en verftandigfte Burgers

te Florence , fchrijft hij , waren 'er zeer kwalijk over

te vrede, dat deze Monnik zich in het wereldlijk

Beftuur zoo veel aanmatigde, en dat de Overheids-

plaatfen, op zijn' raad, gedeeltelijk met lieden bezet

werden, die uit hunne werkplaatfen zonder eenige

kunde en ondervinding kwamen toefchieten. Hier-

door werd het getal der aanhangeren van het huis

van MEDicis verderkt; en toen er uit gebrek aan

graan volkomen een hongersnood ontftond , vloekten

de Ambachtslieden en de Armen op de overheid,

en prezen de voorgaande regering overluid , welko

altijd voor overvloed en goedkoope markten gezorgd

.had. Het ontwerp van gemelde huis, om weder in

het bezit van Florence te komen , mislukte wel , maar

zelfs dit viel tot nadeel van savonaPvOla en zijne

partij uit. Want, dewijl de voornaamfte van deze

partij, FRANCiscus valori, zich niet vergenoegde,

de aanzienelijke Florentijners , die eenige verftand-

houding met de Medicis hielden , uit de ftad te ban-

nen, gelijk de meeste Burgers wenschten, maar die,

XIX. Deel. P niet-
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V niettegenftaande zij zich op de gebeele gemeente b€-

^^^* riepen , in de gevangenis ter dood liet brengen , wer-

Hoofdft. den velen daardoor zoo hevig cp hem en op savo-
na C. G- NAROLA zelven vertoornd, dat zij derzelver partij

tot 1517 §^^^^^ verlieten. Ook kon het niet misfen* dat de

•——— tot hier toe door hen zoo. vermaarde Profeet des te

meer van zijn aanzien verliezen moest ^ hoe duide-

lijker men zag, dat deszelfs voornaamfte voorzeg-

gingen niet vervuld werden, karel VIII had niets

minder gedaan , dan de Dwingelanden van Iial't'è te

ftrafFen ; integendeel had hij met den fnoodften van

allen, alexander Vf, een Verbond vali Vrede ge-

floten. Even min had die Koning iets gedaan vóór

de Hervorming der Kerk, waartoe hij ook niet de

minde bekwaamheid bezat, savonarola had zich,

volgens het berigt van commines, hier ovet hevig

bij den Koning beklaagd, en dien de Goddelijke

ftrafFe deswegens bedreigd. Toen dezeVorst in het

jaar 1495 zoo overhaast naar zijn Rijk teruggetrok-

ken was, en terdond daarop zijne Italiaanfche ver-

overingen vireder verloren had , voorzeide savona-

rola wel, dat hij fpoedig weder zoü komen, maar

men wachtte hier twee jaren vergeefs naar.

Zijne vijanden, die thans te Florence talrijk ge-

worden waren, befchuldigden hem in het jaar 1497

bij den Paus, dat hij in zijne Preeken ergerlijk uit-

voer tegen de zeden der Geestelijkheid er» van het

Roomfche Hof, dat hij de tweedragt te Florence

gaande hield , en niet eens eene heel zuivere Leere

voordroeg. Hij werd daarop naar ïlomè gedaagd,

maar ontfchuldigde zich met zijne ziekeiijkheid , met

de
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de onveiligheid der wegen, en met de behoefte der V
Republiek, welige zijne tegenwoordigheid vorderde. ^^^
Thans fchreef alexandeu aan den Frior en het Hoofdft.

Convent van zijn Klooster, dat hij gehoord had, "^ C. G.

dat SAVONAROLA op valfche leerftellingen en door
•J^^ i<i7.'

de Staatsveranderingen van Ita/iê in eene zoo diepe -

razernij vervallen was , van openlijk te beweereu , dat

God hem gezonden had, en dat hij met God fprak;

dat hij , onder andere zotheden , ook deze verfoeije-

lijke gezegd had, dat Christus en God zelve zou-

den moeten liegen, indien hij liegen zou; dat hij bo-

vendien van de zaligheid had uitgeQoten allen , die aan

zijne leerftellingen geene toeftemming gaven. Dewijl

hij nu naar Rome opontboden zijnde , niet verfchenen

was, gaf de Paus aan den Vikaris- Generaal zijner

Orde in Lombardye last , om hem te regt te ftellen

,

en hem naar de wetten der Orde te llrafFen ; inmid-

dels gebood hij savonarola zich te onderwerpen ,

en zich van Preeken te onthouden.

SAVONAROLA verdedigde zich hier tegen met vrij-

tnoedigheid in eenen langen Brief aan den Paus.

Waarin hij zich beklangde, dat men denzelven zul-

ke valfche berigten hem aangaande had medegedeeld.

Hij had altijd gepredikt volgens de Heil. Schrift en

de Kerkleeraren , en meermalen verklaard , dat hij

zich en al het zijne aan de Heil. Roomfche Kerk

onderwierp. Toekomende dingen voorzeggen , was

geene nieuwe leere; dit was in de Kerk van God

fteeds gehoord, en benadeelde het Christendom niet,

indien het niet met het Geloof, of de goede zeden

,

of het gezond verftand ftreed; ook was het nooit

P a ver-
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V verboden en kon niet verboden worden , dewiil raefl

^^^ anders aan God eene wet zou voorfchriiven. Ook had»

Hoofdit. den de Staatsomwentelingen van Ba/i'é hem niet ver-

na C. G. leid , dewijl hij dit reeds voor langer dan tien jaren

tot 15 17!
voorzegd had. Hij had nooit voorgegeven van God

alleen gezonden te zijn, maar zich ook op de zen-

ding zijner Prelaten beroepen. Even zoo min had

hij uitdrukkelijk gezegd, dat hij met God fprak; en

gefield hij had dit gedaan, dan was niet alleen de-

ze wijze van fpreken nergens verboden, maar God
kon ook fpreken , met wien hij wilde. Het gezegde :

God zelve zou moeten liegen , indien hij liegen zou-

de , liet zich in zekere betrekking heel wel onifchul-

digen. Dewijl hij ook wist , dat vele van zijne voor-

zeggingen van God kwamen , zoo had hij flechts zoo

veel verzekerd, dat diegeen niet in den ftaat der

genade zijn kon, die dezelve volftrekt niet gelooven

wilde. Hij kon wel tienduizend getuigen bijbrengen,

dat hij niets anders gepredikt had, dan hetgeen tot

heil der zielen , tot vrede te Florence , en tot Her-

vorming dienftig was. In plaats van zich voor een'

Profeet uittegeven, had hij het tegendeel gezegd;

ook zou hij niet flrafbaar zijn , als hij zich dus ge-

noemd had, dewijl dit door geene wet verboden kon

worden, indien flechts iemand, die zich voor een*^

Profeet uitgeeft , de menfchen niet tot Ketterijen of

tot iets kwaads verleidt. Men mogt ook dengenen

niet voor een' valsch Profeet houden, wiens voor-

zeggingen niet terdond vervuld werden , als hetwelk

bij vele Joodfche Profeten het geval gedurende hun

leven geweest was; maar wel als dezelve, op den

„ door
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door hen bepaalden tijd , niet vervuld worden. Naar- V

dien dus veel van hetgeen hij voorzegd had , gebeurd ?°^^

was, zoo was hij ook zeker, dat het overige ins- Hoofdft.

gelijks gebeuren zou. Eindelijk toont hij den Paus na C. G.

aan, dat zijn benoemde Regter hem heel verdacht |^j"j°j^[

moest zijn, die met zijne Congregatie een openbaar

vijand van de Florentijnfche was. — Op dezen

Brief antwoordde de Paus , dat hij er zich over ver-

blijdde , dat SAVONAROLA , gelijk het een' goed

Christen betaamde, alle zijne redenen en daden aan

de verbetering der Heil. Kerk onderwierp, en dat

hij begon te gelooven , dat dezelve, zonder kwaad

oogmerk , enkel in zekere eenvoudigheid , en uit

ijver, om nut te doen, het een en ander voorge-

dragen had; doch tevens verbood hij hem verder,

zoolang alle openbaar en heimelijk preeken , tot dat

hij zich gefchikt en betamelijk voor den Paus gefield

20U hebben.

SAVONAROLA gehoorzaamde dit gebod eenige maan-

den lang , en ligtelijk zou hij , daarbij volhardende

vergiffenis verkregen hebben , alzoo de Paus hem te

gering achtte, om zijnen blikfem op hem aftefchie-

ten; maar savonarola, bezeffende, dat zijn goede

naam zou lijden , door dit fiiilzwijgen , en dat zijn

doel zou misfen , hetwelk hij zich met zijn prediken

had voorgelleld, keerde, met verachting van 'sPau-

fen bevel, weder tot zijn Ambt terug, openlijk be-

weerende , dat de Ban tegen hem even zoo onregt-

vaardig als nietig was, dewijl hij tegen Gods wil

ftreed, en nadeelig was voor het Gemeenebest. Na
viel hij den Paus en zijn ganfchc Hof met de uiter-

P 3 fte
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V fte hevigheid aan, ^lier uit ontftond eene groote be-

^f.^1 weging; zijne vijanden flieten zich aan deze onge-

Hoofdth hoorzaamheid en aan deze aanvallen op den Paus,
na C. G

<jaaj. i^g^ thans onder bemiddeling van denzelven,

tot 15 17. ^^^ ^^ overige Bondgenooten handelde over de over-

gave van Pifa , en hem dus te ongelegener tijd zou

verltooren. Aan de andere zijde verdedigden hem

zijne vrienden , zeggende , dat men om der menfchen

wil , de goddelijke werken niet mag vernietigen. Na
dat men hier over vele dagen getwist had, en de

Paus intusfchen in hevige» Breves zijn misnoegen

ten fterkfte te kennen gegeven, en zelfs aan geheel

Florence de Kerkelijke ftrafFen gedreigd had, verbood

eindelijk de Overheid het prediken aan savonarola,

en — hij gehoorzaamde.

Maar velen van zijne Ordensgenooten predikten in

vcrfcheidene Kerken voort ; en dewijl de tweedragt

niet minder was onder de Monniken , dan tusfchen

de Leeken, zoo hielden de Monniken van andere

Ordens niet op, van de Predikftoelen tegen savo-

narola uit te varen. Inzonderheid viel , volgens

picüs, de Franciskaner ^ franciscus APULus,één

van die foort , die Zoccolentt , C of houtenfchoenen

dragers ) genoemd worden , den Dominikaner do-

MiNicus van Pefchia aan, welken savoralona in

zijne plaats liet prediken, en wel bijzonder daarom,

omdat deze in eene Predikatie gezegd had, bereid

te zijn, om, ter bevestiging der waarheid van de

ieere en voorzeggingen van savonarola , als ook

van de nietigheid van den tegen hem uitgefprokenen

Ban in het vuur te gaan, indien iemand van de re-

gen-



GESCHIEDENIS. «31

genpartij zulks insgelijks wilde doe». Na eenige V

voor- en tegenfpraak werd ook dadelijk een dag, ^°jj

de 7de April 1498, door den Raad bepaald, om Hoofdil.

deze vuurproeve te laten verrigten , waar toe ook sa- ^^ ^' ^*

voNAROLA zelve vcrfcheen, met al de Monniken
jj^^ j^jy^

van zijn Klooster, niettegenltaande hij voor den Raad

verklaard had, dat het onnoodig was, de nietigheid

van den Ban met de vuurproeve te bewijzen , na

zulks met redenen gedaan te liebben, welke niemand

te Rome noch te Florence had kunnen beantwoor-i

den. De dag g-jkomen zijnde, werd alles gereed ge-

maakt op het plein voor het Paleis van den Hoogen

Raad ; maar nu maakten de partijen wederzijds uit-

vlugten; welke door de Schrijvers verfchillend ver-

haald worden , naar mate zij of vrienden van savo-

NAR.0LA waren of hunne berigten van vijanden had-

den. Hoe het zij, er kwam niets van deze Fuur-

proeve^ maar dezelve had voor savonarola de

trenrigfte gevolgen. Twee dagen daarna beftormde

het Volk, bij het welk hij nu zeer gedaald was,

het Klooster, waar hij Vicarius was; terwijl hij

voor de Hostie in het gebed lag, ftreden zijne Mon-

niken zeven uren lang, om hem te verdedigen, tot

dat de Overheid hem uit haar gebied bande. Doch

dewijl zijne vrienden hem niet lieten vertrekken,

werd hij, benevens zijne Ordensgenooten , domini-

cus en siLVESTER., in het Paleis der Republiek

gebragt, en aldaar, tegen het gegevene woord, in

eenen Kerker geworpen, nadat hij nog vooraf bij

zijne Monniken zich het eeuwig verderf toege-

wenscht had, indien niet alles waar zij, wat van

P 4 hem
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V liem voorzegd was. Thans werden vijftien van zij-

boek
j^g ergfte vijanden tot zijne Rigters beftemd. Deze

Hoofdft. lieten hem meermalen op het wreedst pijnigen, om
na C. G. hem de bekentenis af te persfen , dat zijne voorzeg-

10^1^17 g'"g^" valsch en geenszins Goddelijk waren. Doch

«— ' . hij herhaalde, Hechts de woorden: Neem, Heerel

mijne ziele! en bad God, als men hem eenige rust

liet, op zijne knieën voor zijne beulen; zeide wel

midden onder de verfchrikkelijkfle fmartcn eenige

duistere en dubbelzinnige woorden , uit welke zijne

vijanden met geweld eene bekentenis opmaakten,

maar zonder iets te kunnen voortbrengen , wat des

doods waardig was. Dus verhaak weder zijn vriend

PiCüS. Maar volgens het verhaal van burghard ,

die zijne berigten aan het Pausfelijk Hof ontving,

viel dit onderzoek, (indien men an(^ers de poging,

om eenen befcliuldigden door de Pijnbank tot beken-

tenis te brengen, een onderzoek noemen kan) zeer

tot zijn nadeel uit. hieronymus , zegt hij , was al

zevenmaal gepijnigd , toen hij om barmhartigheid

fmeekte, en aanbood, al!e zijne misdaden te belij-

den en op te fchrijven. Hij deed dit, zoo ah men

verzekerde^ op meer dan 80 bladzijden. Daar on-

der was bijzonder het volgende
; ,, hij had nooit

eene Goddelijke Openbaring gehad; maar wel eene

verftiindhou ding met verfcheidenen van zijne Ordens-

broederen te Florence en in ver afgelegene gewesten

;

deze hadden hem de Biechten van geloovige Chris-

tenen met derzelver geheele namen bekend gemaakt,

waardoor hij in (laat was gefield , om aan de Biechr

tenden, zelfs wegens zonden, in het geheim bele-

den.
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den, fomtijds ook in het algemeen openlijke beftraf- V
fingen te geven , en te beweeren , dat dit alles hem ^^^^

van CHRISTUS geopenbaard was; hij had wel federt Hoofdft.

meer dan twintig jaren geene doodzonde gebiecht; ^^ C. G,

doch zeer vele, inzonderheid van onkuischheid, be-
j^^ i^il[

dreven; hij had wel bijna dagelijks de Mis gelezen,

maar hij had gedurende dezen tijd in dezelve nooit

verder kunnen komen, dan tot het formulier van

Confecrütie^&n dus verbaasd veel ongewijde Hostiën

uitgedeeld; ook had hij ééns aan zijne Monniken

gezegd , dat hem geopenbaard was , dat zij zich voor

vergift moesten wachten , en vervolgens had hij

heimelijk zulke fchikkingen gemaakt, dat men ge-

loofde, de waarheid dezer verzekering in eenen ver-

giftigden Visch gevonden te hebben. Tusfchen bur-

CHARD , die hier opteekende, wat de vijanden van

SAVONAROLA aan den Paus gemeld hadden , en pi-

cus, den vriend, (laat in het midden, als onpartij-

dig GUicciARDiNi. Deze fchrijft: „ men hield

over SAVONAROLA een onderzoek met pijnigen,

hoewel niet heel hard ; en zijne bekentenis , in wel-

ke alle lasteringen tegen hem wegvielen , als of hij

hebzuchtig of wellustig geweest was , of geheime

verfiandhouding met Vorllen gehouden had, liep

daarop uit , dat zijne voorzeggingen niet uit Godde-

lijke ingeving gevloeid waren, maar dat hij veel

voorzegd had naar zijn goeddunken , hetwelk hij op

de leere en overdenking der Heil. Schrift gegrond

had ; ook had hij daarbij geen kwaad oogmerk ge-

had; hij had naar geene hoogere Geestelijke waardig-

heid geflireefd; maar zijn hoogde wensch was deze

P 5 ge-
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V geweest, dat door zijne pogingen eene Vergadering

^°'j!f
van het geheele Christelijlc Gemeenebest mogt byeen

Hoofdft. geroepea worden, in welke de bedorvene zeden dey

na C. G. Priesteren verbeterd , en de toeftand van Gods Kerk

,

{0^1517.' we'ke zoo ver van hare oude gelteldheid was afge-

weken , zoo veel mogelijk in die gedaante teruggen

bragt zou worden, welke zij terftond na de tijden

der Apostelen had; en de eer, van een zoo groot

werk tot rijpheid gebragt te hebben, zou hij veei

hooger fchatten, dan de Pausfelijke waardigheid te

bezitten enz,

"

Nu zal ons picus de laatde dagen van zijnen

vriend beichrijven. Toen de Paus vernomen had,

dat SAVONAROLA in boeijen was, eischte hij, dat

men hem naar Rome zou. zenden, maar de Rege-

ring van Florence weigerde hem dit , omdat zij voor

eenen Opfiand onder het Gemeen vreesde. Ilij zond

dus, om ten minfte zijne terdoodbrenging te bevor^

deren , twee Afgevaardigden , die den door waken

,

honger en pijnen verzwakten man evenwel op nieuw

op de Pijnbank lieten brengen, opdat hij eenige

doodfchuldige misdaad zou bekennen. Doch zij be-

reikten hun oogmerk niet; desniettegenftaande ver-

oordeelden ze hem ter dood. Wanneer men hem

den laatden morgen , den asflen Mei 1498 het Avond-

maal toereikte, nam hij de Hostie in de hand; belij-

dende tevens zijn Geloof in de Heil. Drieëenheid

,

en CHiiiSTUs biddende, om vergeving van zijne

zonden. Als de Bisfchop, die hem van den Gees-

telijken fiand ontwijdde, tegen hem zeide: „ Ik

zonden u af van de zegepralende Kerk;" gaf savo-

NA-



GESCHIEDENIS. 235

NAROLA hem heel koen ten antwoord: „ Gij wilt V
zeggen, van de ftrijdende; niet van de zegepralende ; !^^^

dat kunt gij niet doen." Aan eenen Priester, die Hoofdft,

hein , terwijl hij naar de gerigtsplaats gevoerd werd , "^ C. G,

vraagde: of hij uit liefde tot christus den ^^^^^ lol\^ll*
ftaanden dood gewillig leed? gaf hij ten antwoord:

Zou ik om zijnent wil niet heel gaarne fterven, die

uit liefde jegens mij , zondaar , hoogst onfchuldig

heeft willen fterven ? '* Zijne beide Ordensbroeders

werden eerst opgehangen; daarna kwam de beurt

aan hem; hunne lijken werden verbrand en de as»

fche in de rivier u4tf20 geworpen. Hier door wilde

men ongetwijfeld voorkomen , dat hunne Vereerers

geene overblijffelen van hen verzamelen zouden, en

toch gefchieddc dit. Onder anderen geloofde men

,

twee dagen daarna zijn hart in de rivier gevonden te

hebben, picus verzocht, om een ftuk van hetzel-

ve, hetwelk hem dierbaar bleef, niet alleen als het

overblijffel van éenen waarden vriend, maar ook de-

wijl bij deszelfs nadering ziekten genezen, en duive-

len uit bezetenen uitgedreven zullen geworden zijn.

GuicciARDiNi geeft een kort beiigt van zijn uitein-

de, hetwelk hij dus befluit: Zijn dood, welken hij

met ftandvastigheid leed, maar die hem geen woord

van misdaad of onfchuld afperste , heeft het onder-

fcheiden oordeel over hem niet weggenomen. Want

velen hielden hem voor eenen bedrieger, velen inte-

gendeel geloofden, dat zijne bekentenis, virelke men

gemeen gemaakt heeft , valfchelijk gefmced is , of dat

de hevigheid der pijnigingen op zijn heel teeder hg-

chaamsgeftel meer vermogt heeft, dan de waarheid,

en.
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V en ontfchuldigden deze zwakheid met het voorbeeld

^i'l'j van den Vorst der Apostelen petrus. —
Hüofdft. Hetgeen toen plaats had, heeft men federt genoeg
na C. G. herhaald, savonarola is van fommigen als een

tot 1517! H^'^'g^ geprezen a en van anderen afgefchilderd , als

" een Bedrieger, een Volksberoerder, of als een ellen-

dige Dweeper. Toen kort daarna de Kerkhervor-

ming doorbrak, noemde de Voorftanders derzelve

hem eenen getuige der waarheid, eenen Martelaar

en Heiligen, luther gaf in het jaar 1523 te JVtt^

tenherg zijne Overdenkingen over den 5ifl:en en

3ifl:en Pfalm uit, en zegt in de Voorrede: Men
kon uit deze Heilige Overdenkingen van eenen Heili-

gen man zien , hoedanige mannen die verfoeilijke ftoel

des verderfs pleegt te verderven; alhoewel de Anti'-

christ gehoopt had , zijne gedachtenis te kunnen on-

derdrukken, echter leefde hij nog, en werd van

CHRISTUS gecanonizeerd door hem luther; er kleef-

de nog wel eenige menfchelijke Theologie aan zijne

voeten , met welke hij veel tijd fchijnt bedorven te

hebben, evenwel gaf hij een fchoon voorbeeld van

Geloof en vertrouwen op Gods barmhartigheid, niet

op Monnikengelofte, Misfen en Werken van zijne

Orde. Bij deze hoogachting voor hem bleven de

Proteflanten tot in de laatfle tijden der XVIIde eeuw.

Maar in de Roomfche Kerk bleef eene verfcheiden-

heid van oordeelvellingen over hem, terwijl de Z)o-

minikanen voortgingen, dezen hunnen Ordensbroe*

der, alhoewel hij in den Pausfelijken Ban geftorvtn

was, nog geftadig voor eenen Martelaar te houden.

Onder de Proteftanten was jo. francisc. buddeus

de
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^e ^erfle , die savonarola voor eenen Bedrieger V
verklaarde , die zich bij gelegenheid der verwarringen °°^^

te Florence, tot eenen herfteller der vrijheid had op- Hoofdft.

geworpen, en die daar toe niet alleen den Gods- "^ C. G.

dienst misbruikt , maar ook wreede middelen in het '0^^! /

werk gefteld zal hebben , om oppermagtig Heer van

dezen Staat te worden (*). Doch eenigen tijd daar-

na erkende buddeus zelve het zwakke van deze

Verhandeling, en fchreef er zelve eene wederlegging

van (t); en erkent de eerlijkheid en opregtheid van

SAVONARELA , zondcr echter te ontkennen , dat hij

de palen van zijn Ambt te ver te buiten gegaan was,

door zoo veel deel te nemen in zaken van het bur-

gerlijk beftuur. Onlangs heeft de kundige Levensbe-

fchrijver van Paus leo X (§), savoranola vrij

ftreng beoordeeld als eenen waren Dweeper, hem

zelfs befchuldigende , dat hij en zijne Aanhangeren

door geweld en bloedvergieten tot ftand hadden wil-

len brengen, hetgeen zij, op eene goddelooze wijze,

het Rijk van christus noemden. Ondertusfchen

blijkt het niet, dat savonarola immer eenigen ge-

weldigen flap' heeft aangeraden of goedgekeurd ; en

hoe
^

C*) Exercit. Hifl. Polit. de Artib, tyann. Hier. Sa-

vonarolae in Varerg. Hifl.Theol. p. 277.

(f) Retractatio Disferiationis de Art. pol. eet. ihid»

P' 321-398.

(§) w. ROSCOE Gefch. van het Leven en de Regering

van Paus leo X. I. Deel, Bladz. 228. in het jaar 1808

in eene Nedcrd. vertaling uitgegeven bij den Uitgever

dezes fr. bohn.
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V hoe het zij, zeker is het, dat hij op eene onregel-

BOEK matige en in zoo ver ten mirifte onregtvaardige wijze ^

Hoofdft. veroordeeld en ter dood gebragt is, door de bewer-

na C. G. kingen vandenflechtftenderPauien , alexander VI,
jaario73, savonarola heeft een groot getal Schriften nage-
COt 1517.

DO a

———. laten in de Latijn fche en in de Italiaanfche Taal^

welke voorheen alle op de Roomfche Lijst der Ver-

bodene Boeken geftaan hebben, doch het grootfte

gedeehe is door paulus IV in het jaar 1556, daar

weder afgenomen. Zij getuigen allen van 's mans

Godvruchtigheid en Geleerdheid, fchoon hij in de

Hoofdleerflukken bij het ftelfel zijner Kerk gebleven

is. Een voornaam Werk , genoemd Triumphus

Crucis ^ bevat in vier Boeken eane vrij grondige

Verdediging van den Christelijken Godsdienst, Een

ander Werk de SimpJicitate Chrhtianae vitae Libri

IV, mageen Kort Begrip genoemd worden der pligt-

vermanende Zedeleer; van de Ëxpofitio in PfaJmos:

Miferere mei. Deus, qui regis Israël, et tres ver-

fus Pfalmi: In te Domine Jperavi , hebhen wij reeds

gefproken ; nog is er van hem eene Expojttio

Orationis Dominicae. Twee verzamelingen van

Predikatien zijn ook nog van hem overig

,

gehouden in het Jaar 1499, de tweede van wel-

ke de merkwaardigfte in zich bevat , welker in-

houd zeer dikwijls naauwe betrekkingen heeft op

Florence , alhoewel het hoofdonderwerp , voor zoo

ver zij er een hebben , meestendeels uit de Algemee-

ne Christelijke Zedcleer ontleend is. Ook zijn er

van hefti Brieven overig, welke uit het Italiaansch

in het Latijn vertaald zijn, {Epistolae Spiritmles

et
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9t SKett^>ae') en Verhandelingen over de liefde van V
ètiniSTUs, vütt het gebed en de nederigheid : cene ^^^^

VIH
Verzameling van zijne Voorzeggingen {Compendium Hoofd».
rével/itionum;^ een Onderrigt voor Biechtvaders , na C. G.

CErudiiorium ConfetforumA Eindelijk een Hand- J^^"°^3.
^ ' j ^ -^

tot 1517,
'feock der Wijsbegeerte, eigenlijk der Logica, Phy- ___^
-fka en Ethica , { Univerfae Philofophiaè Epitome

, )

ïölët een bijzonder Gefchrift, de divifione, ordine ac

-utilitate omnium fcienti^rum , nee non poefeos ra»

tione. Uit deze zijne Schriften leert men hem ken-

-üeii als een' kundigen zclfsdenker, wien men noch

G€leerdheid noch Godvrucht ontzeggen kan , maar

die door de tijdsomftandigheden , door den indruk,

welken hij met zijn prediken maakte, is medege-

-fleept in den draaikolk der Volksbewegingen en Bur-

-gerU'ke Omwentelingen , terwijl zijne overhelling tot

Dweeperij hem deed wanen, dat hij in naam van

•x3en Godsdienst het Volk zou kunnen regeren, om
het dus tot deugd, vrijheid en rust te brengen.

Met één woord , men kan hem befchouwen , als

ten welgezind man, die betere tijden en een beter

\q\ waardig was.

"Eer wij dit Hoofdfluk fluiten, moeten wij met Komisch-

weinige eev/a^en van eenen Prediktrant van vele Pre- ^f^^ljj^®
„ . Predik-

dikers , inzonderheid in het laatfte gedeelte van dit trant.

^jdvakjdie tegelijk hunne Toehoorders onderwijzen

"ieti vermaken wilden , zich verbeeldende , dat de zede-

lijke waarheden des re gemakkelijker ingang bij dezel-

ven zouden vinden. Een der bcroemdfte voorbeelden

h5er van , zijnde de Preeken van sebastiaan erand

'óver het Narrenfchip van gailer van keizers-

BERO
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V BERG hebben wij reeds gemeld , hier willen wij ei

BOEK j^Qg ^j-je noemen , die deze koddige wijze van Pre-

Hoofdrt. cliken ten hoogrten trap gevoerd hebben. De eerfte

na C. G. van dezelven gabriel darelete, of berletta,

|^J'^J°^^*
naar zijne geboorteflad in het Koningrijk Napels,

. was een Dominikaner Pvlonnik tegen het einde der

XVde eeuw, van wiens Levensgevallen wij niets an-

ders weten , maar die zich een zoo grooten naam

door zijn Prediken verworven heeft, dat hij aanlei-

ding gaf tot het fpreekwoord: Qui nescit Barlet-

tare , nescit praedicare. Zijne Predikatien zijn van

het jaar 1505 tot 1585 dertienmalen gedrukt, be-

halve de bijzondere drukken van eenige derzelve in

het bijzonder. Tot een voorbeeld van zijne te pas

gebragte grappen dient de volgende plaats uit zijne

Predikatie op eerflen Paaschdag , in welke berlet-

TA CHRISTUS verfchcideuen laat afwijzen, die zich

aanboden, om aan zijne Moeder het berigt te bren-

gen, dat hij was opgedaan. ,, adam zeide, dat is

mijne zaak, dewijl ik de oorzaak van het kwaad

geweest ben. Neen, zeide Christus, gij eet gaar-

ne vijgen; gij zoudt u misfchien onder den weg op-

houden. ABEL wilde de bode zijn dezer goede tij-

ding; neen, zeide christus, gij zoudt kaïn kun-

nen ontmoeten , die u dood zou flaan. noach nam

het op zich; maar tegen dezen was het: Gij zuk

niet gaan, omdat gij van den drank houdt, joan-

NES de Dooper mogt niet gaan, omdat hij een ha-

ren kleed droeg. De bekeerde Moordenaar kon niet,

omdat hem de beenen gebroken waren. Eindelijk

werd een Engel gezonden , die terftond begon te zin-

gen;
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gen: Regina coeli ! laetare ^ allehija; refiirrexit ^ V

ficut dixit, alleluja. Hij laat den Heil. Geest, als ^°^*

CHRISTUS hem op de wereld wil zenden , deze zwa- Hoofdft»

riglieid daartegen maken, dat de menfchen hem ,
"^ C. G«

even gelijk den Zaligmaker, mogten mishandelen;
J^j j^j^*

eindelijk beduit hij, in eene andere gedaante te vi.r- —
fchijnen, welke zi.i zich niet verftouten zouden, aan

te raken, barletta fchetst het karakter van eenen

fl'jchien Priester, die elke bede van het Onze Vader

met huisfelijke befchikkingen afbreekt, en hij voor-

beeld, bij de vierde zijne keukenmeid toeroept, dat

zij de kat niet aan de worst moet laten komen»

Evenwel weet hij tusfchen beide heerfchende buiten-

fporighcden en godgeleerde dwalingen met veel ernst

'

te beftrijden. Zoo heeft hij , in eene bijzondere Pre-

dikatie, het goddeloos gevoelen, gelijk hij het noemt,

van de onbevlekte ontvangenis van maria met vtla

ïedenen, inzonderheid uit de beflendige Overleve»

ring, wederlegd»

OLiviER. MAiLLARD, ccn Franciskanef' te Paryi ^

Hofprediker des Konings van Frankryk en des Her*

togs van BurgoNdiè' , die in het jaar 1502 gedorven

is, en MiciiAEL menot, zijn Ordensbroeder ea

Pfofesfor der Theologie in dezelfde Hoof^nad

omtrent het jaar 15 17 zijn twee andere Predi-

kers van hetzelfde (lag. Ongetwijfeld hebben zij,

even als barletta, hunne Kansfelredenen in de

Volkstaal gehouden, welke vervolgens ten gebruike

van andere Volken in het Latijn in het licht gebragc

2ijn. MAiLLARDi Sermones de Adventu^ Qiiadra'

gefimales , Dominkaks etc, zijn federt het jiar 1494
XIX. Deel. Q meer-
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V meermalen in Frankryk gedrukt. De Vastenpreeken

??^'| van MENOT zijn te Parys in het jaar 1519 en na-

Hoofdft. derhand meermalen uitgegeven. Het is blijkbaar,

na C. G. (Jat een van hunne hoofdoograerken was , om zich

tot i^/i?
f^ö^" ^^ heerfchende ondeugden hunner Medeburge-

»- ren te l^erzetten; en het zedenbedeif van Parys
^

bijzonder ten aanzien der Geestelijkheid, moet naar

het beeld , hetwelk zij daarvan ontwierpen , heel boos

geweest zijn. Ook geven zij fomtijds goede lesfen

omtrent de noodige verbetering, gelijk maillard

op eene plaats , waar hij van de Aflaatpredikers

,

(^Bullatores') fpreekt, zijne Toehoorders vraagt:

5, gelooft gijlieden wel , dat een Woekeraar , vol on-

deugden, die vele duizenden zonden begaan heeft,

wanneer hij zes zilveren penningen in de bus fteekt

,

daardoor vergeving van alle zijne zonden verkrijgt?

Waarachtig het is voor mij moeijelijk, om dit te ge-

looven, en nog moeljelijker, om het te prediken.**

Doch, om niet te zeggen, dat zij de gronden der

Christelijke Godzaligheid weinig of niet kenden,

hunne affchilderingen en beftraffingen zijn meesten-

deels zoo belagchelijk en koddig, en over het ge-

heel , zoo onbetamelijk , en zelfs fomtijds zoo geheel

gemeen gefield, dat zij in plaats van eenig nut te

doen, flechts wat tijdverdrijf geven konden. Zoo

zegt MAILLARD op cenc plaats : Domini '^uftitiarii

et Raptores , Jl ita fit , ego commendo vos ad omnes

diaholos. De troys chofes Dieu nous garde: de

cetera de Notaires , de pro qiio d'Apothicaires , et

de houchon de Lombard friscaires. Hij befchrijft

P/^fjff als een algemeen hoerhuis, waar de Geeste-

lijk-



GESCHIEDENIS. 243

lijkheid het meest aan toebrengt, en voegt er dan V
bij: Ad triginta mille diabolos iste ageiidi modus! ?P'':^

Dat het danfen van den Duivel afkomstig is, be- Hoofdft.

wijst MENGT op de volgende wijze: Chorea est iter "^ C. G.

circiilare , Diaboli iter est circulare ; ergo Chorea
l^^\ 1517!

est motus Diaboli; en dat de Duivel in een' kring '

rondloopt, vindt hij heel klaar, in deze plaats uit

job: Circiiivi terrain. Volgens hem heeft Chris-

tus flechts daarom petrus verboden, zijn zwaard

te gebruiken, omdat hij er geheel geen vcrftand

van had, hoe hij het gebruiken moest; gelijk men dit

gezien had , dewijl hij , in plaats van bialchus den

kop te kloven, hem flechts een oor afhieuw: Juist

als of een mensch , die niet lezen kan , met een boek

loopt. Men zou, zegt hij op eene andere plaats,

eer eenen ftal van veertig paarden kunnen fchoonma-

ken, eer eene vrouw zich gekleed en opgetooid

heeft. — Maar het is noodeloos, meer voorbeelden

bij te brengen. Deze Preektrant gaf naderhand ge-

legenheid, dat men, federt de XVIde eeuw, in Italië

van zeldzame fprookjes en grappige invallen plagt te

zeggen : Dat is goed voor eene Predicatie , ( Ques-

to è buon per la predica
, ) een nog in zwang gaan-

de fpreekwoord, het welk de vermaarde Kardinaal

HiPPOLYTUS VAN ESTE het cetst gebruikt heeft.

Men maakte van zulke wijze van Prediken meer- jan brug*

malen gebruik, om het geméene volkske aan zijn'
^'^'^'*

fnoer te krijgen, en Overheden en Regeerders te

dwingen. Een voorbeeld daar van was in het jaar

1462 te Amfterdam jan brugman , door wiens

prediken, het Minderbroeders Klooster, zeer tegen

Q a dank
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V dank der Regering, werd ingenomen door eene an«

BOEK (jere foort van Minderbroeders, Obfervanten ge-

Hoofdft. "oenid 5 daar het , federt vele jaren , door de Gau-

na C. G. denten was bewoond geweest. Deze jan biiugrian

10^1^17' ^^^^ geboortig van Kempen , en Voorlezer der God-

geleerdheid in het Minderbroeders Klooster van St.

Omer^ wien de tong zoo wel hing, dat hij het

Volk daarmede wist te leiden, waar hij het hebben

wilde; waar van nog een fpreekwoord is gebleven:

yil kondt gij praten^ ah brugjnian! Somtijds trok

hij een Briefje uit den zak , waar uit hij , zoo het

heette, zich zelven eenige vragen deed, die hij ter-

flond beantwoordde , waar van het volgende een

voorbeeld zij: ,, Och brugman, brugman, wat

„ erger quaedt menfche plagftu te vvefen! du plagh-

5, fle te gaen met lange mesfen, bordeelen te hel-

5, pen houden; fegg mij, brugman, waerom bistu

5, gekomen ? om die noch te houden ? Trouwen

,

3, neen. Du wilde die nu verjaegen , foo daer an-

5, ders, Godt betert, niemant en is, die die denkt

5, te verjaegen. brugman, bistu gekomen om

5, Schoutambachten en Kerken te verpachten ?

5, Neen, du en wilde immer geen Simony doen,

5, maar fimpelijk gaan in een arme verworpen lapte

„ kapken. brugman, wildu Pater, eerde Kloos^

„ ter, alle andere Kloosteren , ende ook die Paro-

5, chiekerken verderven? Trouwen, neen. brug-

5, man, wildu biecht hooren om geit? Trouwen,

5, neen. brugman wil de fchapen haer wolle laten

,

5, ende gaerne een jegelick fijn biecht hooren om

„ Gods wille, fonder geldt, brugman, wildu ook

„van
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„ van den luiden loopen die pestilenci liebben, als V
„ fommige wel doen? Trouwen, neen: du wilfte ^'^^

„ altoos daar bij blijven , fijn fij rijk ofF arm : dij- [loofdff.

,, nen mont op beuren mont leggen, ende ter doot "^ C. G.

„ toe daar bij blijven." Doch, hij verzuimde on-
Iq[ j^,^*

dertusfchen niet, te kennen te geven, waar 't hem

meest om te doen ware. Als hij de aandacht van

het gemeen genoegzaam meende opgewekt te he'3-

ben , trok hij een kruisbeeld uit de mouw; de Ge-

meente, terwijl hij het om hoog hield, aanfpreken-

de, in dezer voege: „ Gij goede luiden, gij hebt

„ wel gehoort , waerom ik met mijne arme fchame-

„ Ie Broederkens hier gaerne mit u woonen, ende

„ een arm fnoode Kloosterken hebben foude, om u

„ allen den weg des eeuwigen levens te vvijfen , en-

,, de daer in te helpen. Maer overmits datter eeni»

„ ge fijn , die gaerne behinderen fouden , mogteii

„ fij, dies nochtans geen magt hebben en Hallen;

„ wilt wel doen ende bidden devotelijk voor die

,, luijden, op dat fij van beuren quaden opfet in

„ defe faeke aflaeten. Ende lieve vrienden in Ghris-

„ to, want wij hier doch blijven willen, ende wij

5, wel bijftant en de hulpe behouwen fullen, om in

„ defe faeke tot onfe meeninge te komen, foo be-

„ geer ik om den gekruisten Godt , daerna dit Crui-

5, cifix gemaekt is , dat alle die geen , hier nu tegen-

„ woordig weefende, die bij ons blijven willen ons

„ niet ofF te gaan , dat die heur vinger op fieeken

„ willen." Op zulke woorden (laken velen de vin-

gers op. Eenigen, die digt bij den Predikfioel za-

ten, riepen: Heere, wij willen bij u blijven ter

Q 3 dood
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V dood toe: waarop brugman hernam, dat hij zij-

BOER
f,gfj ouden hals daar voor laten wilde. — Deze

Hoofdfl:. BRUGMAN ovcrleed in het jaar 1473 te Nieuwme-

na C. G gen. Hij heeft eenige Aanmerkingen over *s Heeren

tot i'in ^^J'^^^ gefchreven, als mede een Leven van de Schie-

m damfche Heilige ledwin, lidwig of lydewyd.

Men behoeft zich niet te verwonderen , dat het

,

bij zulke wijze van Prediken dikwijls in de Kerken

niet heel gefchikt toeging. Trouwens in eene keu-

re van Amftürdam van den jare 1465 wordt niet al-

leen verboden, in de Kerken of op het Kerkhof,

eenig rumoer of toeloop te maken; maar ook ver-

klaard , dat , op het Kerkhof of in de Kerken , een

mes of ander geweer te trekken , met de regterhand ;

iemand te kwetfen , met den hals geboet , en iemand

te doeden, als moord geregt zou worden (*_),

NEGENDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Godsdienst - verfchillen. Ware of

IX gewaande Ketterijen, Vervolgingen ^ enz,

Hoofdft

Taari'073 Wij komen thans tot een in de Gefchiedenis der

tot 15 17. Cliristelijke Kerk zeker onaangenaam en ftootend on-

Q^gj._ derwerp, maar desniettemin belangrijk en leerzaam,

gang. daar hetzelve ons doet opmerken, hoe menfchelijke

drif-

(*) Zie wAGENAAR Amjierd. I. Stuk, Bladz, iSS-

155. 1 760 fol.
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driften en hartstochten, hcerschzucht, onkunde en V
de kracht oer vooroordeelen en der dweeperij, het ^^^^

gezond verfland, gevoel van menfchelijkheid en lief- Hoofdft.

de tot waailicid bedrijden , en niet zelden geheel fchij- na C. G,

nen te verwoesten en te vernietigen. Eik Lezer be- Igj'^lr^y'

grijpt ligteUjk, dat er gefproken wordt van twisten —

—

en verfchillen over den Godsdienst, van ware of ge-

waande Ketteriien en de middelen
,
gebruikt en aan-

gewend, om dezelve te beteugelen, te ftraffen en

onder te brengen, al het welk, tot fcbande van den

Chrisielijken naam , in de vroegere eeuwen reeds had

plaais gehad, maar in de eeuwen, gedurende het te-

genwoordig Tijdvak verloopen, tot die hoogte ge-

klommen was, dat het ftroomen menfchenbloed ge-

kost heeft, eer een Vv^eldadiger licht, op het einde

van hefzelve begon door te breken , hetwelk gaande-

weg zich meer verfpreidendc, de gemoederen tot

meer bedaardheid bragt. en den eenigen waren weg

om het Christendom tot zijne eigenaardige heilaan-

brengende natuur weder te herftellen , den weg van

onpartijdig onderzoek, en redelijke Schriftverklaring,

ontdekte en aanwees.

Ondertusfchen verdubbelden gedurende de eerde Algemee-

helft van dit Tijdvak verfcheidene Schrijvers hunne "^ ^" ^^J'

pogingen , zoo in de Oosterfche als VVesterfche Kerk, Verdedi-

om het Leerftelfel van hnnne Kerk en derzelver regt- g^'^s van

zinnigheid te beveiligen tegen alle oude en nieuwe tendom^'
vijanden. Heidenen, Joden, Muhammedanen , en

Ketters.

Onder dezen moet in de Oosterfche of Grickfche futhvmi-

Kerk geteld worden euthymiüs zigabenus , Mon- ''^ ^'^^"

Q 4 nik
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V nik te Konftant'inopokn ^ dien wij reeds onder de

°?^" Uitleggers van den Bijbel hebben leeren kennen. Hij

Hoofdll. ichreef, omtrent het jaar 1118 een wijdloopig Boek
na C G. van dezen Inhoud , onder den Titel van : Leerftel-

tot 1^17 ^^S^ Wapenrmting of Magazijn der Regtzinntg.

•— heid {TiotMQTt'Klx hyfAXTmri tks' '0^^000%^ Tr/ysw?,)

hetwelk in het oorfpronkelijke flechts ééne enkele

keer gedrukt is in het jaar 171 1 in Folio, te Tergo-

visfo, de hoofüftad van Wallachië, in welke uiigave

echter, uit vrees voor de Turken, de afdeeling te-

gen de Saracenen, en het een en ander over de

Drieëenheid is weggelaten. Bijzondere afdeelingen

zijn door onderfcheidene Geleerden uit Handfchiif-

ten medegedeeld. Het bevat 24 Klasfen of Titels,

onder welken de Schrijver zijne verzameling gebragt

heeft. De eerfte Afdeeling is gerigt tegen de Epi-

h/risfen , die God en de Voorzienigheid loochenen

en tegen de Afgodifche Grieken. De tweede Afdee-

ling handelt van den Fader , Zoon en Heil. Geest,

In de derde heldert de Schrijver door omfchrijving

eenige bijzonderheden op over de Leere van God en

zijne eigenfchappen , uit dionysius den Areopagiet,

waar onder flechrs weinige goede , maar vele fpits-

vinnige mijftieke en voor misduiding vatbare voorko-

men. In het vierde en de drie volgende Artikelen

zijn plaatfen uit de Kerkvaderen verzameld , gelijk

het geheele werk hoofdzakelijk uit zoodanige verza-

melingen bertaat , ten bewijze, dat God onbegrijpe-

lijk is; voorts over de namen van God, over de

Schepping, en over de menschwording van Gods

Zoon.

Met
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Met de acht de Afdeeling begint eigenlijk eerst bij V
rame de wederlegging van gevoelens (Irijdig met het ^^^-^

Christendom. De j^oden bel<Ieeden hier de ecrfle Hoofdft.

plaats, vervolgens vALENTiNus, marcion, maxes , na C. G.

voornamelijk de Arianen , macf.donius, apollina- j^!"°f,tot 1 5 1 7»

RIS, de Neitortanen ^ Eutijchianen^ /^fthardoceten^ .

Theopafchiten ^ Monotheliten, Beeldvormers, PnuU-

cianen , Masfalianen , Bogomilen , en Saracenen , of

Mtihammedanen. Als een Aanhangfel is achter aan

gevoegd het Berigt van fotius, aangaande de zeven

Algemeene Kerkvergaderingen» Wezenlijke waarde

ten aanzien der behandeling heeft dit Werk niet,

alleen heefc het zijne nuttigheid om kort bijeen te le-

zen, wat men in de oude Griekfche Kerk voor bet

dienstigfle plag te houden , tot wederlegging van het

geen men als Kettersch aanzag, petr. franc.

ZING , die eene Larijnfche vertaling van dit Werk

te Venetië in het jaar 1555 in folio liet drukken ,

heeft in dezelve de XlIIde afdeeling weggelaten , in

welke de uitgang des Heil. Geestes van den Vader

alleen door fotius verdedigd wordt, tegen den Paus

Hoe geliefd ook dit Werk van euthymius in de nicetas

Griekfche Kerk was, vond echter honderd jaren
^""'"^^a*

T£S
daarna, een Grieksch Staatsman, nicetas acomi-

NATUS of CHONIATES, die ondcF de Gefchiedfchrij-

vers gemeld is , nog veel in hetzelve aan te vullen.

