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GESCHIEDENIS
DER

KERKHERVORMING.

EERSTE AFDEELING.

CESCIIIF-DENIS DER KERKHERVORMING IN HET BEGIN DER

ZESTIENDE EEUW, TOT AAN DEN VREDE VAN PASSAU.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Kerkhervorming in Hongaryen

,

Zevenbergen en Polen.

Ue Hervorming, welke in de landen, van welke na C. G.

wij tot hier toe gefproken hebben, de overhand Jaarisi/.

kreeg, zoodat de leer der Hervormers de openbare '

Godsdienst van het Volk en den Staat geworden Hervor-

is, uitgezonderd Frankryk , breidde zich tot meer ïï'"^^^"-
Hongarye

gewesten uit , in welke zij wel fomtijds groote voort-

gangen maakte , doch nimmer de overhand heeft

kunnen verkrijgen , bij voorbeeld , in Hongaryen en

Polen' y in fommige andere landen werd zij zelfs ge-

Herv. IV. A heel-
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na C. G. heellijk onderdrukt , zonder eenigen opgang te kiin-

jaari5i7.
^^^^ maken, zoo als in Bohemen. Italië en Spanje,

tot 1552.
' ^ '

___ Wij willen thans kortelljk hare Gefchiedenis in deze

landen befchrijven , en eenen aanvang maken met

Hongaryen , Zevenbergen en Polen.

De Wal- Lang voor dat de verlichting in den Godsdienst
denzeii

jjg duisternis van onkunde en bijgeloof, welke Eu'
verfprei-

den daar ^^pa bedekte . begon te verdrijven , was Hongaryë

deeerftc reeds met eenige ftralen van dat licht begunftigd.

dieniVige
Verfcheidene IValdenzen waren, om de vervolgin-

verlich- gen , welke zij in hun vaderland moesten dulden

,

""^*
te ontwijken , naar Hongaryë gevlugt , en hadden

hunne kundigheden van den Godsdienst derwaarts

medegebragt ; de Husfiten deden hetzelfde , toen zij

,

in de XVde eeuw , zich in vele plaatfen van Hon^-

garyë kwamen nederzetten ,• fclioon dezen , door de

hevige vervolgingen van Keizer sigismund , die te-

vens Koning van Hongaryë was, fpoedig verdreven

werden; evenwel bleef het zaad, door hen ge-

ftrooid, in veler harten overig, en het was dus niet

te verwonderen, dat, wanneer luther het werk

der Hervorming begon te ondernemen, zijne fchrif-

ten in Hongaryë en Zevenbergen gebragt , gretig-

lljk ontvangen en met ijver gelezen werden (*).

Men

(*) In het jaar 1710, is zonder nanm des Schrijvers

een werk in het licht gegeven, onder den titel: Hifioria

diplomntka de Statu Religienis Eiiangelicae in Hiinga-

ria, hetwelk hier verdient geraadpleegd te worden. In

het jaar 1728 heeft f. a. lampe te Utrecht uitgegeven

Pauli E. Hifioria Ecclcfiae Rcformatae' in Hungaria et

Tran-
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Men vindt reeds in het jaar 152 1 gewaagd van na C. G.

lieden, die de leer van luther in Hongary'è om- ï^^^^^'^*

helsd hadden , en in het jaar 1522 predikte zekere
'

AMBROsius , een Sikzier, en zekere ceorgius, uit de Eerftebe-

Orde der Predikheeren , tegen het Pausdom , vvor- |g° ^^J_
dende daar in openlijk onderfleund door den Graaf vorming

MARKUS PEMPHLiNGER, die de zuivcre leer uit lu- i^^onga-

rye.
THERS fchriften had leeren kennen. De geftrenge

Plakaten van lodewyk II, Koning van Hongarj'è

en Bohemen , op aandrijven der Geestelijkheid , reeds

in het jaar 1523 tegen de zoogenoemde Lutherfche

Ketters, en de vervolgingen tegen hen en tegen de

Boeken van luther, die ten vure gedoemd wer-

den, konden de drift naar een zuiverder Christen»

dom niet beteugelen. Vele jonge lieden , die zich

aan den dienst van het Euangelie wilden overgeven,

maar ook anderen, die zelfs van Adel waren, be-

gaven zich naar de Hoogefchool van IFtttenberg ^

om LUTHER en andere Hervormers te hooren. On-

der dezen wordt met meer anderen geteld marti-

Nus CYRiAKus , die naderhand de eerde Leeraar

van Leutfchau geweest is. Een bijzonder geval,

hetwelk verhaald wordt, het zij dan waar of ver-

dicht , bragt veel toe , om aan de Euangelifchen

moed in te boezemen. Wanneer de Boeken van lu-

ther in eene aanzienelijke ftad op de openbare markt

verbrand werden , werd een Hoogduitsch Pfalmboek

door de hevigheid der vlammen midden uit het vuur

op-

Tranfljlvania , om van bonfinius Hijloria Hungariae

en anderen niet te fpreken.

A a
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ira C. G. opgeheven en viel met zulk een. geweld op den ge-

J^^'"^5i7» fchoren kruin van den daar toe afffevaardijiden Gees<»'
tot J552. ^ ^

r telljke neder, dat het hem eene groote wonde aan

het hoofd toebragt, waar aan hij kort daarna ftierf.

Hoe het zij, niettegenftaande het banvonnis, doos

den Aartsbisfchop van Gran uitgefproken , en het

befluit van de Rijksvergadering bij Pest, in bet veld

Rukos in het jaar 1525 gehouden, om de Euange-

lifchen uit te roeijen en op den brandftapel te bren-

gen, nam het getal der Hervormden dngelijks toe,

en er werden verfcheidene gemeenten zoo in Oppers

als Neder - HotJgaryë gedicht, tot welke vele Edelea

en zelfs Grooten of Magnaten van het Rijk over-

gingen. Te Buda of OJfen werd het werk der

Hervorming met ijv«" doorgezet door simon gry-

NEus en viTAS wiNSHEMius , Opzieuef van de School

en Boekerij aldaar , die van daar verdreven zijnde

,

naar Dtiitschland zijn teruggekeerd, gryneus was

in de gevangenis geworpen, maar door den Adel

van Hongaryë in vrijheid gefield; hij was daar na

Hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Bazel, gelijk

WINSHEMIUS Hoogleeraar in de Griekfche Taal te

Wittenherg,

Staat van Koning lodewyk, gedurende wiens \tvt\\ de ver-

denGods- yolging met alle hevigheid bleef aanhouden , fiieu-
dienston^ ,? , .

derde velde m het jaar 1526 in den ongelukkigen veJdflag

Koningen van Mohacz , en liet het Rijk in eenen ' ellendigen

I^'^^'-'l^,!, toeftand. Ondertusfchen was deze omftandisheid
CU FtRuI- -

KAND. voordeelig voor de zaak der Hervormden. Velen

van den Adel, overwegende, dat de Geestelijkheid

zich met de rijksgoederen vetmestte, terwijl zijniets»

voor
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voor het algemeen welzijn verrigtten,.meenden , dat m"C/Gi'

het thans de regte tijd was , dewijl er vele Bis-
''^'^J^JJ*

fchoppen , die het leger verzeld hadden , op het — _.

fiagveld gefneuveld waren , om tot
' de Hervormden

over te gaan , tevens in hope , dat zij des te lifter

van de zoogenoemde Geestelijke goederen meester

zouden worden. Velen van de aanzienelijkfte ge-

flachten deden thans belijdenis van den Hervormden

Godsdienst; petrus ferini. Heer van het diftrict

van ^grië, een vermogend en rijk man onder de

Magnaten , omhelsde met zijne geheele familie de

nieuwe leer; ook liet de bovengemelde Graaf pem-

PHLiNGER in zijn Graaffchap het zuiver Euangelium

openlijk en vrij prediken.

De weduwe zelve van den laatst overledenen Ko-

ning, MARIA, Zuster van Keizer karel V, na-

derhand Gouvernante der Nederlanden , had ook

eenige kennis van het Euangelie gekregen , door toe-

doen van haren Kapellaan of Hofprediker
, jan

HENCKEL, en zelfs, op zijn aanraden, de fchriften

van LUTHER gelezen, zoo dat men naauwelijks kan

twijfelen, of zij zou haren Gemaal, indien hij lan-

ger had blijven leven, gunftiger gedachten, omtrent

de Hervormden hebben ingeboezemd.

JOANNES VAN ZAPOLYA, (SEPUSIüS,) PHnS Of

Waiwode van Zevenbergen , door fomraige Honga-

ren tot Koning verkoren , liet wel , om aan de

Roomschgezinden genoegen te geven , in het jaar

1527 een hevig Edict uitvaardigen tegen de Her-

vorming, door iietwelk al de voorgaande Edicten

yan Koning lodewyk , ten zelfden einde gegeven

,

As be-



6 KERKELIJKE
ni C. G. bekrachtigd werden , doch dit Edict werd niet ten

J""'5i 7' uitvoer gebragt , alzoo hij door ferdinand van
lot 1552.

13 o » J

,
Oostenryk , Broeder van Keizer karel V, over-

wonnen en genoodzaakt werd naar Polen te vlug-

ten; wordende het bewind over Zevenbergen aan

ale::ius bethlen in handen gegeven, een' man

van een gematigd karakter, en afkeerig van alle ge-

weldige middelen in zaken van Godsdienst; gelijk

hij zich ook , hoewel vergeefs , beijverde , om de ge-

fchillen bij te leggen en de Roomschgezinden tot

meer Christelijke gematigdheid te bewegen.

Geloofs- De voornaarafte fteden, in welke de Hervorming

aaV^Ko-^
opgang maakte, waren de vijf vrije (leden in Opper-

ning FER- Hongary'è : Kasfau , Leutfchau , Eperies , Herman-
DiNAND a^^i gn Leuventz^ bij welke zich vervolgens het
ovcrsclc-

verd.
Graaffchap van Saros voegde. Deze fteden lever»

den in het jaar 1530 een Geloofsbelijdenis, beftaan^i

de in XX artikelen, over aan den Koning ferdi»

NAND I.

Doch de onttroonde Koning joannes van za-

POLYA, zijne toevlugt genomen hebbende tot den

Tiirkfchen Keizer soliman, had zich, door des-

zelfs bijftand in het Jaar 1529, eenigzins herlleld.

Dit gaf aan fommige Bisfchoppen en andere voor-

ftanders van den Roomfchen Godsdienst zoo veel

moed, dat zij, hunne onverdraagzaamheid den feu»

gel vierende, de Euangelifchen op nieuw ontrust-

ten, en hen fomtijds met veel geftrengheid behan^

delden. —
Nieuwe Terwijl te Parakin te gelijk met eene nieuwe
vervol-

j^^j.^ Q^}^ ggj^g doorluchtige School gefticht werd

,
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door PETRUS PAREiNYi, in het jaar 1532, ondernam na C. G.

STATiLius , Bisfchop van Stoel -Weisfenburg, een J^^'^*^'^*

man van eene Epikurifche levenswijze , eene ver- -

volging tegen de Hervormden, doch niet lang daar

na gaf hij , onder vreefelijke gewetensknagingen

,

den geest. Onder de genen, die ten dezen tijde

wel het meest te lijden hadden , was matthias

DEVAi , een zeer werkzaam en godvruchtig man ,

die verfcheidene werken gefchreven heeft , en om
zijnen uitmuntenden ijver en aan zijn vaderland be-

vvezene dienften , de luther' van Hongary'é ge-

noemd is geworden. Tweemalen werd deze devai

in de gevangenis geworpen , eens te Off'en , en eens

te Weenen^ hier hield hij een mondgefprek over den

Godsdienst metPABER, Bisfchop van Konflam (*);

na lang zitten , in de geftadige verwachting van eenen

wreeden dood, werd hij eindelijk nog verlost.

Terwijl devai het Euangelie in Hongarye pre- honter

dikte, verriglte joannes honter datzelfde werk P^^ï'^''

in Zevenhergen , alwaar hij op zijne eigene kosten gelie in

eene Boekdrukkerij aanleide, en eene menigte Boe- Zeven-

beri^en.
ken , nuttig voor de Wetenfchappen en de bevor-

dering der Hervorming in het licht gaf. Hij was

de eerfte Hervormde Leeraar te Kroonflad^ door de

Overheid dier plaats beroepen in het jaar 1533

,

welke de Hervorming van die landftreek aan zijne

zorge aanbetrouwde. Ook kweet hij zich in de-

zen post met zoo veel ijver en voorfpoed, dat de

Pfmfes ELIZABETH , wcduwe van joannes van

ZA-

(*) Men vindt dit gefprek bij lampe /. c, p. 71.

A4
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na C. G. ZAPOLYA , die in het jaar 1540 overleden was, in

Jaari5i7. Zevenbergen gekomen, met verwondering zag, dat

^. de Euangelifche Godsdienst bijna overal aangenomen

,

en door het ganfche land gevestigd was. Aange-

zet door MARTiNUSius , Bisfchop van faradin ,

poogde zij wel dezen voortgang te fluiten , maar

vruchteloos. Een Rijksdag belegd zijnde te Klaus'

ftad^ in het jaar 1543, werden die van Kroonftad

voor denzelven gedaagd, om zich wegens de ver-

andering in den Godsdienst gemaakt te verdedigen

,

waar op, door den aandrang van de Raden der

Vorstin , een mondgefprek volgde tusfchen de

Roomschgezinden en de Afgevaardigden van Kroon-

ftad , hetwelk zeer tot nadeel van de zaak der

Roomschgezinden uitviel , terwijl alle de Sakfers ,

die in grooten getale in Zevenbergen zich gevestigd

hadden, in het jaar 1544 de Hervorming omhelS'?

den en openlijk beleden.

Eerfte In het volgende jaar 1545 hielden de Euangeli-.

Sijnode f^hen hun eerfte Sijnode te Medi'è^ eene (lad van
der Her-

vormden Zevenbergen^ door Sakfen bewoond, alwaar zijden

in Zeven- Godsdienst regelden ,- onderteekenende allen de Augs-

^ ' burgfche Geloofsbelijdenis , en verklarende zich aan

de Sakfifche Kerkgebruiken te willen houden. In

hetzelfde jaar werd ook ecne Sijnode gehouden van

de Hervormden, die zich vereenigd hadden met de

leer der Zwitferfche Kerken , in de ftad Erd'ód on-»

der de befcherming van gaspar dp.agfy, hier werd

eene Geloofsbelijdenis ontworpen, vervat in XII ar-

tikelen. Deze aanzienelijke man gaspar dragfy,

die door matthias devay tot de leer der Her-

soimp
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vormden was overgebragt , had reeds federt het na C. O*

iaar i<^i aan hen vrijheid verleend in züne fteden l^^'^^S^T'
j -jj •>

.

"
tot 155a.

Fryhely en Erd'ód. Doch in het jaar 1549 werd -

een algemeen Sijnode der Hervormden gehouden te

7ör»(« , hetwelk men meent de iïad Teineswar te

zijn, op welk Sijnode dertien artikelen werden vast-

gefteld, betrekkelijk den Herderlijken dienst, 'gelijk

in het volgende jaar 1550 anderen omtrent het be-

zoeken der gemeenten. De Hervorming had ook

reeds groote voortgangen gemaakt in die gedeelten

van Hongaryë, welke aan de Heerfchappij der Tur-

ken onderworpen waren (*). Insgelijks getuigt bu-

CERus (t), dat er te zijnen tijde vele gemeenten

in HoMgary'è waren , welke met de zuivere leere

van CHRISTUS ook tevens de zedeleer van het Eu-

angelie aannamen en godsdienftig beoefenden.

Bij den aanvang der Hervorming , in Hongary'ê De Zwit-

en Zevenbergen^ was, gelijk wij gezien hebben ,
^^'"'(^'^'^'^^'^

het Euangelie aldaar zonder onderfcheid gepredikt bergfche

door Leeraars van de Augsburgfche geloofsbelijde- JeerneenK

nis , en door anderen , die der Zwitferfche belijdenis
J",;; en"|^

waren toegedaan , fphoon het getal der eerften wel venber-

het grootfte was. Onder de laatften worden echter
^'^'^

t^ ,^ overhand,
reeds voor het jaar 1530 geteld joannes PR^iiDi-

CATOR, en siMON GRYN^us, die te Ofen geleerd

heeft, en matthias devai , van wien wij reeds

gefproken hebben , die insgelijks reeds van het jaar

• 1530

(*) Dit blijkt uit eenen Brief van MiCHAè'L stauini,

die zelf daar ijverig werkzaam was, bij lampe 1, c,

(f) Z)^ regno Chrhti Cap. IV.

As
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naC. G. 1530 af, of zelfs al vroeger, in de Hervorming dor

Jannsi/. Kerk te Off'en werkzaam was, en steven tzege-
toc 1 552.
^. DIN. Sedert het Jaar 1550 waren de Euangelifchen

zelfs in veel naaiiwer gemeenfchap met de Zwitfets

gekomen , zoo dat vele aanzienelijke perfonen der-

zelver leer openlijk beleden, gelijk, behalve de ge-

noemden, ook PETRUS MYLIUS en MARTINUS KAL-

MANCHEY. Dan terwijl het getal der Gereformeer-

den dus, op eene buitengewone wijze, toenam in

Zevenbergen , verwekte zulks bij hunne broederen

van de Augshurgfche Belijdenis nadenken, waarom

het Sakfifche Sijnode te Kroonfiad in het jaar 1552

eenige Canons vastftelde voor den Katechismus van

LUTiiKR, en de Smalkaldifche punten, en voor de

Augshurgfche Belijdenis en derzelver Apologie of

verantwoording , ook verzochten zij , in het jaar

1558 de Godgeleerden van Wittenherg om raad

,

welke hun niet geweigerd werd. franciscus stan-

CARUS, die het omtrent de leer van het avondmaal

eens was met de Hervormden , deed hunne zaak

echter merkelijk nadeel, door zijn gevoelen, dat

CHRISTUS alleen Middelaar is naar zijne msnfchelij-

ke natuur, hetwelk hij omtrent het jaar 1553 in

Hongaryê en Zevenbergen verfpreidde , gelijk wij in

het vervolg zien zullen.

Vrijheid Echter werd de zaak der Hervorming op eene

van gods- uitnemende wijze gefchraagd , toen Koning ferdi-
dienstden t j j • 1 • i

Hongaren NAND I. raadzaam vond in het jaar 1555, de

toege- vrije oefening van Godsdienst toe te flaan aan de
ftaaii.

boven reeds gemelde vijf vrije (leden van Opper'

Hongary'é , en aan dertien van het Graaffchap

Sce.
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Scepus ^ en aan andere (leden in Neder - Hongaryë , t^^ c G.

als ook aan de Grooten of Magnaten van het Rijk. [a^nS'?.

Waarop vervolgens in eene Sijnode door de Her-
'

vormden in de jaren 1557 en 155S gehouden , eene

belijdenis werd opgefteld en ingevoerd , welke Lil

(lellingen bevatte , en die voor de algemeene ge-

loofsbelijdenis der Kerken van Hongary'è gehouden

wordt. — Nogtans bleef de eendragc tusfchen de

Euangelifchen en Hervormden doorgaans volharden,

zoo zelfs dat de leerlingen in de Godgeleerdheid,

der Gereformeerde Kerk, die zich naar Duitschland

begaven , om hunne letteroefeningen aldaar op de

ééne of andere Univerfiteit voort te zetten , aan die

van Wittenberg de voorkeur gaven. Doch , door

de Godgeleerden daar ter riaatfe, in het jaar 1590,

wat onvriendelijk behandeld zijnde, verlieten zii de

univerfiteit van Wittenberg , en begaven zich naar

die van Heidelberg , hetwelk tot eenige verkoeling

tusfchen de beide Kerken aanleiding gaf. De Lu-

therfchen hadden echter in een en ander Sijnode,

ook eene Geloofsbelijdenis naar het (lelfel der Sakfifche

Kerken tegen de Sacramentarisfen , gelijk men de

Hervormden noemde , ontworpen, In het voorbij

gaan teekenen wij hier aan , dat de plegtige Ge-

loofsbelijdenis der Hervormde Kerken in het jaar

1562 op nieuw het licht zag, welke vervolgens in

Zevenbergen en Hongaryê aangenomen , en zelfs

van vele Sakfers goedgekeurd werd.

