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DER
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GESCHIEDENIS DEU KERKHERVOIUIING IN HET BEcfN DER

ZESTIENDE EEUW, TOT AAN DEN VREDE VAN PASSAU.

VIERDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Hervorming van Geneve,

JL/e Gefchiedenis der Hervorming van Geneve , hoe na C. G.

zeer flechts eene enkele ftad, verdient echter eene ^^^^^517»

afzonderlijke melding in de befchrijving der Kerkge- .

fchiedenis van dit merkwaardig Tijdvak , uit hoofde Inleiding

van het groot belang der Kerk van Geneve en der-
fchie^de-^'

zelver invloed op de verbetering van de leer en eere- nis der

dienst in verfcheidene aanzienlijke landen van Eu- Hervor-

ming van
ropa , van welke de Kerk van Geneve federt vereerd Geneve.

is geworden als eene Moederkerk; alzoo zij, in het

eerst, hunne voornaamfte Leeraren van Geneve ont-

Herv. il A von-



KERKELIJKE
na C. G.

Jaari5i7.

tot 1552.

Voor-
naamfte

Hervor-

mers.

WILLEM
FAREL.

vongen, die in de Scholen der groote mannen aU

daar zich gevormd hadden.

Gelijkerwijs Zwitferland ^ zoo als wij in het voor-

gaande Deel van ons werlv gezien hebben , ten aan-

zien van de Hervorming , behalve aan ulrich zwin-

GLi, die zelve een Zwitfer was, het meest te dan-

ken had aan Du'itfchers , welke uit Duitschland ,

bijzonder uit Straatsburg , gekomen , zich der-

waards hegeven hadden , om de Hervorming voort-

teplanten , dewijl in de noordelijke gedeelten van

Zwitferland de Hoc^gduitfche Taal gefproken wordt,

zoo werd in de zuidelijke deelen , het land van

Faiid, het Graaffchap Neufchatcl , en ook te Ge^

neve , de zaak der Hervorming meest bevorderd

door Franfche Geleerden, onder welke de vermaard-

fte geweest zijn willem farel, lUürEK viret of

viRETus, en JAN CALVYN, van welke wg daarom

vooraf ecnig berigt zullen geven.

WILLEM FAREL, wicUS IcVCH door ANCILLON

,

Predikant te Berlyn ^ befchreven is, werd in het jaar

I4'i9 uit een adelijk geilacht te Fapin in Dau-

finè geboren. In zijne jeugd fiudeerde hij te Parys,

en oefende zich met grooten lof in de Hebreeuwfche

en Griekfche Talen; hij genoot de gunst en vriend-

fchap van den vermaarden jacobus faber stapu-

LENSis, CJ» ^e fevre d'estaples, ) vau wien

hij ook onderwijs ontving in de gezuiverde Euan-

gelieleer, en die hem eenen post bezorgde in het

Kollegie van den Kardinaal le moine. De^en post

eenige jaren met roem bekleed hebbende, begaf hï)

zich met fabür naar Maitx , bij den Bisfchop

BRIS-



tot 155a»

GESCHIEDENIS. s

ïRissoNET , die der nieuwe leere genegen was ; hier .ia C. O»

het Euangelie van het jaar 1521 tot 1523 gepre-
}^^/[^^[l^

dikt hebbende, vertrok hij in dat jaar naar Straats-

burg , alwaar hij van capito en bücerus met

opene armen ontvangen werd. In het volgende jaar

1524 kwam hij te Bazel, alwaar hij, tegen dink

der Hoogefchool , op gezag van den Raad , openlijk

eenige (tellingen verdedigde, over de Heil, Schrift j

als den eenigen regel des Geloofs, over het regt*

vaardigend geloof in christus, zonder eenige ei-

gene verdienden , over het ongehuwde leven der

Geestelijken , over de Monnikengelofren , Euange-

hfche Raadgevingen enz. De haat der Geestelijk-

heid , hier door te meer tegen hem aangevuurd ,

vervolgde hem hier zoo fterk , waar zelfs eras-

mus , die gansch geen vriend van farel was , doof

zijn uitvaren tegen hem, niet weinig aan toebragt,dat

FAREL uit de ftad gedreven zijnde , de wijk nam

naar Mompelgard ; alwaar hij , onder de befcherming

van den Hertog ulrich van Wurtemberg , de zaak

der Hervorming door prediken en ook door een

openbaar gefprek met eenen Monnik wakker heeft

voorgedaan, zoodiu hij, binnen den tijd van twee

jaren , het geheele Hertogdom met het licht van het

Euangelie verlichtte. Zoo groot was zijn ijver voof

de zaak der Hervorming, dat dezelve door niet wei-

nigen geoordeeld werd , fomtijds de mate te buiten te

gaan. Zijne woorden en voordragt waren zoo hevig en

geweldig, dat oecolampadius zelve hem fchreef,

ëJiij mogt zich matigen; „gij zijt gezonden," fchreef

•'^OECOLAMPADIUS, „ oiTi het Euangelic te prediken,

Aa „ niet



«4 KERKELIJKE
na C. G. ,9 niet om te vloeken ; ik prijs den ijver , indien

Jaarisi7 jj^^jj^ ^^ zachtmoedisheid niet ontbreke. Men
tot 1552 ,

r „ moet wiin en olie op zijn' tijd en pas bij de won-

5, den gebruiken. Betoon u eenen Euangelist, maar

„ geen' geweldigen AVetgever." Van zijnen iiver,

die dikwijls van onvoorzigtigheid niet was vrij te

plijten, gaf hij een voorbeeld te Mompelgard , al-

waar hii, bij een' openbaren omgang, {Procesfie^y

in welken het Beeld van den Heiligen anionjüs

plegtig werd rondgedragen, dit Beeld étu Priester

uit de hand rukte, en het in het water wierp.

Dit bedrijf veroorzaakte een' geweldigen oploop ;

en FARELL , om het gevaar te ontgaan ,
moest deze

ftad verlaten, begevende zich naar Bern, en op
' raad van haller naar Aigle, onder het gebied van

Bern gelegen, alwaar hij, onder eenen vreemden

naam van wili.em ursinus , eene vSchool opgerigt

hebbende, de jeugd tevens in den Godsdienst on-

derwees, tot dat hij in het jaar 1527 weder onder

zijnen eigenen naam openlijk aldaar predikte , en

voorts in de omliggende plaatfen en oorden , niet

zonder den hevignen wederftand der Geestelijkheid,

die alles in het werk ftelde , om 's mans arbeid vruch-

teloos te maken , en hem van ftad tot ftad te ver-

jagen; in het jaar 153a kwam hij met viret te

Geneve, alwaar hij met zoo veel ijver werkzaam

was , dat calvin in eenen Brief aan die van Zu-

rich hem naderhand den Vader van de Vrijheid en

van de Kerk aldaar genoemd , en getuigd heeft , dat

die van Geneve alles aan hem verfchuldigd waren.

Het was op den aandrang van farel , dat calvin

zidi



GESCHIEDENIS. 5

zich liet overhalen , om zich te Geneve te vestigen , na C. G.

•en zijnen dienst aan de Kerk aldaar toe te wijden, J^^risi?.

hoewel farel zelve korg daarna Geneve weder
_

*

moest verlaten; vervolgens onthield hij zich federt

het jaar 1542 eenigen tijd te Mets ^ alwaar hij zijne

eerfte preek deed op het Kerkhof der Dominikanen,

die te vergeefs met het luiden van de klok en door

ander geraas hem poogden te belaren, dewijl fa-

rel voortvoer met eene inderdaad donderende (lem

zijne rede te vervolgen. Eindelijk vestigde hij zich

in Neitfchatel ^ alwaar hij tot den hoogden ouder-

dom de zorg dier Kerk behartigde, zijnde in het

jaar 1565 den isden September in den ouderdom

van 76 jaren overleden. Een man vol leeuwen-

moed, zonderlinge tegenwoordigheid van geest, on-

vermoeide ftandvastigheid , en onvertüiagdheid in alle

gevaren , en , hetgeen het voornaamfte was , van

onverbiddelijken ijver voor de kerkelijke tucht en

zuiverheid van zeden. Alle welke uitmuntende hoe-

danigheden , indien zij met eenen meer zachtmoedi-

gen geest gepaard geweeet waren , hem tot eenen

onvergelijkeliiken man gemaakt zouden hebben ().

Hij heeft flechrs weinige fchrifren nagelaten, ook

zijn (lechts enkele brokflukken van zijne brieven in

het licht gegeven.

PETRUS VIRETUS, (PIERRE VIRET,) de Vriend PHTRUS

van FAREL, door beza een der voornaamfte Ettan-
^'^^'^'^*»

geliedienaren van zijnen tijd genoemd , bezat die

zachtmoedigheid van aard en ira borst, en die liefta-

lig-

(*) GERDES Hifi. Eiiatig. Reform. T. IV. p. 29-33.

A3



^ KERKELIJKE
BR C. G ligheid in fpreken en fchrijven, welke aan farel
Jaansi-, Q^jflji-aben, en welke nog in de door hem nagelatene

.
fchriften uitblinken. ^

Hij was een inboorling van het land van Faud,

alwaar hij in de ftad Orbe^ behoorende onder het

gebied van Bern^ in het jaar 1511 het eerfte licht

aanfchouwde. In zijne jeugd leide hij de gronden

zijner Jetreroefeningen te Parys , en reeds vroeg

kreeg hij fmaak in de gezuiverde Euangelieleer , zoo-

dat hij reeds in het jaar 1531, en dus in het tvvintigde

van zijnen ouderdom, den gewiiden dienst in zijne

vaderftad aanvaardde, en denzelven met dien geluk-

kigen^ uitflag bekleedde, dat hij zeer velen, en on-

der dezen ook zijne ouders tot het aannemen dezer

leer overreedde. Voorts bood hij farel de hand,

in het verzamelen en inrigten der Gemeenten in de-

zen omtrek, bijzonder itLaufanne^ zelfs, als cal-

VYN in het jaar 1541 gezonden was naar Worms ^

tot een mondgefprek aldaar te houden , hetwelk ver-

volgens naar Regensburg verlegd werd , heeft hij

deszelfs plaats te Geiteve, gedurende zijn afzijn,

vervuld , en niettegenÜaande velen tegenlland en hem

aangedane moeijelijkheden, de zorg dier gemeente

met lof behartigd. Van Geneve keerde hij weder

naar Laufanue, alwaar hij vertoefde tot het jaar

1561 , wanneer hij verreisde naar Nimes en vervol-

gens naar Mompelier in Languedok ^ in welke ge-

meenten hij eenigen tijd vertoefde, en in het her-

vormen der Kerken in Frankryk groote dienden

deed, altijd echtei* tot zachtheid vermanende, en allen

fchyn zelfs van oproerige gevoelens tegen den Ko-

nins



GESCHIEDENIS. 7

ning en de Regering tegengaande , gelijk onder an- na C. G.

deren blijkt uit zijnen Brief, gefchreven aan de Die- iwri5i7,

naren der Hervormde Kerk , toen te Mompdier ver-
' *

gaderd (*). Oiidertusfchen werd hij door de ge*

meente van Lions ten ernltigile uitgenoodigd , om
haar met zijnen arbeid ten dienfte te zijn , aan welk

verzoek hij voldeed , tot het jaar 1563 , wanneer in

Frankryk bij Plakaat verboden werd: ,, dat nie-

mand den Protestantfchen Godsdienst nis Leeraar

zou mogen bedienen , die niet in Frankryk geboren

was;" waarop viret de gemeente van Lions ver-

liet , eerst te Oranje , en van daar , op verzoek

van de Koningin van Navarre ^ in Bearn kwam, in

welk landfchap hij in het jaar 157 1 overleden is.

Hij heeft verfcheidene fchriften
, grootcndeels ia

de Franfche Taal, doch fommigen ook in het La-

tijn, nagelaten, in welke hij, in eenen aangenamen

ftijl, de leere van het Euangelie verklaart, of de ge-

voelens der Roomschgézinden , Herdoopers , en voor-

. namelijk der Vrijgeesten en Deisten van zijnen tijd

beftrijdt en wederlegt. De eerstgemelde wederleide hij

riet alleen ernftig en nadrukkelijk, maar maakte ook

hunne leerftellingen en kerkplegtigheden befpottelijk

,

bijzonder de leere aangaande de Mis ^ welke hij als

eene Geestelijke kwakzalverij voorftelde in een*

Cento of Hekelfchrift , in het Latijn zamengefteld,

uit woorden en verzen van oude Latijnfche Dichrers.

viRET wordt befchreven , als van een zwakkelijk

lig.

(^*) GERDEs heeft denzelven geplaatst in zijne Bijlage

op de Hiji, Evang. Ren. T. IV. «. 6. p. ^2.

A4



« KERKELIJKE
tia C. G ligchaamsgeflel geweest te zijn , welke nog vermeér-

Jaari5i7 ^qj.^ ^jjg ^qqj. ggj^ • vergift, hetvvelic hem eens te
tot 1552
-

' Geneve , door een' bediende van eenen Kanunnik al-

daar was toegediend; ook had in het jaar 1533 een

Priester hem verfcheidene zware wonden toegebragt,

en voor dood laten liggen. Desniettegenllaande was

hij, op eene verbazende wijze, arbeidzaam, ten

voordeel? der Hervormde leere en in den dienst der

Kerken, zoo door mondelijk en fchriftelijk onder-

wijs, als door menigvuldige reizen ten behoeve van

onderfcheidene gemeenten (*).

joANNEs Onder het bovengemelde driemanfchap van Her-

CALVjNüs vormers, wier arbeidzaamheid geftrekt heeft, om de

Hervorming in Geneve en het zuidelijk deel vau

Zivitferland te vestigen, munt voornamelijk uit jo-

ANNES CALVINUS, naat wien men, Ichoon ten on-

regte, den naam van Calvinisten aan de Hervormde

Christenen gegeven heeft, die, in deze en gene bij-

zondere punten , van luther en deszelfs volgeren

verfchilden. Zijne geleerdheid , zijne arbeidzaam-

heid , zijne wijsheid , in het deftig beleiden van za-

ken, zoo in het Kerkelijke als in het Burgerlijke,

want hij had grooten invloed op beide, zijn ijver,

zijne liefde voor waarheid , zijne ftandvastigheid en

moed , en dit alles gepaard met godsvrucht en

deugd, hebben hem in (laat gefield, om bet licht

der Hervorming, niet flechts in één gewest of

land , maar in verfcheidene landen van Europa y

door zijne leer en fchriften , en door die groo-

te

(*) GERDES /. c. T. IV. p. 33-49'







GESCHIEDENIS. 9

te mannen , die in zijne Schoo! en door zijne fchrif- na C. G.

ten gevormd waren, te ontfl:e!;en. Te gelijk echter J^^^k 17.

heeft hij, gelijk doorgaans alle groote mannen, in
"^

alle eeuwen veel tegenfpraak moeten verduren; ter-

wijl velen, zoo ten aanzien van verfcheidene punten

van zijne Godsdienstieer, als van zijn gedrag, bij-

zonder in de zaak van michael servetus, enz.

befchuldigingen tegen hem hebben ingebragt, welke,

indien zij in allen deele met de waarheid inftemden,

zijnen roem niet weinig zouden bezwalken ; doch

welke bij een onbevooroordeeld onderzoek veel van

derzelver kracht verliezen.

Eer wij de Gefchiedenis der Hervorming van Ge»

reve verhalen , willen wij daarom vooraf het één en

ander aangaande dezen grooten Kerkhervormer aan-

teekenen , betreffende zijn leven en karakter.

De eigenlijke naam van dezen Hervormer was

JEAN CHAUviN, doch , toen hij, in den ouderdom

van twee en twintig jaren, de twee Boeken van

SENECA over de zachtmoedigheid
^ (de dementia ^^

uitgaf, noemde hij zich , naar de gewoonte van de

Geleerden van dien tijd, op den titel van dit eerfte

door hem uitgegevene werk , lucius calvinus, met

welken naam calvinus of bij verkorting calvin,

hij federt bekend is geworden. Zijne geboorteplaats

was Noyon in Pikardi'è ^ alwaar hij in het jaar 1509

den loden Julij ter wereld kwam. Zijne ouders ,

GERARD CHAUVIN Cn JEANNE LE FRANC , Waren

eerlijke lieden uit den middelbaren Hand. Zijn Va-

der beflemde hem al vroeg voor den dienst der

Kerk, en hij ontving zijn eerfle onderwijs in de be-

A 5 gin-



«ot 1552

io K E R K E L IJ K E

a C. G ginfelen der Letterkunde te Parys^ van maturinus

*«r!^I« coRDERius, bekend door zijne zoo nuttige Latijn-

fche Zamenfpraken , welke nog veelal op de Latijn-

fcbe Scholen in gebruik zijn , die naderhand te Ge-

neva de jeugd in de geleerde talen onderwezen heeft,

en daar in hetzelfde jaar als cal vin gefliorven is.

Deze zette zijne Letteroefeningen , bijzonder in de

Wijsbegeerte, voort, onder eenen Spaanfchen Hoog-

leeraar, in het Kollegie van Moinaigu,

Onze CALVIN gaf al vroeg blijken van naauwge-

Sette godsvrucht en ftrenge zeden , daar hij in zijne

Jeugdige tijdgenooten en medemakkeren hunne on-

deugden bij aanhoudendheid berispte , en zelf zich

deugdzaam en godsdienftig gedroeg. R eeds had zijn

Vader in het jaar 1521 eene Kapellaansplaats voor

hem verkregen in de Kapelle van Notre Dame de

Ia Gejine, in de Kerk te Noyon, In het jaar 1527

kreeg hij de Pastorij van MarteviUe, welke hij twee

jaren later voor die van Pont VEveque , nabij Noyon ,

verwisfelde, alwaar hij ook ettelijke reizen gepredikt

heeft. Ondcrtusfchen had calvin te Parys reeds

door zijne verkeering met petrus robertus ole-

viTANus fmaak beginnen te krijgen in de zuivere

leer, en zich met allen ijver toe te leggen op het

fezen en onderzoeken van den Bijbel; zijn Vader

voor de gevolgen hier van bevreesd en tevens voor-

ziende, dat de beoefening der Regtsgeleerdheid zij-

nen zoon meer eer en voordeel zou kunnen aan-

brengen, dan die der Godgeleerdheid, hefloot nu

eenen Regtsgeleerde van hem te maken; waartoe de

jonge CALVIN, die nog niet in de Priesterorde ge-

tre-



GESCHIEDENIS. • ri

ti-eden en nog veel minder een Monnik was, gelijk aa C. G.

foramigen ten onregte zich verbeeld hebben , maar I^^risiy,

wiens eenige verbmdtenis met de Kerk tot hier toe -

alleen daarin beftond , dat hij de kruinfcheering ont-

vangen had, zonder moeite zijne toe(l;emming gaf,

«n afftand deed van den Kerkedienst, in het jaar

1534-

Ten einde zich nu in de Regtsgeleerdheid te oe-

fenen , werd hij naar Orleans gezonden , alwaar hij

de lesfen van petrus stella naardig bijwoonde,

en zoo vele vorderingen in de Regtskunde maakte

,

dat hij nu en dan den post van Leeraar in de Reg-

ten zelf vervulde , gelijk hem bij zijn vertrek vandaar

de waardigheid van Doctor of Leeraar in de Regten

om niet werd opgedragen. In zijne bijzondere Letter-

oefeningen bleef hij intusfchen voortgaan met zich

op de Godgeleerdheid te bevlijtigen , waarin hii , op

eene ongemeene wijze, daagde. Van Orleans begaf

CALVIN zich naar Bourges , ziinde daartoe bewogen

door de vermaardheid van den Regtskundigen an-

DREAS ALCiATUs; tcvens bleef hij zich bij aanhou-

dendheid toeleggen op het onderzoek der H. Schrif-

ten , en de beoefening der Godgeleerdheid ; bijzonder

belleedde hij eene ongemeene vlijt aan de Griekfche

Taal onder den Hoogleeraar melchior wolimar,

een* Duitfcher , die ook de Leermeester is geweest

van THEODORüs BEZA. Dcze Hoogleeraar was zeer

ingenomen met de gevoelens van luther , hetwelk

den lust tot een vrij onderzoek der waarheid in

CALVIN meer en meer opwekte; de Hebreeuwfche

en Syrifche Talen werden door hem ook niet on^

aan-



12 K E R K E L IJ K E

na C. G. aangeroerd gelaten , als welke hij noodig oordeelde

|aari5i7. jQj. j-gg,. yerftand der Bijbelboeken.
tot I 5*^2

^ Gedurende calvin's verblijf te Botirges overleed

zijn vader , hetwelk hem naar zijne vaderftad Noyon

terug .riep; doch hier zich flechts een' korten tijd

hebbende opgehouden, vertrok hij naar Parys , in

het jaar 1533, alwaar hij, in den ouderdom van 24

Jaren, zijn eerfte Boek in het licht gaf, te weten,

de Verhandeling van seneca over de Zachtmoedige

heid . met eenen Commentarius of verklaring , waar

van wij reeds gefproken hebben. Hier te Parys bin-

nen weinige maanden bekend geworden met zulken,

die in het geheim der Hervormde Leer waren toe-

gedaan, hoedanige er thans in deze hoofdftad niet

weinigen waren , en door hen met achting en on-

derfcheiding behandeld zijnde, nam hij het vast be-

fluit, om zich gelieel aan de Godgeleerdtieid toe te

wijden , en aan de Hervorming der Kerk met al zijn

vermogen te arbeiden, welk befluii: hij, met onver-

moeide ftandvastigheid en onbegrijpelijke werkzaam-

heid, tot het einde van zyn leven toe, getrouw is

gebleven.

Ten dezen tijde hield nicolaus cop , tot Rector

der Parijfche Hoogefchool benoemd, eene redevoe-

ring, tot welke calvin de doffe had bijgedragen.

Alzoo deze redevoering , door de vrijmoedige voor-

ftellingen over deu Godsdienst, welke daarin voor-

kwamen, aan de Sorhonne en het Parlement grooten

aanftoot gegeven had, ontlfond bij deze gelegenheid

eene groote vervolging tegen de Proteflanten , zoo-

dat CALVIN ter uaauwernood het gevaar ontkwam

van
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van gevangen te worden; alhoewel nu deze bewe- na C. G*

ging, door de tusfchenfpraak der Koningin van Na- laïr^S'/-

varre ^ bij haren Broeder, óen Koning francois, ^
fpoedig geftild werd , oordeelde calvin nogtans

voor zich noodig , naiir Ai7gouléme te wijken , en

van daar naar Poitiers en Neroc ^ alwaar hij aan

FABER Stapulenfis een bezoek gaf. Spoedig echter

keerde bij weder naar Parys ^ alwaar mich. servet

hem tot een mondgefprek had uitgedaagd, hetwelk

echter, door het achterblijven van servet, geen

gevolg had.

Doch, dewijl de vervolging tegen de Proteftanten

in het jaar 1534 heviger ontvlamde, verliet calvin

Paryz op nieuw, en begaf zich naar Bazel ^ alwaar

hij zijn zoo zeer vermaard werk : Inflitutiones KelU

gionis Christiance , of Onderwijs in den Christelij-

ken Godsdienst, in het jaar 1535 (*), in het licht

gaf, voorzien met eene Opdragt aan den Koning

van Frankryk , welke, ten aanzien van inhoud , flijl

en fchikking , algemeen als onvergelijkelijk befchouwd

wordt; gelijk het geheele werk met regt den roem

van vrienden en vijanden heeft weggedragen , als uit-

muntende in de keurigfle netheid van ftijl, en de

dui-

(*) Deze eerflie uitgave in 8vo was zonder naam , ea

behelsde het eerfle ontwerp van dit werk. De volgende

in 1536 was uitgebreider en droeg den naam van calvin

op den Titel, doch in fomtnige afdrukfels las men al-

cuiN. (voGT Catal. Libr. Rar.') Vervolgens is het uit-

gegeven in 1539 61'z. en naderhand in vele talen vertaald»

CERDES Scrin, Antiq. T. II. P. I. />. 451. fqq.
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na C. G. duidelijkheid van fchrijfwijze , als mede door de een-

J^^" 51 7. voudigheid en klaarheid der bewijzen (*\ calvin
tot 1552-
m. fchreef dit Boek ter verdediging der Proteftanten , en

oin de lasteringen te wederleggen , welke tegen hen

werden uitgeftrooid
, gelijk de Koning van Frankryk

dus voorwendde, dat hij niet de Proteftanten, maar

de Wederdoopers , die zich op den Geest beroem-

den , en alle Overheid verwierpen , in zijn Rijk te

keer ging en flrafte. Hierom fchreef dan calvin
dit werk , in hetwelk hij de Christelijke leere op die

wijze voordroeg, dat openlijk aan elk blijken moest,

dat de Hervormden niets met deze Geestdrijvers ge-

meen hadden.

Na eenigen tijd in Zwitferland en Italië gefleten

te hebben, befloot calvin, zich te Bazel of te

Straatsburg te vestigen , doch in het jaar 1536 door

Geneve reizende , werd hij door farel met zoo

ernllige betuigingen overreed, om daar zijn verblijf

te nemen, dat hij, gelijk hij zelve fchrijft, „ des-

„ zelfs donder, krachtiger dan die van perikles,'*

(farel dreigde hem met het oordeel van God!)

„ niet durfde wederftaan , of het juk der beroeping

„ weigeren op zich te nemen, hetwelk hij zag, dat

j, hem van den Heere werd opgelegd." Hij nam

derhalve de roeping tot Hoogleeraar op de School

en Leeraar der Kerk in Ge?jeve aan in het jaar 1535.

Ia

(*) Wien zijn deze regelen van paulus thüriüs oq-

bekeud

:

Prater apostolicas , post Christi tempora , cbartas .

Huic peperere libro fecula nulla parem.
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In dat j'aar woonde calvin een mondgefprek bij , na C. G.

hetwelk, op bevel van de regering van Bern ^ S^"
t t i^Jx^

houden werd , met de Roomschgezinden te Lauzan- __^
ne , waardoor de Hervorming in die ftad en in het

land van Faud haar beflag kreeg. Tien [tellingen,

door FAREL voorgemeld , maakten het onderwerp

van dit mondgefprek uit: over de regtvaardigmaking

door het geloof, zonder eenige werken; over Chris-

tus , den eenigen Middelaar ; over zijne Dienaren

en de Sacramenten; over de Biecht en Abfolutie;

over de Overheid; het huwelijk ; het verbod van

fpijzen enz. Het gefprek duurde acht dagen, van

den iften tot den 8ften October. De voornaamfte

fprekers van de zijde der Hervormden waren fa-

rel, VIRET , PETRUS CAROLI eU CALVIN, diC

echter flechts tweemalen de beurt van fpreken gehad

heeft, en antonius marcourt, die eenmaal fprak;

men bepaalde zich in het twistredenen bijzonder tot

de Regtvaardigmaking en de Transfubflantiatie.

Op dit gefprek volgde eene geregelde Hervorming

te Laufanne en in het land van Vaud , in het Jaar

1537. Ook werd in gemelde ftad eene Hoogefchool

opgerigt , waarbij de eerfte Hoogleeraren waren joan

HEMBERT in de Wijsbegeerte en het Hebreeuvvscb,

en coNRADUS GESNERUS in het Grieksch; bij de-

zen werden in het jaar 1547 twee Hoogleeraars in

de Godgeleerdheid gevoegd. gesner werd opge-

volgd door PIERRE NUNNEZ, en deze door theo-

DORus BEZA, in het jaar 1549, die hier honderd

Pfalmen van david in Franfche Verzen vertaalde,

welke met de vijftig, voorheen door clement ma-

rot



ï6 K E R K E L IJ K E

m C. G. ROT vertaalden beriimd, vervolgens in die gemeenten

]aari5i7 ingevoerd en openlijk gezongen zijn. petrus caroli

heeftin het jaar 1537 van zijne Kerk afiland gedaan,

en naar Frankryk vertrokken zijnde , daar den Room-

fchen Godsdienst weder aangenomen, na fatxEL,

viiiET en CALVIN S2i.\\ Arianerij befchiildigd en vele

opfchuddingen verwekt te hebben. Doch de Kerke-

raad van Laufanne en de Raad van Bern zelve

regtvaardigde de drie Hervormers tegen deze^^ge-

gronde befchuldiging. Maar, laat ons tot calvin

wederkeeren.

CALVIN, te znmen met farel en corald, wien

hij met zich te Geneve gebragt had, arbeidde ijverig

aan het Hervormingswerk, farel (lelde eene Ge-

ïoofsbelijdenis op, welke eene verzaking des Paus-

doms behelsde, en tevens een voorfchrift van zede-

leer. Deze Geloofsbelijdenis begeerden de Leeraars ,

dat door het volk aangenomen en met eenen eed be-

krachtigd zou worden, hetwelk na veel tegeuflrib-

belen gefchiedde; doch als men bevond, dat dezelve

geenen genoegzamen invloed had op de zeden des

volks , en dat de geest van tweefpalt , welke de

voornaamfte Familien tegen eikanderen tweedragtig

maakte , daardoor niet gedempt werd , verklaarde

CALVIN in zamenflemming met de overige bediena-

ren van den Godsdienst , dat zij het Avondmaal niet

konden houden , zoo lang deze onderlinge vijand-

fchappen in de ftad heerschten, en men in dezelve

alle Kerketucht en goede Zeden met voeten trad.

Ten zelfden tijde drongen die van Bern bij die

van Geneve aan, om zich in zekere inftellingen en

ge-
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gewoonten naar hen te fchikken , welke te Gcneve na C. 0#

tiiet in gebruik waren. Men had namelijk in eene 1^^''^^'7»

Sijnode te Bern vastgefleld , in het Heih'g Avond- .

*

maal ongezuurd brood te gebruiken , men had doop»

vonten tot de bedieninge des Doops, ook vierde

men te Bern, behalve den Zondag, nog het Kers-

feest, Nieuvvejaarsdag , den dag der aankondiging

van JEZUS Geboorte en dien van jezus Hemelvaart;

het een en ander had te Geneve geene plaats , en

CALVIN, met zijne ambtgenooten , vond zwarigheid,

om hier in verandering te maken , en die van Bern

te wille te zijn.

Van deze gelegenheid maakten de tegenwoordige

Sijndici van Geneve, zijnde het hoogde Overheids-

ambt , hetwelk voor een jaar bekleed werd , gebruik, •

om het volk te bewegen , dat men aan calvin en

zijne ambtgenooten in het jaar 1538 de ftad ontzei-

de; waarop calvin de wijk nam naar Straatsburg,

alwaar hij eene Franfche Gemeente ftichtte, en te-

vens tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid werd

aangebeld.

Gedurende zijn verblijf X.QStraatsburgh\^t^ calvin

echter te gelijk zorgen voor de Gemeente xq Geneve ^

welke hij niet alleen bij Brieven vermaande , aan die

van Bern toe te geven , ten aanzien van het gebrui-

ken van ongezuurd of ongedeesferad brood in het

Avondmaal, maar welke hij bijzonder grooten dienst deed

door zijnen ijver, om de pogingen van den Kardinaal

sadolet, Bisfchop van Carpentras , te verijdelen ,

met welke deze de inwoners van Geneve trachtte te

bewegen , om in den fchoot der Roomfche Kerk te-

Herv. II, B rug



i3 KERKELIJKE
na C. G. rug te keeren. Hij fchreef in 1539 een nairukkelijk

Jasri5i7. antwoord ter wederlegging op den lisiigen Brief van

.
' dezen Prelaat , en vermaande die van Geneva tot on-

derlinge eensgezindheid en flandvastigheid in het geloof.

Twee jaren later werd hij gekozen, om tegen-

woordig te zijn op eenen Rijksdag, welken de Kei-

zer vastgefteld had te Worins en te Regensburg,

om de Godsdienstverfchillen bij te leggen. Hij ging

derwaarts in gezelfchap van bucerus, en had on-

der anderen een mondgefprek met melanchthgn.

Ondertusfchen viel er eene geheele verandering in

de regering te Geneve voor. Die regeringsleden

,

welke zijne verbanning bewerkt hadden , werden ,

befchuldigd zijnde van zware misdaden tegen het

• welzijn der ftad , uit het bewind geweerd , waarop

CALVIN door het volk teruggeroepen werd. Hij be-

willigde noode hier toe, maar de aandrang was zoa

fterk en ernftig, dat hij zich eindelijk liet bewegen,

en in het jaar 1541 te Geneve wederkeerde, tot on-

gemeene blijdfchap beide van den Raad en het volk.

Van toen af leide hij zich met al zijn vermo-

gen toe , om eene Kerkenorde te ontwerpen ,

eenen Kerkeraad aan te ftellen , en Ouderlingen ,

Diakenen en Opzieners, tot het beduur der Kerk, te

doen verkiezen. Daar hij niet alleen een groot God-

geleerde, maar tevens een uitmuntend Regtsgeleerde

was , vormde hij , in zamendemming met de regering , in

welker vergaderingen hij , gelijk zwinglius leZurick,

zitting had, een ftdfel van Burgerlijke en Kerkelijke

wetten, hetwelk, niettegenftaande de woelingen van

velen , de goedkeuring des volks erlangde , en tot in

on-
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onze tijden is aangezien als een Wetboek der Re- na c. G*

publiek vail Geneve» Jaai"i5i7«

Voorts fielde deze Hervormer eenen Katechismus ,*

op , uitgebreider dan den voorgaanden , en in vra-

gen en antwoorden onderfcheiden, in het Latijn en

Fransch , welke naderhand in verfcheidene Talen

overgezet , en bij vele gemeenten in gebruik gebragt

is. Onbegrijpelijk werkzaam in het waarnemen van

zijn ambt, predikte hij, om de andere week, alle

dagen , driemaal in de week hield hij zijne lesfen als

Hoogleeraar, alle donderdagen was hij, als Voor-

zitter in de Vergadering van den Kerkeraad, en des

vrijdags in de Vergadering, in welke de Bijbel ver-

klaard werd, in welke hij doorgaans eene voorle-

zing hield ; ook woonde hij de vergaderingen van den

Raad doorgaans bij ; over de meeste Boeken der H. S*

fchreef hij uitleggingen; dan beantwoordde hij de

vijanden en beftrijderen van óqu Godsdienst, dan

fchreef hij allerwege Brieven over de belangen der

Kerk; want van alle oorden der Christenwereld

zocht men zijnen raad, uit Engeland, Frankryk,

Duitschland^ Polen enz. zoodat men oordeelen mag,

dat hij nog meer deed door zijne pen dan door zij-

ne tegenwoordigheid , deelende hij door Brieven zij-

ne raadgevingen en voorfchriften mede ; terwijl die-

zelfde hand tevens onledig was met het fchrijven

van geleerde werken.

Bij fommige gelegenheden echter , was hij in

perfoon werkzaam. Dus reisde hij in het jaar

1549 naar Ziirich^ omdat men hetn verdacht ge-

maakt had , als leerde hij de Confuhflantiatie in

B 2 het
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na C G. het Avondmaal ; hij verklaarde zich hier zoo diiide»

Jaari5i7. lijij ^^Lt er eene overeenjïemmin^ werd vastffefleM
tor 1552. "

, ,, , ^ , . Tr .

,

van de Kerk van Geneve met de overige Kerken van

Zmtferland en Graauwhunderland , welke deze

Kerken federt ten naauwde verbonden heeft gehou-

den. In het jaar 1556 toog hij naar Franlfovt ,

om de gefchillen te beflisfen, welke de Franfche

Kerlc in die ftad verdeelden. In het volgende jaar

gaf de regering van Geneve twee aanmerkelijke be-

fluiten uit; bij het ééne werden de dienaars van den

Godsdienst gelast, op een' bepaalden tijd des jaars,

verzeld van eenen Ouderling en eenen Wijkmeester,

huisbezoeking te doen , en eene belijdenis des ge-

loofs af te vorderen. Bij het andere, genomen zon-

der kennis van de Predikanten , werden alle Feestda-

gen , uitgezonderd den Zondag , afgefchaft. Even-

wel werd dit befluit calvin kwalijk genomen ,

waarom hij ter zijner verdediging thans zijn werk

fchreef : over de ergernisfen»

CALVIN was te meer verpligt, zijne eer te hand-

haven, dewijl de oude partijfcbap in Geneve nog

tegen hem bleef woelen ; en de gemeente in het jaar

1551 beroerd werd door hieronymus bolsec , die

de leer van calvin omtrent de volftrekte voorver-

ordinering en vrijmagtige verkiezing openlijk in de

Kerk onder de Preek tegenfprak. calvin vvederleide

hem in dezelfde vergadering, waarop bolsec, door

eenen der Asfesforen van den Hoofdfchout in hech-

tenis genomen, en nadat zijne zaak onderzocht, en

ook het gevoelen der Zwitferfche Kerken was in-

gewonnen, als een xustverftoorder uit de ftad ge-

ban-
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iannen werd. Tot zulk een ftreng vonnis bragt, na C G.

2egt men, zijn overig flecht levensgedrag ook veel J^''""''5i7«

toe. Deze bolsec was een Karmellter Monnik van ^
1,*

Parys^ die, te vrij gepredikt hebbende, van daar ge-

vlugt, en te Geneve gekomen was, alwaar hij, met

verwerping van de Monnikskap, de Geneeskunde

oefende. Hij werd vervolgens ook te Bern, en wel

tot tweemaal toe, gebannen, en keerde, toen hij

nergens door de Protestanten aangenomen werd, tot

zijnen voorigen Godsdienst terug, waarna hij, om
zich op CALVIN en beza te wreeken 5 eene gefchie-

denis van het leven en de zeden van calvin en

BEZA heeft gefchreven, vol bitterheid, logenen en

laster,

Ond^rtusfchen verbrak het geval met bolsec de

vriendfchap tusfchen calvin en jacques de bour-

gogne , wiens vader boudewyn een natuurlijke

zoon geweest was van filips den Goeden^ Hertog

van Burgondi'è» Deze jacques of jacob van bour-

gogne had den Roorafchen Godsdienst verlaten , en

was getrouwd met jolante van brederode , uit

den ouden ftam der Graven van Holland ; hij

had eene allernaauwde vriendfchap aangegaan met

CALVIN, waarvan de Brieven van dezen Hervormer

aan hem getuigen. Maar dewijl hij bolsec als zij-

nen Geneesheer gebruikte, mishaagde hem deszelfs

hechtenis en verbanning, en zocht hij denzelven ,

200 veel hem doenlijk was, te befchermen. Het-

welk CALVIN aanleiding gaf, om de vriendfchap met

hem te breken, en zelfs zich met hevigheid tegen

hem uit te laten,

D 3 Na
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na C. G, Na het uitbannen van bolsüc , duurden de twis-

Jaarisr/. ^^^ q^^j. jg Predestinatie of Voorveiordinering fteeds
tot 1552.
„_ voort, en ftegen in het jaar 1553 tot zulk eene

hoogte, dat het gefchapen ftond tot een oproer te

zullen komen, even gevaarlijk voor het Gemeene-

best als voor de Kerk van Genere; maar calvin

kvram door zijne (tandvastigheid alles te boven , en

wist zich en zijn gevoelen te handhaven. In dat-

zelfde jaar gebeurde het gehandelde met michel

SERVET, waar van wij, op de behoorlijke plaats,

nader zullen fpreken. — Zekere bertelier, één

der grootfte drijvers tegen calvin en deszelfs leer,

een man van fporelooze fchaamteloosheid ,
gelijk

BEZA hem befchiijfr, om zijn flecht gedrag door

den Kerkeraad in den Kerkdijken ban gedaan, be-

klaagde zich hier over bij de Overheid , terwijl

velen ook mompelden , dat de Kerkeraad zich boven

de Overheid te veel aanmatigde ; waarop de Raad

der Tweehonderd een befluit nam , dat de einde-

Jijke beoordeeling over Excommunicatie of Ban aan

de kennisneming der Overheid zou ftaan. Maar

CALVIN, die geloofde, dat dit een regt was, het-

welk aan de Kerk behoorde, handhaafl^e ziin gevoe-

len zoo flreng, dat hij, op den Prediklloel, na een

fcherp uiilaten tegen de verachters van het Heilig

Avondmaal, met verheffing van hand en ftem , in

deze woorden uitbrak : 3'I'aar ik zal mij eer

faten dooden ^ dan dat deze hand aan de veroordeel-

de verachters van God het heilige des Heeren zo»

foerdken. Nu onthield zich wel bertelier met

de zijnen van de heilige tafel , maar calvin hiar

meo
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mede niet te vrede , dreigde zijn affcheid te zullen nn C. G.

nemen, indien het befliiit van den Raad niet v^erd h^^^S^?*

ingetrokken; hetwelk dienvolgens in zoo ver gebeur- _^_1.
de, dat het gefchorst zou blijven, tot men het ge-

voelen der vier Zwitferfche Canrons zou verftaan

hebben,

In het jaar 1554 gaf calvin in het licht eene

wederlegging der leere van servet , met bijvoeging

der redenen, waarom en in hoe ver de Ketters van

de Overheid behooren geftraft te worden. Hij fchreef

dit werk, om het ongenoegen te bedaren, hetwelk

velen lieten blijken over de doodflraf van dezen

man, terwijl zelfs foramige goede en welmeenerde

lieden , fchrijft beza , dezelve afkeurden , en cal-

vin's gedrag in dit opzigt hevig berispten. Tegen

dit werk fcherpte een ongenoemde, onder den naam

van MARTINUS BELLIUS , VOlgCUS BEZA, SEBAS-

TIANUS CASTELLio, zijuc peu ; cm wien te weder-

leggen BEZA zijn Boek gefchreven heeft: over het

ftraffen der Ketters met den dood^ waar van in het

vervolg nog iet zal moeten gezegd worden.

Eindelijk werd er in het jaar 1555 nog eene za-

menzwering gefmeed, ten einde de Kerketucht en

de leere van calvin te vernietigen, en eene om-

wenteling in de ftad te verwekken , doch dezelve

werd ontdekt en met den dood van eenigen en het

bannen van anderen gefiraft. Thans kwam ook het

verzocht gevoelen der Zwitferfche Kerken nopens

de Kerkelijke tucht, waar bij het ontwerp van cal-

vin omtrent de Kerketucht werd goedgekeurd, ge-

lijk hetzelve daar op door het volk van Geneve

B 4 met
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fis C. G met algeraeene (temmen is aangenomen en bevestigd.

J^^-'^l^i? Eindelijk in het jaar 1559 is ook door toedoen en

bezorging van calvin de Hoogefchool t^Geneve op-

gerigt , en ten behoeve van dezelve een treffeli'k

gebouw gedicht. De School werd voorzien met

negen Onderwijzers der jeugd en voorts met open<-

bare Hoogleeraren in alle wetenfchappen.

In dezen werkzamen ijver, om alles te doen voor

de Kerken , die zijne leerftellingen volgden , volhard-

de deze groote man, tot den dag zijns doods toe,

zijnde onophoudelijk bezig; meest zag men hem met

de pen in de hand, zelfs als ziekte hem aan zijn

bed kluisterde, niettegenftaande hij van een zwak-

kelijk ligchaamsgeftel was , mager en neigende tot

teering. Hij overleed den 27fl;en Mei 1564, heb-

bende den ouderdom van 54 jaren en ruim tien

maanden bereikt.

De fchriften van dezen onvermoeiden man zijn in

negen Deelen bijeen uitgegeven te Jw/ierdam in het

jaar 1671. De voornaamfte onder dezelve zijn, zijn

OfjdjfU'ij's in den Christelijken Godsdienst, waarvan

wij reeds gefproken hebben, en zijne verklaringen

over genoegzaam alle de Boeken der Heil. Schrift,

uitgezonderd de Openbaring van joannes , over

welke iemand meldt, maar zonder aanwijzing, op

welk gezag, dat calvin dit oordeel zou gegeven

hebben : „ niet te weten , wat een zoo duister

,, Schrijver wilde, omtrent wien men het ook on-!

„ der de Geleerden niet ééns was , wie of hoeda-r

„ nig hij geweest zij." Hoe het zij, zeker is het,

dat CALVIN , in het verklaren der Profeten en Pfal-

men.
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men , doorgaans den gefchiedkundigen en zedelijken na C. G.

zin heeft opsefpoord, en dezelve niet dan in den I^^''''5i7»

, r .. -r ^

^Ot 1552,
tweeden hoogeren or tijpilchen zin op christus en _

het Nieuwe Testament heeft toegepast, waar uiteen

Luthersch Godgeleerde aanleiding heeft genomen

,

om hem niet zonder bitterheid eene befchuldiging

van yoodschgezindheid aan te wrijven, waar tegen

hij, met grond, door anderen is verdedigd gewor-

den (*}.

CALVIN trouwde, toen hij omtrent dertig jaren

bereikt had , op aanraden van zijnen vriend marti-

Nus BUCERUS, te Straatsburg , idoletta van

BUREN, weduwe van jan sterder, die, tot de

Wederdoopers behoord hebbende, tot de gevoelens

van CALVIN w.is overgegaan. Zij had kinderen bij

haren eerllen man , en baarde haren tweeden man

,

CALVIN, eenen zoon, doch die jong geflorven is.

De moeder fiierf in het jaar 1549. Het blijkt uit

CALviN*s Brieven, dat hij het verlies dezer echtge-

noote zeer betreurde. Niet ongepast is hier de taal

van onzen Hervormer, op het verwijt, den Hervor-

meren door de Roomfchen gedaan, van den oorlog

tegen Rome om dezelfde reden te hebben aangevan»

gen , als waarom de Grieken dien ^gen Troje voer-

den , te weten, om eene vrouw. „ Zij, die dit

„ verfieren ," fchrijft calvin , „ moeten mij daar-

„ van ten minflien uitzonderen. Ik was onder de

„ Paus-

(*)^GiD. HUNN1U3 Calvinmjuddizam ^Wittemb.i'^.c)'^,

%vo. en daar tegen dav. pareus in zijn werk onder den

{itel; CALViNys Orthodoxus.

B5



cot 155a

26 KERKELIJKE
a C. G. „ Pausfelijke Tijramiij , waar uit de Heere mij ver-

J^"5ï7
jj lost heeft, vrij om eene vrouw te nemen; ik heb

„ desniettegenftaande vele jaren ongehuwd geleefd,

,, Na den dood mijner huisvrouw , inderdaad een

„ voorbeeld van deugd, is het reeds anderhalfjaar,

„ dat ik wederom vrijwillig ongehuwd blljve." In

dezen ongehuwden ftaat is hij ook tot zijnen dood

toe gebleven.

THEODORus BEZA , dic ons 's mans leven befchre-

ven heeft, verklaart, ten befluite van die levensbe-

fchrijving, dat hij ,, i'j dezelve aa7i allen een voor-

,, beeld van het leven en den dood van eenen ChriS'

„ ten heeft voorgefleld ^ hetwelk gemakkelijker viel

,, te lasteren^ dan na te volgen,^* Inderdaad, on-

betwistbaar is het, dat calvin een waarlijk groot

man geweest is; niemand kan hem grondige geleerd-

heid, fchrandere wijsheid, onvermoeide arbeidzaam-

beid en onwrikbare ftandvastigheid betwisten. Zijne

zeden en gedrag zijn ook , van zijne jeugd af, bui-

ten alle opfpraak , en worden algemeen erkend

,

voorbeeldig geweest te zijn. Zijne ingetogene kuisch-

beid , zijn matige foberheid, zoodat hij ten minflen

tien jaren lang zich met eenen foberen maaltijd een-

maal daags heeft vergenoegd, en voornamelijk zijne

onbaatzuchtigheid, is van vrienden en vijanden er-

kend. Hij, die zoo veel arbeids ondernam, ten diende

der Kerk , en een zoo zwaarwigtig ambt zoo loffe-

lijk bekleedde, trok flechts eene geringe jaarwedde

voor zijnen dienst , en weigerde eene hoogere

wedde aan te nemen. Herhaalde keeren plagt hij

den genen, die hem reeds bij zijn leven inhaligheid

en
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en gierigheid verweten , toe te voegen : Zoo ik bij na C. G.

mijn leven u niet kan overtuigen^ dat ik niet ge/d- P^'^Sï?»

zuchtig ben^ wijn dood zal dit openbaar makeiu _

Dit is gebeurd ; de man , die zoo veel roems en

achtings verworven had , liet , na eene reeks van ja-

ren met de grootfte fpaarzaamheid geleefd te heb-

ben , niet meer dan driehonderd Kronen aan zijne

erfgenamen achter, en onder deze nalatenfchap wa-

ren nog zijne Boeken begrepen, die voor eeuen hoo-

gen prijs verkocht werden. Als een fterke trek zij-

ner onbaatzuchtigheid, verhaalt bayle, dat, wan-

neer CALVIN van Straatsburg vertrok , om naar

Geneve weder te keeren, de Straatsburgers begeer-

den , dat hij het voorregt van het Burgerfchap dier

fiad zou behouden , als mede de inkomften van

eene Prebende , hem toegefchikt. De eerde dezer

aanbiedingen aanvaardde hij, doch de laatfie floeg

hij volftrekt af.

Met dit alles ontbrak het niet aan befchuldigin-

gen , welke men tegen calvin heeft aangevoerd ,

reeds bij zijn leven , en na zijnen dood , welke nog

zelfs in onze dagen telkens herhaald worden. Van

zulke openbare leugens en lasteringen , dat hij te

Noyon om zijn flecht gedrag gegeesfeld en gebrand-

merkt en vervolgens uitgebannen zou wezen ; dat hij

de genezing van zijnen zoon bij den Heil. hubert

gezocht en aan dien Heiligen toegekend zou hebben

en dergelijke, behoeven wij niet te fpreken. Zij zijn

al te tastbaar ongerijmd , dan dat zij in eenige aan-

merking behooren te komen. Maar, men heeft hem

befchuldigd en befchuldigt hem nog vau geestelijken

hoog-



ft8 KERKELIJKE
t C. G. hoogmoed en heerschzucht; van wreedheid en lief-

Jaarisi^. ^^Iqq^q onverdraaffzaamheid : en eindelijk vindt men
tot I552.

.

ö 5 J

I in zijne leere zeer veel te bedillen (*).

Het is hier de plaats noch ons oogmerk , eene

ver-

(*) Men heefc onlangs in het Ilollandich vertaald een

Fransch werk van lanthier. La Foijageurs en Stiiife ^

onder den titel: De Reizigers in Zwitferlandy Amfierd.

iSio. In het Ifle Beel, Bladz. 17. dezer, vertaling le-

zen wij eene fchetfe van het karakter van calvin, door

eenen Horologiemaker te G<?;;^3'^ , zoo het heet, ontworpen:

5, Onze voorouders ," zeide hij , „ befchoiuvden hem als een

., wonderbaarlijk mcnsdi; dit is hij in der daad door de

„ verhevenheid zijner denkbeelden, door zijne belange-

5, loosheid; luaar de onbuigzaamheid van zijn kr.rakter,

„ zijne verwaandheid, zijne trotschheid, en de flraf van

„ SERVET, die eertijds zijn vriend was, maken zijne na-

,, gedachtenis bij alle gevoelige harten gehaat." En

Bladz. 15. zegt de Schrijver zelf: „ calvin ontkent

„ den vrijen wil, en beweert, dat God ons gefchapen

„ heeft, om eene prooi der Duivelen te worden, dewijl

„ hem zulks behaagt. — In onze dagen zou men wel

„ een middel ter zijner verbetering gehad hebben."

Aldaar, „ Hij predikte dagelijks , en gaf driemalen

5, 's weeks lesfen in de Godgeleerdheid."

Bladz. 16. „ Hij werd de wetgever en leeraar der

„ Itad; de zeden van dien tijd leveren een tafereel van

„ losbandigheid , muiczucht en misdrijven op."

LANTHIER verhaalt ook op die Bladzijde : dat bij eene

pest in het jaar 1542 de Bedienaars van den Godsdienst

weigerden de ongelukkigen iu het Hospitaal te bezocr

ken,
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Verantwoording voor calvin te fchrijven ; doch zoo ^a C. Gi

veel eischt de pligt van den waarheidlievenden Ge- I^'iri5i7-

fchiedfchrijver , dat hij alles, zoo veel mogelijk, in
.^

^'

het regte licht plaatfe , ten einde eiken Lezer in Raat

te Hellen, de waarheid te kunnen zien en beoordeelen.

Wat

ken , maar CALVIN bood zich daartoe aau , alhoewel men hem

daar van terug hield, omdat men zijn leven te dierbaar achtte.

Aangaande SERVET lezen wij dzzt Bladz. 17. „De ver-

„ fchrikkelijke ftraf van michel servet zal de nagedach

„ tenis van calvin voor eeuwig brandmerken. Deze

„ Spanjaard, in de Geneeskunde en Godgeleerdheid ge-

„ oefend , had de (n) ligtgeraakte (n) calvin door brie-

„ ven aangevallen , die invloed genoeg bezat , om hera

„ te Fienne in het Dauphineefche gevangen te doen ne-

„ men. servet, de gevangenis ontkomen zijnde, was

„ onvoorzigtig genoeg, om door Geneve te reizen. Zijn

„ onverzoenlijlce vijand deed hem vastzetten , en op den

„ 27fl:2n October 1 553 ten vure doemen, servet moest

„ twee uren lang de ijsfelijlcfte folteringen ondergaan,

„ omdat de vlammen door den wind van hem werden

„ verwijderd. In zijne wanhoop riep hij uit: „ Wat

„ „ ben ik ongelukkig! hoe nu! kon men dan voor 100

,, „ ftukken goud , en de kostbare Collier , welken

„ „ men mij ontnomen heeft, geen hout genoeg koo-

,, „ pen, om mij te fpoediger te verteeren!"" Hoe

wordt hier lof en laster onder een gemengd! hoe hate-

lijk alles verdraaid! In welk een valsch licht wordt de

leer van calvin voorgefleld! En de Hollandfche Ver-

taling zwijgt op dit alles, zonder de minde aanmerking

te maken.
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na C. G. Wat dan de eerde befchuldiging betreft , waar in

Jsar'Sï?' men calvin troischheid, geLStLlijken hoogmoed,
rot 1552.

"

. .

heerschzucht en onverzettelijke hardnekkigheid in

het doordrijven van zijn ftuk te last legt; daarom-

trent behoort men in het oog te houden: Niets is

zekerder, dan dat de zeden, ten dezen tijde, over

het geheel, ten uiierfte verbasterd waren; de aan*

hang, dien calvin in zijne fchriften den aanhang

der Libertijnen of Vrijgeepten noemt , welke de

losbandigfte gewoonten in zijne btfcherraing ram,

en niet alleen met gefprekken en daden , maar zelfs

door geweld verdedigde, was zoo wel talrijk als ver-

mogende. De Hervormers drongen daarom allen op

eene herftelling der zedetucht aan ; alhoewel zij in

de keuze der middelen en in de wijze van het Kerk-

beftuur te dien einde niet één en hetzelfde gevoel-

den. Bij voorbeeld, zwinglius kende aan de Dur-

gerlijke Overheid alleen de magt toe, om de over-

tredingen te ftrafFen, en wilde aan de Kerk zelfs

het gezag niet toeftaan , om onwaardige leden uit

haar midden te weren, door uitfluiting of ban,

CALVIN daartegen befchouvvde de Kerk als eene

maatfchappij, die in Kerkelijke zaken eene magt be-

zat, om aan hare leden eene Kerkenorde en Wetten

voor te fchrijven, omtrent de wijze van beftuur, en

om de overtreders uit haar genootfchap te weren ,

waaromtrent hij tot flrengheid geneigd was. Beiden

ondertusfchen hadden dezelfde bedoeling, de verbe-

tering der zeden en de bewaring van deugd en god-

zaligheid. Beiden waren tevens in het burgerlijke

fchrandere en wijze mannen, die der Overheid met

raad
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raad en daad bijftonden , en ook het burgerlijk wel- na C. G.

zijn van het land, hetwelk zij als hun vaderland er-I^"^Si7«
tot 1552,

kenden
, poogden te bevorderen ; dit deed ook lu- ,.

THER , dit deden andere Hervormde Leeraars.

Waarom befchuJdigt men dan calvin zoo bijzon-

der deswegens van verwaandheid en geestelijke

heerschzucht ? Heeft hij dan de (tad Geneve zoo

flecht geraden ? Heeft zij reden gehad zich van de

inrigting, met zijne medewerking ingevoerd, te be-

klagen , met welke zij twee eeuwen lang gelukkig

is geweest?

Voorts verfchilde calvin van zwinglius in de

Jeere van het Avondmaal, en de tegenwoordigheid

van JEZUS ligchaam en bloed in hetzelve, zwing-

lius wilde alleen denken aan eene figuurlijke tegen-

woordigheid van CHRISTUS ligchaam en bloed, als

afgebeeld door de teekemn van brood en wijn

,

merkende een godvruchtig aandenken aan den dood

van JEZUS, en aan de weldaden, daar door voor

het menschdom verworven, aan, als de eigenlijke

bedoeling van het Heilig Avondmaal. Daar nu lu»

THER eene eigenlijke tegenwoordigheid van jezus

ligchaam en bloed bij het Avondmaal leerde , het-

welk men Confuhjiantiatie noemde ; hield calvin

tusfchen deze beide gevoelens eenen zekeren middel-

weg, erkennende eene wezenlijke^ hoewel geestelijke

en facramenteele tegenwoordigheid van christus

bij het Avondmaal, hetwelk hij dus niet alleen als

een teeken maar ook als een zegel befchouwde,

zonder daarom eene Impanatie te (lellen, veel min

dat zijn gevoelen eenige overeenkomst zou hebben met

de
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jia C. G. de Tramfuhflantiatie der Roomschgezinden , gelijk

Ja;(ri5i7. deBisfchop bossuet en de Tefuiet courrayer wil*
tot 1552. , ,

-^

den bevveeren , van welke hij zeer verre af was.

Maar voornamelijk heeft men het ten allen tijde

zeer (lerk geladen op calvin's gevoelen aangaande

de Predestinatie oïQ,o^è^t\\}f.t voorbefchikking omtrent

het zalig of niet zalig worden der menfchen. Men

heeft zijn gevoelen daaromtrent voorgefleld als eene.

God ten hoogfte onteerende, eene wreede, ja cene

gruwelijke leere (*). Doch , men heeft 's mans ge-

voelen eerst moeten verdraaid voordellen , en dan

met gevolgen moeten bezwaren , welke hij nooit er-

kend noch aangenomen heeft, eer men hetzelve op

deze wijze kon aanvallen. Trouwens , hoe zeer hij

leerde , dat de eindelijke beftemming van des menfchen

lot afhange van Gods oppermagtig welbehagen , volgens

deszelfs eeuwig voornemen en den raad zijns willens

:

tevens echter hield hij ten fierkde ftaande, dat dit

Goddelijk befluit wijs, heilig, regtvaardig en goed

zij; onze menfchelijke wil is, volgens dit gevoelen,

niet vrij , maar in alles van God afhankelijk , en

te-

(*) CALVIN fchreef /«y?. L. III. C. 23. § 7. Dccre-

tum horribile quidan fateor cit. Dit vertaalde men :

„ Ik beken wel, dat het een gruwelijk befluit is." Op

welke vertaling het opfchrift rust van het bekende ge-

dichc van vondel : Dccretum horribile. Gruwel der

verwoesting. Ondertusfchen is niets zekerder, dan dat

CALVIN, die goed Latijn verflond, aan het woord kor^

ribile nooit de beteekenis van gruwelijk heeft kunnen

geven.
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tevens, federt den zondriival, flaafsch, onder de na G* Ö,

zonde als verkocht; en nogtans drong calvin te ["^risif*

r, \ r, 1 ... , toe 1552*
vens ten Irerklten aan op de verpligtuig van den

_

mensch tot geloof, godzaligheid en deugd ; als men

luther's werk over den flaaffchen wil gelezen

heeft, zal men gronden hebben, om te gelooven ,

dat deze beide Hervormers in deze leerftellingen der

voorverordinering en van den niet vrijen, maar af-

hankelijken thans flaaffchen vi^il der menfchcn vrij

na overeenkwamen. Waar mede heeft calvin dan

bijzonder zoo vele hatelijke verwijtingen verdiend?

Ook had zijn gevoelen omtrent deze flukken vol-

ftrekt geen' nadeeligen invloed op zijne zedeleer en

de beoefening van godsdienst en deugd , zoo van

hem zelven, als tot welke hij anderen vermaande,

j, Men moet niet gelooven," fchiijfc hij ergens,

i, dat men in de ware Kerk leeft, wanneer men de

j, vruchten daar van niet kan vertoonen. Wij zijn

j, flimmer, dan de onbekeerden, wanneer wij met

5, hunne ondeugden behebt zijn. Daarom laat ik

„ mij van niemand door woorden verleiden , wan-

.„ neer hij zegtj dat hij onze partij zij toegedaan."

: jDaar wij, in het vervolg, te zijner plaatfe, van

de leer en den dood van michel servet zullen

moeten fpreken, zullen wij daar gelegenheid vinden,

om door het onzijdig verhaal van deszelfs gefchie-

denis in ftaat gefield te worden, om het aandeel,

hetwelk calvin in dezelve gehad heeft, en zijn ge-

drag juister te beoordeelen , en te zien , of hetzelve

hem als eenen man van een zoo flecht karakter zal

openbaar maken, als hem, ook nog in onzen tijd,

Herv. U, e de»-



§4 KERKELOKE
na C. G d'éswegéns door velen u-ordc loegelchreven. Zob
Jaansï/. ^^^^ zesden wii hier flechts vooraf; dat Ê;een perfo-
tot issi , 1

"^

r •

^- .. .„ neele naat van calvin tegen servet , of eenige

aridfere lage hartstocht invloed gehad hebbe op zijn

gedrag jegens denzelven; dat men niet geheel los

eri driftig tot den dood van servet is voortgegaan,

maar dat de regering van Geneve desvvegens de ove-

rste Zwitferfche gemeenten van Ziirick, Schafhau-

fen^ Bazel en Bern vooraf heeft geraadpleegd; dat

CALVIN zelf een gefchrift ter zijner verdediging in

dit geval opgefield en uitgegeven , en ook tevens

Éljne meening over de flraf der Ketters verklaard

heeft, hetwelk naderhand door theod. beza nader

opgehelderd is, gelijk wij in het vervolg zien zul-

len ; waarmede toenmaals het algemeen gevoelen

övereenftemde, namelijk, gelijk beza zich uitdruk-

kelijk verklaart, van zulke Ketters, die inderdaad

bedoelden, de beginfelen van godsdienst en deugd

te vernieügen, en die de rust en goede orde in den

burgerflaat ftoorden en het onderfte boven keer-

den; verders verdient men op te merken, dat cal-

vin aanrandingen van zijne eer, kwaadaardige ver-

draaijingen van zijne leer en gedrag , murmureren

over zijne flrengheid en naanwgczetheid in vele ge-

Vallen , met edehnoedigheid over het hoofd heeft ge-

zien , en met die verhevenheid , welke aan groote

mannen eigen is, te meer, daar hij in de getuige-

nisfen van alle deugdzamen en braven de beste ver-

dediging vond, alleen kon hij niet dulden, dat dé

waarheid opzettelijk werd aangevallen. „ Men tergt

„ mij," fchrijft hij, „ maar ik zal zwijgen. Mij

„ kan
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^, kan men beleedigen en hoonen , maar de waar- nn C. O»

„ heid moet men onaangeroerd laten. Onze Heer f^^'^'S'?.

„ Tprak ook nooit eer, dan als men zijne leer aan-

„ tastte* En waarom zou ik mij een beter lot

,, wenfchen , dan hij had?" Dan werd hij ijverig,

wanneer hij waarheid en godsvrucht zag verachten,

dit maakte hem geftreng, doch niet zoo zeer tegen

de menfchen , als tegen de ondeugd , waar aan zij

zich fchuldig maakten. Volgens zijn galachtig tem-

perament , was hij aiin drift onderhevig , en deze

,

gevoegd met zijne onbevreesde waarheidliefde , maak-

te hem wel eens onvoorzigu'g , hij fprak en handel-

de, zoo als hij dacht. Deze zijne neiging tot drift

belijdt hij zelve met deze woorden : ,, Mijne drift

5, gaat dikwijls te verre. Zij overmeestert mij, zonder

5, dat ik het wil. Maar ik (Irijde tegen dezelve, alS

„ tegen mijnen magtigften vijand. En ik hope, zoo

,, God wil , dat monfter te overwinnen.'* Eindelijk mer-

ke men op, dat mnnnen,diedoorden geest van zacht-»

moedigheid en liefde rijkelijk bezield waren , zijne han*

delwijze toenmaals hebben goedgekeurd. Onder de-

zen wordt gerekend de vredelievende zachtgeaarde

PHILIPPUS MELANCHTHON te Wittemherg ^ de vriend

en ambtgenoot van luther. Aan dezen zond cal-

viN zijne wederlegging van sepvVet's dwalingen

toe, en melanciithon betoonde zijne tevredenheid

zoo wel met dit gefchrift, als met de tegen ser-

vet gehoudene ftrengheid.

Ten flotte, zal het der moeite waardig zijn, cal-

VIN zelven te hooren , zoo als hij zich , bij deze

gelegenheid , heeft uitgelaten in eenen Brief aan een'

C 2 2ij-
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m C. G ziener vrienden : „ De naam servet kan u met

Jaari5i7.
^^ onbekend zijn, daar hij reeds voor twintig pren

,
* „ de Christelijke wereld met zijne fnoode en ver-

„ derfelijke gevoelens befmct heefr. Dan zijn Bock

„ ftelt u eerst regt in fiaat, om over hem te kun-

„ nen oordeelen. Hij is het, over vvien reeds toen

,, een waardig en anderszins zachtmoedijr man het

„ oordeel velde , dat hij verdient in Hukken ge-

„ fcheurd te worden. Hij kwam bij ongeluk hier

,, naar Geneve , en de Fiskaal liet hem , door mijn

„ toedoen, in hechtenis nemen. Want ik wil gaar-

„ ne bekennen , dat ik het voar mijnen pligt heb

,, geacht, om een meer df.n verftokt en onverbeter-

,, lijk mensch met alle kracht tegenftand te bieden ,

„ en deszelfs verderen invloed te verhinderen. Da»

„ geliiks verfpreidt zich de boosheid verder, alom

„wellen nieuwe dwalingen op, en menfchen, v»'ien

„ God de magt hier toe verleende, maken er geen

.,, werk van , om de eere van zijnen naam te bevor-

„ deren. Want wanneer de Pausfelijken de afwij-

„ kingen van hunne biigeloovigheden zoo gedrenge-

„ Hik wreken, en onregtvaardig genoeg zijn, om

5, onfchuldig bloed te vergieten, dan moeten Chris-

„ telijke Overheden zich fchamen , om bij de verde-

„ diging van onwankelbare waarheden zoo luttel

,, moeds te betoonen. Hier uit volgt wel niet, dat

„ wij hunne woede en dolle drift moeten navolgen j

„ dan daar is een middelweg , welken men behoort

„ in te (laan, om de verachters van den Gods-

„ dienst, zoo veel men kan, te beletten, hunne

5, lasteringen tegen God niet ongeftraft te verfprei-

„ des.
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„ den. Drie ftukken zijn het, welke bij servet m c. G.

„ in overvvcffing; beliooren getrokken te v-orden. j"''ri5ï7.

,, Vooreerst heeft hij door afgrijCelijke dwalingen -

„ den Godsdienst benadeeld , ]n zelfs door affchu-

„ welijke fpotternijen en befchimpingen het geheele

„ Christendom aangetast , en de eerfte grondzuilen

„ van hetzelve doen waggelen. Vervolgens is de

,, hardnekkigheid onbefchrijfelijk, met welke hij, uit

„ eenen duivelfchen hoogmoed en verwaandheid, in

„ weerwil van onze vermaningen en waarfchuwin-

„ gen, nooit heeft opgehouden, zijn gift verder te

5, verfpreiden. Eindelijk verleidt hem zijn hoog-

„ moed nog tot op dit uur, om bij zijne lasterin-

„ gen te volharden. Daar is aan geene beterfchap

„ en herroeping te denken."

Dan dit zij genoeg, om elkeij onbevooroordeelden

beminnaar van waarheid en liefde, terug te houden,

van een ligtvaardig geloof te flaan aan alle zoo zwa-

re betichtingen , waarmede men den grooten man

heeft bezwaard, en van alle ligtvaardig beoordeelen

van zijn karakter. Wanneer wij op vele bijzonder-

heden achtflaan, die in zijne levensgefchiedenis voor-

komen, zullen wij ons integendeel niet kunnen we-

derhouden, van hoogachting voor dat karakter op

te vatten. Wij willen er eenige voorbeelden van

bijbrengen.

De vader van calvin had , bij deszelfs opvoe-

ding , een grondbeginfel , hetwelk hij (leeds in het

oog hield, dat men de groote liefde voor zijne kin-

deren , voor hen , op alle mogelijke wijze , moest

moeken te verbergen , en volgens dit grondbeginfel

C ?, be-
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na C. G behandelde hij zijnen zoon , dien hij anders zeer be-

J^^-^J5i7 minde, vrij ftraf. ,, Ik heb," fchrijft calvin zel-

ve, „ eenen vader gehad, die wat ftraf over mij

„ was, maar ik verblijde er mij over; en wanneer

„ ik er mij over verblijde, dan verblijde ik mij te-

5, vens over de weinige deugden, welke ik mogelijk

„ bezitte.'* Misfchlen had wel deze ftrafheid des

vaders invloed op calvins volgende denkwijze, en

op die geflrengheid , welke daar in doordraaide. Hij

beminde echter zijnen vader zoo flerk , als een zoon

den vader beminnen kon. Wij hebben reeds ver-

haald, dat de vader hem de beoefening der Regts-

geleerdheid had aangeraden, uit zorge, dat de ge-

voelens van zijnen zoon in den Godsdienst voor

denzelven gevaarlijk mogten worden. Juist ontving

CALVIN de geheel onverwachte tijding van zijn va-

ders overlijden, als hij zich op nieuw in den om-

trek van Bourges weder aan het prediken begaf.

,, Ach!" zeide hij, „ als ik mijnen vader maar

„ niet dood heb gepredikt
!

" Hij betreurde des-

zelfs dood met hartelijke droefheid. Tot in zijn'

laatften ievensti'd maakte hij het zich tot eene wet,

om nog fomtijas de brieven van zijnen vader te

doorlezen , en zich zijner daarbij dankbaar te herin-

neren. Oogenblikkelijk fpoedde hij zich naar zijne

vadeiflad Noyon, „ Ach!" zeide hij tot eenen

vriend, ,, den vader had ik nog gaarn verloren;

„ maar dit fmart mij , dat voor mij in hem de bes-

„ te vriend en raadgever verloren is
!

"

Zijne moeder was aan den Godsdienst op eene

wijze gehecht, die men bijna angstvalligheid, of met

eea
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«en minder zacht woord, bijgeloovigheid zou kun- nn c. G.

nen noemen. Beide de ouders bevlijtigden zich, ooi j-ari5!7,

zijn jong hart vooral tot deugd en godsvrucht te

vormen. Ten einde hem eenen diepen eerbied voor

het Opperwezen vroegtijdig in te prenten, liet men

hem dilcwLjls onder den blooten hemel knielend bid-

den , zonder dat er iemand bij tegenwoordig was.

En gebeurde het eens, bij geval, dat hij daarbij in

flap.p was gevallen, dan was zijne moeder niet wei-

nig misnoegd. Van verfcheidene broeders en zus-

ters , die alle vroeg ftitrven , heeft zijn broeder an-

THON CALVIN licm overleefd. Van deze twee was

hij bijzonder de lieveling zijner ouderen, zonder dat

daarbij zijne ondeugden of fouten door hen voorbij-

gezien werden. Wie zal twijfelen, dat a^ize god-

vruchtigheid der moeder, hoe zeer dan ook al te

naauw gezet, gewerkt zal hebben op calvin, om
zijnen eerbied en ijver voor den Godsdienst op te

wekken ! Geen wonder , dat hij , den Bijbel , met

welken robert olevitan hem het eerst te Parys

bekend maakte, met vreugde en eerbied ontving,

en zoo ijverig las en onderzocht, dat hij, denzel-

ven voor het eerst in handen krijgende, in vele da-

gen eten noch drinken wilde. Maar ook is hier aan

toe te fchrijven , dat, fchoon hij fpoedig, door ver-

geli;.king van den Bijbel, met de leeifleliirigtn der

Roomfche Kerk, de ongegrondheid van velen der-

zelve ontdekte, hij echter zeer huiverig was, om
terfbond een befluit te nemen , maar met veel angst-

valligheid en tvvijfelmoedigheid te worllelen had, eer

hij het vooroordeel van derzelver gezag kon over-

C 4 win-
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na C. G winnen , hetwelk de opvoeding zijner moeder hem
Jaansi/ |^a(j ingeprent; zoodat hij in het verlaten der Room-

fclie Kerk volftrekt niet onbezonnen of onberaden is

te werk gegaan. Doch , zoo veel te meer was er

nu van dezen jongeling ten voordeele van den Gods-

dienst te wachten: Deze verwachting gaf de ver-

maarde LE FABRE van Eflapks ie kennen, als hij

een bezoek van calv^in ontving, en hem, na eeni-

ge redewisfelingen , op den fchouder kloppende zei-

de: „ Ik ben oud, en kan Christus niet meer

„ van dienst zijn. Maar gij kunt en zult een fteun

„ van de waarheid en van Gods Koningrijk wor-

„ den. De zegen des Almagtigen zij met u !

"

Zoodanige waren de verwachtingen, tot welke de

godsvrucht, de goede zeden, de geleerdheid en ijver

van CALVIN reeds in zijne jeugd aanleiding gaven ,

welke uitmuntende hoedanigheden des jongelings

niemand, zelfs niet zijne hevigfte vijanden , ooit heb-

ben beflïian in twijfel te trekken.

CALVIN dacht aan niets minder, dan om zich te

Geneve neder te zetten, maar de oorlogstroebelen

noodzaakten hem , die naar Bazel of Straatsburg

dacht te reizen , zijnen weg door Geneve te nemen

,

en zelfs daar eenige dagen te vertoeven. „ Wan-

,, neer ik de waarheid zal zeggen ," fchreef hij na-

derhand , ,, dan moet ik mijne komst in Genevs

„ of aan een bloot toeval, of aan de Goddelijke

„ Voorzienigheid toefchrijven. Ik ben een Chris?

„ ten , en daaiorn geloove ik het laatlle. Want als

„ de Vader in den hemel zijn toezigt ook over de

„ menfchen uitliiekt, waarom zal ik zijne voorzorg

9> nies
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„ niet ook op mij toeëigenen ? " In het voor- n^ c. G.

gaande hebben wij reeds verhaald, hoe farel in- J'''?r'5i7»

zonderheid hem door zijn dringende aanlpraak over- ^_^
*

reedde, om zich te Genere aan den dienst der Kerk

aldaar te verbinden. Dit gelukte echter niet dan

onder de fterklte betuigingen van den nederig van

zich zelven gevoelenden calvin : „ Ik wil niet

5, gaarn," zeide hij, „ mij aan eene Kerkgemeente

„ alleen toewijden, maar overal, waar ik heen kom,

„ van nut zijn. Wanneer ik mij aan ééne Kerk

„ alleen toevvijde , dan ben ik aan haar al mijnen

9, tijd en alle mijne vermogens verfchuldigd , en mij

„ blijft niets overig voor het onderwijs van mij zel-

„ ven. Maar ik ben nog lange de man niet , die

5, enkel geven kan , en niets behoeft te ontvan'

„ ^^«." Dit is toch geenszins de taal der verwaand-

heid

!

Wij hebben ook in het voorgaande verhaald , hoe

CALVIN met zijne beide vrienden en ambtgenooten

FAREL en viRET in het jaar 1538 uit Geneve ge^

bannen is geworden. Men gaf voor, dat de reden

hier van ware, dat zij zich tegen den Raad verzet

en te ftreng gedaan hadden op het gezag, hetwelk

zij zich in de regering der Kerk aanmatigden. Hoe

dit zij, de partijdigheid en bitterheid der Raadslie-

den was geenszins te verfchoonen , die aan deze

verdienftelijke mannen Hechts twee dagen verleenden,

binnen welke zy de ftad verlaten moesten, calvin

hoorde het tegen hem uirgefprokene vonnis met be»

daardheid aan : „ Had ik flechts menfchen gediend
,"

fprak htijs ,9 <ian ware de loon, wellien ik ont-

C 5 „ vang,
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ra C. G. „ vang, juist niet aannemelijk. Gelukkig, dat ik

Jaarisi/
^^ jj^^ diende, die de beloofde belooning zijnen

• ,) dienstknechten nooit kan onttrekken !

"

Het ftrekt calvin tot eer, en is een blijk, hoe

men over de onbilliikheid van zijne uitdrijving vrij

algemeen dacht, dat de fleden Bern en Zurich Af-

gevnarcijgden naar Ge^eve zonden , om het vonnis

tegen hem te doen intrekken, en vooral, dat die

van Straatsburg hem noodigden bij hen te komen,

en hem tot Hooglecraar in de Godgeleerdheid aan-

ftelden; ook neigen wij natuurlijk, om die onbil-

lijkheid van het vonnis te eer te gelooven, daar

kort na dezen tijd foramige leden van den Raad

,

éle zi'ne verbanning vooral bewerkt hadden , als

deugnieten en misdadigers tegen den Staat, wiens

inkomden zij onder zich hadden gehouden, ontdekt

en geftraft werden, calvin zelf bleef ondertusfchen

Gefieve achten en beminnen, zonder eenige wraak-

zucht wegens de ontvangene beleediging te openba-

ren, of ondankbaar te zijn voor de voorheen geno-

tene liefde der ingezetenen. Hij fchreef veelmalen

Brieven derwaarts om hen tot eeudragt en vrede te

vermanen; hij behartigde hunne zsak tegen de listen

van den Kardinaal sadolet , gelijk wij boven ge-

zien hebben; en het gevolg van het een en ander

was, dat men, terllond na de draf der misdadige

regeerders der ftad, in het jaar 1540, poghigen deed

om hem weder te bekomen , en hem zijn vorig

ambt weder aanbood. „Niet haat en wraakzucht,'*

antwoordde hij hier op: ,, nopen mij, om uwe

„ verzoeken af te flaan. God is mijn getuige!

„ Mo-
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„ Mogelijk heb ik van mijne liefde Jegens u blijken na C. G.

„ genoeg gegeven. Ik vergeve, gelijk mijn Heer I^^'"'Sï7»

„ zijnen vijanden vergeven lieefr. Maar ik lieb niet

5, meer over mij zelven te gebieden , federt ik den

„ Straatsburgeren toebelioor." Men zond daarop

een lid der regering naar Straatsburg ^ en verkreeg

met moeite, dat die van Siraatiburg aan calvin

een affcheid van twee jaren inwilligden. Men bood

hem voorts het burgerregt van die flad en het genot

van zijne jaarwedde gedurende die twee jaren aan. Het

eerfte nam calvin met dankzegging aan , maar van

het laatrte wilde hij volfirekc geen gebruik maken,

omdat hij zich met een anders goed niet wiide mes-

ten , gelijk hij zich uitdrukte.

De dag der wederkomst van calvin te Geneve y

de 13de September 1541, was voor de gcheele

ftad een buitengewone feestdag , men kwam hem

uren ver te gemoet , en ontfing hem met toejui-

ching. Elk veroordeelde het hem aangedane onregr,

elk ontfchuldigde zich van alle vermoeden, ais of

zij tot zijne verbanning iets hadden medegewerkt,

zoodat hij met reden zeide : „ Indien ik de verze-

„ keringen A^x Geneveezen gelooven moet, dan heeft

„ er niet één van mijne verbanning geweten; dan

5, hebben mij de huizen en niet de menfchen uit de

,, ftad verdreven." Na zijne wederkomst was, gC'

lijk het gaat, zijn gezag te Geneve in het grootfte

aanzien ; nu verdubbelde hij ook zijnen ijver ter

hervorming niet alleen in de leer, maar vooral in

de zeden. Hij verklaarde uitdrukkelijk, dat, indien .

men het zedebederf niet met kracht te keer wilde

gaan.
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<w C. G. g<1•^n j hij ten minde zijne ziel daar door wilde red-

faari5i7 ^^„ ^^^ j^y ^^jj |^gp j^j^j. jaj^aer de bedienaar wilde
cot 1552 .

,

« zijn van den Goc^sdiensr. Voornamelijk ging hij die

foort van menfchen ernftig te keer, die zich Liber-

tijnen noemden , eene van wier hcofdbed'oelingen

was , alle zedeloosheid in te voeren ; deze , door

CALVIN in hunne oogmerken gelliiic, koelden hun-

nen moed aan hem door fchirapredenen en dadelijke

beleedigingen. Zelfs had calvi?; het verdriet, dat

zijne voormalige vriendin en befchermfter, de Ko-

ningin van Navarre ^ door eenigen van hare Hove-

. lingen , die der partij dezer Libertijnen waren toe-

gedaan, van hem vervreemd werd; calvin fchreef

haar op eene edele rondborftige wijze: „ Gij be-

5, hoeft u iiiet te verwonderen, dat het u niet be-

•5, ter gaat, dan onzen Zaligmaker, die onder zijne

„ vertrouwde vrienden eenen trouwloozen had. Ook

„ gij hebt deugnieten onder uwen hoffloet. Mijne

5, gevoelens omtrent die partij blijven dezelfde. Zij

„ is de fchadelijkfte en verderfelijkfte, die er kan

,, opkomen; eene pest, welke alles befraet, een

„ vuur, hetwelk alles verteert. Ik ben een Leeraar

„ van den Godsdienst, en mijn geweten dringt mij,

„ om mij met alle magt daartegen te verzetten. —
5, Ik hoore, dat gij zulks ongunflig opneemt; en

,, echter zal ik zoo min ophouden van u te veree»

„ ren , als ik ooit zal nalaten , om voor de vvaar-

„ heid te waken. En dit laatde kan ik dies te rui-

„ mer, hoe minder ik naar Vorfiengunst flreef, en

„ de uiterlijke glans mij kan verblinden. Gode zij

p^ dank , die mij tot hier toe bij de^e denkwijze

„ be-



GESCHIEDENIS. 45

i, liewaard heeft! Want aan éénen Heer ben ik nn C. O*

,, flechts onderworpen, die mij in zijnen dienst I^^'"^5>7»

„ heeft aangenomen, en tegen wien ik de grootfte .

,, ondankbaarheid zou plegen, wanneer ik mijn be-

„ roep aan de aanlokfelen van eere en rijkdommen

„ wilde opofferen." — Welke edele denkwijze!

Zoo ver ging de bittere haat dezer foort van men-

fchen , dat men zich zelfs tegen zijn' perfoon ver-

greep , en hem , toen hij eens op een dorp nabij

Geneve gepredikt had, en van daar op den terug-

weg naar de ftad was , op eene onteerende wijze

behandelde, calvin, die, naar zijn eigen zeggen,

in dien tijd zijn leven niet veilig was, kon desniet-

tegenftaande in zijnen moed niet wankelend worden

gemaakt. „ Zij willen mijn bloed proeven," klaagt

hij zijnen vriend, „ en zij mogen zulks doen; of-

„ fchoon ik twijfele, dat het hun zoo goed fmaken

„ zal, als hunne ondeugden. Maar God leeft, dit

„ geloof maakt mij kloekmoedig. En wanneer ge-

„ heel Gerieve zamenkvvam, om mij te vermoorden,

,', zal ik echter hun dat nog toeroepen , om het-

„ welk zij mij thans zoo haten: Bekeert u!" —
Vrees voor menfchen , lage vleljerij , kruipende on-

derdanigheid waren hun zoo vreemd, dat één van

zijne bekenden van hem dit oordeel velde: dai hij

in zijn leven nimmer vreeze gevoeld heeft.

Daartegen was calvin minzaam en dienstvaardig

Jegens elk , die zijne dienden begeerde: „ niet

„ ligt ," zegt één zijner vrienden , „ heeft hij ie-

„ mand iets geweigerd, al kostte het hem nog zoo

„ veel tijd en moeite." Zijne menschlievendheid

was
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na C. G was blijkbaar ; vJugtelingen om het geloof uit Tta/ie

Jaarisi; q^^ Frankrxk vonden bij hem troost en bemoedi-
tot 1552 .

"^ ^

_

gi"g> i^a-'ir ook weikelijke onderfteuning , en daar

hij zelf niet veel geven kon, zamelde hij giften voor

hen in , fchreef Brieven ten hunnen behoeve, en on-

derfleunde hen met zijnen geheelen invloed en ge-

zag. De Pest , waar van wij boven gewaagd heb-

ben, in welke hij zich zoo edelmoedig aanbood, om
de lijders te vertroosten , werd voorgegaan door een'

duren tijd in het jaar 1542. Het is ongelooflijk,

hoe veel calvin's goede en menschlieveude ziel

hier bij leed. Dikwijls deelde hij zijn laatfte brood

met de ongelukkigen , welken de honger voor zijne

deur dreef. „ Het is goed," fchrijft hij, „ dat ik

5, een Christen, en als zoodanig van eenen God

5, overtuigd ben , die de hongerigen fpijst , en de

5, dorfligen laaft, anders zou ik moeten vreezen,

„ om wegens deze ellendigen in' wanhoop te gera-

,, ken."

Men heeft hem van verwaandheid en hoogmoed

befchuldigd, gelijk wij zagen; en zeker bezat hij

een zelfgevoel, hetwelk zich van zijne meerderheid

boven anderen bewust was; maar wie kan zulks on-

geoorloofd vinden bij een' man, die zoo vele talen-

ten bezat, en zoo veel goeds ftichtte? Nogtans

gebruikte hij zijne meerderheid meer ten voordeele

van anderen , dan dat hij die zelf gevoelde. Hoog-

moed was de ondeugd, tegen welke hij meest ijver-

de; hij zelf gedroeg zich fteeds nederig en be-

fcheiden. Hij ging met den geringften mensch op

eene wijze om, welke vertrouwen en liefde inboe-

zem-
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iemde, en hij onttrok zich niet, wanneer hij tijd na C. GL

had, om met denzelven uren lang over deszelfs aan- J^''^5i7»
tot 155a»

gelegenheden te fpreken. „ Ik ftichte hier meer «_««
„ nuü," plag hij te zeggen, „ dan wanneer ik een

„ Boek fchrijf." Hij ftreefde naar niets minder ,

dan naar roem en eer. Als hem eens iemand we-

gens zijne Predikatien buitengemeen prees, viel hij

hem plotfeling in de reden : ,, Tot lof hebt gij nu

„ zoo veel gezegd, maar nog geen woord tot dank-

3, betuiging. Ik begeer geen lof maar dank. Want

„ in het laatfte geval weet ik, dat ik goeds ftich-

te."

Even zoo was hij tegen alle uiterlijke pracht.

Zeker vriend ftuurde hem eenige kleederen ten ge-

fchenk , eer hij nog in Genere was , en verkreeg van

hem dit antwoord : „Ik dank u voor uwe klee-

„ deren. Maar gij zult het mij niet kwalijk nemen,

„ dat ik één van dezelve aan mijnen vriend gegeven

„ heb. Ik heb nu overvloedig genoeg , en reeds

„ zoo veel , dat ik met gefchenken weder gefchen-

„ ken doe." Voornamelijk had hij eenen afkeer

van alle pracht bij begrafenisfen of lijkftatien : „ Ik

„ bid u," fchrijft hij, ,, ten minde in den dood

„ allen pronk en alle liefde tot de pracht te vermij-

„ den, opdat men in ons de echte en wijze ver-

,, eerers van God herkenne , die in zoodanige aard-

„ fche ijdelheden geen vermaak fcheppen."