Hij fchreef, ten gebruike van eenen vriend, die, na

de verovering van Kon/lantinopoïen door de Fran-

ken, in het jaar 1204, deze gewesten verlaten had,

eenen Sckaf der Regtzinnigheid (^Stja-avfoi 'oiBoh-
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V l^ötfj) in 27 Boeken verdeeld; in welk Werk Hij,

BOER
j^jjg^ jgj, leiddraad van het regtzinnig Leerftelfei al-

ïloofdft. Ï2 Ketterfche en fcheuringmakende Partijen, welke
na C. G tot op zijnen tijd ontdaan waren , deels met

tot 151-! ^"'P ^^^ Kerkvaderen , deels met zijne eige-

ne gronden befchrijft. Dit Werk is tot hier toe

nog nooit geheel gedrukt, alleen zijn de vijf eerfte

Boeken door pieter morel in het Latijn vertaald,

te Parys in het jaar 1569. 8vo uitgegeven. — An-

dere, veel min beteekenende Schriften van dezen in-

houd uit dezelfde Kerk , zoo als /iet gedicht van i^en

gefchiedfchrijver joannes zonaras tegen alle Ket-

ters^ behoeven op zijn hoogst flechts genoemd te

worden.

In de In de Westerfche of Latijnfche Kerk heeft men,
Wester- vooral niet minder dan in de Oosterfche of Griekfche

Liber ad-
insgelijks zich op deze wijze bevlijtigd. Een foortgelijk

verfus Y>Q)^ (^adverfus haerefes Liber ^') ftaatmet den naam
haereles.

^^^ abelard onder deszelfs Werken. Doch , be-

halve dat het in de Handfchriften niet aan hem wordt

toegekend, bevat het eigenlijk (lechts eene wederleg-

ging der Albigenzcn^ met zulke bijzonderheden,

welke men in zijnen tijd nog niet kennen kon. Óok

verdient een klein Gefchrift van honorius van y/«-

tun, een Wijsgeer van dezen tijd, (^de haerefihm^

waarin 8 Joodfche, 9 Heidenfche en 77 Christen

-

Ketterijen, alleen tot aan de Jgno'éten toe, worden

opgegeven , geene verdere aanmerking.

THOMAS Maar des te merkwaardiger is de Verdediging van

AQuiNAS, het Katholijk geloof tegen de Dwalingen der Hei-

denen vaa den Heil. thomas van /4quino, Deze
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f^erdediging beflaat uit vier Boeken. \^oor ^\\e din- V
gen merkt thomas aan, dat het moeijcliik zij, om "°^'^

bijzondere dwalingen te beftrijden , eensdeels, omdat Hoofdfl,

zij niet bekend genoeg zijn , anderdeels , omdat de na C. G.

Mithammedamn en Heidenen de Heilige Schriften !^, ,^,,'.01 j 5 1 /

.

der Christenen niet aannemen , door welke zij over-

tuigd kunnen worden , waarom het noodig is , zijne

toevlugt tot de natuurlijke Rede te nemen. — On-

dertusfchen kan de waarheid van God op eene twee*

ledige wijze geopenbaard worden. Te weten , fom-

mige dingen zijn van hem waar, welke alle begrip

der Rede te boven gaan, maar ook andere, welke

de Rede bereiken kan.

Om dus te beginnen , met hetgeen de Rede ook

kan naarvorfchen , onderzoekt thomas vooreerst de

leere van God in het gemeen; vervolgens den oor-

fprong der fchepfelen van God; eindelijk ook derzel-

ver betrekking tot God; als hun hoogfle doel. Dit

maakt den Inhoud der drie eerfte Boeken uit. In

bet vierde Boek laat hij die leerllukken volgen, wel-

ke boven de Rede gaan. Hier handelt hij weder

van God: de leere der Drieëenheid; deels van zij-

ne Werken: de Menschwording van zijnen Zoon,

en het geen daarmede verbonden is ; deels van de

laatfle lotgevallen des menfchen: de Opftanding en

derzelver gevolgen. Er is , bijzonder in de drie eer-

fte Boeken van dit Werk veel goeds, maar bij het

vierde heeft hij er geheel niet aan gedacht , dat hij

een bewijs van de waarheid en goddelijkheid van de

Joodfche en Christelijke Openbaring aan züne par-

tijen, de Heidenen en Muhammedanen verfchuldigd

was. Een
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V Een werk van alvarus pelagius, een Spaanfche
BOEK Franciskaner omtrent het midden der XlVde eeuw,

Hoofdll. ^" Blsfchop te Sïlves in Algarhïe ^ genoemd Collij-

na C. G.rium adverfus haerefes ^ is nooit gedrukt; maar wel

l^^'^j^j^' zijne Summa de planctu Ecckjïae, een tafereel van

tl den treurigen zedelijken toeftand der Geestelijken en

Leeken in zijne Kerk, is meermalen gedrukt ge-

worden.

MARsiLi- Maar in de XVde eeuw gaf de vermaarde Wijs-

us Fici- geer marsilius ficinus zijn werk uit : voor de

waarheid van den Christelijken Godsdienst ( de Reli-

gione Christiana et fidei pietate , ad Laurent. Me^
dicem ,

patriae fervatorem ,') hetwelk het Werk van

THOMAS aquinas ZOO ver overtrof, als ficinus

denzelven in Klasfieke Geleerdheid te boven ging.

In dit Boek is het merkwaardig, dat ficinus, al-

hoewel een Wijsgeer, wien het geheel niet aan

fcherpzinnigheid ontbrak , voor de waarheid en God-

delijkheid des Christendoms, juist geene Wijsgeerige

gronden gebruikt, ten minste dat hij aan dezelve

Hechts eene ondergefchikte plaats aangewezen heeft.

Daartegen zocht hij de Gefchiedkundige bewijzen des

te meer te fcherpen: onloochenbare, of wel enkel

door zwakke uitvlugten beflredene daadzaken , bevat-

telijk en overtuigende voor iedereen te maken , welke

men niets van gelijke zekerheid , menigvuldigheid en

fterkte in den Stichter van eenen anderen Godsdienst

tegen kon ftellen. Hij is de eerfte, die dit bewijs

met eenig geluk heeft weten te ontwikkelen. Men

vindt bij hem vele geleerde belezenheid , en niet wei-

nige fcherpzinnige aanmerkingen, in eenen vrij goe-

den
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den (lijl voorgedragen , fchoon het te geliik niet V
zwaar zou vallen , gebreken in zijn werk op te zoe- ^^^^

ken , zoodanige zijn : gebrek aan eenen hoogeren trap Hoofdft.

van naauwkeurigheid in de ontwikkeling van het bo- in C. G,

venMmelde bewijs: verfcheidene zoutelooze verkla-
]^^^^°73^

^ -* '
tot 1517.

ringen en toepasfingen van Bijbelplaatfen; ook on- „,

voldoende beantwoordingen van tegenvverpingen der

Joden tegen het Kerkelijk Leerflelfcl. Doch men

kon naauwelijks van zijnen leeftijd meer verwachten

,

dan hij werkelijk verrigt heeft. Niet zelden beroept

hij zich in dit Werk op Wijsgcerige ontwikkelingen

in zijne Theorie, Dit is een groot Werk onder de-

zen Titel : Theolngiae Platonicae de immortalitats

animorum Lihri XVIII , in hetwelk hij zulke menigte

van gronden voor de onftofFelijkheid en onfterfelijk-

heid der ziele heeft aangevoerd, als bij eenig Wijs-

geer van oude of nieuwer tijden zal gevonden wor-

den, waartoe hem de Platonifche Wijsbegeerte vele

hulpmiddelen aanbood, hoewel hij zich niet zelden

door dezelve en vooral door de Nieuw Platonifche

^

toteene zeldzame Mijftiekerij en losfe befpiegelingen liet

misleiden. Deze werken verdienen niet, dat zij door

Schriften van latere Verdedigers van het Christen-

dom , geheel in vergetelheid geraken.

In het bijzonder werden in dezen tijd de verfchil- Schriften

len met de "Joden en Muhammedanen in verfcheide- ^^Sen de

ne gefchriften voortgezet , doch veelal nutteloos en güujert.

zonder het gewenschte doel te befchieten. De mees-

te Christelijke Godgeleerden waren onkundig in de

talen, in welken de Godsdienstige gefchriften van

beiden waren befchrevcn, eu bij de Joodfche Uitleg-

gers
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V gers vergeleken , naauwelijks fchoolknapen ; de uit-

BOEK vvendige gedaante van den Christelljketi Godsdienst

Hoofdft. il"" "^^26 eeuwen was voor de ^oden en Muhamme'
na C. G danen ergerlijk, hier bij kwam de bitterheid en we-

tot i-ïiy.
'ïerzijdiche haat, welke nog vermeerderd werd, door

- " de oorlogen en vervolgingen , tegen hen ondernomen.

Wij hebben , bij gelegenheid , reeds gemeld van ver-

fcheidene wederleggingen tegen ^oden en Muhamme'

danen gefchreven , hier mogen wij nog gewagen van

een Boek van den beroemden Abt guigert in de

Xfide eeuw tegen de Joden (Jüractatiis contra 'Ju--

daeos ^') in het welk hij de leere der Christenen vati

de Menschvvording, het Lijden en de Opfbanding

van Gods Zoon , van de Drieëenheid , en van de

afichaffiiig der Mozaifche Wet, als ook de aanbid-

ding van het Beeld en Kruis van ghristus met de

toen gewone redenen en plaatfen uit den Bijbel ver-

dedigt. Uit dit gefchrifc verdient aangemerkt te wor-

den , dat hij in de Inleiding hevige klagten uitftort

over eenen Graaf van Soisfons, die niet alleen den

Godsdienst der jT'oden befchermde, maar ook hunne

fpotternijen met het Christendom herhaalde; en dat

hij in het (lot van eenen Geestelijken vermeldt, die,

dewijl hij in eenen twist met eenen Jood niet te regt

kon komen, tot deszelfs overtuiging in den naam

van JEZUS eene gloeijende kool onbefcbadigd de deur

uitdroeg, zonder dat hij evenwel den Jood daardoor

bekeeren kon.

ALFON- ^Vij hebben van andere Schrijvers tegen de Joden,

srs DE gelijk wij zeiden, reeds gewaagd , bij voorbeeld van

^^^^^'
den Spanjaard hieronymus a sancta fide, voor-

heen
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heen als Jood, r. j 'Zua lorki i^enoemd; den /)«//- V
fchen Dominikaner pieter schwartz , victor ^"^'^

DE carben, insgelijks voorheen een Rabbi, Dit f-ioofdll.

weinige nog van het Werk van alfonsus de spi- ^^ C. G.

NA, genoemd Fortalhium fidei contra yudaeos, Sa-
jQj'^J^^y*

racenos , aliosquc Christianae fidei inimicos. Dit

Werk beftaat uit vier Boeken, ook weder in bijzon-

dere Afdeelingen gefmaldeeld. Het eerfie Boek toont

met eene flechts matige bekwaamheid, dat alle ken-

teekenen van den waren messias in jezus vervuld

zijn geworden. Het tweede is geheel tegen de Ket-

ters gerigt. In het derde worden de yoden aange-

vallen. Het vierde Boek heefc eenige waarde voor

de Gefchiedenis , dewijl daarin na eene verdedi-

ging van het Christendom tegen de Muhan^me-

danen^ de veelvuldige Oorlogen der Christenen met

de Arabieren^ inzonderheid in Spanje, hoewel niet

zonder partijdigheid, befchreven worden.

De voorheen gemelde vermaarde Schrifcverkiaarder, nfcot-aas

NicoLAAS van lyra, heeft verfcheidene Verdedi-'^"*^^^^^

gingsfchriften voor het Christendom tegen de yo-

den nagelaten : Tractatus de Mesjia , five probatio

adventus Christi per fcripturas a ^udaeis receptas

;

Dispofitio contra perfidiam yudaeorum ; Quaestio

de incarnatione Verhi adverfm ^udaeos; Libellus

contra 'Judaeum quendam, ex ipjis verbis EuangC'

Ui ftcundiim Matthaeum , Christi divinitatem in>

pugnantem. Ook heeft savonarola uitgemunt door

zijne Zegepraal van het Kruis,

Een Griekfche Godgeleerde , theoi^anes , Aarts- theofa-

bisfchop van Njcea^ die omtrent het jaar 1370 en J>'"
^^^

•^
Nicea,

ver-
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V vervolgens kan geleefd hebben, verdient hier nog
BOEK eene plaats. Behalve twee Brieven aan de Kerke-

HoüVdft, lijl^e" van zijn Kerfpel en aan zijne Gemeente in het

na C. G. algemeen , heeft hij een groot Werk tegen de yoderi

toTis^7
g^^^'^reven, hetwelk echter nooit gedrukt is ge-

worden*

TJijzon- Behalve deze algemeene twistfchriften is in de te-
cisre

Twisten,
genwoordige tijden een groot getal Theologifche Trvis-

ten gevoerd. Over het geheel kan men van de

Scholastieke Godgeleerdheid zeggen , dat zij enkel

twistvoerend was, en de fchranderfte en vliigde

t'.vistvoerders vormde; over de Scholastieke Godge-

leerdheid zelve werd getwist, en hevig waren de

vcrichillen tii.srchcn de twee hoofJpartijen , de Tho'

misten en Scotisten^ een van hunne hoofdverfchillen

betrof de onbevlekte ontvangenis der Maagd iniaria;

ook waren er nog verfchillen over de Leere van, het

Avondmaal; de twisten met abelard, de moeije-

lijkhcden met arnold van Brescia ^- de twist met

de Franciskanen over hun Eeuwig EiiangeUe^ over

de ware gefleldheid der Euangelifche armoede; over

het gebruik van den kelk of heker in het Avond-

maal; over het aanfchouwen van God door de Za-

ligen met Paus joannes XXIf. ijradwardins uit-

fpraak over de heerfchende Pelagianerij in de Kerk,

de twisten van reuchlin met de Keulfche Godge-

leerden over de Boeken der 'Joden; dit alles is op

zijne plaats reeds voorheen behandeld.

Nestoria- Doch er is nog het een en ander overig , hetwelk
nenen Ja- j^j^j. ^^^ behoort. In de Gefchiedenis der Xlde eeuw
kobicen,

is aangemerkt, dat de oude twist in de Griekfcht

Kerk
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Kerk met de Nestorionen of ChaJdeeuwfche Christe- V
nen, en met de Jakobiten, welke in later tijdjn "°^*

Kopten heeten , reeds federt eenigen tijd genoeg- Hoofdft*

zaam opijehoiiden was. Thans op het einde dier "^ C* ^»
Tttti 07l

eeuw werd dezelve door de Westerfche Christenen , J^'^ j^j^*

bij gelegenheid der Kruistogten, weder vernieuwd.- •

Zoo dra de Kruisvaarders in het jaar 1099 Jeru-

zalem hadden ingenomen , verboden zij terftond den

Jakobiten , die in hun oog Ketters waren , de Be-

devaarden naar het Heil. Graf, en lieten hun niet

ééns toe. om in de flad te komen. Thans leerden

de 'Jakobiten het Geloof en de Zeden der Latijn'

fche Christenen nader kennen , en begonnen federt

dezelve in gefchriften aan te vallen , en voornameriik

de fchandeüjke Zeden der Kruisvaarderen af te fcbil-

deren. Oider anderen fchreef hun vermaarde Bis-

fchop van Amida in de Xllde eeuw, dionysius

BARSALiBi eene verklaring der Liturgie^ opdat hun

Metropolitaan van Jeruzalem hunne Keikenorde

tegen de Franken des te beter ZOU kunnen verde-

digen (*).

De Gefchiedenis dezer beide Partijen zelve , welke

van de Grieken allengs meer als Scheurzieke dan als

Ketterfche Christenen aangemerkt werden, bevat, be-

halve hetgeen reeds verhaald is, van de uitbreiding

des Christendoras in Oost- en Noord- Azië door de

Nestorianen en van den Bijbelfchen Canon en de

Schriftuitleggers der Jakobiten ^ weinig belangrijks.

RE-

(*) RENAUDOT Hifi, Fatriavck. Alexandr. p, 479 , Sq,

XIX. Deel. R
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V RENAUDOT (*) CH ASSEMANi (f) geveii de lljst der

BOEK Opvolging van de Antiochifche Patriarchen der 'Ja-

Hoofdft. kobieten ; van abülfaradsch of barhebraeus ,

na C. G. den beroemdffcen onder hunne Scbrijveren , Mafri-
jaario/j.

^^^^
^c

p^i^y^as Orientis omtrent het midden dtr
tot 15 17.

w I I XlIIde eeuw, is onder de Gefdiiedfclirljveren van

dien tijd berigt gegeven. Afwisfelende lotgevallen

ten aanzien der vrije Godsdienstoefening onder de

Muhammedaanfche Vorsten ; inwendige twisten on-

der de Jakohiteny fchikkingen wegens Kerkelike ge-

bruiken , enz. , vullen meestendeels hunne Gefchie-

denis. Onder de merkwaardigheden van hunne Ker-

kelljke plegtigheden , is het voortdurende gebruik der

Befnijdenis benevens den Doop, fterk in het oog

vallende. Dezelve was federt vele eeuwen bij de

Kopten ingevoerd; doch echter onder die bepaling,

dat hunne Zonen niet eerst na dicn Doop mogten

befneden worden; doch naardien deze laatfte ge-

woonte nog (leeds niet geheel onder "hen afgefchaft

was geworden , zoo gebood hun Patriarch maca»-

Rius, omtrent het begin der Xllde eeuw, dat de

Befnijdenis altijd voor den Doop voorafgaan zou.

Of het een vooroordeel geweest is, hetwelk bekeer-

de yoden het eerst onder de Kopten gebragt heb-

ben; dan of de Befnijdenis reeds federt de oudfte

eeuwen der wereld, gelijk zij bij de meeste volken,

zonder eenige betrekking tot den Godsdienst, in ge-

bruik was, ook in Egypte behouden zij, kan niet

be-

(*) /. c, pag. 418.

(f) Bibl. Oriënt, Tom, II. pag. 321.
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beflist worden. Doch ten minde weet men, dat de V
naburige Eihiopifche of Ahijsftnifche Kerk tot heden ^°^*

toe eene hoogc en bijkans bijgeloovige waarde op het tiooidft*

behouden dezer pleg-igheid gedeld heeft. n» C. Q.

Teüens de Nestorianen waren de Kalifen al in '
7 . .

,'

vroegere tijden veel gunftiger gezind dan jegens an- .i _ i. m.
.

dere foorten van Christenen; nu werd wel het Ka-

liftuit in het jaar 1359 door de MogoUen vernietigd,

iiiaar de Nestorianen bleven bij derzelver Opperhoof-

den weder boven andere Christenen befcherming en

vrijheid genieten, en hadden zelfs aan het Hof der

Mogolfche Chans zoo veel ingang, dat zij daar hun»-

nen Godsdienst geliefd maakten, wat er dan ook z^

van de voorgewende bekeering van fommigen der-

ze! ven tot het Christendom. Tegen het einde der

Xliide eeuw leden zij wel met andere Christenen,

onder de Regering van den Chan cazan ecne har-

de vervolging, dan dezelve nam fpoedig een einde.

Ook is het reeds uit de Gefchiedenis van de uit-

breiding des Coristendoms bekend, in hoe vele lan-

den van Azi'è , tot in China toe , de Nestorianerij

ten dezen tijde zeer vele aanhangers gevonden hcü-

be , als ook dat men den beruchten Priester joan-

NES tot hunne Kerkgemeenfehap brengen moet.

Gewigtiger zijn de berigten van de Vereeniging

der Nestorianen en Jakobiten met de Roomfch^

Kerk, welke omtrent het midden der Xlüde eeuw

plaats gehad zal hebben. Men heeft wel verhaald,

dat reeds veel vroeger zoodanige vereeniging tot ftand

zou gekomen zijn, maar zonder vasten grond, ara
of Rahhan ara, omdat hij een Monnü; was, Vica-

R 2 n'.
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V rius van sabarjiïsu, welke laatstgemelde federt het

^^^ jaar 1226 als Patriarch het beftuur had van de

Hoofdft. groote Neitoriaanfche Kerk in AzVè , zond in het

m C. G. jaar 5247 aan den Paus eencn Brief, in welken hij

tot J517. tevens overzond eerie Geloofsbelijdenis van den

' Aartsbisfchop van Nifïbis, welke nog van twee

Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen onderteekend was.

DezQ Gefchriften bewijzen ondertusfchen wel aan

den *Paus , dat zij even zoo regtzinnig wnren als

hij , evenwel is er geene fpoor in te vinden , van

eene volkomene Geloofsvereeniging met hem , veel

minder van eenige onderwerping aan zijne Heer-

fchappij.

Te gelijker tijd zullen ook de 'Jacohieten ^ gelijk

men wil , zich genegen getoond hebben tot verteni-

ging met de Roomfche Kerk. Hun Patriarch fchreef

aan den Paus innocentius IV, en zond hem ins-

gelijks zijne Geloofsbelijdenis over, gelijk ook eene

tweede en derde den Paus ter hand kwam. Alle

deze fiukken nogtans, onderfteld, dat zij echt zijn,

en in de overzetting niets geleden hebben , waar-

omtrent reden is, om te twijfelen, toonen wel, dat

de jfakobieten , ten minfle in /^zi'é , de heerfchappij

van den Paus eenigermate hebben willen erkennen

,

maar even zeer blijkt het: dat zij niet volkomen

tot de Roomfche Kerk zijn overgegaan, en dat hun-

ne onderwerping flechts van korten duur en geringe

uitwerking geweest is, leert het vervolg der Ge»

fchiedenis.

Arraeni- Volkomener fchijnen zich de Armeniërs, ten min-

rnn^r'IÜ^'^* ftc £611 decl deizclven met hunnen Koning , aan den

Paus
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Paus onderworpen te hebben. De kruistogten ga- V
ven aan de Oosterlingen een denkbeeld van den mag- ^°^*

tigen invloed van den Paus op de Westerfche Chris- Hoofdft,

tenen, en wekten hunne hoop op, om van dezen na C. G.

hulpe tegen de overheerfching der Turken te ontvan-
jj^j. irfl*

gen; geen wonder dus, dat men den- fchijn maakte —

van nadere vereeniging met de Westerlingen te zoe-'

ken. Volgens verhaal van den Bisfchop otto van

Freyfingen ^ kwamen 'er, in het Jaar 1145, Afge-

vaardigden der Armenifche Bisfchoppen en van hun-

nen MetropoUtaan bij Paus eugenius III te Fiter-

bo , die aanboden, zich met hunne Kerk aan den

Paus te onderwerpen. Maar hun oogmerk was

,

deze Kerk tot fcheidsvrouw te gebruiken over hunne

verfchillen met de Grieken wegens zekere Kerkgebrui-

ken. Te weten, de Armeniers gebruikten wel, ge-

lijk de Grieken, gedeesfemd brood bij het Avond-

maal, maar mengden den wijn niet met water, ge-

lijk de Grieken en Latijnen. Zij verlengden ook

het Kersfeest tot het Feest der Verfchijning van

CHRISTUS, of drie Koningen, zoodat beide Feesten

maar dén uitmaakten enz. eugenius liet deze Af-

gevaardigden tot hun onderrigt eene Hatelijke Mis

bijwonen, welke hij zelve vierde. Eén van hen,

een Bisfchop, verzekerde vervolgens voor het gehee*

Ie Pausfelijke Hof, dat hij, gedurende deze Mis,

eene heerlijke zonneftraal boven het hoofd van den

Paus had zien glinfteren, en in dezelve twee duiven

op en neder dalen ; en dat hij daar door des te

meer tot gehoorzaamheid aan den Roomfchen Stoel

opgewekt was. De Paus verklaarde hem van zijne

R 3 zij-
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V zijde , clat het zijn geloof was , hetwelk hem êezt
BOER verfchijning van God verfchaft had , opdat zijne

Hoofdft. Kerk leeren mogt, hoe zij de Sacramenten eerbiedig

na c. G. vieren moest. Bovendien berigtte hem deze Bis-

tot 1^17* ^chop, dat er op de grenzen van Armenië volken

woonden, wier kinderen met een' aangeboren llank

ter wereld kwamen, en die deze volken in Armenië

zonden , alwaar zij gedoopt wordende , dezen ftank

verloren , doch denzelven wederkregen , zoodra zij

in hun vaderland gekeerd , weder tot het Heidendom

overgingen ; de Bisfchop vraagde daaromtrent het

goeddunken van den Paus , of men deze kinderen

wel weder terugzenden mogt. Dit alles verhaalt

OTTO heel trouwhartig, doch voegt er dan nog bij,

dat deze Bisfchop over de Alpen gegaan is, om,

wegens het toenemend gevaar der Oosterlingen , dert

Keizer en den Koning van Frankryk om hulp te

verzoeken.

Dat ten lijde van Paus innocentiüs III, 'omtrent

het jaar 1199, de afhankelijkheid der Armenifcht

Kerk van den Paus veel zigtbaardcr geweest is ,

hebben wij in de Gefchiedenis van denzelven ver-

haald. Deze Paus liet leo , Koning van Klein*

Armenië , door den Aartsbisfchop van Mentz kro-

nen , wnar tegen de Kotholicus of Patriarch van

Armenië de Roomfche Kerk voor de Moeder van alle

Kerken erkende , gelijk ook de Koning beloofde , alle

Armeniërs tot deze vereeniging te brengen , doch

tevens om hulp fmeekende voor de Oosterfché

Christenen, De Paus zond ook aan den Katkolicus

het Pallium en andere verfierfelen , ten blijke vari

zij.
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z^e Apostolifche liefde. Met dit alles is het be- V
kend , dat ook deze verbindtenis met de Roomfche ^^ek

Kerk niet lang geduurd heeft. Hoofdft.

Alleen de overging der Maronhen^ de Syrifche na C. G.

Narie hij den Libanus en Antilibanus , die federt ;„, , J.%

eenige eeuwen de zoogenoemde Ketterij der Mono'

theliten had aangenomen , is , eenen aanvang geno-

men hebbende omtrent het jaar 1182, (leeds voort-

gezet, en tot in onze tijden in (tand gebleven. On-

dertnsfchen hebben de Geleerde Maroniten in later

tijden te Rome zich bevindende, en onder dezen de

familie assemani beweerd , dat hunne Voorvaderen

nooit Ketters geweest zijn , maar anderen , gelijk

lucHARD siMON, hebben aangemerkt, dat zij in de

Kerkelijke gebruiken nog (teeds bleven verfchillen, •

dat zij het Avondmaal met ongedeesfemd brood be-

dienden , den gewijden beker ook door de Leeken

lieten gebruiken , geen eigenlijk laatde olijfel hadden

enz. Dikwijls zijn hun federt de Xlllde eeuw nog

Ketterijen door de Pausfen te last gelegd ; nog in

het jaar 1578 hebben Pausfelijke Gezanten uit hunne

Keftreboeken aanflootelijke (tellingen , en bijzonder

de verandering van de woorden der inftelling: Dit

is het facrament des ligchaams ^ doorgehaald. Maar

het Kollegie der Maroniten ^ in het jaar 1584 te

Rome ge(ticht, om hen bij het KathoUjke Geloof te

houden^ heeft hen, volgens deze beftemming, meer

«n meer regtzinnig zoeken te maken (*). j-jg

(*) FRiD, SPANHEM. de EccL Graecae. et Orientalh a

Romana et Papali ad hunc diem perpettia d'nfenjione T,

II. Opp. p. 520.

R4
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V De twisten met de Grieken en de fcheuring tus»

BOEK fchen de Griekfche en Latijnfche Kerken bleven nog

Hooftift, geftadig voortduren , men deed wel van tijd tot üjd

na C. G, pogingen, om eene verceniging te weeg te brengen,

torisi^l
^^^^ ^y werden fteeds teleurgerteld. De fchriften

,

welke over dit onderwerp, gedurende dit Tijdvak,
Tu-ipren gefchreven zijn, behelzen evenwel geen nieuws, eu-
tusfchen °

de Grie- THYMius ziGABENUs plaatfte in zijn ' boven door

ken cnLa- ons gemelde werk flechts hetgeen fotius voor de

leer zijner Kerk aangaande den uitgang van den H.

Geest tegen de Roomfche gefchreven had , in de

XlIIde afdeeling. nicetas choniates , en de

grootrte Geleerde onder de Grieken in de Xllde

eeuw, MiCHAEL PSELLus , hebben zich insgelijks

.
in hunne fchriften tegen de leere der Latijnfche Kerk

verklaard. Dezen en meer anderen heeft leg alla-

Tiüs , tegen de waarheid der Gefchiedenis aan , als

verbasterde leden der Griekfche Kerk, moeten ach-

ten, toen hij zijne verhandeling opftelJe, om te be-

weeren, dat de Griekfche Kerk met de Roomfche in

de leere altijd heeft overeengeüemd.

Zonder een eigenlijk twistfchrifc tegen de Room'

fche Kerk op te (lellen, d^td echter een Griekfche

Geestelijke in de Xllde eeuw eenen hevigen aanval

op dezelve, te weten: nilus doxopatrius, een'

tijd lang Archimandriet of Abt op eene onbekende

plaats , naderhand Notarius der Kerk te Konflanti'

nopolen , fchreef , nog in Sicilië zijnde , in het jaar

1143, op begeerte van den Koning roger, een

gefchiedkuiidig berigt van het algemeene Kerkbeflnur

onder vijf Patriarchen , ( Td^ig tuv Ha^^ia^'y^iKCüv
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B^ovm. ) In hetzelve beweerde hij , dat Ro/ne wel V
zijnen voorrang gehad hebbe, niet om peti'.us wil, ^^^^

maar van petrus, omdat het de Hoofdflad was Hool'dft.

van het Keizerrijk , maar dat die ftad dezen voor- ^^ C. G.

rang verloren had, federt zij onder het juk der Bar-
j^^ 15 17]

baren gekomen was, en dit voorregt behoorde nii

aan Konflantinopolen en deszelfs Patriarch^ die

daarom een oecumenifche of a/gemeene Patriarch

heet, welke de overigen oordeelen kan. Deze re*

genwerping werd van de Grieken van dezen tijd

meermalen herhaald, en met andere gepaard, dat de

Pausfen ook wegens hunne afwijking van het geloof-

deze vernedering verdiend hadden, joannes cin«

NAMUS, de Gefchiedfchrijver in het laatfte gedeelte

der Xllde eeuw, heeft daaromtrent eene merkwaar-

dige plaats (*). Na zich bezwaard te hebben, dat

de Duitfche Keizers , alhoewel Kome zijne' heer-

fchappij geheel verloren had , zich evenwel deze

waardigheid nog aanmatigden, en zelfs beweerden,

dat het Bijzantijnfche Rijk van het Roomfche on-

derfcheiden zij; voegt hij er bij, Rome heeft geen*

H oogenpriester en nog minder eenen Vorst. Want
deze, zegt hij, die zich de Keizerlijke waardigheid

toefchrijfc, loopt op eene fchandelijke wijze naast

den te paard rijdenden Hoogenpriester, en gedraagt

zich als deszelfs rijdknecht. iNJaar deze noemt hem

eenen Keizer , die de.n onzen gelijk gefchat wordt.

„ Hoe en van waar , ó beste man , zoo vraagt |
ciNiNAMüs den Paus: is u deze vrijheid gefchon-

ken ,

(*) Hist, Libr. V. f. 99.

i^5
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v' ken , om u van den Roomfchen Keizer nh van
BOEK

eeiiet, Rydknecht te bedienen ? Doch , dewijl gij

Hoofdft. ^it van niemand liebt, zoo liegt gij, dat gij een

na C. G. Hoogenpriester zijt, en hij onteert de Keizerlijke

tot isi-.*
waardigheid. Dewijl gij den Stoel van het Bijzan-

tijnfche Keizerrijk niet voor den Stoel van het

Roomfche erkennen wilt, van waar hebt gij dan de

waardigheid van eenen Priester verkregen? Daar is

immers maar ééne konstantyn, de eerfle onder

de Christelijke Keizers, die dezen verordend heeft.

Waarom neemt gij dan dezen, ik meen den Bis-

fchoppelijken Stoel, en de hooge waardigheid, zoo

gaarne aan, en verwerpt genen? Neem ze beiden

aan 4 of onthoudt u van heiden! Maar, zegt gij,

mij komt het toe , eenen Keizer aan te ftellen.

Waarlijk in zoo verre, dat gij hem de handen op-

legt en hem inwijdt: want dat zijn Geestelijke za-

ken; maar Rijken uit te deelen, en andere zoodani-

ge nieuwigheden te ondernemen, komt u niet toe."

Ook verklaart zich michael anchialus , die van

het jaar 116;; tot 11 77 Patriarch van Konftantino"

polen was , op gelijke wijze , of zelfs nog he-

viger , in een Gefprek met den Keizer inianuel

COMNENUS, door hem fchriftelijk opgedeld, bij ge-

legenheid , dat eenige Prelaten van Rome te Kor^flan-

tinopolen waren gekomen , met voorflagen van ver-

eeniging, waar op deze Keizer in het jaar 1166

l| eene Sijmde had laten houden , welke op nieuw

-vastflelde , dat de Kerkgemeenfchap tusfchen de

Grieken en Latijnen geene plaats kon hebben.

De Kruistogten, welke federt het einde der Xlde

eeuw
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teiivv hunnen weg namen door het Griekfche Kei- V
zerrijk, vermeerckrden den afkeer der Grieken van ^^^;^

alfë vereeni2;ing. De talrijke benden, die men legers Hoofdft.

der Kruisvaarderen noemde , en die (leeds door ^^ C. G.

groote zwermen van fprinkhanen werden voorge-
^^^ 1517^

gaan, welke bii de Grieken^ gelijk anna comnkna

verhaak , de voorloopers der Frankifche Krijgslegers

heetten , rigttcn overal , zelve aan de fprinkhanen

gelijk, groote verwoestingen in dat Rijk aan, en vtr-

oorzaakten misverilnnd en zelfs openbare vijandfchap

inet de Griekfche Keizers. Midden onder het eeifte

gewoel van deze togten, hield urbanus II in het

jaar 1098 te Bari in het Napelfche eene Kerkverga-

dering, op welke vele Grieken^ die in deze gewes-

ten nog talrijk waren, zich tegenwoordig bevonden,

èn hunne leer van dvn uitgang des Heiligen Geestes

verdedigden. De Paus verzocht daarom den Anrts-

bisfchop ANSELMus van Canterbiiry, die, uit En-

geland gevlugt, hier ook tegenwoordig was, onl

hen te wederlegf^en en té overtuigen , die dit ook i

on zich nam , in zijn .werk de procesjione fpiritus f,

tontra Graecos Liher ^ waar op de Paus zich be-

voegd oordeel Ie , om al de genen in den ban te

doen , die den uitgang des Heil. Geests van derl

Zoon niet gelooven wilden.

Kort na deze Kerkvergadering, in het begin der

Xllde eeuw, zond pasciialis II den Aartsbisfchop

van 3Iilanen, petrus chrysolanus, of croso-

lanus, ook wel proculanüS genoemd, aan den

Keizer alexius coMNEr;us , om , was het m-^ge-

Hjk, de fcheuring te doen ophouden. De^e hield

eene
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V eene lange redevoering voor den Keizer, vjrelke hij

^^^ naderhand fchriftelijk opteekende , en welke baro*

Hoofdft. i^ius in zijne Jaarboeken in het Latijn heeft me-
na C. G degedeeld, maar, gelijk deze zich uitdrukt, „ de

tot 1517 " ongelukkige Griekfche Kerk trok geen voordeel

„ uit dit Gezantfchap van den Paus , en bleef bij

„ hare dwaling."

Evenwel liet men niet af, om, of aan deze ver-

eeniging te arbeiden, of de Grieken fchriftelijk te

wedericggen. lotharius II, die tot in het Jaar

II 37 over Duitschland regeerde, had eenen voor

deze tijden vrij geleerden Geestelijken , anselmus ,

naderhand Bisfchop van Havelherg^ als zijnen Ge-

zant aan het Hof te Konftantinopolen gezonden ,

tusfchen wien en de Grieken vele gefprekken voor-

vielen over verfchillende twistvragen, welke hij op

verzoek van Paus eugenius III, in het jaar 1145

heeft befchreven (*). Bijzonder zijn zijne gefprek-

ken met NicHETES of NicETAS , Aartsbisfchop van

Nikomedie , daarom voornamelijk merkwaardig, om-

dat zij met alle befcheiuenheid , en zekere liefde tot

de waarheid gehouden werden , en dat de beide par-

tijen verdraagzaam de gefprekken eindigden met ver-

eenigde wenfchen om eene algemeene Kerkvergade-
'*

ring. Men ging echter voort met de Grieken te

beftrijden in twistfchriften , hoedanig een ook ge-

fchreven werd door hugo etherianus , of ae-

THERiANUs , ook HOTERiANus , die zicb in het

jaar 1177 aan het Hof van den Griekfchen Keizer

MA-

(*} Dialogi , in dacuerii Specil. Fett. Scripu. T. l.p. . 72,
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MANUEL coMNENus bevond , in drie Boeken vervat, V
aan den Paus alexander lil. De haerefthus ^

quas ^^^
^ IA.

Graeci in Latinos devolvunt ; jlve ,
qmd fpiritm f. Hoofdfl.

tx utroque, Patre fciltcet et FUio ^
procedat ^ con "'i C. G.

tra Graecos. Doch uit eenige uittrekfels van het-
^^^ j

,^*

zelve , te vinden in eene Verhandeling : Tractatus '^

contra errores Graecoritm (*) , is het blijkbaar ge-

noeg, dat dit werk van dezen hugo flechts van

heel middelmatige waarde zij.

Zelden werden ook deze twisten met die befchei-

denheid behandeld , als in de gefprekken tusfchen

ANSELMUS en NiCRTAS , waat door van tijd tot tijd

. zekere wrok dieper wortelen van weerskanten in de

harcen fchoot, waar toe nieuwe gebeurtenisfen niet

weinig toebragten. andronicus, een Prins uit het

Keizerlijk Huis, en een der fnoodfte wreedaards,

had zich in het jaar 1183 van het Rijk meester ge-

maakt; en viel met zijne foldaten, waar onder zich

ook velen uit het gemeene volk mengden, de La»

tijnfche inwoners der hoofdftad, onder welke vele

rijke kooplieden waren , aan , als aanhangers van het

vorig Staatsbewind. Zij werden geplunderd, hunne

huizen afgebrand , en niet weinigen vermoord , on-

der welken ook een Pausfelijk Gezant was, de Kar-

dinaal joANNES, benevens eenige Priesters en Mon-
niken. WILLEM van Tyrus befchuldigt hier bij de

Griekfche Priesters en Monniken, dat zij den moor-

denaren geld gegeven hebben , om de Latijnfche

Christenen te v'ermoorden. Doch, dewijl dezelve

zeer

(*) //; CANisii Lect. Amiq. T, IV. p. 33-80.
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V zeer talriik waren, hadden zij wraak genomen, doof

^^^^ aan den Bellespont en van de Zwarte tot in de

Hoofdll. Middellandfche zee alle zeekusten te verwoesten en

na C. G. uit te plunderen , de inwoners om te brengep , ei?
Toot* f c\'y 'y

l^ .J,^-, ^tz^MQ.. bijzonder de Monniken, in derzelver Kloos-

I. ters te verbranden.

Deze oude haat xusfchen de Grieken en Latijnen,

jnoest vooral geweldig toenemen , door de groote

Staatsomwenteling in het jaar 1204, wanneer d?

Franken Konftantinopolen verraeesierden , en daar

ten Latijnsch Keizerrijk (lichtten. De Griekjchs

Geichiedfchrijver nicetas weet zich niet fterk ge-

noeg uit te drukken over de geweldenarijen en wreed-

heden van allerhanden aard, welke bij het bemagd-

gen der hoofdflad, die ftormenderhand werd inge-

nomen, plaats hadden. Wat de Grieken thans ver-

der te wachten flond , ten einde hen door dwang

aan de Roomfche Kerk te onderwerpen , kon hen

het voorbeeld van het Eiland Cypriis Jeeren, het-

welk 14 jaren te voren door Koning richard van

Engeland aan eenen Griekfchen Prins ontnomen

was. Op hetzelve werden terrtond de Griekfche

Bisfchoppen verdreven, om plaats te maken voor

Latijiifche; ook noodzaakte men al de inwoners.

Priesters en Monniken , de Latijnfche Kerk te er-

kennen en openlijk voor den Paus te bidden. Die

dit weigerden, werden voor Ketters verklaard, ge*

itraft en zelfs ter dood gebragt. Eenige Monniken

bii voorbeeld, die geene Kerkelijke gemeenfchap met

de Lntiinen wilden onderhouden , werden , na drie

jaren gevangen en gepijnigd te zijn , aan de (laarten

van
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van paarden gebonden, en langs ongebaande wegen V
dood gefleept, de aanzieiielijklle op brandende hout- ^'^^

mijten geworpen, en de ;ibt joannes, die lang in Moofdft.

het vunr ftaande bad , door een' ruiter met zijne "^ C. G,

knods doodgeüagen. De Paus zond wel onder de^^j^^j^^

regering van den Keizer joannes vatazes, die te ——

—

Nicea in Klein-y^ziè de overblijffelen van het Grieks

fche Keizerrijk regeerde , en die in het jaar 1255

geftorven is, eenige FranciskanerMomiWiQn aan hem

in 1232, onder fchijn van eene bedevaard naar ^e-

ruzalen^ en om op dezelve een bezoek te geven

aan den Patriarch germanus, die zich over de

mishandelingen der Grieken door de Latijnen be-

klaagde, waar over zij zich ontdield toonden, en

verzekerden, dat de Paus dezelve niet alleen afkeur-

de , maar integendeel geneigd was tot vrede met de

Griehfche Kerk ; dit gaf aanleiding , dat de Grieken

befloten, met bewilliging van hunnen Keizer, Afge*

vaardigden naar Rome te zenden, met Brieven van

den Patriarch germanus.

Ondertusfctien, dewijl dit het Staatsbelang der

nieuwe Latijnfche Keizers raedebragt, fchijnen de

Griekfche inwoners minder door dezen , dan wel

door de Pausfelijke Geestelijkheid gedrukt te zijn ge-

weest. Keizer henrik , die zijnen Broeder bal-

duin van Vlaanderen^ die in het Jaar 1205 bij de

Bulgaren gevangen was , was opgevolgd , gedroeg

zich , volgens eenen Griehfcken Gefchiedfchrijver

,

zoo zacht fegens de Grieken , dat hij velen van hen

tot de hoogfte ambten verhief, anderen in den krijgs-

ftaat aannam, en het volk in het algemeen als zijn

ei-
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V eigen begunftigde. Maar des te trotfcher en wöc§*

^^fj^ ter ging een Pausfelijk Legaat, pelagiüs, te werl^,

Hooidft. zoodac zijn onverlhndige drift een' opftand te Kon-
na C. G. Jlantiuopolen veroorzaakte. De voornaamfte inwo»

tut 15 17!
"'^''^ beklaagden zich over zijn gedrag bij den Kei-

« '' — zer, iiem verzoekende, of hen van alle gevaar te

bevrijden, of als vrije menfchen bij hunne medebur*

geis te laten brengen. De Keizer, zoo veel eerlijke

mannen niet willende misfen, deed, tegen wil en

dank van den Legaat, de Kerken der Grieken we-

der openen, de gevangene Priesters en Monniken in

vriiheid Treilen » en de verwekte oproeren bedaren.

Midden nogtans onder deze vijandelijkheden wer-

den fomtijds vredesonderhandelingen tusfchen de bei-

de Kerken geopend; de Latijnen trouwens bemerk-

ten al ras, hoe zwak hun gezag in het Griekfche

Rijk was , eerlang zag de Keizer robert zijn ge-

bied Jlechts binnen Konflantinopolen bepaald, inno-

CENTius III hield echter nog op de Kerkvergadering

van Lateranen in het jaar 1215 denzelfden gebie-

denden toon, als in het begin van zijn Pausfchap,

toen hij in het jaar 1199 zoo wel den Griekfchen

Keizer alexius als deszelfs Patriarch^ aanfchreef,

dat zij niet alleen de verlosfing van het Heilige Land

van deOngeloovigen bevorderen, maar ook de fcheu-

ring der Kerk wegnemen zouden , door zich aan de

Roomfche Kerk te onderwerpen. Na de groote om-

wenteling van het jaar 1204 zette innocentius de-

ze onderhandelingen voort door den Kardinaal be-

pjEDicTus, die zich in zijnen naam te Konftanti'

tiopokn onthield , die daar over verfcheidene ge-

fprek-
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fprekken hield met de Grieken , maar zonder vruc)it. V
In het jiiar 1232, gelijk wij gezien hebben, werd ^°^

aan den Griekfchen Patriarch germanus door eeni- fjoofcift.

ge Pausfelijke Monniken aanleiding gegeven, om aan 'i'' C. G,

den Paus te fchrijven. Zijne beide Brieven aan den
*^^^ \s\-^.

Paus en aan de Kardinalen heeft mattheus paiiis

in zijne Gefchiedenis , hoewel onder een te laat

jaar (*), ingevoegd. In deze Brieven belchuldigt

GERMANUS de Roomfche Kerk, dat zij deze fcheu-

ring veroorzaakt en onderhouden heeft, door haar

geweldig drijven en misbruik van hare magt, waar

tegen de Paus gregorius IX m zijn antwoord op

deze Brieven bij denzelfden Schrijver , het aanzien

der Roomfche Kerk poogt te beweeren ; deze onder-

handeling liep insgelijks geheel vruchteloos af. De

bovengemelde Franciskaner Monniken traden wel

verfcheidene keeren in gefprek met den Griekfchen

Patriarch, zelfs in tegenwoordigheid van den Kei-

zer , die ook nog een voorflag van bemiddeling

deed , willende , dat elke partij een van de twee be-

twiste artikelen zou afllaan en eene behouden. De

Grieken mogten het Sacrament des Avondraaals

,

naar den zin der Roomfche Kerk, vereeren; maar

deze zou de leere van den uitgang van den Heiligen

Geest met de Griekfche Kerk eendragtig aannemen

en belijden. Doch, dit werd volftrekt venvorpen,

en de Monniken wilden, gelijk zij zich uitdrukten,

zelfs geen jota toegeven. De Keizer had een ftaat-

kundig belang bij de vereeniging der beide Kerken,

het-

(*) ad ann. 1237.

XIX. Deel, S
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"V hetwelk ook bevestigd vvordt door het verhaal van

BOEK
(jgj^ Grkkfchen Gefchiedfchrijver georgius pachy-

IA.

Hoofdd. MERES, kort na dezen tijd, dat men op eeneGnV^-
na C. G. fche Sijnode beflotcn hebbe , een Gezantfchap aan

tot 1517 ^^" P''^"^ ^'^ zenden , om hem te verklaren , dat men

bereid was , voor hem in het openbaar gebed te

bidden , indien hij beloofde , den Latijnen te Kon--

fiantinopolen geenen verderen bijdand te zullen toe-

fchikken. Ook gingen dadelijk twee Bisfchoppen

naar Rome op reize, alwaar men echter deze voor-

waarde weigerde aan re nemen, dewijl dezelve den

ondergang van dit reeds wankelend Latijnfche Kei-

zerrijk (lechrs verhaast zou hebben.