In Zevenbergen verleende de Vorst jansigismund, Gods-

in het jaar 1563, bij openbaar placaat dezelfde vrij-
dienst

heid van godsdienstoefening, als aan de Hongaren
^l^'^^Qsm*

was gen.
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m C. G. was toegedaan. Koning maximiliaan , ook Duitsch

Jaari5 '7- Keizer , Zoon van ferdinand , fchonii aan de
tot I^^2
,

bergfleden van Hongaryè deze vrijiieid , volgende

daarin zijnen ftelregel : ,,dat de Vorden over de

„ligchamen der menfchen kunnen gebieden, maar

„dat het alleen Gods zaak is , over de gewetens

5, te heerfclien."

Opfchud- De Hervormden , ten einde hunne overeendem-
dingen,

-^^^-^g tg verklaren met andere buitenlandfche Ker-
öoor de °

Uiiitaris- ken, namen plegtig, in het jaar 1566 de geloofsbe-

fen ver-
Jij Jen is van Genere^ de Zm'iferfcke. en ook de N'e-

wekt. j j ->

derlandfche aan. Doch hun voorfpoed, bijzonder

in Zevenbergen , werd eenige jaren lang ongelukkig-

lijk geftoord , door toedoen der Unitarisfen , van

.

welken op hunne plaats zal moeten gefproken wor-

den, aan wier hoofd georgius blandrata was,

een Geneesheer, die, federt het jaar 1563 door jan

siGisiMUND , Prins van Zevenbergen , gebruikt werd

,

om hem , voornamelijk in kerkelijke zaken , met

zijnen raad te dienen. De gunst, welke blandra-'

TA ten Hove had, delde hem in daat, om fran-

cisKus DAViDis , die tot hier toe onder de Her-

vormden zeer geacht was , tot de partij der Unita-

risfen over te halen , en verder zoo veel uit te

werken, dat deze Vorst zelf, na verfcheidene on-

derhandelingen en gefprekken, tusfchen de Euange-

lifchen en de Unitarisfen gehouden, zich openlijk

voor de laaiden verklaarde , eii tot derzelver ge-

meenfchap overging. Doch er zal , in het ver-

volg , gelegenheid zijn , om van de Unitarisfen ,

Socinian^n en nieuwe Arianen te fpreken.

Hier
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Hier teekenen wij alleen aan , dat in het Sijnode oa C. G,

van Scikzoe in het jaar 1568 , in hetwelk het on- ïa^nsiz*
^

tot 1552.
gezuurde brood en de ouwel in het avondmaal _

afgefchaft , en met gewoon brood veranderd is

,

onder anderen ook deze ftelling ter overweging en

bepaling werd opgegeven : „ Dat de H. Schrift

,,den eenen waren God, uit hoofde van drie onder-

„fcheidene en zelfbeftanelijke, eeuwige eigenfchap-

5, pen, als ook wegens zijne huishoudingen en open-

„ baringen, Ehheim noemt, dat is, drie, die ge-

„ tuigen, Vader, Zoon en Heilige Geest." Ook

noemden zij Christus en den H. Geest: „ De

„dadelijk, op en in zich zelve bellaande magt, wijs-

,,heid en liefde des Vaders;" uit welke gezegden

men over hun geloof omtrent de Dricënheid eenig-

zins kan oordeelen. In dat zelfde jaar werd ook

een Sijnode te Casfau gehouden , in hetwelk de

ftellingen van lukas ĝrien[is ter tafel gebragt en

vvederlegd zijn geworden , ook ftelde dat Sijnode

eene regtzinnige belijdenis van de Drieëenheid op.

De gemelde lükas Agrienfis , bij zijne gevoelens

volhardende , werd in de gevangenis geworpen , in

welke hij vijfjaren gevangen bleef, tot dat hij, op

zijne belijdenis van het regtzinnig geloof, in vrij-

heid gefteld is geworden.

In het jaar 157a leed de Hervormde Kerk in Voor- en

Zevenbergen een groot nadeel door den dood van "^deelige

, lotgeval-
twee uitmuntende mannen steven szegedini (*) len der

en Hervorm-

(*) Zijne levcnsbefchrijving flaat in het VI deel van
,^gJJiJgj.f

^'

het Scrinium Amiq, van gerdes. gen.
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na C. G. en petrus melius , maar daartegen had zij mer-

Jaar!5i7, j^elijlj gewonnen, door de verkiezing van steven
tot 1552. . , .

BATHOUi m het jaar 1571 tot opvolger van joan

siGiSMUND , die overleden was. Deze Vorst ver-

dreef de Socinianen en Artaanschgezinden , welke

JOAN SIGISMUND (lecds bcgundigd had , van zijn

Hof , alhoewel hij daartegen de Jefuiten in zijn

land toeliet, doch zonder aan hunne opflookingen

en die der Monniken , om de Hervormden te ver-

volgen , gehoor te geven , zeggende : „dat hij Vorst

5, was over volken, maar niet over de confcientien

;

„ dat God drie dingen voor zich behouden had

,

„ iets uit niet te fcheppen , de voorwetenfchap van

5, toekomende dingen, en de heerfchappij over het

„geweten. " Waarmede een ander gezegde van

dezen Vorst, toen hij Koning van Folen was ge-

worden , overeenkomt , hetwelk hij aan den Bis-

fchop van Olmuts gaf: „dat de Christelijke Gods-

,, dienst den dood onderging maar niet aandeed;

„dat het eene allerzwaarlle misdaad was, over de

„ gewetens te willen heerfchen , alzoo dit was , God

j,van den troon te flooten.'* Onder zijn bertuur

rigtten de Jefuiten in Zevenbergen het eerst hunne

kollegien op, te Klausjiad en Stoel-Wetsfenburg , in

het jaar 1585, ook beval hij hen, op het einde

van zyn leven ten fierkfte aan , aan zijnen opvol-

ger SIGISMUND BATHOR , die Hogtans , niettegen-

ftaande hij erkende, zijne opvoeding, onderwijs en

vele andere weldaden aan de Jefuiten verfchuldigd

te zijn , in het jaar 1589 , op aandringen der Stan-

den van zijn land , hen gebood , binnen den tijd van

veer-
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veertien dagen zijne landen te verlaten. Welke na C. G;

ftrengheid den Tefuiten overkwam, om hunnen ge- I^"^5ï7«
^ , ,. ,

tot 1552.
weldigen ijver om hunnen Godsdienst voort te plan-

ten, en om hunne onrustige bewegingen, uit welke

men voor den val des gemeenen lands bevreesd werd.

Het was insgelijks voordeeiig voor de zaak der

Hervormden, dat andreas dudith, Bisfchop van

Vijfkerken^ die in naam der geestelijkheid van Hon- ^

gary'é de Kerkvergadering van Trente heeft bijge-

woond , zeer tot gematigdheid overhelde , en bij

verfcheidene gelegenheden blijken gaf, dat de leer

der Euangelifchen hem niet grootelijks mishaagde,

zoodat door zijnen" invloed de gemoederen van vele

Rooraschgezinden tot zachtheid geleenigd wierden,

CASPARUS CAROLi , ecH Hongaar en Kalvljnsge-

zinde god^'eleerde , bewees der Hongaarfche Kerk

een' voortreöl^Uiken dienst, door het vertalen van

den Bijbel in zijne moedertaal, welke vertaling na-

derhand door ALBERT MOLNAR is nagczien en

meermalen in druk is uitgegeven.

Doch de rust der Kerken van Zevenbergen en

Hongary'è werd kort daarna weder gelloord door

de woelingen van fommigen Liitherfchen , die de

leer der Ubiquiteit of Altegenwoordigheid van je-

züs ligchaam beweerden , van welke twisten in

het vervolg. De voornaamften van deze onrustfto-

kers waren gregorius scultetus en georgius

MUTAKOSi , naderhand Superintendent der Luther-

fchen in Neder • Hongary'è. Zelfs werden de Hon-

gaarfche Studenten , die van dit gevoelen verfchilden,

op last van den Vorst , en door toedoen van ae-

GI-
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hfl C. G GIDIUS HLfNNIUS Cn GREGORIUS MYLIUS , Van dfi

Jaafisi? Hooffe Schoul van fVittenberi^ veidreven.
tot I'>'{2

. Eindelijk, werd na velen en grooten tegenftand

Vrijheid der Roomschgeziiiden, zoo met list als geweld, in

d^ensT^
het begin der volgende XVU, eeuw, de godsdienst-*

voor de vrijheid voor de Euangelifchen verzekerd. Het vol-

Hervorm-
gefide moge tot een (taaltje van list en ontrouw

Hongnryë jegens hen gepleegd verftrekken. Op eenen Land«

verzekerd dag te Presburg in het jaar 1604, op welken mat*

THiAS broeder van den Keizer en Koning rüdolf,

voorzat , was alles met eenparige ftemmen behan-

deld, en niets nadeeligs of geweldigs omtrent den

Godsdienst vastgefteld , maar na het vertrek der

Euangelifche Standen , werd er zonder hunne ken*

nis in de befluiten der vergadering een artikel inge-

lascht , waarbij werd vastgefteld , dat geene zaken

van Godsdienst op den Landdag zouden behandeld

worden, waardoor den Euangelifchen de weg werd

afgefneden, om hunne klagten over aangedane be*

leedigingen en mishandelingen in te* brengen , en

die herfleld te krijgen. Keizer rudolf bevestigde

echter dit artikel, tevens de befluiten zijner voor-

zaten ten voordeele van den Roomfchen Godsdienst

gemaakt , vernieuwende en bekrachtigende. De
Roomschgezinden hier door flouter geworden , kwel*

den hier en ginds de Hervormden , ontnamen hun

hunne Kerken , verftrooiden de gemeenten , en ver'-

dreven de Leeraars. De Euangehfchen dus tot

wanhoop gebragt , namen , onder steven bots-

KAY en GABRiëL BETHLEN , huunc toevlugt tot de

wapenen, en bragten het zoo ver, dat, bij den

vrfi»
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vrede te IVeenen in het jaar 1606 geteekend , Kei- na C. G.

zer RUDOLF hun eene volkomene onverbrekelijke la^nsi/.

godsdienstvrijheid toeftond , hetwelk als eene grond-
*

wet des Rijks werd aangemerkt, wordende tevens

alle voorgaande btfliiiten en wetten, hiermede flrij-

dig vernietigd , en bijzonder het bovengemelde Pres-

hurgfche artikel , hetwelk uitdrukkelijk verklaard

werd, buiten de Landdagsvergadering , en zonder

voorkennis of toeftemming der Landzaten bijgevoegd

te zijn. Deze voorregten zijn , in het jaar 1608

niet alleen bevestigd, maar nog vermeerderd, door

Koning watthias , die rudolf was opgevolgd.

Doch , niettegenflaande deze grondwet , heeft het

in volgende jaren aan geene voorwendfels ontbro-

ken , om die voorregten , ten grootflen deele , te

vernietigen en de Proteftanten , met de uiterfle

ftrerigheid te behandelen.

In Polen (^*) heerschte, voor de eeuw der Her* Gefchié^

vorming, de dikfte duisternis van onkunde en bil-
„"^^ ^^"^

°'
- Hervor-

g€loof , evenwel ontbrak het in dat Rijk niet aan ming ia

eenvoudige zielen , die hun heil en zaligheid (lelden Polen.

in

(*) De gefthiedenis der Hervorming van Polen is

befchreven door andr. regenwolscius in zijne Hhtch

ria Ecclefiastica Sclavenicarum Fiovinciarum en wingers-

cius in zijn werk, hetwelk den titel heeft: Historia Ec-

clef. Slav. De Historia Refermationh Polonica van sta-

NisLAUS LLUtENiSKi is eigenlijk eene gefchiedenis der

Uiitarisfen in Polen. Men vindt in de Biblioth. Brem.

Clasf. Vin. ook nog verfcheidene bijzonderheden, die

hier toe behooren,

Herv. IV. B
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na C. G in ^e Goddelijke barmhartigheid en de gehoorzanm*

Jaari5i7 j^^j^j ^n dood van Christus , volgens de vragen
^"'

en voorfleüen , welke bij den Doop en ook bi.] het

naderen van den dood , volgens een aloud gebruik,

liet welk in Polen had ftand gehouden , plagten ge-

daan te worden, hetwelk inderdaad merkwaardig en

een blijk is, dat de grondwaarheden, die bet we-

zen van het Christendom uitmaken, hoe zeer ver-

duisterd , echter nog bij fommigen overgebleven

waren. Vervolgens waren ook eenige leerhiigen

van joANKES Hus, om de hevige vervolging in Bo-

hemen te ontgaan , naar Polen geveken , en bet

licht , hetwelk zij medebragten , hoe gering ook

,

diende, om velen een verlangen naar de hoognoodige

Kerkhervorming in te boezemen. In het laatfie der

voorgaande XV eeuw vond men in Polen reeds een

groot getal Priesters, die aan hunne gemeenten het

avondmaal onder de beide gedaanten, van brood eff

wijn bedienden , en zelfs verzocht de Adel van

Groot-Polen , in het jaar 1500 te Pofen bijeengeko-

men , met ernst en niet zonder bedreigingen , dat

de bediening van het Avondmaal onder de beide

gedaanten door openbaar gezag zou worden inge-

voerd, hetwelk de Bisfchop van Pofen echter met

vleijende redenen verhinderde.

Het gerucht van den grooten opgang , welken

LUTHER en zwiNGLius maakten , in de verkondi-

ging van het zuiver Ruangelie , zich door gan?ch

Europa verfpreid hebbende , deed Paus adriaan

VI. den Koning sigismund, door zijnen Legaat in

Polen waarfchuwen , om naauwkeurig zorg te dra-

gen*
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gen, dat de befmetting der Ketterijen in zijn Ko- na C. G.

ningrijk niet werd ingevoerd. Om aan deze waar- Jaari5i7«

fchuwing te voldoen, gaf deze Vorst in het iaar

1523 een Edict, hetwelk hij, in het volgende jaar

1524 vernieuwde, waardoor het invoeren of druk-

ken van verdachte Boeken zeer ftreng verboden

werd. Doch dit middel werd niet genoegzaam be-

vonden, om het Euangelie buiten het Koningrijk

te houden, alzoo er in het gemelde jaar 1523 en

de volgende, in Po/en reeds eenige vreemdelingen

en zelfs inbcrelingen waren, die de leer van den

waren Godsdienst hier en daar verfpreidden ; in Po'

len en Lithauwen ^ en voornamelijk in het regtsge-

bied van Cracau in Klein - Polen , predikten in het

jiar 154a JOANNES COSMENIUS en laurentiüs

pRASNisius, Hofpredikers van Koning sigismund

AUGUSTUS, de zuivere leer niet zonder goed ge-

volg. Men kon het evenwel voor de jaren 1549 en

1550 zoo ver niet brengen, dat er eigenlijk gQz.eg-

ót Kerken gedicht werden. In het eerfte der twee

gemelde jaren, werd het eerfte Poolfche Sijnode te

Pinczon in het landfchap van Cracau gehouden,

door zeven Bedienaren van het Euangelie.

De j8ö/^^^7«/c/^(? Broeders, die door ferdinand , Eerfie

toen Roomsch- Koning, naderhand Keizer, in het Kerken ia

• 1 Polen 2c*»
begm van den Smalkaldifchen oorlog , uit zijne Sta-

j^j^^j^j

ten verdreven waren, en zich, in het jaar 1548, door de

onder anderen te Pofen in Opper -Polen gingen ne- Pj^^^^"^*

derzetten , deden het eerfte Kerkgeiiooifchap , dat Broeders^

tnet de bijgeloovigheden en wanbegrippen van het

Pausdom niet befmet was, in Polen te vooifcbijii

Ba ko-
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na C. G, komen. Zij zouden daar eene volkomene veiligheicï

Jaarisiy genoten hebben, indien de Bisfctiop van Pofen ^

, door zijn onoplioudelijk aanftoken. Koning sigis-

MUND AUGUSTUS niet genoodzaakt had , om hen

uit Polen te verdrijven. Zij begaven zich dan naar

Pruhfen , alwaar de Hervorming onder den Hertog

ALBERT van Brandenburg reeds in het jaar 1525

begonnen was, volgens de leer van luther, en

alwaar zij wisten, dat ook eenigen van hunne Broe-

deren gevestigd waren. Sommigen evenwel kwa-

men , hunner gezondheidshalve , te Pofen terug

,

daar zij in het jaar 1549 eene gemeente begonnen

te (lichten, v/elke in het vervolg aanzienelijk genoeg

werd, om den naam van de Kerk der Boheemfche

Belijdenis openlijk aan te nemen. Zij hadden aan

hun hoofd matthias sconius als Ouderling, en in

het jaar 1551 verkozen zij tot gewonen Euangeliedie-

naar georgiüs israel. Deze Kerk is als de Moeder

geweest van eenige anderen, die, bij vervolg, in de

naburige plaatfen werden opgerigt,en tot welke vele

InboreUngen, die den waren Godsdienst ter harte

namen , en onder dezen zelfs verfcheidene Rijksgroo-

ten en van den hoogen Adel overgingen ; inzonderheid

wordt hier genoemd de Graaf jacobus ostorogiüs.

Deze had uit het gebied van Cracau met zich ge-

bragt FELix cruciger, die wel het P.iusdom had

verlaten , maar minder kundigheid had van de zui-

vere leere, bij dezen voegde hij franciscus j^tan-

CARUS, en aan dezen betrouwde hij de Hervorming

zijner landen. Het gevolg van zijn vertrouwen op

deze twee mannen was, dat hij van georgiüs is-
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lïAEL en van de vereenigde Broeders, welken zijne na C. G.

vrouw en zuster waren toej^edaan, afkeeri? werd, F^'"'-^*7'«

toen hij ,
gelijk men verhaalt , onverwachts tot het „.

overgeftelde gevoelen overgebragt werd. Op ver-

zoek zijner Gemalin werd er tloor de Broeders op

het Kasteel van Osterog eene Predikatie gehouden,

waarbij ook georgius israel tegenwoordig was,

en waarin matthias erythr^.us het woord deed:

De Graaf, door de Roomschgezinden opgehitst,

begaf zich , in vollen toorn , naar het vertrek der

vergadering, met oogmerk, om dezelve uit een te

jagen , en zelfs zijne Gemalin zijn ongenoegen te

doen gevoelen ; maar bij het inkomen , met een' eer-

biedigen fchrik getroffen , ging hij zitten , en hoor-

de de Leerrede tot het einde toe bedaard aan, met

dien uitflag , dat hij zich van toen af bij de Broe-

dergemeente voegde, en cruciger en stancarus

van zijn Hof verzond. Hij verklaarde naderhand;

dat hij op eens zoo zeer met eerbied voor de vergade-

ring was aangedaan geworden, dat, indien men hem

gelast had: ga onder de tafel of onder die bank

liggen , hij zulks niet zou hebben durven weigeren ,

alzoo het hem was , als of hij voor den Rigterdoel

van God ftond. De Graaf werd dus in het jaar

3553 in de Broedergemeente aangenomen en bleef

derzelver ijverige voorftander tot zijnen dood toe

,

welke in het jaar 1569 voorviel. Van dien tijd af

nam ook de Euangehiche Kerk verb'azend toe in ge-

tal van Leeraren (*). Pg
(*) GERDES heeft ons eene lijst vnn derzelver Opzie-

r.eren gegeven Tom. VI. Scrin. Antiq,

B 5
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rac. G. De Koning sigismund augustus zelf gaf meer-

Jaari5i7. nialen te verdaan, dat hij voor zich zelven van de
tot 1552. . , , T- ,. . r- '

. zuivere leer van het Euangehe niet aiKeerig was ,

fchoon hij nu en dan , op het lastig aanzoek der

Bisfchoppen, Plakaten uitgaf, wier inhoud fcheen

te flrekken, om den voortgang der Hervorming te

verhinderen. Doch deze donkere wolken dieven

fchielijk voorbij; en de Boheemfche Broeders wer-

den gemoedigd , om , ter handhaving van orde on-

der zich, ecnen eerden Opziener of Superintendent

over de Kerken van Opper -Polen aan te (lellen,

waar toe, in het jaar 1557, georgiüs israel ver-

kozen werd.