Gelukkig voor hem , dat hij zoo gezind was

!

Want hij vi'as arm , maar tevens vergenoegd , en

wilde niet rijk worden. Eer hij naar Geneve kwam

,

moest hij dikwijls van de weldaden van anderen le-

ven.
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ti C. G ven , waarvan hij echter flechts in den uiterfiieri

yaari5i7 ^ood gebruik maakte. „ Htt is mij aangenaam,"
"

' fchreef hii. „ dat men zich mijner wil aannemen.

5, Want ik zie, dat men mij bemint. Maar ik heb

5, voorgenomen, om er vooreerst geen gebruik van

„ te maken , ten zij , dat ik in nog grootere verle-

5, genheid geraakte. Ik zal een gefchrift aan eenen

„ Boekverkooper overgeven, en mogelijk zal deze

5, mij daar voor onderfteunen." Men zal zich ook

ligtelijk zijne edelmoedigheid in dit opzigt herinne-

ren , in het bedanken voor de aanbieding der StraatS'

burgeren boven gemeld. Ook te Geneve had hij

naauwelijks zijn toereikend beflaan. Vijftig daal-

ders , twaalf fchepels koren , twee tonnen wijn en

vrije woning; dit was zijne bezolding, en deze ver-

gunde hem juist niet, om verkwistend te zijn. En

toch, hij was er mede vergenoegd. Hij nam de

aanbieding van den Raad niet aan, die hem dikwijls

opflag wilde verleenen; ja verzekerde met eede, dat

hij geene Predikatie meer zou houden, indien men

niet ophield , om hem zoodanige aanbiedingen te

doen. ,, Ik arbeide," zeide hij meermalen, „ om

5, voordeel ie winnen, doch niet voordeel, hetgeen

„ ik van anderen , maar hetgeen anderen van mij

„ zullen hebben." Zelfs op zekeren tijd, wanneer

de raadskas te Geneve niet in den besten (laat was

,

en men reeds op het punt ftond , om nieuwe belas-

tingen op te leggen , gaf hij van zijne jaarwedde

twintig daalders jaarlijks terug, om het volk van

eenen drukkenden last te bevrijden, wordende zijn

voorbeeld door velen gevolgd, zoodat de belasting

achterbleef. Men



GESCHIEDENIS. 49

Men is geneigd, om calvin van onverdraagzaam- na C. G.

heid te befchuldigen ; maar fchoon het waar is, ge- J^anS'/*

lijk wij gezien liebben, dat hi,i met drift in ijver 1*

ontftaii tegen de zulken , wier gevoelens de gronden

van liet Christendom omkeerden, evenwel hij was

verdraagzaam Jegens anders gevoelende Christenen,

en kon zeer wel veelen , dat men van hem verfchil-

de* Ten bewijze hier van dient zijne beftendige

vriendfchap met farel , niettegenftaande deze in

vele opzigten anders dacht dan hij. Men mag

hier bij voegen , dat hij melanchthom's ge-

fchrift : Kort begrip der Godgeleerdheid , in het

Fransch liet vertalen en zelfs herdrukken , en in eene

daar voor geplaatfte Voorrede den Auteur ten hoog-

de prees , hoe veel daar ook in gevonden werd , het-

welk met zijne grond beginfelen niet overeenkwam.

Ook is dit opmerkelijk, dat bij, hoe veel aanzien

hij ook bezat , altijd zelf niet min dan anderen , aan

de wetten onderworpen bleef. Zijne Boeken, b. v.

waren even zoo wel aan de cenfuur onderworpen

,

als de Êoeken van andere Schrijvers. Ja , men

noodzaakte hem zelfs fomtijds, om er eenige plaat-

fen in te veranderen. Zoo vervulde hij met de bur*

gers van Geneve gelijke burgerpligten. Toen men,

in het jaar 1559, voor eene belegering van Genevé

vreesde , leende calvin zelf, benevens de overige

Burgers, de hand aan de herftelling der vestingwerken.

Wat men ook ten tegendeele moge gezegd hebbe,

CALVIN was (landvastig in zijne vriendlchap, waar

van zijne vriendfchap met farel tot een fprekend

voorbeeld ftrekt. Deze zijn eerlte bevorderaar en

Herv. II. D te-
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na C. G. tevens zijn boezemvriend, was in het jaar van CAt-
Jaari5i7. ^jj^g overlijden een grijsaard van tachtig jaren, en

, wilde hem in zijne laatfte ziekte nog van Neufchatel

een bezoek geven, calvin fchretf hem : „ Vaar

„ wel , mijn beste , deugdzaamrte vriend , en wees

,

„ fchenkt God u een langer Itven, indachtig onzer

„ vriendfchap , welke ons in den hemel even zoo

„ aangenaam zijn zal, als zij hier op aarde voor

„ de Kerk van nut geweest is. Doe mijnentwege

„ gcene moeite ! Mijn adem is reeds zwak , en ik

„ verwachte van oogenblik tot oogenblik , dat mij

„ het leven zal verlaten. Het is genoeg, dat ik

,, voor CHRISTUS geleefd heb, voor hem, van wien

„ levenden en flervenden heil moeten verwachten.

"

De grijze farel liet zich nogtans niet terug honden.

Hij kwam te voet van Neufchatel naar Genere, en

vond zijnen vriend nog levende , om affcheid van hem

te kunnen nemen.

Deze bijzonderheid doet ons denken aan calvins

laatde ziekte en dood. Hij bleef tot het einde toe

zich zclven gelijk, Itandvastig in zijn geloof, en vol

vertrouwen op God en jezus. Van een zwak ge-

ftel, viel hij in het jaar 1557 in eene gevaarlijke

ziekte, welke aanhoudende bezigheden en kwellingen

hem veroorzaakt hadden; hier van herlleld zijnde,

worftelde hij in het volgende jaar acht maanden lang

met eene derdendaagfche koorts , welke hem buiten-

gemeen verzwakte, en hem nooit weder geheel tot

zijne vorige krachten liet komen. In het jaar 1563

namen zijne krachten meer en meer af, terwijl zijne

fmarten vermeerderden. Zijne ziekte beflond in eene

foort
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foort van uitteering, gepaard met hemorroiiiale toe^ na C. O»

vallen. Hier bij voegde zich nog cene hevige hoofd- I^^fï*?'?*

jicht, over wellie hij gewonelijk klaagde j en welke
^

hijidikwijls daar door trachtte te ontwijken, dat hij

fomtijds
,
gedurende eenige dagen ,

geheel en al gee-

ne fpijze gebruikte. Evenwel volhardde hij in zijne

werkzaamheden , waarvan hij zich noch door den

raad der Geneesheeren , noch door de vermaningen

zijner vrienden , wilde laten aftrekken : „ Wilt gij

„ dan ,*' vraagde hij hen , „ dat mij de Heere le-

,, dig zal vinden?" Op den ódcn Februaiij 1564

predikte hij voor de laatfte maal. Kortademigheid

en de hoest lieten hem de Predikatie naaavvelijus ten

einde brengen. Van dien tijd af moest hij zich van

alle openbare bezigheden onthouden , behalve , dat

hij nog ettelijke keeren en voor het laatst op den

aSllen Maart in de vergadering van den Raad ging,

wanneer er een Rector voor de Hoogefchool moest

verkozen worden. Alhoewel hij thans reeds zoo

zwak was ^ dat hij zich door twee menfchen moest

kten leiden, wilde hij er zich echter niet van laten

afhouden. ,, Ik moet er heen," zeide hij, j, om
„ voor goede opvolgers te zorgen." Op den eer-

ften Paaschdag daar aan volgende, liet hij zich nog

eens tef Kerke dragen , waar hij het Euangelie zoo

lang met zoo veel ijver verkondigd had, om God
voor de laatftemaal gemeenfchappeliik met de ge-

meente te aanbidden. Dus woonde hii toen voor

het laatst , onder de grootfte aandoeningen van vreug-

de, den geheelen Godsdienst bij.

Toen hij nu geheel niet meer uit kon gaan, gaf

D a hem



52 K E R K E L IJ i; E

na C. G.hem de geheele Raad een bezoek in zijne woning",

Jaarisi/. Qjjj affcheid van hem te nemen. De ftervende Leeraar
tot 1552,
„___ fpralc denzelven , bij deze gelegenheid , op dezen zin aan

:

Ontfangt mijnen fchuldigen dank zoo wel voor de

eer, welke gij aan mij, verdienfteloozen ,
gedurig

bewezen, als ook voor het geduld en de infchilc-

kelijkheid, waarmede gij mijne gebreken gedragen

hebt. Want bijzonder in het laatfte , vond ik ge-

durig het fterkflie bewijs van uwe toegenegen heui

omtrent mij. Ik beken het, bij de waarneming

van mijn ambt, had ik menigen harden kamp door

te ftaan , en veelvuldige aanrandingen op mijne

eere en deugd te verduwen. Maar ik weet ook,

het was uwe fchuld niet. Heb ik echter niet ge-

daan, hetgeen ik moest doen, dan bid ik u, om

de fchuld niet aan mijnen goeden wil, maar en-

kel aan de zwakheid mijner vermogens toe te fchrij-

ven. Want dit kan ik, naar waarheid, betuigen,

dat ik altijd eene ware toegenegenheid voor uwe

ftad gevoeld , en voor het beste derzelve , hoe

weinig ook dikwijls tot voldoening en tevreden-

heid van mij zelven, mijne ijverigfte pogingen he-

fteed heb. Ik zou , daarentegen , de verdenking

van veinzerij niet kunnen ontduiken, indien ik

niet wilde bekennen, dat God fomwijlen van mij-

ne geringe dienden heeft willen gebruik maken.

Maar nogmaals fmeek ik om verfchooning, wan-

neer mijne verrigtingen niet altijd geëvenredigd

waren aan mijnen pligt; zoo als ik gaarne mijne

verpligting aan ulieden erkenne; dat gij infchik-

kelijkheid geoefend hebt omtrent mijne dikwijls
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5, te verregaande drift. God , dit hope ik , zal mij na C. G.

„ deze fout vergeven. Maar wat de leere aangaat, J^^'"^-'^ ^7*

„ welke ik u heb voorgedragen, zoo ben ik des- „^
.*

„ wegens zoo gerust , als ik ongerust en ftrafvvaar-

„ dig zou zijn, indien ik iets anders geleerd had.

„ Ik heb niets geleerd, dan hetgeen ik, na langdu*

„ rig onderzoek , en na volkomene overtuiging,

,, voor Goddelijke waarheid hield, en ik hen ver-

,, zekerd, dat mijne Leerredenen den Heere niet

„ hebben mishaagd. — Ik zelf ben getuige van de

,, weldaden, welke u de Almagtige verleend , en

„ van de vele gevaren , aan welke hij u ontrukt

„ heeft. Gij weet, hoe gelukkig gij thans zijt.

„ Maar , het zij geluk of ongeluk u in het vervolg

„ moge treffen , zoo zvveve u gedurig de gedachte

,, voor oogen aan den alleenigen Regeerder van alle

5, Koningrijken en Staten, die van alle ftervelingen

5, wil aangebeden zijn. Gedenkt aan de eigene ver-

„ zekering van Koning david, dat de voorfpoed

,, hem tot den val hebbe gebragt. -— Nederigheid

„ en befcheidenheid zijn onontbeerlijk, wanneer gij

„ met eene ware eerbiedigheid voor God wandelen,

„ en op zijne befcherming rekenen wilt. Dan eerst

,, zult gij op nieuw de ondervinding hebben, welke

„ gij nu reeds zoo dikwijls gehad hebt, dat de ge-

,, vaarlijkfte omftandigheden dikwijls in geluk en

„ voorfpoed veranderen. — Maar wenscht gij de

„ onderhouding van uwen Staat, dan ziet wel toe,

„ dat geene ondeugden de plaats omheiligen , op

,5, welke God u gefield heeft. Eert den Heere aller

„ Heeren, die zijne vereerders beloont, en zijne

D 3 „ver-
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na C. G. ,» verachters zal ftraffen. Eert hem door de gedu-

Jaari5i7
^^ j-jgg overeenftemining van uwe bedrijven met zijne

„ wetten, VVij kunnen bovendien niet ahijd het

„ doel van volmaaktheid bereiken, naar hetwelk wij

„ moeten dreven. Ik ken uwe denk- en handel-

„ wijze en gevoel de noodzakelijkheid van mijne

„ vermaning. Ook den besten man ontbreekt gedu-

„ rig nog veel. Elk vestige zijne gedachten op zich

„ zelven , en poge het gebrekkige onder Gods bij-

„ ftand te verbeteren. Gij kent de menigte van

„ fouten, in welke men zoo dikwijls bij openbare

5, raadplegingen vervalt, Nu eens is men koud en

„ ongevoelig omtrent het welzijn van den Staat ,

„ en beoogt flechts zijn eigen voordeel! Dan laat

„ men zich enkel door zijne hartstochten befturen !

„ Daar gebruikt men de talenten en vermogens niet,

„ welke God ons verkende! Hier is men vermetel

„ en ftout genoeg , om zijn gevoelen overal te vvil-

„ len doordringen! U, die ouder zijt, vermaan

„ ik derhalve, om de jongen onder u , wanneer

,, dezelve uitftekende talenten bezitten, niet te be-

„ nijden ; en u ,
jongen , vermane ik , om de deu!j;d

„ van befcheidenheid te oefenen. Alle oneenighe-

^ den ,
geheime vijandfchap , en bittere haat moeten

„ van u verwijderd zijn, als dingen, welke de wij-

„ ze belluriiig van den Staat ten hoogde hinderlijk

,4 zijn. En gij zult dezelve vermijden, indien ieder

„ binnen zijne palen blijft, en zijnen pligt getrouw

,, en eerlijk vervult. Niet in het minfte moeten

„ gunst of vijandfchap bij de beflitfing van het regt

j, eeiiigen invloed hebben. Niemand moet een voor-

,, fpraak
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9, fprtak ten nadeele van de werten misbruiken; nie- na C. G.

„ mand van regt en billijkheid afwijken. Ik eindige f^-nsi/.

,, deze vermaning met de herhaalde bede om ver-
'

„ fchooning van mijne fouten, welke ik hier mede

,, voor u en voor Gods aangezigt helijde. " Hij

bad vervolgens voor hun welzijn en geluk, en al de

leden van den Raad waren diep geroerd. Elk reik-

te hem nog voor de iantfte keer de hand, en nam

niet zonder de innigfte aandoening van hem affcheid.

Kort hierop verzamelden zich al de Predikanten

voor zijn bed ; ook dezen fprak hij plegtig aan i

,, Volhardt bij het goede werk na mijnen dood,

5, en laat uwen moed niet zinken. De Heere zü

,, deze Kerk tegen alle bedreigingen van de vijan-

„ den bewaren. Broederlijke liefde zij de band ,

5, welke u vereenige, en alle oneenigheid verhinde-

„ re! Overweegt dikwijls uwe pligten omtrent de

,, gemeente, en niets moete u van de vervulling

„ derzelven aftrekken. Zouden fommigen onder u

5, van den regten weg afdwalen , dan zullen zij on-

„ dervinden , dat de Heere zich niet laat bedrie-

,, gen. — Ik betuige u hiermede, dat dezelfde lief-

,, de mij bij mijn leven met u heeft verbonden,

„ met welke ik thans van u affcheide. Vergeeft

„ mij ondertusfchen even zoo gaarne , wanneer ik

„ in mijne ziekte mogelijk te gemelijk ben geweest,

5, als ik u voor uwe dadelijke onderfteuning van

„ harre dank betuige."

Zijne fmarten werden geftadig heviger, en echter

niet zoo hevig, dat zij over zijn geduld konden ze-

D 4 ge-
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flp C. G. gepralen. Somtijds riep hij uit: „ Heere! gij Haat

jaHri5i7 mij! MasLT liet is uwe Iiand , en dit te weten,
tot 1552. " " ' '

_, _ ,, is mij genoeg!" Op den suften Mei gevoelde

hij flechts nog weinige fmarten. Het fprelien was

hem zelfs gemakkelijker dan te voren. Het gebed

en eene luide lofprijzing van God was zijne bezig-

heid. Zijn hart was vrolijker dan ooit. Zijn ge-

zigt was zoo levendig , dat alle omftanders zich

verwonderden. Maar omtrent acht uren 's avonds,

neigde hij zijn hoofd, en fprak geheel niets meer.

Het was het uur van zijnen dood. Hij fcheen meer

te flapen , dan dood te zijn , zoodat zijne vrienden

zich flechts met moeite van zijnen dood konden

overtuigen. ^

Het gerucht van calvins dood verfpreidde zich

weldra in de geheele Ibd , en fmart en droefheid

doordrongen elk gevoelig hart. En wat wonder ?

De Staat betreurde in hem eenen goeden burger ;

de Godsdienst eenen van zijne ijverigfte vereerders

en verdedigers ; de Hoogefchool eenen voornamen

Leeraar; en de deugd eenen van hare befchermers

en voorftanders. De geheele ftad vloeide zamen,

om zijn lijk te zien. Zelfs vele vreemden kwamen

met dit oogmerk naar Genere; onder anderen oo^

de Engelfche Afgezanten in Frankryk.

Hij had verordend, dat men hem zonder eenige

plegtigheid of pracht zou begraven; en men volgde

zijnen wil op. Edoch men kon niet beletten, da^

de geheele Raad, al de Predikanten en Profesforen,

en bijkans de geheele ftad zijn lijk tot aan het graf

ver-
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verzelden. Geneve befchouwde dit als eene fchuld , na C. G.

welke het den overledenen nog betalen moest (*). Jaansi^.

Aan deze drie mannen, van welke wij gemeend
'

hebben , eenigzins breeder te moeten fpreken , in- Hervor-

zonderheid van calvin, heeft dat gedeelte van J"'"P"

Zwitferland , in hetwelk de Franfche taal meest ge- vanVaud,

fproken wordt , ten aanzien der Hervorming de Nt^ufcha-

grootfte verpligting ; bijzonder het land van Vaud ,

hetwelk gedeeltelijk aan die van Bern ^ gedeeltelijk

aan het Kanton Fryberg behoorde. Die van Bern

lieten zich aan de uitbreiding van het Euangelie in-

zonderheid gelegen zijn, en zonden ten dien einde

FAREL derwaarts. Door zijne prediking werden te

Neufchatel de Hervormden zoo talrijk, dat, niette-

genftaande den tegenftand der Roomschgezinden ,

fchoon onderflieund door de Gravin en de Regering,

de Beelden en Altaren door eenige ijveraars uit de

Kerken weggenomen, en met meerderheid van de

ftemmen des volks de Hervorming werd vastgefteld,

onder bemiddeling van die van Bern, Ook gelukte

het

(*)Men verge). hiermede eene belcnopte Levensbefchrij-

ving van calvin, dooreenen Ongenoemden, zich teeke-

nende j. f. vv. t. in het Nederduitsch vertaald uitgegeven

onder dezen titel : Het leven , de gevoelens en bedrijven

van CALVIN. Een leesboek voor het algemeen. Uit het

Hoogduitsch vertaald door g. h. reiche, Luthench Pre-

dikant te Ziitphen. Met eene Voorrede van h. muntin-

GHE, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid,^ Kerkelijke Ge-

fchiedenis en Heilige Uitlegkunde te Harderyvyk, Te

Utrecht bij w. van yzerwo^st 1795.

D5
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9 C. G. liet FAREL in het jaar 1531, met hulp van viret,
Jaari5i7. de Hervorming in het land van Faud in zoo verre
tot 1552. . , ,

.
te ves'.igen , dat , volgens eene overeenkomst tus-

fchen de Kantors Bern en Fryberg ^ welk laatfte de

partij der Roomschgezinden toegedaan was , de vrije

oefening der" beide Godsdiensten in dat land zoude

plaats hebben. Dus namen in het jaar 153a Aratt-

che, Orb en Granfon de Hervorming voor een ge-

deelte aan; maar in het overige gedeelte van het

land van Faud^ hetwelk gedeeltelijk aan den Hertog

van Savoye ^ gedeeltelijk aan den Bisfchop van LaU'

fanne behoorde , bleef alle toegang voor de Hervor-

ming gefloten , tot dat die van Bern zich van deze

gewesten hebben meester gemaakt.

Hervor- Te Geneve deed zich in het eerst weinig hoop op,
ming van

^ de Hervorming daar voorfpoedig flasen zou. On-
Geneve. ^ r & ^

kunde , b' geloof en dwingelandij van den Bisfchop

,

aan wien de ftad onderworpen was, en van de

Geestelijkheid , hadden den hoogden top bereikt

,

ook bevond zich de ftad gedrukt door de twisten

met de Hertogen van Snvcye, die zich gaarne van

dezelve hadden meester gemaakt. Van hec jaar 1511

af tot 1536, had zij met de rampen des oorlogs te

worflelen , en moest meer dan ééne belegering ver»-

duren, eindelijk was de Hertog genoodzaakt, van

alle regt en aanfpraak op Geneve af te flnan , en

Geneve werd eene vrije ftad en gemeenebest; in ver-

I bond met het Kanton Fryburg^ federt het jaar 1518,

in hetwelk ook die van Bern traden, in het jn.ar

1526, voor 25 jaren. Doch die van Fryburg wa-

jtïi zoo hevige vijanden van alle Hervorming , dat

men
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tnen daarvan voor dezelve niet dan tegenftand en na C. O»

verhindering te wachten had. Doch hiertegen wa- Janrisi/,„...., j ,
tor. 155a.

ren die van Bern ijverig in de weer, om door hun- __Jl^

re opwekking en gezag de Hervorming uit te brei-

den en te befchermen , waarbij kwam , dat de Gees-

telijken en Kanunniken zich algemeen hatelijk maak-

ten door hunne buitenfporige zedeloosheid en dwin-

gelandij , en doordien zij , in de oorlogen met Sa-

voye, weigerden , van hunne bezittingen en inkom-

ften iets ten behoeve der Had op te brengen. Voor-

namelijk werden de gemoederen der burgeren ver-

bitterd door het fnood gedrag van den laatften Bis-

fchop , PETRUS PALMA , die zich niet ontzag , in

de vasten van het jaar 1527 eene eerbare jonge

dochter met geweld tot voldoening zijner lusten te

laten opvatten, waar uit een oproer onder het volk

ontftond, hetwelk naauwelijks geftild kon worden,

door het loslaten dezer ongelukkige. Het ongenoe-

gen werd vermeerderd, toen in datzelfde jaar de

Aartsbisfchop van Vienne ^ Metropolitaan van Gene-

ve , den ban uitfprak tegen den Raad en het Volk

van Geneve, omdat zij weigerden, de Mawmeluk'

ken in de ftad toe te laten. Te weten , die van

Geneve waren ten dezen tijcle verdeeld in EedgenoO"

ten^ zoo noemde men de voorflanders der vrijheid,

en Mammelukken, die het met den Vorst -Bisfchop

en met den Hertog van Savoye hielden ; weike naam

hunne flaaflche gezindheid te kennen gaf, dat zij

gelijk waren aan de Mammelukken of Slaven van

den Soudaan van Egypte. Deze laatstgemelden had-

den de ftad moeten ruimen en zich tot den Aarts-

biS9
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I» C. G4 bisfchop vervoegd , van wien zij dezen ban tegen de
jaari5i7. ^^^ verwierven , waar over echter óe Geneveezen zoo
tot 1552.
- vergramden, dat zij, onder zware ftrjiffen , verbo-

den, den Aartsbisfchop in het vervolg te erkennen ,

of eenige Apostolifche Brieven aan te nemen, fran-

cois BONNiVAND, Priester der Kerk van Sf. Victor^

van velen geraadpleegd wordende, erkende openlijk

de gebreken der Geestelijklieid , en de noodzakelijk-

heid eener Hervorming , voornamelijk in de zeden.

Omtrent den ban des Aartsbisfchops verklaarde hij

:

dat men den ban van God , maar niet van men-

fehen , vreezen moest , dat het geweten geene regt-

bank erkende, dan den Regterftoel van God; dat

Duivel, noch Paus, iemand konden befchadigen ,

dan den genen , van welken zij gevreesd veerden ,

nademaal hunne blikferas ijdele verfchijnfels waren

zonder kracht. Deze vrijmoedigheid kwam echter

dezen Geestelijken op eene zesjarige gevangenis in

het Kasteel Chilon te ftaan , ook werd door een

raadsbefluit in het jaar 1528 het belijden der Lu-

therfche leere ten ftrengfte verboden. Eindelijk werd

in het jaar 1532 het werk der Hervorming nadruk-

kelijker ter hand genomen en met kracht doorgezet.

Op zekeren nacht werden alom in de ftad eenige

(tellingen aangeplakt over de ware en algemeene ver^

geving der zonden door jezus Christus , zonder

eenige voorwaarde, dan geloof en bekeering. Hier

uit ontfiiond 's morgens geene geringe opfchudding,

dewijl de Roomschgezinden dezelve alomme affcheur-

den en anderen zulks met drift beletten. Vergeefs

gaf de Raad verfcheidene Plakaten uit tegen deze

nieu-
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nieuwigheden, latende te gelijk de Aflaatsbullcn van na C. G,

CLEMENS VII aan de. Kerkdeuren aanplakken. De ï^^^'^SiZ*

,•.11 IJ I
'^ot 155*»

zuivere leer nam van lieverlede de overhand, vooral

toen de regering en het volk befloten, dat het Eu-

angelie zonder eenige bijgevoegde fabelen verkondigd -

en geleerd zou worden. In dat jaar kwam farel

met ANTOINE SALNiER, voorzieu met aanbevelings-

brieven van die ven Bern in de ftad , en begon ter-

ftond de Euangelieleer aan allen te verkondigen , die

ze hooren wilden. Hier op voor den Raad ontbo-

den, verdedigde farel zich zoo deftig, tevens de

aanbevelingsbrieven van Bern overhandigende, dat

de Raad hen ontdoeg, met de vermaning: dat zij

zouden toezien, om door het prediken der nieuwe

leere de openbare rust niet te flooren. Terftond

daarop werden zij voor eene Kerkelijke Regtbank ge-

daagd 5 doch de Raad deed hen door twee Syndici

verzeilen, om hen tegen allen overlast -te beveiligen.

Hier werd alles verward en driftig behandeld, zij

werden gefcholden en zelfs geflagen. Merkwaardig

waren de woorden van den Procureur des Bisfchop-

pelijken Fiscus: ah men disputeert^ dan zal ome
geheele verborgenheid vernietigd worden. Een der

Adfesforen, kkrgier zeide, toen farel eenige las-

teringen met bedaardheid wederlegd had : dat hij

gelasterd^ en dat men geene getuigen noodtg had^

om te bewijzen^ dat hij des doods waardig ware,

farel antwoordde fcherp : hij zou de woorden

Gods [preken , maar niet des Duivels. Daarop be-

last zijnde , buiten te liaan , werd op hem door een'

der dienaren gefchoten, maar gelukkig zonder beoi

te



<5« KERKELIJKE
na C. G. te raken. Na een lang en hevig twisten , werd hun
Jaari5i7 aangelegd, dat zij de ftad moesten ruimen. Deze
tot I55J.

o n 5

. oproerige handelwijze mishaagde ten fterkfte aan

eenen der Syndici^ franciscus hügo, en bfagt de

Pausfelijke zaak over het geheel veel nadeel toe.

Doch naauwelijks hadden farel en salnier de

ftad verlaten , toen antoine frudient of fro-

MENT, een leerling van farel, zich in de ftad ne-

derzette, als Schoolmeester, om de jeugd te leeren

lezen en fchrijven , maar tevens heimelijk het Eiian-

gehe verkondigende, tol dat hij, wanneer de menig*

te der genen merkelijk aanwies, die naar de waar-

heid begeerig waren, openlijk ondernam te prediken

in het Hof bij de Franciskaner Kerk. De Monni-

ken, geen' anderen raad wetende, ftrooiden uit, dat

de Hervormers Tooveraars waren , die door toover-

kunften de gemoederen der menfchen wisten te be-

goochelen. Onder anderen gebeurde het, dat eene

eerbare matrone, doch die te gelijk zeer bijgeloovig

was, nieuwsgierig om froment te hooren, zich

tegen alle betoovering met bijgeloovige tooverniidde-

len gewapend hebbende, zijne preek ging hooren*

Zij werd door dezelve zoo geroerd, dat zij na de

preek het Nieuwe Testament begon te lezen , en

binnen drie dagen volkomen eene bekeerlinge werd.

Ondertusfchen nam het getal der zulken , die fmaak

kregen in de nieuwe leer, dagelijks toe, hetwelk

aanleiding gaf tot verdeeldheid, en oplchuddingen on-

der het volk. Eenmaal geraakte een Burger in twist

met een' Monnik , de Monniken trokken de alarm-

klok, en de Burgers liepen te wapen , wordende

de
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de beiveging niet dan met moeite geftild door de na C. G,

Refferinff, die een zeer (Ireng Plakaat afkondigde te- Jaari5ï7«
'

u ] j c^ , r •
ÏOC 155a.

gen het preeken der Euangehfcnen en aan frument
,

de ftad ontzeiden. Maar de voorftanders der nieu-

we leer weigerden te gehoorzamen , en frument
in het jaar 1534 op de markt gebragt hebbende,

riepen zij hem overluid toe: leer ons het woord van

Cod! Hij deed dit met ijver, en tot zijnen Tekst

nemende Matth. V\\, \6. fchetfle hij de valfche

Profeten met de (ierkfie kleuren. De Regering ge-

bood hem te zwijgen , maar zijn antwoord was : dat

men Gode meer moest gehoorzamen dan den men-

fchen. Evenwel gewaarfchuwd zijnde , dat men den

fterken arm ttond te gebruiken, en zich in de ftad

niet veilig achtende, verliet hij dezelve.

In het midden van dezen twist , zocht de Bis-
'

fchop zijn Regtsgebied, ver buiten de wettige palen,

uit te breiden , maar die aan het hoofd der . regering

waren , wilden , ten dezen opzigte , niets toegeven ,

en verdedigden de regten en vrijheden der ftad met

moed. Niettegenftaande hunne fcherpe Plakaten der-

halve tegen het prediken, en de bijeenkomften der

Euangelifchen, op aanhouden van die van Fryburg ^

afgekondigd , bleven de Hervormers heimelijke bij-

eenkomften houden, in welke ook het Avondmaal

werd bediend, en wel de eerfte keer door zekeren

GUERiN , naderhand Predikant in het GraafTchap

Neufchatel. Ja zij werden zoo ftout, dat zij, door

te grooten iver gedreven , dikwijls het bijgeloof

openlijk tegen fprakt-ji. petrus robert olevitan

beftrafie dus openlijk eenen Dorainikaan, die in zij-

m
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na C. G. ne preek tegen de Lutheranen uitvoer, en befchaatn*

Jaari5i7 ^g hem, hetwelk aan olevitan bijna het leven zou

,
gekost hebben. Deze olevitan heeft , ten dienfte

der Waldenzen ^ den Bijbel in het Fransch vertaald,

en is naderhand in Itali'è in het jaar 1538 met ver-

gift van het leven beroofd.

Vooral dreigde geweld en moord de ftad , wan-

neer de Raad bezig was te raadplegen over Brieven

van die van Bern , die zich beklaagden over de hard-

heid tegen farel , en die, en over de woede der

Geestelijken ; het graauw , door de Geestelijken

opgehitst, rotte voor het Raadhuis te hoop, en

eischte de uitroeijing der Lutheranen, onder gewel-

dige vervloekingen. De Euangclifchen , ten getale

van 61 , insgelijks zamengeloopcn , maakten zich ter

verdediging gereed. Gelukkig vonden eenige Fry

burger Kooplieden middel, om als middelaars tus-

fchen beiden te komen , en door hunne tusfchen-

fpraak te bewerken , dat de Raad cene algemeene

Amnestie afkondigde, en belastte, dat zonder de

openbare rust te ftooren , de Predikatien naar Gods

woord zouden worden ingerigt, en dat het vleesch-

eten ongeoorloofd zou zijn op de vastendagen. Kort

daarna ontfliond er een nieuwe oploop , door fchuld

van VERL, een' Kanunnik van Fryburg , doch die

in den oploop zelf omkwam , terwijl tevens verfchei-

dene Kanunniken en Kerkelijken in hechtenis wer-

den genomen. Die van Fryburg eischten ftraf over

de handdadigen, en de Bisfchop, weder in de ftad

gekomen, deed de gevangene Kanunniken en Ker-

kelijken ontüaan, en daartegen eenigen uit de Burge-

ren
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fèn in de gevangenis brengen. De Raid echttT,nrC. Ö.

aangemoedigd door die van Bern , verzette zich te« ]^^^^5^7'

gen de ondernemingen van den Bisfchop, en de ge- *

vangenen werden ontllagen , een uitgezonderd ^ die

ter voldoening van de Frybtirgers onthoofd werd.

Maar de Bisfchop de wraak der Burgeren vreezen-

de , oordeelde raadzaam , de ftad te verlaten.

cuiDO FURBIT , ccu Lectaar der Sorbonne , een

Dominii^aan, verwekte echter nieuwe opfchuddingen.

Deze voer hevig uit niet alleen tegen de Euangeli-

fchen, maar ook tegen die van Beru^ frument
en CAMüs, welke laatstgenoemde naderhand te Pa-

rys om het Euangelie verbrand is, in de ftad we-

dergekeerd zijnde, wederfpraken zijne lasteringen ,

maar werden door den Raad gebodeiv te zwijgen^

De Vikaris van den Bisfchop gaf ook een Plakaat

uit op den êerflen Januarij 1534 , waarbij de Predi-

katien der Euangelifchen verboden en de Bijbel , zoo

Franfche als Hoogdiiitfche , veroordeeld werd, om

verbrand te worden. Onder dit gewoel kwamen

FAREL , FRUMENT , en viRET , die zich thans bij

hen gevoegd had , weder in de ftad , en arbeidden

met vereenigde krachten, om de Euangelieleer voort

te planten. Op aanfchrijven van die van Bern werd

FURBIT door de regering in hechtenis genomen, en

niettegenftaande alle pogingen der Geestelijkheid,

die beweerden , dat iemand van hunnen ftand niet

voor Leeken behoorde te regt gefield te worden,

genoodzaakt, zich voor den Raad der tweehonderd •

te verantwoorden, tegen de befchuldigingen van die

van Berfj, dat hij God gelasterd > en door gruwe-

Herv. U. . Ë lijk
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na C, G. 'ijk fchelden het Kanton Bern beleedigd had, für-

J'3ri5i7. BIX ontkende fommige van deze befchuldigingen ,

___££' andere verfchoonde hij, en weigerde voorts zich te

verdedigen, zich beroepende, dat hij niet dan voor

zijnen wettigen rigter te regt wilde ftaan. De Raad

oordeelde, dat de eifchen van die van Bern gegrond

waren, en verordende eene twistreden te houden in

de vergadering der tweehonderd, en in tegenwoor-

digheid der Afgevaardigden van Bern, tusfchen fur-

BiT en FAREL , bij wien viret gevoegd was , over

de Kerkelijke magt in het maken van wetten, over

het gezag van den Paus van Rowe, de overleverin-

gen en andere verfchiiftukken. Na lange over en

wederfpraak bekende furbit, dat hij de Roomfche

ftellingen uit Gods woord niet bewijzen kon , het-

welk hij echter op zich had genomen. Op deze be-

kentenis werd er een raadsbefluit genomen, waarbij

hij tot eene herroeping werd verwezen, als die veel

dingen had voortgebragt , ftrijdig met Gods woord,

de eere van God, de waardigheid van Bern en het

algemeen welzijn. Doch furbit bedroog aller ver-

wachting ; daar hij ter Kanfel opgetreden , niet al-

leen niets herriep, maar op zijne vorige wijze tierde

en fchold. Hij werd dan op nieuw in de gevange-

nis gebragt, waar uit hij eindelijk, op voorfpraak

van den Koning van Frankryk, in het jaar 153Ö

ontflagen is geworden.

Na dat de zaak van furbit dusdanig een einde

had genomen , werd de zaak der Hervorming met

zoo veel zegen voortgezet, te meer, daar het ver-

bond met Fryburg verbroken was en men dus van

dien
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dien kant geen* tegen lliand meer had , dat zij eindelijk na C Ö«

oiet openbaar gezag in het jaar 1535 openlijk werd Jaar^Si^»

ingevoerd, welk jaar dus gehouden wordt voor het

geboortejaar der Geneeffche Kerk, JAN portier,

Geheimfchrijver van den Bisfchop, had nieuwe op-

roeren aangeftookt, in welken een Burger gedood

en eenigen gewond werden, waarom hij door den

Raad gevangen werd genomen. Onder zijne papie-

ren vond men een Bisfchoppelijk Diploma en de be-

wijzen eener zamenfpanning van den Bisfchop met

den Hertog van Savoye, tegen de regten en voorreg-

ten der flad, waar door de oogen der Burgeren

geheel geopend werden , wordende portier , niet-

tegenftaande den aflaat van den Bisfchop , als een

verrader onthoofd.

De Bernfchen , die zich te Geneve onthielden ,

van deze gelegenheid gebruik makende, vorderden

nu , dat men aan hunne Predikanten farel , fru*

MENT en viRET , die onder befcherming der Afge-

zanten van Bern tot hier toe in het geheim geleerd

hadden , vrijheid zou verleenen , om openlijk te pre-

diken, zoo wel als men 'dit vergund had aan eenen

nieuwen Roomfchen Prediker , francois coute*

LIER. Als de Raad, de verrigtingen der Geestelij-

ken nog te zeer ontziende , hier omtrent zwarigheid

maakte, namen de Euangelifchen de Oeverkerk in,

bij de poort van dezen naam, riet verre van het

Franciskaner Klooster, en farel hield in dezelve

op den eerften Maart 1535 de eerfte openbare Preek.

De ontdekking eener nieuwe zamenzweering , offl de

(lad den Hertog van Savoye in handen te leveren,

E 2 wel*
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na C. G. welke gevolgd werd van eene uitbanning der oproé-

Jaan5i7. ^jgg„ ^^ ^^^ vertrek van des Bisfehops Raad uit de
tot 1552
^ ftad , brngt verders te weeg , dat de Raad zich

naauwer met de Zwitfers verbond, de Hervorming

openlijk aannam , en zelfs van zijne ftad eene vrij-

plaats maakte voor de Hervormden , die uit Frank-

ryk derwaards de toevlugt namen.

Onder zoo vele woelingen , oproeren en oorlogen

,

lagen en geweld van den Bisfchop, den Hertog van

Savoye en trouwelooze Burgers, verkregen de Gene-

veezen hunne vrijheid en te- gelijk den gezuiverden

Godsdienst. Ook werd de Hervorming zeer fterk

bevorderd , door de ontdekking van de bedriegerijen

die gepleegd waren met een Marienbeeld, waar aan

men eene wonderdoende magthadtoegefchreven. Daar

en boven gaf jakoc bernhard, Abt van het Fran-

ciskaner Klooster, ftellingcn uit, om die openlijk te

overwegen, gerigt tegen de regtvaardigraaking uit de

werken, de vereering der Heiligen en der Beelden,

de menfchelijke overleveringen, de gebeden voor de

dooden , en het aanroepen der Heiligen. Deze Qel-

lingen werden overal rondgezonden , met uitnoodi-

ging van den Raad aan allen, die dezelve zouden

willen betwisten , en onder toezegging van vrijgeleide.

Doch wegens het verbod van den Bisfchop en den

Hertog verfchenen er flechts v/einigen, onder wel-

ken CHARLES , een Leeraar van de Sorbonne , en

CHAPHUSEN , een Dominikaner Monnik. Het

twistgeding duurde vier weken , onder het opzigt

van den Raad; de waarheid zegevierde volkomen ,

terwijl de gemelde verdedigers zich onderwierpen.

Se-
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Sedert nam het getal der Hervormden van dag tot na C. G.

dag toe, en de anderen, ook de Geestelijken en l^^^'^i/»
^ ^ '

-^ tot 1552.
Monniken, verlieten de ftad in zoo groot een getal,

dat de Raad zich genoodzaakt zag het verlaten der

fiad te verbieden.

Zoodra het Mondgefprek geëindigd was , floeg de

Raad, fchoon gevoelende, dat men met voorzigtig-

iieid te werk moest gaan, om de gevolgen , even-

wel genoopt door den ijver van het gemeen, en

door de vurige redevoeringen van farel , terrtond

hand aan het werk. Het gemeen namelijk had reeds

hier en daar begonnen de Beelden en andere werk-

tuigen van het Bijgeloof te beftormen, en farel

had reeds in die Kerken , welke tot nog toe aan de

Roomfchen gebleven waren, gepredikt. De Raad

dan , eens en andermaal de Kanunniken en Klooster-

lingen opgeroepen hebbende, om, zoo zij nog iets

in te brengen hadden , zich te vertoonen , deed de

overige Beelden wegnemen, en maakte befchikkingen

over de Kloosters, en bevestigde met een Plakaat

den 27flen Augustus de openbare Euangeiiepredi-

king; men floeg nieuwe munt met het opfchrift:

posi tenebras lux ^ (licht na duisternis,) in plaats

van het oude: post tenehras fpero lucem, (ik hope

op licht na duisternis. ) Eindelijk , de Raad liet

een gedenkteeken van koper bij de deur van het

itadhuis oprigten, ter eeuwiger gedachtenis van de-

ze weldaad. Bij het opruimen der Kerken vond

men verfcheidene blijken van gruwelijke bedriege-

rijen, om het volk te misleiden. Bii voorbeeld, in

plaats van eenen arm van den Heiligen antoniüs,

E 3 wel-
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na C. G. welke met den grootften eerbied plag vereerd te

Jaari5i7. worden, vond men een lid of leden van eene rave,
cot 1552.

r en in plaats van de herfenen van petrus, welke

niet minder heilig geacht waren , een puimfteen.

Thans werd de vrede en eendragt onder de bur-

gers herfteld, de openbare Eeredienst en het Kerk-

beftuur geregeld, en eene Geloofsbelijdenis aangeno-

men en bezworen , welke door farel was opge-

fteld , en welke zich door hare eenvoudigheid aan-

prees; voorts verbood men het vieren der Mis en

het vereeren der Beelden, onder flraffe van gevange-

nis en ballingfchap. Ook voerde men de Hervor-

ming ten platten lande in , in de gemeenten builen

de (lad, welke aan de ftad onderworpen waren,

waartoe men eene maand tijd gaf, hoewel farel

beweerde, dat men het werk van God niet verhin-

deren moest.

In dezen ftaat van zaken kwain calvin in de

nad, die nevens farel en viret tot Leeraar aan-

genomen zijnde, het dus ver gelukkig geflaagde werk

met hen voortzette en eindelijk voltooide, voorna-

melijk na zijne terugkomst te Geneve, hetwelk hij

met farel en die, gelijk wij gezien hebben, had

moeten verlaten. Op zijne voorftelling werd een

Kerkebeftuur en een Kerkeraad van Ouderlingen en

Predikanten ingevoerd , door welken vervolgens de

Kerkelijke zaken behandeld werden, en welke Ker-

kenorde federt 1555 ook van de andere Zwitferfcht

Kerken is aangenomen (*^, Na den dood van calvin

werd

(*} SPON. Hift. van Cenevf. ruchat Hiftoire de la

Re-
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werd de eerfte plaats in de Kerk en Hoogefchool na C. G»

opgedragen aan theodorus beza, die zich, door J^^^^SV»

de verdienften , aan de Kerk bewezen , heeft beroemd
'

gemaakt, en in hoogen ouderdom in het jaar 1605

overleden is.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Hervorming van Zweden en De^

mmarken,

J^ adat wij dus den oorfprong , voortgang en ves- Hervor-

tiging der Hervorming in Sakfen, Zwitferland en bij- ^'"S ^'^^

zonder in Geneve befchreven hebben , voornameUjk Toelland

door den arbeid der drie vermaardflie Hervormers , lü- vandnc

THER, zwiNGLiüS CU CALVIN, wllleu Wij den ver-
^"*^ '"

.

deren voortgang derzelve ontvouwen in andere lan- der zes-

den en rijken van Europa^ welker opgerigte Her "ende

vormde Gemeenten, of Sakfen of Zwitferland en

Geneve als hunne Moederkerken erkennen , van wel-

ke zij de Hervorming ontvangen hebben. De Noord,

fche Koningrijken Zweden en Denemarken^ tot het-

welk Noorwegen behoort, komen hier het eerst in

aanmerking.

Het Koningrijk Zweden was in het begin der

XVIde eeuw, omtrent het Jaar 1520, door de

wreed-

Reformation de la Suis/e. spanheim Oraf, Geneva resti-

tuta. wiLHELMius Hifi. der Reform, te Geneve Rotter-

dam 1745. II Deelen in Svo.

E4
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lis C. G. wreedheden van christif.rn II, Koning van Z)e»^

J:,:i[isi7. ^narken ^ en den Aartsbisfchop van Upfal, Primaat

van het Rijk , die mee denzelven zamenfpande tot

verderf van zijn vaderland , in eenen allerongelukkig*'

ften toefland. Men had van den Paus leg X cene

Bulle weten te verwerven , waarbij het geheele Rijk

in den ban gedaan, en christiern benoemd was,

om deze Bulle ten uitvoer te brengen; terwijl jan

ANGELUS ARCHiMBOUD, Pausfelijkc Legaat, het on-

gelukkige Zweedfche Volk verder van deszelfs geld en

bezittingen beroofde, door het veilen en verkoopen

van de Pausfelijke 2\flaten. In de hoofdilad Stok-,

kolm werden , onder het voorwendfel der Pausfelijke

Bulle van den ban, omdat zij de regten van den

Staat tegen den Aartsbisfchop verdedigd hadden, de

Burgemeesters, de Regering der ftad en vierennegen-

i!g Rijksraden in hechtenis genomen ,. en door beuls-?

handen ter dood gebragt , waarna Stokholm aan plun-

dering en moord werd prijsgegeven , zonder ondei-

fcheid van jaren of geflacht.

Geen land was er bovendien in Europa^ waar

de Bisfchoppen , en de Geestelijkheid in het gemeen

,

grooter wereldlijke voordeelen trokken, uit het Bijge-

loof der tijden , dan in Zweden en Denemarken. De

meeste Bisfchoppen hjidden inkom flen
, grooter dan

die van den Koning; zij bezaten Kasteelen en Srerk-

ten, die hen onafhankelijk vaa de Kroon maakten,

en hen in ftaat (telden, om onlusten in het Rijk te

verwekken, en voor den Staat door hunne magt ge»

vaarlijk te Vvczen. Zij leefden in de ongebonden-

ile overdaad en weelde , terwijl de Adel en de

ove^
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overige inwoners ellendig en behoeftig waren. — na C. G.

Eindelijk daagde er een verlosfer voor dit onge- J^^^'5I7•

, , , • ,.
tot I5S2.

jukkig volk op. Deze was güstaaf ericzoon,
,

WASA bijgenaamd, als zijnde een afftammeling uit gustaaf

dit oude Koninklijke geflacht. Zijn karakter wordt ^^'^,^,^

»

. , n 1.
redder

ons dus befchreven. „ Hij was een van die groote v^n zjjn

geesten , welke de natuur zoo zeldzaam vormt , met vaderland

&lle de noodige hoedanigheden, om over menfchen

te gebieden; zijn voordeelig voorkomen en verheven

postunr maakten hem aanhangers, waar en zoodra

hij zich vertoonde. Zijne welfprekendheid, waaraan

zijne goede houding kracht bijzette, was zoo veel

te meer overredende, als zij kunfieloos was; zijn

vernuft ontwierp ondernemingen, welke het gemeen

als roekeloos befchouwt, maar welke Hout zijn in

het oog van groote mannen. Zijne onvermoeide

dapperheid deed dezelve wel flagen. Hij was on-

vertfaagd met voorzigtigheid , bezat eenen zachteu

imborst in eene woeste eeuw, met één woord,

deugdzaam , zoo veel het hoofd van een partij

zulks zijn kan."

Deze GUSTAAF was gijzelaar geweest bij chris*

TiERN, maar tegen het regt der volken gevangen

gehouden. Hij ontfnapte zijne gevangenis , en dwaal-

de, als een boer vermomd, om in de bosfchen en

bergen van Da/ekar/ië, alwaar hij genoodzaakt was

in de Kopermijnen te arbeiden , ten einde te

kunnen leven en zich te verbergen. In dezen fiaat

durfde hij liet ondernemen , om ^en dwingeland van
j

den troon te flooten. Hij maakte zich aan de Boe-

ren bekend , deze maakten , onder zijn geleide

,

E 5 eeneq
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Hervor-

ming in

Zweden

na C. G. eenen opfland , en daar hij hen fpoedig tot goede

Jaarici/ (Qjjjaten vormde, tastte hij christiern en den
toe 1552
^

Aartsbisfchop aan, floeg hen verfcheidene keeren,

en werd eindelijk in het jaar 1523 op eene wettige

wijze door de Zweden tot hunnen Koning verkoren.

Eerfle Onder alle deze voorvallen waren de zaden der

wfrvnr Hervorcoing in Zweden gezaaid , door verfcheidene

Duitfche Kooplieden, die op Stokholm, Suderko^

ping , Calmar en andere plaatfen handel dreven , en

de fchriften van luther in het land bragten en

verfpreidden. In het leger van gustaaf bevonden

zich ook Duitfche troepen, die de zaak van lu-

ther waren toegedaan ; behalve dat verfcheidene

aanzienlijke Zweedfche jongelingen op de Hooge-

fchool te Wittemherg hunne Letteroefeningen voort-

zettende , daar de leer der Hervorming hadden inge-

zogen. Onder dezen waren olaus peterson en

LAüRENS PETERSON, waarvan de eerfle, in het ver-

volg. Herder en Leeraar in Stokholm, en de laatfte

Aartsbisfchop van Upfal geworden is. Deze, bij-

zonder de eerfte , in het vaderland wedergekeerd

,

verzuimden niet, hetgeen zij in Duitschland geleerd

hadden, eerst heimelijk aan hunne vrienden mede te

deelen, en vervolgens meer openlijk te verkondigen,

GUSTAAF , die ,
gedurende zijn omzwerven , zich

ook eenigen tijd te Lubek onthoudende , daar fmaak

gekregen had, in de waarheid van het Euangelie,

begunftigde de pogingen dezer lieden , doch met alle

bedachtzame voorzigtigheid ; in het eerst zich ver-

genoegende , het verfpreiden der Hervormde leer

oogluikende te dulden, en vervolgens meer openlijk

zelfs
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zelfs op de Scholen toe te laten; doch als in het na C. G.

jaar 1524 eenige dweepzuchtige Herdoopers ^ en daar l^ansi?-

onder MELcmoa rink en knipperdolling , met
*

eenige anderen uit Duitschland en Holland te Stok-

holm overgekomen, aldaar, terwijl de Koning afwe-

zig was, op eene buitenfporige wijze, onderftonden

de Beelden en andere Kerkfieraden met geweld uit

de Kerken te werpen en te vernielen, terwijl de

l^utherfche Leeraars zulks hadden aangezien , in ver-

wachting, dat deze drift ten hunnen voordeele zou

verkeeren; ftuitte gustaaf, te Stokholm wederge-

keerd , terftond deze baldadigheid , doende deze

Geestdrijvers vatten en ftralFen , en de Lutherfchen

berispende, dat zij zich niet in tijds tegen dezelven

hadden aangekant.

OLAUS PETERSON ging ondettusfchen ftandvastig

voort met de Euangelieleer te verkondigen , en

fcheidde zich voorts openlijk van de Roomschgezin-

den, die hij tegen zich voornamelijk in het harnas

joeg, door een wettig huwelijk aan te gaan en eene

vrouw te trouwen, waar tegen de Koning hem in

zijne befcherming nam en handhaafde. In eene ver-

gadering van de Geestelijkheid vorderde de Koning

van dezelve, dat zij hun aandeel zouden opbrengen

tot de rijkslasten , ten einde in den tegenwoordigen

nood des vaderlands te voorzien , hier tegen verzette

zich de Bisfchop van Linkoping ^ joannes braske,

tevens bij deze gelegenheid zijne befchuldiging tegen

CLAUS PETERSEN inbrengende. Op dit laatflie merk-

te de Koning aan ; dat olaus met de Heil. Schrift

jgyn huwelijk verdedigde, en dat het den Bisfchop

vrij-
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•aC. G vrijftond, hem uit de Schrift van de ongeoorloofd-

Jaarmr?
{^gj^j ^^ fchandelijkheid van hetzelve te overtuigen.

^ Voorts dat hij zich zeer verwonderde, dat de Gees-

telijken zoo veel beweging maakten over een eerbaar

huwelijk, daar zij zoo laauw en toegevend waren,

om de bijzitten en hoeren der Kerkei ijken te ver-

dragen.

Vervolgens liet dè Koning, met behulp van zijnen

Kanfelier, laurens anderson, door de Broeders

PETERSEN, eene Overzetting van het Nieuwe Tes-

tament in het Zweedsch vervaardigen (*) , welke in

het jaar 1526 in druk werd uitgegeven , waarna ook

de Overzetting van het Oude Testament in het jaar

154Ï gevolgd is. Dus werd de bron der Godsdien-

flige kennis voor de Zweden geopend, te meer, de-

wijl de Koning, om zijne regtvaardigheid en onpar-

tijdigheid te toonen , te gelijken tijd , aan de Gees-

telijken belastte , dat zij insgelijks eene vertaling

zouden bezorgen van het Nieuwe Testament , het-

welk zij noode op zich namen, en tragelijk ten uit-

voer bragten.

Ondertusfchen befchuldigden de Aartsbisfchop en

zijne Medegeestelijken olaus peterson van Kette-

rij, bewerende , dat zijne Overzetting de vertaling

van LUTHER zelve was, welke de Paus reeds als

kettersch veroordeeld had, en den Koning verzoe-

kende , uit naam der geheele Geestelijkheid , om zij-

ne beduiten in te trekken, en zich als eenen Be-

fchermer van den Godsdienst en deszeifs Dienaren

te

(•) GERDES Hifi. Ev. RcnoV. T. III. p. 2$!.
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te bewijzen. Het antwoord des Konings was , dat nd C. G,

hij van de Geestelijkheid niets onbillijks geëisciit J3ari5i7.

tot 1552.
had , en dus bij dien eisch bleef volharden ; wat _«_«
OLAus PETER SEPï betrof, dat hij bereid was, den-

zelven , zoo wel als alle andere Ketters, te ftraffen,

mids dat die te voren behoorlijk wederlegd en over-

tuigd waren; dat hij van het levensgedrag en de zeden

van CLAUS alles goeds vernomen had, zoodat nijd

en afgunst hem ligtelijk de fmet der Ketterij had

kunnen aanwrijven. De Aartsbisfchop , hier door

getroffen , en zich van zijne krachten te veel ver-

beeldende, droeg toen den Koning voor: dat hij

bereid was, olaus in tegenwoordigheid zijner Ma-

jefteit en derzelver Staatsdienaren van Ketterij te

overtuigen , zoodat zij allen daarvan getuigenis zou-

den kunnen dragen.

De Koning, die zoodanige onderhandeling nuttig, iMondge-

ia noodig keurde, om de waarheid te bevorderen ,
'Piekte

Upfal.
vatte den Aartsbisfchop bij het woord, en gebood,

dat men een wederzijdsch mondgefpreli in het open-

baar zou houden, in het KoUegie te Upfal ^ waar-

bij hij zelf wilde tegenwoordig zijn , met zijne Staats-

dienaars, als ook de Rijksraden en Leden van Staat;

waartoe olaus, een ijverig voorfiiander der waar-

heid, zich terftond bereid toonde; doch de Aarts-

bifchop en deszelfs aanhang toonden zich huiverig,

toen het op ftuk van zaken aankwam, voorwenden-

de, dat het met hunne waardigheid onbegaanbaar

was, met iemand te redetwisten, wiens Regters zij

waren , maar waarlcliijnlijk bevreesd voor de ge-

leerdheid en welfprekendheid van olaus ; waarom

zy
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na C. G. zij petrus galle , Profesfor in de Godgeleerdheid

Jaari5i7. Qp ^g Hoogefchool van Upfal ^ gebruikten, om de

_ Pausfelijke leerfteliingen tegen olaus te verdedigen.

Dit mondgefprek had plaats in het jaar 1526, in

tegenwoordigheid van den Koning en eene aanzie-

nelijke vergadering der voornaam fte Regeringsleden

van Zweden , hebbende de Koning bevolen , dat al-

les, wat van weerszijde werd voortgebragt , naauw-

keurig zou worden opgefchreven. De artikelen ,

waar over gehandeld werd , waren de voornaamfte

verfchilftukken tusfchen de Hervormers en de

Roomschgezinden : over de regtvaardigmaking des

zondaars voor God , of dezelve uit de werken zij

,

dan alleen uit genade om de verdienden van Chris-

tus, welke de mensch behoort aan te nemen en

zich toe te pasfen, met een zeker vertrouwen? Of

de vergeving der zonden door aflaat van den Paus

kracht hebbe? over de vrije wil des menfchen in

zijne bekeering; over de verdienftelijkheid der goede

werken ter zaligheid; ovef de Pausfelijke overleve-

ringen , de Misfen voor de dooden , de aanroeping

der Heiligen , Bedevaarten naar Heilige plaatfen enz.

over het Vagevuur, over de Aflaten, het gebruik

des Avondmaals onder ééne gedaante , den onge-

huwden ftaat der Geestelijken, de tijdelijke magt der

Geestelijken en derzelver waardigheden enz. Nadat

men over dit alles over en weder gefproken had,

zonder dat men het zelfs eens was over de bronnen

van bewijsredenen, waartoe de Roomschgezinden de

overleveringen , de uitfpraken der Kerkvaderen , en

der Kerkvergaderingen, als ook de befluiten der

Pau-
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Paufen wilden gebruiken, terwijl olaus geene an- na C. G;

dere bewijzen wilde toelaten, dan die uit de Heilige Iaarisi7.

Schrift ontleend waren , als den eenigen regel des .__^
*

geloofs en der zeden , gebood de Koning , dat de

beide zamenfprekers hunne bewijsredenen in gefchrift

zouden (lellen , opdat Godsdienftige hoorders en le-

zers zouden kunnen weten en oordeelen, welke par-

tij de waarheid verdedigde, en den Godsdienst leer-

de , welke in de Heilige Schrift vervat is. Dus nam

dit mondgefprek een einde, galle flelde zijne be-

wijzen voor de leere der Roomschgezinden in ge-

fchrift, gelijk oLAus PETERSEN de zijne voor de

leere der Hervormden (*).

Het gevolg .van dit gefprek was, niettegenllaande

alle de woelingen van jan braske, Bisfchop van

Linhoping , ten tegendeele , dat de Euangelieleer van

dag tot dag voortgangen maakte. Vele Edellieden

verkozen voor zich bijzondere Predikers , die in hun-

ne Sloren en Kasteelen voor hen het Euangelie pre-

dikten , fommigen uit zucht tot nieuwigheid ; ande-

ren uit lust tot de waarheid, anderen, om de wel-

fprekendheid dezer Predikers , en weder anderen , om
den Vorst te behagen, die zich voor de Hervor-

ming genegen toonde.

In datzelfde jaar 1526 beriep de Koning eenen Rijksdag

Rijksdag te Stokholm , op welken in 's Konings naam
[^ j

'^'

werd voorgefteld, dat men, wegens den nood des

va-

(*) Men vindt het verhandelde in dit mondgefprek

bij GERDES T» III. Hifi. Evang. Renov, in Monum. pag»

153-181.
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m C. G. vaderlands , de Kerkelijken behoorde te verpligten

Jaari5i7. fQ[ j^gj. wedergeven der goederen, welke zij onwet*
tot 1552.

D tJ 5 J

,

tiglijk bezaten , en dat zij niet langer behoorden ver-

fchoond te worden van te helpen dragen in de al-

gemeene lasten van den Staat. Eenparig ftemden de

Rijksftanden , uitgezonderd de Geestelijken , dat de

Kerkelijke tienden van een jaar , ten minfte twee

derde van dezelve, in de openbare fchatkist geftort

zouden worden.

Kader De Geestelijkheid , en voornamelijk joannes ma-

fbrek te'
^^^^s , Aartsbisfchop van Upfal ^ waren over dit

Upfal. befluit, gelijk men denken mag, ten uitcrfle mis-

noegd, en poogden hetzelve met alle magt vruchte-

loos te maken; zich beklagende, dat hun onregt

aangedaan , hunne voorregtcn gefchonden , en de

Katholijke Godsdienst veracht werd. Hierop ont-

^
bood de Koning, omtrent Pinkfteren des Jaars 1526

te Upfal gekomen, den Aartsbisfchop met z'yne Ka-

nunniken, om in hun Kapittel bijeen te komen, al-

waar ook CLAUS PETERSEN CH GALLE tCgenWOOF-

dig waren, en een nieuw mondgcfprek gehouden

werd over de inkomflen en vrijheid van belastingen

der Geestelijken» De Koning vraagde : van waar

de Kerkelijken de Prebenden en Kerkelijke vrijheid

hadden? galle antwoordde: uit de gifte van God-

vruchtige Koningen en Vorsten , volgens Gods

woord, tot onderhoud der Kerk mildelijk gefchon-

ken: de Koning hernam: Indien de Kerkelijken hunne

goederen en Kerkelijke vrijheid hebben uit de mild-

dadigheid der Koningen, of dan ook niet uit diezelfde

magt de gifte eindigde , voornamelijk dewijl de Ker-

ke-
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kelliken deze goederen misbruiken? galle zelde: ni C. G»

Indien de Kerkelijke goederen worden vernietigd ,
Jaansi?»

vervalt de Kerk zelve , tegen den wil en de belofte
_

van CHRISTUS, die zegt: dat de poorten der hel

dezelve niet zullen overweldigen. De Koning ging

voort : De Kerkelijke goederen worden hefteed aan

luije buiken , die niet verftaan iets nuttigs voor de

Kerk te prediken of te fchrijven , en die flechts ge-

leerd hebben , hunne zoogenoemde Kanonieke uren te

zingen, hetwelk zeer velen zonder Godsdienftigheid

doen. Nademaal derhalve uit Gods woord niet kon

bewezen worden, dat de Prebenden volftrekt tot de

Kerk behooren, en die goederen de godzaligheid

niet vermeerderen , of tot een noodzakelijk gebruik

hefteed worden , zouden zij wettiger tot een beter ge-

bruik worden aangewend, opdat zij voor den Staat

en de Kerk voordeelig waren. Hierop zweeg galle.

De Koning beval toen den Aartsbisfchop te ant-

woorden , doch deze weigerde zulks. Nu begon de

Opziener der Hoofdkerk m. george turson deftig

voor de voorregten der Kerkelijken te redenen, zeg-

gende: „Het is aan niemand geoorloofd , zonder ge-

vaar van den ban en de eeuwige verdoemenis iets

aan de Kerk te ontvreemden." De Koning hoorde

de fnerpende taal van den Redenaar met geduld aan;

maar beval den Godgeleerde als een' Godgeleerde te

fpreken , en hetgeen hij gezegd had , uit de Heilige

Schrift te bewijzen. Vervolgens ontvouwde de Ko-

ning zijne meening op deze wijze: dat hij aan god-

vruchtige Euangeliedienaren geene eere volgens Gods

woord , of een noodzakelijk en eerlijk onderhoud

Herv. II. F wil-
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na C. G wilde weigeren ; maar dat hij niet zag , dat men aan
^^^•"'5 17 luije buiken, die in Kerl^en en Kloosters leefden,
tot 1552.

.

'

«___ iets verfchuldigd was. Alzoo de Kapittelheeren hier

op niets hadden te antwoorden, ftond de Koning

op en vertrok naar Stokholm^ waar hij den Aarts-

bisfchop ontbood (*),

De Ko- £)eze Aartsbisfchop kon nogtans niet rusten , maar

deKerken ^''^^ ^''^ ^^ Roomschgezinden tegen den Koning

zuiveren op, wien hij verders vele moeijeüjkheden veioorzaak-
en iielt

^^^ ^^ Koning liet hem eindelijk in hechtenis ne-

liepredi- men, doch hem weder ontflagen hebbende, zond

kersaan.
Ijjj ^em als Gezant naar Po'en, maar de Anrtsbis-

fchop, zijne goederen heimelijk bijeengepakt en vele

gefchiedkundige (lukken en oorkonden medegenomen

hebbende, begaf zich naar Dantzig^ en van daar

naar Rome , alwaar hij eene Gefchiedenis der Gothen

gefchreven heeft, zonder ooit in zijn vaderland we-

der te keeren. jan, Bisfchop van Linkoping^ ver-

liet insgelijks het Rijk en vertrok naar Folen , al-

waar hij in een Klooster gekorven is.

Ondertusfchen begon de Koning niet alleen de Kerk

van Stokholm te hervormen , door alle Afgodifche

gedenkteekens uit dezelve te laten wegnemen , onder

welke een Beeld van St, Joris van eene reusachtige

grootte , hetwelk tot verfcheidene bijgeloovighcden

gelegenheid gegeven had; maar ook door Euangeli-

fche Predikers aan te ftellen, en te belasten, dat de

Godsdienst niet langer in de Latijnfche, maar in de

moedertaal zou verrigt worden.

In

(*) GERDES /. C. p. 301.
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In het jaar 1527 oordeelde de Koning het noo na C. G.

di^, in een openbaar llaarsftuk zich te veraiitwoor ]^^^^5^7*

den tegen de lasteringen van den Aartsbisfchop van
'

Upfa/; hij gaf in hetzelve te kennen, dat hij geens- Rüksdag

zins eene nieuwe leer begiiuftiiide , maar de leer, van
Ig^j,^,"'

CHRISTUS en de Apostelen ons overgeleverd , wilde gistaap

befchermen en handhaven ; gezuiverd van naderhand )^''' "^

kroon ne-
mgevoerde plegtigheden (*). Dewijl de Geestelijken derleggea

ook voortgingen oproerige bewegingen te verwekken

en de Dalekarliers aan het muiten geflagen wuren,

beriep de Koning in het gezegde jaar 1527 weder een*

algemeenen Rijksdag te Westeraas , alwaar op den maal-

tijd, op welken de Rijksbenden naar gewoonte door

den Koning onthaald werden , voor de opening van den

Rijksdag , de eerfte plaats aan de tafel aan de Wereld-

lijke Rijksraden werd aangewezen , de tweede aan de

Bisfchoppen , tegen de voorgaande gewoonte , toen de

Bisfchoppen de vooraanzitting hadden op foortgelijke

maaltijden; de derde plaats werd beflemd voor den

Adel, de vierde voor de overige Geestelijken ; de

vijfde voor de Burgers; de zesde voor de Boeren,

De Bisfchoppen , voornamelijk braske , Bisfchop

van Linkopiiig y hier uit voorziende, wat op den

Rijksdag ftond te gebeuren, namen deze fchikking zoo

hoog op, dat zij nog dienzelfden dag na den maal-

tijd in het geheim raadpleegden, en zich met eenen

eed verbonden , dat zij op alle mogelijke wijzen

zich in de voorregten van hunnen ftand zouden

handhaven , de Kerkelijke goederen behouden , en

al-

(*) GERDEs T, III, in Moniim. p. 181.

F a
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na C. G alle Ketterijen uitroeijen. Het formulier van dezen

Jaari5i7, ggj, door allen onderteekend, werd in de Kerk van

, s. ^GiDiüs onder cene grafzerk verborgen , en is

eerst vijftien jaren daarna ontdekt geworden.

De Koning, hier van onbewust, deed den vol-

genden dag bij monde van zijnen Kanfelier laU'

RENS ANDERSON, het voorftel aan de Rijksvergade-

ring, behalve het overwegen der middelen om de

oproerige bewegingen der Dalekarliers te ftillen, en

den aanval van christiern II af te weeren , die

Zwe.kn met eene landing bedreigde , bijzonder

ter ftijv'ing der geldmiddelen van den Staat, de be-

vestiging van het voorheen genomen befluit, om-

trent de Kerkdijken en derzelver goederen en bezit-

tingen, om voorts te befluiten, dat de Geestelijken

een gedeelie van hunne onmatige bezittingen en ook

hunne Sloten en Kasteelen aan de Kroon zouden af-

llaan, en voorts uit den Rijksraad geweerd en van

alle bewind der zaken ontzet, en het Rijk van alle

Bisfchoppelijk en Pausfelijk geweld ontheven zou

worden.

Op dit voordel, door den Kanfelier in 'sKonings

naam gedaan, rees de Bisfchop van Linkoping op,

en verklaarde , dat het hem en zijne Medegeestelij-

ken geenszins verwonderde, dat de Koning de Gees-

telijke goederen tot zich nam, dewijl hij aan de

Lutherfchen ^ die den Godsdienst zelven aanvielen,

al lang zoo veel raagt gegeven had; doch dat bij

mets zou toeftaan van alles , wat voorgeflield was

over het vervreemden der Kerkelijke goederen, maar

veeleer dat hij bet Katholijk geloof tot den laatflen

adem
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adem zou verdedigen , en dat de Geestelijken niets np C. G.

van hunne resten en voorreeten zouden afftaan ,
^''"''5'7•

^Jn D • --jtot 1552.
voordat de Paus van Rome^ wiens gezag zy in de- .

zen alleen erkenden , en die de hoogfle regter in

verfchillen was , hieromtrent beflisfend uitfpraak zou

gedaan hebben-

De Koning, hier door getroffen, en befpeurende,

dat fommigen van de Rijksleden, die aan den ou-

den Godsdienst gehecht waren , het oor leenden aan

de woorden van den Bisfchop , (lond op en ver-

toonde in eene deftige aanfpraak , de dienden , door

hem san het vaderland , zoo dikwijls met gevaar

van zijn leven , bewezen , terwijl de Geestelijken le-

dige en luije aanfchouwers geweest waren , welke

dienden men thans met ligtzinnigheid en ondankbaar-

heid beantwoordde , daar men hem zelfs van Ketterij

wilde betichten; hij verklaarde, de Koninklijke Ma-

jefteit niet in naam of in vertooning te willen be-

zitten , maar indien men zijn gezag wilde verach-

ten , dat hij dan liever van de regering wilde af-

flaan; gelijk hij ook terfiiond daarop, met groote

verontwaardiging, in diezelfde vergadering, de Ko-

ninklijke waardigheid in derzelver fchoot nederlag,

alleen vorderende, dat hem eerst zijn vaderlijk erf-

goed, en de kosten aan het Rijk hefteed, zouden

herfteld en goed gedaan worden , wanneer hij niet

alleen van het Rijk afftaan, maar ook het vaderland

verlaten wilde , zonder daar ooit in weder te kee-

ren. Met deze woorden verliet de Vorst de verga-

dering , begevende zich met de Krijgsbeve! hebbers,

die hem aankleefden, naar het Koninklijk Slot, drie

F 3 da-
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na C. G dagen lang allen toegang tot zich verbiedende, al-

Jaari5i7. i^en bleef de Kanfelier in de vergadering, ten einde

te zorgen , dat er geene wanorde voorvallen of on-

beradene ftappen gebeuren mogten. Doch de verga-

dering fcheidde terflond zonder verdere raadpleging.

Den volgenden dag kwam de vergadering weder

zamen, wanneer er eerst een geCprek voorviel tus-

fchen PETRUS galle en olaus petersen , het-

welk echter fpoedig werd afgebroken, alzoo de eer-

fte niet dan in de Latijnfche taal over Godsdienst-

zaken wilde handelen, maar olaus in de moeder-

taal fprak , welke van allen verftaan werd. Vervol-

gens handelde de vergadering niet zonder hevig-

heid, of de Kerkelijke goederen , volgens des Ko-

nings wil , aan de Kroon zouden worden afgeftaan

,

dan of men derzelver bezitting zou handhaven. De

Kanfelier fprak hierbij zoo ernfliig en overredend

,

dat zelfs fommige Geestelijken hem toevielen, en de

Groot -Maarfchalk van het Rijk, turo janszoon,

die anders de Geestelijkheid aanhing, zich. van al-

len verlaten ziende , insgelijks den Kanfelier toeviel

;

waarop de vergadering befloot, eene Kommisfie uit

haar midden af te zenden naar het Paleis van den

Vorst , om dien te verzekeren , dat alles zou vast-

gefteld worden, overeenkomflig hetgeen hij geëischt

had. Hiertoe werden benoemd de Kanfelier en

CLAUS PETERSEjvr, die met de grooifte moeite den

Koning eerst op den vierden dag bewegen konden,

om weder in de vergadering te verfchijnen.

Nu werd door de vergadering befloten : „ dat

5, de Bisfchoppen voortaan zich zouden onthouden

„ van
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„ van het bewind der rijkszaken , en dat de over- na C. G.

„ tolliee goederen der Kerkeliiken, of de Sloten, J^^'"' 5» 7.

„ welke zij bezaten , en dertien duizend Landhoe- _

„ ven, welke zij federt den tijd van karel ka-

„ NUT , den laatüen Koning voor de Deenfche on-

,, lusten, binnen omtrent zeventig jaren verkregen

,, hadden, gedeeltelijk aan de Kroon zouden ko-

„ men , gedeeltelijk tot die genen wederkeeren , wier

,, voorouders die hoeven bezeten hadden, enz.'*

Voorts werden, ten aanzien van het Kerkelijk be-

ftuur, zekere regels vas'-gefteld en aan de Kerkelij-

ken voorgefchreven , welke de Bisfchoppen en Ker-

kelijken gelast werden te onderreekenen ; al hetwelk

de Koning met zijn gezag bekrachtigde.

Sedert verklaarde de Koning zich openlijk voor de De Her-

Hervorming , bevestigende niet alleen olaus peter- vorming

SEN in zijn ambt , als Leeraar te iatoknolm , maar ^^^ ^q\.

ook deszelfs Broeder laurens tot Aartsbisfchop tooid.

van Upfal verheffende, aan wien hij ook zijne Nicht

uithuwelijkte, met eene zeer groote huwelijksgave,

ten einde het verlies van den Aartsbisfchop eeniger-

raate te vergoeden en ook zijn genoegen over dit

huwelijk te betoonen.

Thans werd de Koning den i^den Januarij 1528

piegtig gekroond, waarbij een bepaald formulier den

Koning werd voorgelezen, behelzende eene verma-

ning en voorfchrift, om zich te gedragen naar den

pligt van eenen Christelijken en Godzaligen Koning (*).

Na

(*) GERDES in Monmn. T, III. Hifi, Euang» Renov,

adjunct, p. 187-193.

F4
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«a C. G. Na het afloopen van de plegtigheid der kroning

Jaari5i7 g^ inhuldiging des Konin^s , werd een Rijksdag ge-
tot 155**

'

„. T houden te Oreho in Nerici'è^ alwaar ook de voor-

naamfte Geestelijken van het Koningrijk tegenwoor-

dig waren. In deze vergadering werd met algemeen

goedvinden eene Kerkenorde en regeling, die opgefteld

was door laurens anderson, den Kanfelier, en

PETERSEN, als GeheimfchrLiver , (^Secretaris ,^ van

Stokhohn, algemeen goedgekeurd en ingevoerd (*).

Volgens dit opftel blijkt het, dat men, de leere van

den gezuiverden Godsdienst in Zweden aannemende,

te gelijk noodig oordeelde , verfcheidene uiteilijke

gewoonten van het Pausdom te behouden, ten ein-

de zoo veel mogelijk de zwakke gemoederen te ge-

moet te komen, doch men verklaarde, in het ge-

melde opftel, derzelver gebruik, met verwerping van

alle misbruik; dus werd het Wijwater toegelaten,

waar van gezegd wordt: Het Wijwater wast de

zonden niet af, dit doet alleen het bloed van Chris-

tus; maar het doet gedenken aan het gebruik van

den Doop , waarmede wij gedoopt zijn tot verge-

ving der zonden. De Beelden der Heiligen worden

niet aangehouden , om die te dieüen , maar ter ge-

dachtenis van CHRISTUS en de Heiligen, opdat wij

hun leven en godzaligheid navolgen. De Godsdien-

ftigen hebben van ouds geene palmtakken gewijd

,

om daar eenige hulp van te verwachten, maar ter

gedachtenis der palmtakken, welke voor jezüs, hij

zij-

(*) Men vindt dit opftel in zijn geheel bij gerdes

/, c. p, ip3 19Ö.
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zijne intrede in Jeruzalem , op den weg gefpreid na C. G.

werden; aan de gewijde waschkaarfen op den dag Iaari5i7.
'

, ... . ., . ., ,
tot 155».

van MARIA s reiniging, komt geene heiligheid toe; -

maar alleen aan het ware licht, christus, die in

den Tempel aan God werd aangeboden , wien de

gewijde wabchkaars beteek-ent. De uitwendige zal-

vif}g beteekent de inwendige zalving des Heiligen

Geests, welke den geloovigen noodzakelijk is. Het

gebruik der klokken dient alleen , om het volk tot

den Godsdienst op te roepen. Hec flichten van Ker-

ken is op zich zelve geen Godsuien^t , liademaal

God eigenlijk niet woont in Tempelen, die met

handen gemaakt zijn; maar de noodzakelijkheid ver*

maant de Christenen , dat zij plaatfen hebben , om
den Godsdienst te verrigten. De Kerken^ ook zout

^

fpijs en andere dingen, worden gewijd, niet opdat

zij in zich zelven heilig zouden zijn; maar wij bid-

den, dat wij deze dingen heilig mogen gebruiken,

opdat wij Gods naam niet ontheiligen in de Kerk,

of terwijl wij in heilige zaken verkeeren. Dus is

deze inzegening niet voordeelig voor die gewijde

dingen ; maar voor ons , die dezelve gebruiken moe-

ten. Dus moeten de eenvoudige inenfclien onder-

rigt worden, dat zij hunne kaarfen liever aan de ar-

men moeten geven, dan dat zij die voor de Beelden

ontfteken. Het vasten zelf is geen Godsdienst,

maar op deze wijze wordt de begeerlijkheid des

vleefches beteugeld , opdat het hart van den Gods-

dienfiigen mensch voorbereid worde , om den Gods-

dienst ernftig waar te nemen. Heilige dagen wor-

den gevierd, niet om met lediggaan den Godsdienst

F 5 te
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vaC G te verrlgten; maar opdat er een gefchikte tijd zij ,

i^°"5i7. om Gods woord te hooren, en opdat de arbeids-
tot 1552.

'

r lieJen rusten mogen van hunnen arbeid.

Nog moet men de eenvoudige lieden onderrigten,

dat de gewone plegtigheden op de dagen van het

lijden en de opttanding van Christus geen ander

gebruik hebben, dan om de gefchiedenis van Chris-

tus , die voor ons geleden heeft en opgedaan is ,

aan öns in de gedachtenis te brengen en te behou-

den. De Bedevaarten naar Heilige plaatfen zullen ,

met zoo vele behoedzaamheid, als mogelijk is, af-

gelchaft worden. Dezelve waren van cerfte af in-

gerteld, niet tot eene eigenlijke vereering van God,

of aflaat van zonden op die plaatfen
, (want God is

overal;) maar, opdat de Godsdienftige mensch op

die plaatfen betere kennis zou ontvangen van Gods

wezen en wil, door de prediking van Gods woord,

van geleerde mannen daar voorgedragen; trouwens,

het aanfchouwen van godsdienftige zaken fcherpte

de aandoening der Godzaligheid. Dit prentten de

Predikers aan hunne landslieden getrouwelijk in.

Doch dewijl dit gebruik der Bedevaarten heeft op-

gehouden, dat men dan ook zelve ophoude. Bede-

vaarten te ondernemen.

CLAUS Tenzelfden tijde fchreef olaus petereen een

PETERscN HandboeJije in de Zweedfche taal , bevattende een

boeki'e
voorfchrift voor de Herders en Leeraars, hoe zij

enz. den Godsdienst openlijk hadden waar te nemen,

zoo ten aimzien van de bediening des Doops , als

der trouwplegtigheden , het bezoeken en vertroosten

van kranken , en over de begrafenisfen. Bovendien gaf

de-
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dezelve Hervormer een afzonderlijk gefchrift in het na C. G.

licht, oven de regtvaardigmaking des zondaars voor J^ari5i7.

Cod^ uit hetwelk zijne overeenftemming met de an- -

dere Hervormers in dit gewigtig leerftuk allen! uide-

lijkst blijkt. Vooreerst wijst hij in dit gefchrift

aan, dat alle menfchen, die op eene natuurlijke wij-

ze geboren worden , in zonden ontvangen en gebo-

ren worden; waar uit van zelf volgt, de onmoge-

lijkheid, dat de vleefchelijke mensch de wet zou

kunnen vervullen en de regtvaardigheid door zijne

eigene werken verdienen : Dat derhalve het eerfle

gebruik der wet is, dat de menscli zich erkenne

,

een overtreder der wet, dat is, een zondaar te zijn,

ten tweeden, dat de wet voor hem een tuchtmees-

ter zij tot christus, dat is, dat hij den zondaar,

als doodfchuldig, tot de genade, die in christus

geopenbaard is, en tot de geregtigheid Jeide, nade-

inaal christus op alle wijze niet alleen aan de wet

voldaan, maar ook onze plaats, in het lijden van

de ftraffen onzer zonden , vervangen heeft.

Na dit bewezen te hebben , ontvouwt hij , hoe

de geregtigheid van christus de onze wordt door

het geloof, en op welke wijze de mensch door het

geloof aanneemt , hetgeen hij nooit door eenige zijne

werken zou kunnen verdienen, namelijk, dat hij ge-

regtvaardigd worde, te weten : de zondaar wordt

geregtvaardigd door het geloof, niet daar in dat

de geloovige zelf handelt door te gelooven , maar

daar in, dat hij de geregtigheid van christus

zich toepast, door die aan te nemen, ,, Want-,''

zegt hij, „ het is geheel genade van God, het-

» geen
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BS C. G. „ geen ons regtvaardigt. Wij weten toch , dat de
Jaari5i7.

jq^^^^ Gods oneindjo; is, welken de zondaar nooit
tot 1552. *' '

. 5, kan bevredigen. Daarom is de Zoon van God

„ gekomen
, geopenbaard in het vleesch , die , in

„ onze plaats, die wij door de zonde verloren wa-

„ ren, den oneindigen toorn gedragen en eene on-

„ einiige genade verdiend heeft, heilzaam voor al-

„ len, die gelooven. Derhalve die door eigene wer-

„ ken wil geregtvaardigd worden , verfmaadt de ver-

„ dienften van Christus, en verkrijgt de gcregrig-

„ heid geenszins, welke hij zoekt. Doch wij ge-

„ loovende worden bemind in Christus , maar

„ Gods toorn blijft op de ongeloovigen. De uit-

„ verkorenen in christus zijn Gods kinderen om

j, de verdienflen en de verlosfing, die door Gods

,, eeniggeboienen Zoon, vleesch geworden zijnde,

„ gefchied is , die daarom onze Broeder heeft wil-

„ len worden , opdat hij het ambt van Middelaar

5, zou vervullen. Dit vertrouwen der zaligheid en

5, der verkiezing onderhoudt de Heilige Geest in de

„ geregtvaardigdcn of geloovigen , als hun leids-

„ man , door wiens mond de geloovigen in de oe-

,, fening van goede werken en gehoorzaamheid aan

5, Gods woord dagelijks toenemen."

Uit dit alles leidt hij vervolgens af, wat het zij,

het Euangelie te prediken , en verklaart : dat het

Euangelie te prediken is de vergeving der zonden

en de geregtigheid van Christus te verkondigen^

waar op in de wedergeborenen de goede werken vol-

gen , wel niet volmaakt goede , uit hoofde van den

nog in het vleesch wonenden ouden adam, die te-

gen
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gen de goedheid en volmaaktheid ftrijdt, maar nog- na C. G*

tans aangename , om de verzoening in Christus Ja^risi?»

gefchied, en het befluur van den Heiligen Geest, ^
door wien elk geloovige , die Gods woord gehoor-

zaamt, geleid wordt.

Doch wat voorts de belooning der goede werken

betreft, deze, zegt hij, alhoewel door christus

zeer overvloedigjijk beloofd, zoeken echter de ge-

loovigen eigenlijk niet , als welke dezelve ontvangen

zullen uit de genade der belofte, niet uit de ver-

dienflielijkheid des werks , zoodat zij , die zich eenen

grooten loon zoeken , van denzelven geheel verfto-

ken worden , nademaal de geloovige niets beters kan

doen, dan dat hij aan den medewerkenden God,

(wien alleen de eere toekomt,) de eere geve, er-

kennende , dat de belooning uit genade is , maar

niet, dat hij aan zich zelven een deel der eere toe-

fchrijve. Want het ware leven des menfchen is de

eere van God.

Langs dezen weg is dan de Hervorming door ge- Hervor-

heel Zweden uitgebreid en gevestigd, ook verfpreid- mingin

de zich de Euangelieleer in Finland, voornamelijk

toen het Nieuwe Testament volgens de Zweed-

fche Bijbelvertaling ook in het Finlandsch werd

overgezet, hetwelk gefchied is door m. michael

AGRicoLA, een Fin uit Nyland en Leeraar te Abo.

Niettegenftaande dit alles , bleef de aanhang der Pogingen

Pausgezinden nog gelladig woelen. Onder anderen om de

verwekte thüu janszon, die onlangs Rijks -Maar
j^^i^gjQ"

fchalk geweest was , oproerige bewegingen tegen den Zweden

Koning gustaaf, en tegen de voortgangen der Her-
^?^'^''°'^*

vor-
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na C. G. vorming; doch het beleid en de dapperheid des Ko-
Jaansi/.

j^ji^gg beteucclde dezelve gelukkig: eeiijk ook de
tot 1552.

^ ° ° o 5 - J

, ondernemingen van christiern II. tegtn Zweden

doorKo niet alleen voorfpoedig afgeweerd, maar ook voor

TAAFte
'
^^'^y^ gefluit werden, toen deze Koning van Deert'

leur ge- marken in 1533 door zijnen Oom frederik afgezet,

fteld.
gj^ jjj ggj^g gevangenis geplaatst is , in welke hij 27

jaren van zijn leven heeft doorgebragt.

In het jaar 1537 zonden de Proteflantfche Vors-

ten van Diiitschïand een Gezantfchap naar Zweden ,

ten einde eene vereeniging te fluiten tusfchen de Ge-

meenten van Zweden en die in Duiuchland ^ en den

Koning te bewegen tot een verbond ter befcherraing

en verdediging van het geloof, indien er om het-

zelve een oorlog ontfiaan mogr. Ook was chris-

TiAAN III, Koning van Denemarken^ die in het jaar

1538 zijn' vader frederik was opgevolgd , in per-

foon in Zweden overgekomen , om over een verbond

en vriendfchap met Koning gustaaf te fpreken ; in

het jaar 1540 verwekte laurens janszon in Oost-

gothland een nieuw oproer, hetwelk echter, na het

ter dood brengen van de hoofden der muiters, fpoe-

dig tot rust gebragt werd.