Daar de Griekfche Keizer zoo veel geneigdheid

toonde , om zich met de Roomfche Kerk te verzoe-

nen , was het ook natuurlijk , dat velen van zijne

Godgeleerden in den twist met dezelve meer dan

voorheen toegaven, misfchien ook te ligter, omdat

zij het beuzelachtige van deze verfchillen meer en

meer inzagen. Een der allei eerften onder dezen,

die ook in gcfchrift deze Kerk nader gekomen is

,

was NiCEFORUS BLEMMITA, Priester en Monnik van

een Klooster in 3Jacedom'è , waar hij een zeer llreng

leven leidde. De Keizer theodorus lascaris,

die in het jaar 1255 op den troon kwam, wilde

BLEMMiDA, die zijn Leermeester geweest was, tot

Patriarch van Konflantinopokn verheffen , maar de-

ze wilde zich niet laten bewegen, om deze waar-

digheid aan te nemen, leo allatius heeft twee

zijner redevoeringen laten drukken , om de beftendi-

ge regtzinnigheid der Griekfche Kerk daar uit te be-

^ wij-
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wijzen , doch niet alleen dat uit dezelve genoeg V
blijkt, dat blemmida, hoewel veel toegevende, ^^^
echter niet volkomen het leerftelfel voordrangt, het- Hoofilfl.

welk men in de Westerfche Kerk van den uitgana: '^^ C. G.

dts Heiligen Geestes, ook vanden Zoon, had, zoo
j^^ J^^*

is ALLATius grooteli.ks daar mede verlegen, dat

volgens de Griekfche Schrijvers, blemmida in an*

dere fchriften , die niet gedrukt zijn , de Latijnen

regelregt wederlegd heeft.

Zoo lang Konftantinopolen nog in handen der La-»

fijnen was , en ook Cyprus en andere voormalige

bezittingen van het Griekfche Keizerrlik onder de

heerfcbapplj flonden van Vorsten of Volken der La«

tijnfche Kerk, duurde de hoop te Kome voort, om
ten minfle een groot deel der Grieken door geweld

of door eenige toegeeflijkheid weder tot de gemeen*

fchap der Roomfche Kerk te brengen. In het jaar

1247 gaf iNNOCENTius IV ap.n zijnen Legaat in het

Oosten voorfchriften mede, hoe de Griekfche Prela-

ten te behandelen , die tot de Roomfche Kerk wilden

wederkeeren, en den Griekfchen Patriarch te be-

wegen, om zich met dezelve te vereenigen. Vol-

gens het verhaal van mattheus paris kwamen in

het jaar 15254 eenige voorname Griekfche FJeeren te

Rome^ die den Paus in vrij harde bewoordingen te

last leiden, dat hij met al de Latijnen omtrent den

uitgang van den Heiligen Geest eene grove dwaling

koesterde, waar bij paris tevens aanmerkt, dat ia

dezen ouden twist de partijen het niet eens waren,

of uitgaan en zenden dezelfde be^eekenis had. Bo-

vendien befchuldigden zij de Roomfche Kerk van

S a $i»
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V Simome , waar van zij tastbare bewijzen bijbragten*

^^J?*
Evenwel, als zij in den Godsdienst beproefd wer-

Hoofdft. ^^'^t antwoordden zij over de Geloofsartikelen en

na C. G. Sacramenten heel dragelijk ; waar zij wankelden

,

tot^isi?'
"^'Ti^'^ zij gaarne onderwijs aan , en de Paus be-

fchonk hen met kostbare kleederen. Omtrent dien-

zelfden tijd deed innocentius IV ook bedisfende

uitfpraak over het onderfcheid in Kerkgebruiken

,

hetwelk op het eiland Cyprus tusfchen de Grieken

en Latijnen nog overgebleven was.

Eene nieuwe ftaatsverandering, toen Konftantino-

polen in het jaar i2'6i door den Griekfchen Keizer

MicHAEL PAL/EOLOGUs veroverd en van het La-

tijnfche Keizerrijk een einde gemaakt werd, fcheen

niets minder dan gunflig te zijn voor de vredeson-

derhandelingen tusfchen de Griekfche en Latljnfche

Kerk. Maar de Keizer biichael , bezeffende , hoe

veel hem aan de vriendfchap van den Paus tot be-

vestiging van zijn Rijk gelegen was, fchreef in het

jaar 1263 aan Paus urbaan IV, heel beleefd, en

met verklaring , dat hij hem erkende , voor het opper-

hoofd der Kerk en zijnen Vader, ann wien het al-

leen ftond, de beide Kerken te vereenigen, waartoe

hij hem verzocht , dat hij eenige Gevolmagtigden

zenden wilde. De Paus antwoordde hem met eenen

langen Brief, waar in hij zijne blijdfchap over 's Kei-

zers gezindheid te kennen gaf, en breedvoerig de

PausfeUike Primaatfchap bewees, vergelijkende onder

anderen de Roomfche Kerk met de Ark van noach ,

buiten welke alle dieren in het water van den Zond-

vloed moesten omkomen enz.

Even-
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Evenwel , dewijl de Keizer voortging den Vorst V
van Achaje te beoorlogen , die den Paus toegedaan ^^}-^

was, beval deze in het jaar 1264 den Bisfchop van Hoofdft,

Utrecht en andere Bisfchoppen, eene kruisvaart te- ^a C. G.

gen hem te prediken, maar de Keizer fchrecf in dit 'oj'^jrilj

Jaar andermaal aan den Paus , dat hij den Bisfchop —

NicoLAUS van Croton had ontboden, en van de-

zen vcrflaan, dat de Bisfchoppen zijner Kerk met de

voornaamfte Griekfche Leeraren overeenftemden ,

waarom hij den Paus verzocht, donr middel van

dien Bisfchop en andere bekwame mannen, aan de

vereeniging der beide Kerken de hand te leenen

,

waar op de Paus hem een vriendelijk antwoord

overzond.

Onder klemens IV, opvolger van urbanüs ,

hadden deze onderhandelingen flechts geringen voort-

gang, Eene Geloofsbelijdenis, welke de Grieken aan

den Paus toezonden, werd door hem zoo gebrekkig

en dwalende gevonden, dat hij den Keizer uitvoerig

onder het oog bragt, welk het leerftellel der Room'

fche Kerk was, hetwelk hij moest aannemen, ter-

wijl hij des Keizers voorflag, om zich eerst in lief-

de te vereenigen , en vervolgens over het geloof en

het onderfcheid der Kerkelijke gebruiken te hande-

len, volftrektelijk van de hand wees.

Des Keizers omftandigheden vorderden meer en

meer eene fpoedige uitvoering dezer zaak. Hij had

zijn Weeskind, den jongen Keizer joannes, wien

het Rijk toekwam, laten blinden, en op een Slot

gevangen gezet. Dit verwekte zoo veel misnoegen,

dat er te Nicea onlusten door ontftonden ; ook deed

de
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V de Patriarch arsenius den Keizer michael deswe-

*?y^ gens in den ban. De Keizer hier door ontfteld ,

Hoofdft. vernederde zich op allerhande wijze voor den Pa-

m C. G. triarch. Maar als de Keizer te vergeefs üanhield

}^J\°ll om ontflag van den ban, zeide de Keizer: Thans
«tot 15 1 7-

is het tijd, dat wij ons tot den Paus van Rome

wenden! Eindelijk Het hij den Patriarch door ecne

Sijnock afzetten , en bande hem naar eene onbe-

woonde plaats. De Bisfjhoppen verkozen in zijne

plaats GERMANUS , doch , deze bij het volk geene

liefde of aanzien hebbende, bedankte, en jozef,

die hem opvolgde, onthief den Keizer van den ban,

waar door di^zt netelige zaak een einde nam. Ech-

ter bleef de Keizer in vrees, door de groote krijgs»

toerustingen van karel van Anjou^ Koning van

•Sici/ië, waarom hij den Paus zocht te winnen; m
het jaar 1269 berstte de oorlog uit, doch met af*

wisfelend geluk, terwijl na den dood van klemens

IV de Pausfelijke Stoel drie jaren lang ledig flond.

Doch GREGORius X, lu het jaar 12.71 Paus gewor-

den zijnde, bond de verzoening der beide Kerken

veel levendiger aan dan zijne voorzaten. Hij be-

vond zicli, toen hij tot Paus verkoren werd, op

.een' kruistogtte Ptoleinais ^ en kende de Griekfche

Kerk meer van nabij ; hij deed dus den eerflen flap

ter voltooijing van deze groote zaak , door aan den

Keizer, in het jaar 1272, te fchrijven, dat hij we-

gens deze zaak eene Kerkvergadering tegen het jaar

127:1 uitgtlchreven had.

Doch terwijl de Keizer en de Paus deze zaak der

vereeniging dus ijverig dreven, gingen de Opzieners

der
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der Griekfche Kerk met omzigtiglieid te werk. Als V
de Patriarch jozef met zijne Geestelijkheid over de ®°^'

voorflagen van den Keizer raadpleegde, begeerde hij Hoofdft.

inzonderlicid het gevoelen te weten van joannes "^ C. G,
1--1 j /OT ,.. laan 073.

BECcus, geiiieenelijK veccus genoemd, Cnartophij-
^^^^ Mi 7.

ïax of Archivarius der Hoofdkerk , op wien hij -

zich wegens deszelfs Geleerdheid en Welfprekend-

held het meest verliet, en toen deze huiverig was,

uit vreeze voor den Keizer, dreigde de Patriarch

hem met den ban, zoo hij niet voor de vuist uit-

fprak. Dus door den Patriarch bedreigd, zeide

hij , de wereldlijke magt dreigde zijn ligchaam , de

geestelijke magt zijne ziel, doch dewijl hij vooral

voor zijne ziel zorgen moest, leide hij de volgende

belijdenis af: „ Sommigen zijn Ketters, en wor-

den ook zoo genoemd ; anderen zijn het niet , en

worden ook zoo niet genoemd; nog anderen heeten

we Ketters, maar zijn het niet; eindelijk fommigen

zijn inderdaad Ketters, alhoewel men hun dien naam

niet geeft: en tot deze klasfe reken ik- de Italia'

tien.
"

De Keizer om deze vrijmoedigheid verftoord , liet

VECCüS in de gevangenis zetten; evenwel bkef de

Patriarch met de Geestelijkheid volftandig. Doch

het gelukte den Keizer veccus over te halen, om
te verklaren, dat hij thans geheel overtuigd was,

dat men zich gemakkelijk met de Latijnen vereeni-

gen kon , dewijl eenige Kerkvaders gefproken had-

den van den uitgang v^n den Heiligen Geest, van

den Vader door den Zoon , dus het alleenlijk aan-

kwam op den zin van het voorzetfel deor ; waar op

S 4 hy
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V hij uit zijne gevangenis ontflagen werd. Met den

*°^" Patriarch maakte de Keizer eene fchikking: deze

Hoofdd. zou , behoudens zijne waardigheid en inkomften , in

na c. G een Klooster gaan ; indien de vereeniging met de

tot i-^i^,
R-Oon:fche Kerk niet getroffen werd, zou hij in zijn

— Paleis teriigkeeren , en zijn ambt hervatten ; maar in-

dien dezelve tot (land kwam, en hij dfezelve bleef

afkeuren , zou hij zijne waardigheid aan een' ander

afilaan. Den Bisfchoppen zocht de Keizer te be-

duiden , dat men de drie punten , welke den grond

der overeenkomst moesten uitmaken: de eerstheid

van den Paus, de appellen naar Rome, en het mel-

den van den Paus in het openbaar gebed, (ro -x^ca-

luov, To eyxAurof, kcci to (Avy,pióa-uvov ^^ zonder ge-

vaar kon overgeven. Toen zij zich huiverig toon-

den, deed hij hun zull\e bedreigingen, dat niemand

zich langer tegen 's Keizers wil durfde verzetten.

Intusfchen waren de Keizerlijke Gezanten , de

voormalige Patriarch germanus en de Bisfchop

van Nicea , benevens eenige Staats - en Hofbedien-

.

den, bij den Paus aangekomen, en op de algemeene

Kerkvergadering te Lions verfchenen; na het over-

leveren van eenen. Brief des Keizers, en van eenige

Griekfche Metropentanen , -fchenen de zwarigheden

opgeruimd te zijn, en de voornaamfte Gezant des

Keizers, georgius acropplita, dien wij als Ge-

fchiedfchrijver reeds kennen , zwoer plegtig de fcheit-

ring tusfchen de beide Kerken af, en erkende de

Kerkelijke Opperhoogheid van den Paus. Dezen eed

deed ook één der Afgevaardigden van de Griekfchc

Geestelijkheid.

Dus
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Dus fcheen de vereeniging der beide Kerken haar V
beflag te hebben; ook fchreef de Paus gregorius *°^"

X eerien hartelijken Brief aan den Keizer, als ook Hoofdi!.

aan deszelfs nudften zoon andronicus, en aan de "^ C. G.

Griekfche Bisfclioppen ; bovendien zond hij den
Jo^^JÏ'J'yJ

Abt van Monte Casfi'io , om eenen wapenftilftand

tusfchen den Keizer en den Koning van Sicilië te

fluiten, hetwefk de groote bedoeling des Keizers met

deze Kerkvereenigiiig geweest was; die nu den Pa-

triarch JOZEF geheel deed afzetten , volgens de bo-

vengemelde fchikking, en den Hofgodsdienst in de

Griekfche en Latijnfche taal verrigten, als ook den

Paus in het openbaac gebed vermelden, onder den

naam van den hoogften Aartshisfchop van den Apos-.

tolifchen Stoelt en algemeenen Paus,

Evenwel was het er ver af, dat de Grieken in

het algemeen met deze vereeniging in hun fchik wa-

ren, veel meer ontflond er zoo hevige tweedragr,

dat de verfchillende partijen alle verkeering met mal*

kanderen afbraken en zelfs raalkanderen niet groe-

teden. Dat veccus ten dezen tijde tot Patriarch

verkozen werd, bevorderde ook de eensgezindheid

niet; vkccus viel kort daar na weder in ongenade

bij den Keizer , en begaf zich in een Klooster.

Het was te Rome niet onbekend gebleven , hoe

onzeker de onlangs getroffene vereeniging met de

Griekfche Kerk ftond, waarom Paus joannes XXI
in het jaar 1277 Gezanten naar Konflantinopolen

zond , om aan de Grieken voor te houden , dat

woorden niet voldeden , maar dat er daden gevor-

derd werden. De Keizer herflelde veccus toen we»

S 5 der
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V der volkomen iii zijne waardigheid, ten einde een

BOEK bewijs van zijne goede gezindheid te geven. En

Hoofdft. voor den Paus liet hij een gefchrift opltellen , zoo

na C. G. als deze het wenfchen kon , hetwelk van zeer vele

[qj j^"' Bisfchoppen geteekend was. Doch de Gcfchied-

1 fchrijver PACfiinuERES , die deze gebeurtenisfen , in

welke hij zelve werkzaam geweest is , het naauw*

keurigst verhaalt, merkt aan, dat vele namen en

onderteekeningen door den Kanfclier, die clt (luk

vervaardigd had , valsch en verdicht waren. In dit

gefchrift werden vele^ fpreekwijzen der Griekiche

Kerkvaderen nopens den uitgang des Heiligen Geests

opeengefiapekl , bij voorbeeld , (lai hij van den Zoon

uitheftort ^ medegedeeld ^
gegeven wordt ^ uit hem uit-

fchittert en doorfchijnt; QTC^oy^ii'cbot.i 'XQ^'/iyna-^xij

hh<T^xt^iKKoifXTriiVi iK^xivi<sr^cit.i ^ enz.) mitdat oog-

merk, opdat de uitdrukking' uitgaan, Qizooi'vzs-J^ai,'^

daar door overtollig zou worden , en van de Grieken

geene meer bepaalde verklaring zou mogen gevor-

derd worden. Met één woord , wederzijds deed

men zijn best, om de andere partij te misleiden.

vECCus, die tot hier toe zich van het fchrijven

tegen zijne partijen onthouden had, oordeelde thans,

niet langer te kunnen zwijj;en, maar te moeten aan-

toonen, dat deze vereeniging geerie wezenlijke af-

wijking was van het oude geloof enz. Hij fchreef

dan verfcheidene opQellen ten dien einde: een Boek

over ds vereeniging van het oude en nieuwe Rome ,

Xll opftellen over den uitgang van den H, Geest;

een* Bnef aan alexius agallianus over ditzelfde

onderwerp ; een Sijnodaal oordeel en zijn Teitamenu

Doch
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Doch zijne pogingen flaa.2;den kwalijk. Vele Bis- v
fclK'Ppen bezwaarden zich over hera bij den Keizer, ^iozx

en verlangden , dat hij afgezet zou worden. Hoofdft.

- Het is niet te verwonderen , dat de Keizer , door ^3 C. G,

al deze twisten, welke zijne oogmerken in den weg
!or'^i?j^*

(tonden, woedende werd. Hij liet twee aanzienelijke -

Heeren, die in de gevangenis zaten, in ^ijne tegen-

woordigheid brengen en van het gezigt berooven ,

welke in tegenwoordigheid des Keizers den Patri^

arch verweten, dat zij leden voor dat geloof, het-

welk zij van hem geleerd hadden , toen hij naar zij-

ne kennis en geweten gefproken had, maar daar hij

van afgevallen was, uit begeerte naar het Patri.rr'

chaat. Zelfs genoot de Keizer te Rome niet eens

eenige vrucht van zijne pogingen. Reeds in het jaar

12S0 gaf NicoLAUs 111 hem te verftaan, dat hij niet

genoeg zorgde voor eene goede verilandliouding mee

Koning karel; en de volgende Paus martinusIV

geloovende, dat de Keizer zijne belofte niet vervul-

de , met de Saracenen te beoorlogen , deed hem

zelfs in het jaar 1281 in den ban, mislchien op

aaiihiifiig van Koning karel. Zoo dra de Keizer

dit vernam, verbood hij 'sPaufen naam te vermel-

den in het gebed, en zou misfchien de vereeniging

geheel vernietigd hebben; maar hij ilieif kort daarna

in het jaar 1282.

_ Zijn opvolger andronicus, die altijd anders ge-

dacht had, dan zijn vader, beleed aanftonds, dat

Èij, door den wil zijns vaders genoodzaakt, in de

vereeniging had toegeftemd ; ook weck de Patriarch

VECCus in een Kloo&ter, maar werd van den Kei-

zer
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V zer naar Prufa gebannen , en jozef hernam zijne

"ty^
waardigheid. De thans heerfchende partij verdeelde

Hoofdft. zich weder in twee partijen , Arfenianen , die het

na C. G regt van den voormah'gen Patriarch arseniüs ver-

tot i<;i7
"^f^'g"-"? en JOZEF verwierpen, en de aanhangers

van dezen. Na het overliiden van jozef benoemde

de Keizer georgius van Cypren tot Patriarch^ die

den naam van gregorius aannam, evenwel duurde

de partijfchap met de Arfenianen voort, eindelijk

kwam men overeen , de wederzijdfche gefchriften in

het vuur te werpen , als die van eene partij onbe-

fchadigd bleven , zou zulks het regt van dezelve

bewijzen , zoo zij allen verbrandden , zou alle tvvisE

tusfchen hen een einde nemen. Zij verbrandden ak

len, en de partijen verzoenden zich, naar het fcheen;

want den volgenden dag reeds eischte men , dat al

de Geestelijken, door veccus gewijd, zouden af-

gezet worden, en dat men het lijk van arsenius

naar Konftantinopolen zou mngen brengen, alwaar

het federt , als het ligchaam van eenen Heiligen ,

vereerd is geworden, veccus werd in zijne baU

lingfchap niet in rust gelaten, evenwel verwierf hij,

dat hij voor eene vergadering van Geestelijken te

Konflantinopolen op nieuw te regt gefteld werd,

voor welke hij lang twistte met zijne partijen , om
te bewijzen dat uit en door den Zoon, in het leer*

ftuk van den Heiligen Geest en deszelfs uitgang,

hetzelfde beteekende, doch alzoo hij den Patriarch

gregorius voKlrekt weigerde te erkennen, werd hij

naar ei ne andere plaats gebannen, gregorius (lel-

de een gefchrifc tegen hem op, maar dit vond bij

do
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^e nndere Geestelijkheid tegenipraak , die hem van V
dwaling belchuldigden , omdat hij, zoo zij zeiden, ^°^'J^

het woord Tr^ojSoMvf , hetwelk damascenüs ten ^oof^K^/

aanzien van den Heiligen Geest, aangaande den Va- '^^ C. G.

der gebruikt had, verkeerd had verklaard. De woe-
|^^"^J°

["ï*

lingen hier over noodzaakten hem , zijn ambt neder
"-—

te leggen; gelijk ook zijn opvolger athanasius ,

die in het jaar 1294 verkozen was, nog datzelfde

Jaar genoodzaakt was, insgelijks te dcen. Dus duur-

den deze onlusten voort tot den dood van andro-

Nicus, welke in het jaar 1328 gebeurde. Hoe het

zij , het vergelijk , te Lions getroffen , werd zoo

volkomen vernietigd , dat de afkeer tegen hetzelve

fteeds meer en meer toenam, veccüs Itierf in het

jaar 1298 in de gevangenis.

Zoodanige verfchiilen , gepaard met bet verval en Toeflnnd

vervolgens den geheelen val van het Griekfche Kei-
^^''^''"'^^'"

zerrijk , hadden (reeds treuriger gevolgen voor dej^c^eXtV

Griekfche Kerk. Reeds federt vele eeuwen- waren <^"^^'de

de Patriarchaten van AlexandrVè , AntiochVè en ^e-
'^'^"^^*

ruzalem onder de Twkfche heerfchappij geraakt,

waar door de bloeijendrte Gemeenten in allerlei ver-

drukkingen gevallen waren. De nog overig zijnde

Gemeenten in Az'i'è geraakten in de XlVde eeuw

insgelijks onder de heerfchappij der Turken. Toen

nu eindelijk ook deze hoofdftad en met dezelve de

rest van het Rijk in het jaar 1453 door de Turken

bemagtigd werd , bleef evenwel daar de Kerkelijke

toefland der Grieken verdragelijlser, dan men had

mogen verwachten. Te weten, nadat het grootfte

deel dezer ftad flormenderhand veroverd was, ver-

de-
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V dedigde zich het overige gedeelte , hetwelk bijzondef

BOEK verflerkc was, nog tegen de overwinnaars, en ging

Hootdft. ^^^" ^y verdrag over, waar bij de Grieken het be-

na C. G. houd hunner Kerken en hunner Godsdienstoefening
jaario73.

j^g^Qj gj^ gelijk zij ook hunne Kerken behielden
tot 151 7. '^ 7 r> J J

,,. tot de regering van seliim I, die van het jaar 1512

tot 15:0 regeerde. Deze Sultan, door Godsdienst-t

ijver gedreven , bedoot den Christenen hunne Ker-*

ken te ontnemen, en hen door alle middelen tot het

MuhavTtnedaamch geloof over te brengen, v^aar toe

de Miifn ook reeds zijne toeflemming gegeven had,

maar de toenmalige Patriarch, gelegenheid krijgende,

om zijne bezwaren den Sultan voor te dragen, be-

riep zich op het gemelde verdrag , en verkreeg ook

het behoud der Godsdienstoefening, doch de Grie-,

ken waren verpligt hunne prachtige fteenen Kerken

aan de Turken over te geven , waar voor zij echter

vrijheid hadden, om houten Kerken te bouwen.

Doch , hoe het zij , de oude luiPier der Griekfche

Kerk is met den ondergang van het Keizerrijk ge-

heel verdweentn.

Hertirr:]- De Paufea en de Keizers van Konfianthiopolen

de pogin- hadden alle pogingen aangewend , om dit onheil

vereeni- ^oor te komen, en wel bijzonder door het ftichren

ginemet en bevorderen eener vereeniging tusfchen de beide

f h K^T K^^^^"' ï^^^^ vereeniging was wel, gelijk wij ge-

zien hebben, geheel op eene (iorting uitgeloopen 'm

de XlIIde eeuw, evenwel beproefde men dezelve op

nieuw in de XIV en XVde eeuw, wegens den drin-

genden nood der omftandigheden , hoewel men ze

nooit tot ftand heeft kunnen brengen.

De
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De Keizer andro.mcus, die geheel afkcerig was V
preweest van de vereeniging, zag echter, in zijne la- "^''-^

tere jaren , dezelve als noodzakelijk aan voor het Hoofdft.

behoud van zijn Rijk , en zijn Kleinzoon , de jfofige na C. G,

ANDRONicus, die hem in het jaar 1328 de regering
Ïq^J^i'?*

ontnam , trad terftond met den Paus in onderhande* ,

ling. Paus joannes XXII fchreef ook Brieven aan

den Grickfchen Keizer en Geestelijkheid , en zond

zelfs in het jaar 1334 twee Bisfchoppen naar Kon-

ftantinopokn , die echter vruchteloos in gefprek

kwamen met de Griekfche Geestelijken. Maar de

Keizer a?^dronicus , die deze zaak in een ander

licht befchouwde , dan zijne Godgeleerden , ging

voort zich zoo gunftig voor de vereeniging te ver-

klaren, dat Paus benedictus X1[ in het jaar 1337

hem in eenen Brief iiitnoodigde , om Afgevaar-

digden tot deze zaak te zenden
; gelijk dan ook

in het jaar 1339 de Abt barlaam en de Ridder

STEVEN VAN DANDULo van wcge den Keizer

aan den Paus te Avtgnon gezonden werden, bar-

laam is een vermaarde naam in de Griekfche Kerk-

gcfchicdenis , in welke hij geheele ftrijdige rollen ge-

fpeeld heeft. Hij was geboren in Kalabri'é, in de

ftad Seminaria , werd Monnik en Abt van een

Klooster te Konftantinopolen. Naderhand , tot de

Latijnen overgegaan zijnde, is hij Bisfchop gewor-

den van Geraci in het Napelfche^ alwaar hij om-

trent het jaar 1348 geflorven is. In zijne onder*

handelingen met den Paus (telde barlaam thans

aan denzelven voor, dat de gemoederen der Grie-

ken over het algemeen zoo afkeerig waren van de
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V Latijnen^ dat de Keizer niet openlijk durfde uit-

^^^ komen, maar de vereenigirg in het geheim moest

Hüofdft. zoeken te bewerken; dat de Paus dus voor alle

nx C. G. dingen aan den Keizer "krachtdadige hulp tegen de

tot 1^17 T^^"'^^^ behoorde te bezorgen, ten einde de gene-

genheid des volks te winnen, waar na het werk

der vereeniging met de beste uitzigten ter hand kon

genomen worden. Dewijl de Paus hier toe niet

verdaan kon , werden de onderhandelingen afgebro-

ken. Deze zelfde barlaam , die de zaak zijner

-Kerk met zoo veel bekwaamheid had voorgedaan,

werd weinige jaren daarna aan dezelve geheel on-

trouw. In de twisten met de Hefychasien ^ waar van

wij vervolgens zullen (preken , ingewikkeld ziinde,had

zijne tegenpartij zoo zeer de overhand, dit hij in

het jaar 1341 naar Ilali'ê week, en vervolgens tot

de Roomfche Kerk overging, wanneer de Paus hem

het gemelde Bisdom fchonk. Tot dankbaarheid

ilelde hij veifcheidene gefchriften op, ten voordeele

van deze Kerk en het gezag van deizelver Opper-

hoofd den Paus.

Ondertusfchen werden fpoedig nieuwe onderhan-

delingen geopend. JOANNES CANTACUZENUS, ecrSt

als Voogd van den jongen Keizer joannes , ver-

volgens zich zelven als Keizer hebbende doen kro-

nen in het jaar 1347, floot wel een verdrag met

den Turkfchen Sultan orchan , wien hij zijne

dochter ter Gemalin gaf; maar de inwendige zwak-

te van zijn Rijk noodzaakte hem naar hulp der

Westerfche Vorsten uit te zien , welke zonder ver-

zoening met den Paus niet kon verkregen worden.

De.
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Dewijl de vriendfchap tusfchen' cantacuzknus en V
de Turken fleclus kort van duur was, zond deze, '^^^

volgens zijn eigen verhaal, in het Jaar 1347 Gezan- Hoofdfl.

ten aan den Paus , om hulp tegen de Turken te ver- na C. G,

werven, en de Paus zond in het volgende jaar twee |^'|. ,5^7]

Bisfctioppen naar Konflantlnopolen ^ aan welken de -

Keizer verklaarde, naar eene algemeene Kerkverga-

dering te verlangen, aan welke hij zich wilde on-

derwerpen. Paus KLEMENS VI betoonde zich hier

insgelijks genegen toe. Maar hier bij bleef het.

In het jaar 1355 deed cantacuzenus affland

van de regering, welke hij aan joannes paleolo-

Gus alleen overliet, en werd een Monnik. Uit vrees

voor de Turken floot deze eene naauwe verbindtenis

met ^tn Paus innocentius VI, belovende zich

aan denzelven te zullen onderwerpen, en alle zijne

krachten te zullen infpannen, om ook zijne onder-

danen daar toe te brengen, waar tegen de Paus hem

dadelijken bijdand beloofde. Dan deze riep te ver-

geefs de yoanniter of toen Ridders van Rhodus op,

als ook de Fenetianen en Genuezen, om den Kei-

zer te hulp te komen, wiens nood grooter werd,

toen de Turken in het jaar J^6i Adrianopolen ver-

overd hadden. De Keizer begaf zich in perfoon om
bijfl:and naar den Koning van Hongary'è, en ver-

fcheen zelfs in het jaar 1369 te Rome, alwaar hij

zijne onderwerping aan den Paus en het Geloof der

Roomfche Kerk bezwoer, zonder dat bet hem iets

baatte, dewijl de Paus buiten ftaat was, hem kracht-

dadigen bijftand te verleenen , zoodat bij eenen

fchandelijken vrede mee den Sultan fluiten moest,

XIX. Deel. ï Zijn



apo K E R K E L IJ K E

V Zijn Zoon en Opvolger manuel fchepte wel nieu*

BOEK Yve hoop, toen sigismünd. Koning van Hongr.ry'é,

Hoofdft. ^^"^ ^^" ^^'^^ ^^S^'' ^^ ^^^'^ kwam
,

maar dit leger

na C. G. werd in het jaar 1 39Ö bij Nikopolis door de Turken

toe IS ir.
§"^^"^^"*

»»—- Hier op wendde de Keizer manuel zich weder

tot den Paus bonifaciüs IX, die, echter zonder

vrucht, eene kruisvaart uitfchreef. Toen eindelijk

Sultan BAjAZET Konjlantinopolen zelve benaauvvde,

reisde de Keizer in 1400 in perfoon naar Italië

en Frankryk om bijftand, doch zonder iets te ver-

werven. Zijn Zoon joannes, die hem in het jaar

1425 opvolgde , vi'ar,gde de laatlle proeve. In het

jaar 1430 zond hij eenen Gezant aan den Paus, met

verklaring, dat hij gereed was, om op eene Kerk-

vergadering te komen. De omflandigneden hier toe

fchenen hem te begundigen , dewijl men op het

punt was, om de Kerkvergadering te Bazel in het

jaar 1431 aan te vangen. Doch deze, gelijk wii el-

ders gezien hebben, geraakte fpoedig in misverQand

met den Paus, hetwelk in het jaar 1437 openlijk

uitborst 5 toen de Paus de Kerkvergadering van Ba-

zel naar Ferrara verleide. De Keizer befloöt met

den Patriarch in perfoon in de Kerkvergadering te

verfchijnen , en kwam met denzelven en eenige

Griekfche Geestelijken en voorname Hofbedienden te

Ferrara aan, alwaar de Grieken zich fpoedig er-

gerden, toen de Paus vorderde, dat zij voor hem

nederknielen en hem den vcet kusfchen zouden,

hetwelk zij voKlrekt weigerden. Ook waren zij mis-

noegd, dat hun Patriarch flechts met de Kardinalen

ge.
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gelijk gefield, en hem in de Hoofdkerk een ggfloelte V

lager dan dat van den Paus aangewezen werd. De "^y*

voornaamlle woordvoerders van de Grieken waren Hooidft.

MARCus EUGENicus , een ijverig en ftandvastig ^^ ^' ^*

voorlhnder der Griekfche Kerk, en bessaiiio , Bis- 1^^ ,217,

fcliop van Nicea , die naderhiand tot de Rooinfche " -
Kerk overgegaan, en bij dezelve Kardinaal geworden

is. Voor de Latijnen deed de Kardinaal julianus

het woord , die den Doctor joan den Spanjaard

tot zijne hulp had,

In October des jaars 1438 werd de eerfle plegtige

zitting dezer Kerkvergadering gehouden; doch eerst

in de derde zitting de zaak met de Grieken ter hand

genomen, en de redetwisten met hen duurden tot

de 15de zitting in December van dat j'aar, zonder

dat eene van beide de partijen der andere eenen voet

geweken was. De Grieken , dit vruchteloos rede*

twisten moede, wilden naar huis, maar de Keizer,

die befloten had, de vereeniging tot ftand te bren-»

gen , het mogt kosten , wat bet wilde , weigerde

hun verlof tot de t'huisreize te geven, en ftemda

veel raeer in, toen de, Paus , onder anderen, om de

pest, die te Ferrara ontftaan was, de vergadering

naar Florence verplaatde, alwaar dezelfde twistge-

dingen maar met geen' beter uitQag hervat en voort-

gezet werden tot de laatfle zitting den a4fl:en Msart

1439. 2^1fs werden de Grieken onderling oiiééns,

terwijl fommigen erkenden, dat er uit de H. Kerk-

vaders voor beide de partijen plaatfen konden bijge*

bragt worden, maar marcus eucenicus allen in«

tegendeel voor Ketters verklaarde, die den uitg'ing

T a des
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V des Heiligen Geestes van den Zoon beweerd had-

005?^ den.

Hoofdft. Nietregenftaande deze zwarigheden kwamen de

na C. G Keizer en de Paus hunnen weijsch freeds nader.

tot 151^7. ^^^^ "^ ^^^ eindigen der vergadering drong bessa-

•- Rio bij zijne medebroederen ten krachtigfien aan,

om toe te geven , en eene vereeniging te fluiten

,

ook fielden de Lraijnen eene Geloofsbelijdenis op,

welke zij meenden , dat aan beide de partijen zou kun-

nen voldoen, doch deze werd van de meeste Grie*

ken met hevigheid verworpen. Een opfliel, van den

kant der Grieken , vervaardigd door gregorius

scHOLARius , mishaagde weder aan de Latijnen»

De Grieken werden verdrietig en fpraken van naar

huis te keeren, te meer, dewijl zij te Florence een

fober befl:aan hadden, en zij maanden lang zonder

het noodige geld tot hunne behoeften gelaten wer-

den. Ook zeide de Paufelijke Kameraar, als hij

hun een deel van het achterftallige het betalen ,

eens: ,, Zij mogen het als een aalmoes van den

Paus aannemen ! Het is toch zoo goed , als of het

in zee gevVorpen werd !
" Eindelijk kwam men ,

door menigvuldige kunstflreken van den Keizer en

den Patriarch, zoo ver, dat, behalve marcus eu-

GENicus , den Bisichop van Ephefus ^ en vier zij-

ner Medebroederen, al de overigen den uitgang dcs

Heiligen Geestes van den Zoon en de vereeniging

met de Roomfche Kerk aannamen. Doch behalve

de gemelde Bisfchoppen waren er ook nog eenige

voorname Kerkebedienden van Konftantinopolen ^ on-

der anderen sylvester sguropulus , ( eigenlijk

SY-
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SYROPULUS ,
) die deze gebeurtenis zelve befchreven V

heeft, overig, die even als marcus dachten. De ^^^^

Patriarch zocht deze door groote beloften over te Hoofdd.

halen, doch te vergeefs. De Patriarch zelve over- "^ C. G,

leed kort daar na te Florence in Juni] 1439. Nu
JqJ'^i^'^Ï*

werd op last van den keizer een ftuk opgefleld, en

door de meeste Grieken^ zelfs door syropulus,

doch door *s Keizers bedreigingen genoodzaakt, ge-

teekend. Doch BiARCUS met de zijnen weigerden

de onderteekening. De Paus, dit vernemende, zou

gezegd hebben: ,, Zoo hebben wij dan niets uit-

gerigt!
"

Den 6den Julij 1439 werd dit opftel , in tegen-

woordigheid van den Keizer , . den Paus , beider

Geestelijken , en eene verbazende menigte volks , in

de Kathedraalkerk te Florence voorgelezen. Do pun-

ten van overeenkomst waren vervat in deze uitdruk-

kingen : Het is, op deze Kerkvergadering, als eene

geloofswaarheid, welke alle Christenen moeten aan-

nemen , vastgefteld , dat de Heilige Gee«t van eeu-

wigheid uit den Vader en den Zoon is; dat hij zijn

bedaan, (^esfe fuhfifiens,') uit den Vader en te ge-

lijk uit den Zoon heeft , en dat hij uii beiden , van

eeuwigheid , als uit eene grondoorzaak en uitade-

ming, (^fpiratione ^') uitbaat. Verders, dat zoo

wel in ongezuurd als gezuurd tarwebrood , het lig-

chaam van christus waarlijk tot ftand gcbragt

wordt , ( veraciter confici , T'iKiicr'^a.i «aj;9-wj-. ) —
Bovendien, dat, wanneer de waarlijk boetvaardigen

in de liefde Gods geftorven zijn, zonder nogtans te

voren door waardige vruchten der boete voor hunne

T 3 be-
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V bedrevene zonden en nagelatene goede handelingen
Bo^c voldaan te hebben , hunne zielen door reinigende
IA.

Hoofdfl:. ftrafFen na den dood, {poenis purgatoriis ^ k»^ix§'

na C. G Tiy.xif niAca^lotig
, ) gereinigd worden , en dat hun ,

TaarioT'?. , .. ... , r, n^ x ^

tot IS 17 *^P"^^ ^y verhgting dezer frratren bekomen mogen,

• de bijftand der nog levende geloovigen, te weten,

de heilige offers, (of BTisfm^') gebeden, aalmoe-

zen en andere zulke werken van Godzaligheid, welr

ke van de geloovigen vcor andere geloovigen, naar

de voorfchriften der Kerk , verrigt worden , behulp-!

zaam zijn. — Eindelijk (tellen wij nog vast, dat de

Heilige Apostolifche Stoel en de Roomfche Opper-

priester in de geheele wereld, den eerften rang, (of

Primaatfchap , ra tt^oóIuov ^') bekleedt enz. Vervol-

gens omhelsden de Prelaten van weerskanten mal-

kanderen broederlijk, en woonden gemeenfchappelijk

eene plegtige Misfe bij : Aanftonds echter kwam
de Paus met nieuwe eifchen te voorfchlin, hij wilde

bij voorbeeld, dat de Grieken nog lo. Florence eenen

nieuwen Patriarch zouden kiezen , en wilde den

Bisfchop van Ephefus geftraft hebben. Doch het

een en ander werd hein door den Keizer geweigerd.

Men zag dus fpoedig, hoe weinig d^tzt half gekun-

flelde, half gedwongene vereeniging te beduiden had.

Ook openbaarden zich de gevolgen fchielijk. Toen

de Keizer met zijne Grieken in September 1439 "^ar

huis keerde, werden hun van hunne geloofsgenoot

ten reeds bittere verwijtingen gedaan over het ge-

troffene vergelijk. In de hoofiftad befpeurde men

een al, em.en misnoegen der Geestelijkheid. Vele

Bi:3rcliOpp,in , die tegen hunnen wil geteekend had-

den
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den , fpralien nu vrijmoedig tegen de verceniging, v
De Bibfchop van Heraklea en Trapezus weigerden ^?''-*

om die reden het Patriarchaat, tot eindelijk de Bis- fjoif'dft.

fchop van Cyzïcus zich tot Patriarch liet verkiezen , na C. G,

nadat hij de vereeniging op nieuw bekrachtigd had, J^J^^°^^*

doch velen onthielden zich, om met hem den Gods- .

dienst te vieren. Hier mede eindigt syropulus zij-

ne Gefchiedenis. leo allatius heeft wel zijne ge-

loofvvaardigheid beftreden, maar hoe zeer hij niet

onpartijdig kan genoemd worden, zoo voert echter

het hoofdbeloop van zijn verhaal alle kenmerken van

waarheid.

Daar zyn twee verzamelingen van de handelingen

der Florent'ijnfche Kerkvergadering, eene dooreenen

Griek opgeltcld, waar achter gevoegd zijn een Brief

en drie Redevoeringen van gk.egorius scholarius,

ter aanprijzing van de vereeniging en oplosfing der

zwarigheden , welke dezelve verhinderen konden ;

maar deze georgius scholarius , anders als Mon-
nik , GENNADius genoemd, in zijn vaderland weder-

gekeerd, veranderde zoo zeer van gevoelen, dat hij

in een gefchrifc : de toevlugt des Regtzinnigen
,

( OfS-oSo'^sf Kot,TX(pvyiov ^^ hetwelk te Londen 1624*

in 41:0 gedrukt is, de Kerkvergadering te Florence

en de leer der Westerlingen omtrent den uitgang

van den Heiligen Geest beftreden heeft. Hij is de

eerde Patriarch van KonflantimpoUn geworden ,

onder de Turkfche Regering. In eene Kerkrede of

Homilie^ die door iienaüdot is uitgegeven, leert

hij evenwel de verandering van het brood in het

Avondmaal , ( iAtr»/3o\yiv rtvot tts^iz'^^ov ^(n'ctt; its

T 4 ««-
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V ifV/öJv.) Na vijf jaren leide hij zijne Patriarchale

^ty'^
vvaardigheid neder, en begaf zich weder in een

Hoofdft. Klooster, waar in hij omtrent het jaar 1460 geftor-

na C. G. ven is.

tot 1517.* ^^ Latijnfche verzameling van deze handelingen

^ is gefchied door horatius giustiniani, en ko-

men grootendeels met de Griekfche overeen , doch

heeft meer dan deze , dewijl zij ook de handelingen

der vergadering bevat , na het vertrek der Grieken»

LEO ALLATius , één der Grieken , die tot de

Roomfche Kerk zijn overgegaan , en een der ge-

leerdfien onder hen, heeft zich bijzonder beijverd,

om de Kerkvergadering van Florence^ of liever het

Pausfelijk Hof en deszelfs aanhangers , tegen alle

befchuldigingen te verdedigen, maar evenwel in lang

niet alles beantwoord, wat de overige Grieken heb-

ben aangevoerd; velen van welken gcheele Boek-

deelen tegen de Latijnen gefchreven hebben ; zoo

als behalve syropolus , marcus eugenicus ,

GEORGius scHoLARius of GENNADius , van Wel-

ken reeds gefproken is , de beroemde Wiisgeer ge-

ORGIUS gemist US PLETHO , MICHAEL APOSTOLIUS

enz. Gedurende de XVde eeii^v hadden reeds vele

Griekfche Schrijvers de Latijnen beflreden , waartoe

behooien de vermaarde Monnik maximus planu-

DES, omtrent het jaar 1350; nilus damyla, een

Monnik op het eiland Creta ^ tegen het einde van

het jaar 14C0; en voornamelijk nilus cabasilus ,

Aartsbisfchop van Thesfaïonika ^ omtrent het mid-

den der XIWe eeuw, wiens twee Verhandelingen:

Qvsr de oorzaken der fcheuringen in de Kerk ^ en,

van
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van de heerfchrppij van den Paus , salmasius ach- V
ter zijn wcrk de Primatu Papae heeft uitgegeven. ^o^

Volgens een oud verhaal , waar van allatius Hoofdfl.

een berigt mededeelt, z;il zelfs in eene Kerkverga- n^' C. G.

dering te Konflnntinopolen reeds in het jaar 1440
[^j 1517^

de vrede van Florence vernietigd zijn geworden, al- ^^

hoewel allatius de echtheid en geloofwaardigheid -

van dit verhaal bcflrijdr.

Ondertusfchen waren er ook velen onder de Grie^

ken , die de partij der Latijtten omhelsden , en wier

getal van tijd tot tijd vermeerderde, bessario is

wel de vermaardfle onder dezen , die naderhand

Kardinaal is geworden , wiens vriend georgius

van Trapezus zelfs eene Verhandeling over den uit-

gang van den Heiligen Geest tegen zijne Griekfche

Medeburgers gefchreven heeft. Maar de nieuwe Pa-

triarch van Konfiantinopokn metrofanes , die als

Bisfchop van Cyzicus de vereeniging van Florence

onderteekend had, trok weinig voordeel van zijnen

ijver voor de Latijnfche Kerk. Deze ijver verleidde

hem tot vele gewelddadigheden, door het verdrijven

van zulken uit hunne Bisdommen , die niet Pausfe-

lijk gezind waren , deze geweldenarijen ftrekte hij

zelfs uit tot in het Kerkelijk gebied der overige Pa-

triarchen , die , thans onder de heerfchappij der

Turken, en dus den Paus niet ontziende, in het

Jaar 1443 eene Kerkelijke bijeenkomst hielden , in

welke zij de Kerkvergadering van Florence, om der-

zelver vervalfching van het geloof en de wet der

Qriekfche Kerk, volftrekt verwierpen, manr ook

è.tx\. Moedermoorder methofanes
, ( ongetwijfeld.

T 5 ver*
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V verftonden zij door deze Moeder hunne Kerk,) be-

®P|" nevens de door hem aangeilelde MetropoUtanen en

Hoofdft. Bisfchoppen , afzetten , en met den ban dreigden

,

na C. G. indien zij zich daartegen verweeren wilden,

tot 1517.' ^^^ ^^^'' ^^^ *^°'^ moge fchijnen, dat het leerftel"

•———- fel der Griekfche Kerk in deze eeuwen niet dat der

Roomfche Keik ten vollen eenfienimig ware gewor-

den , er bleef echter in den grond nog zoo veel on-

derfcheid, dat zelfs aanzienelijke Griekfche Leeraars

niet fchroomden , de Latijnen in openbare fchriften

Ketters te noemen; ook blijkt het onderfcheid ge-

noegzaam , onder anderen uit een werk van simeon,

Aartsbisfchop van Thesfaïonika^ die in deze ftad

geftorven is, gedurende derzelver belegering door de

Turken in het jaar 1430. Dit werk voert den titel:

Van het Geloofd de gebruiken en Sacramenten der

Kerk»

Bogomi- Behalve dezen langdurigen en nog inderdaad fteeds

aanhoudenden twist met de Westeifche Latijnfche

Christenen, werd de Griekfche Kerk omtrent het

begin der Xlde eeuw in beweging gebragt door

eenen aanhang , vi'iens naam nieuw , m<^ar wiens ge-

voelens geacht werden reeds oud te zijn. Men noemt

deze lieden Bogomilen (*), naar twee Bulgaarfch&

woorden., welke ook in het Slavisch -Wendisch de-

zelfde beteekenis hebben: Bog^ God en Milui^

ontferm u; omdat zij zich in hunne gebeden dik-

wijls

(*; EUTHYMius ziGABENus PanopHa Dogmat» P. IL

Tit. 23. j. CU. WOLF HiJIoria Bogomiloriim Viteb, i^ia»
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wi)ls van dezelven bedienden, wnar mede het bij de V
Riisfen gewone: Hospodi pomiloi ^ Heere, ontferm ^<^''-*

u mijner } overeenkomt. Men zal hun dezen naam iioofdft.

dan gegeven hebben in denzelfden zin als aan eene 'i'i C. G.

gezindte in de IVde eeuw , die men Biddenden , ,^f\^J^'^^COC 151 /•

Mczalen^ Masfalianen ^ Eucmien genoemd heeft

,

-

met welke zij veel gemeen gehad zullen hebben.