Hervor- Te zelven tijde , toen de Boheemfche Broeders de

mingvan Gemeenten in Opper -Polen (lichtten, brak het licht
Neder-
Polen eij ^er Hervorming ook in Neder -Polen en zelfs tot

Lithnu- in Lithauwen door, reeds federt het jaar 154a, in-

^^"°
zonderheid door den dienst van franciscus lis»

MANiN van Corfu^ Kapellaan en Biechtvader van

de Koningin weduwe bonna. Moeder van den Ko-

ning siGisuuND augustus, die te Crakau onder-

wijs gaf in de Godgeleerdheid , en vele dwalingen

der Roomfche Kerk aan den dag leidde. Hij had de

fchriften der Sakjlfche en Zwitferfche Hervormers,

met vrucht , doorbladerd , doch wel den meesten

fmaak gevonden in de Ittfiitutiones of Onderwijzin-»

gen in den Christelijken Godsdienst van kalvyn (*),

wel-

C*) Deze zelfde lismanin is naderhand door l^lius

eoaNus en georgiüs blandrata overgehaald , om zich

bij de partij der Anlitrinitariifen te voegen.
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welke hy den Koning zelven hoogeliik aanprees, als na C. G,

een werk, hetwelk niet genoeg gelezen kon wor- I^^^'Sr?»

den. Hij had ook eene menigte leerlingen , die na-
*"

'

derhand onder de Hervormden in den dienst der

ICerke hebben uitgemunt. In het jaar 1554 werd hij

düor den Koning naar Zwitferland gezonden, om
Boeken voor dien Vorst te koopen , en met de

voornaam (Ie Hervormde Leeraars over de zaken van

den Godsdienst in gefprek te treden
; gedurende zij-

ne afvvezenheid beriep maciejowski , Disfchop van

Crakau, franciscus stancarus, van Mantua ^

tot het onderwijs der Hebreeuwfche Taal op d.^ze

School. Deze, die tot de leer van zwinglius

overhelde , bediende zich van die gelegenheid , om
de beginfelen der Euangeliewaarheden zijnen leerlin-

gen in te fcherpen , doch geraakte, om dezen zijnen

ijver, in de gevangenis. Daar uit ontflagen, begaf

hij zich naar de flad Duhresko^ waar hij alle be-

icherming vond , dewijl de Heer dier phats de leer

van ZWINGLIUS ook was toegedaan, stancarus

hield in die ftad eene School , waar uit wel drie-

honderd leerlingen , zijnde voor het meerderdeel

Edellieden, zijn voortgekomen. Dezelfde Leeraar

deed, voordat hij tot zijne bijzondere gevoelens en

dwalingen verviel, nng vele andere zaken ter voort»

zetting der Hervorming in die gewesten. Hij had

tot medearbeider petrus cruciger , die zich na-

derhand, toen STANCARUS met zijne bijzondere ge-

voelens voor den dag kwam , van hem affcheidde ,

en tot Senior of Superintendent der Kerken in

Neder -Polen verkozen werd. Deze hield zich aan

B 4 de
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ni C. G. de leer en wijze van Godsdienst , die in de Kerk te

Jaarisi/. Zurich plaats hadden.
Cot 1552.
. Toen LisMANiN uit Zwitferland terug was ge-

Vereeni- komen , gaf dit gelegenheid tot eene nadere vcreeni-

ioheem §'"^ ^^^" P°<^^f^^^ "^^^ ^^ Zwitferfche Kerken. Nog

fche echter bleef er (leeds eenig onderfcheid tusfchen de

Broede- Hervormden in Opper- en Neder ~ Polen ^ dewiil die
ren met

de lïer- van Opper -r Polen zich hielden aan de leer en Kerk-

Yormden. gebruiken der Boheemfche Broederen^ daar die van

Neder - Polen de Kerk van Zurich volgden. Om
dan voor te komen , dat daar uit geene verdeeld-

heid fproot, die den voortgang der waarheid zou

verhinderen, zochten de welmeenenden der weder-

zijdfche Gemeenten eene ware en wezenlijke vereeni-.

ging uit te werken, georgius jsrael , van wieii

wij reeds gcfproken hebben , was de eerfte , die

zulks ondernam. Men hield vervolgens tot dit ein-

" de eene Sijnode en mondgefprek met de Broeders

van Groot - Pelen te Ckremiek , eene ftad of burgt

van Neder - Polen. Hetgeen in die vergadering

verhandeld was, werd op nieuw in overweging ge-

nomen te Goluchau in Opper- Polen ^ onder het be-

ftuur van den Graaf rafael leczinsky. Eindelijk

werd in de ftad Kosminiek ^ in Opper -Pohn, de

gewenschte vereeniging op duurzame gronden vast-»

gefteld. Sedert hebben de Hervormde Kerken ia

Polen , het zij zij zich aan de BoJieemfche of Zwit*

y^f/c/7^ Geloofsbelijdenis houden, maar één ligchaam

uitgemaakt, en is er tusfchen beider Leeraars, die

over en weder, in Opper- en Neder -Polen, en van

daar ook in Lithauwen, beroepelijk zijn, geen on-?

i^^rfcheid gemaakt. Je^
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Ter bevordering van de Hervorming in Polen nn C. G,

brasit ook de School van Goltbers: in Silezië veel J^'^'S'^.

, :, j. tot 1552.
toe, door den dienst van valentinljs troken-

DORF, die, een navolger van melanchthon, deze Voort-

School 30 jaren lang beftuurde, en in het jaar 1556 |^j'"^. fj

overleden is. Omtrent dezen tijd keerde ook de ming.

edele Pool joannes a lasco, in het jaar 1557,

Weder in zijn vaderland terug, alwaar hij in ver-

fcheidene Kerkelijke Bijeenkomftcn in het gebied van

Krakau tegenwoordig was, en bijzonder ijverde te-

gen STANCARüS en deszelfs gevoelens, a lasco

ftierf in het jaar 1560, wanneer die van Krakau de

Btlijdcnis van Zurich en de Kerkgebruiken van Zu^

rich aannamen , op raad van bullincerus en van

KALVYN.

Ondertusfchen bleven er in Polen nog velen , die Poginj^en

de Augshiirgfche Geloofsbelijdenis aankleefden , en n>jl^.'^f^'

zich ftipt hielden aan de Hervorming, zoo als die Gereibr-

door LUTHER was ingevoerd. De Gereformeerden ,
'"'^'^'"den

die, gelijk wij gezien hebben, ètn band van ver- fchen in

eeniging tusfchen eikanderen naauw hadden toege- Polen.

haald, verlangcicn insgelijks naar eene vereeniging

met hunne Broeders van de Augsburgfche Belijde-

nis; gelijk men er ook onder dezen vond, die met

geen' minder drift hetzelfde begeerden. Dit, voor

al de Poolfche Kerken zoo gewigtig ftuk, werd me-

nigmaal in erndig beraad gelegd, voornamelijk in

Sijnodes, die in de jaren 1557, 1560 en 1567 ge-

houden werden , doch werd een geru'imen tijd

door anderen gedwarsboomd; als evenwel de God-

geleerden van IVittenberg verklaard hadden , dat zij

B 5 de
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a C. G. de pogingen tot deze vereeniging gausch niet af-

Iaar1517.jjey1.jgjj fcheen deze zaak een aunftiffer keer te ne-
lot 1552. . ,

b &
____^ men, en kreeg ook dadelijk haar beflag. De moei-

jelijkheden, welke de twisten met de Antitrinita'

risfen , of zulken , die de leer der Drieeenheid ver-

wierpen , onder welke de voornaamften waren de

meergemelde STANCARUS , georgiüs blandrata,

PETRUS STATORIUS TONVILLANUS , FRANCISCUS

LiSMANiNUS , PAULUS ALCiATus van Milanen ,

VALENTINUS GENTILTS, BERNARDUS OCHINUS, PAU-

LUS ORLACius en anderen, van welke in deGefchie-

denis van socinus breeder moet gefproken worden,

verwekten , deze moeijelijkheden overtuigden beide de

Lutherfchen en Hervormden van de noodzakelijkheid

dezer vereeniging; derhalve, nadat men in de Kerk-

vergaderingen van Pofen en Vilna, die beiden in

het jaar 1570 gehouden werden, alles, zoo veel

men kon, overlegd en geregeld had, werd er, in

datzelfde jaar, te Sendomir (*) , eene algemecne

Sijnode bijeengeroepen, om aan dit goede werk de

laatfte hand te leggen. Bij den aanvang dezer ver-

gadering werd eerst in overweging genomen , of het

niet mogelijk ware te bepalen , welke der drie Ge-

loofsbelijdenisfen , de Boheemfche , de Zwitferfche ,

of de Augsburgfche ^ de beste ware; doch na eeni*

ge redewisfelingen , befloot men met eenparige flem-

men het daar bij te laten, dat een ieder die Belijde-

nis,

(*) De gefchiedenis van deze bijeenkomst en vereeni-

ging heeft jABLONSKY in zijne Hifloria Confenfm Senda-

•mirienfis afzonderlijk bcfchreven.



GESCHIEDENIS. 27

ris , welke hij had , zou behouden ; evenwel vond na c. G.

men goed, daarenboven, tot aljremeen gebruik, eene laar- 517.
^

tot 15 S2.
nieuwe belijdenis op te (lellen, die door allen zou .

kunnen onderteekend worden. Dit gefchiedde ook ,

tot volkomen genoegen van allen, die daar belang

bij hadden. Deze belijdenis , aan welke men den

naam van Confenfus gaf, werd dus niet alleen in

de hooge Kerkvergadering van Sendomir ^ met een-

parige Hemmen , aangenomen , maar ook goedge-

keurd en bekrachtigd in het algemeene Sijnode van

Krakau in het jaar 1573, en in het Sijnode, het-

welk, in dat jaar, te Fofen bijeenkwam, als mede

in het algemeene Sijnode van Crakau^ in het jaar

1576, in dat van Petrikov en vele anderen. Ein-

delijk kreeg de Confenfus, op de krachtigrte wijze,

hare vastftelling in het algemeene Sijnode van Thorn

in het jaar 1595. Niets fcheen dus duurzamer gron-

den te hebben, dan deze zoo wel gevestigde ver-

ceniging. Echter kon ze , in hare volle kracht

,

niet langer ftaande blijven, dan gedurende het leven

van ERASMUS GLIKZENER, den eerflien Superinten"

^ent, welken de Lutherfchen in Polen gehad heb-

ben, en die een man van groote wijsheid en gods-

vrucht was. Na zijn* dood begonnen de banden

van eendragt allengs te verflappen , en werden ein-

delijk te eenemale verbroken , tot dat men in het

jaar 171a bedacht was, om ze weder te herftellen

(Cn toe te halen. Voor het overige werd de belijde-

nis te Sendomir vastgelleld , in de Poolfche Taal

gefchreven, aan den Koning sigismund , op den

ïl'jksdag te Warfchau in het jaar 1572 aangebo-

den.
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m C. G. den , waar op een privilegie van Godsdienstvrijheid

Jaarisiy. ggvolgd is (*).

L_ " In liet Groothertogdom Lithauwen vestigde zich

Hervor- de Hervorming eerst in het Diftrict van Filna, Aoor

Litiffi'u.
toedoen en befcherming van den Vorst nikolatjs

wen. RADZiviL , die de groot'le eerambten in zijn va-

derland bekleed heeft, en door Keizer karel V op

den Rijksdag te Augshurg met het geheele gedacht

van RADZIVIL tot Vorst des Duitfchen Rijks be-

vorderd is. Terwijl hi), als Gezant, in Duitsch-

Imid verkeerde, kreeg hij fmaak in de zuivere leer,

en in het jaar 1553 van daar teruggekeerd, ontbood

hij godvruchtige en geleerde Leeraars uit Polen en

Pruisfen , die hij het Euangelie aan zijn Hof liet

prediken , vervolgens ftichtte hij op zijne heerlijk-

heid Z«/ff//^, eene mijl van Filna, eene Kerk, waar

een groote toevloed van menfchen was, om het

woord van God te hooren, ook werd onder zijn

opzigt het eerfie Sijnode te Filna gehouden in het

jaar iS57' Hij fchonk ook het eerst aan zijne land-

genooten in het Jaar 1563 eene door bekwame

Taalsmannen vervaardigde Overzetting des Bijbels in

het Poolsch. Hy werd in dit alles wakker onder-

fteund door zijne Gemalin elizabeth szidlovies-

KY, eene zeer godvruchtige Matrone. Deze uitne-

mende Vorst overleed in het jaar 15Ö5 , tot des te

grooter nadeel der Hervormden , omdat zijne zonen

naderhand dezen Godsdienst weder verlaten hebben.

Ondertusfchen vervulde zijn Neef nikolaas radzi-

VIL,

(*) Biblioih, Brem. Cl. VIII.
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VIL , gezegd de Roode , gelijk hij de Zwarte ge- na C. G.

noemd werd, zijne plaats in het befchermen der I^J"^^^.

Hervorming, die in het jaar 1584 overleden is, en
,

wiens nakomelingfchap nog tot in onze tijden voor-

ftanders der Hervormde leer heeft opgeleverd.

De Hervorming leed van eerde af veel tegenfland Voor- en

in Folen , van de zijde der Roomschgezinden. In
jotVeval-

het jaar 1539 werd de huisvrouw van een Raadslid len der

te Crakau. katharina genoemd, door den Bis- ^^"^Y^*^'"''
. den 111

ichop ten vuie gedoemd en verbrand , omdat zij de poien.

tegenwoordigheid van Christus in het Avondmaal,

in den zin der Roomfche Kerk, geloochend had,

terwijl men haar valfchelijk betichtte, dat zij de

Christelijke leer verzaakt en den Joodfchen Gods-

dienst omhelsd had, zij leed den dood met vertrou-

wen en een vrolijk gemoed. Men was ook wakker

in de weer, om al dat foort van Boeken, waar uit

men de leer der waarheid kon leeren kennen, te

verbieden , en die goede lieden , die dezelve ver-

fpreidden , zocht men te verdrijven , en hen voor

altijd buiten het Koningrijk te houden. Op aanflo-

ken der Geestelijkheid , gaf sigismund I , Koning

van Polen, in het jaar 1543 een PJakaat uit, waar

bij verboden werd. Boeken tegen den Roomfcheu

Godsdienst uit Diiitschlnnd in te voeren , gelijk aan

de jongelingen, om naar Duitschland te reizen, om
hunne letteroefeningen voort te zetten. Deze Ko-

ning gaf echter vervolgens duidelijke blijken, dat

hij voor zich zeiven van de Hervormden niet afkee-

rig was, terwijl hij hun, in vele gevallen, zijne

befcheiming verleende. De Koning sigismund II

was
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B3 C. G was even eens gezind, waarom kalvyn nan hein

Janri5i7. ^ijne verklarinff van den Brief aan de Hebreen heeft
tot 1552. •'

=> •'

, opgedragen. De Roomschgezinden , door het een

en ander getergd , vertoonden hunne gezindheid bij

gelegenheid der kroning van barbara , Vorstin

RADZiviL , Zuster van nikolaas radzivil den

Rooden, van wien wij boven fpraken, welke Koning

siGiSMUND II tot zijne tweede Gemalin genomen had.

Zij wilden deze kroning niet gedogen , voor dat zij

den Koning een Piakaat hadden afgedwongen , zon-

der medeweten van de Senatoren en Adel , hetwelk

te Crakau ^ in het jaar 1550, werd afgekondigd,

waar bij de Euangelifchen gebannen , en hun de

toegang tot alle eerambten ontzegd werd. Zelfs on-,

dernamen zij , als de Koning naar hunnen zin te

flap te werk ging, en de Adel zich tegen de over-

heerfchende magc der Bisfchoppen verzette, den

Adel den oorlog aan te doen , waar door Polen , in

het jaar 1552, niet weinig ontrust werd. Ten ein-

de zich tegen den Adel en de Hervorming te na-

drukkelijker te kunnen verzetten, verkregen zij van

den Paus eenen Legaat , die in Polen zijn verblijf

zou houden; de eerfte Legaat was federt het jaar

3555 ALOisius LiPOMAN, ceu Venetiaan ^ Bisfchop

van Ferona ^ die door Paus paulus IV derwaarts

gezonden werd. Zoodra deze in Polen was overge-

komen, hield hij eene Kerkelijke bijeenkomst van

Bisfchoppen en Abten, tegen wil en dank van èi^w

Adel, om te overwegen, hoe men den ouden Gods-

dienst best zou mogen bewaren en behouden , te

gelijk gaf hij het eerflie voorbeeld van zijne zucht

tot
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tot vervolging, doende eene Christenvrouw onthoof- na C. G.

den, die befchuldigd werd, eene Hostie aan de Jo- P^^^S^l»

den verkociit te hebben , die dezelve met mesfen ___«

*

hadden doorftoken, en welke gebloed had. Om de-

ze gewaande, maar nooit bewezene misdaad, wer-

den de Joden levende verbrand.

Niettegenftaande dit alles nam de Hervorming

,

omtrent dezen tijd, het jaar 1560, meer en meer

de overhand, dewijl de Koning dezelve begunftigde

en de Senaat zelve voor een groot gedeelte uit Eu-

angelifchen beftond. Zelfs waren er onder de Bis-

fchoppen eenigen , die openlijk genoeg betuigden ,

niet afkeerig te zijn van de zuivere leer van het Eu-

angelie. Dit was oorzaak , dat andere Prelaten zich

de handen gebonden zagen , en de door hen begeer-

de en reeds begonnene vervolging niet konden voort-

zetten; maar, dat integendeel de zaak der Hervorm-

den de overhand had op vele Rijksdagen, op welke

de kwalijkgezinden derzelver veroordeeling zeer gaarne

zouden hebben uitgewerkt. Op den Landdag van

Petrikow ^ gehouden in het jaar 1564, werd hunne

Geloofsbelijdenis door sigismund augustus goed-

gekeurd, en aan allen, die ze getetkend hadden,

befcherming en zelfs aanzienelijke voorregten en vrij-

heden verleend.

Na den dood van sigismund, in het jaar 1572,

werd er eene algemeene Confederatie of verbindtenis

in het jaar 1573 gemaakt tusfchen de Rijksflenden

van Polen en Lithauwen , te dien einde te IVarfchau

bijeengekomen, bij welke zij eene vereeniging vast-

ftelden tusfchen de Roomscbgezinden en Euangeli-

fchen

,
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aft C. G. fchen , ter handhaving en beveiliging van de vrijhei4

Jaarisi;. jej. Landzaten, ook in betrekking tot hetgeen dca

.^
Godsdienst raakte, bepalende, dat onder den naam

van Godsdienst niemand onregt zou gefchieden of

iemand deswegens van eenig eerambt ontzet of ge-

weerd zou worden (*). Deze verbindtenis werd

,

met eenparige toeftemming van al de Stenden, in de

Pacta Conventa , waaromtrent men met hundrik

van y^njOU , naderhand hendrik III, Koning van

Fraiiktyk, toen men hem tot Koning van Po/en

verkoos , overeengekomen was , ingevoegd , en door

hem ook bevestigd, fchoon in het eerst fchoorvoe-

tende en weigerachtig, maar eindelijk daar toe als

genoodzaakt door joannes firlei, Palatijn van

Crakau , die , wanneer de Koning nu (lond ge-

kroond te worden , openlijk verklaarde ,• de kroning

niet te zullen dulden , voordat hij den eed op deze

verbindtenis zou afgelegd hebben. Sommigen voe-

gen er bij, dat de Palatijn met de kroon de Kerk

had willen uitgaan, zeggende: ah gij niet zweert,

zult gij niet regeren, thuanus (f), fchoon hij

van het tegenfpreken van den Palatijn melding maakt,

fpreekt echter niet van dezen eed, maar zegt alleen-

lijk, dat de kroning gefchied is onder belofre: dat

de Koning naar het gevoelen der Stenden befluifen

zou. Ondertusfchen is het zeker, uit de eigene

woorden der bekrachtiging door Koning hen-

drik,

(*) Men leest het opflel van deze verblnitenis in da

Bibl. Brem. L c.