Als de Paus paulus III in 1542 bedacht, om
eene Kerkvergadering te Trente te houden , ook aan

de Proteflantfche Vorsten in Duitschland eene Bulle

gezonden had, om hen tot die Kerkvergadering uit

te noodigen , werd frans burkhard , Kcinfelier

van den Keurvorst van Sak/en, weder naar Z'weden

gezonden , om de vriendfchap te vernieuwen. Ook

trad de Koning in het volgende jaar 1543 in het

Smaï^
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Smalkahiifche verbond, met belofte van wederzijd- na C. Gi

Ichcn onderftand. Jaari5i7.

Eindelijk werd er in het Jaar 1544 te Westeraas
,

weder een Rijksdag gehouden, op welken de Ko-

ning met eene ernfti^ïe aanfpraak de Rijksftenden

vermaande, aan de zuivere leere getrouw te blijven,

gelijk daar toe eenparig befloten werd, terwijl tevens

aan gustaaf de erfelijke opvolging zijner Zonen en

Nakomelingen werd opgedragen. In het volgende

jaar 1545 vond de Koning noodig, andermaal zich

in het openbaar te verantwoorden tegen de befchul-

diging: dat hij ongewone en met het Christelijk

geloof ftrijdende nieuwigheden in den Christelijken

Godsdienst had ingevoerd ; op eenen volgenden

Rijksdag in het jaar 1546 gehouden , werden insge-

lijks verfcheidene fchikkingen gemaakt , welke tot

den eeredienst en de zeden betrekking hadden ; nog

verklaarde de Koning in het volgende jaar 1547 bij

openbare afkondiging, dat hij behoorlijk zorge wil-

de gedragen hebben voor het onderhoud der Kerke-

lijken. Terwijl de Paus vertoefde de Kerkvergade-

ring tot ftand te brengen, had Keizer karel V in

het jaar 1548 het ontwerp, hetwelk men Interim

noemde , laten opftellen en uitgeven. Dit opftel

werd ook in Zweden overgebragt , alwaar Koning

GUSTAAF het naauwkeurig door zijne voornaamfte

Kerkdijken liet onderzoeken , die het voor een za-

menweeffel van Pausfelijke list verklaarden, waarop

hetzelve verworpen werd.

Deze roemwaardige Vorst oveileed na eene rege-

ring van 38 jaren, in den ouderdom v«n ruim 70

ja-
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»a C. G, jaren, in het jaar 1560, latende het Rijk na aan zij-

Jaarisi-. ^^^ ^oon erik, die hetzelve tot het jaar 1568 on-
tot 1552.

der afvvisfelende lotgevallen beftuurd heeft, hebben-

de tot zijnen opvolger zijnen Broeder jan , na wien

in het jaar 1594 geregeerd heeft zijn Zoon siGis-

IML'ND , die te gelijk Koning van Pokn was ; eindelijk

kreeg een derde Zoon van gustaaf, karel IX,

in 1600 de teugels van het Rijk in handen , die

de Hervorming op nieuw in Zweden heeft beves-

tigd, en in het jaar 161 1 bij zijn overlijden tot zij-

nen opvolger gehad heeft zijnen Zoon, den beroem-

den gustaaf adolf.

Hervor- De nabuurfchap van Denemarken met Z'A'eden ,

mingm noodigt ons, om, na het verhaal der Hervorming

ken. van dit Rijk, onmiddelijk over te gaan tot het ver-

haal der Hervorming van Denemarken en Noorwe-

gen, Reeds vroeg werd de Hervorming in Dene-

marken aangevangen, en wel, hetgeen in den eer-

ften opflag vreemd moet voorkomen, onder de re-

gering en den invloed van christiern II, welken

Vorst wij reeds hebben leeren kennen in de Ge-

fchiedenis der Hervorming van Zweden , en wiens

wreedheid en onregtvaardigheid in de Gefchiedboe-

ken van dien tijd met de zwartfte kool gebrandmerkt

ftaat, hoewel hij zijne te Stokholm gepleegde wreed-

heid verfchoonde met het gezag van den Paus, die

het Zweedfche Rijk in den ban had gedaan (*). Hij

was een Zusterszoon van frederik den Wijzen,

Keurvorst van Sakfen; doch deze vermaagfchap-

C*) GERDEs Hifi, Evang. Reform. T. III. p. 34+.
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ping, noch godsdlenftige gevoelens fchijnen de drijf- na C. O,

veeren van dezen Vorst geweest te zijn , maar wel
l^^'^J^J^*

<1eels, de verraderlijke handelwijze van des Paufen

Legaat en Aflaatskramer ARC HiMBOUD , die de ge-

heimen , door Koning christiern hem toever-

trouwd, in Zweden openbaar, en dus zich zelven

en het Pausfelijke gezag bij christiern gehaat

maakte; deels de heerschzucht van den Koning, die •

verlangde, zich van de overheerfching der Bisfchop-

pen te ontflaan ; deels eindelijk zijne begeerte naar

hunne zoo rijk en overvloedig, als onwettig verkre-

gene bezittingen. E e Bisfchoppen namelijk in. De^

nemarken waren niet min dan die in Ziveckn rijk,

geweldig, trotsch en prachtig. Van dit laatfte kan

tot een bewijs verftrekken , de bepaling , voorko-

mende in het Wetboek van Koning christiern (*},

dat „ de Bisfchoppen, op den Rijksdag of bij an-

5, dere gelegenheden tot den Koning komende, niet

„ meer met fpelende fluiten en flaande trommen

„ zouden worden voorgegaan : dat zij , op reize zijn-

„ de, voortaan maar van twaalf of veertien knech-

„ ten zouden verzeld worden; en dat een Aartsbis-

„ fchop, te paard rijdende, niet meer dan tw"niig

„ geharnaste ruiters in zijn gevolg zou hebben," (f)

In het jaar 1519 of 1520 kwam paulus elias, Eerdebe-

geboortig van JVardherg , een ftadje in Halland ^
ginfelen

van

(*) Uitgegeven door j. resenus te Koppenhagcn 'm

het jaar 1684 in 410, Vergel. falster Amoeniii. Phi-

lolog. Vol. Iir. Num, XXIV. p. 149.

(t) GERDEs uli fupra p. 347.

Herv. II. G
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na C. G. van Helfingoer uit het Klooster der KarmeHten al-

Jaari5i7. daar te Koppenhagen, alwaar hij in het nieuw op-

^
gerigt Kollegie der Karmelieten was aangefteld tot

der Her- Lezer of Leeraar der Heilige Schrift. Deze man,
voming

ggj^jgg fchriften van luther gelezen hebbende, be-

ELiAs. gon aan eene Hervurraiug van den Godsdienst te

denken , en de zuivere leer van het Euangelie vol-

gens LUTHER te leeren, wordende daar in fpoedig

onderfteund door de aanprijzing van petrus lille,

een voornaam Edelman, die de lesfen van luther

en MELANCHTHON te Wittemberg had bijgewoond,

en na zijne terugkomst in het vaderland derzelver

gevoelens aan zijne iandgenooten naar vermogen

aanprees.

Koning üe Koning , opgewekt door deze beginfelen , en

*^"^'^"
dezelve voor ziine bedoelingen nuttig oordeelende , of

TliRN •'

n. 1

ontbiedt uit andere redenen , een gunftig vooroordeel voor de-

Leeranr»; gelve opvattende, fchreef aan zijne Oomen , de ^///fy?-

fche Vorsten , dat zij hem eenen Euangelieprediker

wilden zenden, die den Godsdienst zuiver verkon-

digen en de Geestelijken van het beftuur van ftaats-

zaken zoude aftrekken. Deze Vorsten zonden hera

op dit verzoek eenen Meester martinus, te on-

derfcheiden van martinus reinhardt, die door

den Koning in het jaar 15'io tot Leeraar te Koppen'

hagen werd aangefteld. Hij predikte in het Hoog-

duitsch, onder grooten toeloop van het volk, meest-

al uit nieuwsgierigheid zamengevloeid , dewijl zij de-

ze taal niet verftonden; dit werd echter eenigzins

verholpen, toen hij paulus elias tot zijn* mede-

helper nam, die, hetgeen hij in het Hoogduitsch

pre»
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predikte , in het Deemch vertolkte. Doch deze na C. O.

beiden volhardden niet lang in dezen dienst, mar- I^^''I5I7.
*' tot 1552.

TiNus had geene gefchikte uiterlijke gaven oni> te
,

prediken , hier door wisten de Geestelijken hem bij

het volk befpottelijk te maken , zoodat hij , verdrie-

tig geworden, zijn affcheid nam, en naar Wittem-

herg terugkeerde. De Koning ontbood toen karo-

LOSTADius, en zocht zelfs lüther te bewegen,

om in Denemarken over te komen , hetgeen echter

niet gebeurde. Evenwel bleef de Koning de zaak der

Hervorming begunftigen. Hij verbood in het jaar

1521 de Hoogefchool te Koppenhagen ^ de boeken en

fchriften van luther te veroordeelen , het-.velk zij

voornemens was, gelijk wij uit luthers Brieven

weten, uit welken ook blijkt, hoe veel goeds lu-

ther zich van dezen Koning voor de Hervorming

voorftelde. In datzelfde jaar belastte hij paulus

ELïAs, zeker werk over den pligt der Vorsten in

\it\. Deemch te vertalen, hetwelk men vermoedt, het

Boek geweest te zijn van machiavel, doch pau-

lus vertaalde in plaats van die verhandeling het

werkje van erasmüs , over het onderwijs van een*

Christen Forst ^ welke vertaling hij aan den Koning

opdroeg; maar de Koning hier over misnoegd ge-

worden, verzond paulus elias van Koppenhagen

naar Aarhus, Het gevolg hier van was, dat elias

van de Hervorming voortaan afkeerig werd , het-

welk bleek, toen zekere martinus reinhardt op

'sKonings last op de Hoogefchool van Koppenhagen

beroepen zijnde , eene verhandeling fchreef , in welke

hij het Pausdom aflchilderde, als het Tegenbeeld van

Ga de
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na,C. G. de Bab'sjlonifche Ballingfchap, paulus elias on-
Jaari5i7.

jgj.jj^jjj toen, op last van ovvjln bilde, Bisfchoa
to: 1552.

'

vaii Aarhiis ^ deze Verhandeling te wederleggen, bg

welke wederlegging hij een' fcherpen Brief voegde.

CHRTs- OndertLisfchen had de Koning den tijd niet, ora

w^rd: f
^'^ Hervorming in Denemarken te doen voltooiien,

gezet. Zijne v^reedheid, dwingelandij en gierigheid bragten

2ijn op- ggjjg omweRtehng te weeg. Sommigen van deRijks-
volgtr „ , . 1 j 1

FREDEauc ft^t^n * verbitterd wegens ontwerpen , door nem ge-

Zix. de fmeed, om de Deenfche vrijheid geheel te vertrap-

iiifnl°'^" P^" 9 anderen te onvrede over zijne onderneroin-

voort. gen, om het bijgeloof hunner voorvaderen te ver-

nietigen , eu allen in haat ontdoken , door 2ijn£

wreede behandeling van allen , die zich tegen zijne

gierigheid en heeischzucht aankanteden , fnieeddea

eene zamenzvveering , om hem van den troon te ont-

zetten , en zijn Oom frederik. Hertog van Hol-

flein en Sleesuyk , op denzelven te plaatfen. De

uitberüing van dezen opfland, in het jaar 1523,

vervulde christiern met zoo groote vrees , dat hij

zijn Rijk met ce vlugt verliet, en zich tïtlzi Hollcind

begaf, en federt eenigen tijd omzworf als balling,

tot hij eindelijk gevangen genomen, en tot zijnea

dood toe , zeven en twintig jaren lang , gevangen

gehouden is. Echter verdient dit opmerking, dat

hü , zelfs gedurende zijn omzwerven , nog bedacht

geweest is , om de Hervorming in Denemarken

dienst te bewijzen. Op zyn gezag namelijk , werd

eene Deenfche Overzetting van het Nieuwe Testa-

ment opgefteld , door joannes michaelius , naar

de Hoogduiifche Overzetting van luther, welke ia

het
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ïïet jaar 1524 in het licht gegeven is , in welk jaar n? C. G,

FKEDERiK den 7den Augustus tot Koning van De
Ï^^"^^J'

nemarktn gekroond is geworden. De gemelde mi- _
CHAELius was te voren Burgemeester te Mahme^

en zoo getrouw aan Koning christiern , dat hii

,

om deszelfs wil, vaderland, vrouw, kinderen, en

bezittingen opofferde, en nooit heeft kunnen bewo-

gen worden, om terug te keeren, en Koning fre-

DERiK te erkennen. Hij is te Harderwyk in GeU

derland overleden in het jaar 1532.

FREDERiK, de eerfre van dien naam, onder de

Koningen van Denemarken, die aan christiern

opvolgde, was Hertog van Sleeswyk en Holftein en

de Oom van christiern van Vaders zijde. Deze

FREDERIK had reeds te voren in zijne Hertogdom-

men de prediking van het zuiver Buangelie toegela-

ten , en zich voor de Hervorming genegen betoond ,

men behoeft zich dus niet te verwonderen, dat de

Bisfchoppen en andere Geestelijken , te meer daar

men als eene reden van de onttrooning van den

voorgaanden Koning had aangevoerd , dat hij den

voorouderlijken Godsdienst had verlaten , thans be-

dacht waren , om den nieuwen Koning frederik.

te verhinderen, hunnen Godsdienst verder eenig na-

deel toe te brengen. Door hun aandrijven werd dan

onder de voorwaarden , welke hij bij het aanvaarden

der regering moest bezweeren, ook dit artikel ge-

plaatst: „ dat hij den fland en waardigheid der

„ Geestelijken zou handhaven, en niets ondernemen

„of dulden, hetwelk ftrijdig zoude zijn met der-

G 3
'

„ zei-
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mC. G. „ zelver vrijheden en voorregten, welke zij tot de-
Jaari5i7. 2en dag genoten hadden,'*
lot 1552. '

Ten einde ook den Magiflraat van Koppenhagen

de handen te binden en tot handhaving van étw

Roomfchen Godsdienst te verpligten , bewoog lagho

URNE, Bis/chop van Zeeland^ zijn Kapittel, om
aan den Magiftraat zekere Landhoeven, welke de

Magiftraat reeds lang had begeerd te bezitten , tegen

een jaarlijksch inkomen af te ftaan , onder voorwaar-

de: dat de regering het Lutherdom in hare ftad

niet zoude dulden.

De voornaamfie Predikers der hervormde leere,

eerst in Holflein en de omliggende Gewesten , en

vervolgens in Denemarken ^ waren joris jensen of

JANSEN, HANS TAUSSAN of TAUSON , Cn CHRIS-

TIERN SCHROK.

JORIS JORIS JENSEN, gemeenlijk sadolinus, ook van
JENSEN. vvYBüRG gcnocmd , naar de ftad zijner geboorte,

had de beginfelen der hervormde leer op de Hpoge-

fchool te Wittemberg aangenomen , en begon de-

zelve omtrent het jaar 1525 in zijne vaderftad Wy-
burg aan anderen mede te deelen. joris fris,

Bisfchop van Wyburg ^ kantte zich hier tegen, maar

Koning frederik vergunde hem fchriftelijk daartoe

verlof, en tevens vrijheid, om eene School op te

rigten, welke dus de eerfte Euangelifche School in

Denemarken geweest is. Hij zette de Hervorming

met allen ijver voort, en tevens met ongemeene

goedkeuring, zoodat hij, in het jaar 1537, door

Koning christiaan III, tot het Bisdom van Oden-

zet
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tJtt op het Eiland Funen bevorderd werd, wanneer aa C. G^

hij zijne leer niet alleen tegen de heimelijke Roomscli- Js^'i'ïSiz»

gezinden, maar ook tegen de Herdoopers, die be- ^
,

wegingen veruekten, befchermde, met dien ijver,

dat hij zelfs fommigen van de laatstgemelden in de

gevangenis deed zetten. Hij heeft geleefd tot het

jaar 1559.

HANS TAUsoN of TAussAN , Werd gcborcn , in hanstau-

het dorp Birkende op Funen ^ in het jaar ^494 » l^us^^ic
uit geringe ouders , van den boerenhand. Als jon-

geling, lust hebbende tot de fludien, maar geen* on-

derftand daartoe kunnende genieten van zijne ouders,

begaf hij zich in het Klooster Antvonkof^ alwaar

hij de gunst verwierf van den Prior eskild, zoo-

dat hij op kosten van het Klooster gezonden werd,

om zijne letteroefeningen voort te zetten, op welk^

Hoogefchool hij wilde , uitgezonderd Wittemherg^

hetwelk wegens luther bij deze Monniken in een*

kwaden reuk was van onregtzinuigheid. tauson

begaf zich derhalve naar Keulen^ doch fchielijk een*

walg krijgende van de beuzelingen der Schoolfche

Leeraren , vertrok hij , zijne belofte ter zijde ftdlen-

de, naar Wittemherg ^ van waar hij naar Rostok

gekomen, iii het jaar 1521 tot Meester verklaard

werd, en regt verkreeg, om de Godgeleerdheid te

onderwijzen. Hier vertoefde hij echter niet lang

,

alzoo zijn Klooster, op welks kosten hij geftudeerd

had, zijnen dienst vorderde. Dus in het Klooster

teruggekeerd, maakte hij zijn werk, om de gebreken

en ondeugden der Monniken te beftraffen, en huo

^Jen Bijbel te verklaren, vervolgens ook de dwalin-

G 4 gea
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na C. G. gen en afwijkingen der Rooraschgezinden aan te wg-
Jaari5i7 ^en en te wederleggen. Dit maakte fpoedig de Mon-

. niken tegen tiem gaande, voornamelijk, toen nij, in

het jaar 1524, hun duidelijk predikte, dat alleen de

verdienften van christus ons tot zaligheid kunnen

baten , maar niet goede werken of eigen verzonnenc

genoegdoeningen. De Prior eskild , die voorheen

zijn begunftiger geweest was, werd nu zijn vijand,

en verzond hem naar JVyburg, in het Klooster van

St, Jan van Jeruzalem^ alwaar hij opgefloten zou

blijven , en dus verhinderd worden , om zijne leere

aan anderen te verkondigen. Doch taussan liet

niet na, aan de Kloosterbroeders de waarheid aan

te prijzen, ja men zegt, dat hij door de venfter-

tralien van zijne gevangenis het voorbijgaande volk

leerde, met dat gevolg, dat hij onder anderen een*

Franciskaner Monnik, erasmus genaamd, en nog

een' anderen Broeder thöger , tot de erkentenis der

waarheid bekeerde.

Hoe het zij, het blijkt, dat hij in het jaar 1526

door den Koning bij eenen openen Brief tot deszelfs

Kappellaan benoemd werd, en vrijheid verkreeg,

om in Wyburg het Euangelie te verkondigen, met

belufte van vrijwaring tegen alle beleedigingen van

Gsestelijken of Wereldlijken (*). Het gevolg hier

van

(*) Des Konings Brief flaat in het Hoogduitsch uit

de Bibtiuth. Danica T. I. p. 8. bij gerdes Hift. Evang»

Keim'. T. III. Monum. p. 102. waar uit wij denzelven

'hier ove; neineu

:

j, Wir FuitDiuc:i vou Gottes gnadcn derDiincn, Wen-

„ den
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VJ-n was , dat de Prior van het Klooster , in hetwelk na C. G
hij zich tot hier toe bevond, hem daar uit dreef, T*3''^5i7»

maar even daar door voor hem een ruimer veld .

,

opende, om ten nutte der gemeente werkzaam te

zijn,

„ den und Gothen Köiiig, ervvehlter König zu Norwe-

„ gen, Hertog zu Schkswig, Holftein, Stormarn und

„ Ditmerfchen , Graff zu Oldenburg und Delraenhorst,

„ grusfen euch, uns liebe Burgermeistere, Rath und Ge-

„ meine unferer Handelfladt Wiborg freundlich mit Gott

5, und unferer Gnade. Wifset liebe freunde , dafs wir dea

„ zeiger diefes briefs. Mag. Kans Taufssn nunmehro

„ unter unfere Kut, Friede, Schutz und Schirm genom-

„ men haben , iiin nach allen rechte befonders zu vertre»

„ ten und zu verthadigen."

„ So haben wir auch ihn in unfern dienst zu uuferen

„ Capellanen angenommen, jedoch haben wir ihm Er-

,» laubnisf und befehl gegeben, einige zeit bei] euch in

„ Wiborg zu bleiben, dafs Heilige Euangelium fur euch

„ zu predigen."

„ Daruni bitten wir Euch, und befehlen einen jeden

„ infonderheid alles ernfter , dasf ihr benannten Mag.

„ Hans Taufsan unfern Dienern und Capellanen in un-

„ feren abwefenheit in unfern ftadt gegen alle es feij

,, geisdiche oder weltliche befchutzet und vertheijdiget,

„ welche ihn mie macht und gewalt unferm fchutzbrief

„ zuwieder uberfallen wollen. Diefes wollen wir gegen

„ euch alle und einen jeden verfchulden , darum unter-

„ lafset es auf keine weife beij unferer gunst und gnade,

„ Gegeben in unferer handeldadt Aalberg, am tage St.

„ Simonis Apostoli im jahr mdxxvi. Unter unferm in-

n fiegel."

G5
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fla C. G. zijn , welke hem niet alleen met grooten toeloop

J""i5i7. hoorde prediken, maar ook, wanneer de Bisfchop

"^ FRIS ondernemen wilde, het preeken met den fter-

ken arm te beletten, de wapenen opvatte, om den

Leeraar te befchermen; zoodat de Koning met ziJQ

gezag tusfchen beiden moest komen, op wiens be»

vel de Geestelijkheid zich van alle geweld moest

onthouden , tot *s Konings overkomst, doch inmid-

dels zou de prediking vrij blijven , en toussant als

Euangeliedienaar zijnen post te JVyburg blijven waar-

nemen,

toussant, opdat wij dit in het voorbijgaan hier

bij voegen, is eerst in het jaar 1529 naar Koppen-

hagen beroepen, alwaar hij de zaak der Hervorming

tot het jaar 1533 heeft voorgedaan, wanneer hij, na

ém dood van Koning frederik, door het ontrtaan

van eenige opfchuddingen , die ftad moest verlaten,

doch kort daarna herfteld zijnde , is hij echter in

het jaar 1537 naar Rostok verhuisd , zijnde aldaar

lot Predikant en Lector der Godgeleerdheid beroe-

pen, tot dat hij verheven werd tot het Bisdom van

Rypen^ alwaar hij in het jaar 1561 , in den ouder-

dom van 67 jaren, overleden is.

Nog had de Hervorming eenen ijverigen voorflan-

der en verkondiger in christiaan schrock , die

tegen de Aflaten, het Vagevuur, de verdien ftelijk-

beid der goede werken , de aanroeping der Heiligen

en de Mis predikte, waar door de Bisfchop van

OdenzeCy jan andriessen, 200 vergrimde, dat hij

in eenen bitteren Brief aan de regering van Asfem

verklaarde, dat het veel beter was, dat allen, zoo
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Lutherfchen als Roomsch^ezinden , aan ééne galg na C. G,

werden opgehangen, dan dat zij een enkel offer derl"^^^5i7«

Mis, als zijnde een' Goddelijken dienst, zouden
*

verwaarloozen , dagende te gelijk de Lutherfclie

Leeraren uit, om eenige waarheid uit de H. Schrift

aan te voeren, welke de Roomfchen verdraaid of

verzwegen zouden hebben (*).

De Koning, die de uiterfte voorzigtigheid noodig Rijksdsg

had te gebruiken, wegens den invloed, welken de^^^'^^""

Geestelijkheid nog bezat, dewijl velen der Rijks- befluit,

grooten dezelve nog bleven aanhangen , en niets wil- aldaar ge-

lende doen , zonder of tegen den zin der Stenden

,

beriep in dit jaar 1527 eenen Rijksdag te Odenzee

op Fanen , aan welken hij in eene deftige aanfpraak

vertoonde , de fchandelijke misbruiken , welke in den

Godsdienst waren ingeflopen , en de noodzakelijk-

heid eener Hervorming ; tevens doende opmerken ,

hoe de leere van luther. reeds alom diepe worte-

len had gefchoten, zoodat dezelve, zonder den on-

dergang des lands te veroorzaken, niet zoh kunnen

uitgeroeid worden; dat hij wel, bij zijne komst tot

den troon, beloofd had, den Godsdienst te hand-

haven, doch dat hij zich daar door geenszins ver-

bonden achtte, om dwalingen en oudwijfTche fabe-

len onder zijne Koninklijke befcherming te nemen ,

of onwaardige Geestelijken te begunftigen. Op 'sKo-

nings

(*) Deze Brief, die gedngteekend Is te Odenzee^ den

eerften Zondag na den Advent 1527. flaat bij gerdes

T. III. Momm. pag. 215-217. in het Latijn en Hoog-

(}aitsch.
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Ha C G. nings voordel werd toen door de P.iïksvergaderin^

,'

Jaarisi7. hoezeer tegen den zin van vele Bisfchoppen en
tot 1552,
- Geestelijken, een befluit genomen en vastgefteld: I.

Dat het een' iegelijk zou vrijftaan, of hij den Lu-

dierfchefl of den Roomfchen Godsdienst wilde aan-

nemen, n. Dat niemand, ter zake van den Gods-

dienst , gemoeid zou worden , door iDquifilie of ge-

wetensdwang. III. Dat de Koning de Lutherfchen,

die tot dus verre geene veiligheid hadden gehad ,

zoo wel als de Roomschgezinden , door zijn gezag

,

tegen alle geweld en overlast, zou befchermen. IV.

Dat het aan de Monniken en Nonnen en alle Gees-

telijken zou vrijftaan , hunne Kloosters te verlaten ,

en te trouwen , of ongetrouwd in een eerbaar leven

te blijven. Nog werden eenige andere zaken vast-

gefteld , als : dat voortaan aan de Bisfchoppen zou

verboden zijn , den Bisfchoppelijken Mantel , gelijk

men het noemde , te Rome te verzoeken , en daar-

voor geld naar Rome te zenden; dat de verkiezing

der Bisfchoppen zou ftaan bij de Kapittelen; insge-

lijks, dat het zoogenoemd Kerkelijk Regtsgebied

binnen zekere bepalingen gebragt, en den Kerkdijken

gelast zou worden ^ zich niet in Wereldlijke zaken

te mengen. Voorts werden de Kerkelijke goederen ,

welke zij bezaten, aan hen overgelaten, als ook het

voorregt, om voor geene Wereldlijke Regtbank te

regt te ftaan, zij behielden ook vrijheden van belas-

tingen enz.

Dit befluit der Rijksvergadering gaf den Hervor*

meren moed, vele Geestelijken en Monniken maak-

ten gebruik van de verkregene vrijheid, om te trou-

wen.
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wen, en gingen eerlijke huwelijken aan (); de leer na C. G#

der waarheid werd door verfcheidene dienaars van Jaari5i7«

tot 1553.
het Euangelie, met vele vrijmoedigheid, in ripnp-

marken verkondigd, waar door in het algemeeneene

zeer fchielijke verandering in de manier van denken

omtrent zaken van den Godsdienst veroorzaakt

werd. Onder de Leeraars, die zeer veel hier toe

hebben bijgebragt , was frans wormord , een Am«
fterdamraer, die naderhand Bisfchop of Superinten-

dent van Lunde geweest is, en die in het jaar 1528

cene Deenfcke vertaling, van het Boek der Pfalmen,

heeft gegeven, in welke, uit de Opfchrifien, door

hem aan het hoofd van iederen Pfalm geplaatst, te

zien is, dat hij, in verfcheidene Pfalmen, die in

het algemeen niet voor Profetisch gehouden worden,

voorzeggingen gevonden heeft , aangaande cIhris-

Tus, zijne Apostelen en de eerfle Christenkerk (f).

Te Malmoe in Schonen vond de leere der Her-

vorming zoo veel ingang, dat men daar, in plaats

der Latynfche Gezangen, welke men tot hier toe

gezongen had , naar de gewoonte der Roomfche

Kerk , nu Gezangen in de Deetifche moedertaal open-

lijk invoerde, waar toe claus martenson en zijn

ambt-

(*) Zeker Schrijver van dien tijd drukt zich desaao-

gaande dus uit: Da fake man v/under über minder

,

wie die Ffafen fich nach der menfchen dochter umfahetty

und Palingenii rath folgten : fi te delectant formofs

membra puell» , i, pete conjugium!

(t) cERDEs /. c, r. UI, />. 365-370.
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na C. G. ambtgenoot hans spangemaker hunnen arbeid ver*

Jaarisiy. eenigden; ja in het volgende jaar 1529 werd hiet

,
de Roomfche eeredienst geheel afgefchafc, en de Eu-

angelieprediking ingevoerd, hetwelk door den Ko-

ning FREDE RIK wcrd bekrachtigd , die tevens be-

val, dat men de Kerkelijke goederen zou belleden

aan een Gasthuis voor arme lieden , en het oprigten

van een Godgeleerd School of Gymnafium, in het-

welk de eerfte Hoogleeraars waren de gemelde klaüS

MARTENSON , of NICOLAUS MARTINIUS , ANDRIES-

SEN , die een Monnik geweest was , vervolgens

FRANS woRMORD, die ook de kap had afgelegd,

en OLAUS CHRYSOSTOMUS, en petrus laurens-

zoN, van welken olaus chrysostomus kort daar-

na naar Koppenhagen als eerfte Euangelieprediker

beroepen is. Derwaarts werd ten zelfden einde door

den Koning in dat jaar ook beroepen taussan , die

tot hier toe, gelijk wij gezien hebben, te JVyburg

geleerd had.

In dat jaar 1529 werd te Flensburg een gefprek

gehouden tusfchen de Predikanten en melchior

HOEFMAN , die zich door zijne dweeperijen en geest-

drijverijen zoo berucht heefc gemaakt in Duitsch'

landj op bevel van den Koning, hoffman was

in het jaar 1527 van Maagdenburg beroepen naar

Kiel in het Holfteinfche , maar gaf fpoedig aan-

leiding tot moeiielijkheden , door het voordragen van

zijne bijzondere gevoelens, maar ook door zijn ge-

durig uitvaren tegen andere Leeraren van het Euan-

geliej welke fpoedig zoo hoog liepen, dat er de

Ko-
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Koning kennis van nam; in het mondgefprek hier na C. O,

op behouden, werd voornameUik gehandeld over de J^arisiy,

,. . .

,

,. . . , tot 1552.
tegenwoordigheid van christus ligchaam in het ..,«,_,

Avondmaal , omtrent welk verfchilpunt hoffman

meer neigde tot het gevoelen der Zwitferfche dan

der Sahfifche Hervormers, hoffman werd, alhoe-

wel men hem in dit ftuk niet van dwaling had kun-

nen overtuigen, nogtans, na dit gehouden gefprek,

genoodzaakt, het gebied des Konings te verlaten,

en naar Duitschland te kee;en,

In het volgende jaar 1530 hield de Koning fre-

DERiK weder eenen Rijksdag te Koppenhagen^ waar

voor alle Bisfchoppen en Prelaten te gelijk met de

voornaamfte verdedigers der Hervormde leer ontbo-

den werden, opdat men beider leere daar in over-

weging nemen , en eindelijk een beflisfend bcfluit ^

vastftellen zou mogen , ter wegneming van de twee-

dragt , die het land zoo lang gefchokt had. De Lu-

therfchen leverden bij deze gelegenheid eene Geloofs-

belijdenis, voornamelijk door taussan opgefteld ,

aan de vergadering over, begaande in drie en veer-

tig artikelen () , welker hoofdinhoud het volgende

behelsde: „ Dat er voor een' Christen geen an-

„ dere regel des geloofs kan erkend worden, dan

„ alleen de leer van christus, die begrepen is in

„ de Heilige Schrift. Dat er geene andere wijsheid

„ of genoegdoening is, dan de verdienden, het lij-

„ den en den dood van jezus, alzoo daar in de

„ genoegdoening te vinden zij voor alle onze zon-

„ den.

(*) CEBDES r. III. p, 377. Monum p* 217.
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na C. G. „ den. Men behoeve wel niet alle uitwendige Kerk-

Jaansi/.
^^ plegtigheden te verwerpen, maar zekerlijk zulke,

r
*

9) welke met Gods woord ftrijdig zijn , en welke

„ geacht zouden worden , den mensch eenige hei-

5, lighcid toe te voegen. De ware Kerk is de ge-

9, meenfchap der Heiligen , en van allen , die door

5, het waar geloof met God en zijnen Zoon ver-

„ eenigd zijn. Eene andere bijzondere Kerk, hoe

„ heilig en heerlijk zij zich ook uitwendig moge

5, vertoonen , is voor niets te achten , dewijl zij dik-

5, vvijls ürijdig is met de ware Kerk , en die genen

„ veroordeelt, die God zegent, verwerpt, die God

„ aanneemt , voor Ketters verklaart de genen , die

5, de gezonde leer leeren, en die de zonden en on-

5, deugden beftrafFen en kastijden. De door men-

„ fchen uitgedachte zegeningen en aflaten zijn vloe-

„ ken voor God. Daar zijn twee Sacramenten ; die

9, er meer invoeren, handelen buiten de H. Schrift.

„ Het huwelijk , zoo als het van God is ingefteld

,

„ is heilig en eerbaar, en kuisch in hetzelve te le-

,, ven , is ware kuischheid voor God ; doch het-

„ zelve aan mannen en vrouwen te verbieden, on-

„ der fchijn van kuischheid, is eene leere niet van

„ God, maar van den Duivel. De Monnikenge*

5, loften zijn ijdel. De ware dienst van God beflaat

„ niet in uitwendige gezangen, misfen, nachtwaken,

„ kerken , fcheeren van het hoofd , Monnikskappen

,

„ zalving enz, maar in het aanbidden van God in

„ geest en waarheid, hetwelk is, met het hart ge-

9, looven en met den mond belijden , den eenen wa-

„ ren God en jezüs christ.us onzen Zaligmaker.

„De
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ii De ware C!iristus-Mis is de gedachtenis van het na C. G.

„ lijden en den dood van tezus Christus, bij
Ï^'"''5ï7«

, ,

-•
.. , , , ,

^ tot 1552.
„ welke zijn ligchaam gegeten en zijn bloed gedron-

., ^
„ ken wordt, tot een zeker pand, dat wij de vergeving

,, der zonden hebben in zijnen naam. Waar de-

„ zelve gevierd wordt , daar moet de Christen beide

„ de deelen deelachtig zijn , het ligchaam in het

„ brood , het bloed in den wijn , ten behoeve van

„ zich zelven, als levende, terwijl integendeel de

„ offerande, welke in de Mis voor levenden en

„ dooden geofferd wordt , belagchelijk is, Men-

„ fchelijke verdienflen , hoedanige zij ook zijn , afla-

„ ten en andere dergelijken gelden niets bij God,

„ en vermogen niets tot onze zaligheid
, gelijk de

„ Monniken hebben willen beweeren*, Daar zijn

,, geene andere Bisfchoppen of Priesters dan de Be-

„ dienaars des Woords, en het is dezer pHgt, niet

„ wereldlijke zaken te bezorgen , veel minder krijg

„ of in den krijg eenig bevel te voeren , voor te

„ zitten in Regtbanken enz. veel meer moeten zij

„ aan de aardfchs magt onderdanig zijn in alles,

„ wat niet ftrijdt met God en deszelfs befluiten.

„ Wij behooren zeker onze zonden voor God en

,, zijnen Zoon te belijden , en om vergeving der

„ misdaden te bidden, maar de Oorbiecht, welke

„ tot hier toe in gebruik was, is eene menfchelijke

„ uitvinding , en moet daarom verworpen wordeflé

,, Allen, die in jezus christus gelooven , zijn

,, Priesters, voor zoo ver zij aan God eene aange-

„ name en levende offerande opofferen , leeren ert

„ bidden , maar uit dezen moeten, met toeflem*

Herv. II. H „ ming
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na C. G, „ ming der gemeente , predikers van Gods woprd

,

Jaari5i7
^^ gj^ befturers van den eeredienst verkozen worden.

„ Maar alle lediggaande Monniken zijn onwaardig,

,, dat zij Kerkelijke beneficien genieten. Ook is het

„ beter, (opdat alle bijgeloof gemijd worde,) dat

,, er in het geheel geene Beelden in de Kerk zijn,

„ niet om den wil van wel onderwezene en echte

„ Christenen , die daardoor geen nadeel lijden

,

„ al werden de Beelden behouden , maar om der

„ eenvoudigen wil , die door dezelve ligtelijk in een'

„ verkeerden zin kunnen verleid worden. Het Hoofd

„ en de Befchermer der Kerk is alleen Christus,

„ en behalve hem ,
geen fchepfel in hemel of op

,, aarde, en van dit hoofd vloeijen zaligheid en heil

„ voor alle de leden der Kerk, d. i. voor alle ware

„ Christenen."

Van de zijde der Roomschgezinden werden insge-

lijks eenige artikelen ten getale van zeven en twintig

aan den Koning en den Rijksdag ingeleverd; doch

dezelve behelsden niet hunne leer , als welke zij aan

geen onderzoek, vooral niet van Leeken, zoo als

de Koning en de Rijksgrooten waren, onderworpen

wilden hebben, maar eene voordragt van dwalingen,

welke zij aan hunne partij te last leiden. Voorts

begeerden zij, dat de Koning, volgens zijnen pligt,

zou handelen met de genen, die deze dwalingen

koesterden en verfpreidden ; ook dat niemand der-

zelven , voor dat er uhfpraak gedaan was , zonder

borgtogt, Koppenhagen zou verlaten, alzoo zij zich

fterk maakten, zoo voor de Heilige Kerk te zullen

ftrijden, dat zij zich bereid verklaarden, indien zij

riet
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t]kt bewezen, dat hunne partijen van de ware Kerk ns C. Ö«
waren afgedwaald, dan tot derzelver gevoelens over I^^"5i7i

te gaaüj doch tevens hetzelve van hunne partijen ___!_.*

cifchende , indien deze door hen overwonnen wer-

den.

De XXVII. Artikelen van de befchuldigingen door

de Roomschgezinden , als behelzende zoo vele dwa-

lingen der Hervormden, aangevoerd, waren de vol-

gende: (*)

I. Dat de Heilige Kerk reeds al 1300 of 1400 ja-

ren na CHRISTUS geboorte gedwaald hebbe.

II. Dat de oude plegtigheden der Kerk, hare ge-

woonten, inftellingen , als ook het vasten, kleeding,

waardigheden , Prelaatfchappen en dergelijke moeteri

veranderd en afgefchaft worden.

III» Dat alle geregtigheid alleen in het geloof be-

ftaat.

IV. Dat God geene werken aanziet, en dat de-

zelve niet nuttig zijn tot zaligheid , hoe uitmuntend

zij ook fchijnen mogen, en hoewel zij op het bevel

van God of menfchen gewerkt worden.

V^. Dat de mensch geen' vrijen wil heeft, en dat

hetgeen in de wereld gebeurt, 200 gebeurt, dat het

niet anders gebeuren kan.

VI. En dat het derhalve niet in onze magt is^

iets te doen of niet te doen.

VII. Dat het goddeloos is, de Heiligen aan té

roepen , en niet minder goddeloos , de beenderen of

overblijffelen der Heiligen te vereeren*

VIII;

(*) GERDfis /. c. Men. p. 231-233.

H a
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na C. G. VIII. Dat er na den dood geene verlosfing noch
Jaari5i7 vertroosting der zielen plaats hebbe, en dat er na
tot 1552. j , j

. den dood geene vergeving gefchonken wordt.

IX. Dat er niet meer dan twee Sacramenten zijn

,

de Doop en des Heeren Avondmnal, zijnde de ove-

rige flechts uitvindingen van menfchen.

X. Dat het onthouden van den Beker aan deLee-

ken, ftrijdt met de leere van Christus.

XI. En dat dus de Bisfchoppen en Priesters, als

dieven en roovers de Leeken van het eene deel van

het Sacrament beroofd hebben.

XII. Dat alle Christenen van beiderlei kunne

Priesters zijn.

XIII. Dat er geen uitwendig Priesterfchap is.

XIV. En dat het derhalve aan allen, die in

CHRISTUS gedoopt zijn, vrljftaat, christus lig-

chaam te wijden, en alle dienften te verrigten, wel-

ke aan de Dienaren van christus behooren.

XV. Dat al de Roomfche Paufen na de tijden der

Apostelen Antichristen geweest zijn.

XVI. En dat derhalve alle Bisfchoppen en Pries-

ters, die van hen gewijd zijn, geene ware Priesters

en Bisfchoppen , maar Papisten zijn.

XVII. Dat alle Priesters getrouwd moeten zijn,

en dat, als hunne vrouwen derven, het hun geoor-

loofd is, indien zij willen, eene andere te nemen.

XVIII. En dat derhalve de kuischheid der Pries-

teren eene uitvinding des Satans is.

XIX. Dat de Mis geene Offerande is. En dat het

Nieuwe Testament geene bijzondere Offerande heeft,

XX. En derhalve, dat zij, die heden Mis vieren

op
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op de wijze der Roomfche Kerk , een gruwelijk ftuk na C G.

bedrijven, dewijl zij christus dagelijks op nieuw I^^^' 5^7.

kruifigen, .

XXI. Dat de Mis voor niemand bate geeft , en

eene ijdele uitvinding is.

XXJI. En dus dat alle Misfen, nachtwaken, ge-

beden , aalmoezen , en vasten , welke voor de over-

ledenen gefchieden, ijdel goochelfpel en bedrog zijn.

XXIII. En derhalve dat de inkomften en tienden

en andere dergelijke dingen , welke oudtijds aan

Kloosters en Kerken gefchonken zijn, aan de Vors-

ten onregtvaardig zijn ontnomen, om de gierigheid

der Monniken te voeden.

XXIV. Dat geene geloften het geweten verbinden,

en dat derhalve het Kloosterleven niets anders is,

dan loutere huichelarij en bedrog, welke niet over-

eenkomt met de leere van christus, noch met een

goed geweten.

XXV. En dat derhalve alle Kloosters vernietigd

en de geloften verbroken moeten worden.

XXVI. En dat hans taussan zich de magt heeft

aangematigd , om de Pastoren , die zij thans hebben,

te wijden.

XXVII. En dat voornamelijk te JVyburg alle de

genen , die den ouden Godsdienst volgen , veroor-

deeld en in den ban gedaan zijn.

De Koning deed deze Artikelen, zoodra zij over-

gegeven waren, aan taussan en zijne aanhangeren

in handen ftellen , ten einde daarop hunne aanmer-

kingen over te leveren, gelijk dezen ook deden bij

H 3 wij-
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nn C. G. wijze van eene Apologie of verantwoording ( )

;

Jaari5i7. vvaarin zij onder anderen omtrent het vijfde Artikel
tot 1552.

^_^^ over den vrijen wil zich dus verklaren : „ Wat

„ er in de magt fta van onzen vrijen wil, leert de

„ dagelijkfche ondervinding genoeg , weshalve wij

„ uit de Heilige Schrift geleerd worden, dat wij

„ van natuur blind zijn, en God niet waarlijk ken-

,, nen, zoo als hij is. Joann. IX. Hoe zouden

„ wij dan dien God regt kunnen dienen, dien wij

„ van natuur niet kennen ? Daarom zegt ook pau-

„ LUS, dat God niet alleen volbrengt, het gene

„ goed in ons is, maar ook, dat hij in ons den

„ wil fchept, die naar het goede ftrekt. Waarom

„ ook CHRISTUS zegt, dat niemand tot hem komt,

,, ten zij de Vader hem trekke enz. De HeereGod

„ heeft ons , bij de eerfle fchepping , zoo gefcha-

„ pen, dat wij iets kunnen doen, te weten, eten,

„ drinken , ftaan , wandelen , en andere dergelijke

„ natuurlijke daden verrigten. Doch, zoodra wij

„ op ons zelve alleen vertrouwen en ftaan, beha-

„ gen deze dingen terftond aan God niet , omdat

„ een kwade boom geene goede vruchten kan voorts

,, brengen. Matth, VIL Het is dus noodzakelijk,

„ dat God van ons een nieuw fchepfel make, het-

„ welk niet op zich zelve maar op God flieunt,

„ Filipp. IV."

Nadat dus de ftaat des verfchils van weerszijden

was opgemaakt, fcheen er niets overig, dan dat

par-

(*) GERDEs /. c. Mmum. p. 234-237.
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partijen ter overweging van denzelven kwamen, nr? C. G.

Doch nu ontftond er, celiik meermalen, vooraf een ]^^'^^5^7-

tot 1552.
zware twist, vooreerst: Over de taal, van welke .

men , in dit gefprek , gebruik zou maken ? De

Roomfchen ftonden hardnekkig op de Latijnfche taal,

in welke zij het voordeel hadden van hunne Schuol-

fche termen en onderfcheidingen ; maar de Euange«

üfchen wilden de Deenfche taal gebruikt hebben
,

welke , als de moedertaal , van alle de aanwezenden

verftaan werd. Ten tweede : Men vraagde , wie

de Regter zou zijn , om de verfchillen te beoordee-

len? Daar voor wilden de Euangelifchen gehouden

hebben het woord van God , en uit hetzelve den

Koning , den Raad en het geheele Volk ; maar de

Roomschgezinden vorderden daartoe den Paus van

Rome, of ten minfte eene algemeene Kerkvergade-

ring.

Daar men van weerskanten op zijne meening ftaati

bleef, werd hier door het mondgelprek afgebroken

,

terwijl de Roomfchen aan de Lutherfchen de fchuld

gaven , die zij voor Ketters , Scheurmakers en on-

waardigen verklaarden , dat de Bisfchoppen zich ver-

der met hen zouden inlaten, tevens zich beklagen-

de, dat zij met foldaten omringd geweest waren,

en dus geene vrijheid hadden gehad, om hun ge-

voelen naar behooren voor te dragen en te verdedi-

gen; waartegen de Lutherfchen hen befchuldigden,

dat zij allerhande uitwegen gezocht, en den Koning,

de Stenden en het ganfche volk opzettelijk te leur

gefteld hadden , tevens leverden zij aan de vergade-

ring een opltel over , bevattende twaalf punten ,

H 4 wel-
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na C G. vvelke als eene algeraeene verantwoording van hunne
]aari5i7.

jgg,. g„ gedrag kunnen aangemerkt worden. De ver-

II

gadering, dezen uitflag van zaken ziende , ftelde ,

op voordragt van den Koning , dit befluit vast

:

5, Dat de Euangelifchen Gods woord van nu en

„ voortaan vrij en openlijk zouden prediken , tot

,, dat er een einde van alle twisten zou gemaakt

„ worden door eene algemeene Kerkvergadering van

„ het geheele Christendom, terwijl de Koning on.

,, dertusfchen aan de beide partijen zijne befcher-

„ ming beloofde."

Hoe zeer het gedrag der Roomfche Geestelijkheid

in Denemarken toen reeds verminderd was , bleek

ook hier in, dat de Koning in dit jaar 1530, jan

ANDRiESSE BELDENACK , Bisfchop vau Ocknzee ^

wegens misdaden door eene regtbank beftaande uit

de leden der Rijksvergadering en eenige Bisfchop-.

pen , deed oordeelen , die hem ook veroordeelden en

in eene geldboete verwezen. Op de befchuldiging

,

door de Roomschgezinden tegen den Koning her^

haald, dat hij, tegen de verdragen bij de aanvaar-

ding der regering, den Lutherfchen aanhang begun-

ftigde, antwoordde de Koning: ,, Dat hij luther

„ noch eenig ander mensch ontzag, maar alleen die

„ genen befchermde , die hij wist , dat de Godde-

„ lijke waarheid waren toegedaan, waartoe de Bis-

„ fchoppen niet minder verpligt waren , het zij de-.

,, ze waarheid door de Roomfchen of door lu-

,, THEii was voorgedragen , hetwelk voor eenen

„ waarheidminnaar onverfchillig behoorde te we-

„ zeo."

Se-
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Sedert nam het getal der genen , die de Hervor- na C. G.

miiigsleer waren toegedaan, in Denemarken van dag I"^^'5i7«

tot dag toe, vele Kloosters en overtollige Kerken .

'

werden verlaten, in hec jaar 1531 verbrijzelde het

gemeen te Koppenhagen , in eenen oploop , de Beel-

den in de Lieve Vrouvvekerk; vele Monniken ver-

lieten hunnen ftand, en omhelsden de nieuwe leere.

In het begin des volgenden jaars trad de Koning

,

ter verdediging van zijn Rijk, tegen alle onderne-

mingen der Roomschgezinden , ook in het verbond ,

hetwelk de Duitfche VorsLen in Smalkaïden gefloten

hadden.

De onverwachte dood van den Koning frede- Doodvaa

RIK, die den loden April 1533, in den ouderdom ^"r'"
^°"

van LXII jaren overleed , dreigde aan de Hervor- d^rik

ming in Denemarken een groot onheil. Terftond ureracde

ftaken de Geestelijken het hoofd op. In de eerfle J^^f'll

plaats betwistten zij het regt van opvolging aan nigtutijd.

FREDERIKS OUdflen ZOOU , CHRISTIAAN, HeFtOg

van Sleeswyk en Holfleïn ^ die der Lutherfche leer

openlijk toegedaan en een zeer Godsdienftig Vorst

was. Het was namelijk veelal door hun toedoen ,

dat fommigen het oog floegen op frederiks jong-

flen Zoon joannes , die nog een kind was , het-

welk men dan in den Roomfchen Godsdienst wilde

opgevoed hebben. Anderen zelfs begeerden den ge-

wezen Koning christiern II herlleld te hebben.

Het gevolg van deze verfchillen was eene Tusfchen-

regering , welke tot het jaar 1536 duurde; geduren-

de welken tijd de Geestelijken op eenen Rijksdag
,

die te Koppenhagen gehouden werd, doordrongen ,

H 5 dat
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«a €. G, dat men ernftig handelen zou" over het herftellen van

Jaari5i7 den Roomfchen Godsdienst; men befloot, dat de

, Kloosters en Kerken in den ftaat zouelen blijven ,

waar in zij zich bevonden ; de Geesteliikheid be-

werkte voorts, dat de aanzienlljkfte voorftanders der

Hervorming de vergadering verlieten, onder betui-

ging, dat zij geene verantwoording wilden hebben

voor de gevolgen dezer Tusfchenregering.

Dewijl HANS TAUSSAN boven alle anderen bij de

Roomschgezinden gehaat was, vereenigden zich alle

de Geestelijken tegen hem , en hem met menigvul-

dige befchuldigingen aanvallende , deden zij hem in

hechtenis nemen , en dreven hunne zaak zoo ver ,

dat TAUSSAN veroordeeld werd, om naar de wetten

gefiraft te worden , ten ware hij de Geestelijken om

genade bad; doch op voorfpraak van vele Rijksle-

den , die voor opfchudding onder het volk vrees-

den, werd het vonnis in zoo verre verzacht, dat

TAUSSAN verboden werd, in Koppenhagen te pre-

diken , of eenige godsdienflige zaak te verrigten ,

dat hij geene boeken meer fchrijven, binnen een

maand Zeeland ruimen, en in Zeeland of Schonen

niet weder komen zou enz. Doch , het volk dit

vonnis tegen hunnen Prediker vernemende , verza-

melde in groote menigte op de markt, en eischte

met veel hevigheid deszelfs ontflag, en dwong de

Geestelijken en de Vergadering, om taussan niet

alleen in vrijheid te ftellen, maar ook het prediken
*

weder toe te laten, alleen onder de voorwaarde, dat

hij zich op den Predikftoel zou onthouden van fchel-

(ien en uitvaren tegen de Roomschgezinden,

Doch
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Doch in hunne bijzondere Regtsgebieden ondema- aa C. G.

mende Geestelijken de Hervormden te vervolgen ,
^^^"5 17-

,
lot 1552,

en de Predikers van het Euangelie ten lande uit te
,

drijven; evenwel was het Küningrijk van Denemar-

ken zoo gelukkig, dat er geene lijfs- of levensrtraf-

fen geoefend zijn geworden, terwijl in alle ai;dere

landen met ftaal en vuur legen levenden en dooden

uit valfchen Godsdiensi ijver gewoed plag te worden.

Terwijl de Geestelijken dus ijverig in de weer wa- Zijn Zoon

ren , om hunne zaken te herflellen , noodigden vele christi-

voorflanders der Hervorming christiaan, om het v^igtj^gn,

Rijk te aanvaarden. Doch deze Vorst weigerde aan op.

hun voorftel gehoor te geven , zoo hij niet door de

Rijksvergadering wettelijk verkozen werd, dewijl hij

zich geenszins aan het volk als Koning wilde op-

dringen. Doch, wanneer eindelijk in de maand Ju-

lij 1534 de meeste Hemmen zich ten zijnen voor-

deeie vereenigd hadden , en een plegrig Gezantfchap

hem in naam der Rijksvergadering de kroon op-

droeg , nam hij dezelve terflond aan , verklarende

,

dat iiij zijn goed en leven wilde opofferen voor het

heil van Denemarken , dat hij voor allen een billijk

regt en geregtigheid wilde oefenen, en alle voorreg-

ten bekrachtigen, welke door vorige Koningen ge-

fchonken en verleend waren. Omtrent de Geesielij-

heid en den Godsdienst werd vastgefleld , dat de

Bisfchoppen , Prelaten , en alle overige Kerkelijke

perfonen, indien zij wilden, hunnen Godsdienst

konden behouden , als ook alle goederen , die aan

de Geestelijken gefchonken waren , tot dat na het

herflel der algeraeene rust door den Raad en het

Volk
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m C. G. Volk anders mogt bedoten worden. Daarentegen

Jsürisi/. 20U de Adel ook behouden, hetgeen hij thans da-
tot 1552, 7 o J

delyk in bezit had. Over den Godsdienst zou in-

tusfchen niet getwist worden , het zou elk vrijftaan ,

bij de oude Godsdienstplegtigheden te blijven , doch

die de hervormde Euangelieleer liever wilden volgen,

zouden daar in door niets of niemand gehinderd

worden.

CHRiSTiAAN III. kwam echter niet terftond tot

het gerust bezit van den troon. Een hevige bin-

iienlandfche krijg werd nog met alle geweld twee

jaren lang gevoerd, tot dat eindelijk de ftad Koppen-

hagen na eene belegering , welke meer dan een jaar

geduurd had, door uithongering gedwongen, zich

in het jaar 1536 aan Koning christiaan III onder-

wierp; waarbij de ftad, ten aanzien van den Gods-

dienst, bedong, dat zij ongehinderd de hervormde

Euangelieleer zou blijven behouden , mids dat zy

bedienaren tot derzelver verkondiging zou gebrui-

ken , die niet befraet waren met Hechte gevoelens ,

en voorts zedige en godzalige mannen, die wegens

geleerdheid en zeden den Koning zouden aange-

naam zijn.

Die de l^ort daarna werd in 's Konings geheimen raad , on-

Hervor- der den eed van geheimhouding, vastgefteld : Dat

tooit

°
" ^^^^ g^zag der Bisfchoppen en derzelver invloed op

wereldlijke zaken en het regeringsbeftuur vernietigd,

en hunne bezittingen ten behoeve des lands zouden

worden verbeurd verklaard : dat de Hervormde Gods-

dienst algemeen aangenomen en bevorderd , en met

goed en bloed gehandhaafd zou worden.

Men
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Men durfde namelijk dit befluit niet openlijk ne- na C. G.

men of invoeren, zoo lang de magt der Bisfchop- faansiy.

pen zoo geducht was; doch het duurde niet lang, ^
'

of dezelve werden allen onverziens in hechtenis ge-

nomen , en eene Rijksvergadering gehouden te Kop-

penhagen ^ voor welke de befchuldigingen tegen hen

werden ingebragt , voornamelijk daarin beftaande,

dat zij zich, op allerlei wijze, van de regering had-

den trachten meester te maken , en zich door hunne

tegenkanting en haat tegen den Koning en de Konink-

lijke Fnmilie hadden onderfcheiden. Onder anderen had

één hunner zich uitgelaten, dat hij wenschte, in

eenen Duivel te veranderen, ten einde de ziel van

den vorigen Koning frederik, als met ketterij be-

fmet, in de hel naar zijnen lust te pijnigen.

Na het aanvoeren en bewijzen dezer befchuldigin-

gen, werd met algemeene ftemmen befloten, het

vernietigen van de magt der Geestelijken in het We-

reldlijke, het aanflaan der Kerkelijke goederen, en

daar van een behoorlijk gebruik te maken tot nuttige

einden voor den Kerk en Burgerftaat. Welk befluit

door al de leden onderteekend en als eene grondwet

aangenomen werd.

Voorts ontbood de Koning joannes bugenha-

GEN, een' Godgeleerden van uitmuntende verdiens-

ten, een' boezemvriend en ambtgenoot van luther,

van Wittemberg ^ opdat hij de Deenfche Geleerden

met raad en daad zou behulpzaam wezen in het

vastfl:ellen van eene Kerkenorde voor het Koningrijk

van Denemarken , welke fpoedig gereed gemaakt ,

en aan luther en de Hoogefchool te Wittemherg

ge-
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na C. G gezonden werd , om door dezen nagezien en goed*
^^^'^^^i?- gekeurd te worden.
COC I5S2.

°

. Dezelfde bugenhagen genoot ook in het jaar

1537 ^^ eer, om den Koning en Koningin te kro-

nen. Bij welke plegtigheid nogtans geen groote

pracht plaats had. Ook wilde de Koning, dat gte-

ne der bijgeloovige gebruiken thans zouden verrigt

worden , welke bij zoodanige gelegenheid voorheen

gewoon waren.

Voorts werden in de plaats van de afgezette Bis-

fchoppen zeven anderen aangefteld, doch onder den

naam van Super'mtendenten , of Opperopzjeners ,

wier werk tot hunne geestelijke bediening bepaald

werd, zonder dat men hun de magt liet, om zich

voortaan met de Burgerlijke of Staatsregering te be-

moeijen, dewijl hun het regt, om zitting en fl:em in

de Rijksvergaderingen te hebben , voor altijd beno-

men werd. Thans werden ook de inkomflen der

Kerkelijke Bedieningen geregeld en op eenen vasten

voet gebragt, en op het fluk van den Godsdienst

en het Kerkbeftuur volledige vastflellingen gemaakt

volgens de Kerkenorde , die met de goedkeuring van

LUTHER voorzien , werd ingevoerd.

In het jaar 1538 trad Koning christiaan , als

Hertog van Holflein , ook in het Smalkaldifche ver-

bond; waar bij de Vorsten van hetzelve met hem

overeenkwamen , omtrent het leveren van manfchap

of geld ter verdediging van de vrijheid van Gods-

dienst, als ook, dat niemand hunner, zonder me-

deweten der overigen , zou bewilligen in de alge-

meene Kerkvergadering , welke door den Paus en

den
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den Keizer te Mantua befchreven w?s. Dit verbond na C. G,

werd voor negen jaren selloten (*). J^ans^Z»
^

, . , j cot 1552.
Gedurende alle deze verwarringen en binnenland-

fche beroerten , was de Hoogefchool te Koppenhagen Oprigting

geheel vervallen, alzoo de meeste Hoogleeraren om
t^^y^^^y^\^

de gevaren te ontg,i?n naar buitenslands vertrokken Koppen-

en verhuist waren; thans befloot de Koning, ook ^"ê^°*

met medebehulp van bugenhagen , deze Hooge-

fchool te herllellen , gelijk in het volgende jaar dade-

lijk vverkftellig gemaakt, en in 1540 voltrokken werd,

wordende de Hoogefchool op nieuw met Hoogleeraren

voorzien, die \AiDuitschland en van elders ontboden

werden ; zelfs werd aan bugenhagen eene Hoog-

leeraarsplaats aangeboden , doch die van hem niet

aangenomen werd.

Eindelijk werd in het jaar 1539 aan de Hervor* De Her-<

minff de laatfte hand gelegd, in eene Rijksvergade- y°.™?8
. , 1 r^j 17 , j krijgthaaf
rmg, gehouden te Oaenzee, Van hetgeen op de- volle be«

zelve ten aanzien van den Godsdienst verhandeld is ^ag.

geworden, geeft bugenhagen in eenen Brief aan

dan Keurvorst van Sakfen gefchreven, het volgende

berigt: „ Op St. Petersdag, (den isden Junij,)

,, heb-

(*) Sommigen, en onder dezen ook jac. perizokius,

(^Comment. rer. gèsf. Sec. XVI. p. 525.) hebben Ko«

ning CHRisTiAAN befchuldigd, als of hij aan de voor-

waarden des verbonds naderhand niet voldaan , maar door

zijn eigen bijzonder voordeel en de beloften van den

Keizer zich had laten overhalen , om de Protestanten

te verlaten. Doch hier tegen wordt hij verdedigd door

CE DES /. c. T. lil. p. 413. in Not.
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ra C. G )» hebben op de R ijksvergadering al de Rijksradetl

Jaari5i7
^^ openlijk verklaard, dat zij zouden volharden in

, 5, de Euangelifche leere, in welke zij genoeg onder-

5, wezen waren, als ook dat zij de Kerkenorde of

j. Liturgie zouden onderhouden, die voor twee ja-

5, ren is opgefteld ; indien echter in eene vrije

„ Kerkvergadering vredes en eendragtshalve eenigc

„ onverfchillige en nuttige plcgtigheden , niet (Irijdig

„ met de Euangelifche leer, over de vergeving der

„ zonden, niogten aangenomen worden, dat zij die

5, ook naar het voorbeeld van andere Christelijke

5, Kerken zouden toelaten. Vervolgens hebben de

„ Koning en de Rijksraden allen hun zegel gthan-

5, gen aan de Christelijke ordening in het Deensch

5, gefchreven , en aan mijn Latijnsch opftel gevoegd.

''<:>H „ Den volgenden dag is met algemeene toejuichingen

„ dankzegging de flichting en inrigting der Hooge-

.iji. -. 3> Tchool te Koppenhagen goedgekeurd geworden.

„ Daar zijn goede Hoogleeraars met rijkelijke in-

5, komflien en bezolding aangefteld : dus ik niet twlj-

„ fel aan een gelukkig gevolg, hetwelk zich ook

„ reeds vertoont. Het Euangelie wordt in het Rijk

„ zuiver en krachtig gepredikt. God, die dit weik

5, begonnen heeft, fchenke verderen voortgang! Ik

„ heb nergens grooter begeerte en lust gezien , om

„ de Predikatien te hooren , dan in Denemarken»

„ Dezelve hebben ook op gewone dagen in de week

„ grooten toeloop , en 's winters voor den dag , en

„ op de feestdagen den geheelen dag; de gebeden

,, gefchieden met allen ijver.'*

Hervor- Men was ten dezen tijde ook bedacht , om op

Ti'
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Ts/af7d, hetwelk aan het gebied van Denemarken tiz C. G.

onderworpen was, insgeriilvS de Hervorming in te J^''^^^5ï7«

voeren. Doch dezelve vond aldaar groote moeije-
,

lijkheden te overwinnen , uit hoofde van de diep in- ming van

gewortelde bijgeloovigheid der inwoneren , die be-

weerden , dat het niet de zaak van den Koning ,

maar van de Roomfche Kerk was , omtrent den

Godsdienst en Godsdienstplegtigheden voorfchriften

en bevelen te geven. De Hervorming kon niet dan

allengskens in dit eiland gevestigd worden , en werd

eerst, na vele beroerten, in het jaar 1551 aldaar tot

(tand gebragt (*).

In het jaar 1542 werd in Denemarken in de flad

Rypen eene nationale Kerkvergadering gehouden, en

in dezelve de Kerkenorde met zeven en twintig arti-

kelen vermeerderd en bevestigd. In. het jaar 1543

werd nogmaals, op last van Koning cikiistiaan

III, een mondgefprek gehouden, in hetwelk de Ko-

ning zelf voorzat. Dit gefprek duurde acht dagen

lang van 's morgens zeven uren tot den middag, en

van twee uren na den middag tot vijf uren , met

dien uitflag , dat vele Roomschgezinden , nu beter

onderwezen, de gezuiverde Euangelieleer omhelsden

en onderteekenden. Van de volgende jaren hebben

wij niets te berigten, dan dat Koning christiaan

zich omtrent de Vorsten van het SmalkahïifcJie ver-

bond minder ijverig gedroeg, niet uit ongenegenheid

yoor hunne zaak , maar omdat hij hunne raadllagen

en

(*) GER.DES /. C. T. 111./». 415, 416. A. F. SUSSCKINO

IVieuwe Geogr. I. D. I. Sf. Blad^. 318.

Herv. U. I
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na C. G« en onderremiiigen niet kon goedkeuren , r.ls met te

P''^^ 5 IJ- weinig beleid en voorzigtigheid aangelead ; omtrent

_^'" de Kerkvergadering van Trente befloot hij , gelijker-

hand met den Zweedfchen Koning gustaaf, geene

Afgevaardigden derwaards te zenden; ook werd het

Interim^ hetv/elk Keizer karel V den Protestanten

wilde opdringen , in Denemarken , even als in Z-ivt'

detiy verworpen,

Hervor* Dewijl Koning ciiristiaan III het Koningi-^
i"»ngin Noorwegen^ hetv^elk reeds federt een' geruimen tijd

gen. met dat van Denemarken vereenigd was , in het jaar

1537 in het Deenfcke Rijk inlijfde, zoo behoeven

wij den Lezer niet te herinneren, dat de Hervorming

van Noor-segen op gelijken voet werd daargefleld, als

in Denemarken had plaats gehad.

Dood van Deze Koning ciiristiaan III , aan wien Denemarken
Koning ^^ voltooijing der Hervorming van den Godsüenst

aanIII, naastGod te danken had , overleed , na eene regering

van vier en twintig jaren, in 3559, i^ ^''Sn ou-

derdom van zes en vijftig jaren, vs^ordende door zij-

nen Zoon FREDERIK II OpgCVOlgd.

ZESDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Hervorming in Frankryk,

Overgang -Wet geluk, hetwelk de Noordfche Koningrijken

loiéQGQ- Zweden en Denemarken genoten, dat de Kerkver-
c >e *^"^s

^gjg^.j^g .^ dezelve, genoegzaam, zonder bloedflor-

ting
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ting is bewerkftdügd geworden , lietvvelk nan de ua C. G.

denkwijze, het beicid en de voorzigtigheid der Ko-l^^^*5'7«

Dingen, die in dezelve llljk^^n , ten dezen tijde, den *

fchcpter voerde, moet worden toegefchrevcn , mogt der Hcr-

aan Frankryk , tot welk Uijk wij tlians overgaan ,
J^°p'Jlj'^'|.

niet gebeuren. Stroomen bloeds zijn in dat Rijk ver- lyk,

gooten,en onmcnfchelijke wreedlieden gepleegd, zon-

der dat de Hervorming in hetzelve tot in onze tijden

cenen vasten voet heeft kunnen verkrijgen.

In Frankryk heerschte, vóór de Hervorming, niet Toeflnnd

minder dan in andere landen, het Bijgeloof, onkun- '/^'
, ,' -^ ' trankryk

de en zedebederf , onder de Geestelijken niet minder voorde

dan onder het volk. Daartegen hadden voorname- K-ivur-

lijk in de Zuidelijke Provinciën van dat Rijk de
**

Waldenzen^ niettegenihande de hevige vervolgingeni,

welke zij hadden moeten ondergaan , en v/aar door

zij fchenen geheel uitgeroeid te zijn, een zaad nage-

laten, hetwelk bij de eerfte gelegenheid gereed was

uit te fpruiten en op te fchieten. De ijver, welken

de Franfche Geestelijkheid , voorgegaan door de

verlichtten harer leden , te allen tijd betoond had

voor de zoogenoemde vrijheden der Callikaanfcht

Kerk, en het door haar meestal omhelsde gevoelen

van de meerderheid van eene algemeene K-rkverga-

dering boven den Paus, had velen voorbereid, om
het licht der Euangelieleer , toen het op niei^w begon

ontftoken te worden , toe te Juichen en te volj'cn

;

waarbij kwamen de oorlogen, door <\t\\ Koning lo-

DEWYK XII met den Paus jclius II gevoerd, hoe

zeer deze Vorst zich vervolgens met den Paus led

X verzoende, en toegaf, dat de meerderheid v^m

I 2 den
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na C. G den Paus boven eene Kerkvergadering zou vasrge-

I^"^5i7- fteld worden, waar tegen evenwel de Univerfiteit
tot 1552 „ . , .

van Farys in het jaar 1517 openlijk protesteerde.

Eerde be- Na het overlijden van lodewyk XII in het jaar

ginelen
j^ij, befteeg francois de valois deu troon van

vorming Frankryk, ï)Qzt Vorst, zeer gezet, om den roem

onder jg hebben van een voorftander en bcfchermer der
FRANCOIS ,TT /- 1 •• ^ 1

• j

2^
Wetcnfchappen te zijn, trok eene menigte vreemde^

lingen, welke door hunne geleerdheid, en den fier-

lijken ftijl, in welken hunne fchriften waren opge-

fteld , uitmuntten , naar Frankryk ; onder dezen

waren vele begunftigers der Hervorming, gelijk de

herfiellers der geleerdheid van dien tijd over het

geheel ,
gelijk wij in het voorgaande gezien heb-

ben , der Hervorming begiinftigden of toegedaan

waren. Langs dezen weg verfpreidde zich het

licht al vroeg in Frankryk , en ontflond er bij

zeer velen een verlangen naar de verbetering der

Kerk in geloof en zeden. Reeds in het jaar 1521,

zoo het verhaal gegrond is bij d'argentre, door

GERDES (*) aangehaald, werden bij eene provinciale

Sijnode te Parys gehouden, klagten ingebragt tegen

twee gefchriften; het een onder den titel: tegen de

Paufelijke wetten^ welke oan de Priesters het hU'

yi,eUjk verbieden ; eene verajitwoording van den Pas-

toor van Kemhsrg^ ^ie onlangs zonder toeftemming

der Kerk eene vrouw getrouwd heeft i en het ander:

f)ver den ongehuwden flaat en weduwfchap , door

ANDR. CAROLOSTADius, wclkc gefchriftcn de leden

van

(*) Hift, Evang. Renov. T, IV. p. 5-
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van dat Sijnode veroordeeld en de Boekverkoopers na C. G.

in den ban zullen f^edaan hebben, die deze gefchrif- I^aris^?.

, tot 153*»
ten gedrukt of verkocht hadden. Tegen welke Boek- , «

handelaars ook de regering van Parys zware flcafFen

zullen bepaald hebben , voornamelijk , daar zij te

voren reeds verboden had, dat geen boek of ge-

fchrift over zaken, de Heilige Schrift of den Gods-

dienst betreffende, zonder de beoordeeling der Mees-

ters of Leeraren in de Godgeleerdheid, daartoe door

de Faculteit van Parys gelastigd , gedrukt of ver-

fpreid zoude worden.

Hoe dit zij , zeker is het , dat de Univerfiteit te

Parys reeds in dat jaar 1521 haar oordeel heeft ge-

veld over de fchriften van luther , welke aan

haar, met voorkennis van luther zelven, uit

Duitschland ter beoordeeling waren toegezonden.

Hoe zeer nu de Faculteit deze fchriften op eene zeer

fcherpe wlj?e veroordeelde , aan den Schrijver godloo-

zen en fchaamteloozen hoogmoed toefchrijvende , welke

eer met banden, cenfuren, ja met vuur en ftaal be-

hoorde beteugeld , dan met redenen wederlegd te

worden; hem de fnoode vvangevoelens der Mant"

che'èn , Mohammedanen , Bohemers , Alhlgenfen ,

WaUhnztn^Arianen^ en wat niet al? te last leggen-

de; terwijl zij zijne leer omfchreef, als verleidende

het volk, hoonendc voor alle Doctoren, op eene

goildelooze wijze nadeelig voor de Kerkelijke magt

en de Priesterorde, openbaar fcheurziek, (trijdig met

de Heilige Schrift, en dezelve verdraaijende , laste-

rende tegen Q.txi Heiligen Geest: gelijk zij dan ook

verklaarde, dat deze leer, als verderfelijk voor het

I 3 Chris-
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na C. G Christendom, volftrekt uitgeroeid, en ten vure ge-

Jaansi-, tjQgjjj^ behoorde te worden, nomns kon zij den
tot 1552 . , , , j. , .

- invloed dezer leer niet verhinderen (*). Dat deze uit-

fprank der Univerfiteit door luther en melanch-

THON beantwoord is geworden , hebben wij in het

voorgannde Deel (f) reeds gezegd. Trouwens , niette-

genftaande deze fcherpe veroordeeling, waren er on-

der de leden der Univeiiiteit zelve verfcheidenen , die

tot deze veroordeelde leer overhelden.

Gedrag Men fcheen ook, niettegenftnande den haat en he»

vanFRAN vjgen tegendand der Geestelüken en Schoolleeraren ,
COISl.

^ °
^ ,.

'

J TT • •

eenen vcoripocdigen voortgang der Hervorming in

Fraukry?i te mogen verwachten. Des Konings Zus-

ter MARGARETHA, Koningin van Navarre, nam de

voordnnders der Hervorming al vroeg in hare be-

fcherming, en was hun ten hoogflen genegen. Van

den Koning francois zelven fchenen de Hervorm-

den zich ook met reden alles goeds te mogen belo-

ven. In het begin toonde hij zich ook niet afkee-

rig van dezelve. Hij fchreef zelfs eens aan me-

LANCHTHON, tcu einde dien over te halen, om naar

Parys te komen; aan welk verzoek melanchthon

liiet ongenegen was , te voldoen , gelijk hem ook

LUTHER daarroe raadde ; maar de Keurvorst van

Sakfen wilde hem geen verlof geven , om deze reis

te ondernemen (§). Mnar weldra volgde de Vorst

geheel andere maatregelen ; hij bragt zich zelven in

bet

(*) Deze uitrpraak der Parysfche Univerfiteit (laat bij

CERDES /.f. T. IV. Monu;n. p. 10. fqq. (f) Bi. lop.

(t) GURoiis /. c. T. IN.paz^ nS- fqq.



GESCHIEDENIS. 135

het hoofd, of de Geestelijken hadden het hem in n? C. G.

het hoofd gebragt : „Dat deze nieuwigheid op ^^^'"'5 7»

niets anders dodde , dan op de omverwerping der _««_
*

Goddelijke en menfchelijke heeifchappij (*)." De

oproerige bewegingen der Herdoopers en de Boeren-

oorlog in Diiuschland konden tot voorwendfel die-

nen van zoodanig een vermoeden, als men geene

regte denkbeelden hebbende van de ware leere der

Hervormden, de waarheid van de dwaling niet wist

te onderfcheiden. Doch dat francois ook door de

Geestelijken tot deze ftelling kan gebragt zijn , blijkt

uit hetgeen de Prefident hanaut op het jaar 1534

verhaalt. Als deze Koning zich over den Paus aan

deszelfs Nitucius beklaagde, en hem wilde dreigen

met het voorbeeld van iiendrik Vill, voegde de

Nuncius hem toe: „ Inderdaad, Sire, dan zoudt

gij de eerfre zijn , die u zulks zoudt beklagen ; een

nieuwe Godsdienst onder het volk heeft noodwen-

dig ook verandering in de regering ten gevolge." —
FRANCOIS bad hem kunnen antwoorden , dat noch

HENDRIK VIII, noch GUSTAAF WASA , HOCh ie.-

mand der Sakfifche Vorsten , onttroond was geworden.

Hoe het zij, frans bleef Roomscbgezind, en

vervolgde zijne onderdanen op het hevigst, die de

nieuwe leer omhelsden en beleden; misfcliien wel te

meer

(*) Men vergelijke het vertoog van j. o. muller;

Over een woord ^ hetwelk fraks de Eerfte van de gevolgen

der Kcrkhcrvo-runugzoii gezegd hebben itlMULLEPw'ï Gedenk-

waardigheden uit de Gefchiedsnis der Kerkhervorming in

de XFlde Eeiw, I B:el^ Bladz. 312, volgg,

I4
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na C. G. nieer daar toe gedreven, door ftaatkundige inzigten»

Jaansiy. Hg ftond in een naauw verbond met hendrjkVIU,
^^

' Koning van Engeland, die, als een Ketter, door

den Paus veroordeeld was. Ook had hij met de

Protestantfche Vorsten verbindtenis, die hij onder-

fteunde , ten einde de magt van het Huis van OoS'

tenryk te kortwieken, ja, dat meer is, hij was met

den Turkfchen Keizer in onderhandeling getreden

,

en had zijne Vloot met de Turlffche Vloot veree-

iiigd. Wegens dit alles, werd hij, in deze bijge»

loovige tijden, onder de Roomschgezinden , op het

leelijkst afgemaaid, als een Vorst, die het met ket-

ters en ongeloovigen hield , om den Christelijken

Godsdienst te befirijden. Ten einde dus voor te

komen , dat deze vermoedens geen' te grooten indruk

op de gemoederen zouden veroorzaken , zocht hij

zich bij het vervolgziek Bijgeloof aangenaam te ma-

ken , door de ftrafoefeningen , welke op zijn bevel

tegen de Hervormden werden uitgevoerd. Zijn ge-

maakte ijver voor het Roomfche Geloof ging zelfs

zoo ver, dat hij, om 's hemels gunst, zoo men

voorgaf, te verwerven, ter afwending van die oor-

deelen, welke, wegens de zoogenaamde heiligfchen-

ding, op het Koningrijk (tonden neer te ftorten,

een' bij uitflek ftatelijken omgang of Procesfie liet

houden, waar bij hij zelf, met vele blijken van bi_^^

zonderen eerbied , voor de Heilige Hostie optrok ,

wordende het verhemelfel over dezelve door de Prin-

fen van den bloede onderHieund , ja hij fchaamde

zich riiet, bij deze gelegenheid, het wreed verbran-

den van eenige Hervormde ijveraars , m^t eigene

oogen

,
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oogen , te aanfchouwen , en met eene foort van ver- na C. G.

voering te betuigen, „ dat hij, indien zijne^ eene J^^'^'^ir»

„ iiand met ketterij befmet was, die met de andere .

„ af zou houwen, en dat hij zelfs zijne eigene kin-

„ deren niet zou fparen, indien zij gevoelens had-

„ den, welke met de leer der Kerk niet overeen-

„ kwamen (*).'* Doch laat ons ordenlijk in ons

verhaal voorrgaan.

Niettegenflaande de veroordeeling van luthers Eerfte

gevoelen door de Univerfireit van Parys , werden de P°S'"S^

fchriften van dezen Hervormer reeds in het jaar 1523 vorming

in het Fransch vertaald , onder anderen door louis teMeaux.

BERQuiN, een' Raadsheer des Konings, die deswe-

gens, als ook om eenige eigene fchriften ter alge-

meene (lichting dienende, door de Sorbonne befchul-

digd werd als 'een zeer hevig voorvechter van de

Lutherfche Goddeloosheid; doch des niet te min

werden niet alleen de Lutherfche boeken door velen

gelezen, maar ook algemeen veel gefproken en ge-

twist onder geleerden en ongeleerden, over de zaken

van den Godsdienst, zelfs ontzagen zich fommige

Kerkelijken niet, hun gevoelen over verfcheidene be-

grippen der Roonifche Kerk rondborstig te ontvou-

wen
,

gelijk zekere Augustijner Monnik arnold de

BORNOSO , als hij den Brief van paulus aan de Ro-

meinen verklaarde, omtrent het Vagevuur, de ge-

noegdoening enz. ftelUngen voordroegen, welke van

luthers gevoelen weinig of niet verfchilden , wel-

ke

(*) Vergel. rö3ertson Hift. der Reg, van karel V.

IV Dee\, Bladz. 257-159.

I5
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M C. G. ke hij ook door de Faculteit van Parys genoodzaakt
Jaarisi/ ^ygj.j jg herroepen. Zoo (lerk nam zelfs aan het

.1
* Hof de zucht voor de nieuwe leer toe, dat de Ko-

ningin moeder louize van savoye eenen Monnik

afzond aan de Faculteit te Parys , om dezelve te

raadplegen over de middelen, om de Ketterij van

LUTHER uit Frankryk te verdrijven, klagende, dat

dezelve dagelijks in het Koningrijk toenam, en dat

de Koningin van Navarre, wargaretha, en an-

dere voorname perfonen van het Hof en zij zelve

befchuldigd werden, als begunfligende berquin ,

FABER Stapuleufïs ^ (le fevre d'estaples,) en

andere Nieuwigheicizoekers, De Faculteit vervaar-

digde daarop een beflüit , in hetwelk verfcheidene

zoodanige middelen worden voorgeflagen (*). De
eerfie openlijke bewegingen, die tot invoering der

Hervorming flrekten, ontftonden te Meaux^ in de

nabuurfchap van Parys , welks Bisfchop willem
BRissoNET de Monniken het prediken belette, en

daartegen van Parys eenige Leeraren ontbood, ja-

KOB FABER Str.puUnflS , of LE FEVRE , WILLEM
PAREL, GERARD LE ROUX en anderen, die de

dwalingen , bijgeloovigheden en misbruiken der

Roomfche Kerk openlijk ten toon fielden, en de be-

ginfelen der zuivere leer met veel vrijmoedigheid ver-

kondigden. Weldra zag men dus eene Vergadering

of Kerk van Hervormden te Meaux te voorfchijn

komen. Doch, alzoo het gerucht van deze nieu-

wig-

(*) Men leest hetzelve in zijn geheel bij gerdes jT.

IV. ////?, Ev, Renov, liloa, p. 15. f^q.
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wigheid zeer fchielijk door geheel Frankryk ver- na C. O,

fpreid werd, nam het Parlement van Parys in het la^rrsi/.

jaar 1523 daar kennis van, en meende, m deze -

zaak, met geftrengheiJ te moeten handelen. Deze

geftrengheid ondervond zekere jan le clerc , een

Burger van Meaux, zijnde een Wolkammer van zijn

handwerk. Deze man had aan de groote Kerk te

Meaiix een briefje aangeplakt, waarin hij beweerde,

dat de Paus de Antichrist was ; hij werd daarom

gevangen genomen , gegeesfcid , met een heet ijzer

voor het voorhoofd gebrandmerkt en uit de (tad ge»

b:innen. Sedert door verfcheidene fleden van Frank-

ryk hebbende omgezworven , kwam hij te Mets ,

alwaar hij zijnen iiver voor de waarheid met den

dood heeft moeten bekoopen. Op zekeren nacht ,

volgens het verhaal van beza, in eene Kapel buiten

de gemelde ftad , bij welke de gelieele fl:ad den volgen-

den dag tot eenen omgang of Procesfie zou zamenko-

men , de B =elden omvergeworpen en verbroken heb-

bende, werd hij bij de ftads poort ontdekt, gevan-

gen genomen en genoegzaam op den eigen oogen-

b!ik ter dood veroordeeld , welk vonnis op de wreed-

fte wijze aan hem voltrokken werd; men hieuw hetn

de eene hand af, fcheurde hem den neus weg met

eene gloei;ende tang, met welke men ook beide zij-

ne armen en borsten verfchroeide , waarna hij ver-

brand werd. Alle deze pijnigingen fiond deze man

door met eene onbezvvekene ftandvastigheid , telkens

de woorden uit de Pfalmen herhalende: De Afgo-

den der Heidenen zijn zilver en goud, het werk van

men-



140 KERKELIJKE
na C. G. menfchenhanden ( ). — De gemeente te Meaux
J^^""* 51 7. werd door deze geftrenffheid fpoedk verfloord en
tot 1552.

00 r o

,- verfpreidde zich door geheel Frankryk , te meer ,

dewijl de Bisfchop brissonet, het gevaar duchten-

de, en door Koning francois fcherpeUjk beftraft

zijnde, zich verder ftilhield, ja volgens fommigen ,

eene Sljnode van zijn Stift bijeen hebbende doen ko-

men, door dezelve de nieuwe leer veroordeelen liet.

Hoe het zij , de bovengemelde Leeraars jakob le

FEVRE , WILLEM FAREL , en dc twee Broeders ar-

NOLD en GERARD LE ROUX zochten met anderen

insgelijks hunne behoudenis in de vlugt , en vonden

eene fchuilplaats aan het Hof van biargaretha.

Koningin van Navarre , die getrouwd geweest was

met KAREL , Hertog van Akncon , en naderhand met

HENRY d'albret, Koning van Navarre^ uit welk

huwelijk geboren is jeanne d'albret, getrouwd

met ANTOiNE DE BOURBON, Moeder van den zoo

vermaarden hendrik IV, Koning van Frankryk,

JAKOB De bovengemelde jakob le fevre d'Efiaples , of

i.i-f^y^'^' p^^zji Sia/)ule!7/is f opdat hier in het voorbijgaan

de Lezer wat nader met hem bekend worde , was te

EflapUs^ een klein zeeplaatsje in het voormalig P/-

kardië, in het Jaar 1440 geboren, uit eene geringe

familie. Door zijnen ijver voor de wetenfchappen

,

door

(*) c.RDEs /. c. p. lp. die tevens tegen du pin aan-

merkt, ds: deze le cr.Eac geen bedienaar des woords

geweest is, die als zoodraiig gepredikt en de Sacramen-

Cea bedieiid zal hebbeu.



GESCHIEDENIS. 141

door zijne zucht voor waarheid en deugd verwierf na C. G.

hij zich eenen grooten naam en de gunst van groote I^^^'5i7«

. ••
1 r. TT , • J T "^Ot 155a.

mannen; hij werd te Parys Hoogieeraar in de Let-
^

terkunde en Wijsbegeerte. Evenwel , nietteg:nftaan-

de zijne uitnemende geleerdheid , bleef hij , ten aan-

zien van den Godsdienst, lang aan het Bijgeloof

verkleefd , wij hebben daaromtrent een berigt van

PAREL, in eenen Brief, gefchreven in het jaar 1556,

aan conrad. pellicanus , waarin hij onder ande-

ren zegt: ,, De vrome oude man jakob le fe-

„ VRE , dien gij l^ent, fprak mij eens, nu min of

„ meer dan veertig jaren geleden, mij bij de hand

5, vattende , dus aan : willem , de wereld moet

5, veranderen, en gij zult het zien. Ik was toen

5, geliefd bij den ouden man, gelijk hij ook volhard

5, heeft, mij tot een' vader te zijn. Doch het was

„ niets dan het Bijgeloof , waarin ik den ouden

3, man eenigzins poogde na te ftreven. Want naau-

5, welijks kon hem iemand daarin evenaren, ik laat

„ ftaan, te boven gaan. Waarlijk, ik fia verbaasd,

„ wanneer ik de buitenfporige biigeloovigheid van

„ zulk een groot man herdenk, die zelfs , terwijl wij

j, zamen alleen zijnde, de gebeden aan maria mur-

5, melden, bij het Afgodsbeeld, hetzelve met bloe-

„ men liet verderen. In eerbied voor de Mis ging

„ hij allen te boven. Eindelijk begon hij eenig

5, licht te zien , maar hoe groot was nog de duis-

„ ternis? Ten laatfte genoodzaakt zijnde, Frankryk

„ te verlaten, begaf hij zich naar Straatsburg ^ al-

„ waar ik hem herinnerde hetgeen hij mij voorzegd

j, had , er bijvoegende , dat die tijd nu daar was

,

„ het-
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na C. G. „ hetwelk de godzalige iran mii toeflemde en ver-

Jaarisi/.
^^ maande, dat ik ijverig zou voortgaan in liet pre-

, 5, diken van het Eiiangelie."