De Prinfes anna comnena, die, even als euthy-

iNJius j ten tijde -kr Bogomileii leefde , voegt er bij

,

dat zij ook gedeeltelijk uit Maniche'èn , die men

Paulicianen noemde, bedonden (*}. De Bogomtlett

hadden tot hunnen Stichter zekeren basiliüs, eenert

Geneesheer, die als een allergevaarlijkst mensch be-

fchreven wordt. Deze befleedde 15 Jaren, om zijne

Ketterijen zamen te ftellen , en 52 jaren met ze voort

te planten. Hij verkoos zich XII Leerlingen, aan

welken hij den naam van apostelen gaf, met welke

hij ook eenige vrouwelijke leeraresfen verbond, om
door deze en genen zijne leer uit te breiden.

ALEXIU3 COMNENUS, die toen te Konjiaritimpo-

len regeerde, van de fnelle uitbreiding dezer gezind-

te hoorende, wist, gelijk ons zijne dochter anna

verhaalt, basiliüs aan het Hof te lokken, en met

fneedigheid of list, 's mans gevoelens van hem te

verftaan, welke lasteringen tegen christus, het

Avondmaal en de Kerken zullen bevat hebben; hij

werd door de Geestelijkheid, onder voorzitting van

den Patriarch nicolaus, als een hardnekkig Ketter

het vuur waardig verklaard, en als zoodanig ook

da-

C) Alexiad. L. XV. p. 486.
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V dadelijk verbrand. Het volk, hetwelk ook de Ba-

^?Y*
gomilen zijne aanhangers in het vuur wilde werpen,

Hoofdll. werd door den Keizer verhinderd , die hen Hechts

na C G. liet gevangen nemen ; de genen , die van hunne ge-

10^1^17 voelens affliand deden, werden ontflagen , maar an-

deren ftierven in de gevangenis. Dit gebeurde om-

trent het jaar 1118. Weinig is ons van deze ge-

zindte en hare lotgevallen verder bekend. In het

Jaar 1140 werden in eene Sijnode te KonftantimpO'

hn onder den Patriarch leo gehouden de fchriften

van zekeren toen reeds overledenen constantinus

CHRYSOMALUS, wclkc men bij JMonniken gevonden

had , als Kettersch veroordeeld , dewijl daar in nog

ongerijmder leerftellingen voorkwamen, dan de En-

thujïasten en Bogomilen voordroegen , ook komen er

nog eenige jaren daar na zulke overblijffelen van de

Bogomilen voor bij allatius. Zelfs hield de Pa-

triarch GERMANus , iu het jaar 1254 of 1255, nog

eene Redevoering tegen de Bogomilen en derzelver

verachting van het Kruis , en eene andere over der-

zelver ofkeer van de Beelden.

Even onzeker zijn wij, ten aanzien van het ware

en eigenliike leerftelfel dezer lieden; alles wat wij

daar van weten , rust enkel op het gezag van eu-

THYMius, hetwelk inderdaad zwak is, en door zijne

geopenbaarde hatelijke partijdigheid tegen deze lieden

nog meer verzwakt wordt. Zie hier, bij verkorting,

wat hij als hunne gevoelens opgeeft. Van de Heilige

Sc'irift namen de Bogomilen alleen zeven Boeken ^

naar hunne verdeeling, aan: de Pfalmen, de XVI

Profeeteu , de IV Euangclisten , de Handelingen der

iNpos-
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Apostelen, de Brieven der Apostelen, en de Open- V
baring van joannes. De gehcele leiding en ftaats- ^°??

regeling der Israeliten leidden zij van eenen boozen Hoofdlï.

geest af, de door hen erkende Bijbelboeken verklaar* "^ C. G.

den zij /Allegorisch^ en verdraaiden ze ten voordeele
^^^ \<^iy\

van hunne ftellingen. Aan God fchreven zij eene —

—

menfchelijke gedaante, fchoon geen menfchelijk lig-

chaam toe. Den Vader fielden zij zich voor als

een' oud man met eenen baard, den Zoon als eenen

nianbaren jongeling , den Heiligen Geest als een

baardeloos jong mensch. De Zoon en de Heilige

Geest zouden , naar hun voorgeven , weder in den

Vader, uit wien zij gekomen vvaien, opgelost wor-

den ; en alsdan zou de Vader , die federt het jaar

der wereld 5533 uit drie perfonen beftaan heeft, we-

der maar eenen perfoon uitmaken. De Vader zal

den Zoon, deze den Heihgen Geest, en deze we-

derom , op eene geestelijke wijze , den Verrader ju-

das , benevens de overige Apostelen , verwekt heb-

ben. De voornaamfte Engel , dien zij sataniel

noemden, zal te gelijk met Christus van God ver-

wekt, maar boven dezen gefield zijn, tot hij we-

gens zijne oproerigheid met zijne medegenooten , op

de onzigthare aarde nedergeworpen zij. Hier had

hij, als hebbende nog het Scheppingsvermogen,

eenen nieuwen hemel en nieuwe aarde gefchapen ^

en uit aarde met water gemengd, den mensch ge-

vormd, doch hem geene levende ziel kunnende ge-

ven , had hij deze op zijn gebed van God verkre-

gen. De val der menfchen zal door den bijflaap

van SATANIEL, die in de Hang infloop, met eva
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V gevolgd , en daar uit de eerfte Goddelooze kaïw
BOEK voortgekomen zijn enz. Verders, dewijl hij mer zij-

Hootclft. "^ booze geesten de menfchen wreedelijk beheersch-

na C. G. te , zoo heeft God het Woord of den Zoon , die

10^1'^!-! ^^^ ^^ Aartsengel michael en jezus Christus

» heet , voorrgfibragr. Deze was door het regteroor

der Maagd in haar ingegaan, en als mensch uitge-

gaan. Men moet de hooze geesten ook vereeren ^

dewijl hunne m:.gt zelfs voor Christus en den H.

Geest onbedwingbaar is. — De herftelUng der men'

fchen door Christus verklaarden zij dusdanig, dat

men die allen , in welken de Heiligen Geest woont

,

even zoo wel als de Maagd maria Godshaaniers ^

(©£oro>cs?r
, ) noemen kan , nademaal zij bet Woord

Gods in zich dragen, en dan voortbrengen, wan-

neer zij anderen Jeeren. Zij fchreven zich daarom

eene bijzondere heiligheid toe , en verfoeiden den

eed ^ als iets onreins. Den Doop der Christenen

door water hielden zij flechts voor den Doop van

joANNES, maar hunnen Doop, door den Geest mede»

gedeeld, hielden zij voor den Doop van christUvS^

waarom zij ook de genen , die tot hunne partij over-

gingen , wederdoopren , door hun eerst het Euan-

gelie van joannes op het hoofd te leggen, en daar

bij, oncier aanroeping van den Heiligen Geest, het

Onze Vader te zingen, en na eenigen tijd, om hen

ondertusfchen behoorlijk te onderwijzen en te verbe-

teren , het gemelde Euangelie weder op het hoofd

te leggen , en hen onder het zingen van Liederen

,

volkomen tot hunne gemeenfcbap in te wijden. Het

Avondmaal van jezus noemden zij een offer der

boo-
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booze Geesten in Kerken. Zij verwachtten , zoo V
min als de Gnostieken ^ eene Opftanditig der DoO' ^^^
den. De Godsdienst - Leeraren der KathoUjken HooVdft.

noemden zij Farizs'èn en Sadduccën ; en over het ^^ C. G,

algemeen geloofden zij, dat Monriken en Geestelij-
J^^'J^'^^*

•ken door de twee Bezetenen waren afgebeeld, die,

volgens de Euangeiiegefchiedenis , uit de graven

Voorkwamen,

Gewonelijk worden ook de zeden der Bogomilen

en hun werkdadige Godsdienst van de nadeeligfte

. zijde voorgelteld. Hunne geheele Godsvereering zal

huichelachtig geweest zijn , en zij geleerd hebben

,

dat men alle bedriegelijke kunstgrepen mogt gebrui-

ken , om vervolgingen te ontgaan. Algemeen wordt

erkend , gelijk zelfs hun naam te kennen geeft , dat

zij boven andere Christenen ijverig waren in het

bidden; doch zoo dat zij het Onze Vader bij her-

haling baden en alle andere Formuliergebeden ver-

achtten. De Kerken hielden zij voor woningen der

booze geesten. Van het teeken des kruis maakten

zij geen gebruik, ook wilden zij aan de Beelden

geene eere bewezen hebben. Maar daartegen kusten

en aanbaden zij het EuangelieboekJ Zij vastten we-

kelijks op den tweeden, vierden en zesden dag tot

namiddags drie uren; ook onthielden zij zich geheel

van vleesch , kaas en eijeren. Zij waren afkeerig

van geleerdheid enz.

Men ziet hier uit, hoe weinig vastigheid wij heb-

ben omtrent het geloof dezer menfchen ; velen dezer

befchuldigingen blijken openlijk verdraaid te zijn, en

hunne grootfte misdaad daar in belhan te hebben

,

dat
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V dat zij zich tegen de Monniken , Geestelijken en Bij»

°fy'^
geloovige gebruiken tiebben aangekant, waar echter

Hooidrt. ^^^1 v^^^ dweeperij kan ondergeloopen hebben. Wij

na C. G. behoeven ons dus niet te verwonderen, dat gotï-

J
j^* FRIED ARNOLD in zijnc Kerk' en Kctterhifiot ie

m hen , volgens zijn ftelfel , van allen blaam heeft vrij-

gefproken , waar in reeds fr. spanheim in zijne

Kerkgefchiedenis hem was voorgegaan.

LEUC©. Eene andere gezindte , die om dezen tijd bewe-
ï'£TKüi. gingen onder de Grieken maakte , was naverwand

met de Bogomilen, Zij geloofde, zegt euthymius,

eene dubbelde Drieëenheid, verwierp het huwelijk,

en het eten van vleesch , verklaarde alle uitwendige

Godsvereering, als ook doop en Avondmaal, voor

onnut, ftelde het wezen van den Godsdienst in het

bidden, en beweerde, dat de booze Geest, die in

elk mensch woont, alleen daar door verdreven kan

worden. Men noemt zekeren leucopetrus als

derzelver Stichter, en zijnen voornaamllen leerling

TYCHicus , die vele Bijbelplaatfen vervalscht zal

hebben, mosheim (*) maakt de Volgende aanmer-

king : ,, In Griekenland en in al de Oosterfche

Landfchappen , warden deze menfchen , met de al>-

gemeene en hatelijke benamingen van Mesfalianen en

Euchiten gebrandmerkt; even gelijk de Latijnen al

de tegenllanders van den Roomfchen Paus doorgaans

de namen van Waïdenzen en Alhigenzen gaven —

*

de Vromen en de Goddeloozen, de Wijzen en de

Dwazen v»?erden te gelijk begrepen onder den naam

van

(*} KerkU Gefch. IV Deel, Bladz. 371.
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van Masfalianen , wanneer zij de heerfchende bijge- V
loovigheid der tijden tegengingen, of de ware Gods- ^°^*

vrucht aanzagen als het Wezen des Christendoms. Hoofdft.

In de XlVde eeuw werd onder de Grieken een ^i^ C. G,

twist behandeld , welke daarom merkwaardig is , \^j. ^^\^]

omdat zij eene voorname bijdrage oplevert tot de

Gefchiedenis der Mijfiiekerij en eenen Sectennaam, ^Y^^''' j ' cnasten,

welke ook in later tijden niet onbekend is gebleven: bari-aam,

Hefychasten , hetzelfde met Otiietisten of Rusten- palamas.

{Jen. Op den grooten en hoogeu Berg Athos, gele-

gen op een Halfeiland in Macedonië, de Heil. Berg

geheten , om de menigte Kloosters van Monniken

,

die een ftreng leven leidden, bevonden zich, om-

trent het midden der XlVde eeuw, vele zulke Hei-

ligen onder deze Monniken , welke geloofden , eenen

hoogeren trap van volmaaktheid bereikt te hebben.

Deze wendden voor, dat zij, in zich zelven ge-

keerd, en van alles afgetrokken, het Goddelijk licht

befchouwden, en daar in ftll rustende, (van waar

zij den naam kregen van ;5ö'u'X«5'i«' , Hefychasten of

Ouietisten^') eene onbefchrijfelijke hemelfche viei'g-

de en wellust ondervonden, barlaam , het zij op-

zettelijk , gelegenheid zoekende , om de Monniken

befpottelijk te maken, het zij op zijne reize op dien

Berg gekomen , ergerde zich aan deze Monniken ,

befpotte hunne Dweeperij, en noemde hen Euchi-

ten, Masfalianen ^n Navelzieners , (^OfA(paho^vy^oi.^

Deze laatfte benaming is daar van oorfpronkelijk

,

dat deze gewaande Heiligen zich nederzetten , met

het hoofd in de borst, en het oog gevestigd op het

midden des ligchaams naar den navel toe, om dus

XiX. Deel. V in
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V in hun biniicnfte de p];iats te zoeken , waar alle

BOEK zielskrachten hare zitplaats hebben. Dan veriiatncn

Hootdft. zij eerst zekere duisternis en beneveling; maar daar

na C. G. in nacht en dag volhardende , vonden zij eere

tot 1517 onophoudelijke vreugde. Zoodra het verftand de

plaats van het hart vond, zag het terdond dingen,

daar het niet van wist, want het zag de lucht tus-

fchen het hart, ook zich zelven geheel verlicht, en

van alles afgezonderd. Iets, hetwelk bij de Mij's-

tïeken niet vreemd is, zelfs nog in onze tijden.

De fpotternijen en befchuldigingen van barlaam

bleven niet onbeantwoord, gregorius palamas,

een dezer Monniken, naderhand AartsbisfchOp van

Thesfalonika^ nam de verdediging der Monniken op

zich. Hij en zijne Medebroeders lieten eerst bar-

laam verzoeken , dat hij wilde ophouden , deze

Heilige mannen in eenen kwaden naam te brengen

,

of hen te lasteren ; zij voegden er bij , dat de Ge-

fchiedenis der Verheerlijking van Christus op den

Berg Thabor bewijs genoeg was voor de mogelijk-

heid van dit zien van het Goddelijk licht, waar de

Leerlingen dit Goddelijk en ongefcliapen licht niet

verdragen konden. Doch deze voorlleliingen maak-

ten barlaam nog meer gaande, en hij maakte hier

uit op, dat deze Monniken twee Goden dienden.

God en het ongefchapen licht. Deze twisten duur-

den een' geruiraen tijd, tot dat eindelijk barlaam,

wegens de menigte Monniken, die te Thesfalonika

kwamen, gevaar van zijn leven begon te vreezen.

Hij reisde dus naar KonflantinopoUn^ en gaf eene

(chrifielijke befchuldiging tegen de Monniken aan

den
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den Patriarch joannes over , hem verzciekenJe , V
eene bijiiode bijeen te roepen , opdat hij hen van ^^^
hunne dwalingen zou kunnen overtuigen. De Kei HooidfT.

zer ANDRONiKUS zocht wel den twist te doen be- "^ C. G,

daren, door de beide partijen' het ftilzwijgen op te
J^j j^'Jj]

leggen, maar vergeefs, de Sijnode had voortgang,

en werd in het jaar 1341 in de Sophia-Kerk ge-

houden. Voor dezelve befchuldigde barlaam de

Monniken, maar hij werd door palamas beant-

woord; deze bewees ijit de fchriften van Heiligen

en Godgeleerden , dat het licht op Thabor de heer-

lijkheid Gods zonder begin, het licht der Godheid,

de Godheid zelve, het natuurlijke en eeuwige licht

Gods is , en wat de Godgeleerden daar van meer

geloofden, barlaam ziende, dat hij het te kwaad

kreeg, befloot, om vergeving te vragen, waar op

palamas en zijne Monniken barlaam omhelsden.

Deze bijzonderheid, dat bjvrlaabi om vergiffenis

gevraagd heeft, melden de beide gelijktijdige Ge-

fchiedfch rijvers , joannes cantacuzenus , die van

eenen Medekeizer Monnik geworden is op den Hei-

ligen Berg, en NiceFORUS gregoras,, fchoon de-

ze laatfte zelfs niet té vrede is met het gedrag van

CANTACUZENUS. ALLATius heeft hen deswegens

voor leugenaars en lasteraars uitgemaakt, en ten be-

wijze bijgebragt eene verklaring van den Patriarch,

over het eigenlijk befluit dezer Kerkvergadering, al-

hoewel deze aldaar insgelijks uitdrukkelijk zegt, dat

BARLAAM, van dwalïog overtuigd, om vergeving

verzocht heeft, Hoe het zij , barlaam begaf zich

V 2 kort
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V kort daar na naar Italië^ alwaar hij geheel tot de
BOEK Roomfche Kerk overging.

Hoofdft. ^^"^^^ verfchillen de genoemde Gefchiedfchrijver en

na C. G, de Patriarch ten aanzien van eene tweede Sijnode,

tori?^7 ^" ^^^^ ^^^^ gehouden. De eerfte verhaalt, dat de

Monnik gregorius acindynus , die langen tijd

BARLAAMS leerling in de wereldfche geleerdheid ge-

weest vi^as, deszelfs twist met palamas heeft voort-

gezet, wel zijnen leermeester befchuldigende van af-

wijkingen van het geloof der Kerkvaderen , maar in-

derdaad dezelfde gevoelens met hem koesterende.

Hier op riep de Patriarch weder eene Kerkvergade-

ring in de Sophie-Kerk bijeen, alwaar na lang twis-

ten het vonnis ten nadeele van acindynus geveld

werd. Maar de Patriarch verzekert bij allatius,

dat KARLAAMS Vrienden eene tweede Sijnode hebben

willen houden , welke ook reeds bijeengekomen was

,

maar hij had dit niet willen toeftaan. Evenwel ver-

dient CANTACüZENUS , die ten dien tijde zelve Kei-

zer was, alle geloof in dit ftuk. Misfchien heeft

de Patriarch zijne toeftemming tot de Sijnode ge-

weigerd, welke evenwel, door het Hof onderfteund

zijnde , voortgang gehad heeft. Ten minde deze

Patriarch joannes calecus ftaat bekend als een

onrustig man, die eindelijk door anna de Moeder

van den jongen Keizer afgezet is geworden.

Hoe het zij, de Keizer, deze is cantacuzenus,

die dit zelve verhaalt , liet in het jaar 1350 in het

Blachernifche Paleis te Konftantimpokn eene Sijnode

houden , alwaar vier dagen getwist werd tusfchen

PA-
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-AALAMAS en de Acindyanen , ( acindynus zelve V
hield zich tot zynen dood toe verborgen

, ) waar na ^^^
twee Bisfchoppen onder hen afgezet , en barlaam Hoofdft.

benevens acindynus uit de gemeenfchap der Kerk "^ C. G.

uitgefloten werden , en den overigen verboden , zich |o"Jr f7'

niet meer over het geloof uit te laten , doch aan

welk verbod zij zich niet allen ftoorden. Volgens

de Handelingen der Sijnode zelve bij harduin (*)

werden na het vonnis over de Acindyanen de vol-

gende vragen op dezelve behandeld: I. Of in God
een hem betamend onderfcheid zij tusfchen Wezen

en Werking? (of kracht?) IL Of deze werking

gefchapen zij of ongefchapen? Dewijl de Palami'

ten ze voor ongefchapen hielden, werd lil gevraaj^d:

zou men God dan deswegens niet zaraengefleld

moeten noemen? Ook dit werd ontkend, en hier

uit ontftond de IVde vraag: Kan het woord God-

heid alleenlijk van het Wezen Gods , of ook van

ziine werking gebruikt worden ? en als dit laatfte

gefchiedt, neemt men daarom eene dubbelde God-

heid aan? V. Geven niet de Godgeleerden op eene

of andere wijze den voorrang aan het Wezen Gods
-boven zijne werking? Eindelijk: wanneer wij aan

God deel krijgen, gefchiedt dit naar zijn Wezrn of

naar zijne werking?

NicEFORus GREGORAS geeft uog ccu omflandiger

berigt van deze Kerkvergadering, doch zeer ten na-

deele des Keizers , die evenwel zijn oude vriend

was.

(*) Act. Concil. T. XL p. 283. Pfeudofijnodus Graeca

Falamittca,

V3
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V was. Hij beklaagt zich , dat de Keizer zich van
BOEK PALAMAS had latcii voorinnemen, dat hij gregoras

Hoofdft. ^^ïï Keizer deswegens vergeefs gewaarfchuwd heb-

na C. G bende, het Hofleven verlaten heeft, en Monnik ge-
T3ari072, 1 • , ...
tot 1517.

^^'orden is, met net vaste voornemen, om zijn le-

ven in de verdediging van den Godsdienst op te

offeren. Op de Kerkvergadering hield hij eene lan-

ge Redevoering, waar in hij zich tegen palamas

verklaarde, als die gezocht had twee ja meer Go-

den in te voeren; enz. gregoras moest, uit hoof-

de van ziekelijkheid, de verdere behandeling vanden

twist aan zijne vrienden overlaten, doch welke door

den Keizer gedreigd werden , alhoewel het volk zich

hevig tegen de Palamiten verklaarde, terwijl deze

van hunne zijde, op geweldenarijen tegen hunne te-

genltrevers bedacht waren, palamas werd wel door

eenen Leerling van gregoras openlijk in het naauw

gebragt, maar behield nogtans door de gunst des

Keizers de overhand. Eindelijk vielen de Patriarch

en zijne Bisrchoppen hunne partijen woedende aan,

die met Hagen mishandelende, twee derzelven de

kleederen van het lijf fcheurende en het haar uit den

baard plukkende, gregoras werd in zijn huis ge-

vangen geliouden , en hem een eeuwig flilzwijgen

opgelegd, en dewijl hij zich niet liet omzetten, in

eene hardere gevangenis opgefloten. Bovendien had

hij het verdriet, dat één zijner beste vrienden, ca-

BASiLAS, hem verliet, en na eenigen tijd als verde-

diger van PALAMAS bij hem kwam. Met wien hij

toen een lang gefprek hield, hetwelk hij befchreven

en aan de nakomelingfchap bij zijne Gefchiedenis

heeft nagelaten. Men
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Men 'ziet uit de gefchiedenis van dit verfchil , over V
welke droomerijcn van Mijltif.ken , die zich verbedd- ^^^

den raeer te kunnen zien , dan andere menfchen , en Hoofdft,

met welke fijne baarkloverijen thans getwist werd , "•' C. G.

terwijl men zich tevens moet verwonderen, dat de-
Jq^'J^j^'

26 Dweepers de overhand konden behouden op eene ——

.

Kerkvergadering, waar toe echter de gunst des Kei-

zers waarfchijnlijk meer zal hebben toegebragt, dan

de roep van hunne heiligheid.

Eer wij van de Oonerfche tot de JVcsterfche Kerk Wankel-

overgaan, moeten wij nog het een en ander aanvoe- ^^tJ-^/j

ren betreffende de Armeniers en 'Jakohleten, Ten derArme-

aanzien van de eerstgemelden hebben wij hier voor ""^'*' """^^

, n 1. " deRoom-
gezien, hoe ver, door Itaatkundige belangen ge* fchcKerk.

noopt, zi-i zich met de Roomfche Kerk vereenigd en

aan den Paus onderworpen hadden. In het begin

der XlVde eeuw riep de Paus de 'Jonnn'iter Ridders

op, om Armenië en Cyprus tegen de Saracentn te

befchermen, In het jaar 1317 zond de Koning van

Armenië eenen Brief aan den Paus , om eene onder-

neming tegen Syië te bewerken, doch hetwelk mis-

lukte. Maar des te meer moeite gaf zich de Paus

,

om de vereeniging niet alleen van geloof maar oofc

van gebruiken met de Armeniers te voltooijen, ten

welken einde hij ook Brieven fchreef aan den Ko-

ning en aan den Katholictts of Patriarch der Arme'

niers. Ondertusfchen leed Armenië van tijd tot tijd

veel van de Muhammedanen , ook zochten de Paus-

fen aan de Armeniers hulp te bezorgen, door het

overzenden van eenigc geldfommen. In het jnar 1323

eerst vereenigden zich de inwoners van Neder-Arme'

V 4 nïè
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V iiie met de Latijnfche Kerk. Doch in het jaar

^T^'* 1341 moest BENEDicTus XII zich nog bij den Ko*

Hoüidft. "^"S en bij den Patriarch beklagen, over dvvaal-

m C. G leeringen, welke bij de Armeniers plaats hadden,

tot'^i°i^
en waarvan hij eene lijst opgaf, behelzende niet minde:

^i dan 117 artikelen. De voornaamfte waren: de uit-

gang des Heiligen Geestes alleen van den Zoon
j

dat zij in jezus christus flechts déne natuur,

éénen wil en déne werking erkenden; zij ontkendei

de erfzonde; zij wilden geen Vagevuur der zielen

in de andere wereld toelaten; om die reden baden

zij ook niet voor de overledenen, dat zij vergeving

der zonden ontvangen mogten. Zij geloofden , dat

er in geene Kerk, buiten de hunne, vergeving van

zonden en een ware doop plaats hebbe. Naar hun-

ne meening is de vrije wil niet genoegzaam tot zon-

de ; de Duivel verzoekt de menfchen tot dezelve ,

zonder hem zouden zij niet zondigen. Zij namen

het Mozaïsch onderfcheid in acht, tusfchen reine

en onreine dieren; den echtelijken hij(Jaap hielden

zij voor zondig, en lieten zich daar voor van den

Priester eene boete opleggen. Niet de excommunicatie

of ban , maar de zonden fluiten buiten bet Rijk van God;

elk van hunne Priesters bedient den Doop naar zijn

goedvinden. Zij hebben geen Sacrament van vor-

ming, noch van het laatfle oliifel; maar zalven al«

leenJijk hunne overledene Bisfchoppen en Priesters

voor het Altaar; in het Avondmaal gaven zij geene

verandering van het brood , maar alleenlijk een

beeld van christus ligchaam en bloed toe. Zij

hadden geen Kruclfix noch Beelden der Heiligen.

Van
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Van den Paus beweerden zij, dat hij tot de Kerk- V
vergadering van Niceë toe, geen meer magt had ge- '*°^*

had dan andere Prelaten ; op dezelve was hij boven Hoofdft.

dezen verheven ; maar door de Keriivergadering van '^^ C. G.

Chalcedon had hij dit gezag weder verloren; ook
Iqj'^J^j^*

had PETRUS de magt om te binden en te ontbinden

alleenlijk voor zijn* perfoon, maar volftrckt geene

Opperheerfchappij over de geheele Kerk van Chris-

tus bekomen.

De Staatsbehoeften en de wil des Konings deden

de Bisfchoppen van Armenië op eene Kerkvergade-

ring de opgegevene dwalingen veroordeelen , ook

zonden zij Afgevaardigden aan den Paus , om hem

van hunne onderwerping te verzekeren, doch in het

jaar 1350 vond klemens VI weder (lof, om o. er

de Armeniërs te klagen, dat zij bij hunne meenin-

gen bleven volharden.

Eindelijk werd de zaak der vereeniging op de

Kerkvergadering te Florence erndig ter hand geno-

men, en naar den fchijn , gelukkig voltooid. Reeds

in het jaar 1434 had EUGEwrus IV in eenen Brief

aan den Patriarch van Jeruzalem voor Hagen daar

toe gedaan, die denzelven aan den Armenifchen Pa-

triarch toezond, waar op in het jaar 1439 Gevol-

magtigden van dezen Patriarch te Florence verfche-

nen, alwaar men ras tot een vergelijk kwam, het-

welk EUGENius openlijk bekend maakte. De Arme-

tiiers namen de leer der Roomfche Kerk over , maar

de volgende tijd heeft geleerd, dat deze vereeniging

op eenen heel losfen grond gevestigd is geweest.

Ten zelfden tijde toonden ook de Jakobleten zicii Vereeoi-

V 5 tüt
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V tot zoodanige vereeniging bereid. In het jaar 144.1

BOEK verfcheen te Florence een Abt van het Klooster van

Hootcirt. ^^" Heiligen antonius , andreas genoemd , die

na C. G. eenen Brief van den Jakohietifchen Patriarch aan

jQj"°f^
den Paus overbragt. Deze Brief was opgevuld met

«— gezwollene Oosterfche bewoordingen en iafFe vleije»

gin^met rijen ^l^ den Paus, wien hij ook bekend maakte,

bieten.
^'^^ ^elfs de Koning van Ethiopië^ konstantinus ,

wien hij voor den vermaarden Priester joannes

hield. Gezanten afgevaardigd had, om eene veree-

niging met zijne Kerk te vestigen. Met dit oog-

merk verfcheen er ook een Afgevaardigde van den

Abt KiKODEMus, Opziener der Ethiopiers ^ die te

Jeruzalem woonden, welke beweerde, dat de af-

zondering der Ethiopiërs alleen ontdaan was , door

de afgelegenheid dezes lands van Rome. Op deze

wijze werd de vereeniging met deze Christenen fpoe-

dig gefloten. Nadat eugenius in het jaar 1442 de

vergadering van Florence naar de Kerk van Latera-

fien had overgebragt, maakte hij dezelve plegtig

door eene Bulle bekend : Ondertusfchen kunnen er

op dit verhaal , hetwelk wij bij renaudot lezen

,

nog al bedenkingen gemaakt worden. Doch wat

er ook zij van deszelfs gefchiedkundige waarheid ,

deze vereeniging heeft geene beduidende gevolgen

gehad; zal in de XVIde eeuw met de Ahysflnifche

Kerk vernieuwd zijn, maar is zeker van geenen

duur geweest.

Lotgeval- Zekerder zijn de berlgten van eenige rampfpoedige

len der
iots;evallen der Christenen in E^^ypte^ e;edurende de

Chnste- '^
^-^ ^

nen in XlVde eeuw, hoewei veelal door hunne eigene

Egypte. fchuli



GESCHIEDENIS. 31^

fchuld berokkend. De Christenen , zoo wel de ^a- V
hohieten als de zoogenoemde Regrzinnicen, Melchi- °*^^5

ten genoemd, hadden in het begin der XiVde eeuw Hoofdd.

posten in de Geregtshoven verkregen , zij waren "^ C. G.

pachters der Tollen, Schrijvers en Boekhouders der
Jq^

"j^*

aanzienelijkfte ambtenaren, en verzamelden, in d^tv.z .-

bedieningen, groote rijkdommen, die hen trotsch en

verwaand maakten , zoo dat zij zelfs de Mnhamme-

danen durfden verachten. Hier over werden klagten

ingebragt bij den Sultan der Mamliks of Mamluk-

ken , die thans in Egypte heerschten , deze gebood

aanltonds , dat de wet van den Chalif omar ver-

nieuwd zou worden, dat de Christenen geene witte,

maar enkel blauwe Tulbanden, de joelen geele, en

de Samaritanen roode dragen, dat deze allen niet op

paarden noch muilezels , maar op ezels rijden moes-

ten , en elk een kreeg vrijheid , om de genen , die hier

tégen zouden handelen, om te brengen en hunne

huizen te plunderen. Te gelijk werd verboden aan

anderen , dan aan Muhammedanen , ambten te ver-

trouwen , waar van het gevolg was , dat vele Chris-

tenen het Islamisme omhelsden. Ook begon men

reeds de Christelijke Kerken omver te werpen , de ove-

rige bleven een jaar lang gefloten, tot er, op voor*

fpraak van Christenvorsten , twee Jakobietifche Ker-

ken weder geopend werden. Evenwel wisten de

E^yptifche Christenen of Kopten deze bevelen in

het vervolg weder te ontwijken , en zich op nieuw in

vele ambten in te dringen , doch gedroegen zich op

nieuw zoo onvoorzigtig , dat zij zich in het jaar

^Z5o
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V Ï350 wederom eene zware vervolging op den hals

BOEK haalden. Nu werd hun verboden, nieuwe Kerlien

"Hoofdfl. ^" Kloosters te ftichten , of de ouden te verbeteren.

na C. G. Naauvvelijks waren deze en andere ftrenge bevelen
11*11* 707*^

tot 1^17 ^^^^'" ^^" bekend geworden, of het gemeen viel aan

het plunderen van de huizen en Kerken der Chris-

tenen. Deze mishandelingen duurden eene maand

lang, zoo dat zij zich moesten verbergen, en velen

van hen uit vrees den Godsdienst van hunne vijan-

den aannamen. Ook in volgende tijden hebben de

Christenen in dat land in hunne Godsdienstoefeniiig

en veiligheid niet weinig geleden.

Ketterge- Doch laat ons uit het Oosten naar het Wesien
fchiede-

keepen £„ ^e Kettergefchiedenis in de V/esterfche
nis inde ' °

Wester- Kerk, gedurende dit Tijdvak, kortclijk befchouwen.
fcheKerk

\yjj zullen daar bij vaakmaal gelegenheid hebben, op

te merken , dat men in dezelve den naam van Ketter

al hgrelijk misbruikt, en den eerften den besten, die

tegen het aanzien en gezag der Paufen of der Gees-

telijkheid zich aankantte , of de misbruiken en bijge-

loovigheden durfde beftrijden , welke ingeflopen wa-

ren , dezen blaam van Ketterij heeft aangewreven.

Cathari. Wij hebben in het voorgaande van de Gefchiede-

nis reeds gefproken van de Cathari , 't3ie waar-

fchijnelijk hunnen oorfprong hadden van de nieuwe

Manicheèn of PauUcianen in het Oosten , ten min-

fte die voor Mankhe'èn gehouden , en reeds in de

Xlde eeuw als zoodanige in Italië^ Frankryk en

de Nederlanden vervolgd en ter dood gebragt wer-

den, ook hebben wij van den oorfprong van hun-

ne»
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nen naam Cathari ^ ook Patarsni of Pateriui ^ die V
hun in het Milaneefche gegeven werd , gcfproken , ^^^^

dat hun naam Publicani ^ waarfchijnlijk verbasterd Hoofdft.

. is geworden uit PauHcinni ; dat een andere van ^^ C. G.

hunne namen Bulgari^ waar van de Franfchen ^o«-
^^^ j_j^*

gre gemaakt hebben , het vaderland te kennen geeft , --^—

1

uit hetwelk zij het eerst naar het Westen gekomen

zijn; en eindelijk dat men hen in het Zuiden van

Frankryk los bos homos , ( Boni Homines , ) noem-

de , heeft MOSHEiM ( * ) reeds na anderen aange-

merkt.

Thans werden deze Cathari niet alleen in Italll

en Frankryk talrijker, maar verdeelden zich ook

weder in kleiner partijen. In de latere tijden der

Xllde eeuw hadden zij te Milanen eenen Leermees-

ter , BONACURSius , waarfchijnlijk in de Landtaal

BONACORSi. Deze ging naderhand tot de heerfchen-

de Kerk over, en openbaarde, in het jaar 1190, de

gevoelens van zijne vorige geloofsgenooten , in een

afzonderlijk gefchrift , waarin hij hen tevens poogde te

wederleggen, bonacursii Vita haereticorum ^ feu

manifestatio haerejls Catharorum, Hij befchuldigt hen

,

dat foramigen van hen de Schepping der Elemen-

ten aan den Duivel toefchreven, die ook adam en

EVA zal gefchapen , en bij eva kaïn geteeld zal

hebben. Alle redenen en verrigtingen der Patriar-

chen en van mozes enz. zullen van den Duivel oor-

fpronkelijk geweest zijn enz. Aan den Zaligmaker

fchreven zij enkel een fchijnligchaam toe, dus loo-

chen-

(*) Kcrkhifi, IV Deel, Blaclz. 210.
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V chenden zij ook zijne Opilanding. Het kruis iioera-

BOËK. ^QY\ 7a] het merkteeken des beests, hetwelk in de

Hoofdit. Openbaring van joannes befchreven wordt, sil-

na C. ö. VESTER. I zal de Jnttchrist , de Zoon des verderfs
jaario73.

g^^yg^gf ^ijn, die zich boven alles verheven had,
tot I517. o -' ' '

,- . wat God is, en van zijnen lijd af zal de Kerk ver-

dorven zijn. Deze befchuldigingeti v;orden door

den Schrijver zoo ruw nedergeileld , zoüder opf;ave

van eenig vetband of beginfcl , waar uit zij werden

jafgeleid, en men befpeurt duidelijk , dat hij zijne

oude vrienden cp eene partijdige wijze zwart maükt,

zoo veel zal men er echter uit kunnen opmaken

,

dat zij, ten minften, gedeeltelijk JMankhc'èn geweest

zijn.

Daar zijn nog meer gefchriften overig van onge-

noemde en genoemde Schrijvers tegen deze Ca-

thari ^ bij voorbeeld van rainerius sacchoni uit

Piacenza, die in het jaar 1259 overleden is. Hij

was eerst een der aanzieiielijkfiie Leeraren onder hen

geweest , maar tot de Katholijken overgegaan , fchreef

hü zijne Summa de Catharis et Leonistis feu Pan-

peribus de Lugduiw , of contra haeretkos , volgens

dezen waren de Catharen in drie hoofdfckren ver-

deeld , de Alhanenzen , Concorrenzen en Bajolenzen^

alle in Lombardy'é. Hij zegt , dat zij vier Sacra^

fnenten hadden , de oplegging der handen ; eene in-

zegening des broods door het Onze Vader; hunne

Boete ; en de inwijding der Priesteren,

Buiten ItaU'è en Frankryk hadden zich ook de

Catharen in het midden der Xllde eeuw tot in En'

geland en Duiischland verfpreid. Meikvvaardig is

het
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het berigt van evervin. Proost te SteinfekUn ^ in v
eenen Brief aan den Heiligen bernhard, aangaande ^°''-*

zekere Ketters te Keulen (*). Sommigen van iien, Wq^^^^
fchrijfc hij, vereenigden zich weder met de Kerk, na C. G.

-maar twee, waar onder hun Bisfchop, verdedigden
1''^^^^°73»

^

'

° tot 1517,
hunne gevoelens des te hardnekkiger; en toen zij «—....

eindelijk drie dagen lang vergeefs tot bekecring ver-

maand waren, (Icepte hen het volk, ( waarfchijne-

lijk door de Geestelijkheid aangehitst,) voort, en

wierp hen in het vuur, eene rtraffe, welke zij zelfs

met blijdfchap leden. Hier wenschte ik wel, ver-

volgt de Abt, uw antwoord op deze vraag te heb-

ben: van waar deze ledematen des Duivels zoo veel

moed ontleenen , hoedanig men ter naauwernood bij

de ijverigfte Christenen vindt? Hunne Ketterij be-

fchrijfc hij op deze wijze: Zij zeiden, dat alleen

bij hen de ware Kerk was , alzoo zij , gelijk Chris-

tus en de Apostelen, niets eigens bezaten, maar

zij dwaalden, als armen om christus wil^ rond,

en leden , als zijne eerde belijders , vervolgingen.

Zij onthielden zich van alle melkfpijzen en van alles

wat door teeling voortgebragt werd. Zij hielden

hunne Sacramenten geheim, doch beleden vrij uit,

dat zij dagelijks aan hunne tafel naar het voorfchrifc

van CHRISTUS en de Apostelen, hun eten en drin-

ken wijdden tot het ligchaam en bloed van Chris-

tus , om zich, als deszelfs leden, daar mede te

voeden. Zij verwierpen ook het huwelijk , doch om
welke reden, kon de Abt niet zeggen. Zij ontken-

nen,

(*_) Inter Ephtt. S, Bernhardl Opp» T. IV. p, 7Ó8.
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V nen, dat op het altaar het Hgchaam van Christus
BOEK vervaardisd wordt , dewijl alle Priesters der Kerk

Hiofdfl;. ^^^^ gewijd zijn. Den Doop laten zij alleen bij vol-

na C. G. wasfenen plaats hebben. Zij achten de voorbiddin-
jairio73.

^^^ ^^^ Heiligen niet; houden het vasten voor on-

noodig , en de overige Kerkelijke inrigtingen , welke

van CHRISTUS en de Apostelen niet afkomftig zijn,

voor Bijgeloof. Ook ontkennen zij het Vagevuur,

enz. Men is onzeker omtrent deze Ketters, ma-
'' BiLLON gelooft, dat zij Leerlingen van den Neder-

lander TANCHELiN gevvcest ziju , van wien wij in

het vervolg fpreken moeten; maar anderen houden

hen liever voor niemve Manicheen of Cathari,

MONETA. Een der voornaamfte werken tegen de Catharen^

is dat van moneta , Lihri V. adverfus Catharos

et Faïdenfes.^ Deze moneta was een Dominika'

tjer, welke Orde hij in het jaar 1220 aannam. Se-

dert muntte hij uit door zijnen ijver tegen de Ket-

ters , en ftierf kort na dominicus, in het jaar 1240.

Zijn werk is te gelijk tegen de Cathari en de fVa!-

denzen ingerigt , welke evenwel zoo veel van mal-

kanderen verfchilden. Eerst befchrijft hij de beide

hoofdfoorten der Catharen^ waar van de ééne twee

Grnndwezens, de andere maar édnen Schepper er-

kende, vervolgens lost hij hunne bewijzen op, en

bewijst het Katholijk Geloof. In het tweede Boek

van zijn werk beltrijdt hij die Catharen^ die maar

ééiien Schepper geloofden , maar den Duivel uit de

van God opgegevene ftoffe de vier Elementen lieten

voortbrengen, en wederlegt hunne Helling: dat de

Oud en oorzaak van het Oude Testament een kwaad

we-
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wezen zij. In het derde Boek worden andere twist- V

vragen behandeld , en in het vierde de leerftellingen ^"^^

der Kerk over de Sacramenten , de Opftanding , en ^oofdd.

het laatfte Oordeel verdedigd. Velen van deze Ca- na C. G.

r-^^r/ beweerden , zoo als naderhand een vermaard !_, -.(^'

Geleerde uit de XVIde eeuw gedaan heeft, dat je- —
zus, met de woorden: dit is mijn ligchaam, op

zijn ligchaam gewezen, en voorts bloot brood aan

zijne leerlingen gegeven had. In het vijfde Boek

worden de Cathari en Waldenzen dan te zamen

,

dan bij beurten beftreden.

EKBERT, eerst Kanunnik te Bon^ naderhand Abt ekbert,

van het Klooster Schonau omtrent het midden der

Xllde eeuw. Broeder van de Heilige elizabeth,

heeft eenige Preeken tegen de Cathari nagelaten , in

welke hij, wat de hoofdzaak betreft, met moneta.

overeenkomt. Hij heeft deze bijzonderheden : De

Cathari , tegen welke hij predikte , waren dezelfde ,

over welke de Abt evervin aan den Heil. bern-

HARDUS gefchreven had. Zij breidden zich uit aaa

den Nederrhyn; arnold, één van hunne Leeraren,

werd te Keulen , een ander , dietrich , te Bon

verbrand; zij noemden zich Cathari^ omdat zij zich

zelven voor rein hielden; in Vlaanderen heetten zij,

om onbekende redenen , Piphlers of ook Turkpius ;

maar in Frankryk Texeranen; hetwelk buiten kijf

het woord Tisferant ^ (^^vever,^ is, omdat er vele

wevers onder hen waren. Zij waren , zegt ek-

bert, met de woorden der Heilige Schrift heel

goed gewapend, en wisten uit dezelve hunne dwa-

lingen door fchijnbare plaatfen te verdedigen. Onder

XIX. Deel. X hua-
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V hunne Uitverkorenen hadden zij twaalf Leeraren^

^'^^ als het ware Apostelen , zoo als bianes die inge-

Hoofdft. voerd had, een dertiende was hun Opperl^oofd, on-

-na C. G. der wien ook 72 Bisfchoppen ftonden. Zij hadden

lot'i<ci7
bovendien Ouderlingen , Dienaren en Dienaresfen ,

m welke laatfte niet alleen armen en kranken oppasten,

maar ook voor leeraresfen fpeelden. Aan de Room-

fche Kerk verweten zij, dat fints langen tijd alle

hare Paiisfen en Kardinalen zich door geldgierig-

heid , hoogmoed en vele andere ondeugden , het

Priesterdom van Christus zoo onwaardig hadden

gemaakt , dat er in dezelve volflrekt geen waar

Priesterdom meer was. De verbodene vrucht in het

Paradijs v/as naar hunne meening de Vrouw, met

welke God aan adam alle vermenging verboden had.

Dewijl hij nu dit verbod overtreden had, zoo was

het geheele van hem afftammende menfchelijk ge-

flacht uit hoererij voortgefproten , en niemand kon

zalig worden, indien hij niet door de gebeden en

heilige gebruiken der Volmaakten onder hen gerei-

nigd was geworden. Daarom laakten zij ook het

huwelijk , en noemde het eene dergelijke hoererij

,

als die van adam.

Merkwaardig is dit , dat het weinig gefcheeld

heeft , of de Roomfche Kerk had één' uit deze C^-

tharen of Nieuwe Blaniche'én tot haren openlijk ver-

klaarden Heiligen bekomen. Een voornaam en rijk

man te Ferrara , arman , of herman , met den

bijnaam Punzilovo , werd in het jaar 1254 door den

Ketterrigter , (^Inquijïteur^^ ter gevangenis veroor-

deeld , uit welke hij zich , door het afzweeren der

ke-
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leeringen van die partij, en door eene geldboete, V-

weder vrijmaakte. Evenwel veranderde hij zijne ge- ^°^

voelens zoo weinig, dat hiij zich veel meer in het [loofdd.

jaar 1267 door de opbgging der handen onder de "^ C- ^*

volmaakten in dit gezelfchap liet aannemen. Toen
J^^ j^j^]

hij twee jaren daar na overleed , betreurden hem zij- •

ne medeburgers niet alleen als een' godvruchtig en

weldadig man, maar zij liepen ook in menigte tot

zijn graf, alwaar zij hun gebed deden, en fpoedig

ftrooide men uit, dat aldaar wonderwerken gebeur-

den, waar van het gerucht zich in vele landen uit-

breidde. De Cathp.ri maakten hier van tot hun

voordeel gebruik , voornamelijk , toen de Bisfchop

en het Domkapittel te Ferrara, na een geregtelijk

onderzoek , de geloofwaardigheid dezer wonderen

bevestigden. Deze trokken zelfs zich deze zaak bij

het Pausfelijke Hof aan , terwijl de Ketterrigters door

beëedigde verklaringen zochten te bewijzen, dat de

Overledene aanhoudend een Ketter geweest was.

Het Proces hier over duurde 30 Jaren lang , tot

dat BONiFACius VIII in het jaar 1301 uiifpraak

deed, d:it de beenderen van punzilovo opgegraven

en verbrand , het altaar ter zijner eere opgcrigt , om-

geworpen, en ook de Beelden, en andere aan hem
gewijde gedenkteekenen vernietigd zouden worden.

PLATINA heeft in zijne Levensbefchrijvingen der

Pausfen dit geval niet vergeten , maar den misluk-

ten Heilig verkeerd onder de FratrkeUi gerekend.

Het ontbrak in deze eeuwen niet aan wetten ,

geweldige vervolgingen en ftrafFen tegen de Catha»

ren of Patarenen , of welken naam zij anders had-

X 2 den.



324 K E R K E L IJ K E

V den. In het janr 1176 werden zij in eene Kerk-

^^^ vergadering te Narbonne voor Ketters verklaard en

Hoofdrt. veroordeeld. Twee jaren daar na waren zelfs de

na C. G. Koningen van Frankryk en Engeland bedacht, om

tot 1J17' ^^^^ ^" ^^ oorden van Touloufe en Narbonne te

•'

onderdrukken. Zij zonden ten dien einde, met be-

williging van den Paus, den Kardinaal -Legaat pie-

TER. van St. Chryfogonus derwaarts met volniagr.