(t) Hifi. Libr. LVII.
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DRiK , dat dezelve dadelijk met eenen eed gefchied nn C. G.

is (). Jaari.517.

HENDRIK, na vier maanden geregeerd te hebben, ^

verliet Polen, om de kroon van Frankryk in de

plaats van den overledenen Koning, karel IX, te

ontvangen. Zijn opvolger in het Koningrijk Polen ^

STEVEN BATHOR , Vorst van Tranpjhani'è of Ze-

venbergen , bekrachtigde de gemelde Confederatie

nog flerker, en onderhield ze heiliglijk , zeggende

tegen de Roomschgezinden , die hem gedurig tegen

de Euangelifchen zochten op te fporen, meer dan

eens: ,, Laat ons hen met vrede laten, zij hebben

„ ons woord , hetwelk wij niet verbreken mogen

!

„ ik ben Koning der Volken , niet der Confcien-

„ tien." Wanneer er te Vilnn bewegingen ontftaan

waren tegen de Euangelifchen , kwam er in het jaar

1581 een Koninklijk Plakaat uit ten hunnen voor-

deele, hetwelk lezenswaardig is. Zijn opvolger si-^

GiSMUND III deed denzelfden eed bij zijne kroning

jn het jaar 1587, om den vrede onder de Disllden-

ten te bewaren. Hetzelfde deed wladislaw IV in

het jaar 1633, en deszelfs opvolger joan casimir

in het jaar 1648. Dus hadden de Hervormden ^in

Polen , gedurende den ganfchen loop der XVIde

eeuw , eenen gewenschten vrede , welke echter ge-

ftoord werd door de verfchillen met de Unitaris-

fen , van welke op hunne pjaats zal gefproken

worden.

Wij moeten hier alleen dit nog bijvoegen, dat de

(*) Deze bekrachtiging (laat in Cl. Brem* VIIL

Herv. IV. C
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na C. G Euatigelifchen in Polen hunne vereeniging , weïïc*

Jaarr5i7 2ij met elkander hadden aaneesaan op den Landdag
toe 1552.

13 o r ö

,
te Warfchau in het jaar 1578, ook poogden fmake-

lijk te maken aan de Gemeenten in Duitschland

,

fchrijveiide ten dien einde aan de Euangelifche Vors-

ten Brieven, waar in zij te kennen gaven, dat, bij

deze vereeniging, aan elk zijne belijdenis werd vrij-

gelaten , dewijl zij meenden , dat het verfchii in de-

zelve der vereeniging geen nadeel kon toebrengen,

alleen keurden zij af het zitten aan de tafel des U^

Avondmaals', in plaats van hetwelk zij hetzelve

ftaande of knielende ontvingen. Doch zij konden

van de Vorsten niets meer dan goede woorden en

beloften ontvangen ; zelfs gaven eenige ijveraars on«

der de Lutherfchen hunnen afkeer van zoodanige

vereeniging, als niet opregt en duurzaam, met fcher-

pe woorden te kennen. Ook dit verdient nog aan-

geteekend te worden, dat in het jaar 1599 een open*

baar mondgefprek is gehouden te Filna tusfchen de

Euangelifchen en Roomschgezinden , hetwelk zes

uren duurde, doch zonder eenige vrucht, ook werd

er, wegens de kortheid des lijds, alleen gehandeld

over de eerstheid van den Paus.

Staat en Wij begeven ons uit Pokn naar Bohemen^ om te

voort- zien, hoedanig de toeftand der Kerken aldaar, tew
gaiii>- van ..,,,, • .. .tt.. ...
den ge- ^y°^ "^^ Hervormmg, geweest zy. Wy hebben, iii

zuiverden onze Kerkelijke Gefchiedenis (*), gemeld, hoe zicli

,.° ',"•„ daar, onder de vreesfeliike flormen, welke de oorlogen
dienst in ' j 7 c

Bühemen met de Husfiten verwekt hadden , eene gemeente van

zacht-

(*) XIX Deel, Bladz. 418.
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zachtmoediger grondbeginfelen gevormd hebbe, die na C, G.

malkanderen Broeders noemden , en , van hun Ge- Ia"'5i7«

nootfchap bij anderen fprekende. Broeders van de ,

fVet of den Regel van christus, of vereenigde

Broeders^ gelijk zij dan, met den tijd, buiten hun

vaderland, onder den naam van Boheemfche Broe»

4ers , bekend zijn geworden, wordende die genen

van hen, die in Moravi'è hun verblijf, en zich

daar met de gevlugte Waldenzen vereenigd had-

den , Moravifche Broeders geheten. Tn het welge-

regeld Kerkgenootfchap , hetvi^elk zij met elkander

uitmaakten , bleven zij niet alleen van alle gemeen-

fchap met het Pausdom afkeerig, maar hielden zich

ook afgezonderd van die Husfiten , die met het ge-

bruik van den Beker in het Heilig Avondmaal te

vrede waren , en voorheen met den naam Calixtinen

geteekend werden. Zij hadden, over het algemeen,

zeer goede en zuivere begrippen van de leer van

het Euangelie (), en buiten die leer geen' anderen

regel of grondflag hebbende of erkennende, waarom

zij zich Broeders van de Wet of Kegel van Chris-

tus noemden, hielden zij het tevens voor het echte

ken-

(*) j. VAN DEN HONERT heeft, uit hunnc Belijdenis-

fen , die door luther, bucerus, kalvyn, beza, ursi-

Nus, OLEViANus en eene menigte andere Proteftantfche

Godgeleerden zijn goedgekeurd, hunne regtzinnigheid in

het geloof aangetoond in zijne 'Dhfertatio de IValden-

fium , Bohemoriim , et Moravorum fide , religioneque , ach-

ter zijne Oratio de Bohemonim et Moravorinn Ecclefia»

Leid. 1739.

C 2
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na C. G. kenmerk van hunne Broederfchap , dat zij de waaf'
Jaarisi7.

heitl in geloof, hoop en liefde, opregteliik beleef-
tot 1552.

' - '_
r 7 r o j

m den , waarom zy ook alle mogelijke zorg aanwend-

den, dat die Inftellingen , aan welke hun Kerkge-

Bootfchap tot dat einde verbonden was , fteeds on-

derhouden en gehandhaafd werden.

DeBo- Deze Broeders werden , al ras na de opkomst der

Broeders^
Hervorming in Dititschland en elders met veel lof

geprezen bekend, erasmus, die in het eerst geweigerd had,
door de ^^^ ggjj openlijk getuigenis te geven , om redenen

,

mers. welke zijne gewone omzigtigheid hem inboezemde,

prees hen echter naderhand , als de beste en regt-

geaarde Christenen, die zuiks niet waren door kun-

Itige fluitredenen , maar door hun godvruchtig voor-

komen en gedrag , in zyne Voorrede voor het Nieu-

we Testament, ook verdedigde hij hen, in het ver-

volg, tegen jOAN SLECHTA. LUTHER CU andcrcn

gaven hun , bi) verfcheidene gelegenheden , een aller-

loffèlijkst getuigenis , zoo ten aanzien van hunne

leer, als met betrekking tot de goede orde, in hun-

ne Kerken ingefteld, en die ftrenge tucht, welke iti

dezelve onderhouden werd. Hunne Apologie of ver-

antwoording, een gefchrifc, hetwelk zij, ter begeer-

te van aanzienelijke perfonen, hadden opgefteld, om
rekenfchap te geven van hunne leer, en de inftellin-

gen en gebruiken van hunne Kerk , werd zelfs door

LUTHER. in het jaar 1533 met eene aanprijzende

Voorrede te Wittenherg uitgegeven, gelijk hij hunne

Geloofsbelijdenis, welke zij, in het jaar 1535, aan

Koning ferüinand, toen pas aan de kroon geko-

men, hadden overgeleverd, met dergelijke Voorre^

de.
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<3-e, in het jaar 1548, ook deed te voorfchljn komen, na C. G,

Doch Iaat ons de voor- en tegenfpoedige lotge- J*i^ri5i7«

, T j ^ot 1552.
vallen dezer Broederen ordenUjk verhalen, m de

voorgaande XVde eeuw werden zij, van tijd tot Hunne

tijd , hevig vervolgd , zoodat zij menigmaal , in de ^^^
bosfchen en door het gebergte verftrooid, hun ver-

blijf in holen en fpelonken moesten nemen (*). Doch

na het jaar 1471 genoten zij eene tamelijke rust

,

zoodat hunne gemeenten bij uitftek bloeiden en ver-

meerderden , onder de befcherming van verfcheidene

Rijksgrooten en voornanve Edellieden, die hunne ge-

zindte waren toegedaan. Men verzekert, dat zij,

in het jaar 15-20 , meer dan tweehonderd Kerken

bezaten in Bohevjen en Moravi'è. wladislaw ,

Zoon van KAZiMra, Koning van Polen ^ die tot het

jaar 1516 in Bohemen regeerde, «en Vorst van zeer

zachte geaardheid, had hun doorgaans begunfiigd,

hoe zeer de Roomschgezinden van tijd tot tijd bij

hem aanhielden , ora de Broeders te vervolgen. Doch

in het begin der XVIde eeuw het hij zich door hun

gefchreeuw vervoeren, en gaf in het jaar 1503 een

Plakaat uit , waar bij bevolen werd , onderzoek

naar de Broederen te doen, en hen uit de Konink-

lijke (leden te verdrijven en van alle ambten en be-

dieningen te weeren; het gevolg hier van was, dat

fommigen gebannen, anderen in gevangenis gewor-

pen, en ook fommigen ter dood gebragt werden,

Eeni-

(*) Men leze jo. amos cominius Hijïoria Fratrum

Bohemorum en joa. lasitius Hijïoria de Origine et re*

bus gesfis Frairum Bthemicorum.
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na C. G. Eenige Broeders hadden ook gelegenheid gegeven

Jaarisiy. gan hunne vijanden, om hen thans dus te vervol-
tot 1552.
- gen. Daar was , namelijk , onder hen verfchil ont-

ftaan , ©f het een Christen geoorloofd zij , een Over-

heidsambt te bekleeden, het zwaard te gebruiken,

eenen eed te zweeren , of af te vorderen ? fommi-

gen beantwoordden deze vragen ontkennenderwijze

,

en zonderden zelfs zich te Praag tot een bijzonder

Genootfchap af, terwijl zij hunne overige Geloofs»

genooten befchuldigden , dat zij voornemens waren

,

het zwaard op te vatten, en zich zelven met ge-

weld te verdedigen. Dit grepen hunne vijanden aan,

om WLADISLAW tegen hen in het harnas te jagen,

die, naar men verhaalt, bij deze gelegenheid gezegd

zal hebben: IVat^ denken zij ons weder een* ziska

ter baan te brengen'^ ons zullen geene middelen oni»

Inreken ^ om hen te beteugelen.

De Broeders verkregen echter eenige verzachting

van dit Plakaat, toen zij aan den Koning eene Ge-

loofsbelijdenis en Apologie of verantwoording had^

den aangeboden, doch in het jaar 1510 werd, op

een* Landdag te Kattenberg, door de Stenden van

de beide partijen , te weten , der genen , die het

Avondmaal onder ééne, en die hetzelve onder de

beide gedaanten gebruikten, eenparig, door den in-

vloed van des Konings Afgevaardigde, den Bisfchop

van /^rtr^^/« , befloten, dat 's Konings Brieven te-

gen de Boheemfche Broeders, ter duurzame gedach-

tenis, in de Archiven van het Rijk gebragt en zon-

der vertoef met vereenigde krachten zouden ten uit-

voer gebragt worden. Groot was de droefheid der

Broe»
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Broederen, gelijk in tegendeel de blijdfchap hunner na C. G.
vijanden over dit befliiit ; doch de eene en andere J^ari5i7«

n 5 ) I
•• 1 1 j tot 1552.

was flechts voor een korten tijd; alzoo de voor-
^
^..._._

naamfte drijvers der vervolging wonderbaarlijk, het-

geen merkwaardig is , uit het leven gerukt werden

,

waar van rterke voorbeelden worden bijgebragt (*)

;

dit gaf zelfs gelegenheid tot een foort van fpreek-

woord: Zoo iemand verdriet in zijn leven heeft,

behoeft hij flechts de Pikarden , (met dien naam

fmaadde men de Broeders^') te hoonen , en hij zal

er geen jaar meer zijn. Het Plakaat verloor dus

weldra zijne kracht , alhoewel hier en daar fommi-

gen, wegens hunnen Godsdienst, of wegens hun«

nen ijver , geleden hebben , waar van andreas po-

i^ocoKA , een' Burger van Kattenherg , wegens zij-

nen ijver, waar mede hij het volk tegen de Afgo-

derij vermaande, levende verbrand zijnde, een voor-

beeld geweest is in hst jaar 151 1.

Omtrent dezen tijd , of wat vroeger , lieten de

Bohemers den Bijbel in hunne moedertaal overbren-

gen , waar in zij de eerden waren onder de Euro-

pe'érs; dezelve werd gedrukt te Venetien ^ en kort

daar na te Neurenburg ^ alwaar ook hunne Geloofs-

belijdenis , te gelijk met hunne /Apologie , die zij ,

gelijk wij boven zagen, aan wladislavv aanboden,

gedrukt is; zij zonden dezelve in het jaar 151 1 aan

ERASMüs , met verzoek , dat hij ze onderzoeken en

goedkeuren mogt. erasmus gaf hun een wellevend

ant-

(*) RECENvoLSCiüs Hifi, Eccles. Slavonicarum Ecck'

ftarum»
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ns C. G. antwoord , maar verkoos zich , gelijk wij gezegd

Jaari5i7 hebben, niet verder omtrent hen uit te laten, of
ïot 1552
^— hunne belijdenis goed te keuren. Met luther

hadden zij, federt het jaar 1522, eene gemeenzame

Briefwisfehng, wanneer zij van hem de getuigenis

verkregen , waar bij hij verklaarde , dat zij nader bij

de zuiverheid van het Euangelie kwamen, dan eeni-

ge andere gezindte, die hij kende. Maar deze Brief-

vvisfeling werd in het jaar 1524 afgebroken voor den

tijd van tien jaren , bij gelegenheid van een Gezant-

fchap, hetwelk zij, in dat jaar, aan luther zon-

den, om de tucht in de op nieuw opkomende Kerk

daar ter plaaife te befchouwen. Als dezelve hun

niet behaagde, dacht en fprak luther, van eenige

kwaadwilligen aangefliookt , om die reden minder

gunftig van hen. Bijzonder keurde hij het af, dat

zij de kinderen niet op derzelver eigen geloof, maar

op het geloof der Kerk , doopten , en dat zij de

regtvaardigmaking des zondaars niet zuiver verklaar-

den, maar meer dan genoeg aan de onfchuld van

leven toefchreven. De Broeders beantwoordden dit

op deze merkwaardige wijze , dat zij zich verwon-

derden , dat LUTHER , zoo ijvetig in het prediken

van geloof en de vergeving der zonden alleen door

het geloof, minder werk fcheen te maken van het

aandringen op vruchten van de geregtigheid des ge-

loofs , die zich in de boete en bekeering openbaren,

In het jaar 1525 ontflond er weder een zwaar on-

weder tegen de Broeders , maar hetwelk fchielijk

overdreef. Op den Landdag te Prciag , onder de

regering van Koning lodewvk , werd een hcfluit
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gemaakt, om hen van hunne Kerken te berooven, na c. G,
en hun de vrije Godsdienstoefening te beletten; on- Ja^"5ï?.

der voorwendfe! , dat zij oorzaak waren , dat er
^

'

geene vereeniging kon getroffen worden tusfchen

Bohemen en de Roomfche Kerk, alzoo de Paus tel-

kens inbragt, dat er zoo verfchillende fecren in 5o-

hemen waren. Doch , toen lodewyk in den onge-

lukkigen veldfliig met den Turkfchen Keizer soli-

MAN in het jaar 1525 geÜagen en gefneuveld was,

waar uit ook in B hemen groote verwarringen ont-

Itonden , had men geene gelegenheid of lust , om'

aan vervolgingen te denken , en de Broeders bleven

hunne Kerken en Godsdienstoefening behouden. In

dezen toertand bleven zij tot het jaar 1548 toe,

fchoon niet zonder tusfchen beiden tegenftand en ge-

vaar te ondervinden.

In het jaar 1528 verloren zij een' voortrefFelijken en

bij hunne gemeente welverdienden man , lukas van

PRAAG, die ook door verfchei^lene fchriften zich

vermaard heeft gemaakt. Hij plagt , zegt men ,

meermalen te zeggen : dat de Broedergemeente niets

te vreezen had van uitwendige vervolgingen der vij-

anden^ door welke zij niet zou kunnen uitgeroeid

worden^ maar^van het verwaarloozen der tucht enz,

In het Jaar 1532 Relden de Broeders een gefchrifc

op, behelzende hun geloof en tucht, hetwelk zij

aan george. Markgraaf van Brandenburg , zon-

den. Dit werd, buiten hun weten , eerst gedrukt

te Zurich^ doch niet naauwkeurig, in het jaar 1533,

vervolgens in datzelfde jaar te Wittenberg ^ met eenen

ganprijzenden Brief van luther; na eeiiigen tijd,

C 5 ifl
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m C. G. in het Jaar 1538, gaven zij hetzelfde gefchrifc ver-

Jaari5i7. beterd en veel vermeerderd zelven uit in het Latijn.
lot 1552.
,. In de Voorrede voor hetzelve wordt berigt , dat de

Bohemers , die te voren herdoopten , kort voor de

nieuwe uitgave van dit boekje, bun gevoelen ver-

anderd en de herdooping afgefchaft hebben, luthers

goedkeuring voor het boekje geplaatst, gaf aanlei-

ding tot de vernieuwing van hunne onderhandeling

met hem, ook (loten zij met luther, in het jaar

1538, eene naauwe vereeniging, die twee jaren daar

na plegtig herhaald en bekrachtigd werd, inzonder-

heid door toedoen van joan augusta , een' voor-

treffelijk man onder hen , die driemaal als een Afge-

zant der Broederen aan luther een bezoek heeft

gegeven, zijnde de derde keer verzeld van geor-

Gius ISRAËL ; bij hun affcheid gaf luther aan

deze mannen de hand, waar bij hij deze woorden

voegde: Weest gijlieden apostelen van uw Slavo'

fiisch volk , ik met de mijnen zal de Apostel van het

Düitfche volk wezen. De Broeders gingen toen ver-

bindtenis aan met martinus bucerus te StraatS"

burg , aan wien , en aan andere Leeraren te StraatS'

burg zij iemand afgevaardigd hadden, zoo ten einde

derzelver oordeel over hunne Geloofsbelijdenis te

verdaan , als om zelven hunne inrigtingen te verne-

men. De gemelde Geloofsbelijdenis werd in het jaar

1535 aan ferdinand , Koning van Bohemen , aan-

geboden , om de herhaalde lasteringen hunner vij-

anden te keer te gaan , en aan te toonen , dat zy

niet verfchilden van de aanhangers van het Euange-

lisch en zuiver geloof.