Ondertusfchen heeft de geleerde man , na het in-

zien van het bijgelovige, hetwelk in de Roomfche

Kerk heer-cchte, hetzelve openlijk in zijne fchriften ,

welke menigvuldig zijn, tegengefproken , en eene

meer zuivere leer aangeprezen., zoodat uit zijne

School en Onderwijs groote Hervormers der Kerk

zijn voortgekomen. Koe hij aan calvin voorzeide,

dat deze een fleim der v^aarheid en van Gods Ko~

mngr'ijk worden zou, hebben v»'ij hier voor reeds

gezien Bladz. 40. (*) Doch even hierom verviel

hij in den haat der Parijsfche Godgeleerden van dien

tijd, welke hem noodzaakte, Frankryk te verlaten,

alhoewel hij reeds eenen hoogen ouderdom bereikt

had. Eindelijk vond hij eene veilige fchuilplaats te

Nerac^ eene ftad onder het gebied van Navarre,

bij de Koningin mar garetha, alwaar hij in eenen

hoogen ouderdom overleden is. Merkwaardig is de

bijzonderheid van zijn overlijden : ,, Op zekeren

dag had de Koningin hem bij zich op het middag-

maal, met eenige andere geleerde mannen, in welker

gefprekken zij veel vermaak fchepte, ontboden. On-

der den maaltijd begon le fevre zeer treurig te

worden, en zelfs tranen te ftorten. De Koningiii

vraagde hem , naar de reden van deze treurigheid

,

in een gezelfchap, gefchikt, om zich te vervrolij-

ken.

(*) Door eene drukfout heet hij daar le fa3re voor

L& FEVRK.
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ken. FABER antwoordde: Hoe kan ik vrolijk zijn, na C. Gj

Mevrouw, of anderen vervrolijken , daar ik de [^ansij.

fnoodde van alle menfcheii ben? De Koningin liare " ^^^'

verwondering over dit gezegde des Ouden mans te

kennen gevende , die altijd zeer godzalig en deugd-

zaam geleefd had, vervolgde deze: ,, „ Ik ben

thans in het loifte jaar van mijn leven, vry van

alle bevlek k ing inet vrouwen. Ook herinner ik mij

niet iets bedreven te hebben, waar over ik met een

bezwaard geweten zou behoeven te vreezen, om de-

ze wereld te verlaten, ui'gezonderd eene zaak, wel-

ke ik echter vertrouw, dat verzoend zal wezen.'*
'*

Als de Koningin hem drong , zich duidelijker te

verklaren, zeide hij eindelijk onder vele tranen:

„ „ Hoe zal ik voor Gods Regterftoel kunnen be-

ftaan, daar ik het heilig Euangelie van zijnen Zoon

zuiver en opregt aan velen geleerd heb , die mijn

onderwijs volgende duizend pijnigingen en den dood

zelven ftandvastig hebben doorgeflaan. Maar ik eea

onftandvastig Leeraar ben gevlugt, en daar ik reeds

200 ver in eenen afgeleefden ouderdom gevorderd

was , dat ik over lang genoeg geleefd had , zoodat ik

geen dood behoefde te fchroomen , maar veel meer

naar denzelven had mogen verlangen , heb ik mij

heimelijk onttrokken, en het gebod mijnes Gods

fchandelijk verlaten."" De Koningin, gelijk zij zeer

fpraakzaam was , en ervaren in de Schrift , fprak

hier op veel tot zijne vertroosting, toonende met

redenen en voorbeelden van goede en heilige mannen

,

wien hetzelfde gebeurd was , dat men nooit aan

Gods
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na C. G Gods goedheid en barmhartigheid moest vertwijfs-

]aari5i7
]qyi. Ook voesden de overige gasten hier het hunne

tot 1552.
"

«,.^_ bij, LE FEVRE, door deze redenen vertroost en

verfteria, zeide : ,, „ Wel nu, dan is er niets

overig, dan dat ik van hier tot God verhuize, als

het hem behaagt, na niija' uiterften wil gemaakt te

hebben, hetwelk ik gevoel niet te moeten uitftellen,

alzoo ik begrijp, dat God mij roept." " Voorts

zyne oogen naar de Koningin wendende , vervolgde

hy: „ 5, U Hel ik tot mijne erfgename aan , aan

uwen Hofprediker Meester gerhard maak ik alle

mijne boeken. Mijne kleederen en wat ik meer heb

laat ik aan de armen, het overige beveel ik aan God

aan."" Lagchende vraagde de Koningin : ,,,,\Vdi

jAKOB , wat zal er dan van uwe erfenis aan mij ko-

men?"" ,,,,De moeite,"" gaf hij ten antwoord,

5, „om de uitdeeling aan de armen te bezorgen;"" waar

op de Koningin hernam: „,,Het zij zoo, ik zweer,

dat deze erfenis mij aangenamer zal zyn, dan indien

iniiri Broeder, de Koning van Frankryk, mij tot

ziine erfgename benoemd had."" le fevre nu ge-

heel opgeruimd , zeide: „ „ Mevrouw, ik heb

eenige rust noodig. Weest gijlieden vrolijk , en

vaarwel
!

" " begevende zich in eene naaste kamer te

bed. Doch daar men meende, dat hij fliep, was

hij in den Heere ontflapen , zonder ec.'ig tecken van

ziekte of ongeflieldheid. Toen men hem wilde op-

roepen, verwonderde men zich, dat hij den geest

gegeven had. De Koningin liet hem eerlijk begra-

ven , en op zijn graf een' marmeren fteen plaat-

fen
3^
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(én , welken zij voor zich zelve had laten hou- na C. G.

wen (*)." Jaari5i7.
^ ' tot 1552.

In het jaar 1523 predikte amedeus mesgrot ,

een Monnik uit de Orde der Predikheeren , het Eu- Het Eu-

angelie te Lions ; deze door den Aartsbisfchop dier
^gpj-gdikc

ilad bij de Faculteit te Parys aangeklaagd zijnde , te Lions

werd door dezelve in het jaar 1524. als een Ketter ^° 5!^''®'

veroordeeld , zonder dat men weet , wat er verder

van hem geworden is, dan alleen, dat hij naar

Duitschland geweken en daar overleden is. Te
Qrenohle in het Daufiuè werd de Hervormde leer

verkondigd door pieter sabeville , gelijk wij we-

ten uit eenen Brief van zwinglius aan hem, ia

welken deze hem opwekt en vermaant, om daar in

met ijver en ftandvastigheid voort te gaan.

Onder de genen, die brissonet, Bisfchop van jakob

* Meaux , ontboden had , om aldaar het Euangelie te
^^^^^"^

' '
_

° te Parys
prediken, v/as ook jakob pouent, een uitmuntend verbrand,

jongeling en leerling van le fevre. Deze , wan-

neer de gemeente te 3Ieaux verftrooid werd, viel

den varvolgeren in handen, en in de gevangenis ge-

worpen zynde , werd hij genoodzaakt , zijne leer te

herroepen, te gelijk met mattheus saunier, ins-

gelijks een leerling van le fevre. pouent had

echter fpoedig berouw, over zijne herroeping, en

leerde op nieuw bij monde en gefchrifte de waar-

heid,

(*) GERDEs Hi/l. Euang. Renov, T. I. p. 175. bayle

heeft wel de echtheid van dit verhaal in twi-fel getrok-

ken, doch meu zie wits. MisceU. Sacr. Töm. U, Exerc,

VI. §. 33-

Hërv. II. K
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na C. G. heid, welke hij verloochend had, waarop hij arii^er-

Jaari5i7
j^gg} jj^ ^^ handen zijner vijanden gevallen zijnde ,

cot 1552.
• -' fo j »

;- te Parys op het plein de Greve in het jaar 1525 le-

vende verbrand is geworden.

De voornaamfle ftellingen, tot welker herroeping

POUENT en SAUNiER gedvvoHgen werden, waren:

Daar is geen Vagevuur,̂ Ccd heeft geen'' Stadhou-

der op aarde ^ en behoeft dien niet, Hij achtte de

oorbiecht gering, hij leerde, dat men de Kerkelijke

Leeraren niet bundeling moet geïoovcn; hij verwierp

de groetenis van maria, welke begint: Salve Re-

gina , Mater mifericordiae ^c, hij leerde , dat men

geene waschkaarfen moet ontfteken voor de Heiligen;

dat de Misfen niets baten tot vergeving der zon»

den; voorts dat de Paufelijke Bul/en en /Aflaten

bedriegerijen des Satans waren enz. (*) Om deze

en dergelijke ftellingen werd de waardige man ten

vure verwezen.

Nog openbaarde de Sorhonne haren bitteren haat

tegen alle Hervorming in het jaar 1524 , in de ver-

volging van WOLFGANG scHUCH, ecH Duitfcher

van afkomst, maar die in een klein ftadje van Lo-

tharingen Pastoor was; deze door beter licht be-

ftraald, deelde hetzelve aan zijne gemeente mede,

en bragt het binnen korten tijd daar toe, dat hij het

veertigdaagfche vasten , de Beelden en de Mis af-

fchafte. Spoedig werd hij deswegen aangeklaagd bij

ANTONiE, Hertog van Lotharingen en Bar^ die

reeds

C*) Zij ftaan volledig met de bijgevoegde Qenfuur in

GERDEs /. c, Monum» T, iV. />. 3Ö. fqq»
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reeds een verbod gegeven had , dat niemand iets na C. G.

van de leer van luther openlijk zou leeren, en T-''ï"5ï7»

dat, wie eenige Boeken van luther bezat, dezelve -

binnen een' bepaalden tijd zou overleveren. De be-

fchuldigingen tegen schuch werden aan de Leera-

ren der Sorhonne medegedeeld , die terflond gereed

waren , om de punten , door hem geleerd , te ver-

oordeelen, en vier Boeken, door zijne hand gefchre*

ven, een Boek over joannes en den eerften Brief van

PETRUS, een ander over den Brief aan de Galaten,

een met Leerredenen , en eindelijk een over verfchei-

dene onderwerpen, te doen verbranden, terwijl zij

den Schrijver vonnisden , om ze plegtig te herroepen,

Middelerwijl werd schuch ook bij den Hertog be-

fchuldigd, als of hij het volk van de behoorlijke

gehoorzaamheid Jegens den Vorst aftrok en tot op-

roer aanzette, welke befchuldiging te fchielijker in-

gang vond, dewijl de Boerenkrijg toen in Duitsch"

land op het hevigst woede. De Hertog, hier doof

vooringenomen , liet zich in bedreigingen uit , dat

hij de geheele flad, in welke schuch leerde, te

vuur en te zwaard zoude verwoesten. Ten einde

dit gevaar, indien mogelijk, af te wenden, fchreef

de Pastoor eenen deftigen Brief, ter zijner verdedi-

ging en verklaring van zijne leer, aan ètïi Her-

tog (*) ; doch het zij dat de Brief den Hertog nooit

ter hand is gekomen , of dat de lasteraars meer bij

hem

(*) Deze Brief is gedagteekend den aden Januari]

Ï525. en door geudes geplaatst in de Bijlagen tot ziju

me^rmcal aangehaald werk Blcdz. 47. volg»

K a
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ca C. G. hem vermogten , hoe het zij , hij volhardde bij zijne

Jaari5i7 bedreiein?, om de fi:ad te verwoesten. Nu befloot
cot 1552 ° °'

f
SCHUCH zich naar Nancy de Hoofdftad van Lotha-

ringen te begeven, en daar eene belijdenis van zijn

geloof en verklaring van zijne leer uit te geven ,

waar van echter het gevolg alken was , dat hij ge-

Vangen en een vol jaar in eenen afzigtelljken kerker

opgefloten werd , uit welken hij meer dan eens in het

Klooster der Franciskanen overgebragt werd , om

een geloofsonderzoek te ondergaan , blijvende hij

ftandvastig in zijn ge?eof , zonder zich daar van door

bedreigingen of beloften van zijne vijanden of door

de gebeden van zijne huisvrouw of medelijden met

zijne zes of zeven kinderen te laten aftrekken. De

voorzitter der vergadering, voor welke hij te regt

gefteld werd, was een Monnik Provinciaal van de

Orde der Franciskanen , met name bonaventüra.

Biechtvader van den Hertog antonie , een onge-

fchikt mensch van gelaat, met eenen dikken buik ,

plomp en onbefchaafd , en geheel onkundig en on-

wetend , die geltadig den Hertog raadde , om alle

geleerden van zijn Hof en uit zijne Staten te ver-

bannen , zeggende , dat het tot zaligheid genoeg

was, als iemand zijn Pater Noster en Ave B^aria

kon opzeggen. Deze ondervraagde scHucn over

zijn geloof, hem onophoudelijk fcheldende als Ket-

ter. Judas, Beëlzebub enz. En op deze wijze

werd deze man eindelijk tot de vuurftraf veroor-

deeld ; die op het hooren van zijn vonnis den CXXII

Pfalm aanhefte: „ Ik verblijde mij, in de ge-

itettf die tot mij zeggen: fVij zullen in het huis

dei
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des Heeren gaan enz. Wanneer hij ter ftrafFe werd na C. G.

liitseleid, gin? liii het Franciskaner Klooster voor- J^^^isi?-
'^ ' ° '^ _ tot 1552.

bij, in het voorbijgaan riep hem de onbefchofte r.o- „^ —
NAVENTURA hoonend toe; „ Gij Ketter, geef de

eer aan God , en aan deszelfs Moeder en Heiligen
!"

SCHUCH antwoordde: ,, Gij geveinsde, gij gewit-

tede wand ! de Heere zal u flaan , en uwe bedrie-

gerijen en flireeken eens openbaar maken !

" Ter

ftrafplaatfe gekomen , werd hem gevraagd , of hij

verzachting van ftraf wenschte? Hij antwoordde:

Neen, er bij voegende, dat ,, God hem altijd had

bijgedaan, en dat die hem ook nu niet zou verla-

ten, nu hij hem het meest noodig had;" befluitende

met te zeggen: „Laat het vonnis uitgevoerd wor-

den!" Onder het opklimmen van den brandflapel

begon hij den Liften Pfalm, dien hij vervolgde, tot

hij, door den rook en vlam verftikt, den geest gaf,

op den ipden Augustus 1525. Men heeft opge-

merkt, dat terftond na zijn martelaarfchap , twee

van zijne hevigfte vervolgers, door een* fchielijken

dood overvallen en uit het leven gerukt werden.

Uit eenen Brief van willert farel aan corn. Staat der

SCEPPER, van den aden April des jaars 1524, kan gemeea-

men den toeftand der Euangelifche Kerk in Frank- fj^ankryk

ryk eenigzins opmaken; hij fchrijft: „ Ons Franke

ryk ontvangt het woord van christus met blijd-

fchap. De voornaamfte (leden , in welke hetzelve

bloeit en vruchten draagt, zijn Bleaux , alwaar de

algemeene Leeraar, gerhard le roux, bijna da-

gelijks CHRISTUS met grooten ijver en geest verkon-

digt. Ver/olgens Alencon en Bourges , door mi-

K 3 CHA««
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na C. G CHAEL ARAUD , die veel van faber geleerd heeft.

Jaarisi7 ^r^^ dezen is het gebeurd, wanneer hij te Bourpcs
tot 1552,

DJ J ö

f
het Euungeh'e verkondigd had, dat hem zulks ver-

boden 5 en de ban uitgefproken werd over allen ,

die hem hooren zouden , met bedreiging aan hem van

eene eeuwige gevangenis, indien hij daarmede voort-

ging. Maar het volk, en het geen wonderbaar en

ongehoord is, de Geestelijkheid zelve, eischte en

verkreeg hem van den Koning, tot grooten fpijt van

den Bisfchop. Die van Lions hebben twee Predi-

kanten , die het woord op eene Christelijke wijze

behandelen."

PETRUS In het jaar 1524 begon petrus caroli, Predi-
cARoLi.

j^gj. jj^ jjg gj^ Pauluskerk te Parys ^ in het Kollegie

der Sorbomie op den Godgeleerden leerdoel, op eene

nieuwe wijze ^ gelijk men het noemde, te prediken,

lezende over den Brief van paulus aan de Romei-

nen , in plaats van een Sermoen te houden ; hij liet

van mannen en vrouwen de Brieven van paulus,

op nieuw in de moedertaal overgezet, medebrengen,

hij zelf bragt nu en dan den Latijnfchen Bijbel mede,

en veranderde ook de Zóogenoemde groetenis des

Engels , afgaande van het gevvoone gebruik. Spoedig

kwam dit ter ooren van natalis bedda , Sijndi-

cus der Faculteit ; op zijn voorftel werd petrus

CAROLI diQn Sften Augustus i^-^ voor de Faculteit

geroepen in de groote zaal der Sorbonne^ alwaar hg

verfclienen zijnde , vrijmoedig op alle vragen ant-

woordde, vv'elke hem voorgehouden werden, wor-

dende zijne antwoorden zorgvuldig opgeteekend. Na
ever dezelve geraadpleegd te hebben, werd hem het

' pre-



GESCHIEDENIS. 151

'prediken , en voorts ook het houden van lesfen ver- na C. G.

boden , wordende hem alleen toegelaten ecne af- P^^^-5^7'

fcheidsles te houden, tot we'.he hij deze uitnoodiging ^'

liet aanplakken : Pierre Oiroh' voulant ohéir aux

ordres ds Ia Facultè , cesfe de faire fes lecons
,
pour

les recoTijmencer
,

quand il plaira a Dleu ^ a ces

piroles ^ OU il h finii foderunt tnanus meas et pedes

meos. Eindelijk werd over zijne ftellingen een von-

nis geltreken , en hy veroordeeld , om dezelve af tè

zwecren. Onder deze [lellingen vond men oou de-

ze: „ Alfchoon men in de Bihlia Fïrigata Gen,

III. 15. leest: ipfa conteret caput tuum^ {zij zal

u den kop vermorzelen , ) nogtans vindt men in den

Hebreen '.vfchen Tekst: dat ^ te weren, het zaad der

vrouiv ^ hetwelk is CHaiSTus, zal enz. en dir wordt

niet alleen door hem , pierre caroli , raaar door

andere Geleerden , die het Hebreeuwsch verfi:a;in ,

verzekerd enz." Over deze woorden werd de voU

gende ongerijmde en belagchelijke Cenfiiur gemaakt:

5, Dewijl deze ftelling der eer der H. Maagd fchijnc

te na te komen, en van het gewoon gebruik der

Kerke Gods verfchilt, is zij roekeloos en fcheur-

ziek aan het volk gepredikt: alzoo het zeker is,

dat er door de Kerk goed gelezen wordt : Ipfa cori"

teret caput tuumJ'^ Zoo had hij ook beweerd, dat

de Drieêenheid niet kon afgebeeld worden, en daar

bij gevoegd : „ Het heugt mij , in den H. augus-

tiNUS gelezen te hebben, dat het ongeoorloofd en

goddeloos is , de Drieëenbeid af te beelden, als

ook: dat het oudtijds in de Kerk verboden ge-

weest zij." Hier op werd deze Cenfuur gemaakt:

K 4 „ Dit
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na C. G. 99 Dit voorflel , wat betreft , dat de Drieëenheid niet

Jaari5i7.
jjaji afsefchilderd worden, voor zoo ver het bedoek

tot 1552
^

de beeldtenis der zaligde Drieëenheid af te keuren,

is valsch, fcheurziek en fmadelijk voor het goedge-

Iceurd gebruik der Kerk, en eene dwaling van den

Ketter wiklef, en het is nooit het gevoelen van

AUGUSTiNus geweest, of vati de Kerk, om zooda-

nige beeldtenis te veroordeelen , alhoewel het voor

een' tijd heeft kunnen nagelaten of gefchorst wor-

den , om de heiligfchendige dwaling der Anthropo-

morphiten uit te roeijen." Hoedanig de afloop de-

zer zaak geweest zij , vinden wij niet aangeteekend ,

maar wel , dat diezelfde pierre caroli in vervolg

van tijd de Hervormde Kerk meer beroerd dan ge-

flicht heeft, waar over calvin klaagt in eenen Brief

aan gryneus (*), en farel in eenen Brief aan

CALVIN Cf), te weten, in liet jaar 1537 werden

door hem in de gemeente van Genere, Neufchatel

en Laufanne verfcheidene opfchuddingen verwekt

,

doordien hij farel, calvin en viret openlijk be-

fchuldigde van onregtzinnigheid in de leere over de

Drieëenheid. Als hij des wegens in eene Sijnode te

Bern veroordeeld werd , zegt men zelfs , dat hij we-

der tot het Roomfche geloof vervallen is.

Vervol- Toen de Fianfche Koning francois I in het Jaar

ging vrn
,^^55 bij Pavia door de Keizerlijken gevangen ge-

gin„e maakt , en naar Madrid gevoerd was , alwaar hij

Moeder 13 maanden verbleef, verdubbelde de Sorbonne, ge«

da«

(*) Epist. C^lv. pag, 22-, 223.

Ct) E-I>iii' ^(ilv. pag. 34.
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durende des Konings afwezen , hare hevigheid tegen na C. G,

allen, die verdacht waren, der Hervorming toege- J^^"5i7»

daan te zijn , voornamelijk aangevuurd wordende -

door den Kanfelier du prat, die voor zijnen ijver in het jaar

ten behoeve van den Paus met het Kardinaalfchap
^^'^*

begunftigd werd. De Koninginne moeder, louize

van Savoye, die het beftuur van zaken intusfchen

waarnam, was ten dezen opzigt ook wakker werk-

zaam, ten einde den Paus aan de belangen vao

Frankryk verbonden te houden , gelijk deze ook in

eenen Brief, den sofien Mei 1525 te Rome gefchre-

ven, zijn genoegen aan het Parlement van Par-^js

voor deszelfs ijver betuigde , met vermaning , om

daarin ie volharden en voort te gaan.

Hier toe (Irekte ook de overeenkomst tusfchen de

Koninginne Moeder en hendrik VIII, Koning van

Engeland^ om gemeenerhand de Turken te keer te

gaan , en de pestige Lutherfche gezindte , als die veel

ineer gevaar dreigde dan de Turken zelve.

Toen de Koning francois zijne vrijheid weder

gekregen had en in zijn Rijk herfteld was, werd er

tusfchen hem en Keizer karel V een ontwerp ge-

fmeed, om de vijanden van den Christelijken Gods-

dienst en de Ketterijen van den Lutherfchen aanhang

uit te roeijen, ten welken einde men Gezanten zon

zenden met volmagt, om alles te beramen tot eenen

oorlog met de Turken^ en tot uitdelging der Ket-

ters, vijanden der Kerk. — Sedert begonnen de

Koninklijke Regtbanken en Wereldlijke Overheidsper-

fonen met te meer hevigheid de Hervormden te ver-

volgen ; terwijl de Faculteit voortging ketterfche boe-

K5 ken
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na G. G. ken te verooHeelen , en onc^er deze verfcheidené

jaari5i7, ,^rgj.jjgjj
^^jj erasmus, inzonderheid zijne Colloquia

.

Familiaria.

Sijnoden De Kanfelier du prat , Kardinaal en Aartsbis-

Hervorm- ^"^^^P > ^^n zeer hevig vijand der Hervorming , hield

den ge- in het jaar 1528 eene Provinciale Sijnode te Parys ^

nouden.
y^^^ ^^^ ^^^^ Februarlj tot den pden October, door

welke 16 beduiten tegen luthers ketterij werden

vastgedeld : i. Over de eenheid en onfeilbaarheid

der Kerk. 2. Dat de Kerk niet onzigtbaar is. 3. Over

liet gezag der HeiHge Kerkvergaderingen. 4. Dat

het aan de Kerk behoore , om te bepalen , welke

boeken Kanoniek of regelmarig zijn. 5. Dat fommr-

ge (tukken vastelijk moeten geloofd worden, welke

niet uitdrukkielljk in de Heilige Schrift begrepen zijn.

6. Over raenfchelljke inzettingen. 7. Over de Ker-

kelijke vasten. 8. Over den ongehuwden ftaat der

Geestelijken. 9. Over de geloften , bijzonder der

Monniken. 10. Over de zeven Kerk -Sacramenten;

li. Over de offerande der Mis. 12. Over de vol-

doening van het Vagevuur , en het gedachtenisvieren

der Overledenen. 13. Over de vereering der Heili-

gen. 14. Over de vereering der Heilige Beelden.

15. Over* den vrijen wil. 16. Over het geloof en

' de werken.

Voorts verklaart die Sijnode voor Ketters en hard-

riekkigcn, üirgefioten buiten de gemeenfchap der ge-

loovigen
,

'sfltën , die zich vermeten anders te geloo-

ven en hardnekkig te beweeren, dan de Roomfche

Kerk gelcofc en leert.

Vervolgens beweeren zij , dat , alhoewel de Kerk

jiat ver-
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^erfchillende en fomtijds tegendrijdige befluiten heeft na C. G.

vastgerteld , er echter in eene zoo groote menigte i^^" 5 17-

, . . 'ot H52,
van befluiten niets is , hetwelk met het regtzinnig "

geloof flrijdig is ; maar , dat de Kerk door eenen en

denzelfden geest onderwezen is gemorden , om naar de

tijdsomftandigheden vast te ftellen , hetgeen het voor-

deehgfte en nuttigde heeft toegefchenen (*).

Deze vergndering verbood aan elk en een ieder,

onder ftrafFe van -den ban, het lezen der boeken van

LUTHER en ètï" Lüikeranen , als ook de boeken en

fchriften van melanchthon , carolostadius ,

LAMBERT Van Avtgnoii ^ ZVVINGLI, OECOLAMPA-

Dius enz. Omtrent de Ketters bepaalde zij: „ De

veroordeelden wegens Ketterij , indien zij tot de een-

heid van het KathoUjk Geloof niet willen wederkce-

ren, moeten onder het regtsgebied der Kerk blijven,

en ter eeuwige gevangenis verwezen worden , om
boete te doen. Veroordeelden om Ketterij , indien

zij dezelve niet willen afzweeren , moeten , zoo zij

Leeken zijn, terftond aan het wereldlijk gerigt wor-

den overgelaten. Indien zij Geestelijken zijn , moeten

'zij in tegenwoordigheid der wereldliike magt van hunne

waardigheid worden ontwijd , met het vonnis , dat de

v*^ereldlijke Regter hen in zijne regtbank overneemt.

Eindelijk, om een fchijn te hebben, dat zij niet te-

gen

(*) Omtrent gelijk de Kardinaal van Ctiza: „ Dat

„ de Heilige Schrift móet verklaard worden, nasr de

',Vloopende gewoonte vr.n de Kerk, welke haar gzvöQ-

„ len veranderende, verandert ook het oordeel vnn God."

CEE.DES in Introdf.ct, ad Hift, Reform. § XVII. p. 5::.



na C. G.

Jaari5i7.

tot 1552.

©lONYSI-

US DE

MATL'RT»

KUS COR"

DERIUS.

1$^ KERKELIJKE
gen de Hervorming waren , (lelden zij 40 regelen

op , ter verbetering der zeden , in het bijzonder der

Kerkelijken, doch welige meest alle zich bepaalden

tot eenige nietswaardige uiterlijkheden.

Tenzelfden tijde, den aiften Maart 15:8, werd

door FRANS TURNON, Aartsbisfchop van Bourges,

Primaat van Aquitajiië , ,etr\t Provinciale Kerkverga-

dering gehouden , met hetzelfde oogmerk , welke

ook foortgelijke befluiten vastftelde.

Onder de genen , die toen voor de Hervormde

Euangelieleer te Meaux den dood godvruchtig on-

dergaan hebben, was zekere dionysius de rieux,

omdat hij openlijk gezegd had : dat de Mis zeer

zeker eene verloochening was van het lijden en den

dood van onzen Heere jezus Christus. Hij werd

den 3den Julij 151:8 veroordeeld, om levende ver-

brand te worden , welke draf aan hem voltooid is

geworden, terwijl hij tot liet laatfle toe het volk

vermaande, om zich tot de ware leere des levens

en der zaligheid te bekeeren.

Ten dezen tijde bloeide te Parys maturinus

coRDERius , een geleerd man en beftuurder der

Scholen te Parys , met lof bekend door verfcheidene

Latijnfche werkjes, ten gebruike der Scholen. Deze

vermaande de jeugd niet alleen tot het aanleerea

der wetenfchappsn , maar voornamelijk tot god-

zaligheid en goede zeden. Hij was ook onder de

leermeesters van calvin. In het jaar 1528 werd

hij onder de Godgeleerden van het Kollegie van

Navarre aangenomen. Maar toen reeds fmaak heb-

bende in de zuivere leer, verliet hij vervolgens Pa-
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ry; en begaf zich naar Noyon aan de Loire , alwaar na C. G,

hij in de jaren 1534 tot 153Ö het Hoogleeraarfchap Jaari5i7«

in de Spraakkunst, (^Grammatica ^^ bekleed heeft. ^
.'

Eindelijk de door calvyn hervormde leer geheel

omhelzende, vertrok hij eerst ï\2zx Laufanne en ver»

volgens naar Geneve , alwaar hij als Rector der

School zijn leven heeft ten einde gebragt, zijnde in

het 58fle jaar van zijnen ouderdom , in het jaar

3564, hetzelfde, waarin calvyn geftorven is, over-

leden.

Zekere stephanus machopolis, uit de Orde Andere

der Bedelmunniken, door het licht der waarheid ge-
verkondS»

gers der
troffen , reisde naar Sakfen , om luther te zien Hervor-

en te hooren. Van daar 'mFrankryk wedergekeerd , ming.

verkondigde hij in het jaar 1528 de waarheid , welke

hij geleerd had, in het geheim en openlijk te Nott"

ftai, in het landfchap Fivarez in Languedoc ^ voor-

namelijk uitvarende tegen het Bijgeloof, hetwelk al-

daar gepleegd werd , met een kistje , hetwelk men

voorwendde, wonderdoende Reliquien te bevatten.

Doch, wanneer hier door veler oogen begonnen

open te gaan , moest onze stephanus zijnen post

verlaten. Een andere stephanus reinier, insge-

lijks uit de Orde der Bedelmunniken , die hem op-

volgde, kwam er niet zoo gelukkig af, hij werd in

de gevangenis geworpen, en is vervolgens te Plenne

tot den brandftapel verwezen. Na hem leerde zeke-

re JONAS , Rector der School , dezelfde leer , een

man van groote geleerdheid en godsvrucht, ook de-

ze werd gevangen , maar na het afleggen van eene

laitmuntende belijdenis, door behulp van fommige

vrien-
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m C. G. vrienden verlost , waar door de Aartsbisfchop van
Jaari5i7 jziejjjjg^ onder wiens regtsgebied het landfchap Fi*

r varez behoorde, vertoornd zijnde, omtrent 25 men-

fclien naar Vknne liet voeren, fommigen van welke

door vrees en verdriet zijn omgekomen, en anderen

ontflagen , na het betalen van eene groote geldboete,

uit zonderlinge genade , geliik men het noemde.

LOUIS In het^ jaar 1529, den elfden November, werd
BERQüiN.

j Q^jg BERQuiN, een Edelman en Raad van fran-

cois I, geworgd en verbrand, om zijnen ijver, v^eU

ken hij, door gefchriften en daden betoond had

voor de zaak der Hervorming, welke hij getrouw

bleef, zonder zich te laten bewegen door de bedrei*

gingen der Sorhonne , noch door de vermaningen

van ERASMUS en bud-tEus , die hem geraden had-

den, zich (lil te houden, of het land te verlaten,

willende hij liever den dood ondergaan , dan door

zwijgen zelfs den fchijn te geven , als of hij de ver-

oordeeling der waarheid goedkeurde.

Bij gelegenheid van het fluiten der vrede te Ka-

meryk ^ werd het ontwerp, voo. drie jaren gemaakt,

omtrent het uitroeijen der Lutheranen , vernieuwd

en bevestigd.

Lasterin- In het volgende jaar 1530 fcheen de hitte der ver-

gen tegen
YQigjng meer en meer toe te nemen , voornamelijk ook

vormers, door de lasteringen^ welke in Frankryk werden uit-

geftrooid , om de gemoederen met haat tegen hen te

vervullen. Zekere petritius fraccianus , of wie

onder dezen naam fchuilen mogt ,
gaf daar van be-

rigt in eenen Brief aan die van Straatsburg , die

denzelven aan den Landgraaf van Hesfen en dei]

Keur-
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Keurvorgt van Sakfen den aden Januari) 1531 me- na C. G,

dedeelden. De voornaam fte uitfirooifels waren, dat J^^"5i7-

de Duitfchers , onder het voorvvendfel van den
*

Godsdienst, bedoelden, de Kerkelijke goederen onder

zich te verdeelen; dat zij geestelijke Gedichten en

Kloosters vernielden; dat zij leerden: dat alle goe-

deren gemeen behoorden te zijn, dat alle menfchen

gelijke regten bezitten, en dat er geene Vorsten meer

zijn moeten enz. De Brief meldde voorts, dat de

Koning , die dit zelfs van eenen Gezant des Keizers

(noirkarmes) verdaan had, hier door zeer was

vooringenomen , uit vrees , dat zijne onderdanen

foortgelijke beginfelen mogten aannemen. Voorts

zeide men, dat zij willekeurige echtfcheidingen voor-

ftonden, onder voorwendfel van zekere aandrift van

den Heiligen Geest. Nog werden de verdeeldheden

.onder de Protefianten ten breedte uitgemeten , als

over het Avondmaal en andere. De Crieffchrijver

raadde om deze redenen ten fterkde aan, dat de

Proteftantfche Vorsten een Gezantfchap aan den Ko-

ning zonden, ten einde den Koning van dit alles

beter te onderrigten; ook raadde hij een dergelijk

Gezantfchap te zenden aan den Koning van Enge-

land. Van dit Gezantfchap kwam voor deze keer

€chter niets ; maar de Vorsten zonden den Koning

€enen Brief, door melanchthon opgebeld, waar

in alle deze uitftrooifels nadrukkelijk werden weder-

legd. Deze Brief werd van 's Konings wege in

vriendelijke bewoordingen beantwoord , en deszelfs

brenger mattheüs reinhold gunftig van den Ko-

jiing ontvangen.

Niet-
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m C. G. Niettegen (taande den haat der Geestelijken en hun-

j"^^5 ^7- ne pogingen , ter onderdrukldng der Hervorming,

«^___ ' breidde zich dezelve nogtans meer en meer uit

,

Voort- voornamelijk door de Hoogefchoien van Orleans ,

Hervor ^°^^^i^^ ^" Touloufe. Op de Hoogefchool van Or^

ming, kam was petrus stella vermaard Hoogleeraai

in de regten , onder wien ook calvin zich in de

regten eenigen tijd geoefend heeft, die te gelijk de

beginfelen der zuivere Godsdienstleer aan velen me-

egedeelde. Op de Hoogefchool te Bourges, onder

het gebied der Koningin margaretha, alwaar an-

DREAS ALCiATus, niet min vermaard Regtsgeleerde

dan STELLA 5 Hoogleeraar was , heeft calvin ins-

gelijks het onderwijs van dezen beroemden man ge-

noten , maar tevens zich de vriendfchap verworven

van MELCHiOR voLMAR of woLMAR , vao wien hij

onderwijs ontvong in de Griekfche Taal. Door de-

ze mannen, bijzonder door den ijver van calvin,

die in de nabuurfchap van Bourges , ten platten

lande, verfcheidenemalen predikte, werden de Her-

vormden in hun geloof verfterkt , en velen van de

waarheid der Euangelieleer overtuigd. Te Touloufe

begunfligde julius cezar scaliger, de Prins der

Letterkundigen, de Hervorming uit al zijn vermo-

gen, door de belijders van dezelve aan zijn huis te

onthalen , en hen met zijn gezag in deze moeijelijke

tijden te befchermen.

In Parys zelve , begnnfligden velen , zoo mannen

als vrouwen , aan het Hof, de Hervorming , openlijk

of heimelijk. In de openbare Scholen aldaar waren

verfcheidene Leeraars en Onderwijzers, die openlijk

de
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de Euangelielcer beleden , bij voorbeeld joannes n« C G.

STLiRMius, die acht Jaren l.ina: van 1520 tot 1-^37 I^^""' 5 17«

_
' '^1 tot i<;52.

te Parys de fraaije letteren heeft onderwezen , tot
^

hij van daar naar Straatsburg beroepen werd; om

van PETRUS RAMUS en anderen niet re fpreken.

Doch velen moesten hunnen ijver voor de waar- To^N^'Ks

heid met het leven boeten. In het jaar 1532 werd
^'i!^'[ei,,j,f

joANNES CADURCUS, Licentiaat in de Regten te

Tou/ouze, te Toulouze om zijn geloof levende ver-

brand. Men befchuldigde hem , dat hij te IJmoges

eeiie Lutherfche vermaningsrede op Allerheiligendag

gehouden had; dat hij in Driekoningen nacht het volk

aangezet had, om in plaats van: Leve de Koning!

te roepen; Christus heerfche in onze harten! en

eindelijk, dat hij na het eten, in plaats van de ge-

wone groetenisfen van maria enz. het een en ander

uit de Heilige Schrift had voorgerield. Om deze

redenen, als ook, omdat hij zich in eene zamen-

komst van eenige vrome lieden te vrij had uitgela-

ten tegen de Vastenavondsvermaken, werd het von-

nis des vuurs in het begin van Junij aan hem vol-

trokken.

Toen deze vrome Martelaar ontwijd of ontzet

werd van zijne waardigheid als Licentiaat , hetwelk

naar gewoonte plegtig gefchiedde, hield een zekere

^acobljn eene aanfpraak aan het volk, en haalde de-

woorden van PAULUS aan : ( i Timoth, IV. i. )

in welke „ de Heilige Geest duidelijk voorzegt , dat

„ In de laatfte tijden fommigen zullen afvallen van

,, het geloofd zich begevende tot verleidende geesten

„ ende leeringen der Duivelen.'" Mier hkid de AJon-

Haiiv. II. L rak
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na C. C riik op, mnar cadurcus riep hem oveiluid toe:
Jaarfci/ ^^^ /^^^ volpende, het volpende van ckn Tekst! Als
Cüt 1552

<-i 5 ö

,» de Monnik hier door verflomde , ging cadurcus

voort: „Z30 gij niet wilt, dan zal ik voortgaan!"

en vervolgde toen : „ Door geveinsclhcid der lengen-

[prekers , helheide hunne eigene confcientie [ ah ]

met een brandijzer toegefchroeid , verbiedende te hu*

weiijken, [gebiedende^ van fpijzen te onthouden ^

die God gefchapen heeft enz." Ook verhaalt men,

dat hij, zijn doodvonnis in het Hof aangehoord heb-

bende, in het Laiijn zeide : o curla inlquitatisï

6 fedes injustitiè ! waarna lüj met de grootfte ftand-

vastigheid den dood geleden heeft, gebruikende den

houtRapcl zelven nis eenen leeriloel , van welken hij

tot den laatflen adem loe de vv-aarheid, welke hij

inet zijn bloed bevestigde, zoo nadrukkelijk verkon-

digde en bevv'ees, ten aanhooren onder anderen van

eeiie groote menigte Studenten der Hoogefchool te

Toulouze ^ dat dezelve meer en meer verfpreid werd.

ALExAN- Met geene mindere onvertzaagdheid onderging alex-
DER CA-

yijN;i32;R CANUS den dood , die , van Geneve te Lions

gekomen, alomme op zijr.e reize, het Euangelie ge-

predikt had , en in de laatstgemelde ftad gevangen en

ler dood veroordeeld werd ; zich op een hooger ge-

rigtshof beroepende , werd hij naar Parys gevoerd,

alwaar zijn vonnis bevestigd, en dadelijk voltrokken

werd. Zijn gedrag was zoo moedig, zoo godvruch-

tig, dat zelfs Monniken , die daarbij tegenwoordig

waren , zeiden : Indien deze mensch niet zalige is ,

zal niemand zalig worden.

Huwelijk In het volgende jaar 1533 wer^l het huwelijk vol-

trok-
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trokken van katharina de medicis , Nicht van na C. G,

den Paus clemens Vil, met hendrik de va- ^^^^^T»
' tot 1552.

LOis , tweeden Zoon van Koning francois , nader-

hand ook Koning van Fraiikryk; dit hnwelijk, na- van ka-

derliand eene bron van zoo ve!e rampen voor /r^;?/^-
j^g.j^i£jji.

ryk , was den Paus ten hoogden aangenaam , die cis met

daar door ziinen invloed op framcois vermeerderd "'^'^'^^"^

2ag, en niet naliet, bij denzelven aan te houden op

het vernietigen van de Hervorming. De Paus was

met dit huwelijk zoo verrukt, dat hij zich niet ge-

rust ftelde, voor dat het bijleger van het jonge paar

in zijne en des Konings tegenwoordigheid voltrokken

was (*).

Daartegen volhardde des Konings Zuster, mar- Hmtder

GARETHA , Kouingin van Navarre. van wier gene- Gee.^telij-

ken tegen
genheid jsgcns de Hervormers wij reeds meermalen ^e Ko-

gefproken hebben , in het verleenen van hare be- ni'iKin

fcherming aan de Proteftnnten ^ hetwelk niet miste, p^^^,^^'

den haat der Geestelijken tegen haar op te wekken, vsn Na-

Deze godvruchtige Vorstin gaf in het jaar 1533 een
^'^'^^*

Boek in het licht onder den titel: Le Mirolr de.

Vame pecheresfe. De leden der Sorbonne vonden,

dat in dit Boek geen gewag gemaakt werd van de

Heiligen of de verdienflelljkheid der goede werken ,

dat er geen Vagevuur in erkend werd , buiten en

behalve het bloed van ckristus , en hadden de

ftoutheid , om hetzelve op de lijst der verbodene

Doeken te plaatfen , en er openlijk tegen te prediken.

Ja zelfs licien zij op het School van Navarre^ op

den

C*) GERDES /. Q. p: 8-, 8^.

La
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na C G. den eerften October, wanneer de Leerlingen , die

Jaari5i7. ^^^ ^^ Grammatica tot de RJittorica overgincen ,
cot 1552 _ -

r gewoon waren, een Toneelipel te vertoonen , een

zoodanig Toneelfpel uitvoeren , hetwelk hoonende

en fchandelijk was voor de Koningin. Te weten ,

in hetzelve kwam de Koningin voor, bezig met vrou-

* welijk handwerk, wanneer eene Furie verfchijnende

haar de naald deed wegwerpen, en de Euangelieii

in handen nemen , waar door zij alks , wat zij voor-

heen deed, en ook zich zelve vergat, en in eene

dwingelandesfe veranderde, die de onfchuldige men-

fchen mishandelde. Deze onbefchoftheid na eenige

dagen der Koningin ter ooren zijnde gekomen , wer-

den de Opzieners van het School gevat en in hech-

tenis genomen, de opfieller van het Toneelftuk was

het ontvlugt.

De Koningin vervolgens vernomen hebbende, dat

het door haar gefchreven Boek verboden was ge-

worden door de Sorbonne, beklaagde zich daar over

bij den Koning, die daarop de Hoogefchool belastte

hem te berigten, of zij dit Boek veroordeeld had-

den , en welke reden zij van dit vonnis geven kon-

den. NicoLAUS cop , Hoogleeraar in de Genees-

kunde, was thans Rector der Hoogefchool, deze

deed terllond onderzoek; een zekere kicolaus le-

CLERCQ erkende, dat hij dit Boek op de lijst der

verbodene Boeken geplaatst had, volgens befluit der

Faculteit, daar dit beduit behelsde, een verbod om
eenig gefchrift uit te geven, hetwelk het geloof be-

trof, zonder voorkennis der Faculteit. Toen hij

geëindigd had met fpreken , zeide willem parvi ,

Leer-
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Lecr.ar der Sorbonne, Bisfchop van Senlis , dnt hij ia C. G.

het Huek gelezen, maar daarin niets berispelijks ge- [''="'i5t7»

. 'ot is5t.
vonden had, of dat hij zijne Theologie vergeten

was. Het beniiit werd toen door den Rector opge-

maakt, dnt de Hoogefchool de bewuste Cenfuur

niet erkende , waar door dit Boek onder de verbodene

Boeken gefteld was, dat zij dezelve niet goedkeurde,

en niet voor hare rekening nam ; zij , die het gedaan

hadtien, mogten zien, hoe zij zich verdedigen zou-

den ; dat men ten fpoedigfle eenen Brief zou gereed

maken, met welken de Akademie zich bij den Ko-

ning zou ontfchuldigen , ook zou men hem dank-

zeggen, dat hij hen zoo genadig en vaderlijk had

tiangefprokeii (*).

Kort daarna gebeurde het , dat de Rector nico-

LAUS cop die Redevoering hield, welke men dacht,

door CALVIN opgefteld te zijn , en v/elke beiden in

gevaar bragt, hetwelk zij echter nog gelukkig ont-

kwamen , waar van wij hier voor gewaagd heb-

ben (f).

Van den afloop der zaak, betreffende het verbie-

den vnn het Boek der Koningin van Navarre , vin-

den wij verder geen berigt, dan dat uit andere be-

fcheiden fchijnt te kunnen opgemaakt worden , dat

geoielde nicolaus le clercq , benevens fkans

picART en NATALis BEDDA, \\\ hcchtenis zijn ge-

no
(*) CALVIN Epist. ad FR. DANIËL Epist. pag. I . <r/ ?,

»Ez\ Hi/l. Ecc/es. ap gerdes /. c» p. ?g.

(t) Bladz. 12.

L3
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na C. G. nomen , en bedda vervolgens gebannen is gevvor-

Jaari5i7. den.
lot 1552.

Te Sancerre ^ eene flad niet verre van Bourges ,

had de Pater Guardiaan van h^iFrancisknner Kloos-

ter, Broeder TossAN , insgelijks de onbefchaamd-

heid, openlijk te prediken, dat de Koningin mar-

CARETHA eeneLutherfche was, waardig, om in een*

zak genaaid en in het water verdronken te worden.

Allioevvel gewaarfchuwd zijnde , herhaalde hij deze

hoontaal een en andermaal , zoodat er de regering

kennis van nam, en het aan den Koning fchreef.

De Koning, dezen hoon zyner Zuster aangedaan ,

hoog opnemende , fchreef ten antwoord , dat men

den Guardiaan gev.'ngen nemen en aan hem over

zou zenden, willende hem den dood aandoen, dien

hy aan 's Konings Zuster gedreigd had ; doch op

voorfpraak der Koningin van Navarre werd zijne

ftraf in zoo verre verzacht, dat hij voor twee jaren

op de Galeijen gebannen werd.

Deze godvruchtige Koningin , die zich dagelijks

de Heilige Schrift liet voorlezen, onderhield ook in

Porys drie uitmuntende Predikers , gerard le

ROUX , BERTALD cn coRALD , die cvcu naderhand
,

bij de ontftane vervolging, daar wij zoo van zullen

moeten fpreken, in de gevangenis werden gewor-

pen, waar uit zij nogtans onivliigtten. Van deze

is BERTALD naderhand weder tot het Roomfche ge-

loof afgevallen, le roux ontweek naar Navarre^

het gebied der Koningin, doch corald flandvastig

blijvende ia zijn geloof, is naderhand te Ceneve

ambt-
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pmbtgenoot geweest van farel. Voorts werden , na C G*

onder beguiiftiging dezer Koningin, in Guienne en J^^" 517*

Bearn verfcheidene Hervormde gemeenten gedicht , _____
'

in welke Bedienaars des woords aangefteld , en het

Heilig Avondmfcal eenvoudig naar de inftelling van

CHRISTUS gevierd werd. Zelfs Heide de Koningin

aan haren Koninklijken Broeder zeven punten voor,

welke zij oordeelde, ten aanzien der Mis, verande-

ring te behoeven. 1) dat er geene Misfen zoiiden

gehouden worden, zonder Communicanten, s) Dat

er geene opheffing der Hostie zou plaats hebben.

3) Dat dezelve niet zou aangebeden worden. 4)

Dat het bedienen zou gefchieden onder de beide ge-

daanten van brood en vviJTj. 5) Dat in de Mis

geene melding gefchieden zou vun de Heil. Maagd

of andere Heiligen. 6) Dat men gewoon brood zou

gebruiken, hetwelk gebroken en aan het volk zou

uitgedeeld worden. 7) Dat de Priesters vrijheid zou-

den hebben, om te trouwen. Doch dit voorftel,

hetwelk men la Mesfe aux fept points noemde ,

werd met befpotting achter de bank gefmeten.

Onder de hulpmiddelen , van welke inzonderheid Bedriege-

de Monniken te dezen tijde gewoon waren gebruik [''''^^'^"
•' ° ° Imks ge-

le maken, ter handhaving van het Bijgeloof, en van pioegd.

de leere van het Vagevuur en de Isjis , behoorden

voornaraelyk verdichte fpookgefchiedenisfen. De zie-

len der overledenen , gelijk men voorgaf, verfchenen

menigmalen , en klaagden , onder het aamigten van

aiierhande potfen, dat en waarom zij verdoemd wa-

ren, of lang in het Vagevuur de hevigde fjieringen

ondergaan moesten , en bezworen zijnde, begeerden

L 4 zij.
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na C. G. zij, dat hunne nabeftaanden hun te hulp zouden
Jaaii5i7 komen, door geloften, aan zekere Heiligen, Kerken

^"
of Kloosters gedaan , te betalen , of een zeker getal

ziehni^fuMi te laten lezen , of eenig offer van gelJ

enz. te brengen. Te Orleans werd op dezen tiji

een zoodanig fpel gefpeeld door twee Franciskanen^

Leeraais der Godgeleerdheid, coliman en steven

van Arras. De huisvrouw van den Schout der ftad

was overleden, en had, bij uiterlten wil, begeerd,

dat zij zonder pracht of vertooning begraven zou

worden. Haar man, hare begeerte voldoende, liet

baur in Itüte bijzetten in de Franciskaner Kerk, bij

haren vader en grootvader, zonder meer dan zes

Dukaten aan deze Geestelijken tot eene vereering te

Iclicnken ; kort daarna rigtten zij eene fpookgefchie-

dcnis aan , waartoe zij eenen jongeling gebruikten ,

die bij hen een Novktus was, en dien zij op het

verwelffel van hunne Kerk plaatflen , om de ziel der

overledene vrouw na te bootfen. De bedriegerij

werd ontdekt, en door den Schout in perfoon aan

den Koning bekend gemaakt , waar op de gemelde

Franchkanm naar jP^rjj werden overgebragt , en

veroordeeld, om naar Orleans terug gevoerd te wor-

den, en daar openlijk op een fchavot hunne mis-

daad te belijden. Doch, hoe zacht ook dit vonnis

ware , het bleef nogtans onvoltrokken , uit hoofde

van de vervolging tegen de Hervorming, welke toen

uitberstte, terwijl men vreesde, dat de Hervormden

daardoor te grooten fteun zouden bekomen.

Hevige '^^^^^ 1''''^'' toe Vv'as de toeliind der Hervormden 'm

vtivui- Frar.kryli , eenige bijzondere perfjnen uitgezonderd,
pi''"'»
" *"

vrij
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Vrij dragelijk geweest, doch met het jaar 1534, welk na C. G,

jaar , om de nienia;(e Plakaten tegen de Hervorm- J'''-^'*i5i7.

, « , , , , . j tot 1552.
«en , lan des pJacards genoemd is geworden , nam .

eene hevige vervolging , zelfs op 's Konings gezag ,

haren aanvang. De openbare preek was federt eeni-

gen tijd ten ftrengfte aan de Euangelifchen verbo-

den, en wanneer zij daar op in het geheim zamen-

kwamen, werden deze geheime zamenkomften mede

in dit verbod begrepen. Hier door ontrust, zonden

zij iemand naar Zwitferland ^ om daar met de voor-

naamlte Leeraaren te raadplegen, wat hun te doen

Hond. Hun afgevaardigde liet bij deze gelegenheid

te Getieve eenige opftellen drukken , in welke de

Mis en andere leerftukken ten hevigfie werden door-

gehaald en ten toon gefield. Deze opdellen werden

niet alleen door geheel Frankryk verfpreid , maar

ook door eenige onbedachte ijveraars te Parys op

de hoeken der firaten, en zelfs aan het Koninklijk

Pa'eis te Fontainehleau aangeplakt (*). Ook kwam

er een gefchrift uit van een' ongenoemden , in het

Fransch^ hetwelk niet ongezouten fpotte met de

Geestelijken , als Kooplieden en Waarden , die met

Kerkelijke waren koophandel dreven ( f ) , tevens

werd het volk daarin vermaand, om zulks niet lan-

ger te dulden enz. De Koning hier door getergd ,

het terftond onderzoek doen , en allen , op welke

Hechts het geringde vermoeden viel, werden gevat,

en

(*) GERDEs heeft dezelve medegedeeld. /. c. T. 17.

Monum. p. 59-67,

Q_) GtROüS /. C. p. 102'

L5
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tra C. G. en vde , geheel onfchuldigen , met de uitgezochtfle

^^^''^517. niartelingen, waarbij alle gevoel van menfchelijkheid

" fcheen verdoofd te worden , wreedelijk ter dood ge»

bragt. Deze vervolging begon in de maand No-

veniber , in Januari) des volgenden jaars kwam de

Koning zelf in Parys , en het was toen , dat hij

dien plegtigen omgang en het verbranden van eenige

/ Hervormden in perfoon bijwoonde , waar van wij

boven () gewaagd hebben. Dewijl de laatfte aan-

fpraken en woorden der ftervenden, waar mede zij

hunne onfchuld betuigden, en dat zij enkel en aileen

wegens hun geloof llierven , doorgaans veel indruk

op het volk maakten , werd voortaan den martelaren

vooraf de tong uirgefneden , opdat zij het volk niet

zouden kunnen aanfpreken, ook werd in de vonnis-

fen, die openlijk werden voorgelezen , geene reden

der veroordeeling in het bijzonder gemeld, maar in

het algemeen flechts gezegd, dat de veroordeelde

zich had fchuldig gemaakt aan Majedeitfchennis te-

gen God en de Heilige Maagd, en de geboden der

Kerk overtreden ; ten einde het gemeen deze onge-

lukkigen als uitvaagfels van het menschdom te doen

befchouwen.

Zoodanige wreedheden tegen hunne Geloofsgenoo-

ten gepleegd , moesten noodwendig de Froteftant'

fche Vorsten in Duitschland ten hoogfle mishagen

,

waar bij kwam , dat een Turksch Gezantfchap ten

dezen tijde in Ftankryk gekomen was, om overeen

wederzijdsch verbond te handelen. Om de gevol-

gen

C*J Bladz 135.
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gen van het misnoegen over dit een en ander voor na C. G«

te kome;!, fchreef francois den eerften Februari) I^^'^Si 7»

1535 eenen Brief aan de Rijksvorsten, in welken liij

*

zijne onderhandeling met de Turken verfchoonde ,

en tevens te Itennen gaf, dat hij, tegen zijnen dank,

ftreng had moeten zijn tegen fommigen , die onderden

fchijn van den Godsdienst niets n^inder bedoelden

,

dan den Staat het onderde boven te keeren , ook

zond hij, ten zelfden einde, eenen Gezant, willem

BELLAi, Heer van Langei^ Broeder van den Kar-

dinaal Aartsbisfchop van Parys, die te Smalkalden

den ipden December met eene wij.iloopige aanfpraak

de Duitfche Vorsten zocht te overreden , dat zijn

Koning geenszins afkeerig was van de Hervorming ,

welke hij zelfs in vele opzigten noodzakelijk oor-

deelde; de Duitfche Vorsten verklaarden in hun ant-

woord, dat de Hervorming niets geineen had met

oproerige gezindheden, en vermaanden den Koning,

dat hij toch alle geweld tegen onfchuldigen wilde

ftuiten, en de gevoelens van den Godsdienst vrijla-

ten. Dat CALVYN met hetzelfde oogm-erk ook om
dezen tijd zijn werk Inftitutio Religiouis ChriS'

tiaricz uitgegeven en met eene voortreffelijk gefchre-

vene Opdragt aan den Koning opgedragen heeft

,

hebben wij insgelijks te voren reeds gezegd ;
gelijk

ook hetgeen in dit jaar 1535 gebeurd is met me-

LANCiiTHON, die door den Koning zelven genoo-

digd werd, om in Frankryk over te komen, door

ons verhaald is.

Doch niets van dit alles kon bi.i den vooringeno-

men' Koning baten, bij wien ook ds Z:vkfers te

ver*
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Ba C. G vergeefs om verzachting der vervolging aanhielden ;

Jaar 15 17 ^g Koning gaf gehoor aan de oorblazingen van den

,
* Kardinaal van Tournon , en nan den drang der Gees-

telijken , en Leeraaren van Par'^s , die hunne aan-

merkingen op de artikelen, door melanchthon
voorgefteld, aan den Koning mededeelden (*), en

dus ging de vervolging met alle hevigheid haren

gang; zelfs zulken, die door vrees voor den dood

hun geloof verzaakten , konden den dood niet ont-

gnan, en niets anders daar mede winnen, dan dat

zij met minder folteringen van het leven beroofd

werden. De vervolging werd voortgezet, zoo lang

de Koning leefde, en zoogenoemde Christenen ga-

ven in dezelve niets gewonnen aan de Heidenfche

Vervolgers, in de eerfte eeuwen van het Christen-

dom , veel meer overtroffen zij dezelve in wreedheid.

Vervol- Allerhevigst trof de vervolging de ongelukkige

ging der jyaldenzen ^ die verflrooid en als verborgen waren.
Walden- . , , ^ , , „

in de gebergten van Languedok en Provence , als

ook in de gebergten van Piemont; zij begon reeds

in het jaar 1540, maar flortte inzonderheid in het

jaar 1545 hare woede uit, wanneer de vervolgers in

de dorpen, welke zij bewoonden, en waar van Ble*

rindol en Cabrieres de voornaamfte waren, een zoo

ijsfeUjk bloedbad aanrigtten , dnt francois I, zich

die buitenfporigheden , met afgrijzen , op zijn flerf-

bed herinnerende, aan zijn' opvolger hoogelijk aan-

be-

(*) Hun antwoord aan den Koning en hunne aanmer-

kingen op de auiicelen vnn melanchthon kunnen gele-

zen worden bij geulej T. IV. M«n, p. ~4-8a.

zen.
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beval , daaromtrent een fterk en naauwkeurig onder- na C. G.

zoek te duen. Doch wij zullen eele?enheid heb- I^^risi^.
J ^ ^ tot 1552.

ben , van dezen moord nader te fpreken , wanneer ___
wij van de PFak/enzen bijzonder zullen gewjrgen.

In hetzelfde jaar 1540 trof het lot van doodvon-

nis ook eenen steven le brcn, een' eenvoudig

Landman , onder het Aartsbisdom van Tvcrduu ,

doch die zich in het lezen van het Nieuwe Testa-

ment geoefend , en daar uit de dwalingen der

Geestelijken ontdekt had. Schoon hij niet anders

dan Fransch lezen en fchrijven kon , had hij het

door naarftige vergelijking van eene Franfche Over-

zetting des Nieuwen Testaments met de Latijnfche

Vertaling zoo ver gebragt, dat hij den Latijnfchen

Tekst verftaan en ook aanhalen kon. Hij werd in

1538 om zijn geloof in de gevangenis geworpen,

alwaar men van hem op eene listige wijze eene her-

roeping wist af te lokken , volgens een Latijnsch

opftel, hetwelk zoo gefteld v/as, dat hij het niet

regt verdaan had. Hij werd daarop uit de gevan-

genis ontflagen, maar beklaagde zich zeer over deze

misleiding, en zich zelven, dat h!* -'iet voorzigtiger

gehandeld had. Na twee jaren werd hij op nieuw

gevangen, en kon toen door geene bedreigingen of

beloften van zijne ftandvastigheid worden afgetrok-

ken , zelfs niet door de voorftelling , dat zijne vrouw

door zijne hardnekkigheid, gelijk men het noemde,

met zijne vijf kleine kinderen armoede zou moeten

lijden. ,, Indien zij," zeide hij: „ het zielenvoed-

fel , Gods woord , mogen hebben , voor het ligcha-

melijke brood ben ik niet bekommerd. " Hij werd

ter
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aa C. G. ter dood veroordeeld , en naar den brandflapel ge»

Jaari5i7 voeid, terwijl hij het volk aanhoudend tot eodzaliff-
tot 1552 , .,

- a

,
hcid vermaande. Alzoo de vlam door den nevigen

wind verllrooid en gebluscht werd, flond hij we!

een uur aan den doodelijken paal , zonder door de

vlam befchadigd te worden, waarom de beul hein

met esn' Huk op het hoofd floeg , tegen wien de lij-

der zeide : „ Ik ben immers ten vure verwezen , wat

wilt gij dan mij, als een' hond, doodflaan?" maar

de beul een' flok , die van voren een ijzeren punt had,

genomen hebbende, doorflak hem daarmede, wiorp

zijn ligchaam vervolgens in het vuur, en verftrooide

de asfche in den wind. De regering verbood, dat

men van zijnen dood zou fpreken, onder flrafFe van-

insgelijks als Ketter behandeld en op dezelfde wijze

ter dood gebragt te zullen worden.

Op gelijke wijze werd te Parys in dat Jaar zekere

CLAUDius picTOR levcnde verbrand , nadat hem de

tong was uitgefneden. Deze man , een Goudfmid ,

had drie jaren te Geneve gewoond , en was van daar

weder naar Parys gekomen , om de genade , welke

hij van God ontvangen had, aan zijne nabeflaanden

en vrienden mede te deelen. Hij werd verraden en

moest deze zijne liefde met den dood boeten.

De Euangelifche Vorsten fchreven dit jaar we-

der vergeefs aan den Koning francois, ten be-

hoeve van zijne ongelukkige onderdanen, veel eer

werd door een vernieuwd Plakaat in het jaar 154a

de vervolging verlevendigd , en den Boekverkoopers

het hebben en vcrkoopen van veroordeelde Boeken

,

en bij name, van calvin's Onderwijs in den Chris*
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selijken Godsdienst verboden. Ook werd het volk na C. G.-

in de Kerk vermaand, dat zij de genen, die niet I^^^^5i7*

wel van den Godsdienst gevoelden, zouden aan-

brengen , v»'aar door zij een Gode welbehagelijk

werk zouden verrigten.

Bij gelegenlieid , dat zekere francois l'andre, Gelooft-

te Parys het Euangelie zuiver predikte, en geeiie ^/"'^^'^'^

door uö
Misfen deed , werden hem van wegens de Sorbonm sorbonne

eenige artikelen voorgefchreven , en hij op dezelve uifgege-

verhoord; deze artikelen waren; ,, dat het Mis-
^*'"*

„ ofFer van. CHRISTUS is ingefteld, en nuttig is voor

5, levenden en dooden ; dat men de Heiligen moet

„ aanbidden, opdat zij onze Tusfchenfprekers ea

„ Voorbidders zijn mogen bij Christus ; dat de

„ zelftandigheid vnn brood en wijn bij de inv/ij-

,, ding veranderd wordt; dat het alleen aandePries-

5, ters vrijrtaat brood en wijn te wijden , en dat het,

5, vieren der plegtigheid van 'sHeeren Avondmaal

„ aan hen alleen belioort. Dat de Monnikengelof-.

„ ten moeten gehouden worden ; dat door de be-

„ vestiging en zalving de Heilige Geest wordt me-

„ degedeeld ; dat door het gebed , vasten en goede

„ werken de zielen uit het Vagevuur verlost wor- ^

„ d^n ; dat de Kerkelijke wetten over het vasten en

„ het onderfcheid der fpijzen het geweten verbin-

„ den ; dat er een Opperpriester der Kerk is , wien

„ allen, volgens goddelijk regt, verpligt zijn te ge-'

„ hoorzamen; dat men vele dingen gelooven , en-

„ noodzakelijk aannemen moet, welke in de fchrif-

„ ten niet gemeld zijn; dat de ftraffe van hetVage-

„ vuur door de aflaten wordt kwijrgefcholden ; dat

,, ook
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tot 1552.
"

na C. G. „ ook onreine en ondeugende Priesters het ligchaani

}-^^WJ' 5» <^es Heeren wijden. Dat alle doodzonden aan den

,, Priester moeten gebiecht worden, en dat men de

„ Sacramenteele abfolutie van hem ontvangen moet;

„ dat de mensch eenen vrijen wil heeft, waardoor

5, hij goed of kwaad kan doen , en van de zonde

„ door berouw weder kan oprtaan ; dat de verge-

5, ving der zonde verkregen wordt , niet door het

5, geloof alleen, maar door de liefde en ware boet-

5, vaardigheid ; dat de Kerk en wettelijk bijeengeroe-

„ pene Kerk^'ergaderingen niet kunnen dwalen , en

„ dat men dezelve moet gehoorzamen; dat aan de

„ Kerk toekomt het oordeel en de uitlegging der

„ fchriften, indien iets twijfelachtig is en betwist

„ wordt." Op deze artikelen gaf de Pastoor na

eenige dagen ten antwoord: „ Dat het godvruchtig

j, en heilig zij, hetgeen de Heilige en Katholijke

.^, Kerk van deze dingen leert. ' Met welk antwoord

men zich echter niet liet afwijzen , maar den man

nog verder lastig viel.

Het waren deze artikelen, welke de Godgeleerde

Faculteit te Parys den löden Maart 1542 in het al-

gemeen tegen de Lutherfche dwalingen bepaalde.

Deze artikelen zijn daarna door Koning francois be-

vestigd en als ecne Geloofsbelijdenis ingevoerd ge-

worden. CALVIN fchreef tegen deze artikelen en

wederleide ze in een werkje , onder den titel van

:

Tegengif (*^.

On-

C*) Men zie de artikelen breeder bij geedcs T, III.

Hi/l. Ref. Mon. p. 87-95.
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Ondertusfchen werden meer andere godvruchtige na C. G.

menfchen om hun geloof ter dood gebragt, gelijk. I^^r 15 17»

,
tot 1552.

onder anderen te Bourdeaux zekere aymond de la _

vuYE , wien zijne vijanden zelfs genoodzaakt waren

getuigenis van zijn deugdzaam en godvruchtig ge-

drag te geven, doch die tot den brandftapel veroor-

deeld werd, omdat hij niet wilde erkennen, dat er

na den dood een Vagevuur is.

Ten dezen tijde, in de jaren 1542 en 1543, '^'^^" Vervot-

den er ook groote opfchuddingen te Biets plaats ,
|'"S "-^

Bicis.
welke op eene hevige vervolging der Protefliantcn al-

daar uitliepen. In deze flad waren fommigen van

de Dominikaner Orde, die het Euangelie predikten,

en zeer vele Burgers verzochten den Raad, dat zij

daar in niet gehinderd mogten worden, willem

FAREL , toen gewoon Leeraar te Neiifchatel, kwam

zelf in de maand September 1542 in de ftad, alwaar

hij eerst in de flad, vervolgens in zeker Kasteel of

Slot buiten de ftad leerde. Ook waren er twee

leden van den Raad, jan en gaspar van huy ,

die op hunne landgoederen buiten de ftad predikers

hielden, die eenen grooten toeloop van het volk

hadden. Deze verzochten in de maand November

de Proteflantfche Vorsten, dat zij tot het Smalkal-

difche verbond toegelaten en befchermd mogten wor-

den; de Landgraaf van Hesfen ^ filips , was ge-

reed, hen daar in te ontvangen, maar de Keurvorst

van Sakfen maakte zwarigheid, en raadpleegde des*

wegens met luther , die in zijn antwoord , met

hetwelk melanchthon inflemde, de zaak diep in-

zag , en verklaarde , daaromtrent niets te kunnen ra-

Herv. II, M den,
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Ba C. G den , omdat niet de Regering en gelieele Burgerij

,

Jaari5i7 ^^r^g^^.
fled^js een klein sedeelte der eerfte met ec-niee

tot 1552.
^

.

Burgers dit verzoek deden; evenwel fchreven dePro-

teftantfclie Vorsten, aan den Hertog van Lotharin-

gen^ ten voordeele der Prote/lanten in Mets; ook

zonden zij twee Afgevaardigden naar Biets , om van

de regering te verzoeken, ten miuQe eene Parochie-

kerk aan de Euangelifchen af te ftaan. Daar toe

werkte ook mede de Graaf van Furflenherg , die

niet ver van Mets het Kasteel Corfa bezat, alwaar

hij eenen Euangelifchen Predikant onderhield. De

regering bleef echter bij het Roomfche Geloof, be-

nevens het grootflie gedeelte van het volk , hetwelk

weder tot nieuwe opfchuddingen aanleiding gaf; eer-

lang kwam , op verzoek der regering , een Keizer-

lijke Gevolmagtigde, charles boisot, in de ftad,

die eenen Franfchen Predikant vaultrin, die tot

hier toe in de (lad in het geheim gepredikt had ,

daar uit verdreef, noemende hem een' guit^ die de

leerfliellingen van luther, melanchthon , bu-

CERUS en CALVIN aangeprezen had. Den volgen-

den dag, den isden October 1543, werd een PJa-

kaat afgekondigd, waarbij alle Boeken, en bij name

Pfalmen en Gezangen onder zware flraffen verboden

werden , zoo men voorwendde , om het misbruik ,

hetwelk daar van gemaakt werd. Doch reeds vroe-

ger, op Paaschdag, den 25ften Maart 1543, was

er een droevig treurfpel gefpeeld. Omtrent tweehon-

derd ingezetenen van Metz^ mannen en vrouwen,

hadden zich naar het bovengemeld Kasteel Gorfa

begeven , om het Avondmaal te ontvangen. De

Roomsch-
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Roomschgezinden , hier op loerende , bragten te na C. 6.

wecs:^ dat d'aumale. Zoon van den Hertog van J^'''"5ï7»

Gui/e , met eene bende Ruiterij deze lieden onder '

.

*

weg overviel, fommigen doodde en anderen in de

Moezel drijvende; de vrouwen, en onder deze ceni-

ge, die zwanger waren, werden fchandelijk mis-

bruikt, en eenige mannen, die de flagting ontkomen

waren, maar op de vlugt werden ingehaald, v\'erden

digt bij de fiad aan de boomen opgehangen; flechts

eenige weinigen bergden zich in het Kasteel , in het-

welk een garnizoen van furstenberg lag.

De Proteftantfche Vorsten beklaagden zich ten

ernltigfte bij den Koning van Frankryk , over deze

wreedheid en gewelddadigheid. De Koning ant-

woordde fchriftelijk , deh 27n:en Mei 1543, dat,

hetgeen gebeurd was, zonder zijn weten was ge-

fchied, en door den Graaf van furstenberg, op

eene hatelijke wijze, was vergroot, ook dat het

Kasteel van Gorfa aan hem behoorde enz, Voorts

zijnen Brief met alle betuigingen van vriendfchap

voor de Vorsten eindigende. De regering van Mets

verfchoonde zich, dat zij van dQzo. zaak niets ge*

weten hadden , en dat zij de genen , die te Gorfd

geweest waren , niet voor hare Burgers erkende ,

maar als ballingen aanmerkte , en voorts , dat de

plegers van dit ftuk eene partij roovers en vagebon-

den waren geweest , welke te ftraffen zij niet in hare

magt had.

Niettegenflaande zoo harde vervolgingen, breidde Voort-

zich de leere der Hervorming meer en meer in f,""ëd-T

r. , r .
Inervdr-

trankryk uit , zoodat ook hier het zeggen van eenen ^mgi

M a der



i8o KERKELIJKE
na C. G. iJer ouden bevestigd werd, dat het bloed der Mar-

Jaari5i7 telaren het zaad der Kerke is (*). Niet allen nog-

,
lans, die in nood kwamen, bleven ftandvastig by

hun geloof. De hier voor gemelde frans l'andre,

die op de hem voorgelegde artikelen dubbelzinnig

had geantwoord, in de gevangenis geworpen, en in

tegenwoordigheid van den Koning zelven te St. Ger-

fnain ondervraagd zijnde , herriep zijne gezegden

,

beloofde, in het vervolg, gehoorzaam te zullen zijn

aan de Kerk, en erkende de hem voorgefchrevene

artikelen voor waar en godzalig.

Op gelijke wijze had claudius espenceus , een

vermaard Leeraar onder de Roomschgezinden , in

zijne preeken verfcheidene dingen voorgedragen ,

over het Vagevuur, den dienst en de overblijffelen

der Heiligen , welke aan de Sorhonm niet konden

behagen, die hem noodzaakte, hetzelve in eene preek

openlijk te herhalen , en zich omtrent deze (lukken

duidelijk ten genoege der Sorhonne te verklaren.

Twaalf jaren daarna belette hem dit gebeurde , dat

hij door Paus paulus IV niet tot Kardinaal verko-

zen werd , gelijk de Paus voornemens was , en hij

verwachtte (f).

CLEMENT Te dezen tijde leefde in Frankryk clement
MAROT. MAROT, die ouder de eerfie Franfche Dichters dier

eeuw gerekend wordt. Deze , een begin gemaakt

heb-

(*) PRUDENT. B'^mm VII. Trgfi <i<c1fmm vi. 87. ter-

TULLiAN. Apologet. Cap, 45-

(t) THUAN. Hifl. Libr. XVI. ad ann. 1555. ap. cer-

DEf T, IV. p, 152.



GESCHIEDENIS. i8i

hebbende, met het berijmen der Pfalmen in het na C. G.

Fransch, werd door den dood belet, zijn voorne- JaaT^'T»

men te volbrengen, na de eerfle vijftig Pfalmen in .'

Franfche Dichraiaat ie hebben overgebragt, de ove-

rige zijn door theodorus beza voltooid, en tot

in onzen tijd in de Franfche Kerken gezongen ge-

worden. MAROT, de dertig eerfte Pfalmen voltooid

hebbende , droeg dezelve aan den Koning op , die

bevel gaf, om dezelve te drukken ; doch fpoedig ge-

raakte MAROT hier over in moeijelijkheid met de

Godgeleerden der Hoogefchool, zoodat hij zich ge-

noodzaakt zag in het jaar 1543 naar Gerieve de wijk

te nemen, nogtans,alzoo zijne levens wijze niet ftrook-

te met zijne geleerdheid , was hij genoodzaakt ,

Geneve te verlaten, waarna hij onder oogluiking van

den Koning van Frankryk in Piemont geleefd heeft

tot aan zijnen dood.

Terwijl, FRANCOis I. de vervolging zijner Euan- Dubbel-

gelifche onderdanen niet flechts duldde, maar door ^/""'Sge-
° ' drag van
gedurig herhaalde Plakaten met zijn gezag bekrach- francois

tigde , ten einde den Paus te behagen , ftrooiden zij- !•

ne Zendelingen in de Protefiantfche landen uit: dat

hij tot de Euangelifche leere genegen was; ja, toen

zijn tweede Zoon , karel , Hertog van Qrleans ,

Luxemburg had veroverd, zond deze een' Gezant

aan den Keurvorst van Sahfen en den Landgraaf

van Hesfen, die toen te Franl'fort vergaderd wa-

ren () , te kennen gevende : „ Dat hij de Hervor-

ming,

(*) De Volmagt en Inftructie voor den Geznnt is te

vindea ia da Bijlagen op gerdes J". ly. ^. 1.7.

M X
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na C. G. niing , welke zij volgden , insgelijks omhelsde , eii

Jaarijiy. dezelve wilde laten leeren en befchermen in het Her-

,

" togdom Luxemburgs hetwelk zijn Vader aan hem

zou fchenken, hij verzocht met hen in verbond te

komen, en tevens hunnen bijfiand in de zaak van

den Godsdienst, welke zoo veel te eer ook in

Frankryk zou worden aangenomen, hoe fpoediger

het verbond tusfchen hen en den Koning zijnen Va-

der gefloten zou wezen. Doch dewijl 's Konings

gedrag openlijk onbeftaanbaar was met deze vleijen-

de woorden, (lelden de Proteftantfche Vorsten wei-

nig vertrouwen in dezelve. Wat er zij van de ge-

voelens van den Hertog van Orleans ^ kan te min-

der met zekerheid gezegd worden , alzoo deze reeds

in het Jaar 1 545 onverwachts , na eene ziekte van

weinige dagen, in den ouderdom van Hechts XXIU
jaren, kwam te overlijden.

Wreed- Wat er van francois zelven voor de Proteflan-

heid ge- ^g^ te wachten was, leerde de droevige ondervinding
pleeü,d , , , • T 7-r^ r 7

tegciide "00'^ ""^ zware vervolging der kvaldenzen ^ van wel-

Hcrvorm- ke wij hier voor reeds gewaagden , maar ook de

M^aux ontzettende wreedheid, welke tegen de Hervormden

van Meaux in het jaar 1540 gepleegd werd. Wij

hebben verhaald, hoe de gemeente aldaar al vroeg

verdreven is geworden , evenwel bleven er nog gods-

dienitige mcnfchen in die ftad overig, die in het

geheim bijeenkoinllen hielden, in een of ander bij-

zonder huis, üf in de eene of andere fpelonk of

eenzaam bosch buiten de (lad. Dus hadden om-

trent 60 Burgers eene kleine gemeente opgerigt , en

gich eenen Leeraar verkozen, pierre le clercq ,

eeu



GESCHIEDENIS. 183

f€n Wolkam mer van zijn ambacht , die voor hen ia C. G.

predikte en op zekere beflejnde dagen het Avond- p-''-ri5i7«

maal aan hen bediende. Dit kon echter niet lang '
..

*

verborgen blijven, voornamelijk toen de gemeente

wel tot 3 of 400 leden aangroeide , zoo uit de ge-

melde (lad als de omliggende dorpen , die in het

huis van etienne mangin, een goed oud man ,

gewoon waren bijeen te komen. Op den Sflen Sep-

tember 1546, werd eene zoodanige vergadering on-

verziens overvallen , terwijl men onder haar bezig

was , het Avondmaal te bedienen . en ten getale van

62 perfonen , zoo mannen als vrouwen , benevens

den Predikant, gevangen genomen en naar Parys

gevoerd, alwaar zij gevonnisd werden , om weder

naar Meaux gevoerd en daar op de markt gefliraft

te worden. Veertien van deze ongelukkigen , en

onder dezen de Predikant , aan zoo vele (laken ge-

bonden, werden aan de vlammen opgeofferd, nadat

aan fommigen van hen de tongen waren uicgefneden,

de overigen werden gegeesfeld , gebrandmerkt , met

ftokdagen mishandeld en gebannen. Het huis van

MANGIN werd met den grond gelijk gemaakt , en daar

ter gedachtenis een Kapelletje gebouwd , in hetwelk eiken

donderdag de Mis zou gevierd worden , tot onderhoud

en posten hiervan werden de verbeurdverklaarde goe-»

deren dezer ongelukkigen beftemd. Den volgenden

dag werd een algemeene omgang , ( Procesjie , ) ge-

houden. Deze Procesfie op de markt gekomen ,

beklom picard , een Leeraar van de Sorbo;:jje , eene

foort van predikftoel , welke men had opgedagen ,

en was onbefchaamd genoeg, om tegen de ter dood

M 4 ge-
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na C. G. gebragten met razen en tieren uit te varen , en het

Jaarisi?. omftaande volk voor te houden, dat men noodza-
tot 1552. , .... , ,.,.,,..,.
,

kehjk gelooven moest tot zahgheid , dat zij , die

daar de llrafFe geleden hadden, tot in den onderden

afgrond der hel verdoemd waren , en dat , indien

een Engel van den hemel daalde, en het tegendeel

verkondigde , men deszelfs getuigenis zou moeten

verwerpen , Ja zoo ver ging 's mans razernij en woe-

de , dat hij zeide: God zou geen God zijn, indien

hy hen niet voor eeuwig verdoemde!

Dood van Niet heel lang daarna, den laatften Maart 1547,
FRANcois overleed Koning franc ois I, na eene regering van

32 jaren. Hij had, flechts eenige weken te voren, de

tijding gekregen van den dood van hendrik VllI,

Koning van Engeland^ welke tijding hem diep ge-

troffen had , dewijl hij , maar weinig jonger zijnde

dan HENDRIK, door deszelfs dood, bepaald werd,

te denken , dat ook de zijne niet ver af kon wezen.

Het volgende verhaal van thuanus (*) is merk-

waardig genoeg , om hier eene plaats te vinden.

PETRUS CASTELLANUS , Bisfchop van Mascon ,

hield de Lof- en Lijkrede op den overledenen Ko-

ning, en zeide onder anderen in dezelve: Dat hij

hoopte, ja voor zich geloofde , dat des Konings

ziel, na een heilig leven op deze aarde, terflond in

den hemel was opgenomen , zonder de zuivering

van het Vagevuur noodig te hebben gehad. Eenige

Leeraars der Sorhonue^ die hem reeds haatten, om-

dat hij den geleerden Boekdrukker robert stefha-

NUS

(*) Hijl. Lihr. III. fd. I 8.
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NüS tegen hen in befcherming genomen had , namen na C. G.

deze gezegden op, als of de Bisfchop weinig geloof ï^^"^^ 5 17»

floeg aan de geheele leere van het Vagevuur , en
_

vervoegden zich ten Hove , om deswegens hunne

befchuldigingen bij -den nieuwen Koning in te bren-

gen. Maar jan mendoza, die een aanzienlijk ambt

ten Hove bekleedde, zeide hun: „ Ik weet, waar-

om gijlieden hier gekomen zijc ; te weten , gij ver-

fchilt met castellanus , waar toch de ziel van

onzen besten Heer frans zich thans wel bevinde.

Maar, dewijl ik hem zeer goed gekend heb, dat hij

altijd van dien aard is geweest , dat hij niet lang op

ééne plaats, al was dezelve vermakelijk en gemak-

kelijk ,
gewoon was te vertoeven ; zoo kan ik ulie-

den verzekeren, dat ik van gevoelen ben , dat hij

niet naar het Vagevuur gegaan is , om zich daar op te

houden, maar op zijn best, om er, gelijk zijne ge-

woonte was, zich in het voorbijgaan een glas wijn

te laten geven." De Leeraars der Sorhonne uit dit

gefprek genoeg bemerkende, dat castellanus ten

Hove gezien was, keerden befchaamd terug en lie-

ten hunne befchuldiging tegen hem varen.

Deze waren de beginfelen der Hervorming in De Her-

Frankryk , waarbij is aan te merken , dat de eerfte
yo^'^^den

Franfche Proteflanten allen overeenflemden , in het rykHuge-

verlaten van de Roomfche Kerk, doch voor het ove- noi^^n §2-

rige niet kunnen gezegd worden , Lutheranen ge-
'^°^ *

weest te zijn, die de Aiigshurgfche Geloofsbelijde-

nis omhelsden; zulke zijn er wel onder hen geweest,

maar doorgaans volgden zij, hetgeen zij oordeelden

waarheid te zijn, zonder zich aan eene eenparige

M 5 be-
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na C. G belijdenis te binden. De nabuurfchap van Geneve ,

Jaarisi/. Laufanne en Jindere lieden, die de leere van cal-
cot 1552.
m VIN hadden aangenomen , benevens den ongelooflij-

ken ijver van dezen grooten man en zijne twee

ambtgenooten farel en beza , had vervolgens

eenen zeer krsichtigen invloed op de Franfche Ker-

ken, zoodat zij, omtrent het midden dezer eeuw ,

allen
,
geene uitgezonderd , in de broederlijke ge-

meenfchap met de Kerk van Geneve traden. Sedert

droegen de Hervormden in Frankryk den naam van

Hiigenooten , welke het eerst gebruikt gevonden

wordt in de Registers der Provincie Languedok, in

eenen Brief van den Graaf villars , die daar het

ambt van algemeenen Stedehouder bekleedde , ge-

fchreven aan den Koning van Franhvjk en gedag-

teekend den uden November 1560. Het is onze-

ker van waar deze benaming haren oorfprong heeft;

wordende dezelve van fommigen afgeleid van eenen

Koning hugo, van wien men in Touraine plag te

beuzelen , dat hij bij nacht rondreed , de menfchen

afklopte en wegvoerde, waarom die naam hugo al-

daar zou betekenen: Menfchen^ die hij nacht over

ftraat hopen ; en vermids de eerfte Proteftanten ,

gelijk de eerfte Christenen , uit vrecze voor vervol-

ging, dien tijd tot hunne godsdienftige bijeenkom-

ften verkozen hadden, zou hun deze fpotnaam Hu'

genooten door hunne vijanden gegeven zijn. Ande-

ren leiden den naam af van eenen hugo aubriot ,

Provoost van Parys , die in het jaar 138 1 als een

Ketter veroordeeld zou zijn. Wederom anderen

meeren, dat zij zelve zich dien naam gegeven' heb-

ben ,
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ben, en dat dezelve flechts eei'.e verbastering zij van na C. G,

het Hoogdüitsch . Eid^emsfen ^ Eedgenooten, het- I^^''^ 517-
ö ' ^ ^ ' .

, , . COC 1552.
welk de benaming was van een gedeelte der mwo- _____

neren van Geneve , die met de Zn'itferfche Kantons

in verbond traden , met oogmerk , om hunne vrij-

heid te handhaven tegen de ondernemingen van ka-

rel III, Hertog van Savoye, — Hunne algemeene

benaming, met welke zij ook buiten Frankryk be-

kend zijn , was die van Gereformesrden , Reformh

of Hervormden,

HENDRIK II volgde Zijnen Vader op in de rege- nrwnRiK

ring. Het eerfte, hetwelk hij verrigtte , was , dat
j^J^°n^^

hij, volgens de begeerte van zijn vader, onderzoek

liet doen naar de Richters van den moord der weer-

looze Waldenzen te Merindol en Kabrieres. Doch

men wist de uitvoering zijner bevelen ligtelijk te leur

te ftellen, zoodat de fchuldigen meestal vrij liepen ,

alleen werd eene gueriiv, Advokaat des Konings

in het Parlement van Provence , die geen' voorfpraak

aan het Hof had , geftraft.

Ondertusfchen ging de vervolging tegen de Her- Vervol-

vormden haren gang. Toen iiendrik in het jaar §'"2 der

, . „ * Hervorm-
1549 zijne intrede in Parys deed , werden eeiiige den.

Hervormden ter draf uitgevoerd en verbrand , en

door hem een Plakaat uitgavaardigd , waarin lüj te

kennen gaf, dat hij den ouden Godsdienst verdedi-

gen en die verderfelijke ketterijen uitreeijen zoude.

Hij werd daar toe niet zoo zeer door ijver voor den

Godsdienst gedreven, als wel door de opflokingen

van DIANA DE poiTiERS, Hertoglu van Vakntinois^

?yne bijzit. Het Plakaat werd in het volgende jaar

155«
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na C. G 1550 vernieuwd , en daarbij eene ftraf vastgefteld

Jaari5i7.
j^g^jj ^^ Regters,' die te nalatig zouden bevonden

r
worden in de Hervormden op te zoeken en te ftraf-

fen; in het jaar 1551 volgde weder een (Ireng Pla-

kaat, toen de Koning in oorlog was met den Kei-

zer , en zich ook tegen den Paus toerustte , opdat

namelijk de Hervormden uit deze gebeurtenis geen

moed zouden vatten , of de Koning befchuldigd

worden, als wilde hij van Godsdienst veranderen.

Wij kunnen alle de voorbeelden der geoefende wreed-

heid hier niet aanhalen , ééne en andere byzonder-

heid aangevoerd te hebben , zal genoeg zijn. Dus

werden er in het jaar 1553 te Lions negen lieden

ten vure verwezen, niettegenftaande de nadrukkelijke

voorfpraak van die van Bern^ op wier kosten vijf

van deze lieden te Laufanne geftudeerd hadden.