Deze te Touloufe gekomen , weid door het volk

uitgejouwd, maar wist echter met hulp van den

Graaf van Tauloufe , zekeren pieter mauran ,

een' rijk burger, die twee Kasteelen bezat, en die voor

het hoofd dezer fecte werd gehouden, in zijne magt

te krijgen, en door geweld te noodzaken, zijne dwa-

lingen af te zweeren , wordende zijne Kast^eelen ver-

woest, en hem zelven werd behalve geldboeten en

geesfelingen eene bedevaart naar 'Jeruzalem opge-

legd. Verders liet de Kardinaal rogier, Vicomte

van Beziers ^ Carcasfonne^ Alhi en Rafez^ verma-

nen, om de Ketters uit zijn gebied Albigeois te

verjagen en den gevangenen Bisfchop van Albi te

ontflaan. Maar als de Vicomte in het gebergte

week, deed de Kardinaal hem in den ban en zeide

hem den oorlog aan. Ook waren in het jaar 11 65

in eene Kerkvergadering te Lombers , eene kleine

ftad , twee mijlen van Albi , deze Ketters , onder

den naam van Bons 'hommes, veroordeeld gewor-

den.

Doch deze talrijke aanhang kon zelfs door deze

ilrenge maatregelen niet uitgeroeid worden, rober.-

TüS DE MONTE, 6611 Norwautiifche Gefchiedfchrij-

ver
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ver van dezen tijd, verzekert, dat de onderneming V
van den gemelden Legaat van het jaar 1178 weinig

^"J!?

uitgerigt heeft. Hij noemt hen haeretic'i Agenenfes ^ Hoofdft.

hoewel hij dezelven wat later den naam geeft van "^' C. G.

Albigriftos haeretici , hetwelk duidelijk genoeg leidt
1^^

j,(-'

tot den naam Albigeoh of Alh'tgenzen^ in welken

ten laatfte de oudere namen Cathari^ Puhlicani ^

Patareni verloren zijn geraakt. Daarom gaf alex-

ANDER III in het jaar 1129 in den laatlten Canon

der Kerkvergadering van Lateraan van dat jaar zijn

vonnis uit tegen de Ketters, die zich verbreid had-

den in Gnscogne , 'm Alhigeois ^ (^ Alhegefium ^^ het

gebied van Touloufe , onder welke benamingen zij

ook mogten voorkomen.

iNNOCENTius III zag zlch in het jaar 1207 ge-

noodzaakt , in perfoon naar Viterho te reizen , de-

wijl deze (lad opgevuld was met Patarenen , en gaf

een allerfcherpst bevel tegen dezelven uit , waar bij

hij gelastte, dat zelfs het huis, waar zulk een Ket-

ter gevat werd, zou afgebroken, en voor altijd tot

een vuilnisplaats gemaakt zou worden.

Evenwel was er nog in het jaar 1231 in Romt

zelve eene menigte van Patarenen» gregorius X
liet om dien tijd eenigen derzelven als onverbeterlijk

verbranden , anderen werden ter tuchtiging naar

Kloosters gezonden. -Hij vernieuwde de wetten zij-

ner voorzaten tegen hen , en verbood in het bijxon-

• der: dat geen Leek openlijk of in huizen, op Üraffiï

van den ban, over het Kaïholijk Geloof zou dispu-

teren. Zelfs liet de Ivei^er frederik II Z'vare Pla-

katen tegen hen uitvaardigen. In eene derzelven

X 3 ftaat
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y ftaat eene geheele lijst van Ketternamen: Cathari ^

*?Y^
P^t^reni , Speronistae , Leonistae , Amaldistae ,

Hoofdft. Circumcifi^ Pasfagini^ yofeppini , Saratenfes ^ AU
na C. G. banenfes ^ Francisci ^ Begardi, Commisfi, Walden-

tot \<[-; J^^'' RotnanoU , Varini^ OrtuJeni , cum illis de /Jqua

>i nigra enz» De Mutsaards maakten eindelijk van

deze lieden allengs een einde, door den ijver der

Ketterrigters. Onder dezen muntte uit de Domini'

kaan^ robert, die den naam Bugre kreeg, omdat

hij uit dezen aanhang tot de Orde der Dominikanen

was overgegaan. Men noemde hem ook ditn hamer

der Ketteren , omdat hij velen van dezelven , van

beiderlei kunne , die zich niet bekeeren wilden , met

den dood flrafFen liet ; binnen den tijd van drie

maanden had hij er omtrent 50 laten verbranden of

levende begraven.

Pefobru- Terwijl de Geestelijkheid der heerfchende Kerk in

lianen,
j^^^. \^esten zoo veel moeite had, met het uit-

roeijen van dezen ouden aanhang, verhief zich meer

dan ééne nieuwe, wier aanvallen op de leer en ge-

bruiken der Kerk veel meer te beduiden hadden.

Zulk een aanhang werd in de eerfle tijden der Xllde

eeuw gedicht door pieter van bruis, dien fom-

migen voor eenen Italiaan^ en denzelfdcn met pie-

ter. Kanunnik te Lucca ^ een' aanhanger van Kei-

zer HENRiK IV, hebben willen houden; waarfchijne-

lijk trad hij reeds in het jaar 1104 als de aanvoer-

der van eene partij te voorfchijn. De bijkans eeni-

ge Schrijver, uit wien men berigten van hem kan

ontlenen , en die ook tegen hem gefchreven heeft y

is PIETER de Eerwaardige^ Abt \^nClugny: Epis-



GESCHIEDENIS. 347

tola five Tractatus adverfus Petrobrufiams haereti- V
COS. Uit hem ziet men, dat pieter van bruis "?^
een Priester geweest is, in het Zuiden van Frank- Hoofdft.

ryk, die zijne bediening, men weet niet waarom,""^- ^*

I u j Isario73.
verloren had.

tot 15»/.

Zijne leerftellingen verwekten groote opfchudding,

Zij waren, volgens den Abt van Chigny: I. Kin-

deren, die het gebruik van hun verftand nog niet

hadden, konden door den Doop niet zalig worden.

Dat is, hij verwierp den Kinderdoop. II. IVIen moet

geene Kerken bouwen, maar de reeds gebouwde lie-

ver nederwerpen, JII. De heilige kruifen wilde hij

verbroken en verbrand hebben. IV. Hij ontkende

de waarheid van het ligchaam en bloed van Chris-

tus in het Avondmaal; de Abt befchuldigt hem,

dat hij dit Sacrament geheel verachtte ; doch hij

haalt vervolgens de eigene woorden van zijne aan-

hangers aan : „ Gelooft toch , zeiden zij tegen de

Katholijken , uwe Bisfchoppen , Priesters en Geeste*

lljkheid niet, die u verleiden. Zij bedriegen u: ge*

lijk in vele andere dingen, dus ook met den Gods-

dienst des altaars, waar zij u voorliegen, dat zij

het ligchaam van christus vervaardigen, (^confice-

re,) en u tot heil uwer zielen overgeven, enz.'*

Eindelijk V. verzekert hg ook , dat pietêr van
BRUIS alle offers, gebeden, aalmoezen, en andere

goede werken , welke de Geloovigen voor hunne

overledene Medebroeders verrigtten , befpottede.

Nieuwer Schrijvers hebben deze korte berigten

op velerlei wijze zoeken op te helderen of aan te

vullen ; doch meest achtgenomen op de gezind-

X 4 ten.



32{? K E R K E L IJ K E

V ten, tot welke zij behoorden. De Bisfchop bossuet
BOEK

Yvil hen voor Alhigenzen houden, of Manicheën,

Hoofdfl. waar van echter geene blijk is. j. basnage , die

na C. G. hem wederlegd heeft , ten aanzien van het JMani-
T T.<ir I oyx
tot i^ir ^^^'^^^f^^t erkent nogtans de Petrohrujtanen voor Al-

bigenzen, omdat hij deze laatften voor getuigen der

waarheid aanziet, die de Hervorming ziin voorge-

gaan. Het waarfchijnelijkst is, dat pieter van

BRUIS eenen middelweg gehouden heeft tusfchen de

Roomfche Kerk en de Cathari, Deze ftoute man,

dien het niet aan kunde, maar misfchien aan gema-

tigdheid en voorzigtigbeid haperde, vond 20 jaren

lang in Languecïok tn Provence toeloop en aanhang,

tot dat eindelijk het graauw, vermoedelijk opgehitst

door de Geestelijkheid, hem omtrent het jaar 1124
'
te St, GïJlis aanviel en verbrandde.

Henricia- Zijn leerling henrik plantte zijnen aanhang nog
"^"* eenen tijd lang voort. Zijne afkomst is onbekend,

maar dat hij eerst een Monnik geweest is, weet

men uit eenen Brief van berkhard aan den Graaf

van Totiloufe en St. Gillis, waar in hij hem ver-

maant, dezen Ketter niet in zijn gebied te dulden.

In het jnar 11 16 verfcheen hij met glans te Mans

in Frankryk^ hebbende twee zijner leerlingen, gelijk

voormaals de Zaligmaker, voorafgezonden, om zij-

ne komst bekend te maken. De vermaarde Bisfchop

HILDEBER.T , die op het punt ftond, om naar Rome

te reizen, gaf last aan zijnen Aartsdiaken , om hen-

rik wel te ontvangen en het prediken toe te laten,

gelijk hij dan ook met algemeene toejuiching, zelfs

van de Geestelijkheid, predikte, maar deze laatfte

had
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had hier van fpoedig berouw, henrik fchilderde V

hunne flechte zeden, en onbekwaamheid, om hun ^°^

ambt behoorlijk waar te nemen , zoo zwart af, dat Hoofdft.

het volk tegen de Geestelijkheid eeheel werd inge- "^ C* ^»

nomen, en die dreigde te Iteenigen en op te han-
^^^ ^^^^^

gen. De Bisfchop , van Rome terug keerende , werd -'

zelve met hoon en fmaad overladen; deze dwong

daar op henrik , om zijn Kerspel te verlaten , hoe-

wel de inwoners veel liefde en hoogachting jegens

dezen bleven behouden.

. HENRIK zworf vervolgens in verfcheidene oorden

van Frankr'jk rond, en vond alora veel ingang bij

het volk. De Bisfchop van Arles bragt hem tl aar-

om in het jaar 1134 op de Kerkvergadering ie Pifa,

alwaar hij als een Ketter veroordeeld, en vervolgens

in de gevangenis gezet werd. Daar uit ontflagen

zijnde, begaf hij zich naar een naburig land, Lan-

guedock of Guienne^ alwaar hij met een gelukkig

gevolg voortvoer te prediken. Velen bezochten reeds

de Kerken niet meer , onthielden aan de Priesters

de offirgiften en tienden; ja men riep hen niet meer

bij de zieken , en behandelde hen verachtelijk. Van

dit alles geeft de Heilige bernhard, in den gemel-

den Brief, aan henrik de fchuld, dien hij tevens

een losbandig en onkuisch leven te laste legt; met

zeer weinig fchijnbaarheid , terwijl ook anders de

Gefchiedenis hier van niets weet.

EUGENius III, die zich toenmaals in Fratikryk

bevond, zond den Kardinaal - Legaat albericm ,

Bisfchop van Ostia ^ naar Touloufe ^ om deze fekte

iiic te roeijen. De Heilige bernhard verzelde hem.

X 5 HEN-
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V HENRiK werd gevat, en in het jaar 1148 voor de

^VY^
Kerkvergadering te Rheims te regt gefteld, en als

Hoofdft. ^^" Ketter veroordeeld. Hij behield echter , op

na C. G- voorfpraak van denBi^fchop w2a\Touloufe ^ het leven,

10^1^1
7* ^^^^ ^^''^ *^P ^^^^^ ^^" ^^" ^^^^

'
^'^ ^^"^ gevan-

.- genis opgefloten, in welke hij kort daar na overle-

den is. Wat zijne gevoelens betreft, zijne partijen,

maar aan welken men geenszins alle geloof geven

kan, befchuldigen hem vanM^;?/c/^'m»?//5'j hij fchijnt

zich over het geheel minder met leergevoelens te

hebben opgehouden , dan met het tegengaan van

bijgeloovige gebruiken en het beftraffen van de flech-

je zeden der Geestelijken. Dit met misfchien te

veel hevigheid doorzettende, kon het niet anders,

of hij moest derzelver haat gaande maken en zich

aan hunne vervolgingen blootftellen.

Walden- Doch onder alle nieuwe aanhangen, welke, ten

zen. dezen tijde, ontftonden , verdient geene meer op-

merkzaamheid, dan die der Waldenzen^ die de Kerk

zochten te herftellen in den tosfland, zoo als Zij in

de eerde tijden geweest was , en wier zeden , vol-

gens getuigenis hunner vijanden zelven, onberispelijk

waren; en die, hoe lang en zwaar ook vervolgd,

nooit geheel hebben kunnen uitgeroeid worden. Men

heeft hunnen oorfprong doorgaans uit heel oude tij-

den afgeleid, waar toe ook een Schrijver van de

Xllde eeuw, rainerius sacchoni, een vijand van

de Cathari , die ook tegen de Waldenzen gefchre»

ven heeft: , aanleiding heeft gegeven , daar hij van

hen , onder de benaming van Pauperes de Lugdu-

7J0, (^armsn van Liom ^^ fchrijft, dat zij, volgens

fom-
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fommigen, ontdaan zijn ten tijde van den Room- V
fchen Bisfchop silvester, in de IVde eeuw; vol- ^^^
gens anderen reeds ten tijde der Apostelen. Eén HoofdiT.

"der voornaamfte Gefchiedfchrijvers der fVahlenzen ^ ^^ C. G.

JEAN LEGER, in de XVIIde eeuw, heeft in ziine ^^'^''j'^^^*

Hiftoire Générale des Eglifei Evangeïiques des VaU ——

.

lees de Piemont ^ ou Vaudoifes ^ a Leide 1669. a

Tom, Fol. nader getracht te toonen, dat zij reeds

lang voor de XHde eeuw beiiaan hebben ; dat zij

hunnen naam zouden hebben van de Dalen of VaU

leijen^ (^Valles of Vallées ^ in hunne taal Faux ^^

waar zij zich meest onthielden, is eene bloore gis-

(ing, alhoewel het zeker is, dat zich in de V'alleijen

van Piemont van overlang lieden hadden opgeliou-

den , die niet in gemeenfchap met de Roomfche Kerk

leefden; even zoo kan men niet bewijzen, dat zij af-

ftamden van de aanhangers van den Bisfchop clau-

Dius van Turin, die in de lK.de eeuw de vereering

van Kruisfen en Beelden verwierp. Een oud lied,

in den Provencaalfchen Tongval, het edel onderwijs^

( la noble Leygon , ) genoemd , waar in de naam

JValdenzen ^ (^Faudés ,') voorkomt, en dat in het

jaar iioo door een' Waldenzer zal opgefteid zijn,

als ook eene Geloofsbelijdenis der Waldenzen^ uit

het jaar 1120, zijn niet van dien tijd, maar later.

Daarentegen komen de Schrijvers omtrent het mid-

den der Xlllde eeuw eenparig overeen , diit zij den

•oorfprong der Waldenzen afleiden van eenen Bijrger

van Lions ^ petrus waldus, ook valdo , val-

DENSis , waarfchijnelijk in de taal van het land vaud

genoemd, tusfchen de jaren 11 60 en 1180. Y)&zq.

man

.
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V man , ontfleld door het plotfelijk flerven van eenen

BOEK voornamen burger in een gezelfchap , kwam daar

Hoofdft. door tot ernftige nagedachten , en zelve ongeleerd

na C. G zijnde, liet hij zich door twee Priesters, stepha-
Taario73 , _
to: 1517. ^^^ ^^ ANSA en bernhard ydros , de iLuangelien

en vervolgens andere Bijbelboeken , ook eenige Boe-

ken en plaatfen uit de Kerkvaders in zijne moeder-

taal overzetten. Door het lezen derzelven aange-

fpoord , deelde hij zijne bezittingen aan de armen

uit, en befloot, volgens het voorfchrift des Bijbels,

zijn leven in te rigten. Tevens nam hij het ambt

van eenen Apostel op zich, en.- predikte , hetgeen

hij uit de Eiiangelien geleerd had , openlijk op de

ftraten, welhaast kreeg hij een aanhang onder man-

nen en vrouwen, die, op zijn voorbeeld, in de (lad

en naastgelegene dorpen in de huizen en vervolgens

in de Kerken , de menfchen uit de Euangelien leer-

den. Onder voorwendfel, dat zij, op deze wijze,

ook dwalingen verbreidden , liet de Aartsbisfchop

JOAN van Lions hen voor zich komen , en verbood

hun de Heilige Schrift te verklaren en te prediken

,

maar kreeg van waldo, naar het voorbeeld der

Apostelen , ten antwoord : Men moest God meer

gehoorzamen , dan de menfchen , zoodat hij met

prediken voortvoer. Dit is het berigt van stepha-

NüS DE BORBONE , of BELLAVILLA , Cn RAINERIUS

SACCHONi, welke beide tegen de Waldenzen om-

trent het midden der XlIIde eeuw gefchreven heb-

ben.

Men noemde de leerlingen van waldus niet flechts

Waldenzen y maar ook Leonhtae ^ omdat Lïom in

het
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het Latijn ook Leona heette, en wegens hunne vrij- V
willige armoede , de arrmn van Lions

, ( Paupcres ^°^*

de Lugduno , Ltigdunenfes , Leonenfes , ) en nadat Hoofdft,

zij zich in Lomöardy'è uitgebreid hadden , Pauperes fia C. G.

Lombardi ; niet zelden ook Sahatati of Infahatnti ^ ^'^^ is 17

of van de houten klompen , ( Sabots bij de Frau- .

fchen , ) welke zij droegen , of omdat de volmaak-

ten onder hen aan het bovenfte deel der fchoenen,

(^fuhtalares oï fotulares ^') hetwelk bij hen fabates

heette, een zeker teeken droegen. Hun getal nam

in pyankryk zeer fchielijk toe, maar dit en datLee-

ken zich verftoutten te prediken, maakte ook fpoe-

dig de Geestelijkheid tegen hen gaande. Een Aarts-

diaken van Oxford^ walter mapes of imapaeus,

die kort na de;ie tijden gefchreven heeft, verhaalt,

dat er twee Waldenzen te Rome gekomen zijn, die

:ian alexander III eene Franfche Overzetting der

Pfalmen en andere Bijbelboeken aanboden, en hem

vrijheid verzochten, om openlijk te prediken, het-

welk hun van den Paus werd afgeflagen , fchoon zij

eigendunkelijk daarmede voortvoeren.

Men kan daar uit ligtelijk begrijpen , waarom lu-

ciüs III op eene Kerkvergadering te Verona 'm

1184 hen als Ketters in den ban deed, omdat zij,

zegt hij , onder de gedaante van Godzaligheid , doch

waar van zij de kracht verloochenden , zich het aan-

zien van Predikers aanmatigden. Of deze Paus hen

ook om dwalingen veroordeeld hebbe, blijkt te min-

der , dewijl hij hen met andere Ketters zamenvoegt

,

en de dwalingen, welke hij hier opnoemt, eigenlijk

tot de Patare?ien , die hier ook genoemd worden

,

be-
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V betrekking hebben; en hun boven verhaald verzoek

BOEK
a2p^ ALEXANDEPv Ilï bewijst gcHoeg , dat zij zich

Roofdft. van geene dwaalleeringen bewust waren.

Ra C. G. Dus fchijnt waldus met zijne vrienden in het

I^J'^J^^^
eerst geheel geene gedachten gehad te hebben, om

-—.—. zich van de Roomfcke Kerk af te fcheiden. Maar,

zeggen hunne partijen , toen men liun de vrijheid

weigerde, om te prediken, zijn zij tot hevige ver^*

wijtingen tegen de Kerk overgegaan. Natuurlijker

is het, te denken, dat zij, door het gebruik der

Heilige Schrift meer en meer verlicht, en (louter

geworden zijn , om waarheden voor te dragen , tot

welke andere Christenen nooit zouden gekomen zijn,

die alleen gewoon waren , te gehoorzamen en na te

praten, wat hun voorgezegd werd. Omtrent het

Jaar 1190 ontwaart men eerst eenige duidelijke fpo-

ren van de afwijking der Waldenzen van de Room",

fche Kerk. bernhard, Aartsbisfchop van Nar»

honne ^ liet tusfchen hen en raymund van Deven*

ter, die wegens zijne heiligheid geroemd wordt ,

een gefprek houden, hetwelk door den Abt bern-

hard van Fontcauld, (^de Fonte calido ^') die daar

bij tegenwoordig was , befchreven is. Zij weiger-

den in hetzelve alle gehoorzaamheid aan de Geeste-

lijken , hielden zich zelven gcregtigd , om te predi-

ken , en verwierpen de gebeden voor de dooden.

Om die reden werden zij voor Ketters verklaard.

De vermaarde Monnik alanus, of alain, berigt

voorts, dat zij beweerd hebben: alle vrome lieden'

konden fchulden en zonden vergeven
; ja het was

beter, aan hun te biechten, dan aan flechie Pries-

ters;
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ters; alle eeden zijn ongeoorloofd , en de Rigters V
mogen geen' misdadiger aan het leven ftralïen. In '^^^

eene belijdenis van eenige Wahknzen^ welke inno- Hoofdft.

CENTiüS III in het jaar 1210 in den fchooi zijner "^ C* G«

Kerk aannam , bekenden zij wel , dat zij de Room-
{^^ 15^7,

fche Kerk niet voor de Kerk van Christus gehou- «

den hadden, maar ontkenden, ooit geleerd te heb*

ben, dat ook vrouwen in de Kerk leeren mogten,

dat een vrome Leek de Biechrenden vrijfpreken kon.

In de vroegere ti-jden der XlIIde eeuw geeft een

Franfche Cisterciënzer Monnik (*) de volgende be-

fchrijving van de Waldenzen: „ De Ketters, die

Waldenzen genoemd worden, ftammen af van ze-

keren WALDUS uit Lions. Zij waren wel boos;

maar, in vergelijking van andere Ketters, veel min-

der verkeerd. Want zij kwamen , in vele dingen ,

met ons overeen; maar in andere waren zij van een

ander gevoelen. Doch, om veel van hunne onge-

loovige gevoelens voorbij te gaan , hunne dwaling

beflond voornamelijk in de vier volgende flukkcn

:

Zij droegen pantoffels , ( fandalia , ) op de wijze

der Apostelen; zij beweerden, dat men niet zvvee-

ren, noch iemand om het leven brengen mag; ins-

gelijks, dat ieder van hen, in geval van nood, als

hij flechts pantoffels droeg , zonder de Pausfelijke

wijding van den Bisfchop ontvangen te hebben, het

ügchaam van christus vervaardigen kon. ( confi-

cere. ) Eindelijk verzekert de Abt van Auers-

herg^

(*) PETRUS Sarncnjis
, feu vallis Sarnaii vel Sernaii

in Hiitoria Albigenftum et facri belli in eos fufccpti.
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V herg (*), dat hij in het jaar 1212 t&mgt IValdsnzeit

BOEK j^gj hunnen Lceraar bernhard te Rome gezien had,

Hoofdü. ^''^ iNNOCENïius III verzochten, om hunne gezind-

na C. G. te te bevestigen. Zij leidden, zeiden zij, eenApos-
Jnario73. tQ^sch leven , wilden niets eigens bezitten enz. Drie
tot 15 17' - ,

^ jaren daar na werden de Waldenzen door dezen Paus

op eene Kerkvergadering in het Lateraan als Ketteis

veroordeeld, zonder bijvoeging van eene andere re-

den , dan dat zij zich het Leeraarambt aanmatigden.

Tot hier toe fchijnt dus deze gezindte zich van

de Roomfche Kerk niet te hebben willen afzonde-

ren , maar in de XlIIde eeuw komen zij in de Ge-

fchiedenis voor als een afgezonderde aanhang , die

in het Zuiden van Frankryk , in Spanje^ en het

bovenrte gedeelte van Italië, grooten opgang maak-

te, waar van rainerius sacchoni zeven redenen

opgeeft: I. Eene ijdele roemzucht , om als Leerars

geëerd te worden. II. Hun ijver voor hunne ge-

zindte. Mannen en vrouwen, kleinen en grooten,

waren dag en nacht werkzaam , om zelve te leeren

en anderen te onderwijzen. Hunne ambachtslieden

werkten over dag , en leerden 's nachts. III. De

Overzetting van den Bijbel in de moedertaal. IV^

De ergernis, welke zij vonden in het flecht gedrag

der Katholijken, waar van zij zeiden: Zoo hebben

de Apostelen niet geleefd! Zij zelven waren zedig

en befcheiden ; men vond bij hen geene prachtige

kleederen, terwijl zij die noch te kostbaar, noch te

flecht droegen ; zij dreven geen' koophandel , om
lie-

(*3 Contifiuat» Ursperg. Chron^ ad ann, 1212.
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liegen , bedriegen , en eeden te vermijden ; zi] leef- V
den van den arbeid, als handwerkers; hunne Leer- °°^

aars zelven waren Schoenmakers; zij verzamelden Hoofdft.

geene rijkdommen , maar waren met het noodige te "^ C* ^«

vrede; zij waren zeer kuisch, als ook matig in eren
'^j isir',

en drinken ; zij gingen in geene herbergen , ook niet —

op danspartijen , of andere ijdelheden ; voor toorn en

diift wisten zij zich te wachten; altijd arbeidden,

fpraken of leerden zij; en daarom baden zij weinig;

men kende hen aan hunne beknopte (praecifa,') en

befcheidene woorden; zij wachtten zich bovendien

van onbetamelijke boert, van lasteren, ligtvaardig

fpreken en vloeken. V, De vijfde reden vindt hij

in de onkunde der Priesteren, die fomtijds beuzel-

achtige, niet zelden onwaarachtige dingen voordroe-

gen. VI. De zesde in het oneerbiedig gedrag van

fommige Kcrkelijken omtrent de Sacramenten. Vil. Ein-

delijk in den haat der Waldenzen tegen de Room-

fche Kerk. Ligtelijk ziet men, hoe hatelijk fommige

dezer bijzonderheden verdraaid zijn , en evenwel is

zijn getuigenis over het geheel loffelijk voor deze

gezindte.

Men moge er wel bijvoegen, dat de kracht en

overtuiging der waarheid, door de Waldenzen ge-

leerd, veel hebbe toegebragt , tot uitbreiding van

hunnen aanhang. Welke eigenlijk in de XlIIde eeuw

hunne leere geweest zij, is eenigzins moeijelijk op

te maken. Wij hebben , gelijk reeds gezegd is , geene

geloofsbelijdenis van hen zelven, die zoo oud zal

zijn; en zijn dus genoodzaakt, te zien, wat hunne

partijen, inzonderheid RAiNEraus, daar van fchrij-

XIX. Deel. Y ven.
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V ven. Sommigen van dezen hebben hun wel Blarfi»

BOEK chüfche leerRukken toegekend , maar te onregt , ter-

HooVdlh ^y^ 2ij hen met de Catharen verwarden. Zie hier

na C. G. hunne voornaamfte leerflellingen volgens rainerius:

tm^i^ir ^^J beweerden j dat de Roomfche Kerk niet is de

w Kerk van christus, zijnde dezelve ten tijde van

SYLVESTER in vctval geraakt, toen het vergift van

tijdelijke goederen de Kerk befmette; zij vonden in

die Kerk alle gebreken en zonden , terwijl zij zich

zelven hielden voor de ware Kerk, en de regte ar-

men van geest , die vervolgingen leden om der ge-

regtigheid en des geloofs wille. De Roomfche Kerk

hielden zij voor de hoer van Babel; zij verachtten

alle Kerkcnordeningen. Den Paus noemden zij bet

hoofd van alle dwalingen. De Prelaten vergeleken

zij met de Schriftgeleerden, de Monniken met de

Farizeau Dewijl de Paus en de Bisfchoppen zoo

vele oorlogen ftichtten, noemden zij hen Menfchen-

moorders. Zij wilden niet den Prelaten, maar God

alleen, gehoorzaamd hebben. Niemand behoorde ia

de Kerk grooter te zijn, dan een ander. Even min

behoorde iemand voor eenen Priester te knielen.

Men behoorde geene tienden te geven, en Priesters

geene bijzondere goederen te bezitten; aan de Pries-

ters tienden of gefchenken te geven, noemden zij,

het fpek vetmesten; Priesters en Monniken behoor-

den geene Prebenden of landsheerlijke regten te be-

zitten. Landen en Volken behoorden niet gefnip*
"

perd en verdeeld te worden. Het was in hunne

oogen iets kwaads. Kerken en Kloosters te (lich-

ten, en met inkomften te voorzien, waarom zij ook
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alle Testfimenten ten behoeve der Kerken aflceurden; V

zij veroordeelden het lediggaan der Geestelijkheid, '^^^

en wilden , dat zij met hunne handen arbeiden zon- Hoofdfl.

den. Zij verwierpen alle Kerkelijke eeretitels, amb- ^^ C. G.

..

,

1 11 ir 1
Iaario73.

ten, voorregten, vrijdommen; ook alle Kerkverga-
[q^ j^j^^

deringen; zij verklaarden de regten der Pfarheeren '

voor bloote verdichtfeien , en de Monnikengodsvrucht

voor Farizeefche inzettingen. Ook leerden zij, dat

niemand tot het geloof gedwongen mogt worden.

Zij verwierpen alle Sacramenten, zegt rainerius.

De waarheid zal zijn , dat zij daaromtrent anders

dachten dan de Kerk. Dus verwierpen zij al de

gewoonten , welke bij den Doop gevoegd waren ;

ook de Mis ; volgens rainerius namen zij de

Transfubflantiatie aan, maar een ongenoemd Schrij-

ver bij MARTENE (*) zcgt uitdriikkclijk , dat zij niet

geloofden , dat het ligchaam en bloed van ciiristus

waarlijk in het Avondmaal zij , maar Hechts een ge-

zegend brood, hetwelk figuurlijk het ligchaam van

CHRISTUS genoemd wordt; gelijk de Apostel zegt:

de Rots/leen was Christus. Van het Sacrament

der boete verklaarden zij , dat niemand van eenen

flechten Priester geabfolveerd kan worden, ook ver»

wierpen zij alle openbare boetdoeningen. Ook had-

den zij hunne van de Kerk vcrfchiilende gevoelens

over het huwelijk. Zij noemden het eene doodzon-

de, wanneer men trouwde, buiten de hoop, om
kinderen te verwekken; ook verwierpen zij de door

de Kerk vastgcitelde graden van bloedverwantfchap

,

by-

(*) Thes. nov. Anecdd. 7\ V. p. 1779.

Y a
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V bijzonder de zoogenoenide geestelijke graden vnt!

^^^^ Peetfchnp enz. Het verbod des huwelijks voor

Hoofdfl: Geestelijken verklaarden zij voor eene dwaling. De
na C. G inwijding der Priesteren was bij hen verachtelijk

,

tot 15 17. onidat zij flcchts aan Rijken gefchonken werd , en

•- eene groot e menigte Priesters voortbragt.

Hier bij voegt rainerius nog eene en andere

bijzonderheid. Het Latijnfche gebed noemden zij

volflrekt nutteloos voor Letken , aan eiken Leek

,

zelfs aan vrouwen, kenden zij het regt toe, om
te leeren. Zij verklaarden alles voor fabelen , wat

gepredikt werd , zonder door Bijbelplaatfen bewe-

zen te worden. Zij kenden aan hunne Overzettin-

gen des Bijbels dezelfde kracht toe, als aan de La-

tijnfche. Zij kenden het Nieuwe Testament , en

een groot gedeelte van het Oude, van buiten. Zij

hielden de Decretaïien en de verklaringen der Kerk-

vaderen van geene waarde, maar bleven enkel bij

den Tekst. Zij verachtten den ban, aflaten en dis

-

penfcitien; behalve de Apostelen kenden zij geene

Heiligen; ja, zij zeiden: eigenlijk was niemand hei-

lig, dan God, Zij dreven den fpot met de Legen-

den ^ en lazen de Litanien nooit. Het kruis zagen

zij als een gewoon hout aan , en teekenden zich

ook nooit met hetzelve. Zij beweerden : dat de

leere van christus en de Apostelen^ zonder eenige

Kerkelijke voorfchriften , genoegzaam zij tot zalig-

heid; de overleveringen der Kerk waren Farizeesch,

Zij lieten geen Mijfiieken zin van den Bijbel gel*

den , bijzonder ook niet in woorden en handelingen

van de Kerk voorgefchreven ; bij voorbeeld, dat een

haan
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haan op den toren eencn Leeraar bcteekene. Zij V
verfmaadJen verders alle Kerkelijke gewoonten, wel* ^^^

ke in het EuangeHe niet voorkomen ; zoo als het Hoofdft.

Feest der reiniging van maria, den Palmzondag, na C. G.

de wederaanncming der ]joetelingcn op Witten H^^l^lV

Donderdag, de aanbidding van het Kruis op Goe-

den Vrijdag, het Paaschfeest , en ajle Feesten der

Heiligen; de eene dag, zeiden zij, was zoo heilig

als de andere, waarom zij ook op de Heilige dagen

heimelijk arbeidden. Ook gaven zij geen acht op de

Kerkelijke Vastendagen. Eindelijk , zij ontkenden

het Fagevuur , en lieten Hechts twee hoofdwegen

toe: den eenen, der uitverkorenen ten hemel, en

den anderen der verdoemden ter helle.

Inderdaad, men moet zich verwonderen, dat deze

menfchen , enkel door den Bijbel geleerd , zonder

andere un minflen merkelijke hulpmiddelen , tegen

zoo veel tegenfland en vervolging, zoo gelukkig de

hoofdzaak eener Hervorming gevat , en naar hun

vermogen bevorderd hebben. Zij waren ondertus-

fchen , hoe zeer in de hoofdzaak eens , in alle bij-

zonderheden niet van dezelfde meening ; dus waren

er onder hen nog verfcheidenen , die den Gods-

dienst der Roomfche Kerk bijwoonden , en derzelver

plegtigheden waarnamen , ten zij men dit aan der-

zelver vreeze, om ontdekt te zullen worden, hebbe

toe te fchrijven.

Ten aanzien van de inwendige geflekllicid dezer

gezindte, weten wij uit de fchriften hunner vijan*

den , dat zij onderfcheiden waren in volmaakten ,

onder welken hunne Leeraars gerekend werden, en

y 3 in
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V in geloovigen. De eerden werden eigenlijk de armen
BOEK y^^ Lions genoemd; zij noemden zich navolgers

Hoofdft. ^^^ Apostelen, hadden geene eigendommen, maar

na C. G. werden door hunne leerlingen onderhouden. Zij

^^^^j°^^* gingen, om niet bekend te worden, in verfchillende

P kleeding, en hielden dikwijls hunne vergaderingen,

in onderaardfche fpelonken , en meestentijds bij nacht.

yvENOT, een Tegenfchrijver der Waldenzen ^ die in

alles hen poogt zwart te maken , moet echter be-

kennen, dat het laster ware, dat fommigen van hen

in die holen katten en kikvorfchen kusten , den Dui-

vel zagen , en na het uiiblusfchen van het licht on-

tuchtige gemeenfchap zouden plegen. Dit gebeurt,

zegt hij, niet in dezen aanhang, maar bij de Catha-

ren, hoewel het ook van dezen niet meer dan een

mtftrooifel zijn mag. Hij erkent in hen een uirerlijk

zeer godvruchtig gedrag, befcheidene zeden, voor-

zigtig fpreken , liefst van God , en Goddelijke za-

ken , waar door zij zich wisten aan te prijzen ; op

gelijke wijze hebben wij hier voor reeds gezien , dat

den Waldenzen in het gemeen een goed getuigenis

van een goed zedig gedrag zelfs van hunne vijanden

niet heeft kunnen onthouden worden.

Ondertusfchen waren de hooge Geestelijken bene-

vens de thans opkomende Domtmkanen ijverig in

de weer, om deze menfchen te onderdrukken en te

vervolgen. Evenwel durfden zij niet overal , voor-

namelijk in het Zuiden van Fraukryk ^ geweld te-

gen hen gebruiken , omdat zij daar talrijk waren en

van aanzienelijke Heeren befchermd werden , bij

voorbeeld , óqïï Graaf van Foix in Languedok , in

< wiens
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wiens Graaffchap in de fl:ad Pamiers , in het Jaar V
1207, een gefprek tusfchen eenige Bisfchoppen en

^f^J^*

Abten en tusfchen fommige PFaldenzen gehouden HoofdfL

werd, met dien uitflag, zegt men, dat velen van na C. G,

dezen zich bekeerd zullen hebben, |^f ^.\V

Maar nadat de Kettcroorlcg met de Alhigenzen

in deze gewesten ondernomen werd , waar van wij

zoo fpreken zullen , hield men geene gefprekken meer

met de JValdeuzen ^ de Inqitïfitte Regtbank zocht

hen flechts op , om hen te ftralFen , indien zij bij

hunne gevoelens volliardden. Dus werden er velen

ter dood gedoemd , verftorvenen zelfs opgegraven

,

en de lijken verbrand , en flechts zelden gebeurde

het, dat het Kettergerigt deszelfs vonnisfen niet kon

laten ten uitvoer brengen, gelijk in het jaar 1237 de

Overheid te Toulouze zich verzette, toen zes per-

fonen wegens Ketterij levende verbrand zouden wor-

den, waarom zij zelve ook van de Inquificeuren in

den ban gedaan werd.

Kerkvergaderingen en bijzondere Geestelijken ijver-

den om het zeerst , om deze gewaande Ketters te

veroordeelen ; men veroordeelde ook als verdacht

van Ketterij lieden, die hunne Predikatien aangehoord

hadden , of hen voor goede menfchen hielden ; ook

veroordeelde men allen, die hen begunftigden, ont-

vingen of befchermden
, gelijk door eene Sijiiode te

Tarragona^ in het jaar 1242 gefchiedde, alw?iaF

bepaald werd , de hardnekkigen aan de Overheid

ter ftraffe over te leveren , den berouwhebbendeq

eene openbare boetdoening op te leggen , of wel

y 4 voor
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V voor hun leven in de gevangenisfen te werpen (*),

^ty"*
^^^ ^^ opmerkelijk , dat men , gelijk yvenot

Hoofdlh <^oet, in zijne Verhandeling de haereji Pauperum de

na c G. Lugduno , de Geestelijkheid verfchoonen wil , dat

tot
"^107* ^y §^^" fchuld had aan dit dooden en moorden ,

•—
r dewijl zij alleen aan de wereldlijke mngt aanwees

,

dat het onverbeterlijke Ketters waren , die men ,

wegens het zielenheil van anderen , en wegens het

gevaar van het geloof, onder de overige medebur-

geren niet dulden mogt, ten zij men zelve voor

hunnen begunfliger wilde gehouden worden.

Ten overvloede werden ook vvederleggingen te-

gen de Waldenzen gefchreven , waar van het werk

van MONETA, voorheen reeds gemeld, een der voor-

naamften is. Doch deze wederlegging viel moeije-

lijk, omdat zij niet zoo zeer, om hetgeen zij ge-

loofden, als wel om hetgeen zij niet geloofden ,

voor Ketters gehouden werden. Dus waren de wet-

ten, vervolgingen en het ter dood brengen krachti-

ger middelen tegen de Waldenzen^ dan wederleg-

gingen. Daar door werd hun getal \n de XlIIde

eeuw merkelijk verminderd , evenwel bleven er lleeds

velen overig , voornamelijk in hunne fchuiiplaatfen ,

de dalen van Savoyë en Piemont ^ alwaar zij nog-

tans van tijd tot tijd de zwaarfte vervolgingen heb-

ben moeten doorihan, gelijk wij in het befchrijven

der Gefchiedenis van de XlVde en XVde eeuw

zien zullen.

Over

(*) HARDüiN Act. ConcüL T. VII. i>. 34p.
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Over het leerftelfel der Alhigenzen is in later tij- V
den veel meer getwist dan over dat der Waldenzen» "°^^

Veel moeite heeft zich bossuet met andere Leera« Hoofdft.

ren van zijne Kerk gegeven , om de Alhigenzen als "^ ^' G.

Mankhe'èn te vertoonen , daartegen heeft basnage
[^^ ^^^'

niet min zijne vlijt aangewend, om hen als voor-

loopers der Proteltanten te befchrijvcn. Van beide ^^'l^'gca-

Z£Q«
zijden fchijnt men te ver gegaan te zijn, de gelijk-

tijdige Schrijvers onderfcheiden ten minden door-

gaans de Alhigenzen van de Walclenzen, De naam

Alhigenzen ., als de naam eener gezindte, komt niet

eerder voor, dan in de XlIIde eeuw; wel in het

gemeen voor de Ketters , welke men vond in de

Kerfpelen van Alhi^ Beziers ^ Carcesfone en Rofez,

UI de Erflanden van raymund roger, Vicomte

van Alhi enz. ; in den krnistogt , welke vervolgens

tegen alle deze Ketters ondernomen is , fchijnt

de naam Alhigenzen het eerst opgekomen te zijn,

Ondertusfchen waren de Alhigenzen zeer talrijk, tn

Vlierden door den gemelden roger befchermd, zoo-

dat wetten en bedulten tegen hen niets uitvoerden

;

maar nu bragt de Kardinaal-Legaat hendrik, waar-

fchijnelijk op last van den Paus, in het jaar 1181

een leger bijeen, waar mede hij het Slot Lavaux^

eene voorname vesting van den Ficomte, belegerde

en innam , op voorwaarde, dat de Ketters moesten

overgeleverd worden ; evenwel nam derzelver getal

(leeds toe , zoodat de Paus het noodzakelijk vond

,

de uiterfte pogingen aan te wenden, om dezelve uit

te roeijen, waar op allengs het Kettergerigt of de

Inquifitie ontfl:aan is in de Roomfche Kerk, die op

Y 5 den
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V den voet gevolgd werd van eenen oorlog tegen de
BOEK Ketters.
IX

Hoofdd. iNNOCENTiüS III hsd reeds in het jaar 1168 den

na C. G, Aartsbisfchop van Auch vermaand , om de Ketters

t
^"^1*^17 '^^ ftrengde te behandekn, en des noods, liet we-

reldlijk zwaard
, ( virtus militqrh gladii

, ) tegen

Inquifitie
j^gj^ j-g gebruiken ; weinige weken daar na zond hij

aan de Bisfchoppen in die gewesten rainerius en

GuiDO, Cisterciënzer Monniken, om hen tegen de

/ Ketters bij te (laan, met volkomene volmagt om
naar eisch der omftandiglieden te handelen. In

deze afzending van Ketterrigters , die alleen en on-

middelijk van ^txi Paus afhingen, mag men niet

zonder waarfchijnelijkheid den eerften aanleg der

zoogenoemde Inquifitie of Ketterregtbank ftellen,

RAINERIUS ondertusfchen ziek geworden zijnde ,

werd hem door den Paus pieter van Castelnau

toegevoegd, en reeds in het jaar isco fchijnt de

Kardinaal van St. Prisca , in plaats van raine-

rius, als Legaat in Frankryk gekomen te zijn; in

het jaar 1203 vindt men den eerstgemelden cas-

telnau, met eenen anderen Cistercienfcr ^ raoul,

(of RUüOLF,) als twee Pausfelijke Legaten^ nog

werkzamer in het gebied van Toulouze. De Bis-

fchoppen zelve oordeelden zich en hun gezag op

deze wijze benadeeld, en toonden zich misnoegd,

waarom ook meer dan ééne Bisfchop werd afgezet,

terwijl de Paus in het jaar 1204 nog eenen derden

Kettermeester benoemde, arnaud, met den bijnaam

AMALRICH, Abt van Citsaux.

Doch in het jaar 120Ö waren zij reeds voorne-.

' mens;.
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mens, hunne werkzaamheden op te geven, omdat V
2ij het Hechte gedrag der Geestelijken, heiwelk hun ^^^^

de Ketters voorwierpen , niet konden ontkennen , Hoofdft.

maar zij werden bemoedigd door diego van azi- na C. G.

BES, Bisfchop van Osma in Spanje ^ die thans, met
10^1 ??7*

den vermaarden domimcus, toen Onder -Prior van .»

zijne Kathedraalkerk , door die oorden eene reize

deed, die hen vermaande, om hunne zending, ge-

lijk de Apostelen, te voet, zonder goud of zilver

bij zich te hebben, te volbrengen, gelijk zij deden,

maar CASTELNAU fchijnt zich, door zijnen ijver,

bijzonder den haat der Ketters op den hals gehaald

te hebben , waarom de overigen hem waarfchuwdeii

voorzigtig te zijn, maar hij gedroeg zich integendeel

omtrent den Graaf van Toulouze , raymund VI,

heel onvoorzigtig, dewijl hij hem in het jaar 1207

in den ban deed, omdat hij geweigerd had, met an-

dere Vorsten zich tot eenen krijg tegen de Ketters

te vereenigen. De overige Zendelingen gingen voort

met de Ketters te bekeeren ; een van deze bekeer-

lingen , DURAND van Osca ^ (of Huesca^^ Ichreef

zelfs Verhandelingen tegen de Ketters, en llichtre

een gezelfchap der arme Katholijken^ hetwelk in

het jaar 120S door den Paus bevestigd werd, maar

fpoedig te niet ging, dewijl dürand nog (leeds van

Ketterij verdacht bleef.

Ook verftrooiden eerlang dé bekeerders der Kette-

ren. De Bisfchop en raoul ftierven in het jaar

1207. De meeste Cisterciënzer Monniken keerden

in hunne Kloosters terug, omdat zij geen voordeel

op de Ketters zagen te behalen, dominicus ging

des
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V des te (landvastiger voort , onder het geleide van

^°^^ ARNAUD. Aan den anderen kant verkreeg gastel-

Hoofdrt. ^'AU een bevestiging van den ban des Graven van

na C. G. Toulouze van den Paus ; de Graaf moest hier op

tot i'^ij
b'J^g^" 9 £" zich onderwerpen ; maar in het Jaar

1208 werd de Legaat, op zijne wederkomst van (\e.\i

Graaf, met wien hij te St. Galles hevige woorde-

wisfeUngen had gehad, vermoord. Men gaf den Graaf

in liet eerst de fchuld van dezen moord , maar nader-

hand is gebleken , dat dezelve was gefchied door

eenen Edelman , wien de Legaat over Ketterij te

fcherp onderhouden had.

Voorheen heeft men wel pieter van castel-

NAU, gemeenelijk de castronovo genoemd, voor

den eerften Inqiiiftteur gehouden , anderen hebben

daar voor den Heiligen doriinicus opgegeven , en

hém den Inftelïer der Inquifiüe genoemd. Noch

het een noch het ander naar flrikte waarheid, hoe

veel ijver hij ook tot het uitroeijen der Ketters he-

fteed hebbe.