Tot
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Tot het jaar 1547 was de toeftand der Broadeun ^a c. G.

dus vrij dragelijk, maar in dit jaar moesten zij zwa Ia:""i5i7.

re rampen ondergaan. De Swalkalclifche 001 log was
"

ongelukkig voor de Protestanten algeloopen, en nu

werd goedgevonden, ook de Bohemers' te (IrafFen,

omdat zij geene hulpbenden hadden willen leveren

tegen den Keurvorst van Sakfen , waar van de

grootfle fchuld aan de Broeders gegeven werd. fer.-

DiNAND dan, met een magtig leger in Bohemen in-

gerukt , maakte zich meester van Praag , en wierp

de voornaamfte Baronnen, Edelen en Burgers in de

gevangenis , liet fommigen geesfeien , anderen het

hoofd afflaan, en weder anderen verwees hij in

zware geldboeten en dreef hij ten lande uit. Hij

bragt ook de 'Jefuiten in Praags alwaar voor hen

een heerlijk Kollegie gedicht werd , en van daar

verfpreidden zij zich door andere plaatfen van het

Koningrijk , en baanden den weg tot die rampen

,

welke vervolgens Bohemen gedrukt hebben.

Tegen de Broeders werden verfcheidene ftrenge

Plakaten afgekondigd, welke geboden hunne Kerken

te fluiten en hunne Godsdienstoefening te beletten ,

zij zelven werden binnen zes weken uit de Konink-

lijke bezittingen gebannen , en hunne Leeraars tot

den Kerker verwezen. Onder anderen werden in de

Kerkers opgefloten paulus bossac een Diaken

,

GEORGius ISRAËL , Herder der Gemeente van Tar-

miv , en joannes augusta. Leeraar te Litomish,

De beide eerflen ontkwamen , op eene zonderlinge

wijze, niet zonder het befl:uur der Voorzienigheid,

gelijk men verhaalt, naar Pruisfen, terwijl de der-

de.
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aa C. G. de, na zestien Jaren in den Kerker doorgebragt te

Jaarisi? hebben, hebbende het leven flechts met een weinig
tot 1552
, brood en water onderhouden , en onder herhaalde

pijnigingen, eindelijic op voorfpraak van eenige Ede-

len door MAXiMiLiAAN oHtflagen is, in het jaar

1554. De overige Broeders, die het vaderland ver-

laten moesten, begaven zich gedeeltelijk naar Groot"

Polen , waar zij de waarheid medebragten , niet zon-

der vrucht , gelijk wij gezien hebben ; anderen we-

ken naar het Hertogdom Pruisfen ^ bij welken zich

de eerstgemelden insgelijks vervoegden, toen zij ge-

noodzaakt werden ook Polen te ruimen , latende

flechts eene kleine gemeente te Thorn , de eerile ftad

van het Koningrijk Pruisfen ^ als ook eene te Pofen

in Groot -Polen, In het Hertogdom Pruhfen geno-

ten zij, onder de begunftiging van albePvT , Mark-

graaf van Brandenburg^ en Hertog van Pruhfen^

over het geheel een goed onthaal, eii de vrijheid

van Godsdienstoefening tot het jaar 1564, alzoo zij

door het uitgeven van hunne belijdenis de zuiver-

heid van hun Geloof en Godsdienst aan de Godge-

leerden bewezen hadden. In het gemelde jaar wer-

den de omflandigheden in hun vaderland voor hen

weder gunrtiger, waarom velen naar hun vaderland

anderen weder naar Groot - Polen keerden , en er

flechts weinigen in Pruhfen bleven. Na het over-

lijden van ALBERT , in het jaar 1568 , werden de

genen, die in Pruhfen gebleven waren, door de

Godgeleerden van den genoemden Hertog, die meer

dan te ijverig waren , van de magt en vrijheid be-

roofd, om Boheemfche Bedienaars en hunne bijzon-

de-
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<?ere Kerkplegtigheden te genieten en te behouden, na c. G,

Gedurende deze vervolging, onder ferdinand , J^^"''5i7«

hielden de openbare bijeenkomften der Euangelifchen
^

^*

op, maar velen bleven zich in hun vaderland ver-

fchuilen. In Moravi'è was de vervolging minder

zwaar; de Adel befchermde hen daar, zoo veel mo-

gelijk, alhoewel niet zonder gevaar; daar werd zelfs

nog in het jaar 1557 te Slezan in Moravi'è eene

Sijiiode gehouden , waar het getal der Kerkelijken

meer dan tweehonderd bedroeg.

Eindelijk verkreeg de toeftand der Broederen in

Bohemm ook eene blijdere gedaante, door den Kei-

zer en Koning van Bohemen , maximiliaan II, die

zijnen vader ferdinand in het jaar 1564 opvolgde;

deze Vorst, hunne Geloofsbelijdenis gelezen heb-

bende , vergunde hun nog in datzelfde jaar , met

vele goedwilligheid, volkomene vrijheid van Gods-

dienstoefening, verklarende tevens, dat hij allen,

die deze Geloofsbelijdenis onderteekend hadden, in

zijne bijzondere befcherming had aangenomen; ook

gaf hij zijne toeflemming aan zijnen Lijfmedicus jo-

ANNES CRATO, als dcze eens tot hem zeide , dat

het hem toefcheen, dat geene gezindte nader kwam
bij de gefteldheid der eerde en oorfpronkelijke Chris-

tenkerk , dan het Broedergenootfchap. Door zijn toe-

doen , liet zelfs de Paus pius IV zich bewegen , om
aan de Roomsch Katholijken 'mBohemen het houden

van het Avondmaal onder de beide gedaanten van

brood en wijn toe te ftaan, alhoewel onder vele be-

palingen (*).
jjj

(*; Bibloth, Brem. Cl. VII.
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na C. G. In het volgende jaar 1565 echter fcheen deiiBroc-

Jannsi/. (jgj-g^ eeiie zware verdrukking over het hoofd te

.

"'
hangen. Op het geweldig aanhouden van den Kan-

felier van Bohemen^ joachüm de nova domo of

VAN NEUiiAus , die ten Keizerlijken Hove in groot

aanzien , maar tevens een allerbitterst vijand der

Protestanten was, had Keizer maximiliaan, hoe-

wel zeer tegen zijnen zin, een Beveifchrift getee-

l{end, door hetwelk dat van Koning wladislaw

tegen de Fikarden vernieuwd werd. Met dit Be-

veifchrift ging de Kanfelier op reize. Doch op de

brug, die over den Donau lag, gekomen zijnde,

ftortte dezelve in, en de Kanfelier viel met zijn rij-

tuig in den firoom en verdronk. Men haalde zijn

lijk weder uit het water, maar de kist, in welke

hij het doodeliik Edict gefloten had, en die mede

ïn de rivier gevallen was , is nooit weder te voor-

fchijn gekomen. De Broeders erkenden daar in een

bijzonder belluur van de Goddelijke Voorzienigheid,

dewijl het, onder den naam van Pikarden^ op hen

gemunt was , en nu geraakten , met dit Beveifchrift

,

alle verderfelijke aanflagen tegen hen te niet. Nie-

mand wilde iets dergelijks op nieuws beproeven , en

MAXIMILIAAN tooudc zich Ongenegen, om zulke on-

dernemingen verder te begunfligen (*). Van dit

geval maakt ook de voortreffelijke Gefchiedfchrijver

THUANUS melding (f).

Sedert hadden de Broeders , onder de regering

van

(*) coMiN. Hiji. Fratr. Bohem. pag. 27.

(t) Ilift. Libr. XXXVIII. pag, 417,
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van MAXiMiLiAAN, alle gewenschte veiligheid, en na C. G,

hunne gemeenten genoten in Bohemen en MoravVè Jaarisi/.

grooten voorfpoed. Men telde wel zeventien der

eerde Baronnen en wel 146 uit den Ridderfland
,

die hunne zaken waren toegedaan. Ook had de leer

der Euaiigelifchen of Protestanten zoo veel ingang

in Bohemen gevonden , dat verfcheidenen van de

Boheemfche Broeders^ en velen van de nog overig

zijnde Husjlten^ tot de Kerkgemeenfchap der Lu'

therfchen, of, gelijk in het vervolg meermalen ge-

beurde, tot die der Gereformeerden overkwamen.

Hier bij ftaat aan te merken, dat de leer, der Bo-

heemfche Broederen , in den grond , niet verfchilde

van die der Protestanten, Diezelfde leerftellingen

van het Euangelie, welke deze beleden, vond men

ook bij de Broeders klaar en duidelijk in hunne Ge-

loofsbelijdenisfen uitgedrukt. Zij hadden ook, van

hunnen kant , niets tegen de leer der Protestanten
,

en loonden zich wel te vrede , dat vele Husjiten ,

tot het Lutherdom overgaande, gelijk zij zelve aan

LUTHER fchreven, de leer van het Euangelie aan-

namen, doch tevens betuigden zij, hooglijk af te

keuren, dat zulks niet gepaard ging met die levens-

betering , welke door het Christendom wordt afge-

vorderd. Voor het overige meenden zij , dat men

zich aan de leer van het Euangelie in eenvoudigheid

moest vasthouden , om , alle twistgierigheid vermij-

dende , de waarheid in liefde en vrede te betrach-

ten , gelijk zij daarom tusfchen de verfchillende Pro-

testanten ook geene partij kozen, en oordeelden,

dat alle fpitsvinnige onderzoekingen over die ftuk-

ken

,
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na C. G. ken, in welke zij het niet eens waren, ongcoof*

Jaari5i7. loofd , en in vele opzigten fchadelijk en gevaarlijk

•"
' waren , en dat men vooral geene verfchilftukken op

den predik doel moest behandelen. Verders verfchil-

den de Broederkerken van die der 'Protestanten , in

de wijze van het befluur , voornamelijk ten aanzien

van dat iiaauvvkeurig opzigt, en die ftrenge tucht,

welke bij de Broeders plaats hadden, en die van

eene bijzondere uitwerking waren, om de zuiver-

heid en ingetogenheid der zeden onder hen te doen

(land houden. Dit alles werd door luther. en an-

dere Kerkhervormers goedgekeurd, die zich beklaag-

den, dat zij datzelfde in de Protestantfche Kerken

niet hadden kunnen invoeren. Doch , deze naauw-

gezetheid kan tevens wel de reden geweest zijn ,

waarom velen in Bohemen^ toen zij de leer van het

Euangelie aannamen, liever tot de Kerkgemeenfchap

der Protestanten overgingen. Hoe het zij , daar de

Rijksftenden , die de vergunning van den Beker in

het Heilig Avondmaal, in de voorgaande eeuw, den

Bohemeren toegedaan , fteeds bleven handhaven
,

voor het meerderdeel niet ongenegen waren, om den

voortgang van het Euangelie te bevorderen, en den

gezuiverden Godsdienst in Bohemen^ zoo veel mo-

gelijk, op eenen vasten voet te brengen, wilden de-

zen een openbaar bewijs hebben , dat allen , die de-

zen Godsdienst waren toegedaan, in het waar ge-

loof met eikanderen overeenkwamen, niettegenftaan-

de eenige verfcheidenheid van begrippen in fommige

bijzonderheden.

Algemee- Met dit oogmerk werd dan ook in eene vergade-

rinc



GESCHIEDENIS. 49

ring der Stenden van het Koningrijk, te Praag in aa C. O.

het jaar 1575 gehouden , befloten , eene algeraeene Jaar'SiT'-

Belijdenis van alle hoofdvvaarheden van het Euan-
*

gelie, waar in Husfiten^ Boheemfche Broeders enne Beli^

Euangelifchen overeenkwamen, te doen opftelien , ^^^'^^^j/

zonder dat daar in eenige bijzondere al te fpitsvin- len , die

nige en fcholastieke verfchillen zouden worden aan- zich van

deRoom-'
geroerd over zaken , die nog verfcheidenlijk begre- fche Kerk

pen werden. Dit werk werd , met veel oplettend- afzonder-

heid, gelukkiglijk tot ftand gebragt, en zoodanige
*^"*

algemeene belijdenis opgedeld door paulus press,

die van Leipzig naar Praag beroepen was, als

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en georg vel-

TER, een' dienaar der Broederen. Het opftel door

de Hoogefcliool te Wtttenherg goedgekeurd zijnde^

werd den Keizer aangeboden , en gunftig aangeno-

men. Dus werd den tegenpartijen de mond ge-

dopt, die den Broederen telkens voorwierpen, dat

zij van de Euangelifchen verfchilden. Deze belijde-

nis der Stenden was in het Boheemsch gefchreven

,

en is niet voor het jaar 1619 in het Latijn vertaald

en in druk gegeven, en door de Akademie en het

Confiftorie van Praag aan frederik , die toen tot

Koning van Bohemen verkoren was , aangeboden.

De Broeders verders gebruik willende maken van Overzee-

de rust , welke zij onder maximiliaan genoten , ti"g v^n

waren nu bedacht, om den Bijbel in de Bêheemfche
^^^ \\\\iQt

taal te doen overzetten. Het eerde (luk van die Bo-

vertaling, met bijgevoegde aanteekeningen, werd jn
"^^^s'^"*

het jaar 157S onder de regering van Keizer ru-

DOLF uitgegeven, en het laatde in het jaar 1503,

Herv. IV. D zoo«



50 K E R K E L IJ K E

na C. G. zoodat het veertien jaren duurde, eer het werk vol-

Jaari"^'?- tooid was.

Na den dood van Keizer maximiliaan , in het

Toefta'id jaar 1576 voorgevallen, bleef dezelfde gewetensvrij-

derBroe-
i^gjj ^ onder de regering van zijnen Zoon en opvol-

der Kei- ger iiuDOLF II, ftandhouden, tot het jaar 1602,
zeruu- wanneer hunne vijanden, door geheime (ireken , van

' den Keizer een befluit wisten te verkrijgen, dat het

Plakaat van wladislavv tegen de Pikarden ten uit-

voer gebragt zou worden ; op denzelfden dag , nis

dit befluit werd afgekondigd, ontving de Keizer de

tijding, dat Stoel -ÏVeisfenburg in Ilongaryë door

de Turken was ingenomen , waar op men verhaalt

,

dat hij zou gezegd hebben : Ik had zulk iets v;el

verwacht, daar ik heden de heerfchappij van God

over de gewetens mij heb willen aanmatigen. Hij

liet het bij dit gezegde niet blijven , maar zijnen

Raad rumph, die het fterkst op het gemelde be-

fluit had aangedrongen , van het Hof verbannen

hebbende, herriep de Keizer het befluit, en beves-

tigde de Broeders in het genot hunner Godsdienst-

vrijheid.

Algemee- Toen de bovengemelde algemeene Geloofsbclijde-

ne Conli-
jjjg werd opgefleld, had men reeds zeer verlangd,

dat er een algemeen Confiftorie, beflaande ook uit

die genen, die den gezuiverden Godsdienst aankleef-

den, mogt worden opgerigt. En dit werd mede,

door de vergunning van rudolf, tot fland gebragt.

Men verkoos tot hetzelve twaalf leden, drie uit de

Husjlten^ drie uit de Boheemfche Broeders, en drie

uit de Euangelifchen ^ bij welken drie Hoogleeraars

van
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van de Praagfche Akademie gevoegd werden , ten na C. G.

einde de eendragt te doen voortduren tusfchen de J^ariSi/*
°

ïot 1553.
gezindheden , die de algemcene Belijdenis liadden -

aangenomen. Dit Confiftorie liad in last, het op-

zigt te hebben over al de Kerkelijke zaken van het

Koningrijk. Men maakte te gelijk verfcheidene nut-

tige fchikkingen en heilzame veranderingen in het

beftuur der Praagfche Akademie. Den Euangeli'

fchen werden Kerken en Scholen toegeftaan, en de

gezuiverde Godsdienst had , bij aanhoudendheid

,

zoodanigen opgang, dat meest al de Husfiten, vvien

het te voren genoeg was, dat zij den Beker in het

Heilig Avondmaal ontvangen raogten , tot dien

Godsdienst overgingen. Doch al deze voorfpned

nam een einde in het begin der volgende XVIIde

eeuw, wanneer onder ferdinand II de vervolgin-

gen op nieuw begonnen, en na geweldige fchokken

de Boheemfche Kerken geheel verftrooid en deerlijk

vernietigd zijn geworden.

Wij hebben tot hier toe gezien , hoe de Hervor- Aanraer*

ming alle Landen van Europa met haar licht be- '^'"0»

- waarom
ftraald heeft , hoe zij m verfcheidene van dezelve je Her-

volkomen de overhand heeft gekregen en openliik is vorming

,...', I in Italië
aangenomen, het ztj in den vorm van luthers leer- ggg^en

wijze, of naar de leerwijze van zwinglius en kal- opgang

VYN. Dus waren verfcheidene aanzienelijke Staten p'"^^'^^
•'

heeft,

en Vorsten, leden van het Duitfche Rijk, ook Zwe-

den^ Denemarken, een groot deel van Zwitferland,

Geueve, Holland, Engeland voor de Hervorming

gewonnen , en hadden zich geheel van de Roomsch-

Katholijken a%ezonderd en aan de magt van den

D 2 Paus
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BR C. G. Paus van Rome onttrokken. In andere landen h^d
Jaari5i7, ^^ Hervorming wel niet zoo ver de overhand be-

komen , dat zij de Godsdienst van d^n Staat werd ,

maar zij had er zich nogtans gevestigd , en het zoO'

ver gebragt , dat zij door plegtige verdragen of be-

fluiten der Vorsten gedoogd en bij de vrije Belijde-

nis en Godsdienstoefening erkend en gewettigd v/as,

gelijk in Frankryk ^ in Hongaryen, in Polen ^ in

Bohemen-2M&&n twee landen waren^ er, in welke de

Hervorming geene wortelen heeft kunnen fchieten , en

geen duurzaam beflaan kunnen krijgen; Italië name-

lijk en Spanje , waar bij men Portugal voegen mag.

Dit heeft aanleiding gegeven tot eene vraag en

nafporing: waar aan dit wel zij toe te fchrijven ,

dat, bij de verbazend flerke voortgangen, welke de

Hervorming alom zoo voorfpoedig maakte, zij ech-

ter geenen vasten voet in de gemelde landen heeft

kunnen bekomen?

Ten opzigte van Italië heeft men aangemerkt

,

dat in dit land , reeds federt langen tijd , door rijk-

dom en weelde, de zeden verdorven waren ; eene

algemeene verwijfdheid bepaalde het karakter der

Italianen ; tevens hadden vreemde Vorsten en Vol..

ken met gedurige oorlogen getwist, wie dit fchoone

land als zijn eigendom zou bezitten, en de Itali-

aan, nimmer meester in zijn eigen land, roaar altijd

verdrukt en onderworpen , werd natuurlijk loos ,

bedriegelijk , geveinsd en zelfzoekend. De luister

van de overblijffelen der oudheid, waar mede hij

omringd was , had invloed op zijnen fmaak en

pracht, welke hij ook in den Godsdienst beminde.

Be
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De Eerdienst werd het werk c^er zinnen, de Gods- na C. G.

dienst eene Mythologie, Schiuerende plegtitrheden
^^^'"J-^JJ*

namen de plaats in van eenvoudige gebeden. Heili- _«1.
gen en Beelden vernngen eenen bijna vergeten God,

en werden de onmiddelijke voorwerpen van Gods-

ciienftige vereering. Zoodanig is het gezigmunt

,

waar onder de Godsdienst door den Italiaan^ van

zijne geboorte af, befchoiuvd werd , terwijl deszelfs

wezenlijke geest inderdaad voor hem niet meer be-

ftond. Zulken, die over den Godsdienst begonnen

na te denken en te onderzoeken , vonden fpoedig,

dat bijgeloof, hetwelk door plegtigheden de zinnen

broeit, geen echte Godsdienst zij, maar ongelukk'ig,

gelijk het gaat , dat de menfchen geene maat weten

te houden, men verwieip het Bijgeloof, hetwelk

men als een ftelftl van menfchen leerde kennen

,

maar men verwierp met eens den Godsdienst. De

Italiaan was dus of een ijverig Roomsch-Katholijk

of hij vvas een Godloochenaar; ook vond men in

geen land ooit zoo vele Godloochenaars, dan in het

gebied der nppermagti<^e Paufen. Eene Godsdien-

ftige Hervorming was daarom in dit land , raar den

mensch, onmogelijk; want zij, die Godsdienftig

gezind waren, waren tevens aan Bijgeloof verflaafd,

en zouden zelfs de verplaatfing van een eenig ge-

wijd overblijffel niet geduld hebben ; terwijl an-

deren , die niet bijgeloovig waren, tevens aan niets

geloofden , en zt.ifs geene fchaduwe van eenigen

Godsdienst behielden (*). Voorts

(*^ CH. viLLERs Geest en Invloed der Kerkhervorming^

te Haarlem bij bohk , Bladz. 65. volgg.