Een ander, louis marsac, die in krijgsdienst was,

als hij veel uit de Heilige Schrift aanvoerde, kreeg

van des Konings Bevelhebber dit zonderling befcheid:

„ Dat er maar twee Euangelisten zijn , mattheus

en joANNES ; dat de overigen , als ook paulus ,

flechts lapwerk (C(?»/ö«^x) hebben gefchreven, en, ten

ware de Leeraars der Kerk zoo veel gezag aan paulus

toefchrevcn , dat hij deszelfs Brieven niet hooger zou

achten , dan de Fabelen van Efopus (*)."

In het jaar 1555 beval hendrjk II bij een nieuw

Plakaat, dat de genen , die door eene Kerkelijke

Regtbank om hun geloof veroordeeld waren , ter-

ftond en zonder uitflel ter dood zouden gebragt

wor«

(*) SLEIDAN. Libr. XXV,
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worden, doch het Parlement van Parys weigerde, na C. G.

dit bevel in deszclfs Registers aan te teekenen , als f^afïS'Z»

ftrijdig met het Franfche Regt, lietwelli van vonnis-
^

fen van lager Regtbanken beroep op hoogere vrij-

liet. Het Parlement nam de vrijheid hierbij deze

aanmerking te voegen: Dat de Kerk niet met vuur

en zwaard , maar door onderwijs en leering behoor-

de verdedigd en voortgeplant te worden , dat daar-

om alle zulke geweldige middelen mishaagden , en

ook geene verbetering der dwalenden te wege brag-

ten (*). Evenwel bedaarde de vervolging niet ; in

het jaar 1557 viel het graauw te Parys een huis

aan, alwaar de Hervormden eene vergadering hiel-

den , de Schout op deze beweging aankomende ,

nam 80 mannen en vrouwen, thuanus zegt 120, •

gevangen , terwijl men opzettelijk de oude lasteringen

der Heidenen tegen de eerfte Christenen, vernieuwde

van fchaamtelooze ontucht , kindermoord enz. en

alhoewel door openlijke verantwoordingen , wel-

ke ook aan den Koning gezonden werden , de

valschheid en ongerijmdheid van deze uitflirooifelen

werd aangetoond , werd nogtans het vonnis des

doods , op last van den Koning , niettegenftaande

de tegenkanting van het Parlement, tegen deze on-

fchuldige lieden uirgefproken , en ingevolge van het-

zelve velen verbrand , terwijl fommigen de uitvoering

van het vonnis met geld afkochten.

Zelfs beproefde men in het jaar 1558, om de In- Poging,

quifitie in te voeren, hebbende de Paus reeds -drie
*^°^ '^'^ ^°'

Kar-

C*) SLEiDAN. Lilt; XXVir.
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na C. G. Kardinalen tot Geloofsonderzoekers in Frankryk be-»

Jaarisi;. uoemd. — Dit ontwerp had echter geen' voortgang,

''_ door den tusfcheinnvallenden oorlog met Spanje^ en

qiiifide in om andere redenen; zelfs werden door het geheele

' Rijk fteeds nieuwe Gemeenten der Hervormden ge-

lucht, en de Hervorming door mannen van aanzien

beleden. Wanneer er over eenen vrede tusfchen de

beide Koningen gehandeld werd , waarbij granvel-

LE en de Kardinaal van Lotharingen de onderhan-

delaars waren , gaf de eerstgemelde aan dezen laat-

llen, ten bewijze, hoe zeer Frankryk met ketterij

befmet was, te kennen, dat andelot , Bevelhebber

onder het Voetvolk, Broeder van den Admiraal de

coLiGNY, aan zijnen Broeder een Boek had gezonden

tegen de Mis. andelot hier over door den Koning,

bij wien hij in hooge gunst ftond , onderhouden zijn-

de , antwoordde rondbordig , dat de Mis , als een

offer voor levenden en dooden, hoonende zij voor

het eenig offer van Christus , en een verfoeijelijk

verdichtfel, uit menfchelijk welgevallen verdicht, of

gelijk thuanus in het gemeen vermeldt, hij ant-

woordde den Koning naar de leere van calviNj

maar niet naar den wensch des Konings. d'ande-

LOT werd in hechtenis genomen, maar kort daarna

echter weder in des Konings gunst en in zijnen post

herfleld.

Eenige Nadat de vrede met Spanje gefloten was ^ deed

men^sle-
^^ Koning , wien men aangebragt had , dat zelfs

den in fommige leden van het Parlement van Parys niet

hechtenis afkeerig waren van de Hervorming , in perfoon in

het Parlement verfchenen zijnde , naar de waarheid

hier
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hier van onderzoek ; eenige Parlementsleden waren na C. G;

nu oprent geiioeff, om den Koning onder het oog K'^risi/,

r r • 1 .
^ot 1552.

te brengen , dat men met de firafoeienmgen behoor- ___
de op te houden , en dat er ceiie algemeene Kerk-

vergadering behoorde zamen te komen , opdat men

zeker ware, wat men voor Ketterij te houden had.

De Koning , over deze vrijmoedigheid vertoornd

,

deed terftond anne de bourg , een' uitmuntend

man, louis du four , ant. FUiMeE , paul de

Foix en andere leden van het Parlement in hechte-

nis nemen, voornemens zijnde, hen ten ftrengfte te

doen ftraffen; anne de bourg werd door den Bis-

fchop van P^O'; , wien de Koning deze zaak, (Irijdig

met de voorregten van hetparlement, had aanbevolen,

ter dood veroordeeld , terwijl de Koning nieuwe be-

velen aan al de Parlementen van het Rijk het af-

gaan, dat zij de vervolging ten fterkfte zouden door-

zetten , onder bedreiging , dat zij anders zelve de

draf zouden moeten ondergaan.

Doch de Koning werd fpoedig gefluit in den loop D.ood van

van zijne hevige vervolging, daar hij, in 1559, in
"^'"''0^-"'

eenTournoifpel, door het breken van eene Lans , met *
-

.. .

den Graaf van mongomery, waar van hem een fplin-

ter door het vizier van zijn' helm in het oog vloog,

gevaarlijk gewond werd , waaraan hij , onder de hevig-

fte pijn, overleed. Men verhaalt , volgens thuanus,

dat hij gezegd zou hebben: Dat hij vreesde, tegen

de Raadsleden eenige onregtvaardigheid begaan te

hebben, doch deze Gefchiedfchrijver durft voor de

waarheid hier van niet inftaan. Zeker is het, dat

de Koning te voren onder vervvenfchingen gezegd zal

heb-
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na C. G. hebben: Dat hij de bourg met zijne oogen zou zieiï

Jaarisi^. verbranden

!

.
* Evenwel ontkwam de gemelde waardige man den

ANNE Da dood niet; dewijl hij reeds door den Bisfchop van

verbmd. ^^^^^ ' ^^^^"^ gezegd is , veroordeeld was ,
en

zijne vijanden de voltrekking van dit vonnis ver-

haastten. Om den dood te ontgaan, had hij eene

Geloofsbelijdenis op raad zijner vrienden ingeleverd j

die ten minfte dubbelzinnig was , maar hij herriep

dezelve weder, en gaf eene andere breedvoerige en

duidelijke over, waarop hij in dat Jaar 1559 nog

verbrand werd , onder het herhalen dezer bede :

5, Mijn God verlaat mij niet, opdat ik u niet verlate!"

In het gaan naar de flrafplaats , zeide hij tegen het

Volk: „Ik ben hier niet als een flruikroover of

moordenaar, maar alleen om den wil van het Euan-

gelie ;" boezemende aan velen de gedachte in , gelijk

MEZERAY zegt, dat het geloof, hetwelk een zoo

eerlijk en bij uitftek verftandig man beleed , niet

kwaad kon zijn. De overige met hem gevangene

Parlementsleden werden wederom in vrijheid gefteld.

Eerftena- Te midden van de woede der vervolgingen waren

tionale nogtans de Gemeenten in Frarikryk in getal dage-

der rie^r-
^^^^^ toegenomen en ingerigt , naar het voorbeeld

vormden, der Kerkenorde, welke calvin te Genere had inge-

voerd. Deze Gemeenten hielden, nog bij het leven

van Koning hendrik II, in het jaar 1558, met

verachting van alle vreeze des doods, hare eerfte

nationale Sijnode te Parys , in welke antoine sa-

DEiL, Leeraar der Paryfche Gemeente, Voorzitter

was, en in het jaar 1559 in dezelve ftad , onder

het
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het Voorzitterfchap van frans morell. In dezel- na C. O,

ven beraamden zij hare Kerkeorde en tucht, en ont- Jï'nri5i7«

wierpen eene algemeene Geloofsbelijdenis der Fran-
*

fche Kerken,

Door den dood van Hendrik II verviel de kroon Stantvan

van Franknk aan deszelfs oudftenZoon, franc ois 'Ji-'"^^'^*•^ '
dienst on-

II, een' jong Vorst, zwak van ligchaam en van ^^er fran»

geest, waarom zijne iNloeder katharina de isie-coisII»

Dicis het bewind van zaken in handen nam. Onder

de regering van hendrik II. had de Familie van

GUISE uit het Huis van Lotharingen zich den voor-

naamfiien invloed in de regering weten te verkrijgen;

de hoofden van dit gedacht waren zes in getal ,

hoewel flechts de beide eerften moed en krachten

hadden , om iets te kunnen ondernemen ; frans ,

Hertog van guise, deKardinaal van lotharingen^

de Hertog van aumale, de Kardinaal van guise,

de Marquis d'elboeuf, en de Groot-Prior. De

Prinfen van den bloede, naijverig over dezen invloed"

der Guifen^ maakten eene tegenpartij ten Hove uit;

deze waren : antoine , Koning van Navarre ,

LOUIS , Prins van Condi , de Hertog van MontpeU"

fier , de Prins van de la Roche fur Ton, Onder de

vrienden en aanhangers van dezen telde men den

Admiraal de coligny, en deszelfs Broeder, bene-

vens zijn' Schoonzoon teligny en andere voorname

mannen. De Koningin Moeder, eene listige en

ftaatzuchtige vrouw, vond in het eerst geraden , de

Guifen te vleijen, die, uit Staatkunde, ten einde

het Spaanfche Hof, den Paus en de magtige Gees-

telijkheid voor zich te winnen , zich aan het hoofd

HfiRV. II. N der
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m C. C. der Roomschgeziiiden Hielden , en in de tegenwoo^-

Jaarisr? ^\gQ inristins der Roomfche Kerk gecne verandering
'®^ 1552

o ^

,
wilden toelaten; ook meenden zij, door het vervol-

gen der Hervormden, de partij van co^Dé of der

Prinfen te zullen onderdrukken. Deze integendeel

moesten roet de Hervormden zich verflerken, en dis

naauvver aan zich verbinden. In den grond echter

was het toenmalige Hof in een diep verderf van ze-

deloosheid gezonken; de Admiraal coligny en ziju

Broeder waren genoegzaam de eenigen onder de

bovengemelde hoofden der partijen, die gevoel voor

waarheid en regt hadden behouden, en de nieuwe

leer niet alleen met den mond beleden , maar ook

met der daad beoefenden. Overigens werd de Staat-

zucht gehuld in het kleed van ijver, voor den

Godsdienst, en de hevige bevtregingen en fchokkcn ,

welke Franh'^k in de volgende jaren op ^^x\. rand

van het verderf bragten , door Burgeroorlogen , had-

'den haren oorfprong ruim zoo veel in de verfchll-

lende partijen en beginfelen der Staatkunde , als van

den Godsdienst.

Ondertusfchen werd te Nantes eene zamenfpan-

ning gefmeed tegen de Gutfeu , om dezen van hun

gezag te ontzetten, en den Koning uit hunne magt

en invloed te verlosfen, en hen voor de Staten van

het Koningrijk te regt te (lellen. Dit ontwerp aan

de Guifen ontdekt zijnde, voordat het werkftellig

kon gemaakt worden, voerden zij den Koning naar

Amboife^ hetwelk een fterk Kasteel had. De za-

xnengezworenen befloten nogtans hun oogmerk uit

te voeren , en trokken gewapend naar Amhoife , doch

zij
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zij werden overvallen , gedeeltelijk gedood , velen ge- a'2 C. G.

vanden genomen , en alien verflrooid. Vekn der ge- 1^211517,

vangenen weraen als oproermakers ter dood gebragt, .

eenigen onthoofd, anderen uit de venders van het

Kasteel opgehangen , anderen in de Rivier gewor-

pen.

Déze oprtand had evenwel dit gevolg , dat de

Cuifen met de Hervormden een' tijd lang zachter te

werk gingen , de Kardinaal van Lotharingen liet zich

met fommige Euangeliedienareu in gefprekken in, in

hoop, dat hij hen dus van de zijde van coNDé

zou aftrekken. Ook werd er een Koninklijke Staats-

raad gehouden, in welken gehandeld werd over de

noodzakelijkheid eener Hervorming, over het bijeen-

roepen ecner nationale Kerkvergadering; indien eene

algemeene geenen voortgang zou hebben. In dezen

Staatsraad fpraken jean monluc, Bisfchop van Va^

ientinoiSj charles bjazellac, Bisfchop van ^7s«-

«e, en inzonderheid de Admiraal gaspar de co-

LiGNY rondbordig, ook leverde de laatfte bij den

Koning tv^^ee verzockfchriften in, uit naam der ge-

loovige Chnstenen , die door het Rijk vcrfcrooid

waren, daarbij verzekerende, é.^ zij zich, meer daii

50,000 (lerk, voor den Koning zouden vertoonen ,

indien deze zulks begeerde, tiet befluit, door de.-

zen Raad genomen , behelsde , dat men eene verga-

dering der algemeene Staten des Rijks bijeenroepen,

en indien men geene algemeene Kerkvergadering koii

verkrijgen , eene Nationale houden zou , en dat on-

dertusfchen alle vervolging en IlraC^cn zouden llil-

N » ftaan.
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na C. G. ftaan, uitgezonderd tegen de genen, die de wapf-
Jaar 1 517 j^^^ opgevat, en opftand aemaakt hadden.
tot 1552. ^

Ondertiisfch^n fielde de Prins van ConJé alles in

BEZA het werk, om de Hervormden, die geene ftaatkun-

ontboden ^^ ^^" ^^^ verwijderen kon , te verflerlvcn en naau-

aanhet wer aan zich te verbinden. Tot bereiking van dit

Hofvsn
QQ^merk , zou niets meer hebben kunnen dienen ,

iVavarre. 05
, ^ .

dan dat hij zijnen zwakken beüuiteloozen Broeder

ANTOiNE, Koning van Nayarre , ook voor de nieu-

we leere won. De vrouw van dezen Vorst, jeanne

d'albret , was eene ijverige voorfianderesfe van

dezelve, zoodat zij eenmaal, wanneer men tot haar

fprak, om, voor het uitwendige, in de Misfe te

gaan, met levendigheid het heldhaftig antwoord gaf:

,, Zoo ik in mijne ééne hand mijn Koningrijk iV^-

„ varre, en in de andere mijnen Prins, (haren

5, Zoon , namnals hendrik IV , ) kon houden , ik

„ wierp eer beide in zee , dan dat ik in de iVJisfe

„ ging." Maar de Koning van Navarre voedde

zich met de hoop, dat hij dat gedeelte van zijn

Koningrijk , hetwelk aan de andere zijde der Pyte-'

jje'éfj lag, en hetwelk ferdinand de Katholieke naar

zich genomen had, wederom zou krijgen
, gelijk

FiLiPS II hem in die hoop vcrflerkte, indien hij het

Roomfche Geloof bleef aanhafigen.

Als ANTOiNE eens , in een' regt boozen luim ,

wegens de misleidingen van filips , zich te Nerac

bevond, drong de Prins van Condé benevens de

Koningin bij hem aan, dat hij den beroemden Her-

vormden Redenaar theodore de beze uit Cenevt

te
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te Nerac bij zich zou ontbieden, en als hij daar in ns C. G.

fcheen toe te ftemmen , ontboden zij beza naar J^^'"^5ï7«

Nerac ^ verzockends tevens aan den Raad xtQenevs^
, .

om BEZA verlof tot deze reis te geven, beza, hoe

gevaarvol ook deze reis midden door Frankryk voor

hem ware , ondernam dezelve echter ' in het jaar

1560, en kwam gelukkig te N'crac aan, alwaar

hij door zijne welfprekendheid wel den Koning ver-

baasde, maar echter denzelven niet voor de hoofd-

zaak winnen kon.

THEODORUS' BEZA of DE BEZE , Opdat wij den THEOD,

Lezer dezen beroemden man een weinig nader lee-
'^^^^'

ren kennen, werd den 24n:en Junlj 1519 te Fezelai^

eene kleine maar verfterkte ftad in Bourgogne ,

waar zijn Vader Baljuw was ,
geboren. Zijn Vader

fchijnt een braaf man , maar nnch geleerd , noch r^
geweest te zijn; zijne Moeder was eene zeer moe-

dige, en wel onderwezene vrouw, die door hare

bedrevenheid in de Genees- en Heelkunde voor de

bewoners van hare kleine ftad zeer weldadig werkte.

Van de beide Ooms van den jongen theodorus

was de één Lid van het Parlement van Parys , de

ander Abt van Froidmorts ^ beiden zonder kinderen.

De Parlementsraad nam hem , rog een zuigeling

zijnde, met toeiteraraing zijner ouderen, tot zich ,

om hem als zijn' Zoon op te voeden. Zijne Moe-

der bragt hem zelve naar P^.rys , en (lierf, voordat

hij nog den ouderdom van drie jaren bereikt had.

In December 1528 werd beza door zijnen Oom
nnar Orieans gezonden , om bij den geleerden mel-

CHiOR woLLMAR opvoeding en onderwijs te ont-

N 3 van-
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na C. G. vangen, die hem ook met zich naar Bourges nam,
Jaari5i7, ^qq^ }jj[j derwaarts beroepen werd, om de Griekfchs

-
' Taal te onderwijzen. In Bourges leerde beza Cal-

vin kennen, en ontving van dezen en van woll-

MAR zelven zuiverder begrippen van den Godsdienst.

Ondertusfchen was de omgang met calvin toen

van geen langen duur, dewijl calvin zich kort

daarna naar P^fjj begaf, en vervolgens, gelijk wij

in zijn leven gezien hebben , Frankryk ruimen

moest. woLLMAR werd in het jaar 1535 naar Tu-

iingen geroepen, en daar ais Wiirtemhergfche Raad

aangefteld. Deze zou gaarne zijnen kvveekeling heb-

ben medegenomen , maar deza was door te fterke

banden ann zijn vaderland verbonden, en bleef in

Frankryk,, en bij de oude leer. Op begeerte van

zijnen Oom keerde hij naar Orieans, om daar in de

Regten te ftuderen. Hier begon beze zijnen aanleg

als Dichter te openbaren , en verwierf zich daardoor

de achting en kennis der aanzienlijkfle mannen te

Orieans ; deze kennis kan op zich zelve genoeg

reeds bewijzen , dat beza zich te dezen tijde geens-

zins aan lage losbandigheid heeft overgegeven, gelijk

zijne vijanden hem afgefchilderd hebben , offchoon

hij hier niet zoo flreng van zeè^n was , als nader-

hand in Gcnevc. Hij vervaardigde hier te Orieans

het grootfte gedeelte dier losfe Dicbtftukken, welke

hij, in rijper jaren, heeft afgekeurd. Na een ver-

blijf van vier jaren keerde hij naar Parys terug

,

waar hem de fchitterendfle uitzigten geopend wer-

den. Jong en fchoon zag men hem overal gaarne ,

li'y verkeerde in de luifterrijke kringen van het Hof,

om-
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omjTJ'ven door ligtzinnige Jonge adelijken. Het was nn C. G.

dus niet te verwonderen, dat hij, gedurende ver- I^^'^^^T'-

fcheidene jaren, niet dacht aan de belofte, v/elke hij .

*

aan zijnen leermeester wollmar had gedaan, van

zich naar Duïtschlr.nd te zullen fpoeden. Ooit zoch-

ten hem de Geestelijken voor hunne Kerk aan,

„ Nooit echter," fchreef hij naderhand aan woll-

MAR , „ heeft God mij zoo ver laten afdwalen , of

„ ik zuchtte meermalen over mij zelven, en behield

5, mijnen vvensch, om het Pausdom eena eindelijk

,, geheel te verwerpen." Bij den ledigen tijd, wel-

ken hij hier te Parys had, maakte hij zich door de

uita;nve van 7A]x\^ po'émata juveniHa^ als een* voor-

treffelijk Latijnsch Dichter bekend , welke hij , eer

hi] Parys verliet , op verzoek van wollmar liet

herdrukken. Ondertusfchen hebben hem deze /»-

venilia veel verdriet veroorzaakt , zoodat hij , hoe-

wel vergeefs , naderhand gezocht heeft , dezelve

geheel te verdonkcren. Zijne vijanden maakten

er gebruik van , om zijne zeden en gedrag aller-

zwartst te maken, en zelfs hem de vlek van de

fnoolfte en den mensch onteerende misdaad aan te

wrijven. Doch om uit deze gedichten dit belluit te

trekken, moet men een Monnik zijn als claude de

XAiNTES, Zoo BEZA in ccne andere , dan onbe-

vlekte betrekking gellaan had met audebert , dien

hij zoo hartelijke vriendfchap toedroeg, hoe had dan

deze, destijds Advokaat voor het Parlement te Pa-

rys^ naderhand Pfeüdent van het Parlement te Or-

ham, de algcmeene achting, ook na dat zijn vriend

N 4 tot



ftoö KERKELIfKE
na C. G. tot de partij der Ketters was overgegaan , kunnen
Jaari5i7.

blijven genieten ()?
tot 1552. •' ° ^ '

I

Te midden zijner verftrooijingen in de lioofdftad,

vatte BEZA liefde op voor een deugdzaam meisje,

hetwelk dezelve niet dan op eene eerlijke wijze dul-

den wilde. Hij begaf zich met haar in den echt,

maar heimelijk, doch met belofte, om , zoodra de

omftandigheden zulks zouden gedoogen , het huwe-

lijk bekend te maken, waarin hij ook woord heefk

gehouden. Deze vrouw bragt hem van zijne jeug-

dige ligtzinnigheid af, waarbij kwam , dat hij in het

jaar 1548 eene zoo gevaarlijke ziekte kreeg , dat

men

(*) Hoe verfoeijelijk fleclit is het dan, dat men, na

twee en eene halve eeuw, zulk eene lastering durft her-

halen? De boven Bi. 28. ook gemelde lanthier, (Lrs

Fo^agews en Suisfe , IVde Brief, of de Reizigers in Zwitfer-

land. I Deel, BI. 15.) fchrijfc: „ Men fi:'reekt hier te Geneve

„ dikwijls vaii farel, van calvyn en van tueodorus

„ BEZA, maar men zegt niets van de Verzen, door dezen

„ laatften in zijne jeugd vervaardigd. Awplector hunc

„ et illaui.''^ — Het aanhalen van zulk eenen enkelen

regel, zonder verder iets meer van den beroemden man

te zeggen, — is het iets anders dan de boosaardigfle en

geheel ongegronde aantijging in de gedachten te herroe-

pen? Vraagt te regt met verontwaardiging een Onge-

noemde in è.Q.\\ Recenfent , ook der Reccnfenten, IV.

Beel , Bladz. 4''. wijzende verders op sai.de.xi's Oiia

Theol. L. I. Excrc. VIII. §. 24. />, 16.4. iRIen zie ook

öAYI^e; V. AUDEBenT en beza.
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men aan zijn leven -wanhoopte. Hij meende in de- na C. G,

ze ziekte eenen wenk der Voorzienigheid te zien ,
]^^^^5^7'

1 J TT ^<^^ ^553»
en deed eene gelofte , om de ftrenge zeden der Her-

,

vormde Kerk, te gelijk met hare leer, aan te nemen,

en zich tot zijnen Leermeester te begeven. Hij trad

met zijnen vriend crispin in onderhandeh'ng , om
eenen boekhandel te Geneve te beginnen, en om de

daartoe benoodigde penningen te vinden , verkocht

hij verfcheidene van zijne Prebenden, waar over zij-

ne vijanden vervolgens niet nalieten , hem verwijtin-

gen te doen. Den asflen October 1548 reisde hij

met CRISPIN naar Geneve, alwaar calvin hem be-

woog, om zijn voornemen omtrent eenen boekhan-

del te laten varen, en zijne talenten ten nutte der

Kerk te hefteden. Hier op vertrok hij naar zijnen

Leermeester wollmar te Tiibingen. Doch als er

intusfchen te Lmifanne eene Hoogleeraarsplaats in

de Griekfche Taal opengevallen was, en men dezel-

ve gaarne aan beza wilde opdragen , bewoog cal-

viN dezen , hoewel niet zonder moeite , om dezelve

aan te nemen. Nu leide be^a zich met ijver toe

op de Hebreeuwfche Taal , en koos het Nieuwe

Testament, benevens andere Schrijvers, tot het on-

derwerp zijner voorlezingen. Ook hield hij in de

Franfche Taal voorlezingen over den Bn'ef aan de

Romeinen, Van dezen tijd af deed calvin niets

zonder beza; deze laatfte waagde het in het jaar

1550, als Keizer karel V. te Jugsburg eenen

Rijksdag befchreven had , dien Keizer een ge-

fchrift te overhandigen, hetwelk een ontwerp bevat-

te om de verfchillende partijen in den Godsdienst te

N 5 ^ be-
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na C. C. bevredigen ^ ( de pace Chrhtianarwn Ecclejlarum

Jaar 15 17. cinfiituenda confiUum ad S, Cafaream Majestatetn
tot 1552. „....-, .

,
et Romant tmpem Status Augustae congregatos,^

BEZA vereenigde zich voorts zoo naaiiw met cal-

VIN , dat hij deel nam in al de gefchillen , in welke

deze was ingewikkeld , en hem in alles de hand

bood , in zijne moeijelijkheden met hieronymus

BOLZEC , die de Pehgiaanfche gevoelens tegen cal-

VIN waagde te verdedigen; hij nam ook de verde-

diging van CALVIN op zich in de zaak van mich.

servj;tcs, en fchreef zijne Verhandeling: de hae-

reticis a magisiratu gladio puniemlis^ (dat de Ket-

ters door, de Overheid met het zwaard geftraft moe-

ten worden,) welke zoo veel tegenfpraak heeft on-

dergaan, en over welke wij in het vervolg gelegen-

heid zullen vinden, om iets naders te zeggen. Se-

dert was BEZA ijverig bezig, in de verfchillen tus-

fchen de Lutherfchen en de Zivitfers , over het

Avondmaal, om, ware het mogelijk, de eendragt

en vrede te vestigen. Zijn ijver en geleerdheid maak-

ten hem zoo geacht bij calvin , dat deze hem ui

het jaar 1559 den post van Rector der nieuw opge-

rigte Hoogefchool te Geneve deed opdragen. Hier

onderwees hij, nevens calvin, de Godgeleerdheid,

en nam fpoedig daarop ook nog eene Predikants-

plaats op zich. Na den dood van calvin was hij

deszelfs opvolger , en bleef aan het fpits van alle

Hervormde Kerken. Hoe edel en zuiver zijn ijver

voor de Wetcnfchappen en den Godsdienst was »

bewees hij als Rector der Akademie, in zijnen ou-

derdom zeivyn. In het jaar 1580 tot 1590 hadden

de
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de tijdsomrtandigheden den Staat van Geneve zoo na C. G,

achteruit gexet, dat de uitputting der (ladskas denl^^'"5i7.

Raad noodzaakte, eerst eenige Hoogleeraars te ont- .

(laan , en vervolgens het Hoogleeraarsambt in de

Hebreeuvvfche en Griekfche Talen , gelijk ook dat

der Regtsgeleerdheid en Wijsbegeerte geheel af te

fchalFen. Thans trad beza alleen voor allen op :

Hij hield niet alleen zijne voorlezingen , voor v^^elke

men hem niet meer betalen kon , zonder betaling ,

rog ftseds voort, maar nam ook het werk der open-

ftaande plaatfen gaarne en gewillig op zich. Dezen

last droeg hy zoo lang, tot dat hij uit Engeland

,

waar bij, omftreeks dien tijd, aan de Akademie van

Cambtidge zijnen kostbaren Codex der Euangeiien

fchonk , eene aanzienclyke onderdeuning in geld voor

zijne Akademie ontving, waar door da Raad in flaat

werd gefield , om de plaatfen , die hij tot dusver

vervuld had, weder door nieuwe Hoogleeraaren te

bezetten.

In het begin reeds van dit zijn verblijf te Geneva

voltooide hij het verdienftelijk werk , hetwelk hij te

Laufanne had begonnen, om de Franfche berijming

der Pfalmen , welke clement marot ondernomen

had, te vervolgen en te voltooijen. Niets bevorder-

de de fpoedige uitbreiding der Hervormde Kerk in

Frankryk meer , dan deze Plalm - berijming , die

overal werd gezongen , en die de Koningin van

t^'rankryk niet alleen zelve gaarne zong, maar ook

door den Bisfchop monluc zelven aan het Hof

openlijk werd aanbevolen. De eerfte volledige uit-

gave derzelve verfcheen in het jaar 15Ö0 te Lions

met
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na C. G. met Koninklijk Previlegie in liet licht. De naam
Jaari5i7.

^jjjj ^^^a werd alom, waar men Fransch fprak of
cot 1552. , , , ^
_____ zong, bekend, zelfs de Koningin katharina de

MEDicis leerde beza, over wiens godgeleerde ken-

nis zij niet wist te oordeelen, als Dichter hoogach-

ten. Deze roem van beza mengde hem eerlang in

de zaken der Hervormden in Frankryk , alzoo de

Grooten , die de zaak der Hervorming gunftig wa-

ren, fpoedig inzagen, dat deze Godgeleerde tevens

geen ongefchikt Hoveling was.

De verrigtingen van beza , ten voordeele der Her-

vormden 'm Frankryk ^ hier voorbijgaande, om die op

hare plaats te melden , zeggen wij thans alleenlijk

,

dat BEZA , terdond na den vrede van Orleans , tusfchen

de Gtdfen en de Prinfen van den bloede gefloten ,

in 1563, naar zijn vreedzaam Geneve fpoedde , al-

waar zijne tegenwoordigheid te noodiger was, uit

hoofde van den zwakken ftaat van calvins gezond-

heid, welken grooten man beza in het jaar 1564

opvolgde, hoewel niet zonder het diepfle gevoel

van het zwaarwigtige van dezen post ; offchoon

CALVIN zelf hem tot zijnen opvolger verzocht had

als Voorzitter van den Geestelijken Raad, die te-

vens de ftrengfte Regtbank der zeden uitmaakte

»

(als moderateur des affaires ecclefastiqiies ^^ zoo

verzette zich beza , wiens ziel geene eerzucht ken-

de, daartegen, en verzocht openlyk daar van ver-

fchoond te zi'n. Eindelijk wisten zijne ambtgenoo-

ten hem te misleiden. Men werd het met hem

eens, dat deze waardigheid voortaan, om het jaar,

zou afwisfolen, en hij liet zich voor dat Jaar ver»

kie-



GESCHIEDENIS. 005

kiezen ; doch nu verkoos men hem alle jaren op na C. G.

nieuw, tot in het jaar 1580, wanneer hij het, door '^^"5'^'

herhaalde voorRellingen , zich tevens op zijne hooge -

jaren beroepende, eindelijk zoo ver bragt, dat men

hem dezen moeijelijken last ontnam , en deze waar-

digheid wekelijks door een' ander deed bekleeden

,

waar door echter het gev/igt en de invloed derzelve

tevens meer en meer afnam.

Onbegrijpelijk groot was de zorg en ijver, welken

BEZA beficedde, om de belangen der Kerk te behar-

tigen; niet alleen door de leere van calvin te ver-

dedigen tegen bijzondere perfonen, waar in hij zelfs

door zijnen ijver fomtijds de palen der gematigdheid

en verdraagzaamheid te buiten ging, zoo als in zij-

nen twist met bernard ochino en sebastiaan

CASTALio, maar ook door zijne pogingen voor de

rust en vrede van de Kerken in Folen ; terwijl in-

tusfchen dringende zorgen te huis en in Frankryk

hem bezig hielden , daar oorlog ,
pest en inwendige

gefchillen het noodig maakten, dat hij al zijn gezag

befteedde , om de eenheid der leere en der tucht te

bewaren , en het ongeluk zijner geloofsgenooten te

verzachten. Zoo zorgde hij voor de veiligheid van

Genere^ toen het leger, hetwelk de Hertog vanv^/^^

naar de Nederlanden voerde , in de nabijheid van

die ftad doortrok; toen de oorlog in Frankryk in

het Jaar 1507 weder was uitgeborsten , (lelde hij alle

vlijt in het werk, om de ongelukkige vlugtelingen

uit dat land veiligheid en zoo veel mogelijk een

goed onthaal te Geneve te bezorgen, niettegenftaan-

de hij verfcheidene keeren de ondankbaarheid der

men-
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na C. G. menfchen ondervinden moest , voornamelijk van een*

Jaarisi/. geleerd Jurist charpentier, vvien hij een Hoog-
toc 1552.

^ ^ 5 J o

».«.«. leeraarsplaats in de Regten bezorgde, en geld leen-

de, hetwelk j3EZa zelf bij anderen te leen had moe-

ten opnemen, en v»^aar door hij in de grootfte ver-

legenheid geraakte, toen charpentier hem niets

terug betaalde. Ja deze ondankbare, naar Pnrys te-

rug gekeerd, bood zich daar aan, om de gruwelen

van den St. bartels nacht te verdedigen, en voer

in een gefchrift hevig tegen eeza uit, dien hij als

den ftichter van alle onheil befchreef ; waarop r>EZA

echter nie^s antwoordde , dan dat hij hem eens , in

het voorbijgaan, eenen cmdankbaren noemt, toonen-

de dus, dat de bijzondere hem aangedane beleedi-

gingen hem minder in drift deden ontfteken, dan de

zaak der Kerk.

Zijn Broeder, die na den dood zijns Vaders,

Baljuw van Vefelai was geworden, kwam, toen die

Had door de Rooraschgezinden bij verrasfing inge-

nomen vras , naar Geneve vlugten , alwaar beza
j

hem in zijn huis vriendelijk ontving; maar kort daar

na , nog in hetzelfde jaar , (lierf hij aan de pest

,

welke toen te Geneve woedde. Zoodra Vefelai door

de Protefianten herwonnen was, begaf beza zich

in allerijl derwaarts, om voor de kinderen van zij-

nen Broeder het overfchot van hunne bezittingen te

redden. Bij deze gelegenheid hoopte hij ook zijne

Zuster, die zich in een Klooster begeven had, over

te halen, om met hem naar Geneve te gaan, of ten

minde haar Klooster te verlaten. Maar zij wilde

zich tot het een noch ander laten bewegen.

De
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De bloedige oorlog was iii Frankryk naauwelijks na C. G,

door eenen bedrieffeliiken vrede geëindigd , of de Fran- J23ri5ï7,
c> X

^^^ j 552.
yc/^^ Kerken liepen gevaar door inwendige verdeeldheid ______

'

over de Kerketucht gefcheurd te worden ; de edele be-

fchermller der Hervormden , de Koningin van Navarre ,

deed , ten einde de eenoragt te bewaren, eene Synode

te Rocliclk bijeenkomen , en beza liet zich door haar

bewegen , om zich derwaarts te begeven , en het was

op zijn raad, dat men de beflisfing van het verfchil

uitftelde, tot het eerstkomende algemeene Sijnode ,

hetwelk men befloot te Nismes te houden. Meer moei-

te kostte het hem, de eenigheid tusfchen ^Q.Franfch&

«n Zwitferfche Kerken op dit Sijnode te Rficbelle te

bewaren. De Franfchen wilden in de belijdenis

hunner Kerken, bij het artikel van het Avondmaal,

gevoegd hebben de woorden: het Ugchaam des Hee-

ren zelfftandig ^ (^fuhjiantialiter ^^ ontvangen. Dit

was dep Zwitfers ^ bijzonder die van Zurich^ en

allermeest den ouden bullinger , zeer tegen de

borst. Na vele moeite gelukte het aan 'beza, beide

de partijen tot vrede over te halen. Men merkt aan

,

tot eene blijk, hoe talrijk de Hervormden te Ro-

chelle waren, dat na het afloopen van de Sijnode

10,000 menfchen het Avondmaal gebruikten.

Een donker voorgevoel van den ramp der Keiken

in Frankryk vervulde thans de ziel van beza, die

te Getteve was wedergekeerd , toen de valfche ka-

THARiNA DE MEDicis de Grooteu van de Her-

vormde partij, door hare vleijerijen, aan het Hof

zocht te lokken. Hij beproefde alle zijne welfpre-

kendheid, om den Admiraal van daar terug te houden
;,

maar
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na C. G. maar deze hield zijnen vriend voor al te vreesach*

J^J"^'^'
tig, en ging den dood te gemoet. De vrees vail

««_ BEZA vermeerderde, toen zijne vriendin , de be-

fchermfter der Hervormden, de Koningin van Na-
yarre^ ftierf. Maar toen hij vernam, dat men ha-

ren Zoon
, ( HENDRIK IV, ) met eene Roomfche

Prinfes in het huwelijk wilde doen treden , kon hij

zich niet bedwingen, aan den jongen Vorst eenen

vaderlijken vermaningsbrief te fchrijven (*), welke

gedagteekend is uit Geneve den loden Julij 1570.

De nacht van Sr. bap«.tholoi\jeus bevestigde maar

al te fchrikkelijk het voorgevoel van beza.

BEZA was geheel niet bijgeloovig, evenwel deden

dit gruwelftuk, de gevolgen, welke men daar van

kon voorzien, en de angüige bekommering van alle

braven, met édn woord, de treurige tijdsomdiandig-

heden, hem, uit eene in het jaar 1572 ver-

fchijnende Komeet, vermoeden , of niet het einde

aller dingen , en de laatfte toekomst van jezus ,

thans aanftaande was, en hij wenschte, aangaande

dit verfchijnfel , de meening der Astrologisten of

Starrendöiders nader te verdaan (f). Deze gedach-

te maakte hem evenwel niet traag in het doen van

al wat hij maar kon. Zijn huis ftond open voor

de vlugtende Leeraars van zijne Kerk; zijne Predi-

katien en verzoeken bewogen die van Geneve, om

de ongelukkigen op te nemen en te verzorgen ; de

(*) nEZA Epist. 74.
°^^^'

(t) Epist. LXXIII. pag. :i$2. Poem, Bezae pag. 194.

Edit. Ha;i. ic. Vergelijk schlosser het leven van beza

Aanhangfd Bladz. 31^-322.
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milde giften, welke hij uit Duitschland, Engeland^ ria C. G.

Schotland tn Zivitferlnnd ontving, ftelden liem 'v,\\^^-^^S^7*

ftaat, om drie jaren lang eene menigte geviugte Pre-

dikanten te onderhouden. Hij trachtte ook door

Brieven de Duitfche Vorsten op te wekken , om de

Franfchen te helpen, en bewerkte zelfs in het jaar

1574 een verdrag van bijitand en hulp tusfchen Her-

tog joAN CAZiftiiR, en den Prins van Conde, nadat

deze laaifle zijne gevangenis ontweken was.

In het jaar 158 1 bewees hij aan de Itad Gefieve

gewigtige dienflen, om de üad in de vernieuwing

van het verbond der Eedgenooten met Frankryk te

doen begrijpen ; ook ftelde hij voor de Genevezen

de wederlegging op der gronden, op welke de Her-

tog- van Savoye aanfpraak op hunne flad maakte.

Te zelfden tijde, dat het lijden der Franfche Ker-

ken de geheele werkzaamheid van beza voor dezel-

ve vorderde , werd de onzalige twist over het

Avondmaal in Duitschland weder wakker gemaakt,

door de pogingen van jakob andreü, en de kaba-

len van selneccer. beza was ook in dezen twist

gemoeid, die vergeefs alle vlijt aanwendde, om de

wederzijdfche partijen tot eendragt te bewegen, waar

toe ook een mondgefprek te Mompelgard in liet jaar.

1586 gehouden werd, waar bij beza als een der

fprekers tegenwoordig was. Ook had beza veel

moeite met samuel huber , Predikant te Burgdorf

in het Kanton Bern , over de leere der algemeene of

bijzondere genade.

Inmiddels was In Frankryk eene geheele verande-

ring voorgevallen 5 en hendrik IV Koning gewor-

Herv. il o den.
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m C. G den , die , opdat hij de kroon behouden en nart

Jaarisi; Prankryk den vrede wedergeven mogte, den Rovm'

fchen Godsdienst omhelsde ; beza , die ahijd met

dezen Vorst in berrekking geftaan had , trnchtte hij

deze gelegenheid het beste voor het Rijk en den

Godsdienst tevens met het heil des Konings te be-

vorderen, en daar toe de hulp van den I\Jarquis de

.ROSNY, naderhand Hertog van Sully, te gebruiken.

x\ï] gaf aan denzelven eenige punten op, welke hij

hem verzocht naauw keurig op te merken. Onder

dezen waren

:

Dat de Koning niets ligtzinnig en zonder vooraf

behoorlijk te bedeuken , belove ; maar hetgeen hij

beloven zou, getrouw nakorae.

Dat hy geenen flechten en openbaar zondigen man,

al had hij hem ook de grootfle dienüen bewezen,

zijn vertrouwen fchenke.

Dat hij zich vooral hoede voor lieden, die hera

van de Hervormden verder zouden zoeken te ver-

wij'.lercn , en dat hij niet ligt geloof geve aan zul-

ten , die hem zouden willen verbitteren legen die

genen , die zich voorheen als zijne getrouwe onder-

danen hadden gedragen.

Eindelijk, dat hij de eere van God zoodanig in

gedachten houde , dat hij de genen , die door hunne

gefprekken of daden toonen , dat zij goddeloos zijn ,

en geen der twee Godsdienfien opregtelijk belijden,

zonder aanzien van perfoon, wanneer zij onverbe-

terlijk zijn , van zich verwijdere , als lieden , die niet

alleen tot niets goeds deugen ; maar ook oorzaken

van alle onheilen kunnen worden,

Hoe
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Hoe oud BüZA ook w^rrd, hoe zeer hij ook de na C. G.

ligchaamsgebrektn van den ouden dag gevoelde, J''''^'^'5i7»

zoo bleef echter zijn geest dezelfde tot aan het ein- .

*

"

de van zijn leven. Bij den dood zijner vrouw , in

het jaar 1588 , troostte hij zich zeiven , wegens het

verlies dezer gezellinne zijner jeugd , en zijnen vriend

LECTius te gelijker tijd, wegens het verlies eener

dochter, in een gtdicht, hetwelk zeker het flechtfte

zijner gedichten niet is; en het groot aantal Brieven,

welke hij van 1590 tot 1600 zelf fchreef of dicteer-

de , gelijk ook het deel , hetwelk hij nog aan de

twisten over de regtvaardiging nam , zijn de beste

bewijzen van de onvermoeide werkzaamheden van

den grijsaard.

Hij moest echter reeds in het jaar 1597 een ge-

deelte zijner ambtsbezigheden en bijzonder het pre-

diken (laken. Hij bereidde zich , lang voor dat hij

ziekte of zwakheid voelde, reeds tot den dood;

verkocht zijne boekverzameling in het jaar 1598 aan

den Heer von zastrisce , opdat zij in haar geheel

zou blijven , en behield voor zich flechts zoo veel

Boeken , als hij nog tot aan het einde van zijn leven

dacht te gebruiken ; over den koopprijs dezer boek-

verzameling befchikte hij deels ten voordeele zijner

weduwe , want hij was fpoedig na het overlijden zij-

ner eerfte vrouw, om een' fleun in zijnen ouder-

dom te hebben , weder gehuwd , deels ten voordeele

der armen te Geneve. In een Nafchrift op eenen

Brief aan den bovengemelden zastrisce ,
( den

aSften Augustus 1597,) fpreekt hij voorts van zijne

verwachting des doods met deze woorden: ,, ïn-

u. O 2 diett
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na C. G. dien gij vraagt, hoe iU vaar, en wat ik doe, daar

Js!iri5i7. ^QQj. Qods genade niet eenise ziekte of kwaal, maar
tot 1552

o ü 5

de ouderdom zei -e, mij belet, mijn ambt waar te

nemen , ik houde mij ftil in liuis , en onderwijs ,

vermaan en vertroost mij zeiven met gebeden en bij-

zondere boekoefeningen , zijnde daar alleen op be-

dacht, dat ik eindelijk in die allergewenschte haven

aan moge landen, zonder fchipbreuk te lijden aan

mijn geloof en hoop."

Wegens zijne betrekking op hendrik IV en des-

zelfs Staatsdienaars, leefde beza ótn Jefuiten te

lang. In het jaar 1598 ftrooiden zij uit, dat hij

overleden was, en vóór zijnen dood beleden had

berouw te hebben wegens het verzaken en beftrijden

der Roomfche leer. beza, hier door met regt ver-

iloord, deed niet alleen eenen Brief drukken aan

«% zijnen vriend, den Hoogleeraar stuck, te Zurich ,

waar in hij hunne ftreken en leugens ontdekte; maar

ook moesten de Predikanten van Geaeve een ge-

fchrift in de Franfche en Latiynfche Taal uitvaardi-

gen , en aan alle de Kerken rondzenden , om beza's

leven bekend te maken, en zijn befluit, om alles

wat hij ooit beleden had , nog verder te belijden.

üe oude man vervaardigde zelfs nog een bijtend

Puntdicht, waar in hij de JefuHcn en derzelver

Stichter befpotte. De Jefuhen fcbaamden zich over

den misflag in hunne Staatkunde zoo zeer, dat zij

fchriftelijk poogden te bewijzen, dat beza en de

Hervormden deze ganfche zaak zelve hadden begon-

nen, om hen deswegens te kunnen aanvallen.

In het jaar 1599 mogt het beza gebeuren, zij-

'

nen
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ren HENDRIK, dien hij, wegens deszelfs onfbndvas- na C G.

tigheidj, dikwijls had berispt, maar nogtans fleeds Ï''"'^'5ï7-

hoog bleef achten , nog eens te zien en te fprel'en , -

en tevens die van Geneve en zijnen Geloofsgenootea

te Lions eencn wezenlijken dienst te doen. De Her-r

tog van Savoye had , namelijk , ten tijde van den

doortogt van den Hertog van Aiba naar de Neder-

hnclen, niet ver van de poorten van Gerieve, met

hulp der Spanjaarden^ een Fort, (^St, Catharina,^

opgeworpen, hetwelk de ftad gefcadig bedreigde. In

de laatfte jaren der XVIJe eeuw geraakte de Hertog

van Savoye met Frankryk in oorlog, bij deze gele-

genheid kwam HENDRIK IV in het gezegde jaar 1599

te Loyfel, niet ver van St. Cathanna, wanneer die

van Geneve een Gezrjitfchap aan dezen Koning zon-

den, om van denzelven het flcchten van dit Fort te

verzoeken, beza plaatfte zich te liever aan het

hoofd van dil Gezantfchap, om dat hij niet twijfel-

de, dat de Koning hem dit verzoek zou inwilligen.

Hij verfcheen voor den Koning, en fprak zijnen ge-

liefden HENoraK , wiens moeder hem hoog geacht,

wiens vader hem gekend, wiens oom hem gevreesd

had, en wiens getrouwe Staatsdienaar sully naar

zijnen raad hoorde, voordat hij nog de Staatsbelan-

gen beftuarde, uit de volheid des harte dus aan:

„ Sire! Menfchelijke welfprekendheid is niet in

ftaat, om ü wegens uwe bewonderingswaardige da-

den , den verdienden lof toe te zwaaijen : Mijne taal

is te eenvoudig; mijne (tem te zwak om den glans

van uwe deugd te kunnen verbreiden , wtlke de

O 3 we-
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na C. G. wereld eeuwig zal roemen, omdat gij niet ophoudt,

Jaari5i7. jaden te verrigten, die roem en lof verdienen, Den
tot 1552. .

, Heiligen Engelen moet ik het overlaten , den roem

te verbreiden, dien gij verdient, daar gij des Heeren

Kerk uit den druk hebt gered , en Gods kinderen

volle vrijheid hebt bezorgd , om hem te dienen naar

zijne heilige voorfchriften , en hem aan te roepen in

de Drieëenheid der perfonen. Ik wil mij vergenoe-

gen met te zeggen , en op menfchelijke dingen toe

te pasfen, wat simeon van Goddelijke dingen zei-

de: Heer, laat nu uw* diemtkneckt gaan in vrede

naar uw woord , want mijne oogen hebben nog

voor mijnen dood, niet alleen den Verlosfer uwer

ootmoedige dienaren , maar ook den redder van ge-

heel Frankryk en van alle gelnovigen gezien; want

allen hebben zij de uitwerking uwer onfchatbare

goedheid ondervonden ! !

'*

Geheel ontroerd antwoordde de Koning:

„ Mijn vader ! Deze weinige , maar veelbedui-

dende woorden, zijn den roem der AVelfprekendheid

waardig, dien theodore de eeze zich verworven

heeft. Ik neme die gaarne aan , en met het vriend-

fchappelijk gevoel, hetwelk zij verdienen. Ik ver-

zekere u, dat, daar de Koningen, mijne voorgan-

gers, altijd uwe ftad in bijzondere befcherming heb-

ben genomen , ik niet flechts beiloten heb , hen daar

in na te volgen, maar ook de hartelijke toegenegen-*

heid , welke zij mij fleeds heeft toegedragen , te be-

antwoorden. Bij dit alles moet hij, die u aan mij

voorgefteld heeft, en die u zoo zeer bemint, u tot

voor-
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'^corfpfaak dienen. Spreek mat hem over het gene na C. G.

gij begeert; het moet al zeer moeljelijk zijn, wan- l^'^'^SJ?»

tot 1552*
neer hij het voor u niet verwerft. «—1-

Vervolgens naPir de Afgevaardigden tredende , zei-

de hij in flilte tegen hen: „ Ik weet, wat gij nog

meer van m'ii begeert: de flechting van het Fort St,

Catharina ^ die u zeer ter harte gaat. Er zijn wel

vele heden , die mij trachten te overreden , dat ik

daar in niet zal toeftemmen , maar ik zie , dat zij

dit flechts uit nijdigheid doen , en ik zal dns op

hunne woorden geen acht flaan. Ik wil alles voor

u doen, wat u nuttig is; zie daar eenen mnn ,

(suLLY,) op wien gij u verlaten kunt: Het Fort

zal geflecht worden; ik bevele het hem op dezen

zelfden oogenblik." Het Fort werd ook dadelijk,

nadat het veroverd wns, geflecht,

Zoodra ds openlijke belangen tusfchen henduik

en BEZA bcfproken waren, nam de Koning hem al-

leen, en fprak lang m?t hem. Ten (lotte wilde hij,

dat BEZA hem eenig gunstbewijs vragen zou : „Voor

mij , Sire !
" antwoordde bez \ , „ verzoeke ik

niets, dan alleen van God, dat hij uwe Majefleit,

die beflemd fchijnt, om aan Frankryk vrede en ge-

luk te fchenken , een lang leve verleene , opdat Uwe
Mnjefteit alle de Volken, die aan Uwen fchepter

onderworpen zijn , met den gewenschten vrede mag

verblijden. Alleen voor de flervormde Kerken , die

tot hier toe de voordeden van hec Godsdienst-Edikt

nog niet hebben kunnen genieten , bidde ik Uwe
M:ije(léit, dat hij dezelve in gunst gedachtig zij."

Die van Lions hadden beza om zijne voorfpra.ik

O 4 ver-
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na C. G. verzocht. De Koning omhelsde den Grijsaard met
Jaari5i7. harteUjkheid, hem zijn verzoek toeftaande, bijzonder
tot 1552, -. ' -

.^___ voor die van Lions , en liet hem. Koninklijk begif-

tigd, vertrekken.

Dit was het laatfte openbare bedrijf in beza's le-

ven. Van toen af namen zijne krachten langzamer-

hand af; maar zijne ziel bleef fterk tot aan het ein-

de toe, en eerst den i3den October 1605 fliierf hij,

in den ouderdom van 86 Jaren. Zijn dood was

meer een influimeren, dan een fierven (*).

Doodvrn Laat ons den draad der Gefchiedcnis weder op-
FBANcois

^jjjten^ Wij hebben gezien , ( B!adz. 197. ) dat.

BEZA zich te Nerac aan het Hof van den Koning

van Nnvarre bevond , alwaar hij alle zijne bekwaam-

heden aanwendde ten dienüe der Hervormden. Zoo-

dra de Guizen en de Koningin christina hoorden,

dat BEZA aldaar met den Piins van Condé dien Ko-

ning beheerschte, befloten zij, om den eenen ver-

vaard te maken, en den anderen in het verderf te

(lorten. Te dien einde werd de vergadering der

Staten in het jaar 1560 overgebragt van Meaux naar

Orleans, waarheen Koning francois zich met het

Hof begaf, hebbende eene menigte krijgsvolk in en

om die ftad doen bijeentrekken. Hier werden de

Koning van Navane, antoine, en de Prins van

Cö«^^, ontboden, beza, dit oogmerk doorziende,

raad.

(*) Deze bijzonderheden aangaande beza zijn meest

ontleend uit het werk van fr. chr. soulosser. /Av /e-

ycn van theodorus BEZA en PETiius martyr vehmili

euz. Ainjievd. löio.
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raadde hen, niet derwaarts te gaan ; maar de Ko- na C. G,

ning was te vreesachtig, en de Prins te ligtzinnig, J^^risiT".

om dezen raad te volgen. De Koning liet zich door
'

?ijne zwakheid zoo ver wegfleepen, dat hij het on-

langs te Fontainehkau tegen de Hervormde Predi-

kanten uitgegeven Edikt wilde laten uitvoeren , en

aan beza verder gehoor en zelfs vrijgeleide weiger-

de , om veilig naar Genere te kecren ; zoodat deze

,

niet zonder gevaar , en door bij nacht te reizen ,

ontvlugten kon. De Prins van Condé te Orleans

gekomen, werd gevangen genomen en als een flaats-

misdadiger behandeld, antoine zelf werd als ver-

dacht gadegeilagen en in het oog gehouden. Waar-

rchijnelljk zou de Prins veroordeeld en ter dood ge-

bragt zijn, indien niet de Koning francois, on-

verwachts, aan eene verzweriug in het hoofd, in

December 1560, in den bloei zijner jaren , overle-

den was.

FRANCOIS II, zonder kinderen overleden zijnde , karel IX

had tot zijn' opvolger karel IX, nog een kind ,
^'o'-g'^^"*

gedurende wiens minderjarigheid de Koninginne moe-

der als Voogdes regentesfe, het bewind van zaken

bleef voeren; deze listige vrouw, oordeelende, dat

21), tegen de heerschzucht der Guizen , de partij

der Proteflanten zou kunnen gebruiken , deed ter-

Hond na den dood van Koning francois den Prins

van Condé ontdaan, den Hervormden verders hope

gevende, van betere behandeling, door een verbod,

tegen alle mishandelingen, om zaken van Gods-

dienst, en het gebruik van fcheldnamen en leuzen.

Doch, wanneer de drie magtigde Rooraschgezindtn,

O 5 de
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aC. G. de Connetable de montmoranci, de Hertog frans*''

Jaansi;, y^j^ guize en de Maarfchalk de st. ANDRé, zich
tot 1552 ...
T

111 het jjiar 1561 vereenigden tegen den Admiraal de

COLIGNY, in vvien de Proteftanten hunnen voor-

naamften fteun hadden , veranderde katharina uit

vrees weder van maatregelen , en bewilligde op nieuw

ïn de vervolging der Protefianten. Zij vaardigde in

Julij van het gemelde jaar te Sf, Gerwain een Edikt

uit, bij hetwelk alle vergaderingen der Protefianten

verboden werden. Zoodra de Admiraal en zijre

vrienden kennis van dit Edikt kregen, verklaarden

zij openlijk, dat zij op de aanflaande bijeenkomst

der Staten er op zouden aandringen , dat men het

Regenifchap aan katharina , en aan antoine ,

Koning van Nnvarre ^ zou opdragen, wien het reg-

tens toekwam , als zijnde de naaste Prins van den

bloede. Om dezen flag af te weeren , floeg de Ko-

ningin een openlijk gefprek over den Godsdienst

voor, ter beproeving, van een vergelijk tusfchen de

beide partijen. De Koning van Navarre vond de-

zen voorflag voortreffelijk; ook keurden de Admi-

raal, en zelfs CALVIN en beza, den voorflag goed.

De Koning van Navarre werd bijzonder daar toe

overgehaald door fr. balduin, thans Hoogleeraar in

de Regten te Heidelherg, een onrustig hoofd , die

in de Roomfche Kerk wel vele misbruiken vond ,

maar die tevens aan het Hof gezien wilde blijven ;

en die zich niet minder voorflelde, dan dat hij den

roem zou wegdragen van eene vereeniging bewerkt

te hebben. Hij voorzag zich ten dien einde van

èenige exemplaren van een Boek, (^de offic'w pii et
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publicae tranqutUitatis vere amantis viri in hoc re» na C. C.

liptonis disftdiü ^ zonder naam des Schrijvers, A'ijw/c» 1^^"^^ 517-

\y . . ^^^ 1552»
1561. 8yö.) Van dit Boek was cassander bcliry- „__
ver, en het behelsde voorfi:enin<i;en, welke de Her-

vormden nooit konden aannemen, fcboon cassan-

der. met hetzelve de goedkeuring van vele Leken

wegdroeg; dit gefchrifc bood balduin den Koning

van Nnvarre aan , zonder den oplkller te noemen ,

waar door velen en onder dezen calvin en beza

zelven misleid werden , om hem voor den Schrijver

van hetzelve te houden. Deze balduin deed door

zijne on (landvastigheid meer nadeel aan de zaak der

Hervormden , dan de Roomschgezinden zelve. De

Kardinaal van Lotharingen en die, geloofden van

BALDUIN gebruik te kunnen maken, om het zaad

van tweedragt onder de Hervormden te ftrooijen ,

daar balduin reeds met calvin oneens was. Hij

werd echter in het mondgefprek niet gebruikt, alzoo

de Kardinaal reeds een ander middel uitgevonden

had , om in zijn oogmerk te Hagen , en het mond-

gefprek te doen mislukken. Hij wist maar al te

wel , welke verfchillende gevoelens de Proteftanten

verdeelden, en bragt daarom te wege, dat de Her-

tog van Wirtemberg en de Keurvorst van den Paltz

ook genoodigd werden , om hunne Godgeleerden tot

dit mondgefprek te zenden , op hoop van de Euan-

gelifchen te 'zullen doen voorkomen, als lieden, diê

het onder malkanderen oneens waren , en om wel-

ligt aan de Franfche Hervormden de hulp van de

Duitfche Vorsten te onttrekken.

De plaats voor het mondgefprek werd bepaald te Monigo-

PwV-
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m C. G. Poisfy^ niet verre van Parys; vroegtijdig reeds ver-

Jaari5i7. zochten de Hervormden van den Raad van Geneye ,
tot 1552.

'

BEZA te mogen hebben, als eerften Redenaar van

fprek te hunne partij; met goedvinden van den Raad nam
^' EEZA de uitnoodiging zonder dralen aan, en begaf

zich terftond naar den Prins van Condé , terwijl

CALVIN de ambtsbezigheden van beza inmiddels te

Geneve op zich nam te vervullen. Den loden Au-

gustus 1551 moesten de Godgeleerden van beide

partijen , aan vi'elken vrijgeleide werd beloofd , zich

ten Hove bevinden, om tegen het einde dier maand,

of het begin der volgende, het mondgefprek te kun-

nen beginnen, beza had de beste gedachten van

de Koningin katharina , maar v/as alleen beducht

voor de beide Kardinalen van lotharingen en

tournon; de Koningin had, kort voor de vergade-

ring van Polsfy , eenen Brief aan den Paus gefchre-

ven , die fcheen te doen zien, dat zij de gevoelens

der Hervormden niet ongenegen was. Zij fchreef

daar in vele bittere dingen over de onrust in het

Koningrijk , over eene algemeene Kerkvergadering
,

en over de verkeerde handelwijze met de Ketters.

Zij begeerde, dat de Bisfchoppen en Priesters zou-

den prediken zonder te fchelden; dat men de Beel-

den uit de Kerken zou wegnemen ; het exordsmus

bij den Doop affchafFcn, en geen ander formulier

gebruiken dan de woorden der inftelling ; dat men

het Avondmaal onder beide gedalten zou uitdeelen ;

de Pfalmen in de landstaal zingen, den Godsdienst

in de landstaal vieren enz.

De Afgevaardigden der Franfche Kerken, die be-

za
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Zk tot hunnen fpreker en voorzitter verkozen , kwa- na C. G.

men vroeser dan hij te Pohh aan. Zij waren: ki- Iaari5i7*
^ > JJ '

tot 1552.
COLAS DES GALLARS, ( GALLASIUS, ) AUGUSTIN

1MARL0RAT , FP>.ANCOIS DE ST. PAUL , RAIBIOND

MERLIN, FRANCOIS MOREL , CLAUDE BOSSIER ,

JEAN spiNA, die eerst onlangs de Orde der Domi'

fiikaners verlaten had, en voor het eerst openlijk

als Proteftant te voorfchijn kwam , en eenige ande-

ren, tot veertien in getal. Zoodra eeza te Poisfy

aankwam , ging de Prins van Condé met hem , den

saften Augustus , naar den Koning van Navarre ,

die zich ontfchuldigde over zijne behandeling om-

trent hem , met voor te wenden , dat hij m^t hem

niets te doen kon hebben , omdat hij gevaar liep ,

in den ban gedaan te worden, beza , die heel wel

wist, hoe men met dien zwakken man moest om-

gaan, zeide: ., Ik ben nog dezelfde man, die ik

vóór veertien maanden was , zoo uwe vrees voor

den ban dies tijds gegrond is geweest, moet die nog

voortduren." De Koning verzekerde hem , dat hij

het nu ernftiger meende, over zijne komst verblijd

was, en op onderrigt van hem hoopte, tevens hem

zijne hand toeflekende. Op verzoek der Koningin

van Navarre predikte beza, daags na zijne aan-

komst, openlijk in het Paleis van den Koning.

Den C4n:en Augustus had beza een gefprek met

de Koningin christina, bij den Koning van Na-
varre, beza leide haar de redenen van zijne aan-

komst open, en prees haar befluit, om eindelijk

eens de zaak van den Godsdienst openlijk te doen

verhandelen, en niet meer tegen de Euangelifchen

te
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na C G. te doen woeden , eer men hunne gronden kendci

Jaari5J7. £)g Koninein zeide hem , dat zyne aankomst haar
tot 1^52.

*= '
,..,

-^
, .. ,

y zeer aangenaam was, alleenhjk verzoent zij nem ,

de eendragt op alle mogelijke wijzen te beantwoor-

den. Daarna vroeg zij hem , of hij in het Fransch

ook iets gefchreven had ? Hij antwoordde niets ,

dan de bekende Overzetting der Pfalmen , en een

klein Doekje tegen de Geloofsbelijdenis van den Her-

tog van Sommerfet. Verders vroeg zij hem naar

den ouderdom van cal vin , en of de flaat zijner

gezondheid thans gunlliger was , dan die , gelijk

men haar gezegd had , voor eenigen tijd was ge-

weest? enz.

De Kardinaal van Lotharingen^ die bij dit gefprek

tegenwoordig was , vatte , zoodia de Koningin uit-

gefproken had , het woord op : ,, O !

" riep hij

uit , „ dat gij het ongelukkige Frankryk weder ge-

nezen mogt, gelijk gij het verwond hebt!" beza

weerde deze befchuldiging af, met te antwoorden.,

dat hij zich zelven veel te onbeduidend hield , om
in zulk een groot Rijk onrust te kunnen veroorza-

ken, daar bij dat hij van een' vreedzamen aard was,

en ijverig, om God, ^tn Koning en het Vaderland

te dienen. De Kardinaal behandelde hem voorts met

vele beleefdheid, maar betoonde zijne verwondering,

dat liEZA, gelijk men hem nagaf, gezegd zou heb»

ben: ,, Dat christus in het Avondmaal, is, ge-

„ lijk in het üijk," (^Christum esfe in coena ^ jicut

in coeno.') beza antwoordde, dat dit nooit door

eenig befchaafd mensch, die voor een Christen wil-

<ie doorgaan, veel min door hem, gezegd was. Df

Kar-
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Kardinaal verklaarde van zijne zijde: „ Ik billijke m C. G*

„ ook de leere der Transfubjiantiatie niet ; ook f^ariS'?-

„ zoek ik christüs alleen in den Hemel , en zal
..

5, daarom ook de tegenfprekers der TransfuhJIantia-

^, tie niet voor Ketters houden." Bij het flot van

het gefprek zeide de Kardinaal , zich tot de Ko-

ningin wendende , dat hij , met hetgeen hij zoo even

gehoord had, zeer voldaan was, en hoop had, dat

de zaak naar wensch afloopen zou. Ook de Ko-

ningin verklaarde, dat, al wat zij van beza ge-

hoord had, haar voorkwam, zuivere waarheid te

zijn. Dit maakte beza zoo vrijmoedig, dat hij uit-

riep: „ Zoo leert derhalve uwe Majefteit de Sa-

cramentarisfen kennen? Dit zijn de lieden , tegen

welken men zoo zeer heeft gewoed." Zij beloofde

hem, dat zij daar niet meer op zien zou. ,,Maar,'*

hernam beza , „ zij zijn vast dood , had men niet

dat onfchuldig bloed behooren te ontzien?" Zij

wendde zich daar op tot den Kardinaal , en zeide:

„ Wel nu, tnyn Heer de Kardinaal! wat zegt gij

daar op ? " Hij zweeg. Men flond op , en de Ko-

ningin verwijderde zich ; bij het heengaan zeide

Mevrouw de crussos , eerfie Hofdame der Ko-

ningin , tegen den Kardinaal : „ Nu , mijn goede

„ man, aldus fpreekt gij heden; maar hoe zult gij

5, morgen fpreken? Dan zljt gij weder niet beter

„ dan voorheen : Is het niet zoo ? " Zij had het

wel ; want den volgenden dag beroemde hij zich aan

den maaltijd bij den ConnetabJe mommoranci, dat

hij BEZA reeds half bekeerd had. Doch , hoe zeer

deze veel had fchijnen toe te geven , in de wezen-
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na C. G lijkfte punten waren zij eikanderen geen' voetfiiap ui-

Jaari5i_7 jer gekomen.
tot 1552.
,.

BEZA ging ondertusfchen voort, met dagelijks

voor den Koning van Navarre te prediken. Het

duurde namelijk tot den pden September , eer het

mondgefprek eenen aanvang nam , dewijl men het

over de fchikking van hetzelve niet gemakkelijk

eens kon worden , dewijl men wederzijds malkande-

ren wantrouwde. Op den Sften had de Koningin

een afzonderlijk gehoor verleend aan beza , en zijne

ambtgenooten gallars en morel , die nog den

Afgevaardigden der Euangelifche Provincie Normari'

di'è bij zich hadden. De Sorhonne protesteerde te-

gen de inwilliging der Koningin. De Prelaten na-

men allen het Avondmaal , en verbonden zich , om

tegen de Ketters over geloofsflukken niet te dispu-

teren, maar alleen de Kerkelijke tucht in overweging

te nemen, dat is, zij fpraken af, om niets te be-

iluiten.

Den pden September werd eindelijk de Bijeenkomst

gehouden in de groote eetzaal van het Nonnen

-

Klooster te Peisfy. De Koning plaatfte zich op den

voor hem beftemden troon : aan zijne regte zijde

waren de Hertog van Orleam en de Koning van

Navarre; achter hem de Prinfen van den bloede,

en een groot aantal Heeren en Vrouwen ; ter linker

zijde de Koninginne Moeder, en de Koningin van

Navarre. Aan beide zijden zaten in de lengte van

de zaal zes Kardinalen, bourbon. Broeder van den

Koning van Navarre, even zoo wankelende , als

zijn Broeder; toürnon, Aartsbisfchop van Lions

en
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en Primnat van Franhryk , een dom , bijgeloovig na C. G,

man, lotharingen, guise en armagnac ,voorrs f^'"^i5'7'

36 Bisfchoppen en Aartsbisfchoppen, en een groot '

aantal Doctoren van de Sorhonne. Naast lien had

men een klein befchot geplaatst, om de Euangeli-

fche Disputanten daar achter te laten gaan. Het

krijgsvolk , hetwelk , bij den geweldigen aandrang

des volks , der vergadering ter befchutting diende ,

werd geboden door den Hertog van Gtiife^ die de

Koninklijke Garde tegen over den Koning plaatfle,

aan het einde der zaal , alwaar zich ook de Secre-

taris en Minister , wier tegenwoordigheid noodig

was , bevonden. De jonge Koning , die toen pas

12 jaren oud was, deed eene aanfpraak, welke hij

van buiten geleerd had, en met welke hij vrede en

eendragt aanbeval. Na hem fprak de Kanfelier l'ho-

PITAL, in naam des Konings, hij raadde, dat men

de dwalenden grondig zou wederleggen , en hen aan-

zien, a!s broeders, wier oogmerk, gelijk zij verze-

kerden , was , eene zuivere leere. De Kardinaal

TOURNON verzocht, in naam der Geestelijkheid, ko-

pie van deze aanfpraak , opdnt de Geestelijkheid daar

over raogt raadplegen , alzoo liij meende , er voor

haar flootende uitdrukkingen in gevonden te hebben,

ook had zij hoop , op deze wijze , het gefprek te

zullen verfchuiven. De Kanfelier weigerde de ver-

zochte kopie , zeggende , dat de Bisfchoppen genoeg

wisten, waarom zij vergaderd waren, en dus niet

noodig hadden , om over zijne aanfpraak vooraf te

raadplegen. Ook gaf de Koning , zonder dat er meer

over de gevraagde kopie gefproken werd, last, om
Herv. II. P de
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na C. G. de Protenanten binnen te leiden , geU'k door den

J""*"' 5^7' Hertog van cuise en dm Kapitein der Gcrde , la

. J* 'ferte, gefchiedde. Aan derzelver hoofd was be-

ZA. Mtn wees Iicn achter het ïilTchutlel. Zoodra

zij hunne plaatfcn genomen hadden, wendde beza

zich tot den Koning en de Koningin Moeder, hen

d.mkende, dat men hem zoo gunÜig gehoor en vrij-

heid van fpreken wilde geven; hij befloot met ver-

zoek , dat de Koning hem wilde tocflaan , dat hij

dit gewigtig werk beginnen mogt met een ftatetljk

gebed. Vervolgens viel hij, en met Ircm de anderfe

Hervormde gedeputeerden, de Prins van Condé , de

Admiraal, d*andelot, en al de Euangelifche Groe-

ten op de knieën , en beza bad ernRig en rïadruk-

keliik. Dit gebed trok de aandacht der geheele ver-

gadering, en men wachtte met ongeduld, wat dezë

man verder zou voortbrengen.

Van het gebed opgeflaan , begon beza zijne rede,

met eens deftige aanfpraak aan de Bisfchoppen , en

voorts aan den Koning, waar na hij met warmte

de leer der Hervormden met derzelver bewijsgron-

den voordroeg, wordende, zelfs door de Bisfchop-

pen , met veel aandacht aangehoord , tot dat hij ,

(leeds warmer en warmer wordende, bij de leer dan-

gaande het Avondmaal , de heimelijke Lutheranen

onder de Bisfchoppen , en de openlijke onder de

Grooten kvvetlle, en ongelukkig, door eene wendirig

der welfprekendheid , ergernis gaf. Hij wilde , na-

melijk , door eene trejfende wending , de leer der

Calvinisten , aangaande de tegenwoordigheid van

CHRISTUS in het Avondmaal , uitdrukken , en zei-

de:
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de: „ Vraagt gij ons, of wij Christus van het na C. G.

„ Avondmaal uiiïluiten? zoo antw^oorden wij : Neen! faïiri5ï7«

, .. , . tot 155a»
„ Maar fpreekt gij van de plaats en de verwijdenng

5, des nienfcheJijken en Goddelijken Christus, zoo

,, [tellen wij: dat zijn ligchanm zoo verre verwij-

5, derd is van het brood en den n'ijn, als de hemel

„ van de aarde!**

BEZA had naauwelijks deze woorden uitgefpro-

ken , of de Kardinaal tournon , als een andere Ka-

jafas, en het grootfte deel der Prelaten, fprongen

van hunne zitplaatfen op, en fchreeuwden: Hij heeft

God gelasterd ! Ja , de Kardinaal verzocht zelfs den

Koning, dat hij of beza het zwijgen zou opleg-

gen, of hem en zijnen Geestelijken toegaan, de zaal

te verlaten, eeza daartegen verzocht, dat men

hem , ten einde toe , wilde hooren , wanneer alles

duidelijk zou worden , en de Koning hem bevolen

hebbende voort te fpreken, vervolgde hij zijne rede

tot het einde toe, waar na hij, nader bij den Ko-

ning getreden, denzelven de uitmuntende Geloofs-

belijdenis der Franfche Kerken aanbood, het irees-

terfluk van calvin, welke ditzc op de Rijksverga-

dering te Frankfort (1558) san de Duitfche Rijks-

vorsten deed overhandigen. De Koning beval den

Kapitein der Garde, dezelve aan te nemen, en aan

de Prelaten over te leveren.

Het laatfte gedeelte van beza's Redevoering was

reeds onder het gemor der Geestelijken aange-

hoord , en door het gedruis , hetwelk zij veroorzaak-

ten , niet verflaan. Naauwelijks had eeza uirgé-

fproken, of de Kardinaal toürnon rees op, en

P a ver^
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na C. G, verweet den Koning, dat hij zulke dingen liad aan-

Jaari5i7. ggj^QQ^^. jüj rjep; dat hij door grondige bewijzen

^ " den Koning tot den Godsdienst zijner Vaderen wil-

de terugbrengen. Voelende, dat zijne ftoutheid te

ver ging , voegde hij er echter bij : Neen ! niet te-

rug brengen , maar flechts bevestigen ! verzoekende

tevens verfchoond te worden, om voortaan iets met

de Hervormden te doen te hebben. De Koningin

KATHARiNA , djc hem het minst van allen vreesde

,

zeide hem zeer bedaard: „ Dat zijn verzoek aan-

,, (tootelijk was , daar hij toch moest weten , dat

5, deze ganfche zaak plaats had, met bewilliging

„ van het Parlement, en van den Staatsraad des

5, Konings , en dat de verfchillenden te hooren ,'

5, nog geenszins was den Godsdienst veranderen."

De Prelaten, den volgenden dag vergaderd zijnde,

wilden teen reeds aan den Koning eene eenvoudige

wederlegging van beza's gevoelens overhandigen,

en er dan bij verklaren , dat zij met de Ketters nu

verders niets te doen wilden hebben. De Kardina-

len raakten verdeeld, chatillon verklaarde zich

voor de Euangelifchen , even zoo driftig, als toür-

r^ON tegen dezelve, bourbon verklaarde zich voor

geene der beide partijen , en de Kardinaal van lo-

tharingen , die zich het allerminst aan de leer van

BEZA had moeten ergeren, omdat hij te voren het-

zelfde tegen hem had gezegd, riep uit: „ Och of

99 ^'j gisteren, bij zijne godslasteringen, doof, of

„ hij ftom ware geweest
!

" De Koning en Koning-

in van Navarre bragten beza onder het oog, dat

hij onvoorzigiig door één woord de gemoederen zoo

ver-
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verbitterd had, maar hij antwoordde: „ Het moest na C. G.

„ toch eens gezegd worden; moest ik dan, op eene J '^risi?-

„ fchandelijke wijze, het hoofdverfchil , de Mis
^ \_

„ waar uit al de wanorde ontftaat , verbergen , of.

„ er zoo lang kundig van zwijgen , tot dat de Bis-

„ fchoppen mij dwongen om er van te fpreken?"

Evenwel, bezeffende, dat hij zich minder iterk had

kunnen uitdrukken, deed hij al wat in zijn vermogen

was , om zijne overijling weder goed te maken. Hij

overhandigde den loden eene verontfchuldiging van

zijn gezegde aan de Koningin katharina. Ja, den

volgenden dag, den uden, toen ook petrus mar-

TYR aangekomen was, leverde hij eene nieuwe uit-

voerige verklaring van zijne meening in. De Prela-

ten zochten echter gebruik te maken van beza's

gezegde, om alle onderhandeling af te breken, doch

de Kardinaal van lotharingen wilde zijne Rede-

voering niet voor niet opgefteld hebben , maar hoop-

te , door de wederlegging van beza , grooten roem

te behalen.

Daar werd dus befloten, dat er den löden Sep-

tember eene nieuwe plcgtige vergadering zou gehou-

den worden, in welke de Kardinaal op de Redevoe-

ring van BEZA antwoorden zou. De inrigting was

dezelfde, als de vorige keer, alleen dat de Kardi-

naal op eene verhevene plaats flond, en den Doctor

der Godgeleerdheid, claude d'espense, Q Espen-

ceus , ) ter zijner onderfteuning , achter zich had.

Hij fprak rustig en met gematigdheid, tot het einde

zijner Redevoering , waar in hij den Koning en des-

jtelfs Moeder vermaande, te volharden in den Gods-

P 3 dienst
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na C. G dienst hunner Vaderen. „ Blijven," dus befloot hij

Taari5i7
2ijne Redevoering , „ de Proteftanten bij hunne

tot 1552.
«3 5 37 J

__«_ meening, dat Christus na zijne Hemelvaart met

anders onder ons is, dan hij was voor dat hij ge-

boren werd." (Men lette in het voorbijgaan, hoe

de Kardinaal nu regelregt tegenfprak, hetgeen hij te

voren niet beza befproken had;) „ en niet anders

in het Avondmaal, dan in de prediking des vvoords

;

dat het hetzelfde is, christüs in den Doop aan

te doen, of zijn vleesch en bloed in het Avond-

maal genieten ; dat hij alzoo in den hemel is , dat

hij op aarde niet is; of . . . (hier liet hij beza's

gezegden in het Latijn volgen, ten einde, gelijk hij

zeide , vrome ooren niet te ergeren ; ) „ dan kan

er geene overeenkonist of eendragt getroffen worden.

Kunnen de Proteftanten niets anders voor den dag

brengen , dan antwoorde ik , met hunne woorden ,

en belijde : dat ik zoo verre ven hunne gevoe-

lens verwijderd hen , ah de hoogjie hemel van de

aarde.*^

Zoodra de Kardinaal had uitgefproken , fionden

de Bisfchoppen met gedruis op; turnon riep, uit

aller naam, dat deze hunne Geloofsbelijdenis was ,

en dat men de Hervormden m.oest noodzaken , om
dezelve aan te nemen en te onderteekcnen. beza

trad met zijn' gewonen moed vooruit, en verzocht,

dat hem vergund mogt worden, de befludeerde Re-

devoering van den Kardinaal van Lotharingen voor

de vuist te wederleggen, maar de Koning deed hem

door deii Kapitein der Lijfwacht zeggen : dat hij

hem zekerlijk eenen dag ter beantwoording zou be-

pa«
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p,glen, maar dat hij, voor ditmaal, de vergadering on c. d
fcheidde. b^za herhaalde den vokenden dag zijn h'^^^S^T»

Verzoek om gehoord te worden , maar de Prekten '_ ^
*

drongen aan , dat men het gefprek zou afbreken
,

doch door den goeden Bisfchop van Valence^ mon-

Luc, herhmcrd zijnde, dat dit tot hunne fchande

zou verflrckken , als of zij allen te zamen niet be-

ftand waren tegen beza alleen, verzochten zij den

Koning, dat de vergaderingen niet meer zoo open-

lijk mogten gehouden worden, maar eene Commis-

fie te benoemen , welker leden omtrent de leerfiiukken

zouden overeenkomen , welke men behouden ofopgeven

wilde, en welker bepalingen dan door de volle ver-

gadering fleclus aangenomen of verworpen behoefden

te worden.

Den i8den had beza gehoor bij de Koninginne

Moeder, die hem haar woord gaf, dat hij nog eens

openlijk zou worden gehoord , waar toe de 24fi:e

tot eene nieuwe zamenkomst bepaald v/erd. Op
den iSden kwam de Kardinaal van Ferrara , Af-

gezant van den Paus , en Bloedverwant der Guifen^

met eenige Italianen aan , die zekerlijk alles ver-

ijdeld zouden hebben, zoo niet reeds te voren de

grond tot het mislukken dezer onderhandelingen ge-

legd was. De Kanfelier wilde dezen Kardinaal bij

de onderhandeling niet toelaten, maar kreeg daartoe

uitdrukkelijken last van den Koning, doch hij zette

onder zijne handteekening de woorden : zonder mijne

toeftemming.

Op den 24(ten werd dus de vergadering weder

gehouden , waar bij echtei- de Koning niet tegen-

P 4 woor-
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na C. G. woordig was , omdat men zijne ooren , gelijk men
Jaarisi?. 2eide, voor Ketterii bewaren wilde. De Koningin
toe 1552. 1 rr . . 7»T TT .-

'

^ KATHARiNA, de Konmgin van Navarre^ twee Hof-

dames, de Prinfen, vijf Kardinalen , zestien Docto-

ren en eenige Bisfchoppen waren er bij van de zijde

der Roomschgezinden; van de Hervormden liet men

alleen de Predikanten toe. Zoodra deze waren bin-

nen gekomen , zeide de Kardinaal opfiaande : „ De

5, Hervormden hadden er op aangedrongen, om zy-

„ ne Redevoering te beantwoorden ; hij wilde hun

,, deze vrijheid verkenen , en het zou hun nu vrij-

5, fl:aan te zeggen, wat zij te zeggen hadden.'*

BEZA trad nu voorwaarts en na het gebed gedaan

te hebben, wederleide hij zeer kort, al hetgeen de

Kardinaal had aangevoerd. Te onvrede , over het

onchristelijk gedrag der Geestelijkheid, liet hij zich

breeder dan noodig was uit over de wijze, op wel-

ke de hooge Geestelijkheid hare ambten verkreeg

,

hetwelk geheel niet gefchikt was , om deze voor

zich te winnen. Toen hij tot de leer van het Avond-

maal wilde overgaan , viel d'ëspense hem in de

rede, en vraagde: hoe hij tot den Geestelijken fiand

gekomen was, en hoe zijne Geloofsgenooten, zon-

der de Apostoüfche inzegening, echter konden voor-

wenden , een Christelijk Leeraarambt onder zich te

hebben? d'ëspense deed echter deze vraag heel

befcheiden , en betuigde tevens zijnen afkeer en ver-

foeijing van het geweld, jegens de Hervormden ge-

pleegd, die men, fprak hij, onderwijzen, maar niet

verbranden moest. Een Karmeliter Monnik, clau-

DE DE XAiNTES, mcngde zich hier in, en herhaal-

de
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<3e hetgeen d'espense wellevend gezegd had, meteene na C. G.

plompheid, eenen Monnik waardig, beza verwaar- J^'^^'5' 7»

digde zich niet hem te antwoorden , maar verzocht - '

de Koningin, dergelijke onnutte fchreeuvvers in rust

te willen houden. Doch de Monnik viel , onbe-

fchaamd, beza meermalen in de rede, tot de Kar-

dinaal van Lotharingen, ziende, dat men hier over

algemeen te onvrede was, hem gebood te zwijgen.

Deze zelfde Monnik wist zich echter , in vervolg

van tijd, door zijne lasterfchriften tegen beza en

CALVIN, een Bisdom te bezorgen.

De Kardinaal van Lotharingen , die gaarne de

Lutheranen bij dit mondgefprek tegenwoordig gezien

had, om hen met de Hervormden in ftrijd te bren-

gen, maar wien dit mislukt was, door het dralen

der Duitfchers, die tot het mondgefprek genoodigd

waren , haalde nu een artikel uit de Wirtenhergfche

Geloofsbelijdenis voor den dag , hetwelk hij door

zijnen getrouwen onderhandelaar rascalon zich

had laten toezenden, en voorgevende , dat dit het

artikel van het Avondmaal uit de Augshurgfche Ge-

loofsbelijdenis was, eischte hij, dat de Hervormden

dit zouden ondertcekenen , alzoo hij anders in geene

verdere onderhandeling met hen treden zou.

BEZA liet zich niet verftrikken; hij bragt veel eer

den Kardinaal vrij wat in verlegenheid , door zijn

antwoord: ,, Wanneer gij, zeide hij, eerst onder-

toekent, zal ik volgen. De Kardinaal niets anders

wetende te zeggen , dan dat hij daar geen lust toe

had, zeide beza: ,, Wat kan er u dan aan gele-

gen zijn , of ik met hen , die deze Geloofsbelijdenis

P 5 heb-
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na C. G. hebben opgefleld , overeenllem of niet , daar gij van

Jsari5i7 ons beiden even zeer blijft verfcliillen?" Evenwel

' voegde hij er bij , dat liij de Proteflanten voor zijne

Broeders erkende , en dat de Hervormden fleciits in

kleinigheden van de Augsburgfche Geloofsbelijdenis

verfchüden.

Toen de Kardinaal nog verder aandrong op de

gevorderde onderteekening , verzocht ceza het for-

mulier te mogen zien , wanneer hij terftond ontdekte ,

dat het niet de Augsburgfche Geloofsbelijdenis was

,

maar ^^IVirtemhergfche ^ en verklaarde tevens, dat hij

afgezonden was, om de Geloofsbelijdenis van zijne

I^erk te verdedigen , maar niet om over eene andere

te twisten. Evenwel toonde hij zich bereid , ona

een formulier te onderteekenen, in hetwelk van je-

zus tegenwoordigheid in het Avondmaal het woord

re'èel en perfoneel mogt voorkomen. Op deze ver-

klaring werd eene nieuwe bijeenkomst vastgefteld op

^en aóften. beza, ziende, dat bij deze geheele on-

derhandeling niets te winnen zou zijn, gaf zijn on-

genoegen den vrijen loop , en ontvouwde , hoe de

plaaifen der hooge Geesteliikheid op eene wijze ver-

vjjM werden, die weinig Christelijk was. De Kar-

dinaal , hem in de rede vallende , verweet hem , dat

hij de majefteit des Konings te na gekomen was.

BEZA antwoordde, dat dit volflrekt zijne bedoeling

niet was, dewijl de Koningen thans alle regt had-

den, om die plaatfen, naar hun goedvinden, te ver-

geven , nademaal de Bi&fchoppen reeds voor lang

aan hun beroep ongetrouw waren geworden. De

KaT.dinaal vraagde hem op nieuw : waarom hij wei-

ger-
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gerde , de Augsburgfche Geloofsbelijdenis te onder- na C. G.

teekenen? beza, daar tegen, vraagde: of de Kar J^JT'Siz»

dinaal deze vraag deed voor zich zelven , of in naam -

der Geestelijkheid? Indien deze iaatfte bereid ware,

die onderteekening te doen, dat hij zulks met blijd-

fchap zou zien , alzoo zij dan hunne leer van de

verandering van het brood en den wijn in het lig-

chaam en bloed van christus moesten laten varen.

De Kardinaal redde zich uit de verlegenheid, met te

zeggen , dat hij niet gewoon was , op de woorden

van eenigen Leermeester te zweercn, en liet nu den

twist door d'espense voortzetten , terwijl mar-

TYR, die voor beza's drift fchroomde, zijn best

deed, om alles met gematigdheid te doen behan-

delen.