Na het eindigen van den vreesfel ijken oorlog ,

welke van het jaar 1209 tot 1229 tegen de Ketters

in het Zuiden van Frankryk gevoerd is geworden,

gelijk wij zien zullen , kwam de Regtbank der /«-

quifitie eerst volkomen tot ftand. In het jaar 1229

hield de Kardinaal- Legaat romanus van St,Angelo

eene Kerkvergadering te Toulouze^ op welke veror-

dend werd, dat in elke Parochie, een Priester en

twee of drie Leeken, ter goeder naam flaande, zou-

den aangefteld worden, om de Ketters op te zoe-

ken , ( inquirant , ) met een voorfchrift , hoe zl>

mee



GESCHIEDENIS. 349

met dezelven handelen moesten ; in eene vergndering V
te Narbonne , twee jaren vroeger, was reeds iets ^^^-^

dergelijks verordend, doch niet zoo uitgeflrekr. On- Hoofdd,

dertusfchen was Ijet eerst gregorius IX, die in '" C. G,

het jaar iii-? deze verfchrikkelijke Regtbank tot f
^''°"3»

J JJ J o (Q[ 1517.
fiand bragt, en de waarneming daar van toen aan

de Dominikanen overgaf. Ingevolge den Pausfelij-

ken last, benoemde de Legaat^ Bisfchop van Door-

flik ^ twee Monniken van deze Orde tot LiquifïteU'

ren te Toulouze ^ pieteii cellani en vvillem ar-

NALDi ; op gelijke wijze werden er anderen aange-

(leld in andere fteden in het Zuiden van Frank'

ryk , die voor hunne regtbank daagden , niet alleen

allen , die als Ketters of van Ketterij verdacht

waren , maar ook die befchuldigd werden van too-

verij , van gehechtheid aan het Joodendom , en der-

gelijken, en dezen naar bevind van zaken ten viire

doemden, of tot eene eeuwige gevangenis, of hun

andere ftraffen opleiden. Evenwel duurde het nog

een tijd lang, eer men de mishandelingen van dit

nieuwe Geregtshof wilde dulden. Reeds in het Jaar

1234 ontftonden daar door groote onrusten. Te
Narhonne werd zelfs de Aartsbisfchop te gelijk met

den Prior der Dominikanen de fiad uitgejaagd. In

het gebied van Alhigeois ^ waar de Inqnifiteurs met

de uiterfte ftrengheid te werk gingen, werden drie

van deze Dominikanen in het jaar 1239 door de

inwoners vermoord; om meer voorbeelden voorbij

te gaan, in het jaar 1231. ontftonden er te Toiihuze

groote bewegingen tegen hen. De Inquifiteurs wil-

den aldaar eenen Ketter laten verbranden , deze riep,

dat
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V dat hij regtzinnig was, eii het volk verhinderde de
BOKK llrafiiitvoering; evenwel werd hij op nieuw gevan-

Hoofdft. S^" ? ^" ^^^ ^^^^ anderen , die van Lavaux her-

na C. G. waards gebragt waren , levende verbrand. Vervol-

•'"^
j
!"(::' gens doorreisden de Inquiftteurs het landfchap Q^/^r-

-. c/, alwaar zij verfcheidcne lijken lieten opgraven ,

op ftraat rondfieepen, en eindelijk in het vuur wier-

pen; te JMoisfac lieten zij meer dan 200 Ketters op

den brandlhpel zetten. Na hunne terugkomst gin-

gen zij te Toulouze met gelijke affchuvvelijkheden

voort tegen eene menigte van halfvergane lijken.

Hier over ontRond een algemeen gemor. De Con-

fuls wendden zich tot den Graaf, die van denPaus-

felijken Legaat, den Aartsbisfchop van Plenne ^ ver-

kreeg, dat de woedende cellani naar Querci ge-

zonden werd, waar hij, met andere Dominikanen

,

de Ketters ongeftraft vermoordde. Doch zijn ambt-

genoot APvNALDi ging met zijne geweldenarijen voort,

tot hij iii het jaar 1235 met zijne Ordensgenooteii

insgerijks de flad moest ruimen. Hij werd in het-

jaar 1242 met nog drie andere Inquiftteurs ^ onder

welken Qtn' Franciskaner ^ ten blijke, dat de Domi'

nikanen niet alleen Kettermeesters met uiifluiting van

anderen geweest zijn, op het Slot Avignonet ^ m
het gebied van Lawagais^ met andere Geestelijken

omgebragt. De Inquifiteurs hadden ook in het eerst

te vvorflelen met deBisfchoppen ,die naarijverig waren

over hun gezag, doch door dePausfcn onderfleund

,

en door de Bisfchoppen zelve vervolgens te hulp ge-

roepen, die anders de Ketters niet wisten te be-

dwingen, gingen zij met zoo veel geweld te werk,

dat
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dat de zoogenoemde Ketters zich niet meer openlijk V
durfden vertoonen, en grootendeels naar andere lan- ^^^^

JX
den de vlugt namen, inzonderheid naar Lombardyë,

fjoofdfl

alwaar zij eene bijzondere gemeente , de Franfche nn C. G.

Kerk genoemd, uitmaakten, van oiigevaar i<o per- i"^'"'°73»
o ' ^ «^ *^ tot 1517,

fonen. i,ode\vyk IX, of de Heilige^ die toen in ,

Frankryk regeerde, een groot vijand van alle Ket-

terijen , leende voornamelijk aan de Inquifiteuren den

fterken arm. Reeds in het jaar 1229 gaf hij eene

wet uit , in welke hij aan zijne ambtenaren voor

twee jaren twee Mark zilver, en in het vervolg een

Mark zilver beloofae, voor eiken Ketter, dien zij

zouden aangeven. Hij verzocht ook alexander

UI, om Inquifiteuren, { hiquifitores haereticae pra-

vltatis^ hetwelk hun volledige titel is,) in zijn Rijk

aan te (lellen.

In het Koningrijk Jrragon kwam de Inquifitie

reeds in het Jaar 1232 tot ftand. Doch in het jaar

1248 werd zij eerst volkomen in Spanje ingevoerd,

toen iNNOCENTius IV aan den Provinciaal der Do-

minikaner Orde , en aan den beroemden raymund

\2iW Pegnafort het voorfchrift deed overzenden , naar

hetwelk zij zich, in hun gedrag jegens de Ketters, te

fchikken hadden.

Italië kon te minder van de Inquifitie vrijblijven,

dewijl het bovenfle gedeelte van dit land met vijan-

den der Roomfche Kerk opgevuld v.7as. In het jaar

1234 joegen de inwoners van P'iacenza de Ketter-

meesters nog uit hunne ftad, doch in het volgende

jaar ftelde gregorius IX te Vlterho en vervolgens

elders zoodanige Regters aan. Doch in het Femti-

aart'
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V aanfche had het vele moeite in, eer de Paus een zöö*

BOEK danig Geregtshüf aldaa? gevestigd kon krijgen, zoo-s

Hoofdfl. ^2*^ ^^'s^" ^" ^^^^ i^^^ 1-^9 ^-'i zoodanig te Venetië

na C. G. werd toegelaten, doch niet dan onder bepalingen,
jaario73>

y^^^^^ (ign invloed van ditw Staat op deze Regtbank
tot 151/^

^ . . . verzekerden, en derzelver magt merkelijk bepaalden.

Wanneer de Inquifitie in Duitschland gevestigd

is, kan men niet gemakkelijk bepalen, doch de eer^

fte Inquifiteur ^ dien Duitschland gezien heeft, was,

zoo wij den Abt trittenheim gelooven , coen-

RAAD van Marburg^ 'm het jaar 1214, uit de Orde

der Predikmonnikcn van den Heiligen dominicus,

die omtrent 20 jaren lang de Ketters, welke uit den

aanhang der Alhigenzen voortkwamen , heeft opge-

zocht en te regt gefield, en die, gedurende dien ge-

beden tijd, velen van de geringfte menfchen en land-

lieden , wien hij Ketterij te laste leide,(de almagtige

God alleen, zegt onze Abt, weet, of deze befchul-

diging waar of valsch zij
!
) heeft laten verbranden.

Hij was een wreed , hardvochtig mensch , gelijk

zelfs uit zijn gedrag met de Heilige elizabeth, in

wier Gefchiedenis wij hem reeds hebben leeren ken-

nen, gebleken is, die ligtgeloovig alle befchuldigin-

gen tegen de gewaande Ketters aannam , maar ook

op losfe befchuldigingen menfchen als Ketters be-

handelde , die. geheel onfchuldig waren , zoodat zelfs

vele Katholijken door hem ten vure gedoemd wer-

den. siFRED, Aartsbisfchop van Mentz^ die hem

in zijn gedrag als Inquifiteur zeer zwart afmaait,

zegt, dat hij, met anderen, coenraad meermalen

vermaand heeft, om gematigder en voorzigtiger te

weik
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Werk te gaan. Doch coenraad hier op geen acht V
gevende, werd daarom ook in het jaar 1233 door **^^*

IA.

fommigen , niet ver van Marburg , omgcbragr. noofdd.

Wilde men al eenige bedenkingen maken omtrent de ia C- G.

geloofwaardigheid dezer berigten van den Aartsbis- '^'^ j^j^J

fchop , zoo bevestigen toch de overige Schrijvers —

van dien tijd de hoofdzaken, welke in dezelve voor-

kora^n.

' Met den dood van coenraad, zegt een Schrij-

ver van dezen tijd, hield de vervolging met de ge-

vaarlijk fte tijden op , welke federt den afvalligen ju-

liaan huns gelijken niet gevonden hadden, zoodat

de onfluimige woede niet verder voortgaan , niet

fchuldigen en onfchuldigen te gelijk verflinden, Bis-

fchoppen , Vorsten , Monniken , en alle Katholljken

even goed als Boeren en Ketters overvallen kon.

Met één woord, deze coenraad fchijnt de ergfte

en hatelijkde wreedaard onder alle bekende Inquijï»

Huren van dezen tijd geweest te zijn, en evenwel

was hij , naar allen fchijn , overtuigd , dat hij Gode

,

den Godsdienst, en der Kerk daarmede dienst be-

wees. Het is opmeikelijk, dar onder de door hen

vervolgde zoogenoemde Ketters zoo vele landlieden

geweest zijn, die den Bijbel of Bijbelboeken in hun-

ne moedertaal lazen. Jammer is het, dat wij geene

geloofwaardige eenvoudige opgave uit die tijden heb-

ben, van de eigenlijke gevoelens dezer menfchen,

ten einde met zekerheid te kunnen onderfcheiden

,

of zij tot de WaUenzen , of tot de bijzonder zoo-

genoemde Alhigenzen behoord hebben.

Dewijl tot hier toe de Inquifiteurs zoo willekeU'-

XIX. D£ËL. Z rig
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V rig te werk gingen , oordeelden de Paufen noodig

,

BOEK ijun van tijd tot tyd voorfchiifcen ie geven , naar

Hoofdft. welke zij zich in hun heilig ambt, (S» Officium^

na C. G. zoo als het geraeenelijk genoemd wordt, ) zouden
jaario73.

jj^Qg^gj, gedragen. Zulk een voorfchrift werd reeds

„1 in het jaar 1265 door Paus klemens IV, en in

het jaar 131 1 door klemens V gegeven. Vervol-

gens werd alles , wat de Inquifitie betrof, in ver-r

fcheidene werken befchreven , van welken het voor-

naamfte is een werk van ditn Dominikaan nicolaus

EYMERicus, die, nadat hij 44 jaren Inquifiteur Ge-

neraal van ArragQii geweest was, in het jaar 1399

overleden is. Uit dit en dergelijke werken heeft

LiMBORCH zijne Hijioria Inquifitionis opgelleld (*).

Ketter- Met dit alles oordeelde men het niet genoeg, dat

oorlog of
^QQj. ^jj. Kettergerigt duizenden Christenen ter dood

vaart te- gebragt werden ; na den moord van pieter van
gendeAI- ^^^g^gLNAU, welken Paus innocentius Ilf, gelijk
oi'^enzen.
" * wij gezien hebben , aan den Graaf van Toulouze ^

RAYMUND VI, toefchreef, vermaande deze Paus dei>

Koning \2in Frankryk filips augustus, ètn Fran^

fchen Adel, de Bisfchoppen enz. om de wapenen

op te vatten, en op ziin bevel predikte zijn Legaat

ARNOLD met zijne Cisterciënzer Monniken het kruis

of eenen kruistogt tegen de Ketters, met dezelfde :>ï-f

laten, welke te voren beloofd waren aan de Kruis-.

vaar-

(*) Behalve dezen zlijn er vervolgens meer fchriften-

over de Gefchiedenis enz. der Inqiiifttie in het liclitf

gegeven. fabriciüs in Salutari Luce Evangelii Cet»

i* 570577.
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vaarders tegen de Saracenetu De Graaf van Tou- V
iouze, dit onweder ziende opkomen

,
poogde het- ^^!^

zelve af te wenden , door eene diepe onderwerping
f loofdft.

aan de Geestelijkheid , van welke hij op eene lage '^^ C. G.

en onwaardige wijze behandeld werd, hij nam zelfs
Jq^ j.j^*

het kruis aan , om dus zijne eigene onderdanen te

beoorlogen. Doch ook dit baatte hem niet; in den

zomer des jaars 1209 trok een aanzienelijk leger van

Kruisvaarders in Languedok , hetwelk den Legaat

ARNOLD tot Opperbevelhebber verkoos. De Neef

van den praaf van Toti/ouze, raymund roger,

Vicom:e van Bezien , door onderwerping niets kun^;

nende verkrijgen , befloot zijn gebied, waar van £e»

ziers en Carcasfone de hoofdfteden waren, dapper

te verdedigen. Bezien leed den eerden aanval, en

werd fpoedig ftormenderhand veroverd, en al de in-

woners nedergefabeld , alleen in de Hoofdkerk ver-,

loren 7,000 inenfchen het leven, c^sarius, een

Monnik in het Klooster Heisterbach in het Aarts-,

bisdom Keulen^ die ten dezen tijde geleefd heeft»

verhaalt , dat de Kruisvaarders vóór het innemen

der (lad den Legaat arnold gevraagd hebben, hoe

zij zich moesten gedragen , als zij de (lad met florm

veroverden, dewijl men als dan de Katholijken niet

van de Ketters zou kunnen onderfchciden , waar op

hi) ten antwoord gaf: Slaat allen dood! De Heere

toch kent de zijnen ! Carcasfone viel insgelijks den

Kruisvaarderen in handen, maar de inwoners had-

den zich door eenen onderaardfchen gang weten te

redden. Nu werd het veroverde land gegeven aan

siMON VAN MONTFORT, Graaf van Ldcester^ een*,

Z 2 be*
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V bekwaam Veldheer, maar heerschzuchtig, die, ora

'?\" ^^^'^^ oogmerken te bereiken , zich voor den Paus en

Hoofdft, zijne Legaten wist te buigen, en zijne heerschzucht,

na c. G. ftreken , trouwelooze en wreede handelingen met den

tot 1/17, ïïi^ntel van Godsdienst te bedekken. Op ecne ver-

^ — raderlijke wijze kreeg hij den Vicomte van Beziers

in zijne magt, en liet hem in de gevangenis om-

brengen. In het jaar ia 11 verklaarde hij aan den

Graaf van Toulouze^ die in dat jaar 1211 op nieuw

in den ban gedaan was, den oorlog, maar deze

oorlog werd met afwisfelend geluk gevoerd. De

Paus zelve fcheen in te zien , dat de Graaf onregt-

vaardig behandeld werd, en pietePv I, Koning van

Arragon , nam de wapens voor hem op, maar fneu-

velde in het jaar 12 13 in eenen velddag.

Een nieuw Legaat, de Kardinaal van Benevent

^

die in het jaar 1214 aankwam, hielp den Graaf van

Toulouze geheel ten gronde. Hij bedroog hem, door

een' geveinsden ftilfland van wapenen, om mont-

FORT gelegenheid te geven, des Graven land te be-

magtigen, waar over een kruipend vleijer, de Mon-

nik van Fal-Cerfjay, (^Petrus Fall, Cernens ^') in

zijne Gefchiedenis ^^x Albigenzen uitroept; 6 Vroom

bedrog van den Legaat! ó bedriegelijke Godvruch-

tigheid ! Doch de Zoon des Graven , een Prins van

'

39 jaren , in Provence gekomen , werd daar van de

reeds verlorene fteden met opene armen ontvangen ,

ook trok hij in het jaar 1217 weder binnen TouloU'

ze, in welke ftad montfort hem belegerde, maar

in het jaar 1218 bij eenen uitval der belegerden doo-:

«lelijk gewond werd. De nieuwe Koning w^ü Frank',

ryk.
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ryk , LODEWYK VIII, die in het jaar 1223 op den V
troon kwam , nam ook de wapens op tegen den ®^^*

Graaf, maar ondervond welhaast de vervuUin;? van Hoofdft.

het geen zijn vader gezegd had: ,, De Geestelijk- na C. G.

„ heid zal mijn zoon overreden, oin de y^/bigenzer
j^'J

,_*

„ Ketters te beoorlogen; hij zal daar door zijne ge-

,, zondheid in den grond helpen en derven. " In

November reeds van dnt jaar werd hij door zijnen

zoon LODEWYK IX , naderhand de Heilige lodewvk

genoemd, opgevolgd. Eindelijk werd in het jaar

laap de vrede getroffen met den jongen raymund,

de oude Graaf was reeds in het jaar 1222 gellor-

ven. Bij dezen vrede moest raymund een aanmer-

kelijk deel van zijn gebied aan den Koning afftaan;

zijne dochter zou met eenen van 'sKonings Broede-

ren trouwen , doch na 's Graven dood , zou (\e.zQ

zijn Behuwdzoon Toulouze , met het daar mede ver-

bondene Bisdom , bekomen. Voorts beloofde ray-

mund de Ketters in zijn gebied met derzelver vrien-

den zorgvuldig te zullen laten opzoeken en ftraffcn

enz. Doch , niettegenftaande hij zich aan eene open-

bare boetdoening onderwierp , bleef hij nogtans fteeds

bij de Kerkelijken in ongenade, die hem naderhand

meer dan eens in den ban deden , zoo als in het jaar

1234, toen de Burgers de Kettermeesters uit 7ö«-

louz^ gejaagd hadden, en nogmaals in het jaar 1242,

wanneer eenige Inquifiteurs te Avignon vermoord

waren. Hij ftierf in het jaar 1249.

Op den Kruistogt tegen de Albigenzen in Frank' Kruistogc

ryk , volgde eerlang een dergelijke in Duitschland tegen ^^S^n de

de Stadifigers of Siedingers , dezen bewoonden eene
ggj-g ^f

Z 3 land-
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V landflreek, welke nog heden Stedingerland genoemd

'tv'^
wordt, en werden ouvvelings tot de Friezen gere-

Hoofdft. kend , zijnde ook , gelijk dezen , zeer gezet op hun-

na C. G. ne vrijheid. Zij (londen in het wereldlijke onder de

tot iJi7 Graven van Okknburg^ in het geestelijke onder den

——— Aartsbisfchop van Bremen. In het jaar 1187 vinden
Stedin- ^y j^gj. eerfie blijk, dat zij tegen hunne Opperhee-

ren zijn opgeftaan , en ook de tienden en andere in-

komllen aan den Aartsbisfchop van Bremen weiger-

den. Tot gehoorzaamheid wedergekeerd , vernieuw-

den zij echter in het jaar 1204 hunnen opdand ,

foortgelijke bewegingen duurden tot het jaar 1230;

en tot hier toe werd hun nog geene Ketterij te last

gelegd; doch als de Aartsbisfchop van Bremen gee-

ne kans zag, hen te beteugelen, te min, omdat de

Graven van Oldenburg hun de hand boven het

hoofd hielden , befchuldigde hij hen van Ketterij;

een ongenoemd Chronijkfchrijver noemt hen vijanden

van CHRISTUS kruis , hunne voornaamfte Ketterij

zal zeker btftaan hebben in het weigeren der tien-

den aan de Geestelijkheid , en het verachten vaa

den ban des Aartsbisfchops; dit was eene misdaad,

erger dan Afgoderij , waar van en van Duivelskunst

men hen vervolgens betichtte. De Paus gregorius

IX liet zich beuzelachtige en geheel ongerijmde din-

gen hen aangaande wijsmaken, bij voorbeeld, dat

zij iemand, die tot hen overkwam, eene groote pad-

de, daar na een bleek mager man deden kusfen,

waar op hij ijskoud werd, en het ganfche Katholijke

Geloof vergat. Voorts zouden zij geleerd hebbent

dat LUCIFER, ten onregte, uit den hemel geftoten

was.
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was , en dat zij eenmaal door hem hoopten behou- V
den te worden; en dergelijke ongerijmdheden meer; °°^*

terwijl nogtans diezelfde Paus, toen hij aan hunne Hoofdff.

overgeblevenen vergiffenis fchonk, geen woord fprak '^^ ^' ^*

van eenigs Ketterij, die zij zouden moeten arzwee- ^^^^ ^.\-

ren , maar alleen van ongehoorzaamheid en oproer, ———
Hoe het zij , op aanhouden van den Aartsbisfchop

fchreef de Paus eene Kruisvaart tegen hen uit , in

welke ook de Hollandfche Graaf floris IV deel

Dam. In het jaar 1234 viel er een hoofdgevecht

voor , in hetwelk de Stedingers zich met woede

verweerden , maar door de menigte overmand wer-

den; 2000, of volgens anderen 6000, lieten in dezen

veldflng het leven ; de overigen vloden naar Fries

'

land en andere oorden. De weinigen , die in hun

land bleven , onderwierpen zich aan den Aartsbis-

fchop, en werden hierop met den Paus verzoend (*).

Omtrent het jaar 11 15 of wat vroeger predikte tan-

TANCHELM of TANCHELYN, bijzouder m het "'S-
^^j^^,jjg^

dom van Utrecht^ eene leer, die, indien alles waar- lyn.

hi;id was, wat men van dezelve en van hem berigt,

hem voor een' krankzinnig mensch of een' volmaak-

ten booswicht moest doen houden. De Geestelijk-

heid van Utrecht noemt hem , in hunnen Brief aan

den Aartsbisfchop van Keulen , welke Brief nog voor-

handen is, eenen Antichrist, hij zou zich zelven

God genoemd hebben ; verders verhaalt men van

hem,

(*) Vergelijk wagenaar Faderl. Hifi. II Deel ^ Bladz,

S68. volgg. eerjle Uitgave, Doch men verzuime niet hier

bij de Ferbeteringen na te zien.

Z4
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V hem, dat hij in prachtige kleederen voor den dag

^°?* kwam , doorgaans verzeld van eenen hoop van 2 of

Hoofdft. 3000 gewapenden. Het volk hield , zegt men , hem
na C. G. in zoo hooge achting, dat het het water dronk, daar

tot 1^17 ^y ^^^^ "^ gebaad had. Men befchuldigt hem, dat

hij ondernemen durfde , de vrouwen , in de tegen-

woordigheid harer mannen, dochters voor het oog

van hare moeders te fchenden. Zaken, zoo onge-

rijmd en ongeloofelijk , dat zij, of wei te breed uit-

gemeten, of welligt verdicht zullen zijn uit haat

tegen zijne leere, welke hier op uitkwam: dat de

Kerkelijken geene bijzondere achting verdienden, en

dat het ontvangen van het ligchaam en bloed des

Heeren in het Avondmaal niemand ter zaligheid

vorderlijk was. Wijders beweerde hij, dat men der

.Geestelijkheid geene tienden behoefde te geven; al

hetwelk hem bij de Geestelijkheid zoo gehaat maak-

te, dat hij, eindelijk, onverzeld fcheep gaande,

door een' Priester van het leven beroofd werd. Zij-

ne leer had echter , vooral te /ontwerpen , zoo diepe

wortelen gefchoten , dat norbert , Inileller van de

Orde der Fremonftrelten ^ na verloop van eenige ja-

ren, werks genoeg vond, aan het te keer gaan en

uitroeijen van dezelve ().

EUDo of Met meer zekerheid kan eudo de stella , dien

EoN.
(jg Franfchen eon noemden , voor eenen Dweeper

van deze tijden gehouden worden. Het volledigst

berigt van hem heeft ons willem van Newhridge^

die op het einde dezer eeuw leefde, gegeven, eon

was

(^*) W.'.GEKAAR /. C, p. 211.
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was een ongeleerd mensch, die zich verbeeldde, dat V
bij, in het gewone formnlier van bezweering, per '^^5

Eum, qut venturus est juatcare vivos et tnortiios, Hoofdfl.

door het woord Eum bedoeld was. Hij bezat eene ^^ C. G,
loot* 1 0^*7

ongemeene gefchiktheid , om eenvoudige zielen aan ^'^,. isii,

zich te trekken, zoodat eene groote menigte hem • •
vereerde , als den Heer der Heeren. Verders znl de

Duivel zijn fpel met hem gehad hebben , zoodat men

hem lang te vergeefs zocht te vungen, tot dat dit

eindelijk aan den Aartsbisfchop van Rheims gelukte.

Op de Kerkvergadering in deze ftad door f.ugemius

III in het jaar 1148 gehouden, beweerde liij nog

fteeds 5 dat hij met God de weteld regeerde , waar

op hij in eene gevangenis gebragt werd, in M-elke

hij niet lang daar na overleden is. Verfcheidenen

van zijne "aanhangers, die ook hunne verbeelding,

.dat zij medeheerfchers der wereld waren , niet wil-

den verlaren , werden tot den houtfliapel verwezen.

Oratpent drie andere Godsdienftige Gcnootfchap- PrsfngJni

pen in de Xllde eeuw, die zekere verbeteringen of °^
^'Z*

.herflellingen in den Godsdienst , of in den toe- Crpiuinti

(land der menfchen zochten, kunnen wij met wei- Apsstoli-

nige woorden voldaan. Het eerde , hetwelk zich
^^'

bijzonder in LombarcJy'è vestigde , heette , behnlve

den naam Pafagii of Pafagini , waar van men de

oorzaak niet weet, ook' de partij der Befnedenen^

(^Circumcifi ^^ omdat derzelver leden befneden wer-

den , en ook in het algemeen de waarneming der

Moza'ifche wetten behielden. Zij ontkenden , dat

CHRISTUS van gelijke waardigheid zij a's zijn Va-

der, en verwierpen de leere der Drieëenheid. Zij

Z 5 ver«
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V veroordeelden alle Kerkeleeraars en de gezamenlijke

^^^ Roomfche Kerk. De tweede partij had den naam

Hoofdft. Caputiati , naar de muts of kapot , {caputium ,) die

na C. G. zij droegen. Zij werd in het jaar 1182 mAuvergm

101"^! ^17 ^^'^^ eenen Timmerman durand gefticht. Meti

zegt, dat zij zich onderling verbonden hadden, om
eenen algemecnen vrede te ftichten, en alle vijanden

der openbare rust uit te roeijen. Zij wilden zich in

de openbare vrijheid der eerde menfchen herflelien,

en hun getal nam zoo fterk toe, dat zij gereed wa-

ren, deze vrijheid, met het zwaard te verdedigen.

Maar hugo , Bislchop van Auxerre en Bourges ,

overviel hen met foldaten, nam hen gevangen, rtraf-

te hen met een geldboete, en liet hun de muts ont-

nemen, en een' geruimen tijd blootshoofds voor hit-

te en koude blootgefteld blijven. Op deze wijze

werd deze aanhang in het kort te niet gebragt. Van

de derde dezer partijen, de ApoüoUc't ^ weten wij

alleen iets uit eene Predikatie van den Heil. bern-

HARD, in welke hij hen beftreden heefr. Zij be-

ftond , volgens hem , uit boeren en ambachtslieden ,

die voorgaven, de levenswijze der Apostelen na te

volgen. Daarom werkten en baden zij gemeenfchap-

pelijk; hielden den eed voor ongeoorloofd; leefden

wel ongehuwd, maar altijd in gezelfchap van vrou-

wen, met welke zij ook in dezelfde kamer fliepen.

Alle deze partijen fchijnen iets van de onfchuid, de

vrijheid en de regten van het oudfte menschdom,

geboord , maar daar van geene regte begrippen ge-

had te hebben.

Broeders Eene dergelijke vrijheid zochten de Broeders en

Zus*
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Zusters van den vrijen geest
^

{ Fratres et Soro- V
res liberi fpiritus ^') die men in Dultschland en de ^^V^

Nederlanden Begharden en Begutten , in Frankryk Hoofdft.

Beguinen , en die het gemeen Turliipins noemde , "^ C. G.

omdat men hen met kluchtemakers vergeleek. Zij
toj'^Jri^*

gaven voor, dat zij, volgens Rom, VIII. 2, 14.,

vrijgemaakt waren van alle wet. Zij waren eene ^"Zusters

foort van Pantheïst'tfche Mljstieken , die (lelden , dat vrijea

alles uit God voortvloeit en in God terugkeert; en geest.

daarom de wereld en de zielen zelve God noemden;

die Atw godvruchiigen mensch aan Christus gelijk

(lelden , als Zoon van God en der Goddelijke na-

tuur deelachtig ; waarom zij ook alle uitwendige

Godsdienstoefeningen voor nutteloos verklaarden.

Men moest, zeiden zij, God met een vrijen geest

en met het hart vereeren , terwijl zij met eciien

naauwgezetten levenswandel velen, zelfs Monniken en

Nonnen , tot zich overhaalden. Maar er waren ook

onder hen, die deze grondbeginfelen zeer fnood toe-

pasten, en voorwendden, dat de mensch zich zel-

ven zoo hoog kon verheffen, dat hij alle natuur-

driften bij zich kon verdikken. Ten bewijze daar

van verkeerden mannen en vrouwen geheel naakt

met malkanderen en (liepen in één bed. Zoodanige

volmaakte menfchen zondigden niet, gelijk zij meen-

den, dewijl de ligchaamsdaden de ziel niet betrof-

fen , en dewijl zij wel duizend zonden zonder be-

denken konden bedrijven , alzoo toch God alles door

hen werkte. Men noemde hen in Duitschland ode

Schwestriones , wegens hunne levenswijze met de

vrouwen. Zij fchijnen uit Italië en bijzonder uit

Rhc'
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V Rhetie of Craauwbunderland oorfpronkelijk geweest

''l^
te zijn (*).

Hoofdft. Omtrent het jaar 1280 leefde te Milaan eene

na C. G, dweepachtige vrouw, guilielmina of wilhelmi-
Taario73- • r. 7 , . ,. , ,

tot 1517. ^•^'> ^^^ Eonemen geboortig, die in den waan geko-

men was, dat , gelijk Christus waarachtig God
en mensch in het mannelijk geflacht geweest was,

eene' om de ware Christenen zalig te maken, dus de H.
dweepfter Geest nu in haar vrouwelijk geflacht de nienfchelijke

natuur aangenomen had, zoodat nu de eeuw des

Geestes de eeuw des Zoons zou vervangen, hetwelk

zij waarfchijnelijk uit het dweepachtig werk van ditn

Abt joACHiM ontleend had. Onder hare volgers

waren voornamelijk de Broeder andreas , en de

Zuster MAYFREDA, welkc laatfte zij, om de gelijk-

heid, tot hare Stadhouderesfe op aarde, gelijk Chris-

tus PETRUS, en dus tot Pausin aanflelde. Na ha-

ren dood in het jaar laSo , {lichtten deze beiden

voor haar eenen altaar, en lafen Misfen tot hare eer;

maar bonifacius VIII maakte van dit goochelfpel

een einde in het jaar 1300. De beide gemelde aan-

hangers van WILHELMINA lieten zich voor hare lee-

raresfe martelen en ftierven in de vlammen.

Hetgezel- Meer opziens maakte de zoogenoemde Apostelordt

fchnp der ^f Qezelfchap der Apostelen; gerhard of gherar-»
ApOSte-

J r jr

leu. DiNO SEGARELLi , ceu onnoozel mensch, uit het

Parmefaanfche van geboorte, was de {lichter van

hetzelve. Hij zat bijkans geheele dagen in de FranciS"

kaner Kerk te Farma in diep gepeins. Zijne aan-

dacht

(*) MOSHEIM Kerk, Gefch. V Deel^ Bladz, 218.
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dacht viel eindelijk op het dekfel eener lamp , waar V

op de XII Apostelen waren afgebeeld , en nu nam ^^^*

hij eenc kleeding en houding aan , zoo als dezelve Boofdd.

daar op afgebeeld waren, en zijn huis verkocht en "^ C. G.

het geld voor de armen op ftraat geworpen hebben- J^^ ^^^y^

de ,
ging hij rond , predikende boete en zijn onder- .

houd bedelende. Na dit begin in het jaar i2<5o ver-

Hepen eenige jaren, eer hij een dertigtal navolgers

kreeg, maar na dien tijd vermeerderden zij ll:erk,en

als hoofd van dit gezelfchap heette hij Heer der

Apostelen, Zonder de leere der Roomfche Kerk aan

te tasten, vonden zij echter in haar de groote hoer

en het beest met zeven hoofden uit de Openbaring

van jo.\NNES. Een tijd lang predikten zij onverhin»

derd , omdat zij zich voorzigtig gedroegen ; maar in

het jaar laSo was gerhard zoo verdacht gewor-

den, dat de Bisfchop van Parma hem gevangen liet

zetten. Vier van zijne aanhangers werden in het

jaar 1294 te Parma verbrand, GERHARD zwoer zij-

ne Ketterijen af, maar weder tot dezelve vervallen

zijnde, onderging hij in dezelve ftad in het jaar 1300

hetzelfde lot,

In zijne plaats nam dolcino, een Milaneeschy

die hem in kunde en welfprekendheid ver overtrof,

het belluur der Apostelorde op zich , hij voorzeide

den val van ^t Roomfche Kerk, in zijnen tijd;bloot-

gefteld voor vervolgingen , nam hij met een groot

aantal van zijne aanhangers bezit van eenen hoogen

berg bij het dorp Balmara, in het Milaneefche Bis--

dom Novara^ alwaar hij zich verfchanste, en daar

na in het jaar 1306 week hij naar eenen anderen

berg
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V berg Zebeïlo , 'm het Bisdom Fercelli , alwaar hij,

Bo^ zich roet de wapenen befchermde, tot hij in het jaar

Hoofdft. ï3°7 geflagen, en zelve gevangen werd; als ook

na C. G zijne Zuster of Gezellinne , margaretha uit Tren-

wt^i7i^ /^. Zij werden kort daar na verbrand, na het uit-

^ ftaaii van de ijslelijkfle pijnigingen, welke hij zonder

eenige gevoeligheid doorftond. JNIet hem was echter

zijn aanhang niet uitgeflorven. Nog in het jaar 1368

had eene Kerkvergadering te Lavaux nog met hen

te doen ; maar ra dien tijd ontmoet men hen niet

meer in de Gefchiedenis.

Begbar- Wij hebben in een voorgaand Deel () gefprokeii

denenBe yan de Begharden en Beguinen ^ als ook vin de

Bagiinen. LoUards of Cellebroeders (f) , dezen hielden ook in

dit Tijdvak ftand. De vrouwen Begulnen^ ook Ba-

gijnen genoemd, komen in Duitschland en de Ne-

derlanden vroeger voor, dan de mannen Beghards

gebeten. De Bagijnen hebben , doch zonder ge-

noegzaam bewijs , haren oorfprong willen afleiden

van de Heilige begga , die eene Zuster zal geweest

zijn van den Frankifchen Croothofmeester pipyn.

De eerfte fporen van dezelve vertoonen zich te ViU

voorden in Vlaanderen omtrent het midden der Xlde

eeuw, maar in de XlIIde waren zij door geheel Eu'^

ropa verfpreid. Zij waren vrouwen, die uit eenen

ijver voor godzaligheid, naar de begrippen van ha*-

ren tijd, zich vereenigden, om zich in godsvrucht

te oefenen, in gemeenfchappelijke huizen. Zij had-

den eenige gelijkheid met de Nonnen, maar zonder

der-

(*) XVIII D^el, Bladz. 118. (f) Jld. Bladz, 16a.
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derzelver gelofte , of regelen , of overigen dwang. V
Zij leefden van den arbeid harer handen , of be- ^^^^

fteeddén de gefchenken, die zij ontvingen, ten beste HooCdfl.

van armen en zieken. Maar haar ftil en arbeidzaam "^ C. G,

leven,, de toevlugt , welke ouderlooze dochters, we- J^^ ^^\V

duwen en ongelukkigen in hunuQ Bagijnhoffes , gelijk »

zij genoemd werden, vonden, haar oppasfen van

kranken enz. kon niet beletten, dat zij in de Xlilde

eeuw en vervolgens aan vervolgingen waren bloot-

gefield. Waarfchijnelijk werden dezelve verwekt door

de Monniken, en wel van de Bedelmonniken , die

geloofden of voelden , dat hun ontnomen werd , het-

geen aan deze Bagïjnen gefchonken werd. Zij wer-

den wel door fommige Vorsten en Paufen in be-

fcherming genomen, maar allengs influipende afwij-

kingen van hare oorfpronkelijke levenswijze , en

dweepachtige gevoelens veroorzaakten, dat ook de

Paufen fcherpe wetten tegen haar gaven in de XlVde

eeuw. Evenwel hebben zij in eene verbeterde ge-

daante zich bijzonder in de Nederlanden ftaande ge-

houden. In Dmtschland vindt men haar tot de

Hervorming in de XVIde eeuw, gedeeltelijk onder

den naam van Zielevrouwen, of vrouwen die voor

het heil der zielen zorgden.

De mannen Beghards genoemd, fchijnen in het

^erst navolgers van deze vrouwen geweest te zijn;

^och zij verfchijnen in de Gefchiedenis met zeker-

heid eerst federt het jaar 1215. Zij waren onge-

huwde mannen van allerlei ouderdom, die bijeeit

woonden, en van hunnen arbeid, meest het weven,

beftonden. Zij waren gastvrij omtrent vreemc^en,

mild-
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V milddadig jegens de armen , en zorgvuldige oppas*

BOEM. j-g^g y^j^ zieken. Maar federt het midden der Xlllde

Koofdll. eeuw vermengden zich Dweepers onder hen , die ^

na C. G. 200 men de Monniken , hunne vijanden , gelooven

jgj
j^j^'zal, ongerijmde gevoelens koesterden, en zedelooa

leefden. Zij werden om deze befchuldigingen in den

ban gedaan en vervolgd , welke vervolging in de'

XlVde eeuw zoo hevig werd voortgezet, dat niaaf

weinigen van de gematigde foort van Begharden tot

op de jonglte tijden over zijn gebleven.

Men leest nog wel van meer Kettcrfche gezind-'

ten , maar fommige zoo onbeduidend , dat wij er.

ons niet mede behoeven op te houden, of het waren

Staatkundige aanhangen, gedurende de twisten der

Paiifen met de Keizers; zoo werden bij voorbeeld de

aanhangers van Keizer fred^rik II omtrent het mid-

den der XlIIde eeuw genoemd: lieden die God niet

vreezen , gelijk zij ook van de Kerkelijke Sacramert'

ten werden uitgefloten; doch deze behooren niet tot

het Kerkelijke, dan voor zoo ver zij den Paus niet

eerbiedigden.

Wetten Het kan niemand verwonderen, dat, daar er zoo
tegen de y^jg \v2c^t of gewaande Ketters allerwese zich opde-^
Ketters. , ^ ^ r^ ,.., •

"
r ^

den, dat de Geestelijke magt met genoegzaam fclieer^

om hun het hoofd te bieden, ook Wereldlijke Vors-

ten daar toe de hand boden , voornamelijk zulken

,

die den Paufen naar de oogen zagen. Zoodanig een

Vorst was Keizer karel IV, een aartsvijand der

Ketters en anderen.

Voort- Maar voornamelijk diende de Inquifitle tot uitroei-

gang der -j^g ^^j. i^gttejs, Zy was. gelijk wij gezien hebben,
^

reeds
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ireeds in de XlIIde eeuw in Arragon^ in eenige ge- V
westen van Italië , ook in ' Duitschland gevestigd ; *°^*

maar was tot hier toe enkel met volmagt van den Hoofdd*

Paus voorzien , waar door deze Kettermeesters dik- "^ C. G«

wijls tegenftand ontmoetten , en zelfs gevaar van hun
J^j isi?'»

leven liepen, waar van wij reeds voorbeelden ont- -

moet hebben in coenraad van Marburg en ande-

ren. Ook werden er in het Jaar 1321 twee derzel-

ven, zijnde Franciskanen ^ in het Z)<7^j^«è vermoord.

In de XlVde eeuw werden zij eerst in de Graaf-

fchnppen Anjou en Maine ingevoerd. Te Pary

was ook een Inquijïieur, maar toen dezelve onder-

nam GERHARD ROTARi , Doctor der Godgeleerd-

heid, op te roepen, om zich over den inhoud eenet

Verhandeling te verdedigen , trok de Franfche Natie

op de Hooge School, gebelgd over deze nieuwig-

heid, zich de zaak aan, en liet den Kettermeester

voor zich ontbieden, om geregtelijk tegen hem te

handelen» Het eigendunkelijk gedrag dezer luquifi-

teuren haalde hun ook meermalen het misnoegen der

Overheden op den hals, gelijk te Florence in het

jaar 1346, te VenetVé 1356, plaats had. De Paufen

zelve zagen zich genoodzaakt , hen binnen naauwer

grenzen te beperken, gelijk reeds bonifacius VIII

in het jaar 129S, en klemens V in 1311, hoewel

daar door hunne magt niet vernietigd werd , maar

zij eene menigte ofiregtvaardige en wreede daden,

onder fchijn van den Godsdienst , pleegden; ook

vuurden de Paufen vervolgens hunnen ijver tegen de

overblijffelen der Catharen, Manicheên, Waldenzen

tn Alhigenzen fpoedig op nieuw aan, en wel zoo

KlX. D££L« Aa n^i-
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V nadrukkeUik, dat de Inquifiteuren gelooven moesten,

BOEK
(Jat ]-,e|; voor hun raadzamer was , in het waarnemen

Hoüfdfl. "v^" ^"" ^^^^ ^^ ^^^^' ^^^^ ^^ weinig te doen.

m C. G. In Frankryk had de Inqulfttie reeds federt lo-

J^^"-'°^^* DEWYK den Heiligen en voornamelijk federt het jaar

I 1255, meer vasten voet gekregen. Maar in de Land.

fcbappen , in welken de Waldenzen het talrijkfle wa-

ren , werden de Inquifiteurs weinig door de Prelaten

en Wereldlijke Bevelhebbers onderfteund. Om deze

reden zond gregorius XI in het Jaar 1375 eenen

Bisfchop met zijne volmagt derwaards, waar op het

weldra aan gevangenisfen ontbrak , om de Ketters te

bevatten en aan geld om hen te onderhouden. In

Polen werd door den ijver van joannes XXII de

Inquifuie in 1327 ingevoerd.

Invoering Doch nergens werd een vreesfelijker en voor het

derSpnan-
ujenschdom meer onteerende Inquifitiercgtbank inge-

quifuie. voerd dan in Spanje onder de beide KathoUjke Ko-

ningen FERDiNAND CU iZABELLA , waar van de eer-

fte ontwerpen gemaakt werden in het jaar 1477. De

eerRe ontwerper daar van was de Aartsbisfchop van

Sev'tUa^ en te gelijk Bisfchop van Slguenca^ Don

TEDRO GONZALEZ DE MENDOZA , CU de ecrfle Biecht-

vader der Koning, naderhand de zoo vermaarde Kar-

dinaal FRANCiscus xiMENES DE ciSNERos , Over-

reedde dezen Vorst' en Vorstin , om dit ontwerp aan

te nemen , hetwelk door Paus sixtus IV in het jaar

14R0 bekrachtigd werd. Reeds in het Jaar 1478

werd THOMAS de torquemada Prior van het Do'

' minikaner Klooster te Segovia, en Biechtvader van

MENDOZA , tot eerden Inquifiteur - Generaal \%n

Kat'
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ïtaitiliê en Leoit aangedeld. In het jaar 148 1 werd V
het eerde j4uto da Fee, (dat is eene GeJoofshande- ^^^l^

iing^ oï Ujfflraffelijke pkgttgheid ;) gehouden , wan- iioofdft.

neer zeven halftarrige Ketters verbrand werden , en '" C. G,

een aantal Boetelingen tot onderfcheidene ftraffen -gj.' j-[^]

veroordeeld werden. Geweldig, ja wreed was de •

volmagt , aan deze Inquifiteurcn verleend , zelfs te-

gen overledenen , al. ware hun dood ook voor 30 of

40 jaren voorgevallen, werd gewoed, en \i\xïiProczt

opgemaakt ; hunne beenderen moesten opgegraven

,

en hunne goederen verbeurd verklaard worden. Zeld-

zaam was het, dat de Paufen, van welken tot hier

toe de Inquifiteurs alleen hadden afgehangen , nu

zoo veel aan den Katholijken Koning inwilligden,

maar deze geheele regering was door den geest van

vervolging tegen de Ketters en Ongeloovigen , zoa

^oden als Moren , vervuld , ook onderhield zij daar

door de overeenflemming met den Pausfelijken Stoel,

zoodat de ftaatkundige oogmerken dezer Vorsten en

de inzigten van den Paus in dit cpzigt eikanderen in

de hand werkten;

Onder alle ware en gewaande Ketters ondervon- Vcn-ol-

den de ongelukkige Waldenzen voornamelijk de woe- ?'"'-,^^"^f

WnldeQ^
de der vervolgingen. Hier door fchijnen hunne over- zen.

blijffelen , als ook die der Alhïgenzen in Languedock,

kort na het jaar 1330 geheel te niet gegaan te zijn.

In het jaar 1440 leden zij eene allergeweldigfte ver-

volging , in de Dalen in Piemom , waar zij hunne

toevlugt genomen hadden. Men overviel hen onver-

ziens gewapenderhand , en noodzaakte hen , met ach-

terlating van al wat zij bezaten , naar een hoog ge-'

Aa 2 berg*
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V bergte te vluchten, alwaar velen, bijzonder kinde-

^^^ ren , door koude en honger het leven verloren , ve-

Hüofdft. len 9 die men gevangen kreeg , werden ter dood ge-

na C. G. bragt. iNNOCENTius VIII liet in het jaar 1477

«0^517 eenen kruistogt tegen hen prediken, die wel niet tot

> Hand kwam, evenwel werd het oogmerk van den

bloedgierigen Paus in de volgende eeuwen maar al

te zeer in de Waldenzen bereikt, zonder dat zij nog-

tans geheel hebben kunnen uitgeroeid worden.

joANwiK- In de XlVde eeuw ontflond in Engeland een

ïvicuF
"5^"^ Godsdienflig Genootfchnp, hetwelk voor den

Paus en de geheele Geestelijkheid geducht werd , en

zelfs na zijne fchijnbare onderdrukking , door zijne

gefchriften voortduurde. De Stichter van hetzelve

was JOAN wixLEF, (vau de Engelfchen ook wic-

LiF of wiCLiFFE gcnocmd,) die omtrent het jaar

1324 in de Parochie WicUff'e bij Richmond 'm

Torkshire in Engeland ter wereld kwam. Hij (lu-

deerde te Oxford^ en leide zich met vlijt op de

Arlflotelifche Wi'sbegeerte toe , maar zijne lieve*

lingsbezigheid was het lezen van den Bijbel, zoodat

men hem daarom den Euangelifchen Leeraar noem-

de, toen hij Lid van Mertons Collegie geworden

was. Hij werd het eerst vermaard, bij gelegenheid

van den twist zijner Hoogefchool met de Bedel-

monniken, in het jaar 1360. Hij tastte deze Mon-

niken in verfcheidene fchriften aan,, welke met toe-

juiching ontvangen en door de Hoogefchool beloond

werden met de waardigheid van Magister in Bal-

liol- Collegie. In het jaar 1369 werd hij tot mede-

opziener van Canterbury - Ball benoemd , door

den
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den Aartsbisfchop van Canterhiiry , simon van is- V
LIP, in het Jaar 1361 gefticht, doch van dit ambt ''°!5

werd hij in het jaarisó/ beroofd door simon lang- Hoofdft.