D3



54 K E R K E L JJ K E

na C. G, Voorts is het bekend, dat petrarcha en boc-

Jaansi;, cacio de beoefenmg der Ouden hadden verleven-

^^U££^'digd, en dat het Piatonismus bij hen, die de Wijs-

begeerte beoefenden, nog (leeds in ftrijd was met

de zucht voor dat gene , wat men den naam gaf

van de leer van aristoteles; het een en ander

had invloed op het karakter der Italianen ; en aan

dezen invloed moet men insgelijks voor een groot

gedeelte toefchrijven , dat de zuivere Bijbelleer , naar

welke men, destijds, alle Volken van Europa zag

verlangen, zoo weinige vrienden in Italië vond, en

dat de nafporingen omtrent de gefteldheid van het

Christendom in de eerfte eeuwen, zelfs door hen,

die door geen ander belang werden verblind, zoo

koelbloedig werden begonnen. Zij , namelijk , die

het Piatonismus beleden , en met behulp van jam-

3LICHÜS en PLOTiNus, te midden van deze wereld,

zich buiten dezelve wisten te verplaatfen , konden

,

daar zij in dweeperij waren weggezonken, er geen

onderfcheid in vinden , of men meer of minder Ce-

remoniën had, en of dat volk, hetwelk plato reeds

200 zeer verachtte (*), omdat het der Wijsbegeerte

onwaardig is, veel of weinig gelooft, marsilius,

FiciNüS , en PICO van mirandola, (om dezen

ilechts te noemen,) geven alom in hunne gefchrif-

ten er bewijzen van, dat zij alle leerftukken van

hunne Kerk, ook die, welke met de Heil. Schriften

het

(*) ó* rroXXoi komen in zijne fchriften bij gedurige

herhaling voor, en hij verwaardigt hen met geenc op-

merking.
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het minde ftrookten , als fijmbolen wisten te ver- na C. G,

klaren. De voorftanders van aristotelcs , daar J^'"^ 5' 7»

en tegen , hadden reeds lang meer voor hun leer-
*

ftelfel , dan voor de waarheid , geflireden , en verde-

digden zelfs het onverdedigbare. De derde partij,

die zich alleenlijk bezig hield , met de beoefening

der fciioone kunden en wetenfchappen , die met het

domme biigeloof, hetwelk het volk verblindde, den

fpot dreef, gelijk daar van in de werken van boc-

CACio de duidelijkde bewijzen voorhanden zijn, ge-

noot de vreugde des levens en zwe'gde op kosten

der heilige eenvoudigheid , terwijl zij den Godsdienst

en de Deugd voor middelen der Staatkunde hield ,

welke de beter onderrigte zich ten nutte maakte,

maar niet noodig heeft. De gewone dudeerwijze,

welke gevolgd werd door hen, die ware vrienden

der wetenfchappen waren , vormde hen alzoo eer

tot fijn befchaafde Heidenen , die het Christendom

aanzagen , gelijk de Romeinfche Grooten , in den laat-

ften tijd van hun Gemeenebest , den Godsdienst van

hunnen Staat aangezien hadden , dan dat dezelve

hen zou vatbaar gemaakt hebben, om voedfel voor

verftand en hart uit de H. Schrift te fcheppen.

Daar waren in Italië zekerlijk nog overblijffels dier

oude fekten , welke het Christendom tot deszelfs

oorfpronkelijke eenvoudigheid hadden willen terug

brengen; doch derzelver armoede, onkunde, en het

gebrek van alle geleerde inrigtingen onder hen , be-

nam hun, in eenen tijd, toen men geleerdheid ver-

eischte, allen invloed op anderen , gelijk dan ook

anderen hun niet nuttig konden zijn.

D 4 Bij
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ïia C. G. Bij dit alles voege men nog de tegenwoordigheid
Jaarisi/. ya„ den Heiligen Stoel: het belang, hetwelk al de
tot 1552,

' ^'
^ kleine Italiaanfche Staten hadden, om denzelven te

ontzien, en vooral de vrees voor de Keizerlijke

wapenen, door welke de eerfte Staat, die de leer

van LUTHER had willen begundigen, oogenblikke-

lijk zou verdelgd zijn geworden. Bovendien wer-

den de Noordfche Volken, bij welken de Hervor-

ming bewerkftelligd werd, door den burgerlijk be-

fchaafden Italiaan genoegzaam als Barbaren be-

fchouwd. De verlicht fle lieden juichten de Hervor-

ming wel in het verborgen toe; meer dan één

Vorst verheugde zich in de vernedering van den

Paus; maar niemand had den moed, om zich open-

lijk te vertoonen. Zij, die fmaak vonden in de

Hervorming, vertrokken naar Zwitferland of naa?

andere landen , om dezelve zonder hinder te kun-

' nen omhelzen , gelijk petrus martyr vermili en

anderen.

Berfgten Ondertusfchen bleef Italië en zelfs de ftad Rotrn
nopens

j^jg^ p;eheel beroofd van het licht der Hervorming C*),
de tier-

o v >»

vorming trouwens, reeds van de elfde eeuw af hadden de

in Italië. Waldenzen de zaden der Euangeliewaarheid uit hun-

ne Valleijen in Piemont verder in Itaïi'è verfpreid

door Lombardy'é , en het overige van Italië tot Ro-

we en zelfs verder tot in Apuli'è , Kalahri'è , en

het

(*) Van belang is nopens de Hervorming in Italii

het werk van d. gerdes : Specimen Itaüae Refoniiatae

eet. na 's mans overlijden uitgegeven door evv. holle»

PEEic Ltigd. Batav. 1765,
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het ganfche Rijk van Napels , ja in Sicilië toe. Het na C. G,

herleven der geleerdheid en de beoeferiuig der kun- Jï'^>'i5i7.

den en wetenfchappen , hoe zeer her, gelijk wij zei-
*

den , voor dtn voortgang der Hervorming in Itali'è

niet zoo gunftig geweest is, als men had mogen

verwachten , bragt echter veel toe , om het Bijge-

loof ten toon te ftellen , en het diep zedebederf on-

der de Monniken en Geestelijken , en voornamelijk

van het Roomfche Hof openlijk af te fchilderen en

bekend te maken.

Toen LUTHER in Duitschland de waarheid begon

jn het licht te brengen , werden al fpoedig zijne

Boeken in Italië overgevoerd , en met graagte ge-

kocht en gelezen. Reeds in het jaar 1519 fchreef

JOANN. FROBENius aan LUTHER , dat zijne Boeken

in groeten getale in Italië gebragt en door alle (le-

den verfpreid werden; hij berigtte hem, dat alle ge-

leerden in Italië bijfchriften maakten tot zijn' lof,

welke hij belooft hem te zullen toezenden (*). In

het jaar 1520 werden luthers Boeken te Venetië

verboden en opgehaald, in het volgende jaar 1521

werd LUTHER door den Patriarch van Venetië, op

bevel van den Paus , in den ban gedaan , en deze

ban van alle predikftoelen in het Venetiaanfche ge-

bied afgekondigd ; nogtans droeg de regering van

dat Gemeenebest voorzigtig zorg, dat de afkondi-

ging niet gefchiedde, voor dat het volk gebiecht, en

dus voor het groot rie gedeelte de Kerk verlaten had.

Niet alleen in het gebied van Venetië^ maar ook

in

(*) LUTHER Opp, Jenens. Lat. T. I. fol. 388 et 389.

Ds
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na C. G. in dat van Florence , had lüther al vroeg vele be-

Jaari5i7. wonderaars , die zijne leer met ijver onderzochten en
tot 1552. . 1 ,

, omhelsden.

Behalve luther was ook melanchthon in

hooge achting bij de Italianen , onderhoudende hij

Briefwisfeling met de geleerdfte Italianen van dien

tijd. Dewijl men zijne fchriften onder zijnen waren

naam in Italia niet durfde drukken, omdat hij met

LUTHER hetzelfde leerde, werden dezelve tt Feneti'è

en elders onder een' veranderden of verdraaiden naam

gedrukt, gelijk zijne Hypotypofes Theoïogicae onder

dien van hippofilo da terra negra , en zijn

commentarius over het Euangelie van mattheüs,
onder dien van hippophilus melangaeus, en dus

werden dezelve met groote drift door de Roomsch-

gezinden zelve gekocht en gelezen. Men maakte

van deze list , te dien tijde , meermalen gebruik

,

dat men of de Boeken der Hervormers zonder of

onder een' vervalschten naam uitgaf, en zelfs in het

Italiaamch vertaalde. Dus werd luthers uitleg-

^ng van het Onze Vader in het Italiaansch over-

gezet , te Venetië gedrukt, en met toejuiching ge-

lezen , en de Katechismus van dezen Hervormer ins-

gelijks zonder naam in Italië^ als een godvruch-

tig Boek ontvangen ; in het jaar 1545 werd de

Katechismus van kalvyn in het Italiaansch zonder

naam van plaats of Schrijver uitgegeven , en nader-

hand in het jaar 1557 zijne Inftitutio Religionis

Christianae vertaald door julius caesar pascha-

LIS, en opgedragen aan den Markgraaf galeacius

CARACCIOLI,

Doch
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Doch in ket bijzonder verdient dit aangetcekend na C. G,

te worden, dat al vroeg meer dan eene Italiaan' i^^^^^^7»

fche Overzetting van étn Bijbel, bijzonder van liet
*

Nieuwe Testament is bezorgd geworden; de Italia- Vertaling

nen liadden eene oude gebrekkige Overzetting des
^'i"

,^?^ ^ ° Bijbel in

Bijbels, deze echter werd in de XVde eeuw reeds het Itali-

negen en in de XVIde eeuw twaalfmalen herdrukt ,
^^"^"^^^

waar uit men befluiten mag, dat er reeds vroeg bij

de Italianen eene zucht was, om den Bijbel zelveii

te lezen en te raadplegen. In het jaar 1530 kwam

de eerfte Overzetting van het Nieuwe Testament in

het licht van antonio bruccioli , vervolgens werd

eene vertaling van den geheelen Bijbel door den-

zelfden BRUCCIOLI, in zeven Deelen , in het jaar

1546 te Fenetiê in druk uitgegeven. Deze bruc-

cioli wordt voor een Roomsch-Katholijk gehou-

den , evenwel is zijne vertaling van het Nieuwe

Testament op het register der verbodene Boeken

geplaatst, gelijk zijne overige fchriften zoo uitgege-

vene als door hem uit te geven,

SANCTES MARRiocHiNUS gaf tc VeuetVè in het

jaar 1538 in folio eene Vertaling van den Bijbel

uit, naar zijn voorgeven uit de oorfpronkelijke ta-

len, doch in welke inderdaad de Vulgata flaafscb

gevolgd en hier en daar van den arbeid van bruc-

cioli gebruik gemaakt was.

FiLippus RusTicius ondcmam eene nieuwe uit-

gave van eene Italiaanfche Overzetting des Bijbels

in het jaar 1562 in folio met eene Voorrede aan

de Vorsten en Gemeenebesten van balïè gerigt,

welke de Overzetting des Bijbels in de moedertaal

zelfs
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Ra C. G. zelfs in fpijt van alle Pausfelijke bevelen verdedigf

Jaarisi/. en aantoont, dat het lezen der H. Schrift pligt is
tot 1552. ,. ^, .

, voor alle Christenen.

Nog is er in het jaar 1551 eene Italiaanfche Ver-

taling uitgekomen van de Boeken des Nieuwen Tes-

taments van maximus theophilus, welke een' op-

dragt heeft aan franciscüs de medicis, Erfvorst

van Florence, en een merkwaardig aanhangfel of

aanfpraak aan den Christelijken Lezer: over Chris-

tus , het einde der wet en de onuitputtelijke fontein

van alle goed in de Heil. Schrift^ bijzonder in het

Nieuwe Testament te vinden , waar bij gevoegd was

een aanfpraak en vermaning aan de Bisfchoppen

,

om het Christenvolk niet af te trekken of af te

houden van het lezen der H. Schrift,

Refpot- De belegering en verovering van Rome^ door het

ting van
jg^^j. ^^^ Keizer karel V. in het jaar 1527, en

tien Paus °
r^ ,

door de de gevangenis van den Paus op Engelenburg , open-

Keizerlij- de velen de oogen, zoodat het getal der Euangeli-

fchen van dag tot dag aanwies (*). De fchriften,

welke van de beide partijen , de Keizerlijke en de

Pausfelijke, bij deze gelegenheid het licht zagen ,

ontdekten vele misbruiken der Paufen en van het

Pausfelijke Hof, en zelfs de openlijke befpotting van

den Paus, door de Keizerlijke Soldaten, welke voor

een groot gedeelte Duitfchers en Lutheranen waren,

ftrekte, om het aanzien en den eerbied voor den

Paus te verminderen , en den geest van vrijheid en

onderzoek in den Godsdienst op te wekken. De

Sol-

(*) FRA PAOLi H.Conc. Trid.p. 4-». ed. Lat.p,%7.ed,GalL

ten.
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Soldaten eenen hunner makkers , met name grun- na C Gé

WALD, met een Pausfelijk gewaad hebbende uitge- J^^^ï5I7-

doscht , terwijl andere als Kardinalen , Bisfchoppen .

*

en andere Geestelijken gekleed , hem omringden

,

voerden dezen als in een' ftatelijken omgang door

de ftad. Deze gewaande Paus zat op een moedig

paard , en werd tusfchen beide zittende op een' ftoel

gedragen op de fchouderen van anderen. Van tijd

tot tijd dronk deze gewaande Paus openlijk op de

gezondheid en de eeuwige gevangenis van den ge-

vangen Paus , ook zegende hij het volk , en deed

aanfpraken aan hetzelve, verklarende, dat hij en zij-

re Geestelijkheid niet trotsch en flout Keizers en

Vorsten in den ban doen , en zich ongeoorloofde

magt aan zouden matigen , maar dat zij , naar het

voorbeeld der Apostelen, den Keizer en de Over-

heid trouw en gehoorzaamheid zouden bewijzen; de

gewaande Paus verklaarde , dat hij , zoo lang hij

leefde, den Keizer getrouw zou blijven , en dat hij

bij zijn fterven al zijn regt op de Paufelijke waar-

digheid aan martinus luther wilde overdragen,

opdat die naar zijn goedvinden en tot heil van allen

al de verouderde gebreken zuiveren, en het fcheep-

ke van petrus van nieuw zeil en treil, riemen,

fiuurlieden enz. voorzien mogte; en hier op riep hij

met verheffing van fl;em : dat ieder, wien dit voor-

flel behaagde, en die daar toe behulpzaam wilde

zijn, de hand opfleken en overluid zijne goedkeu-

ring verklaren zou. Nu fliaken de foldaten de han-

den op, en fchreeuwde luidkeels: Leve Paus lu-

ther! Leve Paus luther! Dit alles gebeurde

VOOJ
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m C. G. voor de oogen van den Paus clemens VII , die

JaarTsi^. ^jjj. y^^ Engelenburg aanfchouwen kon.

1_ Omtrent denzelfden tijd, in bet jaar 1528, wer-

De Her- den aan het Hof van Fertara , welke ftad en Her-
togin van

^^^^j^ ^Qgj^ j^gjj j^gj. j^yjg yjjj^ ^^^^ behoorde, ver-
Ferrara ^ '

befchermt fcheidene Hervormde Leeraars ontvangen en onder-

de Her- houden, door RENéE de bretagne , tweede doch"

Leeraars. ^^^ ^^" Koning lodewyk XII van Frankryk
, die

getrouwd was met hercules d'este, Hertog van

Ferrara en Modena , en die zuster was van clau-

i>E de france , Gemalin van den Koning van

Frankryk , francois L Deze Vorstin omhelsde de

EuangeÜeleer ,
gelijk zij overigens in alle weten-

fchappen uitmuntte ; haar man de Hertog was daar-

tegen zulk een ijveraar voor den Paus , dat hij van

denzelven den titel van Befchermer der Kerk ver-

kreeg. Desniettemin ontving de gemelde Vorstin,

zonder het ongenoegen van haren Gemaal te fchroo-

men , of op de bedreigingen van den Koning van

Frankryk te achten, alle Dienaren van het Euan-

gelie, die hier en daar vervolgingen leden om dQi\

Godsdienst, en die met de vlugt ontkomen , aan

haar Hof eene vrijplaats zochten. Onder dezen wor-

den geteld jan KALVYN, KLEMENT MAROT, LEO

of LYON JAMET, MARCUS ANTONIUS FLAMIMüS,

MARCELLUS TALINGENIUS , PETRUS MARTYR VER-

MiLi, PFANNius of FANNiNus v.an Faënzn , en

coELius SECUNDUS cuRio Uit Piemont en zeer vele

anderen. Deze Vorstin zag zich , na den dood van

haren Gemaal, in het Jaar 1559, gedrongen, naar

Frankryk te wijken, waar zij tot haren dood in

hes
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bet Jaar 1575 toe, de befchermflier der Hugefiooten na C. G.

geweest is.
Jaansiy.

Hare dochter anna , door haar zelve in de be-
'

ginfelen van den gezuiverden Godsdienst opgevoed,

eene Princes, uitmuntende in kundigheden en be-

gaafdheJen , heeft insgelijks getrouw deze beginfelen

bewaard tot het einde van haar leven, hetwelk zy

in het jaar 1607 in den ouderdom van 76 jaren met

een beter verwisfelde. Hare ftandvastigheid is des

te merkwaardiger, dewijl zij getrouwd is geweest

met den Hertog de guise , den bitterden vijand

der Hervormden, en na hem metjAKOB van Savoye^

Hertog van N'enwurs.

Eene andere Godvruchtige Princes, biargaretha ,

Zuster van Koning hendrik II van Fr^nkryk en

naderhand Gemalin van emanuel philibert , Her-

tog van Savoye , bragt veel toe , om het Euangelie

in Savoye te brengen en daar voort te planten.

Uit de Schriften van zwingliüs is het ook be-

kend, dat deze Hervormer in de jaren 1525, 152Ö

en 1531 briefwisfeling heeft onderhouden met ver-

fcheidene Italianen, en onder dezen met ^gidius

A PORTA van Como in het Milamefche een Aiu

gustifner Monnik, die onder anderen, den 11 De-

cember 1525 aan zwingliüs fchreef: „Het is nu

veertien jaren geleden , dat ik met eenen naar mijn

gevoelen Godvruchtigen ijver, maar zonder verftand

mij aan het opzigt mijner ouderen heb onttrokken,

en de zwarte Augustijner Kap heb aangenomen,

ineenende met de Pelagianers , dat ik mijne zalig-

heid door mijne eigene werken zou kunnen verkrij-

gen.

<>
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na C G. gen* Ook heb ik mijne vlijt aangewend, dat ik,

Jaari5i7. 200 al niet geleerd of godzalig worden, ten minfte

•^
' voor geleerd en godzalig gehouden mogt worden

;

hierin ben ik in zoo verre gellaagd, dat ik nu reeds

zeven jaren lang het ambt van Prediker van Gods

woord heb bekleed, maar 6 fchande! in welke on-

kunde van ware wijsheid ! Ik gevoelde niet wat naai'

CHRISTUS geleek. Ik fchreef niets aan het geloof,

maar alles aan de werken toe. Ik leerde Hout weg

op deze te vertrouwen. En wie zal al het vergif op-

tellen , het welk ik op den akker des Heeren gezaaid

heb? Doch de goede God heeft zijnen knecht niet

laten verloren gaan, maar mij geheel nedergewor-

pen. Het licht mijner oogen is niet meer bij mij,

ook heeft hij mijne lippen niet ftom gelaten ; eer heb

ik tot heeschwordens toe geroepen : Heere ^ wat

wilt gij dat ik doen zal? Eindelijk heeft mijn hart

dat kostelijk woord gehoord : Ga tot huldrick

zwiNGLi, die zal u onderrigten wat gij doen moet?