De Generaal der ^^y2//V^», lavnez , die in het

gevolg van den Kardinaal van Farara mede tegen-

woordig was, begon nu beza en zijne Geloofsge-

nooten met fcheldwoorden te overladen , en had

zelfs de onbefchaamdheid, om de Koningin Regen-

tes en hare Staatsdienaars te berispen, dat zij zaken

voor hunne Regtbank trokken , die alleen aan den

Paus en de Geestelijkheid behoorden ; ten laatden

begon hij van ijver zelfs te weeiien , wairin eenigen

van zijn gezelfchnp hem navolgden , eindelijk maakte

hij , bij het flot zijner rede , ter wederlegging van

PEZA, deze aanmerking: „ Dat het toch te eene-

maal ongerijmd was, christus te willen uhOuiten

van de viering zi.ifler gedac'itenis, daar toch een

Koning zoo dikwij's bij de viering der fpelen , die ,

om zijner overvv'inningen wil, jaarlijks door zijne

on-
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na C. G. onderdanen gevierd worden , zou tegenwoordig zijn

,

Jaari 517. a]s de onderdanen zulks verlaneden." beza zag ,
tot 1552.
.^ hoe onvergenoegd de Koningin was over de plomp-

hcden van dezen j'efnit , en maal;te hem daarom in

zijn antwoord zoo befpottelijk , dat niet alleen de

Koningin , maar ook de meeste andere Roomschge-

zinden hartelijk lachten, en wendde zich toen, zon-

der zich verder met hem in te laten, tot d'espen-

SE , om met dezen , als een' man van verftand , te

fpreken. Maar de drift ging zoo hoog, dat de Re-

gentesfe het gefprek moest afbreken. De Doctoren

der Sorhonne waren boos op beza , omdat hij,

toen zij met hunne Schoolfche termen voor den dag

kwamen, hun geantwoord had: Van dat tuig ftaat

niets in den Bijbel ^ ook niets in de oiidfte Kerk-

vaders i daarmede kan ik mij dus niet inlaten. Een

der Doctoren ontzag zich niet, hem, in de tegen-

woordigheid der Koningin , met den vinger te be-

dreigen , en uit te roepen : O / hadden wij u maar

eens binnen de muren der Sorbonncl

Sedert werden de onderhandelingen gehouden te

St. Germain tusfcben keza, martyii en gallars

a?.n de ééne , en montluc en d'espense aan de

' andere zijde; na veel moeite ontwierp beza eindelijk

een formulier omtrent de lecre des Avondmaals,

hetwelk door deze vijf onderhandelaars geteekend

werd. Hetzelve was vervat in deze woorden :

5, Wij belijden, dat jezus christus ons in het

Avondmaal aanbiedt, geeft, voor oogen (lelt de

zelf landigheid van zijn ligchaam en bloed , door de

werking vr.n den Heiligen Geest , en dat wij gees-

te-
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telijkei'wijze en door het geloof dat ware ligchaam na C. G.

aannemen en eten, hetwelk voor ons geüorven is, ï?-3riSi7*

zoodat wij beenen zijn van zijne beenen , en vleesch '

van zijn vleesch ; opdat wij door hen) levend v;or-

den, en hetgeen ter zaligheid noodig is, verkrijgen

mogen. En nademaal het geloof, iieunende op het

woord van God , de zaken , die men bevat , tegen-

woordig doet zijn , zoo belijden wij , dat door het-

zelve het ware en natuurUjke ligchaam en bloed van

JEZUS CHRISTUS door de kracht des Heiligen Gees-

tes gegeten en gedronken wordt, en in die betrek-

king erkennen wij in waarheid de tegenwoordigheid

van het ligchaam en bloed van christus."

Dus fcheen men tot eensgezindheid te naderen ,

maar het moeijelijkde volgde im eerst; de Prelaten

moesten goedkeuren, hetgeen hunne gelastigden had-

den ingevvilhgd. De Kardinaal van Lotharingen

toonde zich te vrede, de Regentes was in haren

fchik, maar toen men den 4den October het formu-

lier aan de Prelaten overgaf, verhief zich een hevig

gefchreeuw tegen hetzelve, onder verwijtingen tegen

d'espense en zijnen ambtgenoot, die onderteekend,

en tegen den Kardinaal, omdat hij niet tegengefpro-

ken had. Den pden October leverden de Doctoren

der Sorbonne eene nieuwe verklaring in , en eene

Roomfche Geloofsbelijdenis , welke zij eischten ,

dat BEZA zou onderteekenen , en in welke geleerd

werd , dat de zegen des Priesters het brood en

wijn verandert in het ligchaam en bloed des Hce-

ren.

Dus-
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na C. G. Dusdanig een einde nam c'it vermaarde mondgc»
Jaari5!7. fp^^i^ ^g Pö/j/}» (*). beza had wel erooten invloed
tot I«r52. ,,

^
['>5i,.

ten Hove verworven, doch men v;erkte op alle wij-

Gevaar ze , om den zwakken Koning van Navarre van hem

vormde' ^^ ^^ trekken; ook liet men (\QJVirtembergfche Go&'

Kerken, geleerden , die te laat gekomen waren , om het ge-

fprek bij te wonen, ten Hove toe. Aan dezen zeide

de Koning van Navarre^ dat beza geweigerd had,

de Augsburgfche Geloofsbelijdenis te onderteekenen,

waar over de Duitfchers zeer onvergenoegd naar

huis keerden, beza moest, tegen zijnen dank, nog

• eenigen tijd te P^;jy vertoeven , op begeerte der

Koninginne Moeder, Den soflien November kwam

er een Plakaat uit van wege den Koning, waar bij

den Hervormden geboden werd , de Kerl^en , van

welken zij , niet zonder geweld , bezit genomen

hadden, weder te geven, fchoon hun tevens ver-

gund werd , in bijzondere huizen zaraen te komen

;

doch niet meer dan 300 te gelijk, beza had in-

vloed genoeg op zijne Geloofsgenooten , om hen te

bewegen, dat zij zich aan dit bevel onderwierpen.

De Roomfche Geestelijkheid vereenigde zich met het

Driemanfchap, waar van wij in het voorgaande ge-

fproken hebben , dit deed de Koningin , die liet

Driemanfchap vreesde , de Hervormden vleijen ; zij

onderzocht, naar het getal van derzelver Kerken,

en hoe vele troepen elke zou kunnen leveren. —
Men

(*) Ik ben in dit verhaal mees: gevolgd scHLosssa

het Leven van thlOD. beza.
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Men antwoordde , dat het getal der Hervormde na G. G.

Kerken 2150 bedroeff , lïiaar op raad van beza i^^'''5'7.

, n ,
"^ot 1552.

gaf men op het tweede gedeelte der vraag llechis ____
ieen onbepaald ontwijkend antwoord.

Gedurende zijn verblijf te Parys predikte beza Edict vaa

meermalen openlijk, dewijl het prediken den Her- -j/^^^j^

vormden vrijgelaten was. In de Kersdagen van het voordeele

jaar 1561 predikte tean malot in de Kerk van St, der Her-

\^ j j „ i-M -j ^
vormden.

Medard^ m welker nabijheid beza Woonde, voor

€ene aPcnziehelijke fchare van Hervormden. Zoodra

de Pausgezinden zulks bemerkten , begonnen zij naast

•die Kerk zoo hevig met de klok te luiden, dat mea

tot hen zond , ihet verzoek , dat zij met luiden zou

ophouden. Töéh zij deze üfgezóndenen mishandel»

den , en zelfs een' van dezelven doodfloegen , vlogen

de Hervormden de Kerk uit , en doodden vele

Roomschgezinden. beza verhief vruchteloos zijne

ilem , om vrede te ftichten, en moest zich zelven

tusfchen de ftrijdenden werpen, om met gevaar van

zijn eigen leven de Roomschgezinden te redden.

Dit bloedbad verbitterde - de gemoederen meer en

meer. De Koningin gaf wel den i7den Januaiij

1562 het beroemde Edict uit, waar bij den Protes-

tanten vrijheid van Godsdienstoefening werd verze-

kerd. Doch zij had de magt of den wil niet, oni

hetzelve mét nadruk ten uitvoer te brengen en tè

"handhaven. Ondertusfchcn werkte dé tegenpartg

om den Koning vian Ncvarre geheel van hen af té

trekken, beza onderhield er dezen Koning over,

en kreeg ten antwoord: Dat hij zich nog in zoo

ver
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na C. G. ver niet had ingelaten , of hij kon terug keeren 5

Jaansi/. 2üodat beza li2t bemerkte, dat hij van hem niet
tot 1552. , , , ,

veel te hopen had.

Nieuu' De Koningiriiie Moeder gaf aan beza nog gefta-

Srek^te' ^'^ ^°°P ^P ^^" nieuw mondgefprek : eindelijk toen

St. Ger- het Driemanfchap zich in de maaiid Maart van het

main. pj^f verwijderd had , kreeg eeza last , om niiar St.

Germain te komen , ten einde , met voorbijgang van

het fliik omtrent het Avondmaal, over de andere

betwiste leerflukken te onderhandelen. Hier werd,

in tegenwoordigheid der Regentesfe, des Konings

en der Koningin van Navarre^ van den Kardinaal

van Ferrara ^ bourbon, chatillon, en tour-

non , tusfchen de Roomscbgezinde Geestelijken

d'espense, salignac , MAiLLARD , Decamis der

Sorbonne ^ bouteillier , demochares, viger ,

FORNERio, Generaal der Jcfuitcn, en peter pi-

CHEREL, en de Hervormde Leeraaren beza, jmar-

lorat, peousalt en barbaste, geredentwist, in

de eerfle plaats, over den Beeldendicmt en de ver-

fiering der Kerken, beza, wetende, dat de Ko-

ningin veel achting had voor clement marot ,

bragt bij deze gelegenheid een exemplaar van de tien

Geboden en Pfalmen , door jsiarot berijmd , voor

den dag, zoo als die met verlof der Sorhonne in

het licht waren gegeven, en toonde aan de Koning-

in, hoe men in deze Uitgave de tien Geboden ver-

valscht had, hebbende men in dezelve marot doen

zeggen: Gij zult Beelden van mij maken en die

aanbidden^ in plaats van: Gij zult u geen gefne-

den
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4en Beeld maken (*). De Sorhonhten ftonden be na C. G.

dweimd, en wisten niets anders te antwoorden, dan )-iari5i7»

'.ut 1552»
dat de uitgever of drukker dit naderhand moesten .

veranderd hebben , dewijl zij er niets van wisten.

De Regentes beval de uitgave op te lialen , en het

Privilegie in te trekken. Welk bevel echter niec

werd nagekomen. Op den eerden dag van het ge-

;fprek hield beza eene Redevoering tegen de Beel-

den. In plaats van hem te antwoorden , gaven

de vijf aanzienelijkfte Bisfchoppen en Doctoren,

den volgenden dag , aan de Regentes eenen raad

-over, door hen onderteekend, aangaande de Beel-

den , welke door haar aan de Hervormden werd

ter hand gefield. Deze raad behelsde : Dat de

hoofdzaak was , den Priesteren te bevelen , hun-

nen Katechizanten een regt begrip te geven^ van Atn

dienst der Heiligen , en hun te zeggen , dat de Beel-

•den alleen moeten dienen, om ons te herinneren;,

wat de Heiland en andere Heiligen voor den Gods-

dienst

(*) In plaats vsn:

Taillcr ne te f ras image

De quelque chofe que ce foit

;

Si honneur lui fais ou hommage

Ton dleu jaloufie en regoit. •

"had de onbefchasmde Uitgever laten drukken:

Tailler tu te feras image..

De quelque chofe que cefoit,

Si houneur lui fais ou hommage

Tou .d'ieu grnn.i plaifir en re9jit.

HsR-v. IL Q
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ra C. G. dienst gedarin hebben; niemand moest, zonJIer ver-

J^"'5i7' lof van den Bisfchop, een Beeld mogen oprigten,

, waaromtrent de Koning eene verordening behoorde

uit te vaardigen. Het afbeelden der Drieeenheid zoa

volftrekt nergens meer geduld moeten worden , en

even min obfcene, belagchelijke , vv'anvoegelijke Beel-

den, of zülke, wier legende de Kerk als twijfelach-

tig befcliouwt. Alle kranfen, kleederen, opfchik en

in procesfie omdragen der Beelden, alle geloften en

offers aan dezelve moesten ophouden. Het knielen ,

plaatfen op de altaren zou volftrekt niet meer mo-

gen plaats hebben , daar zulks alleen aan God toe-

komt; men moest alleen het kruis op het altaar la-

ten blijven enz. Doch beza en de Hervormden ,

die geheel geene verfiaringcn of beelden , ja zelfs geene

orgels in de Kerk wilden dulden, verzetteden zich

tegen dezen raad der Doctoren ; en nu werd fier ge-

fprek een gekijf zonder nut , en liep nog flechter af,

dan dat te Poisfy. Het gaf enkel een tijdverdrijf

aan het Hof, alzoo de Monnik demochares en

de Jefuit laynez door hunne dwaze invallen telkens

flof tot lage hen gaven. De eersrgemelde , bij voor-

beeld, voerde voor de noodzakelijkheid der Overk'

veringen het volgende bewijs aan : ,, Al wat ter

5, zaligheid noodig is, kan onmogelijk in Gods

„ woord begrepen zijn, want dan zou i) het Boek

„ te dik geworden zijn , en 2) zou God daar door

„ de vrijheid verloren hebben, om naderhand daar

„ in iets te veranderen." De Generaal der Jefuiten

hield ftaande , dat ook in de Tempelen der eerde

Christenen Beelden waren geweest. „Om te zien,"

riep
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riep hij, „ dat ten tijde van den Heiligen diony- na C. G,

,, sius , den tijdgenoot van den Heiligen paulus ,
J^^'^'SiZ*

„ Beelden in de Kerk geweest zijn, behoeft gij ,

5, fltchts de befcliilderde glasramen der Kerk St.

„ Etienne des Grecs en Sf, Beuoit te bezien."

BEZA viel hem in de rede, en riep, onder een luid

gelach der vergadering, uit: „Hoogwaardige Heer!

5, daar brengt gij toch een zeer gebrekkig en zwak

5, argument bij ; want het is glas , en befchilderd

„ tevens I

"

Het gelukte thans den Guifen en het Drieman- De Ko-

fchap, den Koning antoine van Navarrs 2,^\tt\ in '^"•S^'^'^

hunne belangen over te halen, beza deed vergeefs vervoegt

nog eene laatfie poging, om hem te behouden. De ziclibijde

Koning gaf hem een antwoord , hetwelk hem be- gezinden.

woog, om van nu af aan niet meer bij dezen zwak-

ken Vorst te verfchijnen: Hij zeide namelijk: dat

hij zich nooit zoo ver in het water zou wagen ,

dat hij niet altijd , wanneer hij wilde , zou kun»

nen terug keeren. De Wirtemhergers werden door

den Kardinaal van Lotharingen in flaap gefust, daar

hij aan hunne Godgeleerden verzekerde, dat beza

de oorzaak was van het vruchteloos ofloopen van

het gefprek te Poisfy ^ door zijne weigering, om de

Augsburgfche Geloofsbelijdenis te onderteekenen , ja

zelfs dat beza oorzaak was, dat hij Kardinaal zich

niet reeds voor lang ten voordeele der Lutheifche

leere had verklaard, welke hij van harte was toe-

gedaan, ofTchoon hij voor het uitwendige nog, 0111

der zwakken wil , bij het oude geloof gebleven

was.

Q 2 Zoo-
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ns CC. Zoodra de Roomschgezinde partij zich meende
.«"'Tl 5^7 ver^elierd te liebben, van den Koninff van Navarre,
fo: 1552.

*

ondernam zij , de Hervormden weder heviger te

r oe^bnd vervolgen. Te Fasfy op de grenzen van Champa^-
^^ ^' m werd een groot aantal derzelven , die federt lan-

gen tijd hunnen Godsdienst aldaar in eene fchuur

oefenden , in tegenwoordigheid van den Hertog

FRANS VAN GuisE , ZOO al niet op zijn bevel

,

moorddadig omgebragt. Omtrent 60 werden ge-

dood, meer dan 290 gewond, zoo vrouwen als

mannen. De Hervormden verzamelden zich hierop

,

op onderfcheidene plaatfen , om, in allen geval ,

hunne regten te verdedigen, en gaven aan beza ,

die thans te Parys was, in last, om van de Ko-

ningin de teregtflelling der aanleggers van dit bloed-

bad te vorderen, beza voldeed aan dezen last

,

met waardigheid en befcheidenheid , in een gehoor,

hetwelk hem verleend was in tegenwoordigheid van

den Kardinaal van Ferrara en den Koning van A^^*

varre» De Koningin , doch welke de klem der re-

gering thans miste, antwoordde hem met vele wel-

willendheid; doch de Kardinaal van Ferrara^ hevig

tegen de Hervormden uitvarende, zeide, dat zij te

Fa$fy flechts behandeld waren, gelijk zij deRoorasch-

gezinden bij St. Medard behandeld hadden, beza

bewees hem, dat de Roomschgezinden de oorzaak

waren geweest van de opfchudding bg St. Medard

^

waarom ook de Overheid dezen en niet de Protes-

tanten in hechtenis had genomen. De Kardinaal

durfde het voorgevallene te Vasfy niet verder verde-

digen, maar de Koning van Navarre beweerde, dat

d£
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d: Proteflanten zelve de fchiild hadden, omdat zij na C. G.

de bedienden van den Hertoa: van Guife met fteenen jaarisi;.

tot 1552.
hadden geworpen, beza beantwoordde dezen wan- .

keienden Koning rondborftig ; „ Zoo dat waar

„ was, had de in het Rijk zoo magtige Hertog

„ FRANS de fchuldigen, naar verdienden en regt,

„ kunnen doen flrafFen. En voor het overige,'*

( dit voegde hij er op cenen zeer nadrukkelijken toon

bij , ) „ ben ik hier gekomen , in naam van eene

„ Kerk , welker grondftelling is , niet anderen on-

„ regt aan te doen, maar liever onregt te lijden.

„ Uwe Koninklijke Hoogheid moet nooit vergeten

,

„ dat deze Kerk een aambeeld is, op hetwelk reeds

„ vele hamers ftomp geworden , en gefprongen

„ zijn."

Kort daarna deed da Hertog van Guife eene ze- Bur^er-

gepralende intrede in Parys , welke ftad de Prins oorlog in

van Condé verliet, gelijk ook beza, niet zonder le-

vensgevaar, ontvlugtte. Waar na het Driemanfchap

zich volkomen meester maakte van den perfoon des

Konings en der Koninginne Moeder. Te Orleans

daartegen, werwaarts coNoé geweken was, en beza

zich insgelijks begaf, werd door alle deGrooten on-

der de Pfotellanten een verbond tegen de partij der

Cuïfen gefloten; terwijl beza de zaak der Hervorm-

den met allen ijver behartigde. Hij fchreef een' roe-

rende Brief aan de Duitfche Vorsten , en een Ver-

zoekfchrifc aan den Keizer ferdinand ï. om des-

zelfs bij'land. Ook was liij bti elke onderneming

.van den Prins tegenwoordig; hij ontwierp de Maiii-

fes.en, door denzelven uitgevaardigd, hij predikte

Q 3 voor
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na C. G. voor het gevecht , en troostte na hetzelve de gewon-
Jaari5i7. ^je^. En nu nam een openbare en geduchte bur-
tot 1552. .

,
gerkrijg werkelijk zijnen aanvang , welke met alle

woede gevoerd wsrd. Men zag den Zoon tegen

zijnen Vader, en den éénen Broeder tegen den an-

deren ftrijden , en zelfs vrouwen , ter verdediging

van haren Godsdienst, in de wapenen komen. Ver-

fcheidene fteden ondervonden de geduchtfte oorlogs-

rampen meer dan ééns, wordende, beurtelings, dan

door de Roomschgezinden , dan weder door de Hu-

genooten ingenomen. Daar de Hugenooten de over-

hand hadden , verbrijzelden 2ij de Beelden , wierpen

de altaren omver, en deden het goud en zilver der

Kerkfieradien tot geld flaan, om daar mede de fol-

daten te betalen. De Roomschgezinden daartegen

verbrandden overal, daar zij konden, de Bijbels der

Hervormden. De Roomfche Geestelijken aan de

ééne, en de Hervormde Leeraars aan de andere zij-

de, hadden het meest van deze geweldenarijen te

lijden; alzoo zij in de handen van hunne vijanden

vallende, ongenadiglijk werden omgebragt. Vergeefs

bemoeide beza zich , om de Hervormden in hunne

Vv'raaklust te beteugelen, fchoon hij zelfs zijn leven

daar door dikwijls aan gevaar blootdelde. Het Par-

lement van Angers had eenige Hervormden ter dood

veroordeeld; toen nu de Hervormden deze fl:ad in-

namen, pleegden zij aldaar de grootfte buitenfporig-

heden. beza kwam te laar, om dit te verhinde-

ren; doch hij begaf zich in het Parlement , en be-

tuigde, dat hij en alle zijne vrierden ètzt v/reedhe*

den verfoeiden, en d.u zij alleui gepleegd werden

door
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door rdiiiim van volk, hetwelk zich bij de Her- na C. G.

vormden gevoegd had. Bij het graf van den Heil. J^^'"' 5 17-

MARTiNus te Tours waren fchatten opgehoopt; daar
'''

men nu aan de zijde der Hervormden gebrek aan geld

had , maakte men zich van dezen fchat meester ,

doch, op raad van beza, op eene wijze, welke

aan geen verwijt kon onderhevig zijn. De Prins van

coNDé, namelijk, liet den ganfchen fchat in beflag

nemen, doch in tegenwoordigheid der Domheeren

van Tours ^ al de kostbaarheden , welke hij wilde

doen verkoopen , naauwkeurig opteekenen. Gaarne

zou BEZA de verwoesting van het graf zelye heb-

ben verhinderd. Toen hij zulks niet vermogt , ver-

ontfchuldigde hij het des te gemakkelijker , uit hoof-

de van de gefteldheid der geroofde kostbaarheden ,

velke hij, met dat oogmerk, zelf onderzocht. Aan

een kostbaar kruis , bij voorbeeld , was de fleen ,

dien men de Bedevaartgangers deed kusfen , een

/Igaat , op welken eene venus gefneden was, ée.n

voor haar iiggenden adonis bevveenende; en in een

zilveren koker vond men een oud minnelied en een

kaarteblad. Hoe moeijelijk het beze viel , welke

ongemakken hij moest ondernemen, om de woede

zijner Geloofsgenooten te beteugelen ; en hoe rustig

zijne eigene (lemming was , kan men het best zien

uit eenen Brief, welken hij , te dezen tijde , aan

CAROLUS PASSELIUS , ( CALVIN , ) fchrccf ( * ) .'

„ Gaarne had ik, reeds voor lang, gefchreven , en

„ te-

(*) Men leest denzelven bij schlosser het Leven van

BEZA B'iadz, i3j.

Q4
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nfl C. C. „ tegen mijn' wil , moest ik zwijgen. Ook nü
3anri5i7,

fchrijve ik flechts kort, omdat ik niet anders kan.
tot 1552.

' '' '

, „ Tot nog toe gaat alles wel. Wij hebben vele en

„ dnppere ruiters: ons voetvolk is niet zoo goed,

^, omdat het te veel marcheren moer. Doch niets

„ kwelt ons meer, dan de wanorde, Cfordes^') van

,, onze eigene Geloofsgenooten: ik heb baast lust,

,, om mij fterker uit te drukken. Naar Angers ben

„ ik met levensgevaar gereisd ; maar heb weinig ,

„ of liever volftrekt niets, uitgerigt. De drift, om

„ alle altaren omverre te werpen , is zoo groot ,

„ dat ik zelfs hier, (in Orleaus ^ ) niet in üaac

.;, ben geweest , dezelve te bedwingen. Zulks

„ gaat zoo ver , dat alles , in zoo korten tijd , der-

,, mate veranderd is , dat ik zelf er over moet ver-

„ baasd (laan; want de vijanden zijn niet in rtaat

,

5, om , al waren zij zelfs overwinnaars , in den tijd

„ van honderd jaren, te herdellen , wat in den tijd

,, van twee uren verwoest is geworden, om nu al-

,, leen van deze eenige ftad te fpreken. Gij kunt

,, daar uit zien, hoe zeer wij derzelver toefland ver-

,, ergerd hebben, O! kon ik u toch alles toezen-

,, den, wat, dezer dagen, hier en ginds gedaan,

,, gezegd en gefchreven is,- maar daar alle wegen

,, bezet zijn , kan men , zonder de boden in het

„ grootfte gevaar te brengen ,^zulks niet eens be-

,", proeven. Doch die van Bern kunnen u alles ver-

„ halen, of liever die van Ziirich, daar onze vrien*

„ den hebben goedgevonden , een' Afgevaardigden

„ hun toe te zenden, voor wiens veiligheid ik even-

,» wel zeer bevreesd beu. Uwen Bnef van dttn

„ uden
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„ I2den April, waar in gij fpreekt van de terug- na C. G.

„komst van verace , heb ik ontvangen. Onze ï'*^'"'5'7«

„ Opperhoofden danken u en hem regt harteliik.
^°

„ Onze goede vriendin (*), gij weet, wie ik be-

„ doele , antwoordde geheel als eene gevangene , en

„ op hare manier; d. i. voorzigtig en dubbelzinnig.

„ Ondertusfchen fluimeren wij niet. Ofichoon dit

„ dralen mij ongelooflijk leed doet, zoo zie ik ech-

5, ter niet in , hoe ik er , te regter tijd , een einde

„ aan maken kan , zoo niet die domme en armza-

„ lige menfchen hunne denkwijze geheel veranderen.

„ Ik en wij allen arbeiden om de zaak van God:

,, O! mogt toch ons moeijelijk werk het gevolg

„ hebben, hetwelk wij verlangen! tournon is ein-

„ delijk tot de Vaderen verzameld. Leef gezond ,

„ mijn dierbare Vader! met alle de vrienden en

„ broeders. De Heer beware u , en geve mij , wel-

,, haast, wanneer ik mijn werk gelukkig mogt vol-

,, tooid hebben, aan u, dat is, aan mij zelven we-

„ der! Doe mijne groetenisfe aan den hoogen Raad

,, en aan alle onze Broeders. De omüandigheden

„ dulden niet , dat ik meer fchrijve, of een grooter

5, (luk papier gebruike."

Te Rouen ^ in de belegering van welke ftad de

onüandvastige antoine , Koning van Navarre ^ het

leven verloor, hadden de Roomschgezinden beza's

vriend, den welfprekenden Predikant du bosc en

vele andere Hervormden vermoord. Toen allen

eisch-

(*) Hij fpreekt van katharina de medicis, die nog

fteeds, gelijk voorheen, deze rol fpeelde.

Q5
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naC. G eischten, dat de Prins van Condé ^ ter vergelding,

Jaari5i7. ^q^^ ^^^^ ^^j, ^^^ Parlement van Parys . tean bap-
tot 1552 "^

, TiSTE SAPiN en den Abt jean de troyes , die

men gevangen had , zou ter dood brengen , verzette

BEZA zich daar tegen en fpande alle krachten aan

,

om zulks te verhinderen. Hij voorzeide menigmaal

aan zijne partij, dat hunne zaak geen goed einde

zou hebben, dewijl zij opgehouden had, de zaak

van God te zijn, die geene moordenaars en roovers

helpen zou. Ja , alleen de dringende verzoeken van

den Admiraal hielden hem terug, dat hij zich niet

van hen , als eene bende verworpenen , losrukte

,

en naar Geneve keerde, beza zou dit te liever ge-

daan hebben , omdat hij zag, dat de Prins van

Condé meer om zich zelven en zijne belangen , dan

om den Godsdienst dacht.

Velddri:: Eindelijk kwam het, na eenen verwoestenden oor-

^^
'^''^ log , tot een hoofd treffen , in de maand December

1562, in de nabuurfchap van Dreux, De Hervorm-

den kregen de nederlaag, en de Prins van Condé

zelf viel in 'svijands handen; van de andere zijde

bleef de INIaarfchaik van st. ANDRé in den flag

,

en de Connetahk bionmorenci werd gevangen en

naar Orleam gevoerd. Nu hoopte men aan het Hof
den Prins te bewegen , om in de Misfe te gaan , en

hem daardoor bij zijne partij verdacht te maken,

BEZA daarentegen zocht des Prinfen eer te redden,

en hem van dien (lap terug te houden. Dit gelukte

hem, m'nder echter door zijne nadrukkelijke Drieven

aan den Pri'i«;, dan wel door den haat tusfchen den

Piiis van C,„.é en den Hertog frans van Guifcj

ge-
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gelijk uit het gedrag van den Prins na den dood van na C. G»

dezen Hertog bleek.
Jaarisi?.

. ,
tot 1552.

De gemelde Hertog belegerde in den aanvang van _,«
het jaar 1563 de ftad Orkam, de voornaamfte

plaats, welke de Hervormden in het bezit hadden.

Doch , terwijl hij dit beleg met ijver voortzette ,

werd hij door eenen Edelman , jean de merei ,

meer bekend onder den naam jean poltrot , ver-

raderlijk doorfchoten. De moordenaar werd gevat

,

en in het Koninldtjk leger gebragt. Bij zijn eerfle

verhoor befchuldigde hij , op aanfloken der Geeste-

lijkheid, den Admiraal en beza, dat zij hem tot

dezen moord hadden aangezet en bewogen. Men

zond uit bet Koninklijke leger met eenen Parkwen-

tair een afrchrifc van zijne verklaring aan den Ad-

miraal. Hoe ongerijmd ook dit verdichtfel reeds op

zich zelve ware en geheel ftrijdig met het karakter

en het gedrag en beginfelen van den Admiraal en

van BEZA, wilde de Admiraal echter, dat beza een

Manifest opdelde, hetwelk hij, de Admiraal, en la

ROCHEFOucAULT , dieu men er mede in betrokken

had, onderteekenden, en den isden Maart 1563 in

het vijandelijk leger zonden. In dit Blamfeit ver-

dedigden zij zich volkomen, en het ongegronde der

befcbuldiging bleek ontegenzeggelijk , niet alleen-

doordien men zich zeer overhaastte met de teregt-

flelling en fiiraffe van poltrot , maar voornamelijk,

doordien deze, vóór zijnen dood, alles wat hij aan-

gaande den Admiraal en beza gezegd had, plegtig

herriep.

De dood van Flertog frans van Guife bragt eene De vrede

ge-



25i KERKELIJKE
na C. G. gelieele verandering te weeg in de gezindheid der
Jaarisr? Koningin Regentesfe; en dewijl men den Prins van

Condé door den Regtsgeleerden balduin geheel

gefloten voor laauwe gevoelens omtrent den Godsdienst ge-
tc Orlcsns

wonnen had , werd de vrede ligtelijk getroffen , doch

bij welken de Hervormden niets wonnen , alleen

werd in Maart 1563 een Edikt uitgevaardigd, het-

welk voor hen eene zeer beperkte verdraagzaamheid

bevatte , en dus veel minder gunflig was dan dat van

Januari) des vorigen jaars. Het gelukte echter aan

BEZA, den Prins bij den Godsdienst te houden ,

omtrent welken balduin hem, door zijn Indiffe-

rentismus, vrij los gemaakt had. Hij wist dien ver-

anderlijken man in zulk een licht te plaatfen , dat

de Prins allen omgang met hem affneed, en hem

geen gehoor meer gaf.

De bur- Zoodra de vrede gefloten was , fpoedde beza zich

omft°ei-f
w^^^"^ ^^^"^^ Geneve, om daar aan de belangen der

op nieuw Kerk te arbeiden , gelijk wij boven gezien hebben,

Ondertusfchen werd de vrede en het uitgevaardigde

Edikt ten behoeve der Hervormden zeer flecht van

de zijde van het Hof onderhouden: de Hervorm-

den werden op vele plaatfen ontrust, en de Koning,

die nu meerderjarig verklaard was, tegen hen opge-

hitst; door een nieuw Edikt in het jaar 1563 werd

het voorgaande wel in het algemeen bevestigd

,

maar coor bijvoeging van verfcheidene bepalingen

genoegzaam krachteloos gemaakt. Zelfs deed de

Kardinaal van Lotharingen pogingen, dat het ge-

heele Edikt mogt worden ingetrokken, als zijnde

flechts bij voorraad en door nood vergund. Tus-

fchen



GESCHIEDENIS. 253

fchen de Koningen van Frankryk en Spanje werd na C. G.

bovendien gehandeld over een ontwerp, om in Ï^^^S^Z*

Frankryk en in de Nederlanden beide de Ketters
^ '

uit te roeijen.

In Frankryk zelve werden de fleden , die zich

voor de Hugenooten verklaard hadden, ontmanteld

en met drukkende inlegeringen van ÜDldaten bezwaard.

Eindelijk werd er eene zamenzvvering gefmeed tegen

den Prins van Condé en andere Grooten, die voor-

ftanders waren der Hervormden. De oorlog berstte

dus op nieuw uit in het jaar 1567. Deze oorlog

duurde flechts kort van October van dat jaar tot

Maart 1568. In denzelven viel een hevige veldflag

voor te St, Denys^ niet verre van Parys , in wel-

ken de Connetable monmorenci fneuvelde, zijnde

de laatfte, die van het Driemanfchap nog overig was,

In het jaar 1568 waren de Hervormden , die d*

meeste fterke plaatfen in het Rijk, en onder andere

Roebelle , bemagtigd hadden , op het puut , om

Chartres in te nemen , toen men hun , op zeer voor-

deelige voorwaarden , den vrede aanbood , welke ook

ras gefloten werd.

Deze vrede werd intusfchen zoo flecht gehouden. Derde

dat, door de vervolgingen, welke hier en ginds te- oorlog.

gen de Hervormden werden aangerigt , binnen den

tijd , gelijk men verhaalt , van drie maanden , wel

ïOjOoo Hervormden zouden ter dood gebragt zijn.

De wapenen werden dan op nieuw opgevat, en de

oorlog nam reeds in de maand Augustus 15(58 we-

der eenen aanvang. De Hervormden voerden den-

zelven ongelukkig; zij werden in eenen veldflag bij

Jar.
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na C. G ^arnac geflagen , in welken de Prins van Condé gè*

Jaari5i7, yangen genomen, maar vervolgens op eene zeer on-

,
. edelmoedige wijze , in koelen bloede doodgefchoten

werd. Zij verloren daar na ook den (lag bij Mon-

toncourt, doch herftelden hunne zaken , door het

beleid van den Admiraal cüligny telkens en wer-

den zoo geducht, dat de vrede in het jaar 1570

getroffen werd, op voorwaarde, dat de Hervorm-

den vrije Godsdienstoefening genieten, en daar bij

vier fierke iXtdxQn Rochelle, Ivlontauhan ^ la Charité

en Cognac ^ tot hunne veiligheid behouden zouden.

Sijnodete De Hervormden, gebruik willende maken van de

rust, welke zij door dezen vrede beflendig hoopten

te genieten , deden in het jaar 1571 te Roebelle

die vermaarde Sijnode bijeenkomen, van welke wij

hier voor gefproken hebben , toen wij melding maak-

ten van de dienften, door eeza , bij die gelegen-

heid , aan de Franfche Kerken bewezen. De Geloofs-

belijdenis, welke de Hervormde Kerken van Frank"

ryk, in het jaar 1559, hadden aangenomen, werd

hier op nieuw bekrachtigd , en door allen onder-

teekend.

Moord Ondertusfchen fcheen Koning karel IX alle bit-

van Parys
{gj-j^ei^ tegen de Hervormden te hebben afgelegd , en

deed den Admiraal en andere Grootcn, die tot der-

zelver partij behoorden, de allerkrachtigfle betuigin-

gen van eene gansch bijzondere goedwilligheid. Men

vergunde zelfs aan den Prins van Oranje onderdehand

bijfiand tegen den Koning van Spanje , toen hij

de wapenen opvatte ten behoeve van de Nederlatt'

den. Ja, om den vrede voor altijd te bevestigen,

werd
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werd er in de maand April 1572 een huwelijk ge- na C. G.

floten tusfchen hendrik IV. raer margaretha, J^^^^iZ*
_

, . tot 1552.
Zuster van karel IX. en de 18de Augustus van—

»

dat jaar tot de voltrekking van dit huwelijk te Pa-

rys bepaald , om welk trouwfeest bij te wonen co-

LiGNY en de voornaamften onder de Hervormden

van het ganfche Koningrijk met veel betoog van

vriendelijkheid genoodigd werden. De doorzigtige

BEZA, die de geveinsdheid der Koningin katha-
RiNA DE MEDicis kende, vermoedde van deze zoo

groote vriendelijkheid niets goeds. Zijne vrees ver-

raeerderde, door den dood van de groote voorllan-

deresfe van het Hervormde geloof, zijne vriendin,

de Koningin van Navarre, die in dezen tijd over-

leed , niet zonder vermoeden van vergift. Zeer was

hem het beraamde hswelijk van haren Zoon hen-

drik met eene Roowfche Prinfes tegen de borst, hij

beproefde alle zijne welfprekendheid bij den Admi-

raal, om dien terug te houden, dat hij zich niet

ten Hove begaf, maar vergeefs, coligny hield

zijn' vriend voor al te vreesachtig , en ging den dood

te gemoet. Aan hendrik fchreef beza eenen nadruk-

kelijken Vermaningsbrief, welken wij ons niet kun-

nen onthouden , hier te plaatfen , dewijl dezelve een

fprekend bewijs is , dat beza niet fchroomde , de

waarheid ook aan de Hoven te prediken: (*)

„ Verheventte Koning! Het is een kenmerk van

eene verhevene ziel, wanneer de mensch bij weder-

waar-

(*) Hij is de 74(le onder de Brieven van beza. Hier

is hij ontleend uit schlosser Leren van beza BL 261,
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na C. G. waardigheden niet bezwijkt , maar door dezelve tot

Jaari5i7. roem aangefpoord en opgewekt wordt, om te flre-
tot 1552. ^ ^ ^^ '

.
ven naar de kroon der overwinning. Dit vermogen

van edele zielen heeft God u gefchonken. Hij vorm-

de u , van uwe leederfte jeugd af aan , tot alle deug-

den. Boven dit alles zorgde h'y, dat gij onderwe-

zen wierdt in de leere der waarheid, met welke hij

zijnen geest der üandvastigheid , die de zwakfte din-

gen fterk en onverwinnelijk maakt, pleegt te verbin-

den. Daarom leven wij allen in de hope, dat het

ongeluk (*), hetwelk onlangs u en de ganfche Kerk

getroffen heeft, u niet te nederflaan; maar veelmeer

u aanleiding geven zal, om te toonen , welk eene

Iterkte van ziel, en hoe groote ftandvastigheid de

Heer u verleend heefr. Daar God mij den post

heeft aangewezen, op welken ik fla; daar hij mij

den dienst zijner Kerk heefr opgedragen , zoo mag

ik niet nalaten , ( bijzonder omdat ik , gelijk gij

weet, door uwe Moeder onder het getal harer

vrienden gerekend werd, ) u bij den naam van

CHRISTUS, die u, van uwe jeugd af aan, tot zij-

nen dienst verkoren heeft , te bezweeren en te bid-

den, dat gij moedig en ftandvastig voortgaat, en

den weg, dien gij onlangs roemrijk betreden hebt,

ten einde toe vervolgt; v/ant aan deszelfs einde

wacht u onflerfelijke roem bij God, en onverwel-

kelijke eer bij de menfchen. Gij vooral behoort

behoedzaam en omzigtig te zijn, bedenkende, dat

de Satan geen' Koning of Vorst der aarde zoo zeer

be-

(*) De dood zijner Moeder.
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Belaagt als u , omdat hij begrijpt , dat het voor hem nn C. G.

van het uiterfle beians is, om 11 van den ingefla- I^^'"^5i7»

, ^ , ,. tot 1552,
genen weg ar te leiden, en van den Godsdienst , -,

dien gij aangenomen hebt , te doen afvallen. Het

kan, daar gij het reeds menigwerf moet ondervon-

den hebben , uwe aandacht niet ontglippen , dat die

vijand ontelbaar vele bedienden en helpers heeft ,

welke hij gebruikt , om u van den regten weg af te

brengen , en langzamerhand te bederven. Uwe
fchranderheid gebiedt u, te waken, opdat hij niet

zich zelfs van u bediene , ter bereiking van zijne

oogmerken. Uwe jaren, het fchicterende van uwen

ftand , uwe magt, uwe majefteit zelfs moet u alles

verdacht maken, en u doen vreezen, dat ook u

zou kunnen overkomen , wat zoo vele anderen over-

gekomen is. O! dat God, naar zijne groote barm-

hartigheid, dit ongeluk van u en van ons allen af-

wende ! De tijden zijn flecht , vele menfchen ver-

laten den waren Godsdienst, en keeren terug tot de

gebruiken van het Bijgeloof, in het denkbeeld , dat

men deze den onkundigen dommen hoop kan over-

laten, en zelve die Hechts in fchijn en geveinsdelijk

kan blijven waarnemen. Maar deze denkwijze is

in den grond niet anders dan goddeloosheid, een

hoon voor allen Godsdienst, (eene zoo fchandelijke

zonde , dat zelfs de Duivel daar over oordeelen

zou,) eene onverfchilligheid omtrent den dienst van

het hoogde Wezen , voor welke gij u , als voor een

doodelijk vergift , allermeest daarom moet wachren, dat

daar door de mensch in eenen afgrond nederftort ,

in welken hem geene Ijoop op redding overbli/.fr,

Herv. il K In
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Ba C G. In (^e flreeken , in welke gy thans reist , is geene
]aari5i7 zjekte meer ajgemcen , dan deze: dat r.ict alleen de
tot I«^52.

^ :> 7

- ' fchandelijke verfoeijelijklle godslasteringen tot ge-

woonte in het fpreken geworden zijn ; maar ook

alle zonden en fchanddaden worden geduld; niet

gelijk voori]ecn , toen de menfchen zich fchaainden

te zondigen; maar als of de zonde lofwaardiger was

dan de deugd. Daar ik nu dag en nacht om uwe

reis denk, zoo vervult mij de vrees, dat de vlam van

een' zoo vrecfcliiken brand ook u mogt aangrijpeD.

Maar houd moed ! alle dingen zijn in de hand van

God. Hij zal zijne kracht en genade ook aan ii

door uwe bewaring betoonen, en zal u door zijnen

bijdand bewegen , om middelen tegen dit kwaad te

gebruiken. liet eerfle en voorn aamfte is zeker, dat

gij niet nalaat de openbare Predikatien bij te wonen;

dat gij niet flechts èm Predikanten , die de zuivere

leere voordragen, uw oor gaarne leent, omdat God
hun het Leeraarsambt opgedragen , en christus

gezegd heeft: die tt hoort, hoort mij\ die u ver-

werpt , verwerpt mij ; maar ook alle die genen

gaarne hoort, die u door godvruchtige gefprekken

tot de godzaligheid opwekken , en voor zonde be-

waren. Doch het is nog niet het woord van God
gehoor geven , wanneer men hetzelve alleenlijk het

oor leent; men moet het in zijn hart opnemen, op-

dat het aldaar wone , oogen en ooren regeere , ge-

dachten, woorden en werken befture. Wordt dit

bij u het geval , zoo zullen wel vele ftormen tegen

u losbreken; maar gij zult , desonaangezien , vaste-

lijk voortgaan in het fpoor uwer eeuwig geroemde

Moe-
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Moeder, en behoeft niet te twijfelen, of des Hee- na C. ö*

ren woord zal ooic aan u bevestigd worden : Ik J^'''"5i7»

eere ^ die mij ceren. Maar Iaat gij u llt;chts een -

voet breed van dezen weg afleiden, (hetwelk ik

hoop, dat verhoed zal worden,) zoo houd het voor

zeker , dat zij , die u van God aftrekken , en in uw

bijzijn vleijen , in het verborgene u verachten en ver-

raden zullen. Reep God aan van ganfcher harte,

opdat gij te zekerder u zelven voor alle kwaad be*

waart, en houd het voorbeeld van den vromen Ko-

ning DAViD altijd voor oogen. Wanneer zijn hon-

derd en eerfte Pfalm u meer voor den geest is, dan

de raad van eenig fterfelijk mensch , zoo kunt gii

xeker zijn , dat de genade Gods , die als het ware

\y^ erfgoed was, bij u blijven zal, en dat uw na-

geflacht daar van nog grootere blijken erlangen zaU

Ik bidde God, verhevenRe Koning! ik bidde hem,

die de Koning aller Koningen, de Heer van all«

Heeren is , dat hij u in zijne hoede neme , en u met

zijnen Heihgen en Koninklijken geest vervuUe ; en

dat gij, op dezen vertrou'vende, u zelven doof

reinheid des vvnndels , vroomheid en deugd over-

wint; maar ik bidde tevens, dat hij Uwe Majedeit

met alle zijne gaven gelukkig make en verblijde , tot

roem van zijnen heiligen naam , tot troost zijner

Kerk , tot heil van het Franfche Rijk. Vaarwel,

Geneve den loden Julij 1572."

BEZA was het niet alleen , die op dit huwelijk

een kwaad vermoeden had ; velerhande geruchten

ontrustten de gemoederen , in verfcheidene gezel-

fchappeo werd gemompeld , dat op deze bruiloft meer

R 2 bloed
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n« C. r. bl'^ed dan wijn gedort zou worden; de Adr ir.-'.al

Jsari5i7 ^.^j-^ (Jqqp verfcheidene ongeteekende Brieven ge-

,
waarfchuwd; doch alles was vergeefs. Hij en üe

Hervormden verlieten zich op de vriendelijke ver-

klaringen en betuigingen vnn het Huf. Ook werd

het huwelijk dadelijk op den i8den Augustus vol-

trokken, en de Bruiloft eenige dagjn lang met groo-

te vreugde gevierd, doch op een' van dezelve werd de

Admiraal uit het Paleis van den Koning , naar buis

gaande, met een musket, geladen met twee kogels, uit

een huis inden linker arm zwaar gekwetst; nog wilde

hij niets euvels gelooven , te meer , dewijl de Konirg

hem in perfoon kwam bezoeken , en onder de zwaar-

fte vloeken hem verzekerde, dat hij den dader zou

doen ftraffen en in de veiligheid der Ht^rvormJen

voorzien.

Doch op den 24flen Augustus, aan den Heiligen

BARTHOLOMEUS gewijd , vverd het verfoeijelijk: ont-

werp, om de Ketters, gelijk men hen noemde, met

eenen llag uit te roeijen, ten uitvoer gebragt. Op
een gegeven teken met de klok , nam het moorden

een?n aanvang. Een der eerde flagtoffers dezer

v.oede, was de Admiraal, die den dood met dien

moed en flandvastigheid onderging, welke hem als di.n

grootten man van zijnen tijd in Frankryk geken-

merkt hadden. Toen hij, bij het bemagtigen van

het huis, in hetwelk hij zijn verblijf had, hoorde,

vv*?.t er gaande v^as, zeide hij tot de genen, die bij

hem waren: ,, Ik ben bereid, den dood, welken

„ ik niet gevreesd heb, geduldig te ondergaan.

„ Gelukkig, die mij gevoel ie fttrvcn, en ftcrven

„ zal

,
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j, zal, in den Hecre , door wiers genade ik, in den-' C. G.

-, hope des eeuwigen levens, geflerkt worde! Gaat, l^a'iSïZ»

. , ,
• • .. f^'^t 155».

5, mnne vrienden, en veriergt u, om met in miin

„ onheil te worden ingewikkeld. De tegen svoor'ïij<.

,, heid van dien goeden God, vvien ik mijne zi.il

„ aanbeveel , is mij genoeg ( * )." Zoo achtbaar

was de Admiraal, dat hij, bij het eerrte voorko-

men, zijnen beulen zelven eene foort van eerbied

inboezemde. Een der beulen, een Duitfcher, be-

diende van den Hertog van Gui/e , vraagde hem :

Zifi gij COLIGNY ? Met een onveriüiagd gelaat

antwoordde de Admiraal: j^a, jonkman! eerbiedig

mijne grijze haren; wai gij ook doet, mijn leven

zult gij niets verkorten. Nu viel men op den ede-

len man aan, die met vele wonden afgemaakt werd.

liet hoofd, hem afgeflagen, bragt men naar de Ko-

liinginne Moeder, doch de romp viel in handen van

het flechtfle graauw, en werd, op de aüeronwaar-

digfte wijze, mishandeld. Meer dan 5000 Hervorm-

den werden bij deze gelegenheid in de ftad Parys,

zonder dat iemand eenigen wederftand bood , in

koelen bloede omgebragt , 6 of 700 huizen werden

geplunderd , en hetgeen opmerkelijk is , men wist

Hechts van een huis, waarin eenige wederftand ge-

boden werd. Dit alles gebeurde op het bevel en

onier het oog van den Koning, die zelf gezegd

wordt, uit de venfiers van zijn Paleis verfcheidene

fchoten met een musket op zijr.e onfchiildige onder-

danen gelost j en herhaalde keeren geroepen te heb«

lenj

(*) TiiL'A^ui Lii^r. IJl. T. U. p. I 5s.

R .-,
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na C. G. ben: (laat dood ï fïaat dood! De ijsfelijke moord
Jaarisi^. ^^ plundering duurde zeven dagen, gedurende welke
tot 1552 - t,

o 7 o

, „ — de ftraten van Parys van bloed flroomden. Dezelf-

de woede heerschte ook in de meeste Provinciën

van het Rijk, en bleef omtrent twee maanden aan-

houden , zoodat men het getal der vermoorden op

30,000 menfchen rekende; anderen fpreken zelfs wel

van 100,000. Vele Hervormden echter ontkwamen

te Parys den moord, gedeeltelijk door de mensch-

lievendheid der Burgeren, gedeeltelijk door die van

Guife zelve gefpaard , om de hatelijklieid dezer

woede van zich af te wenden. Onder dezen was

ook de vermaarde filips biornai du plessis. Ook

bleven fommige Steden en Provinciën van de ^ig-

ting verfchoond, door de edelmoedigheid van der-

zelver befiuurders , fommigen van welken de be-

velen des Konings uitdrukkelijk Vv*eigerden te gehoor-

zamen , zeggende, dat zij wel in zijnen dienst wa-

len tegen zijne vijanden, maar niet als beulen tegen

hunne medeburgers, hendrik van Navatre en de

jonge Prins van coNoé behielden ter naauwernood

het leven, maar werden genoodzaakt, om den Gods-

dienst , welken zij tot hier ïoe beleden hadden , te

verzaken, waar bij echter coNDé zich llandvastiger

gedroeg dan hendrik , doch toen het gevaar voor-

bij en zij weder ia vrijheid gefield waren , verwier-

pen zli terftond het hun met geweld opgedvvongcn

geloof weder.

Algemeen werd deze moord , bekend onder ^tn

naam van St, Bartehiiacht , of de BlocdhruUoft van

Paf^s , vaa allen , die menfchelijk dacJjten , verfoeid,

THUA-
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THUANUs, en met hem alle redelijke Franfchen , pa C. G.

pasten op denzelven toe de woorden van den Dich- ]^^-^^5^7'

tot 1552.
tersTATiüs:

,

Excidat illa dies acvo, nee postera credant

Secula!

Doch bijgeloovige ijveraars juichten over denzel-

ven. De Koning liet zelfs gedenkpenningen op deze

gebeurtenis flaan, en vreugdefeesten aanrigtcn, be-

roemende zich de weêrfpannelingen bedwongen , en

uit ijver voor den Godsdienst geregtigheid geoefend

te hebben. Ook betoonde de Paus en het Hof van

Rome hunne goedkeuring en blijdfchap over dit ge-

beurde. Sommigen hebben zelfs in gefchrifte deze

onmenfchelijkheid pogen te verfchoonen of zelfs wel

te ontfchuldigen ; het zij met redenen van Staat

,

die fomtijds buitengewone middelen zouden verei-

fchen (*); het zij door eenc zamenzivering van den

Admu-aal en de zijnen tegen den Koning en deszelfs

huis voor te wenden (f). In de jongstafgeloopene

eeuw heeft nog de Abt caveirac voor dit trouwe-

loos en onmenfchelijk moorden durven pleiten ia

zijne apologie de Louis XIF. Doch men heeft

zijn werk niet dan met fchrik gelezen, en zijn on-

zint

^*) Gelijk FiLiPS NAUDE in zijne Conjidcrationz 'Poli-

iiqties.

(f) Gelijk FA8ETI Bihracenjis in Epist. ad Stanislatim

Elvidium , five Joachinnim Cmnerarium , welken Brief

GERDEs, doch tevens met liet antwoord van elv:dius op

denzelven ingevoegd heeft in zijn Scn'u. Ar.tiq. T. VI.

R4
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na C. G, zinnige ijver is met de ballingfchap beloond gewor-

Jaarisi? den (*).

_____ De Hervormden, die dezen moord ontkomen wa-

Nieuwe ren , venden zich wel diep getroffen, doch niet ge-

i3urger-
j^^^j nedergeflagen , ook bezaten zij nog de fterle

plaatfen RocheUe , Sancerre en andere, welke zij bij

het laatfte vredeverdrag verkregen hadden , en welke

zij, zoo goed zij konden, verfierkten. De Koning

vermaande hen, bij Edikten, zich üil te houden ,

met beloften van volkom ene veiligheid , benevens de

vrije oefening van hunnen Godsdienst. Doch als

geene beloften in Haat waren , hen op nieuw te ver-

flrikken, werd de oorlog in het jaar 1573 weder

hervat. De Hertog van Alencon , 's Konings Broe-

der, floeg het beleg voor Roebelle en Sancerre,

doch deze fteden weerden zich üandvastig, en floc»

gen alle aanvallen met moed en beltid af; Sancerre

verduurde een' allerverfchrikkelijkilen hongersnood,

eer die üad zich, op redelijke voorwaarden, wilde

overgeven. Staande de belegering van RocheUe
,

werd de Hertog van Alencon tot Koning van Polen

verkoren, hetwelk gelegenheid gaf, dat de vrede

aan de Hugenoten op nieuw aangeboden , en ook

door hen aangenomen werd; dit gebeurde nog in

datzelfde jaar 1573. De Hervormden waren, in de-

zen oorlog , veel verfciiukiigd aan de dapperheid

van MOMBiiuN, een' aanzienlijk Edelman uit Dau-

phlr.è , die naderhand in het jaar 1575 in eenen

veld-

(*) Men zie de Biblhth. des Sdenccs et des Bcaux

Arti T. Xill. p. 148, 377. ciiz, T. XIV. /. z8.. au.
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Vdddag gevangen zijnde , onthoofd is geworden, n? C. G,

In het volgende iaar 1^74 deed zich eene nieuwe I^^'"'-'''
7»

\. ,
tot 1552.

partij op, die tegen het Hof misnoegd was, en v^n . .

welke de Mommoranc'rs de hoofden waren , zelfs

de jongde Broeder des Konings, die nu Hertog van

Alencon en Anjou was , zoo bekend geworden in

de Nederlandfche Gefchiedenisfcn , voegde zich bij

ben , zij werden PoUtkken , ook Malcontenten

of Misnoegden genoemd, en vereenigden zich fpoe-

dig met de Hugenooten , en derzelver hoofden ,

HENDRIK van Navarre en den Prins van Condé ,

zoodat het op nieuw tot eenen binnenlandfchen oor-

log kwam , kort voor den dood van den Koning

KAïlEL IX, die, in het 25(1^ jaar zijns ouderdoms,

onder vele knagingen en fulteringen , overleed.

Hij werd opgevolgd door zijnen Droeder hendrik hendrik

in, die. Polen verlatende, ten fpoedigften naar ^^^*

Frankryk keerde, om bezit van den troon te ne-

men. De binnenlandfche oorlog werd nog eenigen

tijd voortgezet, meest ten voordeele der Hervorm-

den, die ook door den Paltzgraaf joan kazimir,

Kiet een leger Duitfc.hers , onderileund werden. Hen-

drik zag zich dus genoodzaakt , hun in het jaar

1J76 den vrede op 'eerlijke voonvaarden toe te ftaan,

waar bij voor hunne vrije Godsdienstoefening ge-

zorgd , de moord van Parys veroordteld , en den

ILf vormden de toegang tot ambten en v/aardighe-

den , ook in de regtbankgi des Rijks , opengefteld

word. Doch te zelfden tijde fl jten de Roomschge-

zin !en , op aandoken van den Paus, eene verbind-

tenis, aan welke de naam van de Heilige Ligua

i^ 5 ge-
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na C. G gegeven werd , welke de handhaving van den Room-
Jaari5i7

f,j^gj, Godsdienst en de uitroeiiing der Ketteren ten
tot 1552. ' °
,_ oogmerk had, doch met welke die van Gt4ife te-

vens bedoelden , om , bij het uitfterven van het Ko-

ninklijk huis van F^/oIs , den tak der Bourbons van

den troon uit te fluiten, en dien in hun eigen ge-

dacht over te brengen. In eene Stnatsvergadering

te S/oh werd tevens tegen de trouw der voorwaar-

den van den laatften vrede het befluit door den Ko-

ning genomen, dat alle burgers en onderdanen tot

de eenheid van het Katholijk geloof gebragt zouden

worden. Dit befluit gaf terfliond aanleiding tot

nieuwe onlusten in het jaar 1577, te meer , dewijl

fommige Roomschgezinden, op de klagten der Her-

vormden , over het fchenden der verdragen , durfden

beweren, dat men den Ketters geen geloof behoeve

te houden. Alhoewel nu deze oorlog min voorfpoe-

dig door de Hervormden gevoerd werd, echter werd

de vrede nog in datzelfde jaar herfl:eld , doch op

voorwaarden , die voor de Hervormden min gunfl:ig

waren.

Doch dit verdrag was niet duurzamer dan een der

voorgaande , alzoo het , op zoo velerhande wijzen

,

bij aanhoudendheid, gefchonden werd, dat de Ko-

ning van Navarre en de Prins van Condé , omtrent

drie jaren daarna, weder tot de wapenen de toe-

vlugt namen. Koning hendrik, vreezende voor de

Diiitfche hulpbenden, welke deze Vorsten ontboden

hadden, en omdat de Hertog van Anjou geloofde,

voor zijne oogmerken in de Nederlanden den vrede

in Frankr^k noodig te hebben, waarin de Koning

hem
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hem wilde hegunttigen, deed hun den vrede san- na C. G;

bieiïcn op de voorwaarden ,< welke zïï te voreh be-I^"^5ï7«
. 1 ,rj • tot i'S'^r,

dongen hadden , en de rust werd ix\ datzeltde jaar .

1580 dadelijk weder herfteld. Doch deze rust mogt

eenige jaren in fchijn duren, de gemoederen nogtans

bleven, over en Weder, tegen eikanderen verbitterd.

Ook bleef de Ligue ftand houden , en verfterkte zich

gertadig, voornamelijk, toen na den dood van ccil

Hertog van Anjou het regt der opvolging op den

rroon van Frankryk overging op Hendrik van Na-
^

varre, als den naasten' Prins van den oloedé, wien

de Verbondenen volilrekt niet op dien troon wilden

gedogen, omdat hl] de Hervormde leer beleed. Het-

geen men van beide kanten in het werk flelde, elk

otn zijne oogmerken te bereiken , ontflak eenen nieu-

Wén feilen oorlog in het jaar 1585. In het begin

\nn dezen oorlog overleed de Prins van Condé aan

vergift, hetwelk men hem had toegediend, nalaten-

de een zoontje, hetv»relk na 's vaders dood geboren

werd, en die in vervolg van tijd tot denRoomfchen

Godsdienst overgegaan is. In het jaar 1587 be-

haalde de Koning van Navarrs eens roemruchtige

overvvinning op de Iloomschgezinden bij Cotitras.

De Koning van Frankryk zelf, ten volle overtuigd,

dat die van de Li^tie het niet minder op hem , dan

op de Hervormden , gemunt hadden , nam eindelijk

een vast beOuit, om dezen verderfelijken aanhang

uit te roeijen. Doch hij bediende zich ten dien

einde van een middel, hetwelk voor zijn oogmerk

meer fchadelijk dan voordeelig was , wanneer hij ,

bij gelegenheid eener Staarsvergauering te Blois , de

twee
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«n C. G twee voornaamfte hoofden van de Ligue^ den Her-
J'ari5i7 j,,g hendrik van Guife, en den Kardinaal, des-
tot 1552 •' ' '

m zt-lfs Broeder, in hcL Paleis deed vermoorden, in

het'.v>ilk hij zelf gehuisvest was. Deze moord had

eenen opstand x&gtn den Koning van Fratikryk ttn

gevolge, ook viel de (lad Parys hem af; zoodat hij

genoodzaakt was , zijne befcherming te zoeken bij

dis zelfde Hervormden, tegen welke hij zich te vo-

ren zoo verbitterd gedragen had. Doch, wanneer

bij , vereenigd met den Koning van Navarre , in

het jaar 15S9 , de flad Parys belegerd had , werd

bij, door een yacohyner Monnik, jakob clement
genaamd , door die van de Ligue daartoe opgemaakt,

moorddadig met een mes doorftoken.

HENDRIK HENDRIK 111 was de laatfte Koning van Frank'
III wurut

7 ^.j. j^^^ j^^;^ ^^^ VALois , hetwelk i6i iarea
vermoord •' ' -

endoor lang den troon bekleed en 13 Koningen aan Frank-
wENDRiK ^,,^ £{egeven had. hendrik IV. uit het huis van
IV opge-

volgd. Bourbon , tot hier toe Koning van Navarre , was

7ijn opvolger. Doch de haat van die van dé Ligue

n'as zoo groot tegen hem , waar bij kwam , dat de

Godsdienst, welken hij beleed, de Roomschgczin-

den afrchrikte , dat hij , na vier jaren , met de itU

terfte kloekmoedigheid, zijne regten gehandhaafd te

hebben , en geen ander middel ziende , om dcw

troon meester te worden , en de rust in Frankvyk

te hertellen , eindelijk befloot, van Godsdienst ie

veran.^eren, en den Roomfchen aan te nemen, io

welken hij federt altijd geleefd heeft. Niet , dat hii

,
hier in zoo los gehandeld hebbe, als men zich dik-

wijls verbeeldt, en dat hij zal gezegd hebben: Pa-

ryi
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rys is mg wel eem Mhfe ^vaardl gelijk '"•ok eeza :>? C, (5*

zelf in ^tzt veranderinff flechts een' üap van nood- P^'''5'/*

Zukelijkheid erkende; evenwel was en bleef deze Ü3p ___
bedenkelijk. Niet alleen , dat er toch nog verfchei-

dene jaren verliepen, eer hendrik alles aan zich

onderwerpen kon , maar de woede der Godsdienfiige

verbittering wapende reeds in het jaar 1594 eenen

verraderlijken moordenaar tegen hem, die hem ech-

ter flechts eene wonde aan de lippen toebragt , bij

welke gelegenheid D'AUBiGNé , een van 's Konings

bijzondere gunflelingen , die zijnen Godsdienst , den

Hervormden, en tevens zijnen Koning, onverander-

lijk getrouw bleef, en wiens edele geest nog in zij-

ne fchriften doordraait, zich niet kon onthouden ,

tegen hem te zeggen : „ Tot hier toe heeft uwe

„ Majefleit God nog flechts met den mond verloo-

„ chend, daarom heeft hij u flechts aan den mond

„ laten kwetfen. Doch, wanneer gij Hem in uw

5, hart zult verloochend hebben , dan zal hij cok

„ dit trouwelooze hart laten doorboren! " hen-

drik gevoelde ook zelf, in het vervolg van zijn le-

ven , knagingen van zijn geweten, over dezen (tap.

In eene gevaarlijke ziekte gevallen zijnde, ontbood

hij o'AUBiGNé , hem onder anderen vragende , of hij

door zijne verandering van Godsdienst ook zonde

tegen den Heiligen Geest begaan hebbe? Deze ver-

klaarde hem die zonde naar zijne begrippen , en liet

het oordeel aan den Vorst zelven over , waar op de

Koning vurig en bij herhaling om vergeving bad.

Doch tot zijne gezondheid herfleld en op nieuw

door zijne wellustige neigingen beftormd zijnde ,

zocht
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na C. G, ^ocht; hij zijn geweten daar mede te ftillen , gelijk

Jn;iri5i7.
j^^^ ^^^ ziinen vrieiid verklaarde, dat bij de belan<Ten

tot 1552. - - > J o

van zijne ziel ter verantwoording toevertrouwd had

aan den Stadhouder van jez us op aarde. AUBiGNé

gaf hem te kennen, dat hij nu voor 'sKonings le-

ven vreesde , alzoo dit gevoelen niet ver verwijderd

was van eene verloochening met het hart; en d'au»

BiGNé hield zich van de zekerheid der uilkomst zoo

overtuigd , dat hij , toen hem berigt werd , dat een

bcosv/icht , FRANS RAVAiLLAC , den Koning in

1610 Qoodi.Hjk in den hals gewond en hem de ftroc

afgefneden had, zeer bedaard zeide: „ Bij nader

„ onderzoek zal het blijken , dat niet zijn hals , maar

„ zijn hart doodelijk gewond is (*)
!

"

Ediktvan hendrik toonde echter , dat hij het geloof, het-

ï^^'i^ÊS.
^gij^ 2^-

^
^jj. ^-a^ti^m^jje ^ verlaten had , in zijn hart

niet haatte, door de goede dienfien, welke hij den

Hervormden bleef bewijzen , en oordeelende , dat

zijne oude vrienden zijner altijddurende befcherming

waardig waren, verleende hy hun, in het jaar 1598,

het vermaarde Ediki van Nantes ^ bij hetwelk hun-

ne regten, de vrijheid van hun geweten, en de oe-

fening van hunnen Godsdienst , op de krachtigfte

wijze , verzekerd werden , en daar de Vorst zelf

het den titel gaf van eeuwigdurend en onherroepelijk

Edikt ^ tegen alle fchending, voor het toekomende,

beveiligd fchenen (f).
ZE-

. (*) A. DE LA CHAPELLE Lettres d'im Theologien Re^

ferme oii B.epotife au P. Scheffmacher. T. II. p. 34<>3|3.

(t) ELiE BENoiT Hift. de l Edii de Nantes. Delft in

het
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ZEVENDE HOOFDSTUK.

Cefchiedenis der Hervorming in Engeland ^ Schot-

land en Ierland»

W ij flcken uit JFrankryk over naar Engeland , na C G.

om de beginfelen, den voortgang en vestiging vanJ^^^'^i/»

de Kerkhervorming , in dat Eiland , in hetwelk En^

geland en Schotland nog twee onderfcheidene KO' Overgang

ningrijken uitmaakten , en het met het Rijk van En*

geland vereenigde Ierland te befchouwen.

De leere van wiKLEF, met welke die der Hor- Toeftand

vormers in vele (lukken overeenkwam , had reeds
'^'''" ^"*

geland
federt de XlVde eeuw eene ftraal van licht ver- len tijde

fpreid, in het midden der duisternis van onkunde ^srl Ier-

en bijgeloof. Na het verloop van 150 jaren Vv^as er
"'

nog eene groote menigte menfchen in Engeland ,

bij welken de leer en ds gedachtenis van dezen

grooten man hare achting niet verloren hadden. En

alhoewel zij, wegens den haat en de vervolging der

Geestelijkheid , geene Gemeente of Kerkelijk Genoot-

fchap hadden kunnen tot ftand brengen, waren zij

echter door het geheele Koningrijk verfpreid , en

ble-

het jaar 1693. in 5 Dealen in 4to. In het Nederduitsch

vertaald onder den titel : Hijlorie der Gereformeerde

Kerken van Frankrjk , vervattende het begin en den

voortgang der Reformatie^ Amflerd, Il Deelen in Folio
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na C. G. bleven die betere begrippen, welke zij eens hadden
Jaari5i7 aangenomen, getrouw aaiikleven: de geheel bedor-
COt I552.

o 7 o j n

_.._„ vene zeden der Kerkelljken en der Monniken vielen

elk eenen in het oog, zoodat zij daardoor in den

algemeenen haat en verachting deelden ; welke niet

weinig vermeerderde , toen de Kardinaal wolsly

eene BnlJe van den Paus verwierf tegen de hecF-

fchende gebreken der Kerkdijken ; de Hervorming

en het opheffen van vele Kloosters, door gemelden

Kardinaal , op bevel van Koning hendrik den

VIIIRen te werk gefield, bragt vele bedriegerijen en

zedeloosheden der Kloosterlingen in het licht, \var.r

door het volk tegen dezelve fterk werd ingenomen.

De vrijdom der Geestelijken van de Wereldlijke

Regtbanken , w^lke reeds onder de regering van

HENDRIK VII beperkt wordende , aanleiding gegeven

had tot vele onrustige bewegingen , veroorzaakte

misnoegen onder velen tegen de Geestelijken , die on-

der dit voorwendfel vele euveldaden en onregtvaar-

digheden (IrafFeloos pleegden. De fchriften van lu-

THER en zwiNGLiLTs Werden al fpoedig in EngC'

land overgebrngt, daar in het Engelsch vertaald en

gretig van velen gelezen. In Londen , Oxford en

Kambridge hield men zelfs bijeenkomften , in wel-

ken ll'Ther's Boeken gelezen, en zijne gevoelens

verbreid vi'erden. De vertaling van het Nieuwe

Testament, door willem tyndal, in het En-

gelsch , werd van Antwerpen , waar zij gedrukt

was , overgebragt , en met goedkeuring ontvangen

;

en door deze en dergelijke pogingen , van verfchei-

dene waardige mannen, bilney, latimer, fryth-

aan-
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Ifthgcwend, werden de oogen van velen j hoe langer on C. G»

hoe meer, geopend (), Jaa^^^I^

AVeinig hoop fcheen er zich nogtans voor te ^
doen , dat dit v^erk der Hervorming in Engeland

ooit tot fland zou komen. Koning hendrik VIII ,

die federt 1508 regeerde, en niet minder zijn Staats-

dienaar en gunfteling, de Kardinaal wolsey, was

zeer verkleefd aan den Roomfchen Godsdienst, ook

was de Koning niet geheel onervaren in deSchulasticke

Godgeleerdheid; wij hebben reeds in het voorgaan-

de Deel onzer Gefch edenis (f) gezien, hoe hij zelfs

de pen tegen luther gevoerd, en tegen hem een

Boek gefchreven heeft , over .de zeven Sacramenten,

De goedkeuring van het Roomfche Hof over het-

zelve, de vlcijerij der Geestelijkheid , die den Ko-

ning, wegens dit Boek , eenen tweeden salomo

noemde , en van den Paus leo X , die hem den

titel fchonk van Befchermer des Gelocfs ^ welke titel

CLEMENS VII op nieuw bevestigde , verklarende ,

5, dat het Boek van hendrik. door ingeving van

den Heiligen Geest gefchreven , en met dat licht

van wetenfchap en verfland vervuld was, dat daar

uit Hgtelijk bleek , dat eene beste natuur , waar zy

zich wende, tot alles bekwaam zij , en een beste

wil, ook door Gods hulp en gave, in alles geluk-

kig

(*) De Gefchiedenis der Hervorming van Engebnd ie

befcbreven door den vermnarden gil. burnet, naderhand

Bisfchop van Salisbury. Ook vergelijke men GERDEe

Hifi. Evang. Renov, T. IV. p. 172, f-^q.

O Bladz. III.

Hërv. II. S
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na C. G kig en voorfpoedig zij;" deze vlei-crij verbond den

Jsari5:7 i,;^oning gelieel aan de belangen van den Paus en de

,
KerkcJijken; te meer, daar de hevigheid van lu-

THER, met welke hij dit Koninklijk gefchiift beant-

woordde (*), den Koning ten hoogüe tegen hem

verbitterde, zoodat hij niet alleen in 1523 een Afgezant

zond aan de Sal^ftjche Vorsten , met Brieven , in wel-

ken hij nadruklcelijk over luther klaagde , en hen

vermaande, het kwaad in de beginfelen te keer te

gaan; maar ook in zijn eigen Rijk de hevigfle ver-

volging aanrigtte tegen allen, die flechts eenigzins

zich tot de leer van luther genegen toonden. Niet

te vrede , zelf tegen luther gefchreven te hebben

,

liet de Koning ook erasmus aanfporen , om de pen

tegen dien Hervormer op te vatten, cutbert ton-

STAL, Bisfchop van Londen^ fchreef ten dien einde

eenen dringenden Brief aan erasmus (f) , met be-

dreiging, dat aan denzelven het jaargeld , hetwelk

hij uit Engeland genoot, zou ontnomen worden ,

indien hij zich niet tegen luther verzette. Daar

op volgde het Boek van erasmus tegen luther,

over den vrijen wil ; hetwelk erasmus zijns on-

danks in het licht gaf, waarom hij ook aan ludo-

VI-

(*) Zoo hevig en bitter was de wijze, op welke lu-

ther den Koning bejegende, dat hij aan het hoofd van

den Brief aan den Koning fchreef: marten luther,

door Gods genade, Euangelieprediker ie TVitteberg^ aan

HENDRIK vin, door Gods toorn, Konivg enz.

(f) Inter Epistolas Erasmi Vol. I. Epi$t. 656. pag.

77 ï> 772.
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VrcL^S vivES rchret.f : „ Dat Lij , over den vrijen na C. 0«

„ wil fchrijvende, den vrijen wil verloren had; dat ]^^^^5^7*"•''•' ' cot 1552*

,, zijn hart hem iets anders had opgegeven , dan

5, zijne pen gefchrcven liad
"

Koning henduik VIII had zijn' ijver voor den Zware

Roomfchen Godsdienst reeds van het begin zijner
^^^^°^Jjj^

regering af betoond , door het vervolgen van zul- den Go di*

ken, die ontdekt werden de gevoelens van wiklüf dienst,

toegedaan te zijn. In de jaren 1509, 151 1 en 151a

vinden wij voorbeelden aangeteekend van PVikkfiten

^

die men ook Lollards noemde , meestal welmcenende

doch eenvoudige menfchen, die om hunne gevoe-

lens levende verbrand zijn geworden. Sedert werd

de vervolging met dubbelden ijver voortgezet. AVan»

neer men flechts het minde woord gezegd had ,

ftrijdig met de leere of inftelliugen der Roomfche

Kerk, werd men aanftonds in hechtenis genomen.

Als men aan zijne kinderen het gebed des Heeren ^

de tien Geboden en de Geloofsartikelen leerde, was

zulks genoeg, om naar het fchavot gefleept te wor-

den, gelijk dit de' eenige misdaad was, om welke

zes mannen en eene vrouw in het jaar 1519 te Cö-

^'entr'j ter dood gebragt werden (*).

Uit dezen ijver en het gedrag van den Koning hf-ndrik

HENDRIK VIII omtrent luther. en de zaak der
j^j-g^iJ^'^'

Hervorming , kon men niets goeds voor dezelve in zijn hu-

Efipeland verwachten, zoo lang deze Vorst leefde, ^^elijk

-,.,,. „ , . . metKA-
Maar de verfchillen , in welke hij m het jaar i^aZiHARifiA

met

(*) aiTRNET I 'Deel. I Stuk, Bhiuz. 70-7.5. gzRdes T,

IV. pag. )75.

S 2
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gon en

trouwe

AK^A iJO-

B9 C. O met den Paus klemens VII geraakte, waren, door

J^ari5i7
{^^.f bijzonder beftuur der Goddelijke Voorzienigheid,

tot 1552 j'
, ^ 1 .. ,r , .. , M

._..__ van dat gevolg, cat hy zelf, als tegen zijn wil,

van Arrr.- en zonder zulks te denken , de deur voor de Her-

vorming opende, en, in zoo verre, voor derzelver

eerden grondlegger in Enge/and kan gehouden wor-

den.

Hij had in het Jaar 1509, nog maar 18 jaren oud

zijnde, katharina van Arr^gon ^ Dochter van den

Koning van Spanje^ fürdinand, vruuws Zuster

van FiLiPS, Heri'.g van Burgondië, en Mocije van

Keizer karel V, getrouwd. Zij was weduwe van

HE.vDaiKS Broeder, arthur. Prins van Walles*,

^\i huwelijk was meest uit Staatkundige redenen ge-

flortn, opdat de aanzientlijke huwelijksgave dezer

Prinfes van 200,000 Dukaten niet zou behoeven te-

rug geaeven worden. Ook had men tot hetzelve

de dispenfatie of het ontflag van èQS\ Paus julius II

veizwcht en verkregen, omdat een huwelijk met des

Broeders weduwe, alhoewel zij bij denzelven geene

kinderen had, werd aangemerkt, als ftrijdig zijnde

niet de Goddelijke Wet. Levit, XVilI. hendrik

leefde met deze zijne eerfle huisvrouw tot het jaar

1527, en gewan bij haar, behalve twee Zonen,

die in. hunne kindsheid ftierven, eene Dochter, ma-

RIA , die naderhand Koningin van Engeland gewor-

den is. Ondertusfchen had de Koning , gelijk hij

zelf betuigde , altijd twijfelingen gevoeld , omtrent

de wettigheid van dit zijn huwelijk; ervaren zijnde

in de fchriften van thomas aquinas en andere

Schoolgelcerden , die de Levitifche Wet aanmerkten

als
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als van zedelijke en altijddurende verpligtine;, en op' ,in c. G,

merkzaam op de vertogen van fommige Bisfchop- ^ari5T7«

j- I- 1 ,., . -1 . 1 . , tot 155a.
pen, die net huwelijk voor onwettig verklaard liad-

_

den , was de Koning door dit alles met gevverens-

bezwaren overladen, welke hem alle gemeenfchr.p

met de Koningin deden afbreken. Ook had inder-

daad reeds van het begin af warham , Aartsbis-

fchop van Canterbury , zich tegen dit huwelijk ver-

klaard, als bloedfchendig, en waaromtrent de Paus

geene dispenfatie of ontflag verleenen kon , alzoo

deszelfs magt zich niet over de Goddelijke wetten

kon uittrekken. Ook had hij zwarighcii gemaakt,

dat een kind , uit dit huwelijk gefproten , nooit als

wettige erfgenaam des Rijks zou kunnen erkend

worden , hetwelk tot veel onrust en moeljelijkheden

in der tijd aanleiding zou kunnen geven.

Doch bij dit gemoedsbezwaar des Konings kwa-

men nu ook andere redenen. De Koningin was van

een' fluurfchen aard, niet gefcliikt om des Konings

genegenheid a?n zich te verbinden , en hendrik

zelf bleef in zijne liefde veranderlijk en ondniidvas-

tig, zoodat van zes vrouv.7en , die hij bij vervolg

gehad heeft, flechts de eerfte en de derde , met

welke hij ook niet meer dan een jaar getrouwd is

geweest, haren natuurlijken dood geftorven zi;n, en

zijne laatfte vrouw hem wel overleefde , maar ook

dikwijls in levensgevaar geweest is, gedurende dien

korten tijd, dat zij met hem getrouwd was. Hier

kwam bij, dat katharina niet heel gezond was ,

en dat de Koning op eene a^^elijke jonge Dochter,

ANNA BOLEIN genaamd , veiliefd was geworden ,

S 3 Wel-
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n» C. G. welke weigerde , den Koning anders dan in een wet-

Jaar!5i7.
^jg huwelijk te wille te zijn.

••^

Eindelijk werd, op 's Kon in gs last, de wettigheid

van dit huwelijk in overvve.^ing genomen , en het

gevoelen der Bi.^fchoppen daa'-omirent ingewonnen ,

die allen, uirgezonderd joan fisscher , Bislchop

van Rochester, dit huwelijk voor ongeoorloofd en

onwettig verklaarden. Dewijl de Koningin in deze

uitfpraak der Bisfc hoppen weigerde te berusten , en

zich op de Pausfelijke Dispenfatie beriep, werd de

zaak ter kennis van den Paus gebragt , die thans

door de Keizerlijke troepen te Rome gevnngen ge-

houden wordende, den Koning alles beloofde, mtiar

zoodra hij zijnen zoen met den Keizer gemaakt had,

uit vrees van denzelven op nieuw tegen zich in het

harnas te jagen, en te gelijk bekommerd, dat hen»

DRIK , door hem in het ongeliik gefield wordende,

zich aan zijne gehoorzaamheid zou onttrekken , de

beflisfing over de wettigheid van dit huwelijk, door

verfcheidene uitvlugten fleepende wist te houden.

Eindelijk zond hij den Kardinani campeggio als

zijnen Gezant naar Engeland^ om met den Kardi-

naal vvoLSEY deze zaak te onderzoeken , en in zij-

nen naam te beoordeelen. Na menigvuldige ondc-

handelingen , in welke campeggto den Koning met

goede en vierende woorden poogde in te nemen ,

"Werd den ai den Junii 1529 een regtsgeding voor de

Gevolmagtigden van den Paus gehouden , en beide

de Koning en Koningin voor dezelve gedaagd. Doch

de Koningin weigerde voor deze Regters te ver-

fchijiien, .
maar beriep z\d\ op din Paus zeiven.

Hier
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Hier op daagde de Paus den Koning en Koningin na C. G,

te Rome voor zijnen Reffterfloel, waar over de Ko- ^'""i.s'?»

n . , .. , .. t'^t 1554.
nnig ten hoogde misnoegd zijnde, zijn ongenoegen

,

het eerst op zijnen Staatsdienaar den Kardinaal vvol-

SEY uitftortte, die van zijn ambt als Kanfelier ont-

zet werd, hetwelk aan thomas morus werd opge-

dragen. woLSEY werd vervolgens naar den Towr

g'^bragt, in welke gevangenis hij kort daarna van

hartzeer overleed.

Terwijl de Koning zich in verlegenheid bevond ,

en onzeker was , wat hij ter hand zou nemen , werd

hem door thomas cranmer een weg aangewezen

,

ter bereiking van zijn oogmerk, cranmer was

Leeraar der Godgeleerdheid op de Hoogefchool te

Camhridge^ en bevond zich thans te Waltham^ al«

waar hij in gezelfchap kwam met gardiner en fox,

den eerften Geheimfchrijver, den laatften Aalmoeze-

nier van è.t\\ Koning, Deze vraagden hem onder

anderen, wat hij van de echtfcheiding dacht , op

welke de Koning aandrong? cranmer zeide hun ,

dat het raadzaam zou zijn , het gevoelen van de

vermaardllie Godgeleerden en der voornaamde Aka-

deraien van Europa in te winnen , of het huwelijk

des Konings met katharina van Arragan met de

Goddelijke wet ftrijdig ware. Indien men dit be-

vond , kon de Paus , hetgeen met het Goddelijk regt

(Ireed, niet voor wettig en geoorloofd verklaren.

De Koning , wien men dit voorihidc , keurde dezen

raad goed; en cranmer kreeg voor alles in last,

om rchriftelljk aan te toonen , dat des Konings hu-

welijk drijdig was met het Goddelijk regt , gelijk

S 4 CRAN-
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119 C. G. CRANMER deed , en dit in openbaren druk beweer-
Ja&risi/. ^Q^ Vervolgens werden de Hoogefcholen van Ox-

u 'ford en Cambridge geraadpleegd, welke in het eerst

vrij wat zwarigheid maakten, omdat zij de gevoe-

lens van CRANMER omtrent den Godsdienst verdacht

hielden, en niet minder voor anna dollein , het

voorwerp van 's Konings liefde , vreesden , die aan

het Hof van margaretha , Zuster van den Koning

V2t.n Frankryk y At beginftlen der gezuiverde leere

had ingezogen. Na vele bedenkingen verklaarden

zij zich voor het gevoelen van cranmer. Ook

waren de gevoelens van de Hoogefcholen op het

vaste land hier mede overeenkomftig, zelfs \n Italië^

alwaar niet alleen verfcheidene bijzondere Monniken

van verfchil lende Ordens , en andere Leeraars der

Godgeleerdheid en van het Kerkelijk Regt , fora mi-

gen zelfs in gedrukte verhandelingen, maar ook de

Akademien van Boïogna en Padua verklaarden , dat

de Levitifche wetten omtrent verbodene huwelijken,

ook <ie Christenen verbinden moeten , en dat dus

de Paus geene vrijheid tot zoodanige huwelijken vcr-

ieenen, of mf^ken kan , dat zij niet van regtswege nietig

zouden wezen. De meeste /\ kaderaten in Frankryk

volgden dit voorbeeld , zelfs de Sorhonne , die hare

uitfprjiak liOg met eenen plegrigen eed bekrachtigde.

Uit Dutschlaud ^ Spanje en de Nederlanden ^ waar

het gerag des Keizers zoo groot was , kon men

niet veel verwnchten; alleen werd cranmer raar

DuitschJand gezonden, om de gevoelens der Pro*

teUantfche Godgeleerden in te winnen , hij handelde

hkr tatt deselven, bijzonder met andreas osian-

DER,
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1)ER , met wien hij eene naauwe vriendfchap maak- na C. G.

te, en wiens Zuster, anderen zeggen, Nicht, hij I^ï^riSir»

in het heimelijke trouwde (*). De gevoelens der ^^^_2—*

Pioteftantfche Leeraars kwamen over het algemeen daar

in overeen, dat zij des Konings huwelijk onwettig

keurden , en den Paus het regt ontzeiden , van ont-

flag te kunnen geven van eenige Goddelijke wet;

met hen ftemden ook de meeste Zwitferfche Godge-

leerden overeen, alleen mart. bucerus wilde de

huwelijkswetten Levit, XVllI. voor burgerlijke wet-

ten gehouden hebben, welke, naar de omrtandighe-

den , voor verandering vatbaar waren. Tevens ech-

ter oordeelden de Proteftanten , dat des Konings

huwelijk , al ware het ook onwettig , nogtans niet

kon verbroken worden, noch het den Koning geoor-

loofd zijn , om , met verftooting van zijne eerde

huisvrouw , eene andere te trouwen , waarom zij

ook zijn huwelijk met anna boelein afkeurden.

Waarlijk, dus een blijk gevende van hunne opregt-

heid en waarheidsliefde , daar anders de Staatkunde

hun geraden zou hebben , de ontbinding van het

huwelijk aan te prijzen, opdat zij de gunst van den

Konirig, die tegen den Paus en den Keizer beide

mis»

(*) KAriN zegt , dat hij met dezelve reeds te voren

getrouwd was, eer hij aan Koning hendrik den boven-

gemelden raad gaf. Door de wet der zes artikelen, van

welke wij vervolgens zuUen fpreken, wss hij echter na-

derhand genoodzaakt, haar naar Duitichland terug te

zenden.

S5
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na C. G. misnoegd was , voor zich verzekeren mogten. Maar
Jaariji/. ^^ oprestheid had bij hen boven Staalkundig voor-

^ deel de overhand.

In het jaar 1530 werd een Parlement bijeengeroe-

pen , hetwelk in zeven jaren niet gebeurd Vx'as , aan

hetwelk de Koning de zaak van zijn huwelijk me-

dedeelde, en dcszelfs toeflemming verkreeg. Iti het-

zelfde jaar verklaarde de Engelfche Geestelijkheid

des Konings huwelijk voor onwettig, volgens het

Goddelijk Regt, hetwelk de Paus derhalve door zijn

oniflag niet had kunnen of mogen bevestigen. Eene

Sijnode te Canterhury verklaarde te zelfden tijde het

eerst hendrik voor het Opperhoofd der Engelfche

Kerk, welke ii:el aan hendrik zoodanig behaagde,

dat hij ter gedachtenis penningen liet flaan , met

Hebreeuwfche , Griekfche en Latijnfche Opfchriften

,

ook werd dezelve door het Parlement in het jaar

J532 bevestigd, en tevens het overzenden der ^tt'

naten naar Rome verboden.