HAM, opvolger van islip , waar over wiklef zich "^ C. G.

bij den Paus beklaagde, die echter het vonnis van
\^^ \^\i\

LANGHAM bcvestlgde. wiCLEF vcrvolgens Doctor

en Profesfor der Theologie te Oxford geworden

,

verdubbelde zijnen ijver, om de Monniken ten toon

te flellen , van welke hij zeide , dat alle wanorden

in de Kerk , en alle oordeelen in de wereld geko-

men waren, gelijk hij ook in een bijzonder gefchiift

hun niet minder dan 50 ketterijen en dwalingen te

laste leide. In het jaar 1376 werd hij met anderen

als Gezant des Konings aan den Paus gezonden,

met vvien te Brugge in de Nederlanden een verdrag

getroffen werd , waarbij de Paus ecnige bezwaren

ophief, over welke de Engelfche Natie reeds tijden

lang geklaagd had. Men houdt het voor waarfchij-

nelijk , dat wiklef , bij deze gelegenheid , de

heerschzucht ,
geldzucht en de listen en ftreken van

het Pausfelijke Hof meer dan ooit heeft leeren ken-

nen. Ten minde na zijne wederkomst in Engeland

fprak hij ftout en met fchande van èitw Paus, dien

hij den Antichrist^ den wereldtrotfchen Priester van

Rome, ja den verfoeijelijkften fchapenvilder en beur-

zenfnijder noemde , ( the most curfed of Clippers and

Purfe - Kirvers. )

Zijne gevoelens heeft hij voornamelijk voorgedra-

gen in zijn werk, Trialogiis , of ook Dialogorum

Lihri IV genoemd. Het eerfle Boek begint met de

ftelling: dat God de eerde grondoorzaak van alle

Aa 3 din-
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V dingen is. In hetzelve poogt hij ook de leere der

«OEK Drieëenheid uit de Rede te bewijzen. In het iw£ed&
IX

Hoofdft. ^^^^ behandelt wiklef andere wijsgeerige onder-

na C. G- werpen ; ook de leer van de Engelen ; ook wordt

tori?!?* ^^ voorverordineering en de voorwetenfchap van

.
,

'

I. God verklaard. God noodzaakt, Qnecesfitat , zegt

de Schrijver,) alle enkele werkzame fchepfelen tot

elke bijzondere daad; en dus zijn fommigen voor-

befchikt, dat is, na het werk tot zaligheid beftemd;

anderen voorgeweten , (praefciii , ) dat is , na een

rampzalig leven tot altijddurende ftraiFen verordend,

Ondertusfchen fchijnt het toch, dat het tijdelijke de

oorzaak der eeuwige voorverordinering zij, dewijl

er werkelijk een verdienen of een fchuldig zijn volgt.

In het dtrde Boek leest men de zedeleere van wik-

lef; daar in bewijst hij, met augustinus, dat

een gepredestineerde de ingeflorte genade van God

niet weder verliezen kan, ook herhaalt hij het, dat

alles naar eene volftrekte noodzakelijkheid gebeurt.

Op het flot van dit Boek dringt hij daar op aan

,

dat men zijn geloof alleen op den Bijbel moet gron-

den, met terzijdeflelling van de fchriften der Heili-

gen en nog veel meer van de Roomfche Kerk en de

Bullen der Paufen , ook dat de geloovige Christen

zich aan de letter des Bijbels moet houden ,

(/» littera quaft grammaticus conquiescat ^') en aan

dezelve geen' gedwongenen zin opdringen. In he^

vierde Boek treedt wiklef als Hervormer op van

het leerftellel en de gefteldheid zijner Kerk. Bij het

Avondmaal vindt liij velerhande dwalingen, beflrijdt

4e Tramfuhjianiiatie ^ en zegt, dat onder alle Ket-
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terijen , welke in de Kerk zijn opgekomen , geene V
flimmere door huichelaars is ingevoerd, en het volk ^°^*

meer bedrogen heeft , door het tot afgoderij te ver- Hoofdil.'

leiden en het geloof aan den Bijbel te ontnemen. '" C. G,

Hij wil hier niets toelaten dan hetgeen de H. Schrift
jjoj^'gfy*

leert; vervolgens behandelt hij de overige Sscramen-

ten der Kerk; eindelijk vaart hij zeer nadrukkelijk

uit tegen de Geestelijkheid en de Monniken, en oolc

tegen de Pausfelijke Aflaten,

Alhoewel dit v/erk een arbeid is van zijne latere

jaren, hadden de Monniken hem reeds in het Jaar

137Ó bij den Paus befchuldigd van dwalingen, wel-

ke uit zijne Preeken en Voorlezingen bijeenverzameld

waren , en welke dwalingen uit 19 artikelen befton-

den, fommigen van welke duister en dubbelzinnig

zijn, maar welke alle eene rigting hebben, om de

magt der Geestelijken te beperken.

Op aanfchrijving van gregorics XI werd wik-

LEF door den Aartsbisfchop van Canterhury en den

Bisfchop van Londen gedaagd , om den ipden Fe-

bruarij 1378 voor hen te verfchijnen in de Pieters-

kerk te Londen; m.aar de Hertog van Lankaster

y

toen befluurder des Rijks in naam van d^n jongen

Koning, nam wiklef onder zijne befcherming, zoo

dat men fcheidde, zonder iets verrigt te hebben. \tx

datzelfde jaar deden de Prelaten hem voor zich ko-

men te Lambeth, 'm de nabijheid van Londen^ hier

leverde wiklef hun een opflel over , behelzende

eene nadere verklaring van zijne gevoelens; dit en

de gunst, welke ook het gemeen voor hem toonde,

belette zijne Rigters om hem te veroordeel*;n.

Aa 4 Daar
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V Daar in hetzelfde Jaar , bij den dood van grego-

"°J*
Rius X[, de groote Pausfelijke Scheuring eenen aan-

Hoofdft. vang nam, toonde wiklef in een afzonderlijk ge*

na C. G. fchrift ook ten dezen opzigte aan , hoe ergerlijk en

tot"5 f7 verachtelijk het Pausdom was. Ondertusfchen was
— hij, in het jaar 1379, na zijne wederkomst, in eene

ziekte gevallen, welke men voor doodelijk hield. Nii

zonden de Bedelmonniken vier Doctoren uit hunne

vier orden , en vier Raadsheeren uit die ftad aan

hem af, om hem te vermanen , dat hij nog vóór

zijneinde, als een boetvaardige, berouw toonen,

en zijne gevoelens in hunne tegenwoordigheid her-

roepen zou. Maar wiklef zijne krachten verzame-

lende, deed zich in zijn bed oprigten, en zeide te-

gen de Monniken met eene luide ftem: „ Ik zal

niet fterven , maar leven , om de flechte daden der

Monniken bekend te maken." Hij herftelde ook

werkelijk, en ging voort, met de buitenfporighederj

derPaufen en der Geestelijkheid, mondelijk en fchrif-

telijk, te beftraffèn.

De grootde dienst, welke wiklef aan den Gods-

dienst bewees, was, dat hij den Bijbel in hetEngelsch

vertaalde, welke vertaling fpoedig algemeen verbreid

werd. jOAN trevisa , een minder bekend Parochie^

priester uit Cornwal , vervaardigde insgelijks zooda-

nige Overzetting in het Jaar 1387. De Overzetting

van WIKLEF is te Londen in het Jaar 1731 in Folio

gedrukt. Hoog namen de Geestelijken dit vertalen

des Bijbels op, en voeren met gefchriften en ver-

oordeclingen hevig tegen hem uit , waar tegen ande-

ren 3 zelfs een Doctor in de Godgeleerdheid , bewe-

zen *



" Il zalniei lterveii,maai' leveii,om tie üecliie da^en
der moniiilsen ielseTiJ ie ma^en'.' XIX.ID.Bladiz . J'-ff.
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zen, dat men den Bijbel in de Engclfchc taal heb- V
ben moest. Nog meer raakte de Geestelijkheid gaan- ^°^

de, toen wiklef in het Jaar 1381 in zijne Voorle- HoofdfT,

zingen te Oxford de Transfuhftantiatie openlijk be- ^^^ C. G.

ftreed , en als hem daar over moeite werd aange- '0^1 ^i^rT

daan, zich op het oordeel des Konings beriep. .

Doch dit beroep werd niet aangenomen , zoodat

WIKLEF, voor de overmagt moetende wijken, eene

nadere verklaring van zijn gevoelen in het Ucht gaf,

welke als eene herroeping werd aangemerkt, hoewel

zij zoo ingewikkeld en met Schoolfche bewoordin-

gen gefield is, dat de eigenlijke Transfuhflantiatie

daar niet in gemeld wordt, echter geeft hij toe:

dat het ligchaam van Christus eene ligchamellike

zelfftandigheid in de gewijde Hostie is. Tegen Mei

138a beleide courtney, die nu Aartsbisfchop van

Canterbury was geworden , eene Kerkvergadering te

Londen, Doch naauvvelijks was dezelve zamenge- •

komen , of eene hevige aardbeving joeg den Leden

derzelve zulken fchrik aan , dat zij uiteen wilden

fcheiden, maar bemoedigd door den Aartsbisfchop,

zetten zij hunne handehngen voort, en veroordeel-

den een aantal (lellingen uit wiklefs fchrifcen ge-

trokken , voor Kettersch , waar tegen wiklef eene

verdediging fchreef, doch zich tevens uit Oxford

naar zijne Parochie Lutterworth begaf. Een Kruis-

togt, door uRBANus VI eenen der twee fcheurende

Paufen, die toen de Kerk ontrustten, uitgefchreven

tegen den Koning jan -van Kastili'é en Leon ^ gaf

WIKLEF aanleiding , om daartegen eene Verhandeling

te fchrijven , behalve andere fchriften, welke hij.

Aap ttn
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V ten dezen tijde, in het licht gaf. De Paus ontbood

BOEK jieui in het jaar 1382 naar Rome, om zich voor

Hoofdft.
denzelven te verantwoorden; maar wiklef vor-p

na C. G. fchoonde zich in eenen Brief aan den Paus , in wel*

Jaario73. jg j^- ^ich op zijne ligchaamsongefteldheid beriep;
tot 1517- ^ , n .

„„__ zijnde hij federt zijne twee laatfte jaren van cenp

beroerte aangetast ; ook overleed hij den laritfien

I December des jaars 1384 te Lutterworth, Hij heeft

zeer veel gefchreven , deels in het Engelsch, deels

jn het Latijn, doch waar van flechts weinig in druk

gtkomen is.

WIKLEF is door de Nalcomelingfchap zeer ver-

fchillende beoordeeld. Schoon men hem van de

Koamfche Kerk als een* Voorlooper of Patriarcli der

Pfoteftanten heeft willen befchouwen, hadden noch

LUTHER noch MELANCHTHON vccl met hem op,

^t'o. eerflen was hij te Scholastiek en zijne gevoe-?

lens omtrent de wereldlijke niagt mishaagden aan

MELANCHTHON , OOk had WIKLEF inderdaad fommi-

ge zeldzame meeningen , bij voorbeeld , dat deze

wereld met dat oogmerk gefchapen zij, om het ver-

lies der afgevallene Engelen te vergoeden, en dat

zij, als dit gefchied zou zijn, vergaan zou; ook dat

men geen mensch om eenige reden het leven benemen ,

geenen oorlog voeren , en geenen misdadiger ter

doodftraf brengen moge. Met dit al was wiclef

een eerwaardig man, die den naam van eenen Her-

vormer van den Godsdienst en der Kerk verdiende,

en een eerlijk onderzoeker der waarheid ; hij had

ook den regten grondregel om het Christendom te

hetltellen, de achtbaarheid en het gebruik des Bi>
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bels aangevat , en er in vele opzigten een nuttig ge- y
bruik van gemaakt; hoe zeer zich zclven dikwijls in ^^^^

fpitsvinnigheden verwarrende, had hij echter voor fjo^fj^^^

eiken bekwamen Bijbelverklaarder en vrijen Denker aa C. G»

den weg gebaand , om meer algemeene en gevvigti-
{ot'^Jr 17'

ger ontdekkingen der waarheid te doen. -

Hij had een' groot getal begunfligers en navolgers Wiklefi'

reeds bij z'yn leven verworven, welke insgelijks de '''" ^^^'

11. , . ^ J^ volgd,
voorwerpen van den haat en vervolging der Geeste-

lijkheid waren. Men leide hun zelfs oproer en niuit-

zucht te last, en gaf hun den naam van Lolharts ,

als een' Ketternaam. Zij maakten wel geen* afge-»

zonderden aanhang, maar dit diende juist, om hun-

ne uitbreiding te begunfligen. Van tijd tot tijd wer-

den zij als Ketters met den dood geftraft. De ver-

maardfte onder deze aanhangers van wiklef was

joiiN OLDCASTLE , meer bekend onder den r.aam

van Lord cobham; een man, die als vaderlander,

k rijgsbevelhebber, en ijverig vriend van een zuiver-

der Christendom, gelijkelijk uitmuntte. Hij werd in

het jaar 14 16 als Verrader en Ketter door de Gees-

telijkheid veroordeeld, en met ketenen levende aan

eene galg opgehangen , en met een daar onder ge-

flookt vuur verbrand.

Zoo duurzaam was de wrok der beleedigde Gees- wiklefs

telijkheid, dat de Kerkvergadering van Conflam in
^'^'-'"'^'^•

,

'
.

,

00 j
j.gj^ opa-e-

het jaar 1415 m derzelver achtlie zittnig niet alleen graveirea

45 artikelen van wiklef, als Kettersch, of dvva- verbrand,

lende en aanltootelijk veroordeelde, mnar ook beval,

dat zijne fchriften verbrand , zijn gebeente opgegi a-

yen, en ver van de gewijde aarde weggeworpen zou

wor-
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V worden; en dit laatfle bevel werd, in het jaar 1418,

BOEK door RiCHARD flp:myng , Bisfchop van Lincoln ,

Hoo'fdrt. op die wijze uitgevoerd, dat wiklefs overblyffden

na C. G. in het vuur geworpen en verbrand werden,
j.iario73.

vviklefs fchriften en leere waren bijzonder in
toe 15 17.

^

Bohemen welkom. Dit land had het Christendom

Toeftand yan Leeraars der Griekfche Kerk het eerst ontvan-

Göds- §^"' ^^'^'^ bleven tot in het midden der XlVde
dienst in eeuw aan de inrigting dier Kerk nog getrouw ; het
Bohemen

j^u^velijk der Geestelijken, het gebruik des Avond*

maals onder beiderlei gedaante van brood en wijn,

bleef tot zoo lang onder hen behouden. Hier kwam
bij, dat er federt een' geruimen tijd vele Waldenzen

in Bohemen waren , die men ook onder den naam

van Gnthenheimer ^ (Holbewoners,) kende, omdat

zij bij hunne vervolgingen hun verblijf in de groe-

ven of holen van Piemont gezocht hadden. Eeni*

gen van dezen bragten zelfs in het jaar 1341 eenen

Pausfelijken Legaat en te gelijk Ketter -Inquifiteur te

Praag om het leven ; waarfchijnelijk , omdat hun

leven voor hem niet veilig was.

Men had ook in de XlVde eeuw voortrefFelyka

predikers \n Bohemen gehad, die als voorlo'pers vp.h

jOANNES Hus mogeu aangemerkt worden , welke de

verbastering der Kerk in zeden en gebruiken hadden

aangewezen, bij voorb. , coenraad stiekna , joan

MiLicz en matthias van janoor, die met predi-

ken en fchrijven zeer veel kunde en ijver ren toon

fpreidden ; wanneer men daarbij voegt de tegenwoor-

dige fcheuring in de Roomlclie Kerk door Pjufen,

^io. malkanderen vervloekten, en de gezindheid van

dea
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den Boheemfchen Koning wencel, die geheel van V
zijnen Vader karel IV in zijne acliting omtrent *°^*

den Paus verfchilde, dan kan men het geheel niet [loofdft.

vreemd vinden , dat kort na den aanvang der XVde n^i C. G.

eeuw \x\ Bohemen eene hoofdverandering in den Gods-
J^^'^'^'^^'

° tot 1517»
dienst gebeurde , voor welke zich vele duizenden in- -.

woncrs verklaarden.

De Stichter, van deze hoofdverandering was joan- joannes

NES Hus, den 6den Juiij 1373 geboren te ////5/?. "^^s.

necz^ een Marktvlek in den Prachiner Kreits in het

Zuiden van Bohemen. Hij werd in het Jaar 1393

op de UniveiTiteit van Praag Baccalaureus der vrije

kunften, in het volgende jaar der Theologie, en in

het jaar 1396 Magister. Twee jaren daar na ver-

fchijnt hij reeds als openbaar Leeraar, en in 1401

als Deken der Filozofifche Faculteit. Tien jaren te

voren was er te Praag eene kleine Kerk onder den

naam van Bethlehem^ door eenen Koninklijken Raad

en ceren Koopman gedicht , met oogmerk , opdat

het woord Gods in dezelve openlijk in de moeder-

taal zou gepredikt worden. Tot zulk eene predi-

kersplaats werd hus in het jaar 1410 benoemd. Ten

zelfden tijde verkoos de Koningin sofia, geboren

Hertogin van Beyeren^ hem tot haren Biechtvader,

en federt verwierf hij zich veel gunst ten Hove.

Over het geheel waren zijne zeden , van der Jeugd

aan , onberispelijk , en zijne grondbeginfelen zelfs

ftreng. Nog als Student, vond hij veel genoegen

in het lezen van de Gefchiedenisfen der Martelaren,

en werd zelfs daar door opgewekt, om hen na te

volgen. Eens bij het lezen van het verhaal van den

H.
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V H. LAURENTius , die op een rooster zal gebradeü

BOEK
2Ljn, beproefde hij het, of hij zoodanige marteling

Hoofdft. zou kunnen doorftaan , en fiak zijnen vinger in het

m C. G vuur, maar hij werd door een' zijner vrienden be-

tot i^^ir! ^^^' ^^ ^^"'^ ^^^ 2£lve onmogelijk.

»-»—=- Hus , die zich zelven niet verfchoonde , tastte

ook in zijne Preeken de buitenfporigheden en on-

deugden van alle (landen aan, onder veel toeloopi

Verfcheidene Jaren lang ecliter droeg hij niets voor,

hetiieen eenen aR-eer van zijne Kerk en derzelver op-»

pei hoofd verraadde. Zelfs raadde hij eentn jongen Stu-

dent uit Praag, die hem een der Boeken van wik-

LEF vertoonde, hetwelk hij uit Efigeldnd had me-

degebragt , om hetzelve te verbranden , opdat het

niemand anders in handen mogt komen. Ook wer-

den in het jaar 1403 op de Hoogefchool te Praag

45 ftellingen van den Engelfchen Godgeleerden ver-

oordeeld. Maar in het volgende jaar Jiwamen twee

Engelfchen te Praag, die Leden van de Univerfi-

teit werden, en niet weinig opzien maakten door

het voorftellen van hunne vragen, hus kreeg nu

ook gunftiger gedachten van wiklef, dien hij iii

zijne Preeken een deugdzaam en heilig man noemde;

evenwel verliet hij en zijne vrienden de gemeenfchap

van hunne Kerk niet, ook hadden zij het leerftclfei

der Waldenzen niet aangenomen
, gelijk aeneas syl*

yiüs van hen fchrijfr.

HiERONY- Doch dit kan men niet ontkennen ^ dat hieroniS

Praa-^'^"
MUS van Praag, de vertrouwdfte vriend van hus,

en zijn eerfte medehelper in het ontwerp van Her-»

vorming, zeer geneigd was tot geweldige flappen*

De-
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Deze was een Edelman uit het gedacht van ï^aul- v
FiscH. Hij had te Keulen^ Hcidelherg en Praag ^'^^^

geftudeerd, en was in het jaar 1399 Meester ^^^ \ioo^d^,

vriie kunden , en kort daar op Baccalaureus der "^i C. G,

Theologie geworden. Hij was een man van een Ie-
jj^^ 1C17'

vendigen en verhevenen geest, en fchijnt hus in ge- »

Jeerdheid overtroffen te hebben. Hij is nooit in den

GeesteUjken (land getreden , maar was aan het Hof

van Koning wencel als Ridder, Zijn roem was

zoo groot, dat de Koning van Polen hem in het

jaar 1410 in zijn Rijk deed komen, om de Univer*

fiteit van Krakau te regelen. Vervolgens verlangde

siGiSMUND, Koning van Hongarfê, hem te hoo*

ren, hij predikte ook voor dezen Broeder van zijnen

Koning wencel te Off'en, Doch dewijl hij wiklef

zeer geprezen had, werd hij van de Geestelijkheid

als een Ketter befchuldigd, en ook op haar aando-

ken te Weenen door de Univerfiteit in de gevangenis

geworpen, waar uit hij echter door de Univerfiteit

van Praag bevrijd werd.

Al vroeg zag men hus als eenen vijand van het

ligtgeloovig Bijgeloof aan. Hij ontdekte het be-

drog met het zoogenaamde wonderbloed te WiU-

fiack in het Brandenhurgfche , en maakte dit in

een bijzonder gefchrift openbaar. Kort te voren in

het jaar 1403 had hij den eerdien aanval op eenen

der toenmalige Paufen gewaagd, welke in het jaar

•1408 gewigtiger werden, terwijl iius nog in andere

verfchillen werd ingewikkeld, welke invloed op zijn

lOverig leven hadden, gregorius XII was tot hier

'toe als wettig Paus erkend in DuiUchland ^ maar in

c het



384 K E R K E L IJ K E

V het Jaar 1409 verbood Koning wencel alle gehoofd

• BOEK zaamheid aan denzelven , waar in hus den Koning

Hoofd ft.
^^^^ ^y"' P^^cl^^" en fchriften onderfteunde tegen

na C. G. den Aartsbisfchop 'sbinko van Praag. Deze be-
jaaiio73.

j^jj^^g^^j ^ich bij den Koning over hus , die de
tot 1517. o j S3 ?

« fchandelijke zeden der Geestelijken zoo (tont berisp-

te, 's Konings antwoord was : „ Zoo lang als

Meester hus tegen ons, Leeken, predikte, hebt gij

u daar over verheugd; thans is het uwe beurt; gij

moogt nu ook te vrede zijn. '* Nu befchuldigde

SBINKO den Hervormer bij den Paus alexander

V, van wien hij in December 1409 last kreeg, om
te zorgen , dat enkel in de Kathedrale , Collegie -

,

Parochie - , of Kloosterkerken gepredikt werd , als

ook om te letten op allen , die de leere van wik-

LEF zouden voordragen, ten welken einde den Bis-

fchop vier Doctoren in de Theologie en twee Doc-

toren in het Kanonieke Regt werden toegevoegde

Nu beval sbinko , dat ieder een hem de fchriften

WIKLEF zou overleveren, hetwelk OOk HUS deed,

doch met verzoek , dat men hem de dwalingen , dia

daar in zijn mogten , wilde aanwijzen , dewijl hij

die dan ook verwerpen wilde. Doch de Bisfchop

met zijne Doctoren vonden het gemakkelijker, deze

Boeken , zonder meer omfi;andigheid , ten vure te

doemen. De Univerfiteit van Praag verzette zich

hier tegen, en de Koning liet sbinko vragen: of

hij waarlijk de fchriften van wiklef in het vuur

wilde laten werpen ? Waarop deze antwoordde ,

dat zulks zonder zijne bewilliging niet gefchieden

zoii. Evenwel liet sbinko in Julij 1410 meer dan

aco
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tiöo Deelen van die fchriften binnen zijn Paleis ver- V
branden, waar over onder het gemeen groute op- ^^^
fchuddingen ontftonden. De Koning zelve was ten Hoofdft.

uiterite verbitterd, hieronymus van Praag liet na C. G.

drie Karmeliier Monniken, die tegen wiclef ge- JoJ'^Jji^]

predikt hadden
,
gevangen zetten , en een' van de- —

zelven in den Moldau werpen , daar hij had moeten

verdrinken , indien niet een Ridder hem te hulp was

gekomen,

. Thans beichuldigde de Geestelijkheid hüs bij den

Paus als eeii Prediker van Ketterijen; hij werd naar

Rome ontboden , om zich te verantwoorden , doch

door het Hof belch.ermd wordende, ging hij niet

dervvaards. De Paus verklnardc hem voor een' Ket-

ter , verbood hem het prediken , en leide een Intev"

dict of verbod van. Godsdienst op elke plaats, daar

hij zijn verblijf zou hebben. Doch hus appelleerde

in het jaar 141 1 aan eene Kerkvergadering. Door

toedoen des Konings verzoende de Aartsbisfchop

SBiMCO zich met hem , maar overleed kort daar na.

.

Ondertusfchen gaf hös in het jaar 141 1 zijne Ge-

loofsbelijdenis aan de Univeifiteit over, waar in hij

beweerde regtzinnig te wezen, en ook geene oorzaak

geweest te zijn van het verdrijven der Duitfchen uit

Praag, hetwelk eenigen tijd te voren gebeurd was.

Evenwel paarde hij met zijne regtzinnigheid zijne

vrijmoedige gevoelens in verfcheidene gefchriften.

Dus beweerde hij, dat men de Boeken der Ketters

lezen , maar niet verbranden moest , ook verdedigde

hij wiKLEF in meer dan een gefchrift enz.

ïot hier toe had hus zich altijd tegen den Paus

XIX. Deel. Bb ver-
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V verzet in overeenltemming met zijnen Koning, maar

BOEK
jji het jaar 1412 ondernam hij eenen nieuwen aan-

Hoofdft. val op den Paus, zonder op des Konings onderfteu-

na C. G. ning te wacliten. Bij gelegenheid dat de Paus jo-

Jaario73,
^j^j^j-g xXill eenen kruistogt had uitgefch reven te*

jt gen LADISLAUS5 Koning van Napels, en daar bij

aflaat beloofde, aan allen, die daar deel aan:namen,

beweerde hus, dat zulks ftreed tegen het Christen-

dom, dat men Christenen tegen Christenen aanhiifte,

dit deed hij zelfs openlijk in een openbaar Dispuut,

waarbij de toeloop des volks verbazend groot was.

Als eenige oude Doctoren hier hus zochten te over-

tuigen , en hem raadden , liever naar Rome te gaan^

om met den Paus te disputeeren, en hem ondank»-

baarheid verweten, begon het volk te morren, het-

welk HIJS zocht te ftilien, maar hieronymus , na

in eene lange rede de ftelling van hus verdedigd te

hebben , befloot met de woorden : Wie het met ons

houdt, volgt ons ! ik en hus willen op het Raadr

huis gaan , en den Raad onbefchroomd in het aanr

zigt zeggen, dat de Pausfelijke Bulle en Aflaat on-

legtvaardig is.

Het volk was nu geheel onrustig. Op eenen Zon-

dag werden de Predikers in verfcheidene Kerken

door Studenten en Ambachtsgezellen geftoord; mea

fchold hen voor leugenaars en bedriegers, en dea

Paus voor den Antichrist , omdat hij het kruis tegen

Christenen liet prediken. Drie van deze onrustige

hoofden werden gevat en door den Raad ter dood

veroordeeld, en ook, nieitegen (taande de voorfpraaü

van HUS, onthoofd. Het volk rotte bijeen, naoi

d€
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de lijken met geweld en begroef ze in de Bcthle- V
heraskapel. Men noemde hen Martelaren, hus zei- ^^^-^

ve gaf hun in eene preek dien eernaam. De Koning HooiUft.

verklaarde zich eindelijk ook tegen deze prediking "^ C. G.

van den kruistogt en de aflaten, en fchreef daarover jT^^y.'i'

aan den Paus. .

Duurzamer en gewigtiger gedenkflukken dan al

deze bewegingen waren de fchriften, welke hus ten

dezen tijde opftelde en in het licht gaf, deels tegen

den Paus en de Geestelijkheid gerigt, deels als ver-

dedigingen en wederleggingen van hetgeen tegen hem

werd ingebragt. Eenige dezer fchriften fchijnt hij

opgefteld te hebben, nadat hij Praag in het jaar

1413 verlaten had. Men verhaalt, dat hij zich toen

te Husfinecz, zï}ne geboorteplaats, onthouden, en

voor vele Toehoorders gepredikt heeft, en ook ge-

roemd zou hebben, Rome zulken oorvijg te w^illen

toebrengen, dat men er na honderd jaren nog de

blijk van zien zou.

Men deed nu eene poging tot herftelling van den

vrede, maar terwijl men daarmede bezig was, kwam-

er tijding, dat wiklefs fchriften te Rome in eene

Kerkvergadering in het jaar 14 13 veroordeeld , en hus ,

omdat hij op de indaging , van wege den Paus , niet

verfchenen was, in den ban was gedaan. Ook fchreef

de Kanfelier gerson aan den tegenvvoordigen Aarts-

bisfchop coENRAAD vau Praag, dat men het on-

kruid van den akker des Heeren moest uitroeijen, en

daartoe zelfs de wereldlijke rnagt te hulpe moest ne»

men. Men verwierf daartoe ook des Konings be-,

williging, de Aansbisfchop fprak over de Ihd Praags

Bb a uit-
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V uitgezonderd het gedeelte, waar het KoninkUjleStot

^^^ lag , het Interdict uit. hus , nu van den Koning

Hoofdih verlaten, was genoodzaakt, eene andere toevlugts-

na C. G. plaats op te zoeken, en begaf zich, uit Praag,

jo,. j^j^' gelijk gezegd is', naar Husjinecz, en beriep zich

?j van het onregtvaardig vonnis van den Paus op Chris-

tus zeiven.

Eer HUS de hoofcifiad Praag verliet, fchreef hij

in het jaar 14 13 zijn beroemd Boek over de Kerk^

en de dwalingen , welke daaromtrent plaats hadden

,

behalve andere gefchriften tegen den Beeldendienst

,

tegen de Monniken, tegen de menfchelijke Overle-

veringen, over den Antichrist, tegen de aanroeping

der Heiligen enz,

Kerkver- Schriften en Predikatien van dezen inhoud, en de
gadennü;

jigrenieene goedkeuring, welke hus in geheel Bohc-
van Kon- & ^ »' »

ftans. nien en zelfs aan het Koninklijk Hof gevonden had

,

maar voornamelijk de wrok en haat der Geestelij-

ken, moesten de aandacht der Kerkvergadering te

Konftans opwekken, welke in Ociober 1413 uitge-

fchreven was. Doch hus , volkomen overtuigd

,

dat hij, zonder het geloof zijner Kerk aan te tasten,

alleen de misbruiken in dezelve had aangewezen

,

had beHoten, zich voor deze en alle andere Kerk-

vergaderingen tegen alle befchuldigingen te verdedi-

gen. Hoorende, dat de Aartsbisfchop van Praag

in Augustus 14 14 zoodanige vergadering zou hou-

den, liet hij zich daar vinden, maar de Aartsbis-

fchop liet hem weten, dat zijne tegenwoordigheid

onnoodig was, alzoo er geene klagten tegen hem

waren ingebragt; hij liet zich daar van een getuig-

• fchrlft
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ichrift geven , en verzocht een dergelijk van den V
Koning , zelfs verklaarde de Pausfelijke Kettcrmees- ^^^
ter in Bohemen^ de Bisfchop van Nazareth ^ fchrif- Hoofdfl.

telijk, dat hij, in verfcheidene gefprekken met hus, "^ C. G.

denzelven altijd een' regtzinnig Leeraar gevonden had.
\^^ 151 7!

Op het verzoek van hus vraagden ook de Land- —
(lenden den Aartsbisfchop hier over, en kregen het-

zelfde antwoord.

Keizer sigismund, die de algemeene Kerkvcrga- hus reist

dering te Konfiam bewerkt had, ora een einde van
""^'"^^o"

de Pausferyke fcheuring te maken, wenschte tevens,

al de bewegingen in den Godsdienst geftild te zien,

dewijl hij, na den dood van zijnen Broeder wen-

cel, deszelfs opvolger in Bohemen zijn moest.

Hij ontbood derhalve hus voor de Kerkvergadering,

en begeerde van zijnen Broeder, hem te zenden.

Deze, die thans gunfciger dan ooit van hus dacht,

gaf hera drie der aanzienelijkfle Edellieden tot ge-

zelfchap mede, beval hem aan de Vaderen van het

Concilie aan, en verzocht van den Keizer een vrij-

geleide voor hem. hus zelve, die ^tn uden Oc-

tober 14 14 de reize aanvaardde , fchreef vooraf aan

zijne Bohemtrs , hij had hun Gods woord voorge-

dragen ; in deze van hem ontvangene waarheid mog-

ten zij ftandvastig blijven ; hij verwachtte wel te

Konftam van zijne vele en magtige vijanden, wier

getal grooter zijn zou, dan Christus zelve gehad

had, veel valsch getuigenis tegen zich; maar hg

verliet zich op den bijfland van God , dat hij hem

niet alleen genoegzaam bijflaan, maar ook hem met

een vrolijk gemoed verzoeldng, gevangenis en eenen

Bb 3 fma-



390 KERKELIJKE
V fmadelijken dood, naar het voorbeeld der Zaligmaker,

BOEK 20U kunnen doen lijden; het was toch onmogelijk,

Hoofdft. dat diegeen, die in God gelooft, en in zijne waar-

na C. G. heid blijft , zou kunnen verloren gaan ; alleen mog-

lll^lVjf ten Zij God bidden, dat hij hem door zijnen geest

» in deze waarheid bevestigde, en zelfs zijnen dood

bevorderde, indien Gods eer daar door geprezen

zou worden; maar zou het tot zijn welzijn ftrek-

ken, dat hij tot hen terug keerde: zoo wenschte

hij, dat zulks zonder kwetfing van zijn geweten ge-

fchieden, en dat hij meer en meer leeren mogt, de

leere van den Antichrist te verdelgen, en aan zijne

Broederen een loffelijk voorbeeld ter navolging na

te laten.

Eerst bij zijne komst te Neurenberg ontving hus

den Vrijgeleibrief van den Keizer sigismund , welke

te Spiers was uitgevaardigd, bij welken de Keizer

verklaarde, dat hij den eer^amen M. hus, die de-

zen vertoonde, en op de algemeene Kerkvergadering

naar Konflans reisde , in zijne en des Heil. Rijks

,

hoede en befcherming genomen had; en ook tevens

alle Stenden, Overheden en Onderdanen des Rijks

beval, hem wel te ontvangen, zijne heen- en we-

derreize te bevorderen , en , als het noodig ware

,

hem met een bijzonder geleide te voorzien. Dus

kwam HUS den 3den November 1414 te Konftans

aan; alwaar hij den volgenden dag door twee van

zijne reisgenooten , de Meeren van chlum en lac-

ZENROK den Paus joannes XXIII zijne aankomst

liet melden, met verzoek, daar hij reeds een Kei-

zerlijke v/ijgelciie had, dat de Paus hem ook te

Kon*
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Kbttfians zijne befcherming mogt verleenen. Hij zal V
daar voilig zijn, al had hij ook mijn' Broeder ver- *°^
moord , was het antwoord van den Paus.

'

' Hoofdfti

Inderdaad .ich^en hij ook de eerfte dagen geen ge- na C. G.

vaar te vreezen te hebben, de Paus hief zelfs den l!!^^'?!^*

tegen hem uirgefproken' ban weder op, alleen liet -

hij hem verzoeken, de Mis nergens bij te wonen,

om de ergernis van het volk te verhoeden. Daar

zijn ook onder de Averken van hus nog twee Pree-

ken voorhanden , welke hij voornemens was te Kott'

ftam te houden, de ééne ter aanprijzing van vreede

en eenigheid in de Kerk.

Doch de gelegenheid om deze Preeken te houden Huswordc

was hem fpoedig afgefneden. Twee Godgeleerden gcvangea

van Praag, en een Profesfor, steven palecz,

voorheen zijn vertrouwde vriend, en een Parochie-

priester, MicüAEL DE CAUSis, hadden zich van

Praag naar Konftans begeven , om hus te befchul-

digen , en ftelden hem daar openlijk als een* Ketter

voor, terwijl zij aan den Paus en de Kardinalen uit-

trekfels van dwaalleeringen uit hus fchrifren overle-

verden. Hij werd daar op voor den Paus en eenige

Kardinalen ontboden , een van welken hem voor-

hield, dat hij wegens Ketterijen befchuldigd was.

HUS antwoordde, dat hij liever wilde derven, dan

zich van geloofsdwalingen bewust zijn , en dat hij

bereid was , ketterfche gevoelens te verbeteren , wan-

neer hem dezelve werden aangewezen.

Evenwel werd hij nog denzelfden dag , den sSften

November 14 14, gevangen genomen. Zijn getrou-

we en ijverige vriend chlum fpoedde ijllings naar

D b 4 den
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V den Paus, zich beklagende over deze fchreeuwende
lOEK trouweloosheid, doch hij moest zich met de ont-

Hoofdft. fchuldiging laten afzetten: dat dit niet pp bevel van

na c. G. den Paus gefchied was , die zich zelven veel meer

toti<^7 in de magt der Kardinalen en Bisfchoppen bevond.

~ Nu leverde biichael de causis eenige befchul-

digingen bij den Paus in tegen hus, waar op de

Paus eenige Prelaten loiKommisfarisfen in dqze zaak

benoemde, zonder dat aan hus, hoewel gevangen

en daar bij ziek , vergund werd , zich van eenen

Zaakwaarnemer te bedienen. Integendeel werden

overal getuigen tegen hem opgezocht, die men on-

der de Geestelijkheid ligtelijk vond. Met dit alles

bleef HUS bedaard genoeg, om in zijne gevangenis

verfcheidene kleine fchrifcen op te (lellen, onder an-

deren een: de Sacramento corporis et fanguinis Do-

mini , in hetwelk hij de Transfuhflantiatie volkomen

belijdt, gelijk er ook in de overige toen opgeftelde

ftukjes niets gevonden wordt , hetwelk van het toen-

malig Kerkelijk Geloofsftelfel afweek. Bij de Kom-

misfarisfen in de zaak van hus voegde de Paus nog

eenige Godgeleerden, en onder dezen ^q\\ verklaar-

den doodvijand van hus, den bovengenoemden pa-

LECZ.

Keizer sigismund was thans nog niet te Konflam

tegenwoordig. Hij kwam er eerst op Kersnacht des

jaars 1414. Dewijl chlum zich ondertusfchen fchrif-

telijk bij hem beklaagd had over het fchenden van

het Keizerlijk vriigeleide , toonde de Keizer zich

misnoegd, en beval hus te ontflaan ; maar de Paus

belette de uitvoering hier van, en bezwaarde zich,

dat
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dat Hus, die op zijn last in licchtenis genomen V
• was, door den Keizer, die befchermer der Kcrkver- ^^^^

.gadering was , vrij zou wezen. Behalve chlum HooVdft.

vervoegden zich ook de Boheemfche Grooten bij den '^^ C. G.

Keizer met hunne klagren , zoodra zij het gevangen- '0^1^17

nemen van hus verfliaan hadden , hem voorflellende -

den hoon, welke der Keizerlijke Majefteit, door het

fchenden van het vrijgeleide , was aangedaan. Doch

de Geestelijkheid had den Keizer reeds omgezet. Zij

hadden hem uit het Pausfelijk Regt met vele woor-

den bewezen , dat hij niet verpligt was , de aan hus

gegevene plegtige beloften te vervullen, dit gaf de

Keizer aan hus zelven te kennen , dat eenige lieden

beweerden, dat hij geheel niet geregtigd was, om
den genen te befchermen , die een Ketter of van

Ketterij verdacht was. Bovendien ziet men uit eenen

Brief, welken de gevangene hus naar Bohemen

fchreef, dat men hem daar reeds voor het vrijgelei*

de des Keizers had gewaarfchuwd , en hem voor-

fpeld, dat deze Vorst hem aan zijne vijanden zou

overleveren ; en dat hij zekerlijk zou veroordeeld

worden. Mert heeft de Kerkvergadering zoeken te

verfchoonen , dat zij niet beweerd hebbe , dat men

de Ketters geen geloof behoeve te houden , dan on-

der eene bepaling, te weten, hi zoo verre zulks tot

nadeel van het Katholijk geloof zou verfirekken ;

doch, dit is inderdaad niet meer dan een uitvhigt.

Men twijfelde in deze eeuw, volgens het Kerkelijk

Regt, er niet aan, dat alle zoogenoemdc Ketters ra-

deelig waren voor het Katholijk geloof, waarom men

hun maar al te ligt alle burgerlijke regten ontnam.

B b 5 Den
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•V Den aoden Maart 1415 ontvlugtte de Paus, gelijk

^^ wij elders verhaald hebben , uit Konflam naar Zwit-

Hoofdft. ferland; de wacht, welke hij aan hus gegeven had,

na C. G. verliet hem , en deze vatte de hoop op van vrijge-
Tanrio73

tot 1517! ^^^^^ ^^ zullen worden. Maar hij werd-jgan dipi

Bisfchop van Konflans overgeleverd , die hem op 7^
HiERONY-

veij^erkt Kasteel Gottlehcn liet brengen. Korten tijd
MUS van ° '

Prnag daarna kwam zijn vriend hieronymus van Pr^ag
wordt ge- j-g Konflans aan. Hij had zijnen vriend beloofd

,

Konftans ^^™ ^^"^ ^^"^ onderfleuning te zullen nskomen

;

gebragt. evenwel vertoefde hij niet lang te Konflans^ maar

verzocht in het naburig Ueherlingen den Keizer om
een vrijgeleide, opdat hij zich tegen alle befchuldi-

gers zou mogen verdedigen ; maar dit werd hem

ronduit geweigerd. Hij verzocht hetzelfde aan de

Kerkvergadering, maar deze wilde het niet tot zijne

vrije terugreize uitflrekken. Doch als hij openlijk

bekend maakte, dat hij voornemens was, te Kon-

ftam te komen , ten einde zich te verdedigen , en

dat het onregtvaardigheid zou zijn , hem daar eenen

Vrijgeleibrief te weigeren, vaardigde de Kerkverga-

dering den i7den April 14 15 den volgenden Vrijge-

leibrief voor hem af. Zij daagde hem daar in bin-

nen veertien dagen ter verantwoording, met verze-

kering, dat hem in alles gcregtigheid zou gefchie-

den; waar toe wij u ook, zeggen de Vaders, tegen

alle geweld , doch altijd onbenadeeld de geregtig-

heid, al ons veilig geleide, zoo veel ons aangaat,

en het regtzinnig geloof vereischt , aanbieden en >

fchenken. Aan zoo dubbelzinnige en onvoldoende

verklaring zou hieronymus niets gehad hebben.

Hij
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Hij 11ad er ook niets aan, eenige dagen daar na, "V

werd liij, hetzij dat hij naar Bohemen heeft willen ^'^^

keeren , of dat hij onderweg het lot van zijnen Hoofdfï,

vriend wilde afvvacliten, te Hirfchau in den Opper- ^^ C. G,

palts gevangen genomen, en in ketenen naar Kon-^^^^
\-k\i\

ftam gebragt. —
Vergeefs arbeidden de Bohemers ten voordeele van

hunnen geliefden hus. De Bohemers^ die zich te

Konftam bevonden, leverden den I4den Mei 141

5

een fmeelcfchrift aan de Kerkvergadering in, waar in

zij aandrongen op het fpoedig afdoen zijner zaak,

met koene voorllellen van de trouwelooze behande-

ling, aan hus gefchied. De vergadering gaf hini

ten antwoord; dat hus niet op vrije voeten gefield

kon worden ; dat men zijn vrijgeleide niet gefchonden

had, alzoo hij hetzelve eerst veertien dagen na zijne

gevangenneming gekregen had. (Dit was eene open-

bare onwaarheid .') dat hij niet onverhoord en onver-

oordeeld gevangen was genomen , alzoo de Paus

hem te voren reeds naar Kome ontboden , en dewijl

hij niet gehoorzaamde , hem als zoodanig in den

ban gedaan had, welken ban hus veracht had. (hus

was door ziekte verhinderd geweest, om naar Rome

te gaan, en tegen den ban had hij geappelleerd;)

ook zeide de vergadering, dat hus zich verftout

had, te Konflain te prediken. (Dit was ook nooit

gebeurd. ) De Boheemfche Heeren merkten dit alles

aan in een nader verzoek fchrift, waarin zij eischten,

dat HUS vrijgelaten worden , en dus te regt zou

ftaan , verbindende zich voor hem als borgen, dat

hij niet ontvlugten zou. Het antwoord was, dat

de
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V de vergadering geene borgen kon aannemen, dewyl
BOEK

eeii luau gjg ^us geen trouw noch geloof had. Doch

Hoofdfl: zij bepaalde den 5den Junij 1415 tot zijn verhoor,

na C. G. De vergadering was echter geenszins voornemens,

10^1^17 ^^^ openlijk te verhooren, dewijl zij hem reeds als

p eenen Ketter aanmerkte, zij wilde hem oordeelen

volgens uittrekfels uit zijne fchriften , of hem tot

herroeping van de hem te last gelegde Ketterijen

noodzaken. Men beproefde daartoe aanzoeken bij

hem in zijne gevangenis , doch vergeefs, hus werd

dan op den bepaalden dag naar Konftans gebragt,

om voor de vergadering te verfchijnen; deze hield

zich , eer hij binnen gebragt werd , bezig met het

lezen der befchuldigingen tegen hem, om hem vol-

gens dezelve te veroordeelen ; dit werd hun echter

van wege den Keizer belet, en hus werd binnen-

geleid, doch toen hij ter zijner verdediging wiide

fpreken, ontfiond er zulk een geraas en gefchreeuw

tegen hem , met fchelden en fpotten , dat hij genood-

zaakt was, te zwijgen.

Op de volgende zitting was de Keizer zelve te-

genwoordig, om de rust en orde in de vergadering

te handhaven, en nu kon hus zich verantwoorden,

gelijk hij met bedaardlieid en kracht deed. Dea

volgenden dag, den Bllen Junij 1415, werden aan

HUS, die nu weder voor de vergadering gebragt

was, eindelijk al de dwalingen ter hand gefteld,

over welke hij befchuldigd werd, 39 artikelen uit-

makende, onder welke echter flechts weinige wa-

ren , die eigenlijk de leere des geloofs betroifen , en

onder die weinige heefe men moeten erkennen, dat

geen
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geen fpoor van eigenlijke Ketterij zigtbaar was. hus V
verantwoordde zich up eene deftige wijze , en werd ^^^^

toen naar de gevangenis terug gebragt. Het tooneel Hoofdft.

werd beOoten , door eene heel onverwachte verkla- na C. G.

ring des Keizers, die hiermede zich buiten zijnen ||^^'^j°'^^'

kring waagde, dat hij hus fchuldig en des doods

waardig vond; dat bij behoorde verbrand te wor-

den, indien hij niet wilde herroepen, en dat men

alle zijne vrienden te Kouftans^ bijzonder hierony-

MUS, met gelijke llrengheid moest ftraffen.