O zalig woord ! Op dit woord heeft mijne ziel

eenen onuitfprekelijken vrede gevoeld. Ik bid u,

geloof niet , dat ik fpot , want gij , neen , niet gij

,

maar God door u zal mij uit den ftrik der jagers

verlosfen. Maar wat zeg ik, ik, mij? Om dat ik,

hoop , ook nog eenige Broeders met mij te zullen

brengen, enz." Men moet hier bij aanmerken, dat

de Augustijner Monniken in Italië al vroog fmaak

gevonden hebben in het lezen van de fchriften der

Hervormers, en daar veel achting voor hadden;

trouwens ook petrus martyr was Q&n Augustijner,

Wanneer op deze wijze de Euangelieleer opgang be-

gon
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gon te maken , oordeelde Paus clemens het hoog na C. G.

noodig zich daar tegen te kanten, hetwelk hij deed J^^^^5i7'

door eene Bulle te Bologne, den isden Janiiarij 1530, - '

in welke hij den Geloofsonderzoekeren ten ftrengfte

aanbeveelt , zorgvuldig toe te zien , dat deze leer

niet verder voortga.

Ten dezen tijde werd er een gerucht verfpreid

door Italië, dat filip melanchthon, wiens vrees-

achtige aard bekend was, een' zeer ootmoedigen

brief had gefchreven aan den Kardinaal campeggio,

die op den Rijksdag te Augsburg in het jaar 1530

als Paufelijk Legaat, de zaak der Roomfchen behar-

tigde, in welken brief melakchthon zich geheel

aan den Paus zou hebben onderworpen. Als dit

gerucht onk te Fenetie was gekomen , fchreef Lu-

cius PAULUS ROSELLius aan dezen Hervormer eenen

nadrukkelijken Brief, in welken hij hem door de

krachtigfte redenen opwekt , om den moed niet te

verliezen of zijnen post te verlaten. „ Indien , het

geen men verhaalt , waar zou zijn , " fchreef hij

hem, „ dan zou het voorwaar zeer flecht ftaan

met het Euangelie , en met die genen , die , in uwe

en LUTHERS zaak, het Euangelie omhelsd hebben.'*

Hij vermaant hem , om kloeken moed te houden ,

zeggende: ,, Al zoudt gij den dood moeten fler-

„ ven ter verheerlijking van Christus, vrees, bid

„ ik, den dood niet, dewijl het beter is, met lof

„te derven, dan met fchande het leven te verlen-

» gen."

In dezelfde maand van hetzelfde jaar fchreef de*

zelfde ROSELLIUS eenen anderenBrief aan melanch-

HeRV. IV, E THONg

/
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nu C. G. THON , hem den Brief dien hij gezegd werd aao

Jaansi?. campecgio gefchreven te hebben, toezendende, en

..^ hem afvragende , of dezelve echt ware , hetwelk ech-

ter HOoit gebleken is ; en hem verders aanfpocende

en vermanende, om de zaak der waarheid getrouw

te blijven.

Vervol- Onder de Italiaanfche Baljuwfchappen , die toen-

Hmorm- ^'^^^ ^" ^^ Zwitfers afhankelijk waren , behoorde

den re ook Locarno: in deze ftad , welke eenen vrij aan-

Locarno.
^jenelijken handel dreef, werd de Hervorming door

eenige ingezetenen aangenomen , die eene kleine ge-

meente uitmaakten ; ten einde deze beginfelen te

fluiten, bragten de Roomscbgezinden eerst eer»

iBondgefprek te weeg , tusfchen een' Priester van

Locarno en joann. beccaria. Leeraar dezer ge-

meente, en nog twee van deszelfs medebroeders.

Doch , alzoo deze onderhandeling niet flaagde naar

den wensch der Roomscbgezinden , kwam men eeni-

ge jaren later tot eene dadelijke vervolging , en in

het jaar 1554 gaven de Roomfche Zwitferfche Kan-

tons bevel, dat allen, die zich van de Roomfche

Kerk hadden afgefcheiden , tot dezelve zouden te-

rugkeeren , of hun vaderland verlaten , zonder ooit

derwaarts terug te komen , of in het gebied der

Roomfche Kantons geduld te worden. Dit bevel

werd in het midden van den winter ten uitvoer ge-

bragt, wanneer omtrent honderd en vijfdg van deze

ongelukkigen het vaderiand moesten ruimen , die,

na veel fukkelens , te Zurich aankwamen , en gast-

vrij ontvangen werden ; hier leiden zij den grond

tot de Italiaanfche Gemeente^ welke daar federt be-

itaan
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ftaan heeft ; hun eerfie Leeraar was bernardin na C. G.

ocELLus of ocHiNUS, die naderhand door zijne ge- laar'S^/»

u . j • A
tot 1552.

voelens en rampen zoo bekend is geworden. ,

Dat de leere der Hervorming reeds in het jaar De Her-

1528 bij fommige Peneu'anen ingang heeft gevon-
y°™j\"n?

den, befluiten wij uit eenert Brief van luther, in gang bij

dat jaar aan gabriel didimus gefchreven; in wel- f^™™sef*

ken hij zegt: „ Ik hoor met blijdfchap, van de

Fenettanen ^ hetgeen gij mij fchrijft, mijn gabriel,

dat zij het woord Gods hebben aangenomen. Gode

zij dank en eere.'* Van het jaar 1530 tot 154a

fcheen de voortplanting van de Euangelieleer voor-

fpoedigen voortgang te hebben, men fprak er vrij

en openlijk over, ook fcheen men te mogen ver-

wachten , dat er eerlang openbare vergaderingen zou-

den gehouden worden , zelfs waren er onder de

Monniken , die der Hervorming genegen waren.

FLACius iLLYRicus, naderhand een zeer bekend

Godgeleerde onder de Lutheranen , verhaalt ons ,

dat hij in het jaar 1540 te Venetië zijnde, om zyne

fludien voort te zetten , voornemens was , zich in

de Orde der Franciskanen te begeven, maar dat hij

daar van afgehouden was door de redenen van bal-

dus LUPATiNus , Provinciaal der Franciskanen ,

wien hij in bloedverwantfchap beftond, en dat hij

zich , op deszelfs raad, naar Duitsckland begaf,

cm de thans opkomende leere vrijer en naauwkeu-

riger te onderzoeken. De gemelde lupatinus heeft

naderhand bijna twintig jaren lang in de gevangenis

doorgebragt om der waarheid wille , tot hij einde*

E 2 lijk^.
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In het

Milanee

fche.

na C. G. lijk , flandvastig blijvende bij zyne belijdenis , in ket

Jaari5i7. vvater geworpen en verdronken is.

.^
' Te weten, ook in Fenetïè werd de opkiemende

waarheid met geweld onderdrukt , dit blijkt onder

anderen uit het voorbeeld van sigismund den Duit-

fcher, die de Euangelieleer in het Venetiaanfche ge-

bied kerende, op last van den Doge 'm het jaar

1535 gevangen genomen werd , waar voor Paus pau-

lus Ilf in een Breve zijne dankzegging aan ^^w

Doge betuigde.

Uit een ander Breve van dienzelfden Paus blijkt,

dat er in het jaar 1536 ook te Milaan en in bet

Milaneefche lieden waren , die van de Roorafche

Kerk en derzelver gevoelens afgingen. Dit Breve is

gerigt aan joann. moron, Bisfchop van Modena,

en behelst, dat te Milaan geheime zamenkomften,

( conventiculen , ) gehouden werden , van adelijke

mannen en vrouwen, in welke vele ketterijen, door

de Kerk veroordeeld, geleerd werden, voornamelijk

der Beginen en der Armen van Lions , naar welke

de Paus wil dat onderzoek gefchieden en de fchul-

digen geftraft zullen worden. Deze joann. moron

naderhand Kardinaal, verviel zelf onder het Paus-

fchap van paulus IV in het vermoeden van Ket-

terij, en werd te Rome in Engelenburg gevangen

gezet en door vier Kardinalen zeer ftreng onder-

zocht, en eerst na den dood van paulus IV uit

de gevangenis ontflagen.

Merk- In het jaar 1542 fchreven eenige Fenetianen eenen

waardige merkwaardiger Brief aan luther, waartoe zij zich-

vao
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van de pen van balthasar altieri , Secretaris na C. G.

van den Engelfchen Gezant, bedienden, en in wel- Ja^risi/.

ken Brief zij hem i<ennis gaven , van de onderdruk- .

'

king en het gevaar, waar in zij zich om hun ge- eenige

loof bevonden , hem verzoekende , bij de Duitfche "'^"'
' ï j nnen aan

Vorsten te bewerken, dat dezen ten hunnen behoeve luther.

san den Raad van Venetië mogten fchrijven, opdat

^tzQ ook bewogen werd , om aan te dringen op het

houden van eene algemeene Kerkvergadering , en

dat inmiddels niemand om zijn geloof mishandeld

of gedrukt worde. Vervolgens fchreven zij hem

over de twisten betreffende het Avondmaal, geven-

de hem hunne vredelievende gedachten te kennen ,

in welke zij ook van bucerus verfterkt waren enz.

Jammer, dat luther thans zijnen hevigen aard te

veel toegevende , in zijn antwoord op dit fchrijven

,

in het jaar 1544 , zoo hevig uitvoer tegen bullin-

GER, PELLICANUS, BUCERUS cn anderen, die hij

Sacramentarisfen noemt, dat hij zelfs de Italianen

aanzette, om de pen tegen zwinglius en oeco-

LAMPADius te fcherpen , terwijl hij deze uitmunten-

de Hervormeis voor valfche Profeten (chold , en

niet fchroomde te zeggen, dat zij, door de werking

des Satans , wetens en willens de waarheid beftre-

den. MELANCHTHON had reeds in 1543 op eenen

veel zachteren toon aan vitus theodorus gefchre-

ven, en zich beklaagd, dat luther te fchamper

aan de Italianen gefchreven en gemeend had, dat de

leer der Transfubftantiatie verdragelijker ware dan

het gevoelen van zwinglius, waaruit tevens blijkt,

dat LUTHER reeds vroeger dan in het jaar 1544 aan

£ 3 ^
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Ba C. G. de Italianen moet gefchreven hebben , welke Brief

Jaari5i7, yerioj-gn gal geraakt zijn.
?ot 1552. «,,,., j.
^„ ^

Merkwaardig IS, hetgeen thomas lieber , die

zich zelven naderhand raet eenen Griekfchen naam

ERASTUS heeft genoemd, en die in de Kerkgefchie-

denis bekend is geworden door zijn gevoelen over

de Kerkelijke tucht, aan eenen vriend fchrijft, den

laatften December 1544 uit Bologne^ alwaar hij zich

om zijne ftudien toenmaals bevond: „ Te Imola^

(eene ftad, die toen onder het gebied van den Paus

ftond ,) predikt zekere Monnik : dat christus Ko-

tiingrijk ons om onze vcrdienften gegeven wordt.

Onder het preken flaat een nog kleine knaap op ,

en den Monnik bellrafFende , zegt hij: Gij lastert

God en CHRISTUS; alzoo gij aan ons toefchrijft
,

hetgeen hij door zijn lijden en door zijn fierven ver-

werft en ons uit zijne genade en barmhartigheid

fchenkr. De Monnik vergramd , riep den jongen

toe; dat hij niet wist, wat hij zeide , en dat hij

zijn Onze Vader nog moest heren i en nu evenwei

over deze dingen al wilde oordeelen. Als zij lang

over en weder gekibbeld hadden, zeide de Monnik;

Ga heen, kwade jongen, die de kinderfchoenen nog

niet hebt uitgetrokken. Wat matigt gij u het oor-

deel aan over de Heilige Schriften , welke de ge-»

leerdfte lieden niet regt kunnen verklaren
, ja zoo ik

geloof, niet kunnen lezen? De knaap antwoordde;

Hebt gij niet gelezen : uit den mond der kinderkens

in zuigelingen hebt gij fierkte gegrondrest? waar-

om verftoot gij mij dan , en zegt, dat het mijne

zpk piet is die te lezen ? Eindelijk is de knaap

naar
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naar de gevangenis gebragt, alwaar bij nog zit (*)." na C. G.

Ondertusfchen zat de Paus niet ftil, maar wendde [a^risr'^.

tot 1552.
integendeel alle vlijt aan , om de Hervorming te keer „___«

te gaan; behalve hetgeen door zijn aanftoken te

Modena en Ferrara tegen de Euangelifchen te de-

zen tijde ondernomen werd, fchreef hij in het jaar

1546 weder eenen fc herpen Brief aan den Doge en

den Raad van Venetië^ hen vermanende, om de in-

fluipende en toenemende Ketterijen met alle kracht

te weren en het geloof der Kerk te befchermen.

In het Koningrijk Napels , en bijzonder in de (lad Bijzon-

Napeh zelve, waren ook velen, die de waarheid ,„^'"
^ ' ' de Her-

met ijver zochten. Onder anderen bevond zich in vorming

deze ftad een gezelfchap, hetwelk dikwerf zamen- betreffen-

1 1 j 1 1 rr . de te Na-
kwam , met oogmerk , om de leer van de Kerk te „gig^

vergelijken met de leer van den Bijbel. Dit gezel-

fchap beftond niet uit Geestelijken, een' enkelden

uitgezonderd, maar uit aanzienelijke lieden van vele

befchaafdheid , die den Godsdienst befchouwden niet

als eene zaak van het geheugen , maar als behoefte

voor het hart. galeazzo caraccioli. Markgraaf

van Vico^ antonio flaminio , die den post van

Geheimfchrijver van het Concilie van Trente van de

hand wees, valdes , voorheen Hopman in Spaan-

fchen dienst, eindelijk victoria colonna , Gema-

lin van den beroemden Marquis van pescara, die

na den dood van de Connetable de bourbon , het

bevel voerde over het krijgsvolk van karel V,

het-

(*) HOTTING Hijl. Eccles. Sec. XVI. Tom, V, J>. aoo.

CERDEs hal. Reform, p, 70.

E4
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na C. G. hetwelk Rome veroverde , waren onder de aanzis-

Jaarisiy. nelijkften ; tot dit gezelfchap werd ook petrus
'" MARTYR VERMILI , die thans te Napels Prior Sanc-

ti Petri ad aram was , ingeleid , als ook bernar-

Dus ocHiNO , toen Generaal der Kapucijnen. Dit

gezelfchap , of wel de bijzondere leden van hetzelve,

Jieten de fchrifcen der Hervormers uit DuHschland

komen , dus verkreeg biartyr , kort op elkander

,

bucerus Commentarius over de Euangdien ^ zijne

aanmerkingen over de Pfalmen; zwinglius Boek

over den waren en valfchen Godsdienst , en over

de Goddelijke Voorzienigheid , en eenige fchrifcen

van ERASMUS. OCHINO en vermili, deelden hunne

kundigheden aan anderen mede, de eerfie door pre-

diken, zijnde een kundig prediker, evenwel deed hij

zulks behoedzaam en voorzigtig , zonder openbare

ergernis te geven. Keizer karel zelve, die hem te

Napels hoorde, betuigde, dat hij zoo nadrukkelijk

en godvruchtig predikte, als genoegzaam was, om
zelfs de lleenen te doen fchreijen. martyr hield,

op verzoek van een aantal perfoiien van voornameu

ftand, voorlezingen over den eerften Brief van pau-

lus aan de Corinthiers ^ en hij deed dit met eene

vrijmoedigheid, waar van men, tot op dien tijd, in

Italië geen voorbeeld zag. Niet alleen Napoli tanen»

maar ook velen uit den ganfchen omtrek, woonden

deze voorlezingen bij , en daar martyr een zeer

befcheiden man was , afkeerig van alle hevigheid ^

gaf hij in het eerst geene ergernis ; tot dat hij aan

het 13de tot het 15de vers van het derde Hoofdfluk

gekornen was, en verklaarde, dat de3e plaats het;

bg""
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beftaan van een Vagevuur niet bewees. Hoe be- m C. G.

fcheiden hij dit ook zeide; hoe weinig hli er des- I'""'i5i7.

tijds ook aan dacht, Ihuude te houden , dat er
"

./

geen Vagevuur hoegenaamd befta; echter belcedigde

hij met deze zijne verklaring de Ijveraars voor het

geloof. Het Kettergerigt te iVape/s, alhoewel des-

zelfs magt da^r zeer beperkt was , verbood hem

met zijne voorlezing voort te gaan en riep hem op,

om zich , wegens zijne gevoelens , te verantwoor-

den. Dit Kettergerigt werd thans fterk onderfteund

door PEDRO DE TOLEDO, O.iderkorjng van Napels ^

wien Keizer karel onlangs in het jaar 1536 bevo-

len had, om ten flrengfte tegen de Lutheraanfche

Ketterij te waken.

MARTYR, die het nutteloos vond, roet het Ket-

tergerigt te disputeren , en beneden zijne waardig-

heid om voor hetzelve te verfchijne^, wendde zich

tot zijne vrienden, die hij in merkelijk getal had in

het Kollegie der Kardinalen te Rome, en die ver-

ftandiger dan de Napelfche Dominikanen , den Paus

overhaalden, om hem van alle verantwoording vrij

te verklaren, en het verbod der openbare voorlezin-

gen in te trekken. Voorts, ten einde eenen zoo ge-

leerden man, die met de reinfte zeden de opregtHe

vroomheid paarde , niet in gevaar te brengen , om
in eenen twist te raken, in welks hitte hij der Kerk

ontrukt zou kunnen worden, zoo bewogen zij de

Overften der Augustijnen, om hem tot Fifitator

Generalis hunner Orde te benoemen, welk aanbod

MARTYR te hever aannam, omdat de lucht vvunNa'

fels nadeelig bevonden werd voor zijne gezondheid,

E 5 MAR'
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na C. G MARTYR ondernam in zijnen post als Vifiiator Ge^

J^^ri^i^. fjeralis de zeden en tucht zijner Orde te hervormen,

,

* waar toe hij verfc heidene pogingen in het werk ftel-

de , maar niet anders uitvoerde , dan dat hij eenen

algemeenen haat gaande maakte , welke , ziende hem

niet openlijk te kunnen verderven , hem lisiig mee

een fnood oogmerk deed benoemen tot Prior van

het Stift van den Heiligen fridrianus te Lticca,

Dit was een aanzienelijk Kerkelijk ambt, met het-

welk de Bisfchoppelijke regten over een gedeelte der

ftad Lucca veibon Jen waren; doch dewijl die van

Lucca doodelijke vijanden waren van die van Flo-

rence^ bedoelde men, door aan martyr dit ambt

op te dragen , hem , die een Florentyner was , in-

twisten en vervolgingen in te wikkelen. Maar , de

Monniken misrekenden zich: Nooit waren de Luc-

canen beter met eenen Prior in hunnen fchik, dan

nu met martyr. Reeds lang onvergenoegd over

de misbruiken der Roomfche Kerk, ontvingen zij

eenen man, die het prediken voor zijn beroep, en

de verbetering der zeden, voor het hoofddoel d,t%

Christendoms hield, met opene armen.