Te dezen tijde overleed warham, Aartsbisfchop

van Cauterhury , terwijl cranmer nog in Duitsck'

land was , en ó.qzq. werd door den Koning in des-

zelfs plaats tot dit Aartsbisdom benoemt, als de

gefchiktfle man, om, in deze omdandigheden , het

Primaatfchap van Engeland, hetwelk met dit Aarts-

bisdom verbonden was, tè bekleeden. Hij aan-

vaardde deze hooge waardigheid in het jaar 1533 ,

nadat hij zulks wegens vele zwarigheden , die hem

daar van affchrikten , een' geruimcn tijd geweigerd

had. Zijne benoeming werd door den Paus beves-

tiiid.
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tigd , zijnde dit het laatfte voorbeeld van eene zoo- na C. G.

danige bevestiging, door den Paus in Engeland ge- J^arisiy.

geven. _ " -

En nu kwam de Koning tot het uiterfle. cran-

MEii, als Piimaat V2in Engeland ^ nam a.in het hoofd

eener vergadering van Bisfchoppen en Leeraren in

de Godgeleerdheid en het Kerkelijk Regt kennis

van deze zaak , en daagde den Koning en de

Koningin, ora op den aoden Mei 1533 voor deze

Kerkelijke Regtbank te verfchijnen. De Koning ver-

fcheen door cenen Gevolmagtigde, de Koningin wil-

de deze Regtbank niet erkennen. Na eenige zittin-

gen werd het vonnis op den asHien Mei uirgefpro-

ken, het huwelijk des Konings ontbonden, en vijf

dagen daarna, op den aoflen, het huwelijk met

ANNA BOELEiN , Welke de Koning reeds in het

voorgaande jaar in het geheim getrouwd had , en

die zich hij hem zwanger bevond, plegtig beves-

tigd, wordende zij door den Koning tot Koningin

verklaard. Zij beviel den 7den September van eli-

ZABETH , die naderhand met zoo veel luifter den

troon van Engeland bekleed heeft; de jonggeborene

vi'erd terftond als Priiifcs van Walles en erfgename

des Rijks door haren Vader verklaard.

Nog geftadig bleef echter hendrik in onderhan-

deling met het Ro^<mfche Hof, maar de Paus door

des Konings gedrag, door het verbieden der Anna^

ten , en ook van alle appelkn of beroepingen op

den Stoel van Home, welke in dit jaar 1533 insge-

lijks verboden waren, gebelgd, en voornamelijk ver-

ont.vaardigd , dat cranaier. met de zijnen zich hnd

ver-
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«t C. G. verftout, uitfpraak te doen over 'sKonings huwe-
Jïari5i7.

][j|j jjgj 2ich door de Kardinalen, die van Keizer

,- KAREL afhingen , ligtelijk overhalen , om , in het

begin van het jaar 1534, de zaak der echtfcheiding

nog eens op zijne wijze te beflechten door een von-

nis, bij hetwelk Koning hendrik verklaard werd,

in den ban te zijn , indien hij katharina van Ar-

ragon bleef verftooren , en weigerde , anna boü-

LEiN, binnen zekeren bepaalden tijd, weg te zenden.

HKNnRiK Dit onverwacht en onftaatkundig vonnis van den
y^'I- Paus had ten gevolge , dat hendrik terftond alle
breekt "-j '

alle ge- onderhandelingen en gemeenfchap met den Ro">iii-

meen fchen Stoel geheel verbrak , en zich van dien tijd

den Paus ^^ hoofd van de Engelfche Kerk gedroeg. Deze

af. gebeurtenis was zeker gevvigtig voor de zaak der

Hervorming in Engeland^ daar de magt en het ge-

zag van den Paus thans geheel vernietigd werden ,

volgens Akte van het Parlement in het jaar 1534 ,

waarbij het Rijk vrij verklaard werd van allen in-

vloed , werking en gevolgen der Paufclijke magt ;

wordende de Koning verklaard als Opperhoofd en

de twee hoogde Aartsbisfchoppen van Catiterbury

en Tork voor de twee hoogfte beduurders der Kerk

onder den Koning ; verders werd daarbij bepaald ,

den waren Godsdienst te behouden , die begrepen is

in de Geloofsartikelen en aangenomen door de Ka-

tholijke Kerk, volgens den regel der Heilige Schrift;

het huwelijk van den Koning met katharina werd

voor nietig, en dat met anna voor wettig ver-

klaard , en een eed daar toe vastgelleld en van nllen

afgevorderd. Ook werd de wet over het ftiaïTen

der
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der Ketteren verzacht , niemand zou zonder wettige aa C. G,

befchuldieinff veroordeeld, of zonder het gezag des Jaar^SZ»
° '

^ tot 1552.
Konings geftraft verorden , welke draf echter volgens _^.«_
de begrippen van dien tijd nog de doodftraf bleef

;

eindelijk werden er 32 Gelastigden aangefteld, om

de Kerkelijke Canons of Regelen te onderzoeken ,

doch intusfchen zouden de ouden ftandhouden, voor

zoo verre zij niet ftriidig waren met de regten van

dt n Koning en het Rijk , hetwelk aan des Konings

oordeel werd overgelaten. Doch dit onderzoek bleef

uirgtfteld , omdat fommigen meenden, dat het meer

voegde voor het Koninklijk gezag, indien er geene

Canons of Regelen werden vastgefteld , aan welke

de Koning zeif onderworpen zou wezen. Voorts

werd de zaak der Hervorming begunfligd, door de

nieuwe Koningin, die shaxton en latimer tot

hare Aalmoezeniers aanftelde , en vervolgens tot Bis-

fchoppen van Salisbury en Worchestsr deed verkie-

zen ; maar voornamelijk werd de Hervorming bevor-

derd door CRANMER en cromwel , doch van welken

de eerde beweerde , dat het geheele beftuur van Kerke-

lijke zaken aan den Koning behoorde.

Maar daartegen bleef hendiuk der leere van de

Roomrche Kerk fteeds toegedaan, ook toonde hij,

in het vervolg, dat hij den titel van Opperhoofd

dtr Kerk in denzelfden zin wilde verftaan hebben,

als de Paus dien gevoerd had , zoodat hij zich over

zaken, die het Geloof en het Kerkbeftuur betroffen,

een volflrekt gezag aanmatigde en over de gemoede-

ren wilde heerfchen. Deze zonderlinge denkwijze

van dezen Vorst was oorzaak, dat onder zijne re-

ge-
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ns C. G gering , de aaiihangers der Roomfche Kerk en def*

}arji5i7. 2elver teï^enftrevers, fomtijds, te zelfder tijd eir
tot 1552

) J 1

_ plaats , met dezelfde flrengheid behandeld , tot gelij-

ke flraffe verwezen , en aan dcnzelfden paal verbrand

werden.

Bijzon- Doch Iaat ons, na dit verhaal omtrent de gevol»

derheden gen van den twist over des Konings huwelijk, den
V3n (ie

„^_a« draad der Gefchiedenis van de Hervorming van En^

Hervor- geland weder opvatten. Wij hebben hier voor (*)
mersvan

gg^^agg^j y^n de eerfte pogingen, om dezelve in dit

j MN Rijk in te voeren , en toen de namen genoemd van

ÏP.ÏTH. joAN FRYTH en WILLEM tyndal , wclkc laatftc

meermalen de /^postel van Engeland genoemd is

geworden. Wij vinden van deze voorname voor-

rtanders der Hervorming eenige bijzonderheden op*

geteekend , welke ook hier verdienen gelezen te

worden*

jOAN FRYTH munttc Uit in godsvrucht en eené

uitgebreide geleerdheid; hij had zijne opvoeding ont-

vangen te Oxford^ alwaar hij in kennis geraakte met

wiLLiAM TYNDAL , en de gunst genoot van den

Kardinaal wolsf.y, maar als deze beide Jongelingen

gevoelens begonnen te ontdekken , welke van de

leere der Roomfche Kerk afweken, bijzonder om-

trent de ligchameiijke tegenwoordigheid van Chris-

tus in het Avondmaal , werden zij van Ketterij be-

fchuldigd, en in eenen onderaardfchen Kerker opge-

floten , uit welke zij echter ontkwamen , wanneer

FRYTH zijn vaderland ontweek, en zich vier jaren

in

(*) Bladz. 27^.
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in D'j'itschland onthield, v2n waar hij in zijn va- na C. G,

derland vvedeiL'ekeerd , zijne msening over het iS^crtf-
J^^'''5'7»

ment des Itgenaams en bloeds van ciiristus 111 ,_ ,

€ene Verhan'leling in het licht gaf; hij werd daarop

andermaal gevangen, terwijl tromas morus , die

den Kardinaal wolsey als Kanfelier van Engeland

was opgevolgd , zijne Verhandeling fchriftelijk poogde

te wederleggen, met groote vveliprekendheid en ge-

leerdheid, gelijk MORUS inderdaad door geleerdheid

beroemd was. fryth beantwoordde echter dit ge-

fchrift, fchoon hij in de gevangenis van alle Boeken

ontbloot, en met ketenen zoodanig bezwaard was,

<3at hij ter naaiiwer nood zitten kon , zoo eenvou-

dig overtuigend, dat elk moest oordeelen , dat wo-

E.US zich een fchrander verdediger eener kwade

zaak, maar fryth zich een' eenvoudigen voonlan-

der der waarheid betoond had, fryth heeft ook

het een en ander over het Vagevuur gefchreven te-

gen JOAN FisscHER , Bisfchop van Rochesier ,

THOMAS MORUS cn RASTAL , deszclfs SchoonzooD.

Zijne fchriften zijn in het jaar 1573 bij eikanderen

uitgegeven. Na eenigen tijd gevangen gezeten te

hebben , werd fryth in het jaar 1533 als een Ket-

ter veroordeeld , aan de Wereldlijke Overheid

overgegeven, en vervolgens te Londen levende ver-

brand.

wiLLiAM TYNDAL, de vriend van fryth, met WLtiAr^

denzelven te Oxford zijne Letteroefeningen volbragt
tïkdal.

hebbende, is bekend door zijne Overzetting des Bij-

bels, gelijk wij reeds gezien hebben, welke, niette-

genftaande de vereenigde pogingen der Roomfche

Gees-
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rs C. G Geestelijken, die dezelve verboden te lezen of tfi

Jasrisi?. hebben, en ze ten vure veroordeelden, waar zij ze

,
' bekomen konden , nllerwege in Engeland met drift

ontvangen en gelezen werd. Hij fchreef bovendien

nog verfcheidene andere veerken , onder anderen een

over de gehoorzaamheid van een Christen , waarin

hij de geheele zedeleer en de pligten van eenen

Christen ontvouwde , en door hetwelk men zegt

,

dat ANNA BOELEiN, eer zij met den Koning ge-

trouwd was , overreed werd , om de Hervorming te

omhelzen, en dezelve haar leven lang getrouw te

blijven, tyndal , die zich in Glocestenfhire op-

hield met het onderwys van adelijke jonge lieden ,

was fpoedig, door de vervolgingen der Roomfche

Geestelijken, genoodzaakt, eene wijkplaats te zoeken.

Hij begaf zich nzai Londen, maar ook daar geene vei-

ligheid vindende, naar Duitschland , van waar hij in

£rabafidkwa.m , om van naderbij zijne Geloofsgenooten

in zijn vaderland zijne dienften te kunnen bewijzen. Doch

eindelijk werd hij , door de listen der Engelfche Bis-

fchoppen , te y^ntwerpen gevangen genomen , en na

eenjaar in de gevangenis gezeten te hebben, in 1536

te FiJvoorden in Brahand verbrand. Op den brand-

ftapel hoorde men hem nog bidden: Heere ^ open de

oogen des Konings van Engeland!

THCMA5 Een foortgelijk lot trof ook eenen derden Hervor^

wlney.
jjjgj. yjj^ Engeland, thomas bilney, een' man van

beproefde deugd en godsvrucht. Door vrees had

hij in het jaar 1528 onder de vervolging van den

Kar.linaal wolsey zijne gevoelens afgezworen ,

over Welke zwakheid hij naderhand door fchaamte

en
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cii berouw gedrukt zijnde, zoo veel te ijveriger de na C. O.

Euangelieleer aan anderen aanprees en leeraarde, tot l^''^'^''^*
^ ^

tot 1550.
dat hij niet lang daar na in het jaar 1531 andermaal -

gevangen zijnde , ter dood veroordeeld is geworden.

Men verhaalt van hem, dat hij des nachts voor de

uitvoering van zijn vonnis , den vinger in de vlam

der kaarsfe gedoken hebbe , om te beproeven , of

hij de hitte des vuurs zou kunnen doorftaan. Als

hij nu op het eerfte gevoel der vlam den vinger ,

door eeue natuurlijke beweging, terugtrok, hebbe

hij zich zelven bedrafFende gezegd : „ Wat , kunt

gij het branden van één lid niet verdragen , hoe zult

gij dan morgen het verbranden van het geheele lig-

chaam verdragen kunnen?" Den volgenden dag

onderging hij den dood met de grootfle ftaudvastig-

heid (*).

Behalve dezen werden in de vervolging vele andere

ter dood gebragt , ja , als ware men niet te vrede met

tegen de levenden zijnen ijver uit te laten, zelfs de over-

ledenen werden nog na hunnen dood als Ketters ge-

llraft. Dus verklaarde william warham, Aartsbisfchop

van Canterhury ^ zekeren william thrace, fchild-

knaap , na deszelfs dood voor een' Ketter , omdat hij

zyn* uiterften wil niet aangevangen had , met het ge-

wo

(*) GERDEs /. c. T. IV. p. 194. bij wien men ook in

de Bijlage XXV. p. i2(). volg. eeneu Brief lezen kan,

door dezen belijder uit zijne eerfle gevangenis gefchre-

ven aan cütbert tonstall, Bisfchop \zn Londen, eeneu

hevigen vervolger der Hervormden.

Herv. il T
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na C. ü. wone formulier: ik hevcle mijne ziel aan Qod^ aan
Jaans.'T ^^ HeiUsie Maaod ^ en aan alle Heiligen in het
tot i55" ö ö 7 ü

. Paradijs, maar daar tegen betuigd had : „ Dat

„ hij ziji]e ziel aan niemand overgaf dan aan God ,

„ düor den Middelaar jezus Christus, op wien

3, alleen hij al zijn vertrouwen ftelde." Ook gaf de

Bi.sfciiop last, om deszclfs lijk op te graven, het-

welk PARKEPv, Officiaal van Wigorny ten uitvoer

bragt niet alleen , maar ook het lijk op het vuur

wierp. Welke onmenfchelijkheid nogtans aan dcii

Koning zoo mishaagde , dat hij papker deed af-

zetten en in ecne boete van honderd Dukaten ver-

wees.

Deze vervolgingen werden meest onderfteund en

aangevuurd door den Hertog van Nortfolk, Oom
der Koningin anna , maar tevens haren grooten

vijand, door gardiner , Bisfchop van Winton^ die

op CRANMER sfgunflig was , en longland, Bis-

fchop van Lincoln^ die den Koning geftadig tegen

de Hervorming ophitften , waar toe ook de Kanfe-

lier THOMAS morus medewerkte.

Drch daar tegen vonden de Hervormden grooten

fteun bij de Koningin anna jbolein , die hunne

Leeraars genoegzaam openlijk in hare befcherming

nam; wordende zij daar in wakker bijgeftaan door

THOMAS CRANRFER, thaus , gelijk wij gezien heb-

ben , Aartsbisfchop van Canterbtiry , die des Ko«

nings gunst bezat, en op d^n duur wist te behou-

den, en door thomas crojmwel , die, van eene

geringe geboorte, tot de hoogfte waardigheden be-

vorderd was; terwijl morus, zoodra het huweliik

met
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met ANNA voltrokken was, zijnen post als Kaïifelier na C. G»

nederleide. Jsarisi?.

!>, 1 j ÏC;t 1552.
Deze THOMAS morus , een zeer geleerd man ,

algemeen bekend door zijne Utopia en andere ge- Dood van

leerde fchriften , werd vervols^ens in het iuar ^'
^'^'

' ^ ' scHH.R en

^5ö5 ^oor <^en Koning ter dood veroordeeld en thomas

onthoofd , te gelijk met joan fisscher , Bis- morus.

fchop van Rochester , een' tachtigjarigen grijs-

aard, beide groote voorftanders van den Roomfchen

Godsdienst, omdat zij den Koning als hoofd der

Engelfche Kerk weigerden te erkennen, en niet na-

lieten de zaak van 'sKonings Gemalin katharina

te verdedigen. Zij ondergingen beiden hunne dood-

ftraf tot fchande van den Koning en het Rijk met

eenen onbezweken moed en betooning van Gods-

vrucht. De Paus had fisscher , terwijl hij in den

Kerker zat, tot Kardinaal benoemd, maar het pur-

per baatte hem niet, veeleer deed het des Konings

gramfchap nog meer ontfieken. morus had, niet

lang geleden, nog het P'agevuur in gefchrift verde-

digd. Te weten , daar was een werkje in het licht

gekomen, gefchreven van simon fish de grayesn

INN , onder den titel: Smeekbede der armen. In

hetzelve klagen de armen , dat zij tot het uiterfie

gebragt waren , dewijl de Monniken zich de aalmoe-

zen toeëigenden, welke voor hun beftemd waren ,

en wel flierke gezonde Monniken, maar ledigloopers

en luije buiken, onder den aangenomen' naam van

Bedelmonniken ^ van welke gelijk er vijf Ordens wa-

ren, zoo kon , indien aan elke Orde 's wekelijks

door elk huisgezin flechts eene kleine aalmoes gege-

T 2 ven
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ua C. G. ven werd, de fora genoegzjiam zijn, om alle armen
jaari5i7.

^g onderhouden, die nu klagen moesten, dat zij van

, alle levensonderhoud beroofd waren. Zij betoogen

met verfcheidene bewijsredenen, dat deze Ordens

fchadelijk waren voor den Staat, die dus van Bur-

gers werd onibloot; ook befchuldigen zij den Paus

van wreedheid en gierigheid , omdat hij niet allen

en een' iegelijk uit het Vagevuur verloste, hetwelk

immers in zijne magt ftond, daar nu alken de Rij-

ken voor hun geld uit deze gevangenis verlost wer-

den. Dit geichrift werd gretig gelezen , ook van

den Kuiang, die het van de Koningin ontvangen

had, en den Schrijver onder zijne befcherming nam

tegen alle vervolging. Dit ftukje werd door tho-

fiiAS MORUS opzettelijk wederlegd , in een werkje,

waar aan Tiij den titel gaf: Smeekfchrift der zielen

in het Vagevuur, In hetzelve beklagen zich deze

zielen over hare ellende , en verheffen de groote

winst, welke zij betuigen te hebben van de Misfen

der Broederen , voor hare verlosfing gevierd ; en

fmeeken dus hare nabeflaanden en vrienden , om
tüch deze Broederen te helpen , die haar deze wel-

daad bewijzen. In dit werkje verzekerde morus

ftout weg, dat deze leer van het Vagevuur reeds

federt vele eeuwen de leer der Kerk geweest was ,

en poogde dezelve met plaatfen uit de Heil. Schrift

en fchijubewijzen te betoogen. Doch zijn werk

werd beantwoord door fryth , van wien wij bovea

gefproken hebben, die ook om deze reden zijn le-

ven , gelijk wij gezien hebben , door het vuur heeft

moeten verliezen.

De



G E S C H ï F. D E N T S. sp!^.

De Roomschgezinden waren niet alleen in de -.veer na C. G.

om het waggelend gebouw van hun aanzien in En-]^^^^S^7»
, ,

tot i55!^«
geland te fchragen , door gefchriften en geweld ,

maar ook namen te dezen tijde eenige Monniken Bedriege-

hunne toevlugt tot bedrog, wnar toe zij zich van ^^^^^^^"^

zekere elizabeth barton bedienden , in de Ge- reih

fchiedenis bekend onder den naam van de Maagd i^'^^'^^^*

van Kent ^ welke aan hysterieke toevallen onderhe-

vig zijnde, door hen overgehaald werd, om dezelve

voor hemelfche verrukkingen uit te geven. Het be-

drog won van tijd tot tijd veld ; men vertoonde

eenen Drief, dien zij van maria magdalena uit den

hemel ontvangen zou hebben; zij fcheen zelfs wonder-

bare genezingen te werken, zij ondernam het voor-

zeggen van toekom ftige gebeurtenisfen ; eindelijk was

zij ftout genoeg , des Konings echtfcheiding openlijk

te beftrafFen , en te verhalen , dat God haar op hare

gebeden geopenbaard had, indien de Koning hier bij

volhardde, en cene andere trouwde, dat hij niet al-

leen binnen ééne maand van de Koninklijke waar-

digheid beroofd worden, maar ook een' fchandeiij-

ken dood fterven zou. Velen begonnen haar geloof

te geven, en onder dezen zelfs de Bisfchop fis-

scHER , wien dit ook bij zijn vonnis als eene mis-

daad te last werd gelegd. De Koning , die deze

zaak in het eerst veracht had, nam er thans kennis

van , en de nieuwe Profetes werd in de gevangenis

geworpen , te gelijk met hare raedehelpers ; zij be-

kenden in de gevangenis het gepleegd bedrog en

werden deswegens den aoflen April 1534 ter dood

T3 ge-
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ra C. G. gebragt (*). Deze gebeurtenis bragt niet weinig
Jaari5i7. f^g om HENDRIK VIII meer en meer tegen dtn
tot 1552,

°

_____ Paus en de Monniken te verbitteren , en hunnen in-

vloed geheel te vernietigen,

Ondsr- Als te dezen tij ie Paus paulus III , de opvolger
n.^ e m-

^^^ klemens VII, den ban tegen hendrik open-
gen vsn 7 o 1

BtisDiutc lijk had afgekondigd , oordeelde de Koning het noo-
VIII met ^jg 2ich nailer te verbinden met de Proteftantrchc
oePr'^ce-

ftannche Vorsten van Duitschland. Te dien einde werd door

V( rnenin hem in het jaar 1534 eduard fox, Bisfchop van

j2jjj
Hereforth , naar Duitschland gezonden , om met

den Keurvorst van Sakfen en den Landgraaf van

Hesfen in»onderhandelii:g te treuen, bijzonder over

de middelen, om eene vrije en regtmatige algemcene

Kerkvergadering te verkrijgen. De Vorsten beant-

vvourdden dit voordel beleefdelijk , maar vvachtteQ

zich tevens voorzi^tig, om hendrik veel te ver-

trouwen, daar zij duidelijk bcTpeurden, dat het hem

meest te doen was, om van hen de erkentenis der

wettigheid zi;ner echtfcheiding en van zijn tvvecJe

huwelijk te verkrijgen. In hetzelfde jaar vaardigde

hij ook ROBERT EARNS (f) , cen* beroemd God-

ge-

(*) Deze gebeurtenis is daarom te merkwaardiger,

omdat fommigen in vervolg van tijd deze barton eu

hare medepligtigen onder de Martelaren voor het Kaïho-

lijic geloof hebben durven plaatfen, geroes /. c. p. 24^,

(f) Deze was, om zijnen ijver voor de v\aarlieid , in

het janr 1515 in de gevangenis geworpen, maar daar lu't

na drie jaren outviiigt naar Duitschland , van waar hij

naar



GESCHIEDENIS. 295

geleerde , af, om met de Godgeleerden van Witte- aa C. G,

hers: te fpreken , en filips melanchthon naar ]^^^'^S^7*
'nt 1552.

Engeland te noodigen. Deze beroemde man had „
zich 's Konings gunst verworven, door aan denzel-

ven zijne verklaring over den Brief van paulus aan

de Romeinen toe te zenden, verzeld met eenen B^ief

aan den Koning, geteekend in de maand Augustus.

De Koning beantwoordde denzelven met eenen gun-

ftigen Brief van i October 1535. melanchthon
was in het eerst niet ongenegen, om deze uitnoodi-

ging op te volgen, maar de Keurvorst van Sakfen

maakte zwarigheden, en nu kwamen er uit Enge-

land in het Jaar 1536 zoodanige berigten over, wel-

ke deze reis naar Engeland ter zijde deden ftellen (*).

De

naar Engeland was wedergekeerd. Hij beefc verfchei-

dene werken gefchreven in het Latijn en andera in het

Engelsch. In het jnar 1540 den sollen Julij raoest hij

op den brandftapel zijne belijdenis met den dood verze-

gelen. GERDES /. C. />. 249, 2; o.

(*) MELANCHTHON had in dat jaar 1535 nog de nieu.

we uitgave van zijne Loca Euangelica aan den Koning

opgedragen , maar fchreef eericng onder den opdragt mee

zijne eigene hand deze regelen:

Dum laudandtts ent, regetn laudavimus Anclum,

Hei niihi, qua'Ti varium est Regibus ingeuium.

In het voorbijgaan: calvin hnd ook met hendrjk VIII

niet veel op, gelijk blijkt uit deze zijne aanteekening

op Amo% VII. 13. Opp. Tom. V. fol. 223. „ Qui initio

„ tamopere extulernnc Henricum , Reg^m Angline , certe

T 4 „1'ue-
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na C. G. De haat , dien hendrik tegen de Monniken had

Jaari 5 17. opgevat, om derzelver woelingen tegen zijne huwe-

.
'

lijlisfcheiding en tegen zijn gezag , als Opperhoofd

Kloosters der Kerk , deed hem in het jaar 1536 beduiten ,

land" f^e-
^^ "^^^ ^^" toeftand der Kloosters onderzoek te

ichafr. laten doen. Bij dit onderzoek ftond men menigmaal

verbaasd , over hetgeen men in vele Kloosters ont-

dekte, van de lage kunflienarijen en onbefchaamde

middelen , van welke de Monniken zich bediend

hadden , om de bijgeloovige menigte te bedriegen

,

doch nog meer, wegens de fchrikkelijke voorbeel-

den, van allerhande fnoodheden en gruwelen, welke

in dezelve gepleegd waren. Sommige Kloosterlingen

of door fchaamte of door vrees , of door uitzigt op

het herkrijgen van hunne vrijheid, ftonden nu vrij-

wiUig huune Kloosters en Bezittingen aan den Ko-

ning af; van de overigen v;erden door eene Parle-

mentsakte van het jaar 1536 meer dan 370 Abdijen

vernietigd , en drie Jaren daarna werden zij allen af-

gefchaft en derzelver goederen aan den Koning ge-

fchonken. Doch deze fchatten werden door hen-

drik en zijne gunftelingen , meestal in korten tijd,

met de uiterfte verkwisting , fchandelijk verfpild.

Deze affchaffing der Kloosters baarde echter groot

misnoegen , niet alleen bij de Monniken , van welke

velen daar door tot de uiterfle armoede gebragt wer-

den ,

„ faerunt inconfidernti homines : dederunt illi fumranin

j, verum omnium potestatem , & hoc me femper grsviter

,, vulneravit. Erant enim blasphemi , quum vocnrenc

fi ipfum fummum caput Ecclefiae fub Christo."
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6en, maar ook bij vele Edelen, die hunne familien na C. G.

gewoon waren in ftand te houden, door fommigen J^^'^^Sï/»

van hunne kinderen tot het Kloosterleven te beftem-
*

men , en bij arme lieden , die van de aalmoezen

leefden, welke zij van Kloosters genoten; zelfs ont-

ftonden er, vooral in Lincolnshire en Torkshire ,

oproeren, die niet dan met geweld beteugeld konden

worden.

De zaak der Hervorming fcheen nn op eenen goe- De Ko-

den voet 'm Eijp;e/af7d te ftaan , te meer, daar in eene "'"^''^

j . , , ANNA
vergadering te Londen werd voorgefteld, eene ver- boklein

taling van den Bijbel in het Engelsch te doen ver- ondioofd

vaardigen , en het lezen van den Bijbel aan allen vrij

te laten; hier van werd nog in het jaar 1536 eene

Akte van het Parlement opgefleld, en door den Ko-

ning bevel tot het vervaardigen van zoodanige ver-

taling des Bijbels in de moedertaal gegeven, fchoon

er nog eenige Jaren verliepen , eer dezelve voltooid

werd.

In het begin vnn dit jaar overleed des Konings

verllotene Gemalin katharina van Arragon , in

het softe jaar van haren ouderdom , hebbende zij

kort voor haren dood, in eenen Brief aan den Ko-

ning, hare en zijne Dochter maria allerernftigst aan

hem aanbevolen. Haar dood werd door de Koningin

ANNA met zigtbare blijken van vreugde verdaan ,

terwijl zij weinig dacht aan de treurige omwenteling

van haar lot, die zoo kort aanftaande was. Zij

was in dezelfde maand Januarij bevallen van een

Zoon, maar die dood ter wereld kwam. Sommigen

Hieenen, dat de hoop des Konings op eenen man-

T 5 ne-
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na C. G. nelijken erfgenaam, dus te loor gefield, bet eerst

Jrari5i7. 2ijne liefde jegens anna liebbe doen verflaauwen ;
tot 1552 ,. , ,..,,.., , ,- li'.er kwam bij , dat liij thans reeds genegenheid

koesterde voor joanna seymour, van uitmuntende

fchoonheid , en wier karakter het midden hield lus-

fchea de fiuurfche deftigheid van kat ha rina en

den vrolijken en luchthartigen imborst van anna.

De hoofden der Roomfche partij, bijzonder de Her-

tog van Nortfolk^ steven gardiner en anderen,

hendrik's gunst jegens anna ziende waggelen ,

befloten haar te doen vallen ; met dit oogmerk be-

gon men des Konings hart met vermoedens te ver-

vullen , welke weldra een' grond van befchuldiging

uitmaakten, dat de Konüigin, die onlangs eene mis-

kraam had gehad , zich fchuldig had gemaakt aan

overfpel, ja zelfs aan bloedfchande met haren Broe-

der. Op deze befchuldigingen , welke echter nooit

bewezen zijn geworden , terwijl de Koningin tot in

hare laatfte oogenblikken hare onfchuld beweerde ,

liet HENDRni zijne Gemalin in den Towr gevangen

zetten, en ter dood verwijzen, en vervolgens ont-

hoofden. Den dag na haren dood trouwde bij

jOANNA SEYRiouR, cn in het eerstvolgende Paile-

ment werd elizabeth , zijne Dochter bij anna,

van alle regt en uitzigt op de opvolging , even

als MARIA, zijne Dochter bij katharina , uifge-

floten. ANNA onderging den dood op eene waar-

dige wijze, hebbende nog voor dat zij ter ftraf-

fe uitgevoerd werd , eenen Brief aan den Ko-

ring gefchreven , waar in zij hem de liefde tot

eene andere voorwerpt , en hare cnfchuld be-

tuigt ;



G E S C H I E D E ^M S. 299

tuigt; (*) ook zegt raen, dat zij den Koning hebbe na C. G.

bedankt, dat hij haar uit een' gerineen flaat totl""^^'?-

Koningin verheven hebbende , nu nog tot eene iMar- ^«

telaresfe voor den hemel maakte. Het is opmerke-

lijk, dat haar broeders vrouw, de eenige, die haar

van bloedfchande met haren man befchuldigde , eene

vrouw van zeer flicht karakter, naderhand om mis-

daden , welke zij te gelijk met 's Konings vijfde huis-

vrouw KATHARiNA HOWARTH bcdrevcn had , de-

zelfde dooddraf regtvaardig heeft moeten ondergaan.

De dood van Koningin anna deed den moed der Vrstflel-

Roomschgezinden rijzen. De Paus beproefde , of '^"S "^^^

cenit^G
bet mogelijk ware , den Koning weder met den ceioofs-

Roomfchen Stoel te verzoenen ; het Lagerhuis in artikelen,

het Parlement zond aan het Hoogerhuis in de maand

Junij 6? artikelen tegen de Ketters , zoo oude als

nieuwe; doch gelukkig voor de zaak der Hervor-

ming bleven cranmer en cromwel des Konings

gunst behouden, en de laatfle deed zelfs het voor-

stel : Dat de Koning wilde , dat de plegtigheden en

ceremoniën in den Godsdienst zouden verbeterd

v/orden naar den Regel der Heilige Schriften , en

dat niets zou aangenomen of toegelaten worden ,

dan hetgeen uit de Heilige Schrifc zou kunnen be-

wezen worden. Hevig werd over dit voorftel voor

en tegen getwist , het bed uit was, dat zekere arti-

kelen werden opgefteld en door 's Konings gezag

vervolgens aangenomen, welke, even als het Ifiu-

rim

(*) Men kan dezen Brief lezen bij gfiRdes Bijlag.

XXXII. op het IV Deel, Bladz, 161-167,
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na C. G. rtm in Duitschland , zekeren middelweg hielden i

Jaari5i7. goodat bij voorbeeld in dezelve aan de ééne zijde
tot 1552.

__
de Oorbiecht en de Transfubflaniiatie , de Beelden-

dienst en de aanroeping der Heiligen behouden wer-

den ; maar aan de andere zijde de H. Schrift tot den

grondflag des Geloofs gefield werd, met verwerping

der Overleveringen en Pausfelljke Decreten. Ook

werd de Beeldendienst en de aanroeping der Heili-

gen vrij naauw bepaald , en Hechts twee Sacramenten

vastgefteld, en het Vagevuur in twijfel getrokken.

Omtrent dezen tijd fchreef reginald pole , een

man uit Koninklijk bloed , zijn Boek over de eenheid

der Kerk, tegen de Opperhoofdigheid des Konings,

in hetwelk hij allerhevigst tegen denzelven uitvoer,

fchrijvende, dat de Koning dus dadelijk het hoofd

was geworden van de vergadering der boosdoenders,

en van de gemeente des Satans ; hij verweet hem

cnmenfchelijke wreedheid tegen de Roomschgezin-

den, vergeleek hem met den Koning nebukadne-

ZAR , en de Koningin anna boelein met jeza-

bel; en fchilderde hendrik af als wreeder dan

NERO en DOMiTiAAN. Men meent, dat hij dus

hevig fchreef, ten einde zelf zich te zuiveren van

vermoeden van Lutheranerij; hendrik, hier door

zeer verbitterd, ontveinsde echter in het eerst zijn

misnoegen , en fchreef aan pole , dat hij in Enge-

land zou terug keeren, en fommige plaaifen in zijn

Boek duidelijker verklaren; doch dewijl pole tegen

deze vriendelijke woorden op zijne hoede was

,

verklaarde de Koning hem fchuldig aan misdaad van

gekwetfte Majelleit, ftelde 50,000 Dukaten op zün

hoofd

,
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Iroofd , verklaarde alle zijne goederen verbeurd , en ria C. G.

deed de bloedverwanten van pole zijne wraak ten I^ansïZ*

j. tot I552,
ftrengfte ondervinden. Het werk van pole , die na- -

derhand te Rome den Kardinaalshoed verkreeg, werd

door verfcheidene Engelfche Geestelijken wederlegd.

In het jaar 1537 beviel de Koningin joanna sey- eduahd

3MOUR van eenen Zoon, eduard, tot groote blijd-
^^^ ^^^^^

fchap van Koning hendrik , die dit kind terflond van de

tot Prins van Walles benoemde en tot zijnen opvol- Koningin

ger op den troon verklaarde. De Koningin overleed moüeu

twee dagen na hare bevalling. Een groot verlies

zeker voor de zaak der Hervorming, welke zij, niet

minder dan anna boelein, maar met meer 'beleid

en bedaardheid was toegedaan. De Roomschgezin-

den, onder welken steven gardiner bijzonder

uitmuntte , verdubbelden nu hunne woelingen , ora

den Koning tegen de Hervormden op te hitfen ,

doch , dewijl cranmer des Konings gunst bleef

behouden , konden zij hun doel niet ten volle be-

reiken. Integendeel werd de afkeer van hendrik

van den Paus hoe langer hoe grooter, toen Paus

PAULUS III den ban, welken hij reeds in het jaar

1535 vastgefteld en geteekend had, nu in 1538

openlijk afkondigde, en bij denzelven hem van het

Rijk vervallen verklaarde,, hetwelk de Paus aan den

Koning van Schotland aanbood , dien hij , gelijk alle

Koningen, vermaande, hendrik te beoorlogen.

HENDRIK , die zich aan den magteloozen ban niet De Bijbei

bekreunde, ging voort met zijne werkzaamheden , '""^'^ En-
selsch

als Hoofd der Engelfche Kerk; fommigen van de- overgezet

zelve waren heilzaam voor de Hervorming, waartoe

in

*''>
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rs C. c. in de eerlle en voornaamfte plaats behoorde de Vef-

Jaarisij tj-ijng van den Bijbel in het Engelsch, welke op

. .

"" '^'
zijn bevel reeds in het jaar 1536 ondernomen, nu

U Parys gedrukt, en als de druk daar door fran-

cois I verhinderd werd , te Londen voltooid , in dit

Jaar 153S, op een bevel des Konings, door crom-

WEL opgefleld, ten gebruike in de Engelfche Kerk

werd ingevoerd, met last, dat er een exemplaar van

dezelve in elke Kerk gelegd zou worden, met vrij-

heid voor ieder een , om dezelve te lezen , waar bij

gevoegd was een bevel, om het volk het Euangelie

volgens den Bijbel te prediken en te vermanen tot

werken van liefde, barmhartigheid en geloof, en

af te manen van alle vertrouwen op de goede werken

van anderen , of Bedevaarten naar heilige Beelden of

Overblijffelen; men moest verders de menfchen lee-

ren, de Beelden niet te vereeren, maar enkel aan te

zien, als Boeken der Leeken enz.

joAN NI- Doch niettegenflaande zoodanig voor de Hervor-

CHOLsoN, juing heilzaam befluit, wisten de Roomschgezinden,

LAMBERT Jnzonderhcid gardiner, den Koning te beduiden,

ter dood dat hij zich tegen den PausfeÜjken ban en deszelfs
gebragc.

yijy^gj-j^jj^g j^gt bgst 20U beveiligen , door geRreng-

heid tegen de Ketters en voornamelijk de Sacrament

tnrisfen , onder welken naam die genen begrepen

werden , die de ligchamelijke tegenwoordigheid van

CHRISTUS in het Avondma-^l ontkenden. Onder de-

zen fchijn werd dus tegen de Hervormden op nieuw

eene hevige vervolging aangevangen. In dit jaar

1538 in de maand November , werd onder anderen

JOANNLS NICHOLSON, gCZCgd LAMBERT, tCF dond

ge-
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gebragt; welk geval daarom te merkwaardiger is , na C. G.

omdat zijn dood ook door Euangelifchen bevorderd l^^^^SiT»
tot 1552.

werd, TAYLER, BARNS, CRANMER CU. CROMWEL , ____
die naderhand allen zelve eenen geweldigen dood

om het Euangelie ondergaan hebben. De Koning

zat zelf voor bij het verhoor van dezen man , en re-

detwistte zelf met hem over de Transfiibflantiatie ,

gelijk ook cranmer, die toen nog overhelde tot

het gevoelen van de eigenlijke en ligciiamelijke te-

genwoordigheid, hoewel bij naderhand dit gevoelen

beeft veranderd (*); de Roomschgezinden gardi-

NER, tonstal, stokley enz. vielen den waardi-

gen man ook hard met hunne tegenwerpingen. De

uitllag was, dat lambert, die, blijkens zijne ver-

antwoording, door hem in zijne gevangenis gefchre-

ven, en aan den Koning aangeboden , een geleerd

en godvruchtig man was, als een hardnekkig Ketter

tni vure veroordeeld is geworden , welk vonnis ook

aan hem in het openbaar ren uitvoer gebragt werd.

Van dit geval lezen wij een berigt van th. crom-

WEL zelven in eeiien Brief aan thomas wyat (f),

gedagteekend den oSflen November 153S, waar uit

wij zien kunnen, hoe veel vooroordeelen vermogen:

„ De Koning," fchriift cromwel, „ heeft, uit

„ eerbied voor het hoogwaardig S icrament des Al-

„ taars , wel openlijk willen tegenwoordig zijn , iti .

„ de zaal van Weunuwfier ^ bij het verhoor en de

„ veroordeeling van eenen ellendigen Sacramentaria

,,fchsn

(*) GERDES /. C. pag. 285.

Cf) Biblioth, Angl. T. I. p. 158.
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oa C. G. „ fchen Ketter, die den aoften November verbrand

Jaari5i7.
jg gevvorden. Het was een wonder om te zien ,

tot 1552. " *=
'

r 5, met welke deftigheid en majestueus voorkomen ,

,, zijne Majefteit den pligt van Opperhoofd der En-

„ gelfche Kerk vervuld heeft, met welke zachtmoe-

jj digheid hij dezen ongelukkigen heeft trachten te

„ bekeeren , met welke kracht van redenen hij met

„ hem geredentwist heeft. Ik wenschte , dat de

„ Vorsten en Mogendheden van de Christenheid bij

,, dit fchouvvfpel hadden kunnen tegenwoordig zijn.

5j Voorzeker zouden zij zich over de wijsheid en

5, het oordeel van zijne Majefteit verwonderd , en

5, gezegd hebben , dat de Koning de voortrefFelijkde

„ Vorst der Christenheid is. Dit alles is op de

„ plegtigfte wijze gefchied , en ik twijfel niet , of

„ uwe vrienden zullen u daar van naauwkeurig be-

„ rigt hebben." Men kan ligtelijk begrijpen , wel-

ken lof de Roomschgezinden den Koning hebben

toegezwaaid, die met zich zelven hoog ingenomen,

nu te meer aangefpoord werd , om zijnen ijver voor

den Roomfchen Godsdienst te doen blijken, niette-

genftaande zijnen haat tegen het Roomfche Hof.

Zesarti- Het eerRe gevolg van dezen ijver was , het af-

kelen om-
^j-^i^^j^ ^gj. onderhandelingen met de Proteflantfche

geloof Vorsten van Duitschknd , die ter vereeniging voor-

vastge- namelijk op drie ftukken aandrongen: i) op de be-

diening van het Avondmaal onder beide gedaanten

van brood en wijn; 2) op het gebruik der moeder-

taal in den Godsdienst, en 3) op de vrijheid van

trouwen voor de Kerkelijken. Doch de Koning was

zoo ver van deze artikelen afkeerig, dat hij, aange-

zet
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zet door den Hertog van Nortfolk^ gardiner en na C. O.

andere Pausffezinden , in het jaar 1530 aan het Par- Jaari5i7.

, , , j col 155»»
lement een voorflel liet doen , om de volgende zes „

artikelen vast te Hellen, vi^elke inderdaad de hoofd-

fom der Roomfche leere uitmaakten : Het eerfte ar-

tikel bevatte de leer der Transfubfiantiatie , dat van

het brood en wijn in het Avondmaal niets over-

blijft , maar dat onder derzelver gedaante het ware

ligchaam en bloed van christus verborgen is. Het

tweede artikel beweerde, dat men het Avondmaal

flechts onder eene gedaante behoeft te houden. Het

derde , dat het huwelijk den Priesteren ongeoorloofd

is ; het vierde , dat de gelofte van onthouding niet

gebroken mag worden; ten vijfde, dat de bijzonde-

re Misfen nuttig en voorderlijk zijn ; en eindelijk

,

dat de Oorbiecht in de Kerk onderhouden moet

worden , als noodzakelijk tot zaligheid, cranmer ,

die zelf gehuwd was , verzette zich in het Parle»

ment hevig tegen dit voordel van den Hertog van

Nortfolk ; doch vergeefs. Het Parlement , al lang

gewoon , den Koning in alles te believen , ftelde

deze artikelen met eene akte vast , onder bepaling van

de doodftraffe tegen de overtreders. Deze artikelen

werden in het jaar 1539 afgekondigd, als eene on-

verbrekelijke wet. Ook werden er Geloofsonderzoe-

kers aangefteld, ten einde op de overtreders het oog

te houden. Deze gingen doorgaans nog verder dan

de letter der artikelen voorfchreef; bij voorbeeld

ZLilken , die niet of zeldzaam ter Misfe gingen ,

werden even zoo fchuldig verklaard, als die de Mis

tegenfpraken. Spoedig werden meer dan 500 men-

Herv, II. V fchen
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na C. G. fchen in de flad Londen alleen in de gevangenis ge»

Jaari5i7. worpen, onder welken zich de Bisfchoppen shaxton

„ van Salisbury en latimer van Wigorn bevonden,

die van hunne Bisdommen afgezet zijnde, gevangen

gebleven zijn, tot den dood des Konings. cran-

MER zelf liep het grootfte gevaar, omdat hij de ar-

tikelen in het Parleraent had tegengefproken. Hij

bleef echter in gunst, vooral dewijl hij zich ten

blijke van zijne gehoorzaamheid beriep, dat hij zijne

huisvrouw reeds naar Duitschland terug had gezon-

den, Ondertusfchen maakte het groot getal gevan-

genen de uitvoering der bedreigde ftrafFe moeijelijk,

hetwelk cranmer, cromwel, de Hertog van Suf-

folk , en de Rijkskanfelier audley , ook met zoo

veel ernst den Koning onder het oog bragten, dat

hij aan alle deze gevangenen pardon verleende. De

Duitfche Vorsten, met welke hendrik thans in on-

derhandeling was, beklaagden zich ook bij hem zoo

fterk over de ftrengheid dezer artikelen, dat hij be-

loofde, deze wet, zonder de uiterlle noodzakelijk-

heid, niet ten uitvoer te zuilen brengen, gelijk wij

ook niet vinden, dat er voor den dood van crom-

wel iemand deswegens gevonnisd is geworden.

Dit echter was nog in datzelfde jaar 1539 ^^^^

vertroosting voor de Hervormden , dat, op 's Konings

bevel, het lezen van den Bijbel in de moedertaal niet

alleen in de Kerken, maar ook aan elk in zijn huis

vergund werd. gardiner , die zich hier tegen

verklaarde, daagde in tegenwoordigheid des Konings

CRANMER uit, dat hij bewijzen zou, dat het gezag

der -zoogenoemde Apostolifche Kerkregelen niet zoo

ge-



GESCHIEDENIS. 307

gevvigtig was , als dat der Heilige Schrift ; maar nn C. G.

CRANMER beantwoordde hem zoo overtmgend, ^''^^

'f.t^I^-j*

de Koning zich liet ontvallen , dat cranmer een

oud krijgsman was, en dus voor eenen nieuweling

ongeraden , om hem moeite aan te doen.

In dezen toeftand van zaken » raadde cromwel , HENnntK

bedoelende aan de zaak der Hervormden , eenen nieuwen
^^'^^i'^èvier-

fleun te geven, den Koning, die thans weduvvenaar de huis-

vrouwwas , een huwelijk aan met anna van kleef ,
^'^^"

Zuster van den Hertog van Kleeft Gulik , Berg , klerf.

enz. die wegens hare fchoonheid beroemd was ;
Dood van

doch deze ftaatkundige raad viel voor cromwel

ongelukkig uit , en kostte hem het leven. Het hu-

Vv'elijk werd gefloten, en de Piinfes kwam, op het

einde des jaars 1539, in Engeland aan. De Ko-

ning, van ongeduld brandende , was haar tot Ro-

chester te gemoet gereisd, alwaar hij haar onbekend

zag. Doch op het eerlle gezigt beviel de Prinfts

aan hendrik niet, zoodat hij haar terftond terug

zou gezonden hebben , indien hij de Vorsten van

hare maagfchap niet ontzien had ; de Koning trouw-

de haar dan, maar verklaarde tevens geene gemeen-

fchap met haar te willen of te kunnen hebben ; ook

had hij toen reeds zijnen zin gevestigd op katha:

RINA HOUWARD , DochtCr VaU EDMUND HOU-

ward. Broeder van den Hertog w^lw Nor
tfolk- Zoo-

dra deze Hertog en de overige begunfligers der

Roomschgezinden dit te weten kwamen , leiden zij

de fchuld op cromwel , tegen wien zij verfcheidenè

befchuldigingen opzochten , waar van het gevolg

was, dat hij op 'sKonings last in de maand Junij

V a des
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na C. G. des jaars 1540 in den Towr gebragt werd , alwaar

Jaarisiy. ^y 2es weken gevangen zat, en toen, zonder dat de

' Koning aan eenige verdediging of verzoek het oor wilde

leenen , en niettegenlhande cranmer alle pogingen

aanwendde, om zijnen vriend te behouden, den ^Silen

Julij van dat jaar, openlijk onthoofd is, een uitmun-

tend Siaatsdienaar en een ij^'erig begunftiger van de

zaak der Hervorming , over wiens dood de Koning

gezegd wordt, te laat berouw gehad te hebben.

In dit jaar 1540 fcheidde hendrik zich van zijne

Gemalin anna van kleef, onder het vonrwend-

fel, dat zij reeds, toen zij nog niet huwbaar was,

verloofd was geweest aan den Zoon des Hertogs

van Lotharingen. Kort daar op trouwde hij zijne

vijfde huisvrouw , de bovengemelde katharina

houward, welke hij, gelijk v<rij zien zullen, twee

jaren daarna liet onthoofden.

Geloofs- CROMWEL had eenige maanden , voordat hij in

onderwijs ongenade bij den Koning viel , een voorftel gedaan

,

eiUn4- ^°^ ^^^ opftellen van een Geloofsonderwijs of Ka-

voerd. techismus in de Engelfche Taal , ten einde de ge-

moederen te vereenigen; dit werk werd na zijnen

dood ook door de Roomschgezinden ijverig aange-

drongen , die nu fchoon fpel meenden te hebben.

Daar werd dan een zoodanig onderwijs, onder den

titel : The Inftitution of a Christen Man , vervaar-

digd, waar toe chanmer en gardiner , hoe zeer

zij in gevoelens verfchilden , de hand leenden. Dit

Onderwijs of deze Katechismus was dus ook weder

een gemengd zamenftel van Hervormde en Roomsch-

gezinde leer. Het handelde in het gemeen over het

Ge-
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Geloofy deszelfs aard en naiuur ; het bevatte eene oa C. G.

korte uitlegsinff van het GeloofsformuUer der ^pos-f^^^^^^^'00=» ' •' -^ tot 1552.
telen , de Icere van de zeven Sacrameriten ; eene -

verklaring der X Geboden^ ook van het Gebed dsi

I'Ieeren , en de groetenis des Engels aan maria ;

voorts over den vrijen wil , de regtvaardigmaking
,

goede werken enz. De verdiensten der goede wer-

ken werden erkend, maar met zekere bepaUng; tot

het regtvaardjgend Geloof werd ook de deugd en

goede werken gevorderd, de dienst der Beelden en

Heiligen bleef insgeiijks, maar zuiverder en befchei-

dcner. Het Bijgeloof in vele zaken werd veroor-

deeld, en de Kerk vrij verklaard van alle Paufelijke

magt enz.

Thans moesten velen weder de flagtoffers worden Vervol-

van de verfchiTen om den Godsdienst. Onder de- S'"^*

zen wordt in het jaar 1540 genoemd een Leeraar ,

BARNS , deze had in de Pauluskerk te Londen over

de regtvaardigmaking gepredikt , in den zin van

LUTHER, en werd deswegens op aandrang van

GARDiNER en BONNER ten vure veroordeeld , welk

vonnis aan hem en twee Priesters, thomas gerard

en wiLLiAM HiERONYMUS, beide van Lutheranerlj

befchuldigd , voltrokken is. Doch te gelijker tijd

werden ook verfcheidene Pausgezinden gehangea of

verbrand , omdat zij tegen de door den Koning

voorgefchrevene artikelen gefproken of gehandeld

hadden. Ook poogden gardiner , geholpen door

EDMUND BONNER, Bisfchop van Louden ^ in het

jaar 1541, de vrijheid, om den Bijbel te lezen, aan

het volk weder te ontnemen, onder anderen onder

V 3 het
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aa C. G bet voorwendfel, dat er zeer vele gebreken in de

Jaan5i7 vertaling waren ingeflopen, welke zij dus ingetrok-

^
'''^ ken wilden hebben, echter met belofte, dat eene

nieuwe vervaardigd zou worden. Doch cranmer

gaf aan den Koning den raad, om de Overzetting door

de Hoogefcholen re Oxford en Cambridge te laten

nazien, waar door de bedoeling der Roomschgezin-

den mislukte. Te dezen tijde werd ook , wegens

het gebrek aan Predikers , op bevel des Konings

,

een Homilienhoek ingevoerd, hetwelk eene beknopte

en godzalige behandeling der Zondags- en Feest-

tekften , en andere korte Kerkredenen bij bijzondere

oraftandigheden behelsde, om door zulken den vol-

ke te worden voorgelezen , die geen regt hadden ,

om te prediken. Dewijl de Predikers van dien tijd

zich dikwijls door hunnen ijver lieten vervoeren ,

werd ook de gewoonte ingevoerd, om de Preeken

te lezen , welke nog tot onze tijden in Engeland

in gebruik is.

DeKor Ia datzelfde jaar 1541 , werd de Koningin ka'
nin^MH THARiNA HouwARD, met welke hendrik in het

KA nou- eerst zeer was ingenomen, belcnnldigd en overtuigd

WAÜD yaii overfpel, en daarom den laden Februarij 1542

onthoofd, met hare medepligtigen , en fommigen,

die van haar gedrag kennis hadden gehad , onder

welke die Juffrouw rochford , die de onfchuldige

Koningin anna boelein, met wier Broeder zij ge-

trouwd was , van bloedfchande met '^tztxi haren man

valfchelijk belicht had. cranmer had de ontdek-

king van het misdadig gedrag der Koningin , welke

aan hem gefchied was, het eerst aan den Koning
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bekend gemaakt, niet zonder zijn groot gevaar, de- na C. G.

wijl de Koning zoo groote liefde voor deze zijne i^^^^S^V*

Gemalin had, dat hij op Allerheiligendag des vori- ___-^
*

gen jaars, bij het gebruiken van het Heilig Avond-

maal , God openlijk gedankt had , voor het gelukkig

en vreedzaam huwelijk , hetwelk hij mogt genieten

,

om welks voortduring hij bad, en zijnen Hofkapel-

laan verder gebood te danken en te bidden. Nu
werd CRANMER te meer in 's Konings gunst beves-

tigd , terwijl de Roomschgezinden den invloed der

Koningin , die op hunne hand was , misfen moesten.

Koning hendrik werd in het jaar 1542 in eenen

oorlog ingewikkeld met de Schotten^ hetwelk hem

den 2ofl:en Januari) 1543 een Parlement bijeen deed

Toepen , in hetwelk twee Bills werden goedgekeurd

,

over het vastjiellen van den waren en het affchajfen

van den valfchen Godsdienst. In dezelve werd de

vertaling des Bijbels van tyndal en alle Boeken ,

die van de leere , in het jaar 1540 vastgefteld , ver-

Ichilden , verboden , maar het lezen van den Bijbel

overigens toegelaten , echter niet aan het gemeen ,

hetwelk gewezen werd tot het bovengemeld Gods-

dienstonderwijs, en bepaald tot het lezen der Pfal-

men, het Gebed des Heeren, de groetenis des En-

gels en van de XII Geloofsartikelen in het Engehch;

ook mogten geene Boeken over den Godsdienst zon-

der 's Konings goedkeuring gedrukt worden. Ver-

ders werd verboden , in Tooneelftukken Godsdien-

ftige zaken of uitleggingen der Heilige Schrift te

mengen , gelijk toen in Engeland , even als in

Duitschlandy Zwit/erland en ook in de Neder/an-

V 4 den
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na C. G ^^« ter bevordering van de Hervorming in Tooneel-

Jaarisi? vertooningen, of volksliedjes, meermalen gefchied-

^ ^^ de (*). Eindelijk werd de ftrengheid der ftrafFen

veel gematigd. De Kerkdijken werden verwezen

,

om bij de eerfte overtuiging hunne dwalingen te

verzaken , bij de tweede , dezelve af te zweeren ,

doch bij de derde veroordeeld tot den brandftapel.

Burgerlijken of Leeken werden bij de derde overtui-

ging geflraft met verbeurdverklaring van hunne goe-

deren, en met eeuwige gevangenis. Eindelijk , het

geen te voren in deze gevallen geene plaats had ,

den befchuldigden werd toegeftaan , zich van getuigen

ten hunnen voordeele te bedienen , en bij flot werd

de geheele zaak aan des Konings welbehagen over-

gelaten, die naar zijn goedvinden over den Gods-

dienst beftellingen zou mogen maken, welken de

onderdanen flechts hadden te gehoorzamen.

DeKo- Evenwel werden nog in de maand Julij van dit

"'"§ jaar in het Bisdom Windfor drie perfonen verbrand,
trouwt '

^ .-r., ,,,,
zijne zes- omdat zij Boeken gelezen hadden , die verboden

de Gema- vvaren , en zich hadden uitgelaten tegen de Misfe,

THARiNA zonder dat des Konings Gemalin, want hij was

PARRE. voor de zesde keer getrouwd met katharina par-

re, eene weduwe van Sir latimer, fchoon de

Hervorming begunftigende, iets tot behoud van Ao^

ze ongelukkigen had kunnen uitwerken.

Zelfs onderftonden gardiner en zijn aanhang

eene befchuldiging bij den Koning in te leveren te-

gen CRANMER , dien zij voorftelden als een' tegen-

ftre-

(O GEBDEs T, IV. p, 315. Not,
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ftrever van de zes artikelen , en een' begunfliger der nn C. G,

Ketters. De Koning fprak er cranmer over aan ,
I^ansi?»

die bekende, dat liij de gemelde artikelen had te-

gengefproken , eer zij vastgedeld waren , maar be-

tuigde zich federt naar dezelve gedragen te hebben

;

de Koning vraagde hem , of hij getrouwd was , en

openhartig erkende cranmer , dat hij eene vrouw

had, maar dat hij haar zelve naar Duitschland had

terug gezonden, om aan het verbod van het huwe-

lijk der Geestelijken te gehoorzamen. De Koning,

getroffen door 's mans opregtheid, ftelde hem de

befchuldiging ter hand , en drong bij hem aan , om
zijne befchuldigers in regten te vervolgen, hetwelk

CRANMER christelijk en edelmoedig weigerde, veel

eer vvaarfchuwde hij zijne befchuldigers , met bijge-

voegde vermaning, om zich in het vervolg te wach-

ten , ja hij was zelfs voor een' van hen , die bij

den Koning om bijzondere redenen in ongenade ge-

vallen was, een voorfpraak.

In het jaar 1544. werd op voorflel van cranmer

bedoten, het Pausfelijk Kerkelijk regt af te fchafFen,

en 32 kundige mannen benoemd , om een nieuw

Kerkelijk regt en Kerketucht te ontwerpen. Dit had

had echter geenen voortgang voor de regering van

EDUARD VI, *

In het volgende jaar 1545 werden nog eenige bij-

geloovige plegtigheden , als de aanbidding van het

kruis, en het luiden der klokken daags voor St,

Andrmdag op bevel des Konings afgefchafr.

HENDRIK, die thans in d^tn oorlog met Frankryk \'^x\qV

en Schotland was ingewikkeld
, poogde de genegen- *^"'S«

V 5 heid
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M C. G. heid zijner onderdanen te winnen , door zoo veel

Jaari5i7 mogelijk de beide Godsdienstpartijen genoegen te

,
' geven. Hij benoemde dan in plaats van thomas

AUDLEY , een' begunftiger der Proteftantcn , die

overleden was , een' fterken Roomschgezinden ,

THOMAS vvRioTHESLEY, tot Kanfelicr, ten genoe-

ge der Roomfchen , en in deszelfs plaats tot Staats-

fecretaris william peïersen, een' bijzonder vriend

van CRANMER. Naar Frankryk overbekende , droeg

hij het bevv'ind van zaken gedurende zijn afwezen

op aan de Koningin
,
gevende haar tot Raden den

Aartsbisfchop van Kanterbiiry cranmer, den A''<3«-

felier ^ den Graaf van Hnrtfort , en den Staatsfe-

cretaris petersen. De vrede met Frankryk geflo-

ten zijnde, kwam de Franfche Admiraal d'anne-

BAUT als Gezant van francois I. in Engeland

over in het jaar 1546. Deze deed in naam van

zijn' Koning aan hendrik , ten aanzien van den

Godsdienst, eenige opening tot het aftchaffen der

Mis, waar over men in onderhandeling trad, fchocn

het fpoedig bleek , dat dit bij geen van beide deze

Vorsten ernst was, daar franc ois te zelfden tijde

de vervolging zijner Proteftantfche onderdanen voort-

zette en HENDRIK insgelijks de Hervormden op

nieuw vervolgde. Onder anderen werd shaxton ,

Bisfchop van Salisbury , die reeds federt het jaar

1539 gevangen was geweest, in het jaar 1546 ter

dood veroordeeld , doch hij herriep zijne gevoelens

,

en verkreeg vergiffenis. Naderhand is hij, onder

Koningin imaria, ée'n der hevigfle vervolgers van

de Hervormden geweest.

Stand-
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Standvastiger gedroeg zich anna askoügh, uit aa C. G;

een adeliik gedacht. Ongelukkig getrouwd met eenen If^nsV-
j. r • r • .. 1

'ft 155*»
man, die een buitenfporig ijveraar was voor het ____^
Roomfche geloof, werd zij door denzelven , zoodra

hij ontwaar werd , dat zij de Hervorming was toe-

gedaan , uit zijn huis verdreven , en vervolgens te

Londen gevangen genomen. Zij was eene vrouw

van veel kunde, en van een goed doorzigt in zaken

van -Godsdienst , en ervaren in de Heilige Schrift

;

in hare gevangenis gedroeg zij zich verftandig ,

kloekmoedig en (landvastig; zij onderging de wreed-

fte folteringen, haar aangedaan, opdat zij hare me-

degeloofsbelijders zoude ontdekken , zonder iemand

te noemen. Ter dood veroordeeld, en reeds naar

den brandftapel gevoerd wordende, werd haar van

's Konings wege pardon aangeboden , indien zij wil-

de herroepen, maar beloften konden haar zoo min

bewegen , als de vreeze des doods , om haar geloof

te verzaken. Zij ftierf met een' bedaarden moed en

onwankelbaar vertrouwen, en haar dood ftrekte tot

bemoediging van eenige anderen , die te gelijk met

haar denzelfden dood om den Godsdienst lijden

moesten (*).

De Roomschgezinde partij hier mede niet te vre- cranmer

de, deed eene nieuwe poging, om ook den Aarts- "' ^^^^^'^*

bisfchop CRANiMER te verderven. Zij befchuldigden

hem bij den Koning, als het hoofd der Hervorm-

den, en deden den Koning opmerken, dat men te

ver-

(*) Mea leze het roerend verhaal van deze waardige

vrouw bij gerdes /. c. p. 334-353.
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na C. G. vergeefs bijzondere lieden ftrafte om de Ketterij , zoo

Jaunsij. jgpg (Jerzelver begunftiger en hoofd in het hoogfte

____ ' aanzien en waardigheid bleef. Zij verkregen ook

werkelijk van den Koning, dat cranmer, indien

men gewigtige oorzaken tegen hem had , naar den

Towr zou gebragt worden. Maar tevens ontdekte

de Koning aan hem de geheele zamenzwering zijner

vijanden , met raad , om voor de Regters te ver-

fchijnen , maar zich op den Koning te beroepen

,

indien zij hem geene behoorlijke vrijheid lieten, om

zich te verdedigen ; zelfs fielde hem de Koning zijn'

eigen zegelring ter hand, om dien in dat geval te

vertoonen , en aan zijn beroep op den Koning dus

kracht te geven, cranmer dien raad volgende

,

beriep zich op den Koning , die zijne vijanden toen

hevig beftrafte , verklarende , dat hij nooit zou dul-

den , dat zijn' getrouwflen dienaar eenige moeite

werd aangedaan, en dat hij veeleer die genen zou

ftrafFen, die iets met geweld of list tegen hem zou-

den willen ondernemen.

Ook de Zoo ver ging echter thans de floutheid der

Koningin Roomschgezinde pariii , dat zij eenen aanflag vorm-
KATHARI- .,,..'

,

NAPAKRade, om de Konnigin katharina parre zelve te

verderven. De Koning, die van een' gemelijken en

gramftorigen aard was , welke met den ouderdom

en lischaamsongemakken van dag tot dag verflim-

merde, had eenig misnoegen tegen de Koningin op-

gevat, omdat zij menigmaal bij hem ten voordeele

der Hervormden fprak, en dit eens aan den Bis-

fchop GARDiNER te kennen gegeven. Deze zat

hier op niet ftil, maar fpande met den Kanfelier

aan

,

I
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aan , om de Koningin te befchuldigen , die men te na C. G,

last leide, dat zij eene begunüigfter en voorfpraak I^^'*^5ï7«

was geweest van de onlangs om Ketterij verbrande .____*

ANNA ASKOUGH , dat Zij en hare StaatjufFers Ket-

terfche Boeken hadden en lazen enz. Men was

reeds zoo ver gevorderd, dat men eene Akte van

befchuldiging had opgefteld, welke van den Koning

geteekend en gezegeld was, met bijgevoegd bevel,

om de Koningin naar den Totvr te brengen. Doch,

door eene bijzondere beftiiring der Voorzienigheid ,

verloor de Kanfelier deze Akte, die hij in zijn' boe-

zem gedoken had. Zij werd door eenen vriend der

Koningin gevonden, en aan haar ter hand gefteld.

De Koningin ontftelde op het zien van 'sKonings

hand , maar begaf zich , zonder den moed te ver-

liezen , naar den Koning , om , ware het mogelijk

,

zijne drift te bedaren. De Koning begon terftond

met haar over zaken van Godsdienst te fpreken.

De Koningin gaf hem ten antwoord : Dat de vrouw

bij de eerde fchepping aan den man onderworpen

was, en dat het haar voegde, zich van den man te

laten onderwijzen, gelijk zij bijzonder noodig had,

van eenen zoo ervarenen en wijzen Koning onder-

wezen te worden. ,, Neen , bij biaria ! hernam

de Koning: gij zijt een uitnemend Leeraar, gij zijt

bekwaam , mij te onderwijzen , en hebt niet noodig

van mij te leeren." Het antwoord der Koningin was:

Dat zij thans befpeurde , dat de vrijheid , welke zij

dikwijls in gemeenzame gefprekken genomen had,

misduid werd, hoewel zij dit enkel had gedaan ,

om door tijdverdrijf 'sKonings ongemakken te ver-

zach-
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«a C. G zachten, en van hem te leeren , gelijk zij ook dank-
Jaarisi7 ^gg,. erkende, veel van hem ffeleerd te hebben. Als
wt 1552. . . .

,

j •• .. j
,

net zoo IS , zeide hendrik , dan zijn wij weder ver-

zoend , en haar omhelzende , nam hij haar weder in

zijne genade aan , met belofte van eene ftandvastige

liefde, 's Anderen daags kwam de Kanfelier , hier

van onbewust, met 40 man van de Lijfwacht, om
de Koningin naar den Towr te brengen. De Ko-

ning, die met de Koningin juist in den tuin wan-

delde , hem ziende aankomen , trad hem te gemoet

,

en voer in hevige drift tegen hem uit; men hoorde

hem den Kanfelier, yc/7«r/{"/ gek! beest! fchelden ,

en hem gebieden , aanflonds uit zijne oogen te gaan.

Dus werd de Koningin bewaard , en de onderneming

tegen haar viel op het hoofd van hare vijanden.

De Bisfchop gardiner durfde federt dien tijd den

Koning niet onder de oogen te komen ; maar bij-

zonder trof 's Konings toorn den Hertog van Nort-

folk en deszelfs Zoon , den Graaf surrey. Zij

werden om Staatsmisdrijven beiden ter dood verwe-

zen , en het vonnis op den ipden Januari) 1547 aan

den Zoon voltrokken ; de Vader behield het leven ,

door den dood des Konings, die in den nacht voor

den dag, welke ter doodflraf van den Hertog be-

{hmd was , overleed , in den ouderdom van 56 ja-

ren, in het 38fl:e jaar van zijne regering.

Gelukki- De dood van hendrik en de regering van zijnenf

ge voort-
opvolger eduard VI. veroorzaakten eene groote

Hervor- verandering ten goede van de Hervorming; alle ver-

mlng on- volging om den Godsdienst werd terftond gedaakt

,

ARD VI, ^" ^^'^^ bereid en gefchikt , om de Hervorming vol-

ko-
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komen tot ftand te brengen, hendrik liet Hechts na C. O,

eenen eenigen Zoon na, eduard VI, dien hij bij I3a"5i7»
'

, ,
' .

-^ •' tot issa,
joANNA SEYMOUR vetwekt had , wel is waar,

,

flechts 9 jaren oud, maar in alles ver boven zijne

jaren fchrander en kundig , en van eenen godvruch-

tigen imborst. hendrik had , bij uiterften wil ,

eenen Raad van 16 perfonen tot Voogden over zij-

nen Zoon aangeflield, welke terftond met eenparige

ftemmen het oppergezag onder den titel van ProteC'

tor, QBefchermer ^^ des Konings en des Rijks ^

opdroeg aan eduard , Graaf van Herford , Broeder

van de Koningin seymour, en Oom van Koning

EDUARD, een' godvruchtig en verftandig man, die

openlijk de partij der Hervormden was toegedaan.

De jonge Koning werd in de beginfelen van het

Hervormd Geloof onderwezen door richard cox ,

een geleerd en deugdzaam man , en gaf terflond bij

het begin zijner regering reeds blijken van zijne ge-

zindheid , toen hij den 7den Februari) 1547 ^^^

Aartsbisfchop cp>.anmer in zijne waardigheid op

nieuw bevestigende, dien vermaande, om niet al-

leen zelf zijn ambt naar den regel van het Enange-

lie waar te nemen, maar ook te zorgen, dat het

onderwijs en beftuur der Gemeenten aan kundige en

godvruchtige Leeraren werd opgedragen.

De Protector^ onderfteund door cranmer, hoe

zeer de Kanfelier, Graaf van Southampton , gardi-

NER , BONNER CU TONSTALL , die ledeu van den

Raad waren, zich hier tegen kantten, floeg terflond

de hand aan het werk , om de Hervorming , met

beleid, voort te zetten en te voltooijen. In de eer-

de
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na C. G. fte plaats werden de beruchte zes artikelen , die on-

Jaari5i7. (Jer (Je vorige regering waren vastgefteld , nu ver-
^^'" nietigd , te gelijk mee al de Piakaten van Koning

HENDRIK, omtrent den Godsdienst, en twee tegen

de Lollarden, of aanhangers van wiklef, tot wel-

ken ook die van lutiier gerekend werden; voorts

werden de Beelden uit de Kerken genomen, en de

fchilderijen , welker plaats vervangen werd door

ftichtelijke fpreiiken uit de Heilige Schriften. Insge-

lijks alle Crucifixen , in wier plaats de wapens van

den Koning gefteld werden , met gepaste bijfchrif-

ten, op gelijke wijze, uit de Heil. Schrift ontleend.

De Pfocesfien of omgangen werden verboden , goe-

de Homilien of Kerkredenen ten diende der Kerken

uitgegeven , de omfchrijving van het Nieuwe Testa-

ment door ERASBius werd in het Engelsch vertaald

,

en te gelijk met den Bijbel in de Kerken gelegd ,

om van elk gelezen te kunnen worden. Bij befliiit

van het Parlement werd het gebruik des Avondmaals

onder beide gedaanten van brood en wijn voor al-

les , ook voor de Leeken , vastgefteld , en de dille

Misfen afgefchaft. De Kanfelier werd, om misfla-

gen in zijn ambt begaan , afgezet, gardiner en

BONNER werden, gedurende de zitting van het Par-

lement, in hechtenis genomen , opdat zij deszelfs

belluiten niet zouden tegenwerken , maar zoodra het-

zelve gefcheiden was, weder op vrije voeten gefield

en eene algemeene Amnestie afgekondigd.

PETRUS Doch alzoo men , ter voortzetting der Hervor-
MARTjR

xTiWig , in Engeland meestal gebrek had aan kundige

ren naar en geoefende Leeraren, werden op raad van cran-
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MER derwaarts genoodigd petrus marïyr ver- na C G.

jMiLi, en BERN. OCHINUS , Italianen^ vervolgens I^^""'
5 17'

JOANNES A LASCO, een Pool, en eindelijk marti-

MUS BUCERUS en PAULUS FAGius, Welke met an- Engeland

dere vreemdelingen, die thans in Engeland over-
^"^^'^''"'

kwamen, aan de Hervorming aldaar grootc dienikn

bewezen hebben.

PETRUS MARTYR was geboortlg van Florence,

en in het Augustijner Klooster opgevoed , hij had

te Pndua zich in de Grickfche 1'aal en in de Wijs-

begeerte geoefend , en vervolgens te Bologna op het

Hebreeuwsch en de Godgeleer-'heid ijverig toege-

legd, maar de zeden ziiner Ordensgenooten wat

ftreng beflirafFende , maakte hij hunnen haat tL-geu

zich gaande, om welken te ontgaan hij zich naat

Napels begaf, alwaar hij in het geheim eene Ge-

meente verzamelde. Van hier begaf hij zich naar

Lucca, alwaar hij lmmanuel tremelliüs, een*

geboren Jood, cELSüs MARTiNENGo , en anderen,

•tot zijne medehelpers had ; daar na genoodzaakt

zijnde, Italië te verlaten , kwam hij te Zurich, van

daar te Bazel, en eindelijk te Straatsburg , en van

hier ging hij over naar Engeland, alwaar hij voor

de Hervorming uitnemend nuttig geweest is,

BERNARDINUS ocHiNüS, vhXiSiene, in QQnFrancis- bernar.

kaner K\ooste.T opgevoed, nam, nog jong zijnde, het
"^'^"^

kleed en de ftrenge levenswiize. der Kapucijnen aan

,

wier naam toen begon bekend te worden. Hij werd

fpoedig voor den besten Prediker gehouden van geheel

Italië. Doch door zijne leeringen over de rcgt vaardigheid

liiec uit de wet m:iar door jlzus cüristuö en an*

Herv. n. X dê<'
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nr C. G dere van dj Roomfche leer afwijkende., in den liaat

jssrKij y^^ jg,^ p^jyg 26^611 vervalleH zijnde, verliet hij ia
^

het janr 1542 zijn Kloos;er in lia/ië, en verhuisde

met PETRUS MARTYR Haar Zwitferland ^ en wel

naar Geneve, alwaar hij de Hervormde leer omhels-

de. Thans kwam hij met martyr. in Engeland y

naderhand uit Engeland terug gekeerd, predikte hij

het Euangelie te Zurich, Doch eindelijk heeft hij,

door zijne bijzondere gevoelens , tot vele onlusten en

twisten aanleiding gegeven , gelijk wij in het vervolg

zien zullen.

joAKKEs jOANNES A LASCO was de bekende Hervormer der

ALAsco. Oostfriefche Kerken, en thans Euangelieleeraar te

Emhden; hij kwam in het jaar 1548 naar Engeland

^

op aandrijven van petrus mautyr, hebbende daar

toe voor eenen zekeren tijd verlof gekregen van de

Gravinne anna van oldenburg, waarom hij, zij-

ne zaken in Engeland verrigt hebbende, naar Emb»

den terug keerde , doch wegens de verwarringen ,

welke daar en in geheel Oostfriesland plaats hadden,

over het Ihterim van Keizer karel , moest hij zich

weder naar Engeland begeven, alwaar hij gebleven

is tot de regering van Koningin maria.

MARTIN. MARTiNUS BUCERUS , te Selftad in den Elzas ge-

iucERis. boren, is bekend door zijne geleerdheid, godsvrucht

en arbeidzaamheid ter bevordering der Hervorming,

Hij is in Engeland^ na een tweejarig verblijf al-

daar , overleden , den i28fl:ea Januarij des Jaars

1551. Kort voor zijn' dood herhaalde hij menig-

maal , dat , bij zoo grooten ijver van velen , om

God te kennen en de Kerk te hervormen, hij nog-

tans
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\ans vreesde, dat hunne lofFeliike pogingen niet ge- m C. G.

'S'

55
lukkig voortgasn of lang beftendig zijn zouden , I^^^'5 7*

door gebrek van tucht, v/aar door de ondeugenden

beflraft en de orde in den dienst behouden bleven.

Zijn vriend paulus fagius van Rynzabern in pautjis

den Paltz, die met bucerus werkte aan eene ver-
''^^'^^*

klaring van den geheelen Bijbel , zoodat bucerus

het Nieuwe en fagius het Oude Testament bear-

beidde, werd door den dood, al vroeger dan bu-

cerus, te weten, in het jaar 1549, weggerukt.

Door deze mannen, onderfteund door cranmer. Voort-

REDLEY , Bislchop van Londen , die de plaats van f f'""
^^

BONNER vervangen had , welke afgezet was , lati- ming.

MER, Bisfchop van Wigorn, en iiüoper van G/o-

tester , werd alles voorts beraamd en ter uitvoer

gebragt , wat tot voltooijing der Hervorming noodig

geoordeeld werd, alles met goedkeuring en op het

gezag van den Koning en het Parlement. Merk-

waardig u'as het mondgefprek in Mei 1549 gehou-

den tusfchen petrus martyr en de Roomschge^

zinden^ in tegenwoordigheid van 'sKonings Afge-

vaardigden , over de leere der Transfubjfantiatie,

petrus martyr volgde, omtrent de tegenwocK"*

dig'neid van Christus in het Avondmaal , het ge-

voelen der Zwïtfers', bucerus floeg eenen middel-

v>reg in tusfchen de Lutherfchen en de Z;v:tfsrs ^

en erkende eene dadelijke tegenwoordigheid S2.n

CHRISTUS , met algemeene woorden , zonder de wij-

ze dezer tegenwoordigheid te bepalen, cranmer

had tot hier toe in dit (luk gewankeld, en Inng de

ieere der Tramfuhjiantlatie aangehouden, hs| i>eigdé

X ft vêï*
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un C. G vervolgens tot de meeiiing der Lutheranen en g.;f

Jarri5i7 ^^^ Katechisinus van tusïcs tonas in ecne Enfftl-
lOt I<<2

j j fN

». .. fche vertaling uit, doch nu overreed door de rede-

nen van MARTYR en joannes a lasco, nam hij

de Jeere der Hervormden aan, zoo als ook de Bis-

fchop REDLEv deed. Thans werd ook de Liturgie

der Engelfche Kerk opgefteld, welke in zich bevatte

de Formuliergebeden , de Formulieren van de beJie-

ning der Sacramenten, de overige Kerkplegtigheden,

en eindelijk de wijze van bevestiging der bedienaren

des Goddeliiken woords. De drie eerde (lukken

maken het Book of common praijer der Engelfche

Kerk uit, hetwelk, met eenige verandering onder Ko-

ningin ELiZABETii gemaakt, nog YiQldienstboek dier

Kerk is. Ook werd er eene Geloofsbelijdenis der

Engelfche Kerk opgelleld en aangenomen , welke uit

XLII artikelen befiond, die onder de regering van

ELizABETii tot XXXIX gcbtagt zijn , en de Ge-

loofsbelijdenis der Engelfche Kerk tot heden toe

uitmaken. Ook werd het Kerkelijk Regt gezuiverd

en een Kerkelijk Wetboek opgefteld, bevattende LI

artikelen, hetwelk echter geen openbaar gezag ver-

kreeg , door den voor de Hervorming zoo ongeluk-

kigen als vroegtijdigtn dood van Koning eduard

VI.

Strnfder Daar wij hier van het Kerkelijk Wetboek fpre-

Keaeron.
j^^j^^ mogen wij niet voorbij aan te teekenen, dat

zelfs de Hervormden , bij voorbeeld , cranmer ,

te dezen tij-'e nog in begrip waren, dat de Ketters

met den dood gefliraft moesten worden; dus werden

de Wederdoopers en anderen, die behalve in den

Kia-
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Kinderdoop, ook omtrent de Godheid van chris- n- C. G.

Tus, deszelfs menschwording en voldoening, om- J'^"'"''^''^*

trent de Drieëenheid , in gevoelen , van de alge-

meen aangenomene leer verfchilden , tot ftrafFe, ja

tot den branddapel veroordeeld. Het doet het ka-

rakter van den j-^ngen Koning eduard eere aan ,

dat hij hier in van anders zeer uitmuntende Kerk-

hervormers verfchilde. Zekere vrouw van de fecte

der Wederdoopers , met name joanna bocher , of

VAN KENT , was , om hare begrippen van de

menschwording van den Zaligmaker , veroordeeld

om verbrand te v/orden. cranmer vergde den

Jongen Koning, om dit vonnis met zijne ondertee-

kening te bekrachtigen. Doch hij weigerde dit vol-

ftrek tel ijk, zeggende: „Dat men door dergelijke von-

nisfen over zaken, die het geloof of het geweten

betroffen, zich aan diezelfde wreedheid fchuldig

maakte , van welke men de Ronmfche Kerk , met

zoo veel regt, befchuldigde." cranmer was ont-

hutst, maar, hoe zeer hij anders zeer zacht van

aard was , bleef hij aanhouden , om 's Konings be-

krachtiging, zoo dat deze eindelijk zich genoodzaakt

zag, de onderteekening te doen, doch niet zonder

tranen te ftorten , en onder herhaalde betuiging, dat

hij deze veroordceling niet voor zijne rekening wilde

nemen , maar die ter verantwoording aan den Aarts-

bisfchop overliet.

Ondertusfchen bleef 's Konings oudrte Zuster, de 'sL'onlngs

Prinfes marta , Dochter van katharina van y^r-
^

'^^^^

ragon ^ bij den Roomfchen Godsdienst, dien zij b,ju

X 3 van
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na C. G. van hare mccder had ingezogen , volharden , zon-

Jaarisi?. der zich door eenige voordellen te laten bewegen ,
tot \'^fi2.

11 om den Hervormden aan te nemen. Alhoewel nu

Roomsch deszelfs oefening thans verboden was, duldde men

mnar cLi- "^o^^ns , dat zij hare eigene Priesters had , die voor

7An»Tii haar de Wis vierden in hare woning; nogtans alles

wcrdtm 200 in het geheim, dat niemand reden had, om zich
de Her- o »

vormJe daar aan te ergeren. Maar de Princes elizabeth ,

leer on- Dochter van anna boelein, genoot het onderwijs
derwezen

, , , , ,,
van MATTiiEus PARKEPx , cn omhelsde de Hervor-

ming, welke zij naderhand met zoo veel aanzien

en waardigheid in Engeland gevestigd en gehand-

haafd heeft.

Doodvaa Het ongelukkig einde van den Protector, den

den rier-
j-jgj-tog yan Sommerfeth, was in het jaar 3552 een

Sianmer- groot verlies voor de Hervormden in Engeland. In

le:h, Pio- liet jajir 1549 had hij zich in de treurige omftan-

digheid bevonden , dat zijn Broeder thomas sey-

MOUR, Admiraal van Engeland, door het Parle-

ment ter dood vi'as veroordeeld en onthoofd, ge*

worden. Deze thomas seymoür bezat eene on-

bepaalde eerzucht, en had, na vergeefs naar een

huwelijk met de Prinfes elizabeth gedaan te heb-

ben, KATHARiNA PARRE gctrouwd , de weduwc van

HENDRIK VIII. Niet te vrede, met deze eer, wil-

de hi] ,
gelLik zijn Broeder Protector was , bijzon-

der zich laten verkiezen tot Be/iuurder of Gouver-

neur van den jongen Koning , waar over de hoogst-

gaaiide twist en tweedragt tu^fchen hem en zijnen

Broeder don Protector ontdond. Evenwel met zi;n

voor-
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voornemen voortvarende, wist hij van den Koning na C. G.

een gefchrifc te verkrijgen , waar bij deze aan het J^^T^^r*

Parlement verzocht , dat thomas seymour tot zijn' .' 1
*

Gouverneur mogt worden aangefteld. De Protector

en de Raad konden dit niet dulden , en dagvaardden

hem voor zich, zonder dat hij verfcheen, waar op

zij befloten , hem naar den Towr te zenden , welk

befluit hem gedwee maakte voor eenen tijd. Zijne

Gemalin, de gewezene Koningin parre , was on-

dertusfchen in het jaar 1548 overleden. Na haren

dood flond hij op nieuw , doch vruchteloos , naar

de hand van de Prinfes elizabeth ; door deze her-

haalde mislukking vergramd , befloot hij den Koning

met geweld naar zijn Kasteel te vervoeren, en zijn

Broeder afgezet hebbende, de belhiring van het Rijk

meester te worden, vergeefs poogde zijn Broeder de

Protector hem van zijne voornemens af te brengen

;

hij werd dan eindelijk in den Towr gezet, en door

het Parlement ter dood verwezen zijnde,, den i3den

April 1549 onthoofd, niet zonder dat de Protector,

die met den Raad zijn vonnis onderteekend had ,

zich den haat van velen door dezen dood zijns

Broeders op den hals laadde. In het volgende jaar

1550 ondervond hij reeds de gevolgen van deze

daad, daar men hem van verfcheidene misdaden be'

fchuldigde, en hij van alle zijne Vv-aardigheden ont-

bloot werd. Doch in het jaar 1551 weder in gunst

herfteld zijnde, werd hij door den Graaf van fFar-

K'ik, naderhand tot Hertog van NorthinTibcrknJ

benoemd, wiens Dochter met zijn' Zoon getrouwd

was, valfchelljk bs^fchuldigd, als had hij eenen aan-

X 4 flag
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n« C. G fl^g '^P Jeszelfs leven gemaakt. In de maand Oc-

J93ricT7. jQi^ej. jj^j werd hij met zijne vrouw en alle zi;ne

aanhangers in den Tonr gezet , en vervolgens ter

dood gevonnisd over de misdaad van Felonie, of

beraamden moord en manflag. Ingevolge van dit

vonnis werd hij den 22n:en Janusrij 1552 openlijk

onthoofd , tot algemeene droefheid van het volk ,

hetwelk hem beminde. Velen doopten hunne zak-

doeken ter gedachtenis in zijn bloed ; en men ver-

baalt, dat, wanneer deze zelfde Hertog van Nort-

hiitrherland raderhand onder de regering van Ko-

ringin maria naar den Jö^^t gebragt werd , zekere

edele vrouw hem een' van deze bebloede neusdoeken

vertoonde, zeggende: Zie hier het bloed van dien

deugdzamen , den Oom van den uitmuntendften Vorst,

Dit bloed, door uwe fnoode kunfienarijen vergoten^

begint nu openlijk wraak van u te eifchen

!

Dood '-an Doch de zwaarfte flag trof de Hervorming in

Ko ling ingeland , door den dood van den voortrefFelijken
E^jUARo

jr^,^jr,g EDUARD VI, in het jaar 1553. Hij had

reeds van het begin van dat jaar af geworfteld met

eene bezetting op de borst , die tot tering over-

ging, waar uit een gerucht ontftond, dat hij ver-

geven was , waar van toch geen vaste blijk of eenig

bewijs voorhanden is. Het gevaar, waar in zijn

leven verkeerde, ontwarende, verdubbelde de god-

vruchtige jongeling zijne zorg voor de armen , daar

toe zich van den raad van joan redley, Bisfchop

van Londen , bedienende , meermalen gnf hij ook zij-

re bekommering omtrent het lot van den Gods -ienst

te kennen , wanneer , bij zijn' dood , zijne Z'Tsrer
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MARIA hem zou opvolgen; van v;e]ke bekommering na C. G.

des Konings de Hertog van Northumberland ge- f^^risi/.

bniik maakte, om hem over te halen, dat hij zijne
_

beide Zusters marta en elizabeth, als wier regt-

matige geboorte aan twijfeling onderworpen was

,

iiitfl uitende, joanna gray, die hem het naaste in

den bloede beilond, en met den Zoon des Hertogs

getrouwd was, bij uirerften wil tot de opvolging

beftemde, eene uitmuntende Prinfes, die met haar

geheele hart der Hervorming was toegedaan. Doch

deze bellemming kostte haar het leven , gelijk wij

zien zullen.