De volgende dagen leidde men zich met ijver

toe, om HUS tot herroeping te bewegen, waar toe

hem verfc heidene ontwerpen werden voorgelegd in

zijne gevangenis; onder anderen een heel gematigd

door den Kardinaal van Ostia
^ joan van brocni,

maar niets kon hus doen wankelen. I\]en ziet in-

tegendeel uit zijne Brieven , hoe zijne liefde tot de

waarheid onwrikbaar ftandvasiig bleef, zonder door

eenige vreeze voor den dood verwrikt te worden.

Kort voor zijnen dood nam hij ook met eenen Brief

fchriftelijk affcheid van zijne vrienden in Bohemen ^

met vermaningen en vertroostingen.

De Kerkvergadering, vergeefs beproefd hebbende, "uswordt

de ftandvastigheid van hus te doen wankelen , ging
[,^JJ.^^q°

eindelijk , na zijne Boeken ten vure verwezen te heb- dceld en

ben, op den 6den Julij 1415 over, tot zijne veroor- ^^'^^'^^^*^

deeling. Men bragt hem voor de vergadering, en

hs een aantal fteilingen van wiklef voor, die men

verwierp, en vervolgens de meeste dwalingen, van

welke HUS befchuldigd was. Hij wilde tusfchen

beide fpreken, maar men gebood de geregtsdienaars

hem
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V hem tot zwijgen te noodzaken , en hem werd vef*

BOEK volgens het doodvonnis aangekondigd. Vergeefs

Hoofdfl. wilde hij de onbillijkheid van dit vonnis aanwijzen,

na C. G. door te betuigen , dat men hem zonder rede hard-

tot 1517.' nekkigheid te laste leidde , alzoo hij altijd bereid ge-

»—— weest was dwalingen te herroepen, indien dezelve

hem bewezen waren. Vergeefs! waarop hij God op

zijne knieën bad , dat hij aan zijne vijanden hun on-

regtvaardig vonnis vergeven wilde. Vervolgens' oitt*4'

wijdden hem eeriige Bisfchoppen , hem onder her-

haalde vervloekingen alle teekenen van het Priester-

fchap ontnemende , en verklarende , dat hij van de

Christelijke Kerk afgefcheiden nu onder de Wereld-

lijke Magt ftond. Na dit alles zetten zij hem eene

hooge papieren muts op van drie ellen lang , op

welke drie Duivels gefchilderd waren , met het op-

fchrift: dit is een Aartsketter. Tevens zeiden zij:

Wij geven uwc ziel over aan de Duivelen der hel.

En ik , antwoordde iius : bevele ze aan mijnen Meere

JEZUS CHRISTUS !

siGiSMUND, die zich niet had kunnen onthouden

,van fchaamrood te worden, toen hus voor de ver-

gadering zich beklaagd had over het fchenden van

,: het vrijigeleide , en daarbij den Keizer ftijf in het

j
wezen had gezien , kon van zich verkrijgen , om bij

^deze tooneelen tegenwoordig te zijn. De Keurvorst

van den Fa/iz, lodewyk, moest de wagt gebie-

den, die de geregtsplaats moest bezetten. Toen

Hus derwaarts gebragt werd, zag hij zijne Boeken

verbranden, en glimlachte, tevens aan het volk ver-

zekerende, dat hij nooit overtuigd was geworden

van



GESCHIEDEN IS. 399

van de dwalingen , om welke men hem veroordeeld V
had. Zijne lagtfte redeueu waren gebeden, bijzon- ^^!^

^

der deze bede : I» uwe handen bevele ik mijnen Hoofdfï.

geest! eene voorbidding voor zijne vijanden , dat "^ C. G.

God het hun wilde vergeven, en andere godzahge J^j\°j^|
gevoelens. Toen hij reeds aan den paal gekluisterd

was, reed de Keurvorst lodewyk naar hem toe,

om hem nogmaal te vragen , of hij zijne Ketterijen

wilde afzweeren? maar kreeg van iius tot befcheid:

dat hy zijne. Jeere met zijnen dood wilde verzege-

len,. Nu weixl de, houtftapel aangefloken, en hus

ftierf , . onder het aanhoudend aanroepen der barm-

hartigheid van CHRISTUS. Zijne asfche en over-

bUjffelen, als ook zijne verbrande kleederen werden

in den Rhy» geworpen , opdat zijne aanhangers die

niet als een heiligdom zouden vereeren. In later

tijden heeft men verhaald , dat hij zijne vijanden in

zijne laatfte oogenblikken zou. uitgedaagd hebben ^

om na honderd jaren Z2lï\ God en hem van hunne

wreedheid rekenfchap te geven ; als ook , dar hij ge-f

zegd ; zou hebben ; Thans braadt gij eene gans

,

(met toefpeling op zijn* naam hus,) maar na hon-

derd jaren zal er eene zwaan komen, die gij niet

zult kunnen verbranden. Vertellingen, welke zelfs

door .penningen zijn voortgeplant, doch van welke

^e tijdgenooten niets weten.

- Dit was. het einde van dezen waardigen man, om-

trent wien men in later tijden de vraag gedaan

beeft, zelfs onder Roomfche Schrijvers, op welken

grond, om welke misdaad de Kerkvergadering hem

ten



400 K E R K E L IJ K £

V ten vure veroordeeld heeft? Hoe het zij, hus vva«

BORu jn hej QQg (jgj. vergadering, velen van wier lederi

Hoofdil. bovendien uit andere oorzaken zijne vijanden waren ^

ra C G. eens vooral een Ketter , en wel een hardnekkig Ket-

l^^'^j^^^' ter; de Kerk tegen te ftaan , van hare voorfchrif-

1, ten , regten en voordeelen af te wijken , en volftan-

dig eene blinde gehoorzaamheid aan hare uitfpraken

en oordeel te weigeren , was eene onvergeeflijke

misdaad, die den dood niet ontgaan kon. V^oorts

was HUS meer een Hervormer der Zeden en der

Geestelijkheid , dan wel der Leere , waar in zelfs

WiKLEF hem ver vooruit was. Doch hier in, kwa-

men deze beide Hervormers overeen , dat zij enkel

en alleen de Heilige Schrift als de bron der God-

geleerde kennis wilden gehouden hebben, en alle

Pausfelijke en menfchelijke voorfchrifcen en gezag in

zaken des geloofs verwierpen. Ook kan men niec

ontkennen , dat de gezindheid en gevoelens , zoo

wel als de zeden van hus, waarlijk edel en Chris*

telijk geweest zijn. De gekende en erkende waar-

heid ging bij hem boven alles , zelfs boven het

behoud van zijn leven; hij vermaande zijne vrien*-

den, om alles voor dezelve te dulden, en verfterk-

te zich zelven met hen door het vertrouwen , dat

God na hein andere mannen zou verwekken, die

de mishandelingen van den Antichrist nog meer

,

en zelfs met gevaar van hun leven , ontdekken zou-

den. Deze zijne gevoelens vertoonen zich ook al-

lerwege in zijne Brieven en andere Gefchriften

,

welke hij in eene aanzienelijke menigte, fchoon de^

zei-
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feelve niet wijdloopig of uitgedrekt zijn, nagelaten V
hecrr, gelijk zij ook afzonderlijk en zamen verza- ^.^^'^

meld herhaalde keeren in druk zijn uitgegeven. Hoofdft.

Groot was de ontlleltenis en beweging , . welke de '^^ ^* ^»

, , ,. .. 'f ^' jnario73.
dood van hus en die van zijnen vriend uierony- [q^ j^j^^

MUS, welken zij nu ook verwachteden , in Bohemen

il' veroorzaakten. Zijne aanhangers onder het volk
"'^''^'"^*

1' kwamen bijeen in hunne geliefde Bethkhennkapel , Bohe-

en verklaarden de beide mannen voor Martelaren ,
mersover

. n . 1 11-. 1.-. den dood
nie_t een befluit, om hunne gedachtenis jaarlijks te vamius.

vieren. De Koning wenzel zelve was misnoegd,

en verliet zijne hoofdftad , uit vreeze van nog he-

viger onrusten. Omtrent 60 Boheemfche en Mora^

vifche Grooten deden der Kerkvergadering in eenen

Brief van den aden December 1415 de levendigfle

verwijtingen, met betuiging, dat zij bereid waren ,

om de wet van Christus, en alle derzelver godza-

lige en ftandvastige Leeraren , met lijf en leven te

obefchermen.'

Ondertusfchen ging de Kerkvergadering ijverig hierony-

voort met de zaak van hieromymus van Praa^ ,
^"^ "^"^

en fpande alle kunden in, om hem tot herroeping wordt te

van zijne gevoelens te bewegen. Hij was reeds den ^'^^ S"^-

ssften Mei 14 15 in -«ene van hare Congregarien ver- horro'epc

hoord, of liever befchuldigd geworden. De K;in- zijnege-

felier gerson dacht laaghartig genoeg, om hem, ^°^^^°^*

als een Realist , fommige wijsgeerige gevoelens te

verwijten , anderen noemden andere dwalingen op.

HiERONYMUS bcantwoordde hen met defngheid; en

als fommigen fchreeuwden : Hij moet verbrand

XIX. Deel. Cc wor-
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V worden! zeide hij: Als u mijn dood behaagt, in

BOT.K 'sHeeren naam ! Een nader onderzoek moest hij

Hoofdft. '^^^ ipden Julij ondergaan , waar van men niets

na C. G weet, dan dat hij belijdenis deed van de Transfub'

tot"-i7 fi^^^^^^^^' Eindelijk bewilligde hij , waarfchijnelijk

der lange gevangenis moede , in den eisch van het

Concilie. Den laden September verwierp hij in een

bijzonder gefchrifc de ftellingen van wiklep en hus,

die door de vergadering veroordeeld waren , even-

Wel met die bijgevoegde bepaling, dat hij hiermede

geenszins iets nadecligs wilde beweeren van den per-

foon van hus , zijne goede zeden , en die vele hei-

lige waarheden, welke hij van hem gehoord en ge-

lezen had. Deze bepalingen voldeden der vergade-

ring nietj hij moest dus den asften September 1415

eene algemeener en krachtiger herroeping voorlezen,

waar in hij alle Ketterijen verwierp, en voornamelijk

die van wiklef en hus, zoo als de vergadering die

^ veroordeeld had.

Op dezen dag werden ook twee befluiten der ver-

gadering voorgelezen , betreffende het vrijgeleide ,

aan Ketters; het eerfte was meer algemeen; wan-

neer de Keizer of andere Vorsten vrijgeleide aan

Ketters gegeven hebhen , zoo zal dit voor het Ka-

tholijk Geloof en het Kerkelijk Regrsgebied niet na-

deelig kunnen zijn; het behoort den Kerkelijken reg^

ter niet te hinderen, in het onderzoek der dwalingen

van zulke lieden , en in hen behoorlijk te ftraifen

,

Vvanneer zij hardnekkig blijven , gefteld ook , dat zij

enkel in vertrouwen op het vrijgeleide op de gerigts-

plaats
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plaats gekomen waren. Het tweede befluit had bij- V
zondere betrekking op hus. Dewijl eenige neuswij- *<^^*

zen of kwalijkgezinden , zoo luidde het, den Keizer Hoofdft.

en de Sijnode gelasterd hadden, dat dezen aan dien na C. G.

Aartsketter den verleenden Vrijgeleidebrief wederreste- J^^'^^^^S»
•"^ ° tot I5I7»

lijk en onbetamelijk verbroken hadden
, „ daar toch .

„ dezelve, als een halftarrig vijand des waren ge-

5, loofs, zich zulk een voorregt onwaardig gemaakt

„ had , en hem volgens het natuurlijk , Goddelijk en

^ menfchelijk regt, geene trouwe noch belofte, tot

„ nadeel van dat geloof, mogt gehouden worden;*'

zoo verklaart de Sijnode , dat de Keizer , niettegen»

ftaande dit vrijgeleide, ten aanzien van hus gedaan

had, wat hij kon en moest doen. Elk onpartijdige

zal wel oordeelen, dat deze verdediging niet alleen

veel te laat kwam , maar ook het gevangennemen

van HUS, voordat hij nog verhoord was, niet ont*

fchuldigen kan.

HiERONYMus, Opdat wij tot hem wederkeeren
, jnERONr-

kreeg na zijne herroeping wel eene zachtere gevan • ^^^^^s trekt

ge nis , maar er kwamen nieuwe punten van befchul-
roepindn

di;^ing tegen hem in, waarom hij op den 23fl:en en

aóften Mei op nieuw verhoord werd. En toen hij

op dien laaiften dag volkomene vrijheid ontving, om
zich te verdedigen , deed hij zulks met ongemeene

welfprekendheid , en eindigde met eene heel onver-

wachte verklaring ; dat de vrees voor den dood hem
zijne herroeping en de veroordeeling der fchriften

van HU8 had afgedwongen , maar dit was tegen

zgti geweten gefchied , hij erkende veel meer de leer

Cc a en
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V en het leven vim kus voor heilig en regtmatig, étï

BOEK gygi^ 200 oordeelde hij van wjklef.
IX.

Hoofdil. ^^^^^ "^^'^'^ ^P'"^'^ HiERONYMUS zich zelvcn het

na C. G. vonnis des doods uit. Hij werd ook werkelijk deil

ton^Ir' 3°^^" ^'^^^ ^4^^ weder voor de vergadering ge-

bragt, en ter dpod gedoemd, en aan de Wereldlij-

Hij wordt
j^g Overheid overgegeven. Na het uitfpreken van

deeld en dit vonnis , zette hij zich zelve de voor hem be-

verbrand, ftemde , en met duivelen befchilderde papierenkroon

op, en zong, terwijl men hem naar de geregtsplaats

leidde, de Apostolifche Geloofsbelijdenis en Gees-

telijke Liederen. Aan den paal gebonden, zag h^

een' Boer, die een arm met hout aandroeg, bij zij-

ne houtmijt , waar op hij lagchende zeide : „ ó

heilige eenvoudigheid ! wie u bedriegt , heeft duizend-

voudige zonde !
'* De beul wilde den houiflapel

achter zijnen rug aanfteken, opdat hij niet zou ver-

fchrikken, als dit voor zijn gezigt gefchiedde, maar

HIERONYMUS verzocht , dat het van voren gefchie-

den mogt, naardien hij zeker hier niet vastgebonden

ZOU zijn , als hij voor het vuur gevreesd had.

Thans ving "hij weder aan te bidden en te zingen

,

tot dat de vlammen hem verteerden. De vermaarde

poGGius, een ooggetuige, verzekert in zijnen be-

kenden Brief, dat geen Stoïcijn ooit den dood zoo

ftandvastig ondergaan heeft, naar welken hij zelfs

fcheen verlangd te hebben , en noemt hem een voor-

treffelijk man, als men zijn geloof uitzondert. Dit

mag nu, zegt hij, trouweloosheid of hardnekkigheid

geweest zijn, hoe het zij, hij had geheel het voor-

ko
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'komen van eenen Wijsgeer, wien noch mucius noch V
socRATES gelijk kwamen. Hetzelfde bekent ook °°^*

AENEAS SYLVius , dic zich tcvcns op den Brief van Hoofdft.

POGGHJS beroept. "^ ^- ^'

Dus had de Kerkvergadering de hoofden der //^^- ^^^'j^^^]

fiten ^ gelijk de aanhangers van hus met den tijd

genoemd werden , wel uit den weg geruimd , maar -j*

^ j| g]

de partij zelve werd door wraakzucht des te ge- men,

luchter. Twee krijgszuchtige aanvoerders (lelden

zich aan derzelver hoofd, nicolaus, Heer van Z/^/^-

finecz^ geboorteplaats van hus, en joan ziska of

ZiscHKA , ( de eefioogige , omdat hij een oog in het

gevecht verloren had.) De Kerkvergadering nam

wel ftrenge belluiten, en maakte met den Keizer si-

GisMUND ontwerpen, om dezen aanhang te onder-

drukken en uit te roeijen, maar te vergeefs; alles

fchikte zich in Bohenien tot vijandelijkheden tusfchen

de twee groote partijen , de Hmftten en Roomsch-

Katholijken. De uitbersting zou echter bij het Ie»

ven van Koning wenzel waarfchijnelijk niet ge-

beurd zijn, maar de Kardinaal-Legaat van den nieu-

wen Paus MARTIN V, in Bohemen, hebbende de

Kerkvergadering te Konftans in Mei 141 8 een einde

genomen, deed den gevreesden opdand verhaasten,

daar hij behalve een* Parochiepriester nog een ander

perfoon , waarfchijnelijk beide Hmftten^ deed ver-

branden. Thans verzamelde ziska, met wien ni-

colaus van Husfinecz zich verbond, eene menigte

Bohemers , van dezelfde gevoelens , welke weldra tot

g^n^.ge^^l van,,3o of 40,000 aangewasfen, op eenen
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V berg digt bij de ftad Aust 'm den Bechiner Kreitz

BOEK 2ich nederfloegen, en het Avondmaal op hunne wij-

Hoofdft, ^^ vierden. Op bevel van ziska bouwde ieder op

na C. G, de plaats, waar zijne tent geftaan had, een huis,

ïon^ir ^^^^ "'' ^"^ fchielijk eene nieuwe ftad ontftond,

i die men Tabor noemde, welk woord bij de Bohe-

ffjers eene tent beteekende, en deze ftad gaf den

naam van Taborhen aan de ijverigfte aanhangers van

Hus. Met eene bende van deze heethoofden trok

ZISKA in het jaar 14 19 naar Praag , waar zij zoo

vele vrienden vonden. De Koning week uit de ftad

naar een naburig Slot of Kasteel: De Husfiten

hielden ftil voor het Raadhuis in de NieuwJIad^ en

vorderden het loslaten van eenigen van hunne mede-

broederen, die men gevangen hield. Toen hun dit

geweigerd en zelfs een fteen op hunnen Priester ge»

worpen werd, braken zij het Raadhuis in, bragten

den Stadsrigter , Burgemeester , eenige Raden en

Raadsdienaren , om hals , of wierpen ze de venfl^r*

uit, daar zij beneden met pieken, hooivorken en

ander wapentuig verder afgemaakt werden. Op de

tijding hier van ontftelde de Koning wenzel zoo-

danig, dat hij in eene ziekte viel, welke den soften

Augustus J419 een einde van zijn leven maakte,

Husfiti- 'sKonings dood was, als het ware, de leuze tot

w^*^°^' esïï^^" Godsdienst- en Burgeroorlog in Bohemen ,

die met de grootfte woede vaa, het jaar 1420 tot

1434 geduurd heeft. De Husfiten^ die alom in

Mohemen en de aangrenzende Landen de Kerken van

der^elver fieraden beroofden, de Kloosters verwoest-

ten.

log.
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feil, en de Monniken mishandelden, verjaagden of if

ter dood bragten , waren , aangevuurd door hunnen ^°£*

Godsdienstijver, onverwinneiijk onder het bevel van Hoofdffi

hunnen ' grooten zisKk,'die zich joan ziska j;^« na C. G.

den Kelk ^ hoofdman^ in de hope Gods, der Tabori-
j^^ 1C17*

tefi , plag te noemen , en die zelfs , toert hij , nu ,

door het verlies van zijn andere oog, geheel blind

was geworden , nogtans het bevel bleef voeren tot

aan zijnen dood, in het jaar I424, waar na twee

Prokopiusfen ^ met den bijnaam van den Grooten erl

den Kleinen , den oorlog vervolgden. Vergeefs wer-

den Krülstogten tegen hen gepredikt, en géweldigd

legers tegen hen aangevoerd. In è<!tx\ derden Kruis-

togt, welken martin V in het jaar 143 1 tegen heri

had uitgefchreven , werden de Kruisvaarders zooda-

nig geflageri j dat de Kardinaal julianus cesarini ,

die bij hen in perfoon tegenwoordig was , om hen

aan te moedigen, zijne Pausfelijke Bul, zijnen Kar-

dinaalshoed, zïjn Misgewaad, zijn Kruis en Klok,

bij dë overhaaste Vlugt in de loop móest laten.

In het begin, nadat de Keizer in het jaar 1420

Praag Vergeefs belegerd had, was er v/el over een

vergelijk gehandeld, doch hetwelk vruchteloos afliep.

De Husjiten van Praag drongen daar bij aan op de

vier volgende artikelen: I. Het woord Gods zou

in Bohemen vrij en ongehinderd gepredikt worden.

II. Het Sacrament des Avondmaals zou aan alle ge*

löovige Christenen onder beiderlei gedaante van

brood en wijn worden uitgedeeld. III. Aan de

Geestelijken zouden hunne wereldlijke bezittingen

^^- Cc 4 en
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V en rijkdom ontnomen werden , welke zij tegen het

^?^ gebod van chiiistus, tot nadeel van hun ambt,

Hoofdft. ^^ ^ot fchade der wereldlijke magt in handen had-

na C. G. den. Het vierde artikel betrof de Kerkelijke tucht»

tot i<i7 ^^^^ artikelen echter kwamen den Taboriten niet

* —

-

genoegzaam voor , zij wilden nog twaalf andere

hier bij gevoegd hebben ; de Taboriten namelijk wa-

ren over het geheel heethoofctigen , en werden nog

aangevuurd door fommige Dweepers , die zich on-

der hen voordeden. De Prager Husfiten^ (die zich

ook Caüxtinen noemden, naarC^//je, beker oïkelk^.y

omdat zij op het gebruik van den Drinkbeker in heüod

Avondmaal gefield waren,) waren gematigder, en

wilden langzaam , maar zeker gaan , waar uit partij-

fchap onder de Husfiten zelve ontflond.

Partij- Behalve deze twee hoofdpartijen onder de Htisfi- v

H'happen
j^^j CaUxtinen en Taboriten. waren er nog twee

onderde ^ n

Husfiten, 3"dere, doch meer in naam, dan zakelijk onder-

Horebi- fcheiden. De eene, d^z Horebiten , ontüond uit eene

Weezen verzameling van Boeren op eenen berg , tusfchen

Ledecz en het Kasteel Lipnicze ^ welken zij Horebvsx.

noemden, die vele plaatfen verwoestten, en ijsfeiijke

wreedheden vooral tegen de Monniken pleegden.

Door Keizerlijke krijgsvolken vervolgd, namen zij

hunne toevlugt tot ziska , die hen in zijne befcher-

ming nam. De andere partij noemde zjch Weezen ^

en ontftond na den dood van ziska, in wien zij ge-

loofden, hunnen Fader verloren te hebben; onder-

tusfchen verkoos een deel der Taboriten den Grooten

PROcopius, zoo als hij naar zijne daden genoemd

is.
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is, of den gefchorenen^ (JZafus^ welken bijnaam V
hij verkregen had, omJat zijn moeders broeder hem ^^^-^

'm zijne jeugd tot Priester had l;iten wijden en fchee- Hoofdft

ren, ) tot hunnen Veldheer. De P^eezen hadden na C. G.

naderhand den Khincn prokopius tot hunnen voor- /^^"""^^S-
tot 1517.

naaraften Bevelhebber, doch deze benden vereenig-

den zich fteeds in gevalle van nood, om zich tegen

den gemeenen vijand te verdedigen.

Doch de oorfprong van twee andere benamingen

van Pikarckn en Jdamiten , fchoon flechts aan

eene partij, doch die eigenlijk niet tot de Husfiten

behoorde, eigen, is moeijelijk na te fporen. Ge-

lijktijdige Schrijvers, aeneas sylvius en anderen,

hebben van deze lieden zeldzame berigten gegeven,

en hen van zekeren pikard , een* Framchman^ of

van het landfchap Pikardië ^ van waar zij zouden

gekomen zijn, afgeleid; redelijker is de gisfing vaa

LiosHEiM , dat zij Dweepers en Geestdrijvers ge-

weest zijn , wier naam Pikarden eene verbastering

zal geweest zijn van den naam Begharden , en die

ontdaan zouden zijn van de Broeders en Zusiers

van den Heiligen Geest , van welken wij hier voor

gefproken hebben. Eenigen van welken, door ver-

volging uit Duitschland verdreven, hunne toevlugt

fchijiien genomen te hebben , tot de Husftten , onder

welke zij zich veiligheid tegen vervolgingen beloof-

den.

Men had wel van tijd tot tijd onderhandelingen Onder-

met de Husfiten ter hand genomen , maar welke
'^'"<^'^''""

^ ' ucn der
telkens op niet waren uitgekomen, tot dat eindelijk Husücen

Cc 5 de
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V de algemeene Kerkvergadering te Bazel in Jullj 1431
BOEK bijeengekomen, deze zaak ernftig begon te beban-

Hoofdft. delen. Op derzelver aandrijven zonden de Husfiten,

na C. G, voornamelijk door bewerking van den Raad meinhard

tori^^r
^^^ NEüHAUS van de Katholijke partij, en van de

— Calixtinen^ driehonderd Afgevaardigden naar Bazel ^

^^\u'^ om met de vergadering in onderhandeling te treden,

gadeving ^'^^ <^^ze Afgevaardigden kwamen den 6den Januarij

te Bnzel. i^o^ te Bazel aan. De voornaamilen onder dezen

me^hni^ waren de beide procopiussen, en onder de God-

getroffen, geleerden joan rokyczana , de welfprekendfte Pre-

diker onder de Calixtinen te Praag, aan wien reedö

in het jaar 1427 het algemeen opzigt over hunne

Kerken aldaar was opgedragen.

De onderhandelingen en gefprekken namen ter-

ftond eenen aanvang, doch eindigden eerst defeóden

Mei; als nu door dezelve niets gevorderd werd ,

befloot de vergJldering zelve een Gezantfchap van

Bisfchoppen en Godgeleerden naar Praag te zenden ,

om met de Bohemers in hun vaderland zelve een

vergelijk te treffen, hetwelk ook in November 1433

tot (land kwam , waarbij de bovengemelde vier ar-

tikelen onder zekere bepalingen aan ^eHmfiten wer-

den ingewilligd,

Eene gewigtige gebeurtenis, kort daar na voorge-

vallen , verhaastte de verceniging der partijen nog

fpoediger. De Tahoriten- waren met dit vergelijk

weinig in hunnen fchik, en hun ongenoegen berstte

hevig los , toen meinhard van neuhaus aan

PROKOPius verweet, dat hij den ongelukkigen oor-

log
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!og gaande hield; men greep wederzijds na de vva- \r

penen, en in Mei 1434 kwam het eenige mijlen varr ^o^k

Praag tot eenen beflisfenden flag tusfchen de Ta- {loofdfl.

hortten , vereenigd met de Weezen , en de Calixli- "?ï C. G,

«<?», in welken de eerstgcmelden geheellijk verflagen j'^^'^'^^^*

werden , en de beide prokgpi ossen het leven ver- ^ ...i

loren; terwijl verfcheidene duizenden van hunne ge-

vangen gemaakte foldaten door toedoen van mein"-

HARD in fchuren verbrand werden. Daar nu de ge-

matigde partij de overhand had , befloten de Bo-

heemfche Landftenden in het jaar 1435 den Keizer,

hunne kroon onder zekere voorwaarden op te dra*

gen. Dus werden eindelijk de Calixtitien ^ de nog

overige Taboriten en Weezen , en de Roomschkatho^

lijken allen met malkander vereenigd , en geheel Bo-

hemen en Moravt'è beloofde plegtig gehoorzaamheid

aan de Heilige Kerk en den Apostolifchen Stoel.

Dit vergelijk noemde men de Compactata of het

Concordaat,

Kort daar na, in het jaar 1437, overleed Keizer

siGiSMüND in December. De Calixtinen^ die men

ook, naar hunne wijze om het Avondmaal te ge-

bruiken , Utragiiisten of Subutrnqimten noemde

,

aan wier hoofd zich bevonden henrik ptaczek ,

geraeeneltjk ptacsko genoemd , een aanzienelijk

Boheennch Heer , george van podiebrad , en

meer andere Edellieden , verkozen nu tot Koning

van Bohemen kazimir. Broeder van den Poolfchen

Koning wladislaw, terwijl de Roomschkatholij-

ken de kroon opdroegen aan albert van Oosten-

ryk.
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V f's'k^ die reeds Keizer en Koning van Hongaryi

BOEK nyas , waar uit weder een nieuwe oorlog omltond,

Hoofdft. ^^'^^^ van korten duur, alzoo de Keizer albePvT

na C. G. reeds in October des jaars 1439 kwam te over-

Jaario73.iyde„,
tot 15 17.

-^

^, Eindelijk verkozen de Bokemers twee Rijksbe-

ftuurders of Rijksvoogden in het jaar 1441 , mein-

HARD VAN NEUHAUS VSn de RoomfchCytU HEN-

RIK VAN PTACZAK van de Caïixünen, rokycza-

^fA 5 van wien boven gefproken is , hield in het

jaar 1441 eene bijeenkomst der CaUxttnen ^ waar in

eene Geloofsbelijdenis van XXII Artikelen werd op-

gefteld , welke echter door de Tahoriten werd afge-

keurd, omdat zij te veel aan den Paus had toege-

Itaan. Deze gaven hunne bijzondere Geloofsbelijde-

nis over, welke in XV Artikelen beftond, en van

die der Calixtimn zeer onderfcheiden was. Onder

anderen werd daar in geleerd , dat het Geloofd al-

hoewel het niet zonder werken is, alleen regtvaar-

digt; daar werden flechts twee Sacramenten erkend,

de Doop en het Avondmaal ; en de Transfubftan-

tiatie werd verworpen enz. Om, ware het moge-

lijk , de twistende partijen overeen te brengen

,

kwam de Kardinaal carvajal in het jaar 1444 als

PausfeUjk Legaat in Bohemen, doch die onverrig-

ter zake weder vertrok, evenwel kwam hij in 1447"

andermaal te Praag,

Intusfchen overleed de Rijksbeftuurder ptaczek

in het jaar 1444 , en de Calixtinen verkozen in zij-

ne plaaiS GEORGE VAN PODIEBRAD , ( of PODIE.-
""^"

"iilRAS-



GESCHIEDENIS. 41J

IRASKY,) tot Opperden Hoofdman van alle Kreit- V
fen. Merkende , dat meinhard , die volkomen ^'^'^

meester van Praag was , hen geheel aan de Paus- Hoofdfl.

felijke Heerfchappij trachtte te onderwerpen , maak- Q" C. G.

ten zij zich in het jaar 1448 van deze Hoofdftad
JqJ'^J^^?

meester , en namen meinhard gevangen , die kort > ..

daar na ftierf. Van dezen tijd af was podiebrad

eenigermate meester van Bohemen , en werd tot

Rijksbeftuurder aargefleld , totdat ladislaus. Zoon

van Keizer albert , na zijns Vaders dood gebo-

ren, de jaren bereikt zou hebben, om de kroon in

perfoon te aanvaarden. Ten dezen tijde kwam ae-

^'EAS SYLviüS, toen Bisfchop van Sieua , en in

dienst des Keizers frederik III, doch naderhand

Paus, onder den naam van pius II, als 's Keizers

Gezant in Bohemen , alwaar hij met podiebrad en

de Husfïten verfcheidene gefprekken had over den

Godsdienst, en zelfs met de Tahoriten ^ doch zon-

der vrucht, alzoo hij te zeer tegen allen was voor-

ingenomen, gelijk hij hen dan ook in zijn verhaal

van deze onderhandelingen vrij kennelijk bezwaart;

even weinig rigtte ook de vermaarde Monnik joan

VAN CAPisTRANO Uit, die in het Jaar 1451 door

den Paus gezonden werd, om de Husfïten te be-

keeren , maar van wiens pogingen podiebrad in

het jaar 145a een einde maakte , door hem van

leugens en onftuimige drift te overtuigen , terwijl

hij hem bij een Koraediefpeler vergeleek.

Grooter hoop vatten de Roomschgezinden op ,

toen eindelijk de Koning ladislaus in het jaar

1453
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3453 te Praag aankwam en gekroond werd. De-

ze , iiaauwelijks 14 jaren oud , was in eenen onge-»

meenen ijver voor den Roomfchen Godsdienst op-

gebragt , en openbaarde denzelven fpoedig ten na-

deele der Husjiten^ doch hij overleed reeds in het

jaar 1457. In Maart van het volgende jaar werd

poDiEBRAD tot zijnen opvolger verkozen, die, de-

v;ijl vele Roonischgezinden , en ook de meeste Mo*
raviers , Sileziers , en Lamnitfers hem weigerden

te erkennen, genoodzaakt was, dezen met de wa-

penen te bedwingen. Zijne omfiiandigheden waren

nogtans moeijelijk, waarom hij niet alleen moed en

voorzigtigheid , maar ook list noodig oordeelde.

Bij zijne kroning , welke door twee Hongaarfche

Bisfchoppen gefchiedde, dewijl geen Boheemfche de«

ze plegtigheid wilde verrlgten, leide hij eenen eed

af, welke voor den getrouwden vereerer van den

Paus voldoende kon zijn ; ook maakte de Pau3

CALixTus IIÏ gecne zwarigheid, hem ajs Koning

te erkennen, maar pius II, voorheen aeneas syl-

vius, die zijne gevoelens beter kende, maakte zwa-

righeid , om hem in het openbaar den titel van

Koning te geven , toen hij in dat jaar 1458 op

den Pausfeüjken troon kwam ; ook beleedigde hij

hem al fpoedig , door tegen de Compactata aan

,

over het Aartsbisdom van Praag te befchikken.

PODIEBRAD echter , wien aan de vriendfchap met

den P.uis veel gelegen was , zond in het jaar

1462 Gezanten naar Rome , om den Paus zijne

gehoorzaamheid te betuigen , en de bevestiging

der
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der Compactata te vragen. Dit laatfte weigerde v
de Paus ronduit. Met de Gezanten , die van '®^*

Rome met dit berigt terug kwamen , kwam ook Hoofdll.

een Pausfelijk Legaat in Bohemen, podiebrad "^ C. G«

beriep terftond cene Rljksvergadering der Landflen- J^!'^!°{?'

den , bij welke hij zich in fterke bewoordingen u

over den Paus beklaagde ; vragende de leden , of

zij hem tegen elk , die hem , wegens de Compactata ,

zoude mogen aanvallen , wilden bijflaan , hetwelk

de Htisfiten gewillig op zich namen , maar waar

aan zich de Hoomschkatholijken onttrokken, onder

voorwendfel, dat de Compactata hen niet aangin-

gen. Den volgenden dag verfcheen de Pausfelijke

Legaat in de vergadering, die onhoffelijk genoeg te-

gen den Koning fprak, waarom deze hem in hech-

tenis deed nemen , en eerst na zes weken vrijheid

gaf, ona te vertrekken.

Het gevolg van dit een en ander was, dat pius

II den Koning podiebrao dadelijk in den ban deed,

en zijne onderdanen van den eed van gehoorzaam-

heid ontdoeg. Te mi.lden van deze gisting flierf

pius II in Augustus des jaars 1464. Zijn Opvol-

''gér,'^AULUs II, fcheen, in het begin, deze zaak

te laten rusten, maar reeds in het jaar 1466 ver-

nieuwde hij den ban tegen podiebrad , en het ge-

lukte hem , dat zelfs de Schoonzoon van dezen Ko-

ning, MATTHiAS coRviNUS, Koning vanHongaryëf

tegen zijnen Behuwdvader de wapenen opvatte, om
onder het dekfel van Godsdienstijver zijne heersch-

zucht voldoening te geven.
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V Dit alles kon echter den moed van podiebraö

BosK niet onderdrukken. Kij deed den Pausfelijlcen bafi
iX

Hoofdft. ^^ ^^" geiciiikt verweerfchrift wederleggen, en bc-

nr. C. G. ritip zich op eene algeraeene Kerkvergadering. Ook
J''''^^°^^' wapende hij zich met ernst, en werd met allen
cot 1517 ^ •* '

.- ijver door zijne onderdanen biigcüaan , die met hem

dezelfde gevoelens van Godsdienst koesterden, ook

door de Tat>oriten, De Hus/iten - ooüog ontbrand-

de dus op nieuw allerhevigst , de Kruisfoldaten ver-

woestten Bohemen , en de Koning matthias van

Hongary'é maakte zich allengs meester van Si/ezië,

Moravië en de Lausnitz , en liet zich reeds in het

jaar 1469 als Koning van Bohemen door zijne aan-

hangers kronen. Hier tegen handhaafde de Ko-

ning poDiEBRAD zich manhaftig op den Boheem-

fchen troon. Eindelijk moede van dezen oorlog

,

die zoo vele jaren duurde , liet hij aan den Paus

voord agen doen tot onderhandeling , doch dezel-

ve werd verhinderd tot ftand te komen , dewijl

de Koning den 22fl;en Maart des jaars 147 1 kwam

te overlijden , nadat de voor hem dikwijls ge-

trouwe raadgever rokyczana vier weken ie voren

hem in den dood was vooruitgegaan.

Stnat van • Van dezen tijd af had het het voorkomen , als

cienGods-
^^ ^^ biimenlandfche rust in Bohemen terug kee-

Bobemen ren , en zelfs de Godsdienftige verdraagzaamheid

tot bet
^^a3|. hjjQj. verblijf zou vestigen. De Boheemfche

'
* Stendeu verkozen in Mei des jaars 1471 den

Poolfchen Prins wladislaw tot hunnen Koning ,

waar tegen de Paus sixtus IV wei matthias

als
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als Koning bleef erkennen , maar wladislaw V
handhaafde zich , terwijl zijne Katholijke onder- '^^
danen , en de Utraquhten , in Bohemen redelijk Hoofdft.

vreedzaam raet malkanderen leefden. In het jaar "^ C. G,

1479 volgde ook de vrede tusfchen matthias en '0^1 ??7,*

WLADISLAW , en tevens werd op den Boheemfchen ——

^

Landdag een Godsdienstvrede gefloten , door wel-

ken de Utraquisten de volkomene verzekering van

hunne geloofsoefening verkregen. Maar reeds in

het volgende jaar werd den Husfiten^ onder voor-

wendfel, dat zij oproerige en fchimpende liederen

zongen , het zingen in de Kerk in de moedertaal

verboden. Sommigen , die tegen het verbod han-

delden , werden gevangen gezet , ja van hunne

predikers werd een ter dood gebragt, anderen ten

lande uit verwezen. Onder dezen waren ook in-

derdaad fommige heethoofden, die zelfs den Ko«

ning openlijk een Poolsch zwijn noemden , dat

men naar Polen terug moest zenden. Maar toen

de Kanunniken en Monniken te Praag het in het

jaar 1483 zoo ver bragten , dat alle Hmjiten uit

den Raad aldaar geweerd werden , gaf zulks aan-

leiding tot eenen woedenden opftand der Utraquis-

ten, Zij floegen eene menigte Raadslieden dood,

of wierpen ze de venfteren uit , of lieten ze

met het zwaard ter dood brengen, in vele Kloos-

ters mishandelden zij de Monniken , waar door

fommigen om het leven kwamen ; de Nonnen ,

en zelfs de Joden , hadden veel van hen te lij-

den. De Koning vergaf hun dit echter , uit

XIX. Deel. Dd vrees
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V vrees voor erger gevolgen , en bragt in bet pfif

^^^ 1485 , op eenen Landdag , eenen nieuwen Gods-

Hoofdd. dienstvrede tot ftand , en de Godsdiensthaat berst-

na C. G. te niet op nieuw uit, tot den dood van den Ko-

tot 1517. "^"S WLADISLAW, welk^ in het jaar 1516 plaats

had.

Boheem- Onder zoo vele vreesfelijke flormen vormde zich

^^ . in Bohemen de Boheemfche Broedergemeente , van

gemeente ^^^^ zachtmoediger grondbeginfelen , dan al de ove-

rigen. Zij was oorfpronkelijk een overblijlfel des

bijkans geheel uitgeroeide Taboriten^ maar een ver-

edeld overblijffel , hetwelk zich , midden onder har-

de vervolgingen, door eene inwendige fterkte tot

onze tijden toe heeft (laande gehouden , en zelfs tot

in verre Landen uitgebreid. Zij is ook merkwaar-

dig , als de moeder van een nieuw Godsdienllig

Genootfchap , hetwelk zich in de vorige eeuw in ém
fchoot der Euangelifche Kerk gevormd heeft.

Ten tijde , toen de Calixtinen de alleen heer-

fchende partij der Hmfiten waren, fedcrt het jaar

1450, fcheidden zich velen van dezelven en van

derzelver Opperhoofd rokyczana af, om zich een

zuiverder Christendom eigen te maken. Toen dit

getal aanmerkelijk vermeerderde, vereenigden zij zich

in het jaar 1457 , zoodat zij hunne eigene vergade-

ringen hielden , noemende malkan deren Broeders,

ROKYCZANA over hunne afzondering misnoegd, zet-

te den Koning podiebrad tegen hen op, als waren

van hen, gelijk van de Taboriten^ nieuwe onlusten

te duchten , waarom ook eenigen van hen in het

jaar
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jaar 1461 te Praag gevangen en mishandeM wer* V
den. Evenwel heweegde hij den Koning, om bem ^'^^

eene afgelegene plaats bij het Silezisch gebergte, die Hoofdft.

grootendeels woest was , ten verblijf aan te wijzen. "^ C. G.

Hier leefden zij eenige jaren gerust, tot dat hunne
\^^ j^^^'

Predikers begonnen eenige verbeteringen in de Ker- ——

—

ketucht te brengen; hier op werden zij befchuldigd

en er volgde een verbod aan deze Predikers , om
hun ambt niet verder waar te nemen. Een ander

Koninklijk gebod beval, dat zij noch in Bohemen^

noch in Moravië geduld zouden worden, en in het

jaar 146^» werd aan elk aanzienlijk Heer last gege-

ven, zich van hen meester te maken en hen te

ftraffen. Minder leden zij in het eerst onder de re-

gering van WLADïSLAVv, tot dat de Ketterrigtcrs

hen federt het jaar 1499 onder den naam van WnU
denzen en Pikarden vervolgden. In het jaar 1502

werden hun ook door den Koning alle Godsdienftige

vergaderingen verboien ; en bevolen , dat zij zich

,

binnen een* bepaalden tijd , bij de Roomfchen of bij .

de Calixtinen voegen zouden.

De Boheemfche Broeders deden vergeeffche pogin-

gen, om zich met de Griekfche Kerk en de fVal-

denzen te vereenigen ; ook weigerde erasmus , in het

jaar 151 1 , uit voorzigtigheid , hun, om een gunüig

getuigenis voor hunne verantwoording te plaatfen,

die te Neurenberg gedrukt werd. Op eene verga*

dering, welke zij in het jaar 1494 hielden, onder-

zochten zij zelve naauwkeurig, waarom zij zich van

de Roomfche Kerk hadden afgezonderd, en of zij

Dd 2 daar
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V daar in hadden wel gedaan? Het befluit van dit

BOEK onderzoek was , dat zij dit niet gedaan hadden ,

Hoofdft. wegens het goddeloos leven der Roomschkatholij-

na C. G. ken, dewijl toch niemand daartoe gedwongen werd;

torisfr ^^^^9 omdat dezelven over de Sacramenten en over

den geheelen Godsdienst valfche gevoelens koester-

den , en anderen dwingen wilden , om die aan te

nemen. Ook leverden zij bij den Koning ter hun-

ner verantwoording verfcheidene gefchriften in, als

ook openlijke Geloofsbelijdenislen , onder welke eene

der merkwaardigfle is, die, welke zij den Koning

in het jaar 1504 aanboden, hetwelk zij in de jaren

1507 en 1508 herhaalden.

Hunne Kerketucht was inzonderheid merkwaar-

dig, zij kwam, door ernsthafngheid van zeden,

door het weeren van alle deugnieten uit de Gemeen-

te, en door den Kerkelijken ban, waar van zij zich

bediende , nabij de Kerkelijke inrigting der eerde

Christenen. De verdeeling der Gemeente in eerst-

beginnenden , voortg?ianden , en volmaakten ; de huis-

felijke inrigting der Kerkendienaren en overige Broe-

deren ; de drievoudige bedraffing der gevallenen , en

andere bijzonderheden meer, zoo zij anders in alle

deze tijden reeds beftonden, zijn nog in later tijden

aan velen navolgingswaardig voorgekomen. Misfchien

was het juist deze bedaarde levenswijze der Broede-

ren , die alleen (Ireng waren jegens zich zelven ,

welke hen , niettegenflaande de fcherplle Plakaten

tegen hen, en vele verdrukkingen gedurende de re-

gering van den Koning WLADiSLAW tot het jaar 15 16

te-
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tegen eehe geheele uitroeijing beveiligde. Zij waren V
thans niet alleen in Bohemen en Moravië, maar ook ^^^^

in Polen uirgebreid. Hoofdfl.

Met deze wel zwakke maar in ftilte tot hervor- "^ C. G*

ming van Godsdienst en Zeden werkende Gemeente,
Jqj \^iV

fluit zich dit Tijdvak der Kerkelyke Gefchiedenis tot -

aan de Hervorming in de XVIde Eeuw ; eeiiige bij-

zondere gevoelens , welke geencn opgang gemaakt

hebben, zullen trouwens niet meer dan eene voor-

bijgaande melding behoeven. Zoo werden in het

jaar 1347 te Parys veertig dwrJingcn veroordeeld

van eenen Cisterciënzer Monnik joan van meri*

COUR , of de Mercuria ; nog vinden wij gewag van

de Gezindte van verflandige menfchen^ (^Homines

intelligentiae ,') van welke een Karmelieter wille ri

VAN HiLDENissEM , en een oud ongeleerd Leek ,

AEGiDius CANTORis, de aanvoercrs waren, en wel-

ke Gezindte beweerd zal hebben, dat alle redelijke

fchepfelen , zelfs de Duivelen , eenmaal zalig zullen

worden enz. Een Kanunnik te Bergamo , zanini

VAN soLCiA, beweerde, dat adam niet de eerfl:e

luensch zal geweest zijn , dewijl God vóór deze we-

reld reeds eene andere gefchapen zal hebben ; dat

CHRISTUS niet gefiiorven is, om het menschdom te

verlosfen, maar omdat de zamenfliand der Starren

zulks raedebragt enz. , waar voor Pius II hem in het

jaar 1459 voor zijn leven liet opfluiten.

Doch deze en dergelijke bijzondere gevoelens zijn

van geen belang ; de Gefchiedenis van wiklef , der

fVaïdenzen en Husfiten , integendeel leert , hoe vroeg

reeds
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V reeds vele Christenen overreed waren van de nood-

BOEK zakelijkheid eener geheele Hervorming van hetChris-

Hoofdft. tendom , ten einde hetzelve , zoo geheel verbasterd

na C. G. door menfchenvonden , tot deszelfs oorfpronkelijke

jaario73
eigenaardige zuiverheid terug te brengen, waar-

tot 151 7. ° ° ^ ° '

_ tegen echter het heerfchend ftelfel zich met zoo veel

kracht en geweld verzette, dat er voor eene zoo ge-

wenschte gebeurtenis weinig of geene hoop overbleef.

Einde van het Negentiende DeeK



INHOUD
VAN HET

NEGENTIENDE DEEL.

VIJFDEBOEK.

Bevattende het vijfde tijdperk ; van den tijd der kruistog-

ten , of liet Pausfchap van gregorius VII, in de

elfde eeuw, tot de Kerkhervorming in het begin der

zestiende eeuw.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Liturgicn. Liturgifche Schriften. Uitlegging

van den Bijbel. Godgeleerdheid. Scholas-

tieken, Predikatien enz. . , Bladz. i.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Godsdienstverfchillen. Ware

of gewaande Ketterijen. Vervolgingen enz. — 246.

KER.
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