EDUARD ilierf , gelijk hij geleefd had, godvruch-

tig. Zijn laatfle gebed , hetwelk hij met geflotene

oogen en zonder dat hij meende gehoord of verdaan

te worden, uitboezemde, was door een' of anderen

opgeteekend , en liep op dezen zin : „ O Heere

„ God ! verlos mij uit dit ellendig en moeijelijk le-

,, ven, en neem mij op in de vergadering uwer

5, nitverkorenen. Echter niet gelijk ik wil, maar

5, uw wil alleen gefcbiede ! O Heere , aan u be-

„ veel ik mijnen geest. Gij Heere weet, hoe ge-

5, liikkig en zalig mijn flaat zou wezen , indien ik

„ bij en met u ware!

„ Doch, bewaar dit leven, om uwer uitverko-

5, renen wil , en herRel mij in vorige gezondheid ,

„ opdat ik u getrouwelijk dienen moge.

,, Ach mijn Heer en God, wees uw volk gun-

5, flig en gena'lig, en behoud uw erfkoningrijk.

„ Ach rieere God, bewaar uw uitverkoren volk

5, vsn Engeland, Ach, mijn Heer en God, be-

X 5 ,, fcherm
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m C. G. 5» fcherm dit Rijk en weer van hetzelve de Paperij;

Jaari5i7. g^ verdedig den waren Godsdienst en de zuivere
tot 1552. . , .,

5, vereering vaa uwen naam, opdat ik en mijn volk

„ uwen allerheiligften naam mogen lc\'en en groot-

„ maken. Amen (*)." Kort daar na den dood

voelende naderen, zeide hij tegen den Ridder sjd-

NEY : Mijne krachten hegeven mij ! en met de

woorden : fleere ontferm u mijner^ en ontvang

mijnen geest ! blies hij in deszelfs armen den iaat-

ften adem uit, in den jeugdigen ouderdom van 16

jaren, in het 7de jaar van zijne regering, eduard

wordt van alle Gefchiedfchrijvers van dien tijd hoo-

gclijk geprezen , als een wonder van zijne eeuw ,

van een allervoortreiFjlijkst karakter, en die natuur-

lijke begaafdheden en verkregene kundigheden bezat,

waar door men hem , fchoon nog in zijne eerfte

jeugd, aan de grootfle mannen gelijk kon ftellen.

Zijne deugd en godsvrucht , met welke hij geene

vertooning wilde maken, blonken, gedurende zijne

ziekte , op eene bijzondere wijze in hem uit ,, en

zijn ijver voor den gezuiverden Godsdienst Verdien-

de des te meer den hoogden lof, omdat dezelve

een verlichte ijver was , en gepaard ging met eene

algemeene zuivere en welbefluurde menfchenliefde ,

' waar door hij , boven de vooroordeelen van zijnen

leeftijd verheven, afkeerig was ven alle onverdraag-

zaamheid en vervolging.

M.«.KTA Wgens den uirerften wil van den Koning eduard
worc.t Yl, werd zijne Nicht joanna gray. Dochter van

den

(*) G£R3Es /. c. T. IV, Moriu:n. p. ':ZZ'
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den Hertog van Suffoik, als Koningin uitgeroepen , na C. G,

doch naauwelijks waren acht dagen verloopen , of ï^"' 5 17»

alles verklaarde zich ten voordeele van 'sKonings _____*

oudfte Zuster maiüa, Dochter van hendrik. VIU

en KATHARiNA van Arragon , van welke deze Ko-

ning zich had doen fcheiden. Zij was met eeneii

bijgeloovigen ijver bezield voor de Roomfche Kerk ,

in welker leere zij was opgevoed, en bij welker oe-

fening zij ftandvastig gebleven was , gedurende de

regering van haren Broeder eduard. Haar natuur-

lijk karakter, hetwelk daar in door den aard van

haren Godsdienst verfterkt werd, was heerschzuch»

tig en overhellende tot wreedheid. Haar eerde werk

dusj na dat z\] hare mededingfter joanna gray,

aan welke echter de kroon tegen haren eigenen zin

,

als 't ware, was opgedrongen , benevens derzelver

voorflanders en naastbeftaanden ter dood had laten

brengen , Vv'elken deze deugdzame Vorstin m.et alle

blijken van godsvrucht en gelatenheid onderging ,

was, door het Parlement de handelingen en vastftel-

lingen onder eduard*s regering te doen vernietigen,

de echtfcheiding van hendrik met katharina van

jirragon te veroordeelen , en zijn huwelijk met de-

zelve voor wettig te doen verklaren, waar uit te

gelijk voortvloeide , dat eduard en de Prinfes eli-

ZABETH als bastaardkinderen moesten aangemerkt

worden. Zij wilde zelfs terflond , zich openlijk

met den Paus verzoenen , en het Pausdom weder

invoeren, indien niet gardiner , dien zij tot haren

Kanfdier benoemd had, met meer voorzigtigheid ,

haar dit afgeraden en vermaand had, langzaam daar

me-
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na C. G. mede voort te gaan. Eerst dus werd er een Pla-

Jaarr5i7, j^gg^ ^p j^g^^ ^gj. koningin , afgekondigd , waar

_ bij zij erkende , liet Roomscii - Katholijk Geloof te

zün roegedaan , doch tevens verzekerde , dat nie-

mand zou gedwongen worden, voor dat de zaken

van den Godsdienst met geraeene overeenftemming

zonden geregeld wezen , dus genoeg te kennen ge-

vende, wat men van hare regering te wachten had.

Kort daar op werd , onder voorwendfe) , om alle

bewegingen voor te komen , aan ieder een verboden

te leeren ofte prediken, zonder openbaar verlof,

waar door den voorftanderen der Hervorming de

mond gefloten werd. Ook werden alle ongeoorlo"f-

de biieenkomden om den God.^'dienst of om andere

redenen onder z'vare (IrafFen verboden. Den Duit»

fche en Franfche Leeraars , die onder eduard

in Engeland waren overgekomen , werd gelast , het

,
Rijk te verlaten; gelijk ook joankes a lasco, met

velen der zijnen, en ook petrus martyr ErigS'

Jand verlieten. Ook beloofde het huwelijk van ma-

KiA met FFLiPS, Zoon van Keizer karel V, na-

derhand zoo berucht in de Gefchiedenis van Neder.

land, onder den naam van filips II, niet veel

gunftigs voor de Hervorming van Engeland.

Hevige Op deze wijze trok het onweder tezamen, hetwelk

yf^! dra in eene allerhevigfte vervobins; uitbrak, cran-

MER, REDLEY, Bisfchop vau Londen ^ latimer

van ÏVorchester , een grijsaard van 80 jaren , bene-

vens vele anderen, werden gevangen genomen, die

vervolgens ter dood gebragt en aan de vlammen op-

geofferd zijn. In het jaar 1554 kwam de Kardinaal

po-

g-'g.
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poLus, (puLE,) als Legaat van den Paus, in En- na C. G.

geland over, wien de Koningin tot Aartsbisfchop van Ja3ri5i7-

Kanterbury of Kantelberg beiioemde. Deze onthief
._

terüond het Koningrijk van den ban , welken de

Paus over dat land had uitgefproken , ea bragt de

verzoening der Engelfche Kerk met den Paus tot

ftand, met vernietiging van alle de befluiten , die

onder hendrik VIII en eduard VI tegen den Paus

en het Pausdom genomen waren, polus echter,

die listig maar van geweld en vervolging afkeerig

was, gelijk hij zelf eenmaal in vermoeden gevallen

was van Lutherauerij , drong Iteeds aan op eene

zachte behandeling der Hervormden , maar gardi-

NER onderfieunde de drift der Koningin en drong

door , dat de wetten met ürengheid ten uitvoer wer-

den gebragt. roger , hooper , sander , tayler.

en andere uitmuntende mannen , werden toen ten

vure gedoemd en lieten hun leven op den brandf^a-

pel, om hun geloof, en zonder dat hun eenige re-

gelregte overtreding van de wetten kon worden te

last gelegd. Deze hevigheid verwekte zoodanig een

misnoegen en verontwaardiging onder het volk, ter-

wijl zeer velen daar door in hun geloof geHerkc

werden , dat gardiner eerlang de voortzetting der-

zelve overliet aan bonner, Bisfchop van Londen.

Zelfs zagen de Koningin en Koning filips zich ge-

noodzaakt, om te veinzen en door hunnen Biecht-

vader te laten verklaren, dat zij eenen afkeer had-

den van het Ketterdooden , zoodat alle hatelijkheid

dezer vervolging op de Geestelijkheid viel, die des-

jiiciiegenl^aande met drift en woede voortfloeg. In

het
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na C. G liet jaar 1555 werden 67 lieden ter zaken van dert

|aari5i7 Godsdienst verbrand , onder welken vier Bisfchop-
lot 1551
j,

pen en dertien Ouderlingen. In het jaar 1556 nog

85, welker namen genoemd worden in de Kerkge-

fchiedenis. In dit jaar werd ook cranmer , na

eene gevangenis van drie jaren , ter dood gebragt.

Deze man , aan wien de Hervorming zoo veel ver-

fchuldigd was, wankelde in het begin, verloochende

fchriftelijk zijn geloof en deed belijdenis van de

Roomfche leer; doch, ziende, dat dit hem niets

baatte , tegen den haat der Koningin , die op zijnen

dood bleef aandringen , herftelde hij zich , en beleed

met de grootHe blijken van berouw en leedwezen

zijne zwakheid, en duldde den vreesfelijken dood

met de uiterfte kloekmoedigheid , hebbende zelf zij-

ne regterhand , met welke hij zijne verloochening

onderteekend had , vooraf in de vlammen gefto-'

ken en gehouden , tot zij geheel verbrand was.

Men zegt , dat men zijn hart geheel en ongefchon-

den onder de asfche gevonden heeft , hetwelk van

velen als iets bijzonders zal opgemerkt zijn. Daags

na 's mans dood aanvaardde polus deszelfs Aarts-

bisdom, waarom men op hem toepaste de woorden,

welke de Profeet elia in last kreeg, om aan den

hraèlitifchen Koning achab aan te zeggen: Hebt

gij doodgeftagen , en ook eene erfelijke bezitting

ingenomen? (i Kon. XXL 19.)

Ja , men woedde niet alleen tegen de levenden

,

maar ook de dooden konden de wraak der Geeste-

lijkheid niet ontgaan. Wij hebben boven gezien ,

dat vaa de Euangelieleeraais, die 'm. Engeland wareti

over*





i
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overgekomen, mart. buci:rus en fagius aldaar na C. G.

overleden waren, lesen deze overledenen werd in J^ansiz.

het jaar 1557 eene regtspleging gehquclen. Zij wer- _

den , als of zij nog in leven waren , gedagvaard

,

om voor hunne Regters te verfcliijnen. Nadat deze

dagvaarding, op onderfcheidene tijden, tot driema-

len toe , herhaald was , en er natuurlijk niemand der

gedaagden te voorfchijn kwam, werden de getuigen

tegen hen gehoord, en vervolgens hunne vonnisfen

opgemaakt, volgens welke zij, als hardnekkige Ket-

ters , veroordeeld werden , om verbrand te worden ;

welk vonnis ook aan hunne doode ligchamen , na-

dat men ze had opgegraven , met de gebruikelijke

plegtigheden , Vverd uitgevoerd. Op deze wijze wil-

de het Bijgeloof zich wreken aan de gedachtenis van

twee voortreffelijke mannen, van welke het Pausdom

zoo veel afbreuk geleden had, en dacht men moge-

lijk, ook de vruchten van hunnen nrheid te zullen

vernielen (*). Men voerde ook eene foort van ger

loofsonderzoek in , fchoon de Regt.bank der Inqui-

frtie niet werd opgerigt, en in dit Jaar 1557 werden

weder 97 menfchen door het vuur verteerd
; gelijk

nog 39 in het jaar 155S. Sommigen tellen in het

geheel 2S4 menfchen, die gedurende de regering van

MARIA, om den Godsdienst, den dood geleden heb-

ben , volgens anderen beloopen dezelve een getal van

800, reeds in de twee eerfte jaren der vervolging.

Voor

(*) In de uitgave cier werken vnn eucerus />. 915. ftaat

eene Verhandeling, onder den titel: Hijl, de accufatione,

ê^fidemnatione atque combiniione Martini Buceri,
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na C. G.

Jaansiz-
lot I5=;2

Dood van

MABIA.

Koningin

ELIZA-

BETH
voert de

Hervor-

ming in.

Voor het overige was de regering van maria

rampfpoedig voor Engeland, Haar liuwelijic met

FiLiPs II, hetwelk onvruchtbaar was, wikkelde haar

in eenen oorlog met Frankryk in , gedurende welke

Caiais , de eenige Rad van aanbelang , welke de

Engelfchen in Frankryk nog bezaten , verloren

ging. Dit verlies, en dat maPvIa zich door haren

Gemaal, die naar Spanje gekeerd was, met minach-

ting zag behandelen
, gelijk bij ook geen of weinig

acht gaf op hare belangen, bij het fluiten van den

vrede met Frankryk^ deed haar een kwijnend le-

ven leiden , en verhaastte haren dood , na eene re-

gering van vijf jaren , in den ouderdom van 48 ja-

ren, in het jaar 1558. Haar dood, en die van den

Kardinaal polus, (pole,) die in hetzelfde jaar

overleed, maakte een einde aan de vervolging der

Hervormden,

ïc weten , hare halve Zuster , elizabeth , Doch-

ter van ANNA BOELEiN , hare opvolgfter op den

troon, eene Prinfes, begaafd met groote hoedanig*

heden, en met meer dan mannenmoed bezield, was

in hare jeugd in den Hervormden Godsdienst onder-

wezen en opgevoed, en beleed denzelven openlijk.

Gedurende de regering van hare Zuster maria was

zij als in eene gefliadige gevangenis gehouden , en

had verfcheidene keeren gevaar van haar leven ge-

loopen, waarom zij genoodzaakt was, haar geloof^

zoo veel mogelijk was , te verbergen , en ook van

tijd tot tijd de Misfe te hooren ; doch voornamelijk

had zij hare behoudenis te danken aan de Staatkun-

de van FiLipa, die, zijn huwtlijk met maria onr

vrucht"
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Vruchtbaar ziende , vreesde , dat , na den dood van aa C; O»

ELiZABETH, het Rijk van Engeland zou overgaan Nrisi;^*

op MARIA STUART, KonHigin van Cickotland, waar ...

duor Engeland en Schotland onder een hoofd zou-

den komen , hetwelk filips voor zijne belangen en

inzigten nadeelig oordeelde.

Zoodra elizabeth , tot algemeenc blijdfchap des

Engelfchen volks, de regering aanvaard had, be*

noemde zij parker , die haar onderwijzer geweest

was, tot het Aartsbisdom van Kanterhury^ en nic.

BAKON, een' zeer geleerd en uitmuntend man, tot

Kiinfelier, hoewel onder eenen minderen titel, en

beval, dat het Avondmaal onder de beide geilaan-

ten van brood en wijn zon bediend worden. V^oorts

ging zij, ten aanzien van den Godsdienst, met alle

omzigtigheid en beleid te werk , voet voor voet met

de Hervorming voortgaande, om alle opfchuduitigen

voor te komen , en de binnenlandfche rust te be-

houden. Zoodra het Parlement in het jaar 1559

bijeen was gekomen , werd haar de titel van Opper-

hoofd der Engelfche Kerk opgedragen, welken titel

zij weigerde aan te nemen , fchoon zij met der daad

de zaak zelve behield; de uitoefening van het be-

üuur der Kerk werd aan een e Commhjie uit het

Hoogerhuh aanbevolen. Dewijl de Pausgezinden niet-

ophielden van den Predikftoel tegen Ketterij en nieu-

wigheden uit te varen , en bewegingen te verwek-

ken , werd aan dezelven de vrijheid ontnomen , om
openlijk te prediken , ten zij hun daar toe verlof

gegeven vvas onder het groot zegel. Vervolgens

werd er een openlijk mondgefprek gehouden over

" Herv. II. Y het
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na C. G.- het gebruik der moedertaal in den Godsdienst, ovet

Jaar 15 17. (Je jyijs^ en de magt der bijzondere Kerken, om
fchikkingen te maken in den eeredienst. De Roomsch-

gezinden, het onderfpit delvende , braken hetzelve

af, onder voorwendfel , dat het hun , zonder Paus-

felijk verlof, niet vrijftond, iets omtrent den Gods-

dienst vast te ftellen , of over zaken , die door de

Kerk bepaald waren, te redetwisten. De Kerkenorde,

onder EDUARD opgefteld , werd met eene kleine veran-

dering vernieuwd, bij voorbeeld, roet betrekking tot

de ligchamelijke Tegenwoordigheid van christus in

het Heilig Avondmaal, waar van met zoo algeraee-

ne bewoordingen werd gefproken, dat dezelve niet

regelregt ontkend werd. elizabeth" wilde in het

eerst ook de Beelden in de Kerken behouden, maar

bij nader inzien, gaf zij bevel, dezelve weg te ne-

men. Voorts was zij tegen niemand geftreng. In

het eerst wertlen wel ettelijlcen , die weigerden den

eed van Suprematie te doen, in de gevangenis ge-

worpen , maar ook weder terRond ontflagen , en

niemand werd verhinderd , het land te verlaten

;

zelfs zij , die verkozen , hun ambt neder te leggen ,

ontvingen Jaargelden. De Geloofsbelijdenis , die

reeds onder eduard VI opgefteld was, werd nage«

zien en tot 39 artikelen gebragt, en als de Geloofs-

belijdenis der Engelfche Kerk uitgegeven en aange-

nomen. Eindelijk werd er eene nieuwe Overzetting

des Bijbels gemaakt, en in het jaar 1561 uitgege-

ven. Op deze wijze werd de Hervorming onder

deze Koningin voortgezet en voltooid , niettegcn-

(taande alle listen door de Paufen in het werk ge-

fteld.
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fteld , en het fmeden van aanflagen tegen de Ko- na C. O.

ninein; ook niettegenftaande de hevige verfchillen ,
|33ri5i7*

tot 1552»
welke voornamelijk over den eeredienst door hen, __^
die Puriteinen genoemd werden , verwekt , doch van

dit een en ander zal nog in het vervolg gelegenheid

voorkomen , te fpreken.

Het Koningrijk van Schotland was , te dezen tij- Hervof-

de , no2; niet met Engeland onder één hoofd ver- "^'P*^
"*

' '='
^ Schot-

eenigd. Ook in dit Koningrijk was de toelland der land.

Christelijke Kerk, niet minder dan in de overige

landen van Europa^ allertreurigst, door de onkun-

de, bijgeloof, gierigheid en het liederlijk leven ,

welke en andere ondeugden de Geestelijken in dat

land beheerschten ; waar uit men tot den diepver*

vallenen toefl:and van den Godsdienst onder de ge-

meente het befluit ligtelijk kan opmaken. Zoo groot

was de domheid onder de Geestelijken , dat de mees-

ten van hen geloofden , dat Het nieuwe Testament

een nieuw Boek was, door luther gefchreven (*);

een Nieuw Testament te bezitten en te lezen werd

voor eene misdaad des doods waardig gehouden.

Een Bisfchop, duncalde, voerde forest, een'

Regulier Kanunnik , die geftadig uit het Oude en

Nieuwe Testament predikte , te gemoet : „ Dat hij

God dankte , dat hij zoo vele jaren geleefd had ,

zon-

(*) BucHANANus Hifi. Scot. L. XV. wclkc uitmun-

tende Schrijver een vrij getrouw berigt geeft , van de

Hervorming van dit Rijk. Onder andere Schrijvers over

dit onderwerp verdient vooral gelezen te worden ro«

•ERTSON, in zijne Gefchiedetiis van Schotland,

y a
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na C. G. zonder van een Oud of Nieuw Testament te weten ,

Jaarisi7
^^^ j^j- [,y ^q^ 2ijn Pontificale en Breviarium te

.

' vrede was geweest. Evenwel was reeds in de XVde

eeuw de beoefening der Wetenfchappen uit Frank-

ryk in Schotland overgebragt, en de Aart&bisfchop

\2inSt. Andrews wardlav, had in I4i2eene Ilooge-

fchool in zijn Aartsbisdom opgerigt , wiens voorbeeld

door anderen gevolgd was. Eenige aanhangers vaa

wiKLEF werden ook 'mSchotland gevonden, onder an-

deren werd JOHN rasby, een Engehchman, om het

verfpreiden van deze gevoelens , ten tijde van ge mel-

den Aartsbisfchop , ten vure gedoemd. Op het einde

dier eeuw hadden zich ook vele Lollarden op de

grenzen tusfchen Schotland en Engeland vertoond,

en hunne leer ijverig voortgeplant.

ïATRiciüs Zoodra het gerucht , aangaande de begonnene Her-

HAMiL- vorming X'^nDuitschland en Zwitferland in Schotland
TON.

. , , . , ^ . . ,. j
was ovê' gewaaid, begaven zich lommige jonge licdea

uit dit hacstgemelde Rijk , niet flechts uit nieuwsiriei.

righeid , maar veel meer uit een godvruchtig beginfel

van waarheidliefde, naar Z)«/V;c-^/<7/7/^, om het nieuwe

leerftelfel te onderzoeken, en alles van nabij met

eigene oogen te aanfchouwen. Onder dezen was

een jong Edelman , van het Koninklyk bloed , pa-

TRicius HAMILTON, ecu geleerd jongeling en wel

ter taal , van een bevallig en innemend karakter.

Deze in Duitschland gekomen, bezocht l ut her ,

MELANCHTHON eu aiidetc Hervormers, en hield zich

eenigen tijd op te Marpurg , eene door den Land-

graaf van Hesfen nieuw gedichte Hoogefchool , al-

waar hij de lesfen hoorde van franciscus lam-

bert.
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BERT , en onder denzelven de eerfte op deze nieu- na C, G.

we Hoogefchool eeni^e ftellingen verdediffde, welke I"^i"'5i7»

, ° uot 155a.
met de Riiangelifche leer overeenkwamen. In zijn .

Vaderland terug gel<eerd jVerfpreidde hij, als de eer-

fte Apostel van Schotland^ de Euangelieleer onder

velen, met alle vrijmoedigheid, üoch de Geeste-

lijkheid wist hem naar St. Andrews te lokken , onder

voorwendfel van met hem ovc-r de leere te fpreken ,

gelijk hij dan onder anderen met alexander. cam-

lïEL , Prior der Dominicanen^ die onder de Geeste-

lijken voor zeer geleerd geaclit werd , verfcheidene

gefprekken gehouden heeft over de uitlegging der

Heilige Schrift , met zoo veel kracht van redenen
,

dat CAMBEL door overtuiging beleed, dat de voor-

naamfte leerftukken , door patricius verdedigd ,

waarheden waren. Doch deze zelfde alexander

CAMBEL , de gunst cler Geestelijken hooger Ichat-

tende dan de overtuiging der waarheid , werd de

befchuldiger van patricius , die op den eerden

Maart 1527 voor de vergadering der Geestelijken

gedagvaard werd, nadat zij eerst den Koning ja-

KOB V, die nog geheel jong was, op hunne zijde

gebragt, en deszelfs verlof verkregen hadden, zon-

der hetwelk zij den edelen jongeling niet zouden

hebben durven aanvallen, patricius toonde zoo

veel ijver, om de leere van Christus te belijden,

dat hij zich op den laatftv-'n Februarij reeds voor de

vergadering van twaalf Geestelijken flelde, die door

de overigen tot zijne regters benoemd waren, en

van welken cambel één was. Dqzq regters waren

fpoedig gereed, om zijn vonnis op te maken, hem

Y 3 als
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m C. G. als een' Ketter te veroordeelen en aan den vvereldllj-

Jaari5i7. j^en artn over te geven, ingevolge van welk vonnis
'

de edele jongeling in den ouderdom van 23 jaren

nog dien zelfden namiddag verbrand werd (*). Zij-

ne goederen werden verbeurd verklaard.

De voornaamfte (lellingen, welke jakob beton,

Aartsbisfchop van St, Andrews^ tegen patricius

HAMiLTON inbragt, en om welke deze ten vure ge-

doemd werd , waren : '„ Dat de mensch geen' vriien

wil heeft. Dat er geen Vagevuur is. Dat de Hei-

lige Aartsvaders reeds voor het lijden van christus

in den Hemel zijn opgenomen. Dat de Paus geene

magt heeft, om te binden en te ontbinden. Dat de

Paus de Antichrist is. Dat elke Priester dezelfde

magt bezit, als de Paus. Dat hij patricius ha»

MiLTON Bisfchop zij. Dat niemand eene BuUe van

eenen Cisfchop noodig heeft. Dat de gelofte van

den Paapfchen Godsdienst eene vervloekte gelofte is.

Dat de Pausfelijke wetten niemand verpligten. Dat

alle Christenen , die dezen naam waardig zijn, open-

baar moeten maken, dat zij in den genaderaat ver-

keeren. Dat niemand zalig wordt, ten 7X]\\Ï] gepre-

destineerd zii tot de zaligheid. Dat de Onchristen

en Ongeloovige in doodelijke zonde ligt. Dat God
de

(*) FR. LAM;iERT, Zijn gcwczcn leermeester, berigc

dit uiteinHe van patricius kortelijk in eene Voorrede op

zijne verklaring vnn de Openbaring van joannes, door

hem in het jaar 1528 uitgegeven, en p?.n den Landgraaf

van Hesfcn opgedragen. Vergelijk gerdes /. c. pag.

2JO, 512,
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de oorzaak der zonde is, in dien zin, dat, als hi) ^n c. G.

aan de menfchen zijne gennde onttrekt, dezen ook f"^ri5i7,

zondigen. Dat het eene duivelfche ieere is , wan- ____.
neer iemand den zondaar boete oplegt voor de zon-

den. Dat PATRicius twijfelde , of alle kinderen ,

die terftond na den doop fterven, al of niet zalig

zijn. Dat de Oorbiecht geenszins noodzakelijk zij."

HAiMiLTON ging den dood flandvastig te gemoet,

en leed dien godvruchtig. Zijne laatfte woorden

waren : Heere , hoe lang zullen deze duiaternisfen

dit Koningrijk bedekken? Hoe lang zult ^ij zoO'

danige tijrannij onder de menfchen dulden? Heere

JEZUS ontvang mijnen geest!

Opmerkelyk is de volgende bijzonderheid , welke

ons de Gefchiedenis meldt (*). Als de bove' ge-

melde ALEXANDER CAMBEL , Zijne plaats hebbt-ndc

onder de twaalf regters, patricius hard viel en

hem drong, om zijn geloof te verzaken, zeide de-

ze, die driftig van aard en een jongeling was, met

ernst: „ Snooflfte der menfchen, die thans veroor-

deelt, hetgeen gij weet, en aan mij zeiven, korte

dagen geleden, bekend hebt, waarheid te zijn. Ik

dagvaarde u heden voor den regterftoel van den le-

venden God! " ALEXANDER OHtftelde op deze

woorden zoo hevig, dat hij, van dien oogenHlik af,

van zijn verftmd beroofd werd , en niet lang daar

na, in eene ontzetbare woede, den geest gaf.

De onfchuld en ftandvastigheid van patricius

had

(*) FOX Ecchftast. Hifiory Fel. II. fol. 184. b. üV-

CHANAN. Hift. ScOt. p. 429.

y4
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na C. G h:id ondertusfchen bij velen die uitwerking , dat z^

Jaari5T7 ^q Hervorming omhelsden, en fommigen , bij het

,.
_' voortduren der vervolging, met hun bloed hun ge-

loof verzegelden. Onder anderen werd een Benedict

tyner Monnik, niet name forest, door eenen an-

deren, die men hem als zijn Biechtvader in de ge»

vangenis toegevoegd had , verraden , dat hij hem in

de biecht beleden had, dat de gevoelens van patri-

cius HAMiLTON zeer wel konden verdedigd worden;

waar op hij als een Ketter bet vonnis des doods

ontving. Deze fouest, ter dood geleid wordende,

riep een wee uit tegen de Monniken , omdat zij het

geheim der biecht niet bewaarden , maar daar vaa

een verfoeijelijk misbruik maakten , om onfchuldige

menfchen ter dood te kunnen brengen.

Hevig ging de vervolging haren gang ; in het

jaar 1534 werd benevens anderen zekere david

STRADO op den hranddapel gebragt , fchoon men

volftrekt geene befchuldiging tegen hem wist in te

brengen, dan dat hij weigerig was om zijne tienden

op te brengen.

De Koning jakob V betoonde zich dus ijverig

voor het Roomfche geloof, waar toe zijne ftastkun-

dige inzigten en belangen hem voornamelijk bewo-

gen , dewijl hij met hendrik VIII, Koning van

Engeland^ in geene te vreedzame betrekking ftond.

Deze had hem wel verfcheidene gefchriften tegen

het gezag van den Paus gezonden , met vermaning

,

om zich met hem tegen den Paus te vereenigen ,

doch deze poging was vruchteloos. Koning jak'^'B

ftelde dezelve in handen zijner Geestelijkheid , die

de* fl
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éieze gefchriften veroordeelde , en den Koning ge- ia C. G.

lukkig noemde, dat hij zoo godslasterlijke gefchrif- '"'^"^'Z*
cot I55^^

ten niet ingezien of gelezen had. Anderszins had

Koning jakob geheel geene achting voor de Sckct-

fche Monniken en Priesters. Zelfs is het bekende

Hekeldicht, Franciscanus genoemd, door bucha-

NANUS, op bevel en aandrijven van den Koning ,

die om zekere redenen op de Franchkanen verbit-

terd was, opgefteld. Schoon die Dichter en ver-

maarde Gefchiedfchrijver niet lang daar na, in het

jaar 1539, door den Koning aan de Geestelijkheid

en derzelver woede werd overgelaten , en hi^t met

eenen wreden dood zou bekocht hebhen, indien hg

niet gelukkig uit de gevangenis ontkomen was (*_),

Het huwelijk van Koning jakob met margare-

Tha , oudfle Dochter van den Koning van Frank-

ryk^ FRANCois , fcheen eenige verademing aan de

Hervormden te beloven , dewijl deze Vorstin onder

het oog van hare Moelje , margaretha, Koningin

van Navarre , opgevoed zijnde , van den Euange-

lifchen Gochdiemt niet vreemd was. Maar de vroe-

ge dood dezer Koningin, die in datzelfde jaar 1538

aan de tering overleed , deed deze hoop ras verdwij-

nen , en de vervolging werd door den Aarts bisfchop

BETON met allen ijver voortgezet.

In het volgende jaar 1540 hertrouwde de Koning

met MARIA van Lotharingen , uit de familie der

Gut'

(*) 8UCHANANUS Vt tbr alt dit zelfbreeder, in de Ge-

fchiedenis van zijn eigen leven , welke ook voor de uit-

gave zijner Poemata in i2mo. geplaatst is,

Y5
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na C. G. Giiizen, welke het Pausdom met zoo veel krach?

Jaar '5 17. jj^ Frankryk handhaafden. Dit gaf der Geesteliikheid
tot 1552.

-^ °

p moed, en fpoorde haar aan, om de Hervorming

met alle magt te keer te gaan. Doch daar tegen

waren zeer velen van den Adel tot dezelve gene-

gen. De Koning, die door weelde en goede fier te

maken , doorgaans geld gebrek , en verfcheidene na-

tuurlijke kinderen had , voor welke hij een beftaan

wilde bezorgen , werd door de eene en andere partij

cm het zeerst aangezocht. De Adel vertoonde hem

de onmetelijke rijkdommen en bezittingen der Gees-

telijken , en fpoorde hem aan , om , op het voor-

beeld van den Koning hendrik VIII vd.n Engeland,

de Abdijen en Kloosters te vernietigen, en derzelver

goederen aan zich te trekken. Daar tegen deden de

Geestelijken hem opmerken, dat hii aan ziine natuur-

lijke kinderen voordeelige Abdijen , Prebenden enz. kon

fchenken, en beloofden hem uit de verbeurdverkla-

ling der goederen van veroordeelde Ketters jaarlijks

100,000 Dukaten te zullen bezorgen , ook vleiden

zij hem met het uitzigc , dat de Paus hem ligtelijk

gebruiken zou tot hoofd van een verbond tegen

Koning hendrik. De Geestelijkheid onderfteund

door de Koningin, kreeg bij den Koning de over-

hand, die terfiond vier van zijne Zonen met Abdijen

en Priorfchappen befchonk, en aan de Geestelijken

JAKOB HAMiLTON , cen Bastaardbroeder van den

Graaf van /Iran , tot Regter bijvoegde , om naar

allen onderzoek te doen , en hen te vervolgen , die

• van Ketterij verdacht waren; waaromtrent de Gees-

telijken verzekerden, dat men niet vele moeite zou

heb-
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hebben, alzoo duizenden menfchen geene zwarig- na C. G,

heid maakten, de Boeken van het Oude en Nienwe l^arTfi/.

Testament te lezen , over de magt van den Paus ___^
*

vrij te fpreken, en door de oude plegtigheden der

Kerk te verachten, aan de perfonen, aan God en

den Godsdienst gewijd, alle gehoorzaamheid en eer-

bied te onttrekken. En nu verhief zich de woede

der vervolging ten hoogden toppunt. Onder anderen

werd een Ridder van het Gulden Vlies, john borth»

vviKE, gemeenlijk Kapitein borthwike genoemd, van

Ketterij befchuldigd, en voor de Kerkelijke Regtbank

vanoAViD beton, Aartsbisfchop van St, Andrews

^

en der overige Prelaten van Schotland^ gedagvaard;

doch hij ontging het gevaar, door naar Duitichland

te wijken. De Geestelijken veroordeelden den af-

wezenden als een Ketter, na eenige punten tegen

hem opgeHcld en uitgegeven te hebben ; zij ver-

klaarden ziine goederen verbeurd , en verbrandden

zijne beeldtenis openlijk, borthwike , zoodra hij

de punten van zijne befchuldiging ontvangen en ge-

lezen had , fchreef tegen dezelve eene deftige en

uitmuntende verantwoording, welke hij, ter be-

fchaming van zijne onbevoegde Regters , in open-

baren druk uitgaf ().

Deze hevige ftorm duurde echter niet lang. DeDoodvaa

gemelde Regter hamilton verviel eerlang bij den K'^ning

fr • • j 1 u u rj jakobV
Konmg in ongenade en verloor het hoofd op een van

fchavot. Niét lang daar na , in het jaar 1542 , Schot-

overleed de Koning zelf. Deze was in eene kom-

mer-

(*) GERDEs Sciin, Antiq, r. III. Part. I. N. IV.
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na C. G.

Jaarisi;.
tot 1552.

MARIA
«TÜART
Koningin

en JAK03
HAMIL-

TON On-
derko-

ning.

merlijke zwaarmoedigheid van geest vervallen , en

werd gedurende dezelve door ontrustende droomen

verfchrikt, waar van buchananus eenen zeer merk-

waardigen verhaalt. De Koning zag , in zijnen

droom, den gewezen Regter hamilton met den

blooten degen op hem aanvallen , en hem eerst den

regter en vervolgens den linker arm afliouwen , met

bedreiging, dat hij eerlang wederkomen en hem ook

het leven benemen zou. De Koning, zich over de-

zen droom kwellende , kreeg eerlang tijding , dat

zyne beide Zonen ten zelfden tijde overleden wa-

ren , de één te Sf, Andrews , de andere te Ster^

ling.

Koning jakob V liet bij zijne weduwe maria

van Lotharingen ééne Dochter na, die niet meer

dan zeven dagen oud , en de erfgename van zija

Koningriik was. Zij is naderhand , door hare treu-

rige lotgevallen, onder den naam van maria stu-

ART, zeer berucht geworden. Volgens een oud ge-

bruik in Schotland werd er een Onderkoning aan-

geüeld, en jakob hamilton. Graaf van Aran
^

naastbeftaande der jonge Koningin , tot dien post

benoemd. Deze Graaf had , voordat hij Voogd van

het Rijk werd, de leer der Hervormden goedgekeurd

en zelfs beleden, doch toen hij in het bewind ge-

field was, had de vrees voor de Roomfche Geeste-

lijkheid , en in het bijzonder voor den Kardinaal

BETON, Aartsbisfchop van St. Andrews^ zoo veel

vat op hem, dat hij zijn geloof verzaakte, en van

den Roomfchen Godsdienst openlijke belijdenis deed

;

zijnde het waar beftuur van zaken in handen der

Ko-



GESCHIEDENIS. 349

Koningin weJuwe en van ilen Kardinaal , terwijl de na C. G.

Onderkoning niet meer dan de fcliaduvv van het ge- J^^^isij.

u- j 1 1
• IJ

^o: 1552.
bied beiiieid. 1

De Kardinaal , zoo wreed ais heerschzuchtig van VVreedhe-

aard, voerde nu den Onderkoning met zicli rond,^^"^^"

door verfcheidene gewesten van Schotland, onder dinaalBE-

voorvvendfei, van oproerige bewegingen te fluiten
,

'^oiv en

maar inderdaad , om de aanhangers der Hervorming
(^raf.

op te zoeken en ter dood te brengen; gelijk alom Merk-

in het jaar 1544 en 1545 gebeurde. Zelfs de on-
bijzon-

fchuldigfle mcnfchen werden , om kleine overtredin- derheden

gen der Kerkelijke voorfchrifcen , ten vure veroor-
^'''" ^'

deeld. Te Pcrth werden vier menfchen ter dood

gebragt, omdat zij op eenen verboden dag vleesch

hadden gegeten ; en eene kraamvrouw met haar

kind , omdat zij in den barensnood de Maagd ma-

RiA niet om hulp gebeden had.

Onder de menigte der genen, die te dezen tijde

om den Godsdienst ter dood gebragt werden, is

inzonderheid merkwaardig george wishart, of

GuiscARD, wien buchananus Sophocardius noemt

,

hetwelk eene overzetting van den naam wyshart

in het Gr'ieksch is, naar de gev^oonte van die tij-

den. Deze man, uit een edel geflacht in Schotland

gefproten , had zijne Letteroefeningen in Engeland op

de Hoogefchool te Cambridge voltrokken , en daar

ook de beginfelen van de Hervormde leere aangeno-

men. In hec jaar 1544 in zijn vaderland wederge-

keerd, verbleef hij te Dundee , eene flad 8 of 10

mi.ilen van St. Andreivs , alwaar hij met allen ijver

tegen de overal heerfchende gebreken en zedebederf

pre-
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na C. G. predikte. De Kardinaal beton, dit vernemende,

J^^'^^^^^* Tchnef aan de rec;erine der plaats, om dezen nieu-
lot 1552,

.

!^ ö r J

I,
wen Prediker te beteugelen, waar op wishart of

Guir^CART verboden werd te prediken , en op-

fchuddingen te maken. Hij antwoordde : „ Dat

hij geene opfcliuddingen maakte, en dat dit in allen

gevalle de weg niet was, om dezelve voor te ko-

men, als men de Gezanten van God verwierp, die,

wanneer hij heenging, andere Gezanten zenden zou;

dat het te vreezen ftond , dat zij zich op deze wijze

een gevaar op den hals zouden halen , hetwelk hij

hun voorzeide , dat hen fchielijk zou treffen , waar*

om hij hen vermaande, zich met erndige boetvaar-

digheid tot God te bekeeren." Dundee vervolgens

verlaten hebbende , begaf hij zich naar het westelijk

gedeelte van Schotland, alwaar hij vele volgelingen

kreeg. Dewijl de Aartsbisfchop van G/asgow, john

BETON, niet wilde dulden, dat hij in eenigc Kerk

predikte, predikte hij te platten lande , onder den

blooten hemel ; en als zijne aanhangers zich met

geweld van de Kerken wilden meester maken, ver-

bood hij hun zulks ernftig , zeggende : ., Dat hij

het woord des vredes verkondigde , om Vv'elks wil

men geen bloed mag vergieten." Na het verloop

van omtrent eene maand, openbaarde zich de pest

of eene befmettelijke ziekte in Dundee, waar op hij

terftond derwaarts keerde , en daar zijn prediken hervat-

te, terwijl de genen, die min of meer befmet waren,

zich buitens huis, de gezonden binnens huis plaatflien

en hij zichzelven zoodanig, dat hij van allen gehoord

kon worden; hij bediende ook de armen met hulp

ea
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«n vertroosting , en vwas als een getrouw herder voor na C. G;

allen nuttig. Eens na het eindigen der preek poog- Jaar^Si/»

de een Priester hera met eene pook of ponjaard te .

door(lekei). Het volk toelchietende , zoude dezen

zelven in woede hebben doodgeflagen, maar güis-

CARD nam hem in den arm en befchermde hem , te

kennen gevende, dat hij riet gekwetst was, maar

nu ligtelijk kon opmaken , wat hem ftond over te

komen. Van dien tijd af (lelde hij zich den dood

voor oogen , en vermaande zijne vrienden , dat zij

den moed niet zouden verliezen , dat hij wel zou

henen gaan, en dat eenige weinigen hem zouden

volgen, doch dat binnen niet heel langen tijd het

ganfche Land tot het licht der Euangelievvaarheid

bekeerd zou worden. Voorts ging hij ijverig voort

met zijne prediking , onder grooten toeloop des

volks, hetwelk zijn onderwijs met graagte hoorde

en aannam.

Ondertusfchen werd er eene vergadering van Gees-

telijken in de maand Januarij 1545 gehouden te

Edemburg , in de nabuurfchap van welke ftad guis-

CARD zich thans onthield , bij zekeren Edelman

JOHN cocBURN. Dc gemelde vergadering van zijn

verblijf kennis gekregen hebbende, werden er ter-

(lond Ruiters afgezonden , om hem gevangen naar

Edemburg te brengen, cocburn echter weigerde,

den Leeraar over te leveren, tot dat de Graaf van

BOTHWEL zich zelven ten borg had aangeboden ,

dat hem geen leed gefchieden zou. Maar de Gees-

telijken, hunnen roof in handen hebbende, voerden

hem van Edemburg naar St» Andrews , alwaar zij

hem
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55a KERKELIJKE
aa C. G. hem fpoedig als een' Ketter veroordeelden , zonder

Jaari5i7. ^^^ i^gj^ eene regtmatige verdediging vergund werd.

De Kardinaal Aartsbisfchftp V9n St. Andrétvs , da-

viD BETON, fchreef aan den Onderkoning, dat hij

eenen regter zou benoemen , om het doodvonnis aan

den veroordeelden te voltrekken. De Onderkoning ,

door eenen godvruchtigen en nadrukkelijken Biief

van DAViD HAMiLTON Zijnen bloedverwant en vriend

afgefchrikt , fchreef aan den Kardinaal weder: „Dat

hij deze zaak niet overhaast moest behandelen, maar

dezelve in (laat houden tot zijne overkomst, alzoo

hij tot den dood van dezen man zijne toeftemming

niet zou geven , voordat zijne zaak naauwkeurig

onderzocht zou zijn. Bijaldien de Kardinaal ech-

ter hier mede voortvoer , dat de ftiaf op deszelfs

hoofd zou nederkomen , terwijl hij , voor zich ,

mids dezen betuigde, vrij te zijn van moord en

bloed." De Kardinaal, door dit antwoord, hetwelk

hij niet verwacht. bad, getroffen zijnde, en vreezen-

de , dat de gevangene hem d !or het v*ilk met ge-

weld ZOU ontrukt worden, btfloot, in hevige woede

ontdoken , voort te varen , terwijl hij aan ^&n On-

derkoning fchreef: ,, Dat hij hem den voorgaanden

Brief niet gefchreven had , als of hij , in eenig op-

zigt , van hem afhankelijk ware , maar omdat hij

het vonnis met zijn' naani onderteekend had wil-

len hebben, ten blijke van hunne overeendemming

voor het publiek."

Vervolgens haalde men georg guiscard uir den

Kerker, en john viniram, een geleerd man, die

heimelijk de zaak der Hervorming was toegedaan ,

kreeg
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kreeg last, eene preek te houden, in welke hij uit na C. öi

Matth, XIII aanmerkte: Dat het eoede zaad,^^'5i7i
tot I^^2»

daar in de gelijkenis gemeld, het woord Gods is , „«_««.*

ïnaar het kwade zaad. Ketterijen, want dat Ketterij

is een valsch gevoelen , volflrekt (bijdig met de H.

Schrift , en met hardnekkigheid verdedigd ; dat de-

zelve ontftaat en gevoed wordt door de onkunde

der Herderen van de Kerk, die niet weten, de Ket-

ters te overtuigen , of de dwalenden weder te regt

te brengen door het Geestelijke zwaard , d. i. het

woord van God. Vervolgens den pligt van eenen

Bisrciiop of Opziener uit den Brief aan timotheus

verklaard hebbende , toonde hij , dat er Hechts eene

weg zij, om Ketterij te ontdekken, wanneer name-

lijk dezelve getoetst wordt aan het woord van God.

Na deze preek, welke inderdaad tegen de Geeste-

lijkheid gerigt was , die hier niet zamengekomen

was, om de Ketterij te wederleggen , maar om dé

Ketters te (IrafFen , werd een foort van verlioor met

GUISCARD gehouden , in hetwelk hij met alle be-

fchuldigingen en fchcldvvoordeii werd overladen ^

welke men gewoon was , tegen de zoogenaamd*

Ketters op een te ftapelen, waarna hij in het Kasteel

'm de kamer van den Bevelhebber terug gebragt

werd,

*sAanderen daags 's morgens kwamen hem twéé

Franciskanen aanzeggen , dat hij moest fierven ^ hem

vragende , of hij hun , naar het gebruik , wilde

biechten? guiscart antwoordde: Dat hij met de

Broederen niets te doen had , en niet gaarn met

hen fpreken zou; doch indien zij hem een' dienst

Hërv. JL ^ ^viU
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nr> C- G. wilden bswi'zen , dat hij begeerig was te fpreken

J^^r-'5i7- raet den geleerden man, die gisteren gepredikt had.

_ ..
-''"" viNiPAM kwam daar op, met verlof der Bisfchop-

pen, hem op het Kasteel bezoeken, en berstte, hem

-ziende, in eenen vloed van tranen uit. Bedaard

zijnde, vraagde hij guiscard : Of hij het Sccra-

inenr des AvonJniaals wilde gebruiken ? „ Zeer

gaarne," antwoordde deze, ,, indien het, naar de

inftelling van Christus, onder de beide gedaanten

van brood en wijn, bediend wordt." vi>jiram,

bij de Bisfchoppen gekomen, berigtte , dat de ge-

vangene heilig verzekerde , onfchuldig te zijn aan

alle de misdaden, van welke hij befchuldigd werd;

dai lil] daar mede echter niet bedoelde , om den

dood te ontgsan , maar om zijne onfchuld , die aan

God genoeg bekend was, ook bij de menfchen niet

onbc'Liigd te laten. De Kardinaal driftig geworden ,

duwde den fprcker toe: „Wij weten ook al lang,

wie gii zijt." Vervolgens op de vraag: Of hij aan

den veroordeelden het gebruik van het Heil. Avond-

maal vergunde, na met de Bisfchoppen gefproken te

hebben , antwoordende : ,, Dat het niet billijk

fcheen , dat een hardnekkig Ketter , die door de

Kerk veroordeeld was, eenige weldaden der Kerk

genieten zou.'*

Dit befcheid aan guiscard overgebragt zijnde,

nis nu de Bevelhebber van het Kasteel hem noodig-

de om met hem en zijne dienaren te ontbijten ,

nam guiscard deze noodiging met dankbaarheid aan.

Onder het onibijt fprak hij omtrent een haif uur lang

tot hen, over het Avondmaal van christus, des-

zelfa
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eelfs lijden en dood, hen vermanende, dat zij, met na C. G.

aflegging van alle boosheid, haat en nijd, de liefde J^^^S^?»

betrachten en zich echte leden van christus zou-
.

.

'

den betoonen, waar na hij. God gedankt hebben-

de, een brood nam en brak, aan ieder een (luk

overreikende; insgelijks den beker genomen en zelf

daar uit gedronken hebbende, gaf hij hun dien over,

hen biddende, dat zij dus met hem voor het laatst

de gedachtenis van christus zouden vieren in dit

Sacrament; dat voor hem een bitterder kelk bereid

was , om geene andere reden, dan omdat hij het

Euangelie gepredikt had. Toen , de dankzegging ge-

daan hebbende , begaf hij zich weder naar zijne ka-*

nier, om in eenzaamheid te bidden.

Weinig tijds daar na kwamen twee fcherpregters

,

een van welken hem een zwart linnen kleed aan-

trok, terwijl de ander verfcheidene zakjós met bus-

kruid aan al de deelen van zijn ligchaam vastmaak-

te. Intusfchen werd op het plein voor het Kasteel

een houten fchavot opgeflagen en de brandftapel ge»

reed gemaakt; de vensters van het Kasteel werden

met tapijten en kusfens verfierd, uit welke de Kar*

dinaal met zijnen (toet het lijden van den onfchul-

digen man wilde aanfchouwen. Deze nu aan den

brandftapel vastgemaakt, en van den Bevelhebber

van het Kasteel , die zoo digt bij hem ftond , dat

hy zelf door de vlam gezengd v<;erd , vermaand

wordende, om goedsmoeds te zijn, en God om de

vergeving zijner zonden te bidden , zeide tegen den

Bevelhebber: „ DtzQ vlam doet wel mijn ligchaam

fmart aan, doch heeft mijnen geest niet gebroken.

Z 2 Maar
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a C. G. Niaar hij, die daar van de hoogte zoo trotsch op
jaari5i7

^j^^^ nederziet, zal op d.kzdfdQ plaats bmnen weinig
tot 1552.

7 r I »

j dagen zoo fchandeiijk, als nu overmoedig, liggen."

Door liet digthalen van het koord om zijnen hals

beletre men hem het verder fpieken. Deze wreed-

heid van den Kardinaal v/erd door de Geestelijken

en Monniken hoogelijk geprezen, als een lofielijke

ijver voor de zaak der Kerk, maar maakte hem te

geiijker tijd bij zeer vele Edelen en Burgers gehaat ;

weinige weken daar na, in welken lusfchentijd hij

het huwelijk van zijne oudile Dochter met denZooa

van den Grsaf van Sirafford gevierd en eenen togt

kngs de kusten gedaan had, om die tegen de En-»

gelfchen 'm veiliglieid te fiellen , werd er eene za-

menzwering tegen hem gefmeed door vijftien jonge

lieden, hebbende norman lesley aan het hoofd ,

die, anders een getrouw dienaar van den Kardinaal,

met denzelven over eene bijzondere zaak verfchil

had gekregen , hetwelk met wederzijdsch fchelden en

bedreigen geëindigd was. De zaamgezworenen , het

Kasteel overrompeld hebbende , vermoordden den

Kardinaal met verfcheidene wonden , en vertoonden

zijn lijk uit hetzelfde ven fier , uit hetwelk hij het

treurig fchouvvfpel van guiscard aanfchouwd had ,

aan het volk, ten einde zijne aanhangelingen af te

fchrikken , om hem te hulpe te komen. Hunne daad

werd echter , fchoon wel door fommigen ver-

fchoond, echter door niemand goedgekeurd of ge-

prezen, ook hadden de moordenaars, volgens de

Gefchiedenis , allen , in vervolg van tijd , een bekla-

{;elljk einde.

De
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De Onderkoning, van den Kardinaal ontflagen , ,a c. G.

behandelde nu de Hervormden niet flechts met meer ?^^^5^7'

befcheidenheid , maar ging zelfs eenigen tijd daarna ,

tot hu;ine gemeenfchap over, v/elk voorbeeld door Voort-

vele Grootcn gevolgd werd. Hier door genoten de
^]^"j.vor^

Hervormden eeBigen tijd rust. te meer, dewijl ook min g.

de opvolger van den Kardinaal beton niet zoo bloed-

gierig v^as als deze, maar meer dorftende naar goed

dan naar bloed; tervv'ijl de Hervormden zich te vre-

de hielden, dat zij in afzonderlijke bijeenkomHen

God in fiilheid dienen en onbefchroomd den Gods-

dienst belijden mogten. Het gevolg hier van was

,

dat de Hervorming zich met grooten voortgang door

het geheele Rijk verfpreidde, waar aan veel toe-

bragt, dat vele voorname en andere Schotfche Edel-

lieden, die eenigea tijd krijgsgevangenen in Enge-

land geweest waren , het licht van waarheid , het-

welk zij daar gekregen hsdden , in hun vaderland

overbragten, waar door de Hervorming grootelijks

bevorderd werd.

Deze rust werd echter wed.2r met treurige tijden Ver-

van vervolging, inlandfche beroerten en oorlogen "'^"^^'^^

^ , __ . , ,
vervol-

afgewisfeld, toen de Konmgm v/eduwe maria van ging door

LOTHARINGEN in hct Jaar 1554 de regering van het de Ko-

Rijk in haar dochters naam aanvaardde. Deze Vorst- x^ëaen-

in, geheel en al irehecht aan de belangen 'der G«/- tesfe,

2?/;, die in Frankryk zoo veel invloed hadden, en

zich de hevigfte tegendanders van alle Hervorming

betoonden, wendde alles aan, list en geweld, om
de vervolging te fluiten , maar was niet in flnat

,

éerzelver voortgang te beletten.

Z 3 De
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na C. G De Biüfchoppen , die nog (Iteds een' fleiken arm
Jaari5i7 ^a^den (joor de Konindn onderfteund , onderna-
tot 1552 '

. , . , . , , .

, men nu op nieuw hevige vervolgingen , doch niet

zonder groot ongenoegen en gemor des volks. Bij-

zonder geraakten de gemoederen aan het gisten ,

door het firafvonnis, hetwelk in het jaar 155S uit-

gefproken werd te Si, Andrews, door de Geeste-

lijkheid, tegen gualter mill, een ongeleerden

Priester, die van Ketterij verdacht was, omdat hij

eenigen tijd nagelaten had de Mis te vieren en op

verfcheidene piaatfen gepredikt had. Deze man gnf

op de vragen en tegenwerpingen , hem door deGecs-

telyken gedaan , 200 fnedige en vrijmoedige ant-

woorden, dat men zich over zijnen moed en ver-

trouwen verwonderen moest , daar hij door zijne ja-

ren en ook van aarden geftel zwak was. De Burgers

van iS"^. Andrejps waren over zijne veroordeeling zoo

verontwaardigd , dat niemand ais Regier over hem

wilde zitten, cf iets te koop had, om het vonnis

ten uitvoer te brengen. Hier door werd 's mans

leven eenen dag verlengd. Den volgenden dag bood

zich een van de hüisgenooten des Aartsbisfchops

als Regier aan, en de Aartsbisfchop gaf zelf zijne

eigene koorden, welke vereischt werden tot deze

uitvoering , wordende dezelve ook voltrokken , ter-

wijl het volk, om zijn ongenoegen te toonen , en

ter gedachtenis van 's mans dood een' groeten hoop

fteenen opecnllapelde , ter plaatfe,waar hij denzelven

geleden had.

Op'oer Het misnoegen tegen de Koningin Regentes ram

e2ooriog(Jes te fterker en algemeener toe, omdat deze Vorst-

in,
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in , die zich door de Guizen geheel liet beheerfcben, ns C. G.

bij haren toeleg, oin het Pausdom door gevvetens- |aa-i5'7.

dwang te handhaven , zich ook had voorgelltM , l___iL
*

om de EiirgerUike vrijheden van den /\del en het

Volk te vernietigen. Dit ftond niet te dulden. De

Grooten en Edelen van het Rij'; meenden , dat zij

zich ttm\ zulke verdcifelijke ondernemingen moes-

ten aankanten , en met hen vereenigden zich verfchei-

dene fteden, om de vrijheid van het vaderland, zoo

in het Kerkelijke als Burgerlijke, te verciediren. Ia

het jaar 1557 werd eene verbindteiiis , Convenant

genoemd , tot (land gebragt , ea den 5dcn Decem-

ber te Edemhurg gereekend , vvaar bij de Schotfcht

Natie zich tot onderlinge befchenning verbond , en

aan M^elke de Schotfche Kerk zich, federt dien tijd,

altijd gehouden heeft. Ingevolge dezelve eischtea

de verbondenen van de Koningin , mzt bette!: king

tot den Godsdienst, dat men bij denzelven z;ch

van de landstaal zou mogen bedienen , dat de ver-

kiezing der Bedienaren van Gods woord aan het

volk zou ftaan , en dat men geene anderen dan god-

vruchtige en kundige Leeraren beroepen , maar on-

kundigen en zedeloozen weeren zou. De Koningin

ziende, dat zij den tijd moest toegeven , antwoord-

de listig, dat men de landstaal zou mogen gebrui-

ken, doch dat het den Leeraren der Hervormden te

E-^emburg noch te Leith zou vrijOiaan te prediken.

Doch , als aan den Koning van Frankryk , FRAr^f-

cois II , met wicn de jonge Koningin maria trouw-

de , door het Parlement de kroon van Schotland ook

*£S opgedragen , hervatte de Regentes den nioed

,

7 Z 4 ea
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na C. G. en verklaarde in eene vergadering te Sterling^ ilï

Jaari5i7
j^gj j^jjj. ir^^p, dat zij niet zou dulden, dat de

tot is'js

^ ;. Koninklijke Majefleit ongellrafc gehoond zou vvor»

den , maar dat zij dezelve met een doorluchtig

voorbeeld zou handhaven. De Hervormden fmeek*

ten haar om gewetensvrijheid , maar kregen het

trotsch bercheid , dat in weerwil van hen en hun-!

re Dienaren, dezelve, al predikten zij zuiverder dan

de Apostel paulüs, evenwel het land zouden moe-

ten ruimen. Als de Hervormden haar op eene be-

fcheidene wijze hare beloften herinnerden , hernam

zij, dat men woordhouden van de Vorsten mogt

vergen , in zoo verre het aan dezelve gepast fcheen,

dat te volbrengen. De Afgevaardigden der Gemeen-

ten gaven hier op te kennen, dnt zij haar dan de

gehoorzaamheid zouden moeten onttrekken ; door

welk ftout antwoord de Koningin fcheen te beda-

ren , maar fpoedig keerde zij tot geweldige maatre-

gelen weder.

JOHN Den twee>len Mei van dit jaar 1559 keerde JOIIN

jiKoX' RNOX van Gemvs in zijn vaderland Schotland te-

rug. Deze wordt, met regr, als de voornaamfte

Hervormer van Schotland aangemerkt, en heeft het

meest tot bevordering der Hervorming in zijn va»

derland gearbeid. Hij was in het jaar 1503 te

Gefort , niet ver van Hoddington^ in Lothian ge-»

boren , uit een oud geilacht , in de weste; fche ftreek

van Schotland. Hij werd op de Univeifiteit van

^t, /Indrews onder john major, beroemd wegens

j;iine geleerdheid, opgekweekt, en overtrof, in het

^ort, zijnen Leermeester. Piiester geworden, leide

1?5
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liij zich toe op het lezen der Kerkvaderen , inzon- n? C. G.

derheid van augustinus , wiens fchriften hij hoog ^''•^"'^^T'»

. - . cot 1552.
achtte. Van thgmas william eenige kennis van

ée Proteflantfche leer gekregen hebbende , begaf hij

zich tot het lezen van de Heilige Schrift , en liet

de geheele Schoolgeleerdheid varen. Doch, dewijl

hij hierom vele aanvechting moest dulden, week

hij van Edemburg naar Hamehtown , alwaar hij

£ene belijdenis van zijn geloof optlelde , om welke

hij van den Kardinaal bkton , Aartsbisfchop van

St. Andrews , als een Ketter veroordeeld , en van

zijne bediening beroofd werd , die hem ook ter

dood zou hebben laten brengen, indien hij niet door

een Schotsch Edelman nog in tijds gered was ge-

worden. Nu verliet hij zijn vaderland , en begaf

zich in Engeland^ alwaar hy eenige jaren lang ge-

predikt heeft. Na den dood van Koning eduard

VI vertrok hij naar Frankfort aan den Main ^ waar

hij in September 1554 tot Predikant in de Engelfche

Gemeente werd aangefteld. Doch befchuldigd wor-

dende van hoog verraad tegen Keizer karel V,

deszelfs Zoon Koning filips en de Koningin van

Engeland^ verliet hij , op raad der redering , die

ftad, en kwam in het jaar 1555 te Geneve. Hier

fchreef hij zijn zoogenoemde bezuingeklank tegen de

vrouwelijke regering, waar toe de harde behandelin-

gen der beide Koninginnen maria, van Schotland

en Engeland^ aanleiding hadden gegeven. Wanneer

vervolgens de Adel hem liet verzoeken , om terug

te komen, en de hand te leenen aan de regeling

fjin den Eeredienst en Kerketucht, kwam hij in het

Z 5
^

• jaar
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aa C. G. Jaar 1559, het 54fl:e van zijnen ouderdom , wedei?

Itt^l^l^ in zijn vaderland en werd als Predikant te Edem-

hurg aangenomen. Zijn dienst was, in deze ver-

warde tijden, ten hoogde noodig voor de Schotfche

Kerk, maar tevens zeer moeijelijk. Hij moest van

vriend en vijand veel verdriet dulden , ja zelfs van

Edemburg wijken naar St. Andrews , doch zijn

moed en ftandvastigheid kwam alles te boven. Me-

nigwerf liep hij gevaar van het leven , hetwelk hij

niet zonder merkwaardige bewaring der Voorzienig-

heid ontkwam. Op zekeren tijd, bij voorbeeld ,

kwam er een kogel door het venfter vliegen, daar

hij gewoon was bij den avondmaaltijd te zitten ,

doch dewijl hij juist op dien dag zijne plaats aan

de andere zijde der tafel genomen had , trof hem

de kogel niet, die den kandelaar van de tafel weg-

nam.

Hij volhardde in zijnen Euangeliedienst getrouw

tot aan zijnen dood. Toen hij zijn einde voelde

naderen , vermaande hij zijne Gemeente , om naar

een* ander Predikant om te zien, en als zij lavv-

SON, een' Hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Aber"

deert ^ verkozen hadden, deed knox zijne Affcheids-

predikatie, fchoon hij naauwelijks den doel kon be-

klimmen , en leide zich dienzeifden achtermiddag te

bed. Hij was nu omtrent 70 jaren oud. Weinige

dagen voor zijn' dood verzocht hij de Ouderlingen

en Diakenen bij hem te komen, en zeide hun: Dat

hij nu haast voor eeuwig bij zijn' Heiland zou zijn,

dat hij niet anders, dan het zuiver Euangelie, had

gepredikt, en in zijn ganfche leerambt geen ander

duel-
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doelwit had gehad , dan de onwetenden te onder- na C. G.

wijzen, en de ongehoorzamen te verootmoedigen , J^^r 15 17.

waar op hij den 24fl;en November 157a den geest
^__

,*

gaf. Men begroef hem op het Kerkhof van St.

^GiDius te Edemburg, Onder de groote menigte

menfchen van allerlei rang bevond zich ook de Granf

van Morton , naderhand Regent van Schotland , bij

deze begrafenis tegenwoordig. Deze , niettegenftaande

KNOx hem meermalen met eene meer dan gemeene

ftrengheid had berispt , kon zich niet bedwingen

,

van uit te roepen : Daar ligt de Man , die nimmer

hei aangezigt van eenig mensch gevreesd heeft l Dus

*smans loflpraak in weinige maar veelbeteekenende

woorden bevattende.

KNOX gedachtenis is bij de Hervormden in SchoU

land fteeds in zegening gebleven , waarom hij

ook de Apostel der Schotten is genoemd gewor-

den. Hij heeft weinig gefchreven , nademaal hij

altijd plag te zeggen , dat God hem tot monde-

lijk onderwijs der onwetenden, maar niet tot Boe-

kenfchrijven geroepen had. Echter zijn er eenige

van zijne Predikatien over het eerfte Boek van mo-

ZES en de Pfalmen, gelijk ook eenige kleine Ver-

handelingen tegen de Mis en tegen de Wederdoo-

pers, in Duitschland gedrukt. Ook is er eene Ker-

kelijke Gefchisdenis van Schotland onder zijn' naam

uitgegeven , welke hij ten deele zelf heeft vervaar-

digd , ten deele anderen uit zijne fchriften en ge-

fp'ekken hebben opgelleld.

Wij willen hier nog bijvoegen het karakter van De zelfs

dezen vermaarden man , zoo als hetzelve door d^&n karakter.

naauw.
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mn C. G. naauwkeurigen robertson is afgemaaid (). „ TJwer,

Jaansï?. onVertfaaffdheid , belanseloosheid waren deugden ,
tot 1552.

3 J o

^ „ welke hij in eene uitftekende mare bezat. Daar-

„ enboven was hij niet onbedreven in de Geleerd-

„ heid, welke in die eeuw meest gezocht werd;

„ hij muntte uit in die foort van Welfprekendheid,

„ welke gefchikt is om de aandacht op re wekken

5, en de driften te roeren. Zijne zetregels waren

„ echter dikwijls al te gefireng, en de hevigheid

„ van zijnen aard overmatig. Daar hij zelf geftreng

„ was, en niet van buigen wist , gebruikte hij

,, geene toegeeAljkheid met de zwakheden van an-

„ deren. Geen acht flaande op het onderfcheid

5, van rang of knrakter, uitte hij zijne vermaningen

5, met eene bitterheid en hevigheid , meer gefchikt

„ om te vertoornen , dan tot bedaren te brengen.

„ Dit haalde hem dikraaals onbetamelijke en onpligt-

„ matige uiLdrukkingen ten monde uit, ten aanzien

„ van de perfoon en het gedrag der Koningin.

„ Nogtans maakten deze zelfde hoedanigheden ,

„ welke nu zijn karakter min beminnelijk doen

„ voorkomen, hem bekwaam, om tot een werlstuig

„ der Voorzienigheid te vertrekken , ter bevorde-

„ ring der Hervorming, onder een barsch volk, en

„ (lelden hem in flaat, om gevaren onder de oogen

„ te zien , en zwarigheden te overwinnen , door

„ welke een perfoon van een' zachter en buigzamer

„ aard gemakkelijk zou hebben kunnen terug geflo-

„ ten worden. Door zich met onvermoeide vlijt

;, op

(*) Gefc/i. van Sehotland IV. Boek.
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^, op de Letteroefeningen en andere bezigheden loe na C. G»

„ te leggen, als inede door de menigvuldigheid en
l^^"^??*

5, den ijver zijner openbare Redevoeringen, had hij
...

„ een geftel, hetwelk van nature fterk was, ge-

„ knakt. Gedurende eene fleepende ziekte liet hij

„ de grootfl:e kloekmoedigheid blijken, en verwacht-

„ te de aannadering van zijnen dood met eene groot-

), moedigheid , onaffcheidelijk van zijn karakter,

„ Hij was geftadig bezig in godvruchtige verrigtin-

5, gen , en vertroostte zich zeiven met die vooruit-

„ zigten der Onderfel ijkh eid , welke brave menfcheii

,, niet alleen voor neêrflagtigbeid beveiligen, maar

5, hen, zelfs in de laatfte oogenblikken, met blijd-

j, fchap vervullen." — Doch wij keeren, na de-

zen uitdap , tot de Gefchiedenis der Hervorming

van Schotland weder.

De ingezetenen van Perfh hadden openlijk de Her- Burger-

vorming aangenomen, de Koningin Regentes Schreef g^j^^^^
aan den Bevelhebber der ftad , dat hij alle bewegin»

gen beteugelen en alle nieuwigheden weeren zou,

doch bekwam van denzelven ten antwoord : Dat hij

geen regt had over de ziel ^ maar alleen over het lig»

chaam. Op gelijke wijze aan den Bevelhebber van

Dundee last gegeven hebbende, tot het vatten ea

overzenden van paulus mefan , een' Leeraar der

Hervormden, waarichuwde de Bevelhebber hem, en

raadde hem , de ftad te verlaten. Eindelijk aan de

leden van het Convenant geboden hebbende , om
het Pafchen op de wijze der Roomfche Kerk te

vieren, was er niemand, die haar gehoorzaamde.

De Koningin Regentes hier door ten hoogde ge-

lioord

,
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na C. G. ftootd , dagvaardde al de Bedienaren der Kerken vati

J3nr'5i7,
j^^^ geheeie Küniiigrijk te Sterling, doch dezen ver-

*" fchenen daar met zoo grooten aanhang , dat zij vol-

ftrekt niets tegen hen durfde ondernemen , en inte-

gendeel hun alle veiligheid beloofde. Velen , die

zich hier op verlieten , keerden toen naar huis

;

maar de Koningin, hare belofte ter zijde ftellende,

verklaarde allen, die op den laatllen dag, in de op»

roeping bepaald , niet verfchenen , voor halftarrigen ,

en bande ze uit het Rijk. Hier bij kwam, dat het

volk van Penh, in eenen algemeenen oplland, de

Beelden en Altaren, en andere gedenkteekens van

den Roomfchen eeredienst vernielde en verbrak , en

ook de Kloosters der Dominikanen , Franciskanen

en Karthu'izers beroofde en verwoestte , wordende

derzelver inkomften ten diende der armen beftemd.

Toen de Koningin dit vernam, berstte zij in de he-

vigfte bedreigingen uit, dat zij dit fchandelijk ftuk

met den brand der ftad en het bloed van derzelver

Burgeren wilde wreken. Het voorbeeld van Perth

werd fpoedig door de overige fteden gevolgd , in

welke de Beelden gebroken en ter Kerken uitgeftom-

meld werden.

In dezen ftaat van zaken, verzamelde de Koning-

in Regentes een leger , beftaande uit Schotten en

Franfchen , hetwelk zij op Perth deed aanruklcen ,

om hare bedreigingen ten uitvoer te brengen. Doch

als zij de voorflanders van den gezuiverden Gods-

dienst in groote menigte gereed vond , om geweld

met geweld te keeren, begon men van een vergelijk

te handelen , hetwelk fpoedig getroffen werd , op

voor-
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voorwaarde , dat de Schotfche troepen van weêrs- na C. O,

kanten zouden worden afi,^edankt, de itad voor deJ^^"5i7»

Koningin zou openitaan , om er eenige dagen te
__

vertoeven, doch zonder dat iemand der Burgeren

eenig leed zou gefchieden , ook zouden er geene

Franfchen binnentrekken. Slecht nogtans werd dit

verdrag door de Koningin gehouden; zoodra zij in

de ftad was gekomen , werden vele Burgers met

zware geldboeten, anderen met bannisfement, ge-

(Iraft, de regering veranderd, en eene bezetting van

Sckotfche bezoldelingea in dezelve gelegd. Over

deze trouweloosheid onderhoudtn , ontzag zij zich niet

te zeggen, dat men de Vorsten niet zoo ftipt bij

het woord moest houden, ten minfte dat men aan

Ketters zijne beloften niet behoefde geftand te doen;

ja dat zij door haar geweten niet terug gehouden

werd, om deze geheele gezindte uit te roeijen. De-

ze was echter de laatfte dag van voorfpoed voor da

Koningin, en de eerlle van hare algemeene verach-

ting en val, alzoo er alom door het ganfche Ryk,

de hevigde bewegingen ontftonden.

De Hervormden namelijk , een leger verzameld

hebbende, deden eenen aanval op de ftad CarUsUy

in den uiterften hoek van F'jfe , alwaar zij de Alta-

ren omkeerden , de Beelden verbraken , en al de

toerusting van den Misdienst vernielden. Van daar

voortgetrokken naar St» Andrews^ floopten zij daar

insgelijks de Kerken , aan de Heiligen gewijd , en

maakten de Kloosters der Franciskanen en Domini-

kanen met den grond gelijk. Vervolgens herover-

den zij Perth , vermeesterden Sterling , en dreven

de
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öa^C. G <^e Koningin met hr.re Schotten en Franfchen naaf
Jaarisi? Dumhar ^ en kwamen eiiideli'k te Edemhurp. al-
tot 1552 .. .

^
- waar zij insgelijks het Bijgeloof affchaften en de

• Kerken van alles zuiverden, wat tot den Misdienst

behoorde. Dus werd de Koningin genoodzaakt ,

om een ftildand van wapenen toe te flaan van den

fi4n:en Julij tor den loden Januarij 1569, onder gun-

llige voorwaarden voor de Hervormden. Niemand

zou gedwongen worden tot eenigen eeredienst, wel-

ken hij niet verkoos te volgen , er zou in Edem*

burg geene bezetting mogen gelegd worden , het

Parlement zon op den loden Januarij vergaderen ^

om fchikkingen te maken omtrent den Godsdienst.

Ondertusfchen, toen Koning francois deze voor-

waarden weigerde te bekrachtigen, maar integendeel

Franfche troepen naar Schotland overzond, hervatte

de Koningin Regentes weder den moed , en verze-

kerde heilig , dat zij eerstdaags ftraf zou oefenen

over de vijanden der Heiligen en der Koningin. Dus

ontftak op nieuw een hevige krijg, waar in de

Franfchen de Koningin en de Engelfchen de Her-

vormden onderdeunden. De Gefchiedenis van de-

zen oorlog te befchrijven behoort niet tot ons be-

ftek; dit alleen zij genoeg. Dewijl de Schotten door

de magt en het leger van elizabeth onderdeund

wordende , niet beteugeld konden worden , kreeg de

Koning van Frankv^k verdriet in eenen oorlog, die

hem op veel verlies van volk en geld te (laan kwam.

Men handelde weder van vrede, die ook onder be-

middeling van ELIZABETH tot ftaud kwam ; de

Koningin Regentes zag zich genoodzaakt , in het

jaar
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i*ar 1500 de regering neder te leggen, en fticrf kort na C. G.

daar na, met groote teekenen van berouw over haar J^^'**
5 '7*

,
... tot 1552,

gehouden gedrag , en niet zonder eenig getuigenis
.

te geven aan de waarheid , welite zij vervolgd had.

De vrede, welke op den 8fl:en Julij 1560 gefloten "^'fcdc en

werd , had tot voorwaarden , dat de Franfchen en j;',,^ ^^^

Engelfchen Schotland zouden verlaten, dat de Ko- Ilewor-

ningin maria, met toedemming van haren Gemaal"^'"''*

FRANCOis, eene algemeene .^w/;«//<? zou afkondigen,

welke zou bekrachtigd worden door het Parlement,

ten dien einde door de Koningin bijeen te roepen. Ook
kwam hetzelve werkelijk bijeen, en nnm, na eenigö

beraadilagingen , de volgende befluiten omtrent dert

Godsdienst. De Pausfelijke magt zou in Schotland ge-

heelUjk afgefchaft wezen; de wetten, welke gemaakt

waren ten voordeele van den Roomfchen Godsdienst

en Bijgeloof, werden vernietigd; die de Misfe zou-

den lezen , hooren enz. zouden aan firafFe onderhe-

vig zijn ; de Geloofsbelijdenis , welke door knox

was opgefteld, werd aangenomen en bekrachtigd.

KNOX had dezelve , gelijk ook eene Kerketucht

,

ontworpen, naar de wijze van dienst- en tuchtoe-

fening, welke te Geneve in gebruik was, en welke

hij, daar ter plaatfe, van nabij had leeren kennen.

Hij had , door zijnen ijver en de kracht zijner uir-

nemende welfprekendheid , de meeste leden van het

Convenant doen begrijpen , dat er niets beters kon

worden uitgedacht , gelijk zij dan ook in alle de

Kerken van het Koningrijk werd ingevoerd.

De jonge Koningin maria stuart , die gedeel-

Herv. II. Aa ie-
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na C. G. tel Ijk in Frankryk was groorgebragt , en federt baSf

Jaarisi/, huwelijk met Koning francois JI. daar sebleven
tot I<52.

, 1 . . . , ^ -t^ ^

^ was , keerde m het jaar 1501 , na den dood van

haren Gemaal , naar Schotland weder. In den Room-

fclien Godsdienst opgevoed , was zij wel genegen ,

om de gemaakte fcbikkingen te vernietigen, en alles

wederom op den ouden voet te brengen ; doch zij

vond de Hervorming zoo wel gevestigd, en de ge-

moederen zoodanig tegen het Pausdom ingenomen,

^at zij niet dun met veel moeite voor zich zelve de

vrijheid kon verkrijgen, cm in eene afzonderlijke

huiskapelle de Mis te hooren. Hare verdere lotge-

vallen en treurigen dood, daar zij, na eenige jaren

in Engeland gevangen gezeten te hebben , op bevel

van Koningin elizaceth, in het jaar 1587, haar

hoofd , op een fchavot , heeft moeten verliezen , kaïi

men in de Wereldlijke Gefchiedenisfen lezen.

jAKOB STUART, dc zesdc van dien naam onder

de Schotfche Koningen, haar zoon en opvolger, be-

leed den Hervormden Godsdienst, en befchermde

denzelven in zijn Rijk; hij meende zelfs, door het

uitgeven van eenige werken , zijn' ijver en bekwaam-

heid te moeten toonen , om godsdienfiige onderwer-

pen te behandelen. Desniettemin zijn er geweest,

die beweerd hebben, dat hij het Pausdom in zijn

hart was toegedaan , en dat hij zulks bij gelegen-

heden betoond heeft; zijne pogingen, om in Schot'

land de regering der Bisfchoppen weder in te voe«

ren , kunnen tot Ao^zt meening aanleiding gegeven

hebben. Dezelve gelukten hem echter niet, en de

Schot'
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Schotfche Kerk bleef vasthouden aan haar nu een- na C. G.

maal aan^^enomen Kerkbeftuur , in den vorm der i^'*^'5i7-

tot I^^2
Kerk van Gerieve, jakob verbeeldde zich , dat het -

*

Bisfchoppelijk Kerkbeftuur het meest gefchikt was ,

om het Koninklijk gezag te onderfchragen , waar-

omtrent hij zeer jaloersch was. Een vermaard En-

gelsch Gefchiedfchrijver zegt , dat hij inderdaad

noch goed Proteftantsch , noch goed Roomsch

was (*). In het jaar 1603 voegde hij bij het Ko-

ningrijk van Schotland de beide Koningrijken van

Engeland en Ierland ^ welke reeds lang onder een

hoofd vereenigd waren, en welke hem te deel wer-

den, door het overlijden van Koningin elizabeth.

Sedert dien tijd is de Hervormde Godsdienst de

volks-, of gelijk men plag te zeggen, de heer-

fchende Godsdienst in Schotland^ gelijli in EngC'

land, gebleven.

In Ierland onderging de Hervorming dezelfde lot- Hcrvor-

gevallen en beurtwisfelingen , als in Engeland , de- ^""^ ^^"

wijl het met dit land onder een en hetzelfde Opper-

hoofd ftond. De eerde beginfelen der Hervorming

werden op dit Eiland gelegd door güorge brown,

onder de regering van Wendrik VIII , toen deze

Vorst , na het verwerpen van het Paiisfelijk gezag ,

verklaard was voor het Opperhoofd der Kerk van

Engeland op aarde Deze george brown was

een Engelschman van geboorte , en een Monnik van

de Augustijner Orde, Pnor van deze Orde in En-

ge.

(*) RAPiN Hift. d"Angkterre T. VII. p, 255-25p.

Aa 2
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na C. G geland y een man van een blijgeestig voorkomen ,

Jnari5i7' openhartig in zijne bedrijven en handelingen , mede-

- lijdend en mededeelzaam jegens de armen , met ont-

ferming aangedaan over de algemeene onkunde en

het ontzettend Bijgeloof des lerfchen volks , aan hetr

welk hij ernflig en welmeenend raadde, hun ver-

trouwen eeniglijk op Christus te ftellen; dezen

raad hendrik VIII ter ooren gekomen zijnde, bragt

hem bij dien Vorst in kennis en gunst, zoodat hij

door denzelven in het jaar 1535 tot Aartsbisfchop"*

van Dublin , de Hoofdllad van Ierland, benoemd

werd. Terftond begon hij met ijver de zaak van

den Godsdienst te behartigen , en de Kerken van

zijn Bisdom van alle Bijgeloof te zuiveren, onder

welke gedaante hetzelve zich ook vertoonde , hij liet

de Beelden uit de Hoofdkerken te Dublin en uit alle

Kerken van zijn Sticht wegnemen, ook de Heilige

Overblijffelen (f Reliquien vernietigen , hij fchafie

ongerijmde en bijgeloovige gebruiken af, en Het de

Tien Geboden^ het Gebed des Heers ^ en de Geloof̂ n

leuze der Apostelen in vergulde lijsten bij de Altaren

ophangen. Hij was de eerfte der Geestelijken , die

zich in Ierland van den Roomfchen Godsdienst af-

wendde, om de Hervorming der Engelfche Kerk te

omhelzen (). Koning hendrik toonde kort daar

na, dat zijne opperhoofdigheid door hem niet als

een

(*) Men zie een merkwaardig opftel in het Latijii',

onder den ticel Phoenix, geplaatst in het Sa in. Anti^^

V9Ü CERDES Tom» VII,
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een bloote titel werd aangemerkt ; want hij bande ,ia C. G.

de Monniken uit Ierland^ en vernietigde hunne I^^"5i7^

, . .. ,T tot I552»
Kloosters. Onder de regernig van zijnen Zoon ^_ .

EDUARD VI maakte men nog grooter voortgangen

in het vernietigen des Bijgeloofs, waar toe deAarts-

bisfchop BROWN met allen ijver werkzaam was ,

wordende daar in onderfteund door de gunstrijke

bemoediging, welke de Koning verleende aan allen,

die zich ijverig kweten in de zaak der Hervorming.

Doch de vroegtijdige dood van dezen uitmuntenden

Vorst en de komst van zijne Zuster maria tot den

troon van Engeland^ gaven een treurig vooruitzigt

voor de Hervorming. Evenwel, het zij dat men

van de zoogenoemde Ketters in Ierland^ of omdat

hun getal klein was , of omdat zij zich meer bedekt

hielden, tot dus verre in Engeland niet veel ge-

hoord had, of het zij dat biaria in Engeland zt\vt

genoeg te doen vond, hoe het zij, de bevelen de-

zer Koningin, om ook in Ierland de belijders der

nieuwe leer te vervolgen en uit te roeijen, werden

eerst tegen het einde van haar leven derwaarts af-

gezonden, doch tevens de uitvoering van dezelve

gelukkiglyk en niet zonder blijkbare tusfchenkomst

der Voorzienigheid voorgekomen; waaromtrent wij

het volgende merkwaardig verhaal lezen () : „ Ko-

ningin MARIA, nadat zij met de Froteftanten in

En-

(*) Men zie de acnteekeniiig vnn den geleerden ma-

CLAiNE op MOSHEiii Kerkelijke Gefchiedenis VI. Deel,

Bladz. 138.

Aa 3
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na C. G Efigelaud (Ircngelijk had gehandeld , onderteekenJe

,

Jaans 7 ju 1j£j ]gg[^{. yjiji j^jjfg regerinff, eenen Lastbrief,
lot 1552

ö ö» »

„«.,.,_« om met hen in Ierland denzelfden weg in te flaan;

ten einde zulks met te meer kracht ten uitvoer te bren-

gen, benoemde zij zekeren Dr. cole tot eenen der

Geiastigden. Yitzt Doctor met zijnen Lastbrief, op

zijne reize, te Cheiter gekomen zijnde, maakte de

Burgemeester dezer fliad, gehoord hebbende, dat

hare Majefleit eenen Bode naar Ierland had gezon-

den, en zelf der Kerke genegen zijnde, zijne op-

wachting bij ditn Doctor, die, onder het fpreken

met ditw Burgemeester, uit een' Reiszak een lederen

beurs te vooifchijn bragt, er deze woorden bijvoe-

gende : Hier is een Lastbrief, welke de Ketters in

Ierland, ( dus noemde hij de Protedanten , ) zal

geesfelen. De goede vrouw van het huis, eliza.-

BETH EDMONDS genaamd, die den Protedantfchen

Godsdienst was toegedaan, en insgelijks eenen Broe-

der had van denzelfden Godsdienst, john edmonds

genaamd, te dier tijd Burger te Dublin, werd van

des Doctors woorden grootelijks aangedaan ; doch

haren tijd afwachtende, terwijl de Burgemeester af-

fcheid nam , en de Doctor hem naar beneden uit-

geleide deed , opende zij de beurs , nam er den

Lastbrief uit, en leide een (luk papier in de plaats,

E^et een fpel kaarten daar in gewonden, waar van

klaver- boer de hovende lag. De Doctor weder in

zijne kamer gekomen zijnde , en geen vermoeden

hebbende van hetgeen er gebeurd was , pakte de

beurs weder in als voorhe£U. ï)t\\ volgenden dag

ver--



G E S C IJ I E D E NM S. 375

vervolgde lü? zijne reis tot aan den zeekant, en na C, G,

wind en weder hem eunflig zijnde, zeilde hij naar |ï'J""i5i7.

.
(^ot 1552,

ïerlond^ en zette den yden October des jaars 1558 .

te Dublin voet aan land. Vervolgens in het Kas-

teel gekomen zijnde , werd hij van Lord fitz -

WALTERs, toenmaals Stedehouder van het Koning-

rijk, ontboden , om voor hem en den geheimen

Raad te veifchijnen. Nadat hij binnengekomen

was , en eene aanfpraak had gedaan , de redenen

van ziine komst openleggende, gaf hij de beurs aan

den Stedehouder over , die dezelve hebbende laten

openen , opdat de Geheimfchrijver den Lastbrief

mogt lezen , werd er niets anders in gevonden dan

een fpel kaarten, waar van klaver- boer boven lag.

Dit ontzettede niet alleen den Stedehouder en den

Raad, maar ook den Docor, die hem verzekerde,

dat hij eenen Lastbrief had gehad, doch dat hij

niet wist, waar dezelve gebleven was. De Stede-

houder gaf hem hier op ten antwoord : Bezorg ons

eenen anderen Lastbrief, wij zullen middekrwijl

de kaarten verfchieten. De Doctor, in zijnen geest

onifteld, vertrok, en keerde naar Engeland terug;

aan het Hof gekomen zijnde , verkreeg hij ecnea

anderen Lastbrief; doch terwijl hij aan den zeekant

op een* goeden wind wachtte, kreeg hij tijding,

dat de Koningin overleden was. Dit was het be-'

houd der Proteftanten in Ierland!''*

Koningin elizabeth fchepre zoo veel genoegen

in dit geval, hetwelk hanr door fitz-vvalters,

bij deszelfs terugkomst in Engelar.d ^ verhcald wc^A^

dat
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ra C. G. dat zij om de gemelde elizabeth edmonds zond^

Jaarisi/. ^jg^ Mans naam was mattershead , en haar ,
tot 1552, , ..,/., - ,1 , .j

., zoo lang zij leefde, een jaargeld toeleide van 40

Ponden Srerling?.

De Hervorming is vervolgens in Ierland, door

Koningin elizabeth , op dezelfde wijze , als in

Ej7gelat:d, ingevoerd en vasïgefteld.
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