MARTYR MARTYR wcek rceds , te dezen tijde, ten aanzien

rigteene yg^ verfcheidene punten, af van het geloof zijner

fchoolte Kerk, doch hij hield het voor onvoorzigtig, zijne

Lucca op gevoelens, die voor meer gevorderden nuttig zouden

kunnen zijn, den nog niet behoorlijk voorbereiden

mede te deelen. Hij befloot daarom Lucca tot eene

Leerfcbool voor Italië te maken, gelijk Wittenherg

voor Duitichhmd wa?. Hij vereenigde zich met

verfcheidene Patriciërs van Lucca , offerde zijn ei-

gen
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gen voordeel op , en verkreeg , op die wijze , de na C. G,

middelen, om eene geleerde School op te rigren ,
Ï^^''''5i7»

die niet alleen in Italië de aanzienelijkfle in hare
"

(bort was; maar als School in geheel Europa haars

gelijke niet had. Men vond op verfchiliende Hooge

Scholen van Europa enkele mannen, die grooter

waren dan die , welke martyr. te zamen bragt

;

maar nergens vond men zulk een aantal uitmun-

tende mannen bijeen, celsus , Graaf van Marti»

nenghi^ onderwees hetGrieksch; TREMELLr het He-

breeuwsch, in hetwelk hij te beter bedreven was,

omdat hij een gedoopte Jood was; paulus laci-

6IUS het Latijn, martyr zelf was een ijverig Pre-

diker, verklaarde, des voorraiddags, voor een aan-

tal toehoorders, de Brieven van paulus, die zij

vervolgens , onder zijn opzigt , zelve verklaren moes-

ten; en des namiddags verklaarde hij eenen Pfalm^

of eenen Profeet, volgens den grondtekst (*).

De School van martyr bleef tot het jaar 1541

ongemoeid, doch toen trok er een onweder zamen,

hetwelk martyr alleen door de vlugt ontgaan kon.

Het grootfte gedeelte van de Patriciërs en het gan»

fche volk van Lucca was wel op zijne hand, doch

zijne vijanden namen nogtans eene proeve aan ie-

mand van minder gezag , om te zien , hoe ver zij

zouden kunnen gaan, Eén van de Monniken , die

martyr's onderwijs genoten, hield in tegenwoor^

digheid van eenige Prelaten uit het gevolg van den

Paus

,

(*) Vergel. schlosser het Leven van th. beza ea

p, MARTYR VEt^MiLi II Stuk Bladz. i23. vo!gg.
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na C. G. Pa'is , dat zich te Lucca ophield , de Paus zelf be-

Jaari5i7. yond zich in de nabuurfchap dier (lad te Buveto

y

,
alwaar hij eene bijeenkomst had met den Keizer,

deze Monnik hield eene koene predikatie , in welke

hij den Ceremoniedienst en het praktifche Christen-

dom tegen over eikanderen ftelde. De Prelaten de-

den hem, op ftaanden voet, zonder zich deswege

aan den gewonen rigter te wenden, door den Paus-

felijken Ketterrigter in de gevangenis werpen , ten

einde te zien , of de Luccanen, uit vreeze voor den

Keizer en den Paus, hunne regten thans minder

driftig dan anders zouden verdedigen. Deze, ijver-

zuchtig voor hunne vrijheid, braken de gevangenis

met geweld open , en fielden den Monnik in vrij-,

heid. Da arme man werd daar door wel niet ge-

red; daar hij op de vlugt, voor de poorten van

Lucca, zijn been brak, op nieuw gevangen geno-

men, en naar de gevangenis der Inquifitie te Rome

gefleept werd; doch de vijanden van martyr za-

gen er nogtans uit, dat zij zich in Lucca aan hem

niet konden wagen. De Overften zijner Orde bello-

ten daarom , hem naar Genua te ontbieden. De

Kardinaal contarini , zijn vriend , onkundig van

alles , wat er tegen zijnen vriend gefmeed werd ,

kwam ondertusfchen te Lucca aan , en nam , zon-

der bedenking, zijn' intrek bij martyr, die hem,

dewijl de Kardinaal van zijn Gezantfchap in Duitsch-

land terugkeerde, naauwkeurig ondervroeg over de

Hervormers.

Aan deze gefprekken, in welke contarini met

geen lof genoeg kon mdding maken van hunne ge-

leerd-
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leerdheid en hunnen ijver , had martyr vele onder- na C. G.

rigtingen te danken over de bijzondere gefteldheid Jaansn.

der Leeraars van de hervormde Kerk. contarini, -

die zelf in vele ftukken van het geloof zijner Kerk

afweek, merkte fpoedig, waar zijn vriend toe over-

helde , en zocht hem te bewegen , om , naar zijn

voorbeeld , eenige uitvi^endigheden als onveifchillig

te befchouwen , en zich omtrent anderen niet vrij

uit te laten, in welk geval hij hem beloofde, hem,

door zijnen invloed, te zullen befchermen. mar-

tyr verklaarde hem, dat hij zijne gevoelens niet

verbergen wilde , en dat hij de waarheid , te allen

tijde , vrijuit en openlijk belijden zou , wanneer men

hem naar dezelve vroeg; doch, dat hij zich niet

verpligt vond, om ongevraagd de Kerk openlijk aan

te randen , of van hare geraeenfchap te fcheiden.

De Kardinaal begrijpende, dat martyr niet inge-

wijd was in de grondfteUingen der hooge Geeste-

lijkheid, zweeg. Intusfchen zag martyr den ftorm

opkomen, maakte aanftonds, na het vertrek van

den Paus, zijne huislèlijke zaken in orde; pakte een

gedeelte van zijne Bibliotheek in, gaf die in handen

van den Patriciër christoffel brenta, die hem

dezelve vervolgens naar Duitschland toezond , en

gaf de overige Boeken ten gefchenke aan zijn Stift.

Daar hij van zijn bijzonder vermogen zoo veel had

opgelegd, dat hij, bij weinige behoeften, en in

dien tijd, vooreerst voor gebrek was beveiligd, zoo

liet hij de gelden van zijn Stift, zelfs voor zoo ver

zij zijne inkomften waren, onaangeroerd, en wacht-

te rustig de beflisfing van zijn lot af, op welke

ïXy
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7$ KERKELIJKE
na C. G- ke zijne vijanden hem niet lang lieten wachten,

J^^''^Si7* Zij hielden, in eene biigeloovige fl:ad, Genua

^

eene vergadering, en gelastten hem , om zich op

onderfcheidene punten te komen verantwoorden,

MARTYR. meende, zich niet te moeten blootftèllen

aan het gevaar, om te Genua onverhoord te regt

gefteld te worden , en hoopte vvciligt ook , door

vrijwillige verwijdering, zijne School nog te zullen

behouden. Moe het zij , hij verliet Lucca , en be-

gaf zich in allerijl naar die ftreken , waar hij hoop-

te van meer nut te zullen zijn. Hoe groot de ach-

ting was , welke hij in Lucca had , blijkt niet alleen

daar uit , dat paulus lacisius en theodosius

TREBELLius hem vergezelden, maar ook, dat ju-

Lius TERENTiANUS , uit achting en liefde voor zij-

nen Leermeester, hem tot aan het einde van zijn

leven niet verliet, en lief en leed met hem deelde.

Nadat martyr zich verwijderd had , volgden

hem , reeds in het eerlle jaar , achttien zijner beste

leerlingen, omdat zij onderfcheidene gebruiken der

Roorafche Kerk , niet meer met een goed geweten

konden waarnemen ; zijne School bleef echter nog

in wezen , tot dat die v;in Lucca aan het geweld

niet langer weêiftand durfden bieden. De beroemde

cuRio namelijk leerde niet alieen in Lucca , na

martyr's vertrek, toen hij reeds in andere groote

fteden van Italiè voor Ketter verklaard was, maar

gonfaloniere en burlamachi hadden zelfs het

plan ontworpen, om den ganfchen Pausfelijken

Godsdienst, met geweld, omver te werpen , en

haddfin daarom een aanzienelijk getal onvergenoeg-

den
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den rondom zich vergaderd , toen de overmagt van na C. G,

den Keizer in het jaar 1546 de Luccanen dwong, faarisi;,

n,., •
1

tot 155a.
om hem burlamachi naar Mtlaan uit te leveren; .

hunne Leeraars te verwijderen, en de Hervorming

te laten varen.

Te Pifa , werwaarts martyr. , die geene onrust

wilde ftooken, zich van Lucca begaf, deelde hij,

voor de eerfte reis, ten blijke, dat hij tot de Her-

vormden was overgegaan, het Avondmaal uit, onder

de beide gedaanten , en fchreef aan zijnen bcgunfti-

ger, dien hij hooge achting toedroeg, den Kardi-

naal poLus, eenen Brief, in welken hij zijn gedrag

regivaardigde , en den Zegelring , het teeken van

zijne waardigheid als Prelaat , terugzond ; te gelijk

zond hij aan zijn voormalig Kerspel eenen herderlij-

ken Brief, welke in den vorm van eene uitlegging

van het Symholutn der Apostelen in het Italiaamch

opgefteld, zeer befcheiden de redenen opgaf van zijn

affcheiden van de Roomfche Kerk.

Van Pifa begaf martyr zich naar Florence, om

aldaar zijnen vriend bernardus ochino op te zoe-

ken , die met hem in dezelfde gevoelens flond , en

,

even gelijk hij, die gevoelens openlijk predikte. De-

ze was Generaal der Kapucynen^ dien men, omdat

hij te Napels ketterfche gevoelens geleerd zou heb-

ben , gelijk wij reeds gezien hebben , naar Rome ge-

roepen had , en die , zich verlatende op den invloed

van POLUS en contarini, zich ter verantwoording

wilde ftellen. martyr had vele moeite, om hem

te overreden, dat hij zich met hem naar Zwitfer-

land bergde. Van het geen martyr vervolgens,

bij-
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me G. bijzonder in Engeland, ten dienfte der Hervorming,
Jaari5i7. yerrigtte, Iiebben wij op de beiioorlijke plaats 26=
tot 1552 r. .

J r b

fproken.

De Her- Op dezelfde wijze als te Lticca^ werd ook elders

hi^™air
^^ li^ii'é het zaad der Hervorming met geweld ver-

onder- flikt door de Paufen en door de Inquifitie. Reeds
diukt.

jjj hgf jaar 1542 gaf de Kardinaal caraffa aan den

Paus PAULUS III den raad, om de Inquifitie in Ita^

ïië te vestigen, hetwelk geheel met de Luthcrfciic^

Ketterij befmet was, als welke niet alleen Wereld-

lijken maar ook vele Kerkelijke perfonen omhels*

den (*). Deze zelfde Kardinaal vervolgens zelf Paus

geworden, onder den naam van paülus IV, flelJe

alles in het werk, om de Hervorming tegen te gaan

^

ja zelfs zegt men, dat hij op zijn flerfbed den Kar-

dinalen niets zoo fterk aanbeval , dan het Officie der

Inquifitie , als het eenig middel, om de Kerk zuiver

en onbefmet te houden ; echter was het volk in Ita*

ïië over het algemeen ten fterkfte ingenomen tegen

de Inquifitie. Eer nog de gemelde Paus den laat-

ften fnik had gegeven, liep het gemeen te Rome
naar de nieuwe gevai^enis der Inquifitie, verloste

de gevangenen uit dezelve en fiak het gebouw ver-

volgens in brand ; ook liepen de Dominikanen , tot

welken de Inquifitie behoorde , gevaar van hunne

Kloosters te zien vernielen. De Onderkoning van

Napels^ PEDRO DE TOLEDO, was een viiand van

de Hervorming; bij kondigde een fireng Plakaat af

tegen de Ketterfche Boeken; liet eenige gefchriften

vaiJ

(*) SPONDAN, Ann, T. I. ^. 475. et i6j.
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van MELANCHTHON en ERASMUS Openlijk verbran- na C. G.

den, en vernietigde verfcheidene Hoogefcholen , om- J^^^^5i7«

..11 , . , , , . tot 155a,
trent dezen tijd door den Adel , ter voortplanting „____
der geleerdheid , opgerigt ; maar toen hij van Keizer

KAREL bevel gekregen hebbende tot het invoeren

der Inguifitte, ten dien einde Paus paulus III ver-

zocht, eeneu Afgevaardigde van die vreefelijke Regt-

bank van Rome naar Napels te zenden , vatten die

van Napels de wapens op , ten einde zich tegen

deze geestelijke dwingelandij te verdedigen, en beide

de Keizer en de Onderkoning zagen zich genood-

zaakt , van hun ontwerp af te zien , om deze ha-

telijke Regtbank in het Koningrijk Napels in te

voeren.

Het ontbreekt ondertusfchen ook in Italië witx. aan Voor-

voorbeelden van lieden, die voor het geen zij als Eu- ^'*^'!?S"

angeliewaarheid omhelsden en geloofden , hun leven telaren

niet te dierbaar hielden. Zoodanig was fanniüs of ^'°°^ '^^^

FANiNus een aanzienlijk man uit Faenza , eene Paufe-
ftjilii'.

lijke ftad, die de waarheid, welke hij uit de Heil.

Schrift geleerd had , ook aan anderen onderwees

,

en deswegens in het jaar 1547 of 1548 in de ge-

vangenis werd geworpen. Hij was in het eerst niet

beftand tegen de vreeze des doods, en het bidden en

fmeeken van zijne huisvrouw, kinderen en vrienden,

maar kocht zijne vrijheid voor de verloochening der

waarheid. Doch weldra had hij van dezen ftap het

hartelijkst berouw , hetwelk hij openlijk beleed , te-

vens op nieuw zijn werk makende, om de waar-

heid aan anderen mede te deelen. Hij werd dra

weder in hechtenis genomen , en bletf twee jaren

Herv. IV. F lang.
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na C. O. lang, van hec jaar 15:^8 tot 1550, gevangen, wm*
Jaari5i7, neer hij, zijne üandvastigheid genoeg beproefd zijn-
tot 15^""
,

de, op uitdrukkelijk bevel van den Paus julius

III, tot de ftrop verwezen , en zijn ligchaam ver-

volgens verbrand is geworden.

Een ander voorbeeld had plaats te Ploifance. DO-

BiiNic us h domo alha^ een Burger van de ftad Ba-

fana^ onder het gebied der Venetianen ^ die in zijne

vroege jeugd in het Keizerlijk leger in Du'itschland

gediend en daar kennis der waarheid verkregen had,

van den krijgsdienst eerlijk ontflagen zijnde , lei de

zich toe op de oefening der godzaligheid , en da-

gelijks in de kennis der waarheid vorderende , ver-

klaarde hij dezelve in Plaifance ook aun anderen;

zelfs kwam hij in het jaar 1550 te Napels^ en ver-

breidde ook aldaar de leer van het Euangelie. Van

daar wedergekeerd naar Plaifaiice , ondernam hij,

iTiisfchien met te grooten ijver, openlijk op de markt

te prediken over de ware Biecht , het Vagevuur en

de /Aflaten; ^t\\ volgenden dag over het waar geloof

en de goede werden, in hoe verre dezelve noodza-

kelijk zijn tot zaligheid , belovende des anderen daags

te zullen handelen over de Mis en den /Antichrist,

Doch , het werd hem door de regering belet , die

hem door dienaars naar den Vikaris van den Bis-

fchop liet brengen, alwaar hem rekenfchap van zij-

ne roeping en geloof werd afgevorderd , en alzoo

hij flandvastig bleef bij de belijdenis der waarheid ,

werd hij in eenen afzigtelijken Kerker geworpen , en

eindelijk, nog geen 30 jaren oud zijnde, ter dood

gcbragt , welken hij moedig, zich alleen tct de gena-

de
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(Ie en barmhartigheid van cüristus wendende , en na C. G.

voor zijne vijanden in zijn uiterfte biddende , als J^^r'Si?.

een Christen, onderging ia de maand September
'^

1550-

Wij gaan andere getuigen der waarheid kortheids- Bijzon-

halve voorbij, als galeacius trecius, die den "^^
j

^"
•' ' ' vanden

24ften November 1551 zijn leven op den brandfta- Marquis

pel eindigde, joannes iniollius, die in het jaar galeaci-

1553 te Rome om de belijdenis van het Euangelie p^^cciou

ten vure gedoemd is; doch wij kunnen niet voorbij

melding te maken van eenen edelen Italiaan gale-

acius CARACCioLi, Marquis van Fico, Deze, ge-

boren in het jaar 1517, had ten Vader nicolaas

ANTONi CARACCIOLI , Matquis van Fico , en tot

Moeder eene Zuster, gelijk thüanus fchrijft, of,

gelijk anderen, eene Nicht van den Paus paulus

IV, uit het edel huis van caraffa. In öen ou-

derdom van twintig jaren trouwde hij victoria ,

dochter van den Hertog van Nuceria , die hem een

huwelijksgoed van 20,000 Dukaten aanbragt, en bij

welke hij een aantal kinderen verwekte. Doch ,

wanneer om dezen tijd petrus marïyr vermili

te Napels gekomen, aldaar de leer van het Euan-

gelie aan zijne vrienden verklaarde , werd carac-

cioLi ook door hem en door joannes valdez en

joAN FRANCiscus CASERTA , ziJHcu blocdvcrwant

,

overreed, om de Hervorming aan te nemen, in het

jaar 1541. Ook werd hij daar toe opgewekt in

eenen uitmuntenden Brief door marko antonio

FLAMiNio, in welken deze hem vermaande, om,

met verzaking van alle r.ardfche heerlijkheid, chris-

F 2 TUS
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m C, G. Tus en deszelfs waarheid vrijmoedig te be!i]deri ,'

]aari;ïï7 waar toe hij hem verfeheidene voorbeelden van aan-
toL 1552 . , ,,

t zienelijke mannen onder het oog bragt , die insge-

lijks de Hervorming omhelsd hadden , ook onder

anderen de vermaarde victoria kolonna , weduwe

van den Markgraaf van pescara. Dczq Brief was

gefchreven in de maand Fcbruarij 1543.

De menigvuldige reizen, welke caraccioli, die

aan het Hof van Keizer karel V was, doen

moest, in Duitschland en andere landen, om dien

Vorst te volgen of te verzeilen , gaven hem gelegen-

heid , om de Boeken van luther. met meer vrij-

heid te lezen, en met de Hervormers nader bekend

te worden , inzonderheid werd hij te Straatsburg

door PETRUS MARTYR vERMiLi iu de Waarheid

meer bevestigd, tot hij eindelijk in het jaar 1551

zijn vaderland , vader, vrouw en kinderen , die wei-

gerden hem te verzeilen , om christus wil verla-

tende, naar Geneve week, en daar de Hervorming

openlijk omhelsde. Hier te Geneve vestigde of ver-

nieuwde hij eene Italiaanfche gemeente, bij welke

hij de waardigheid van Ouderling bekleedde.

Door zijn godvruchtig en voorbeeldig gedrag ver-

wierf CARACCIOLI zich de gunst van allen en de

liefde der godvruchtigen ; zoo dat hem in het jaar

1555 door de regering niet alleen het Burgerregt

,

maar ook eene plaats in den grooten en kleinen

Raad van het Geneeffche Gemeenebest gefchonken

werd.

Ondertusfchen kon caraccioli den eenzamen

ftaat als weduwenaar niet dulden, hij klaagde hier

over
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€ver aan kalvyn , vvien hij raadpleegde , of het 13 C. G.

hem niet vrij zou ilaan, eene andere vrouw te trou- l^-'^iSV*

wen, dewijl zijne vrouw hem verlaten had? kal- .,,

,

VYN, niet op zich willende nemen, deze vraag te

bcflisfen, nam den raad in van de overige Godge-

leerden van Zwitferland , Straatsburg enz. , welke

eenparig overeenkwamen , dat het eerfte huwelijk

van GALEAZZo verbroken was , niet door zijne ,

maar door de fchuld van zijne vrouw, doch tevens

oordeelden zij, dat de regering daar over eene reg-

telijke uitfpraak doen , en hem vervolgens vrijheid

geven moest om te hertrouwen. Dit gefehied zijn-

de, trouwde caraccioli in het jaar 1560 anna

FREMERY , cenc weduwe van 40 jaren, die van

Roiian^ waar zij geboren was, na den dood van

haren eerften man, insgelijks om den Godsdienst,

naar Geneve gekomen was; met deze vrouw leefde

hij zuinig, doch niet geheel armoedig, zijnde van

al zijn vaderlijk erfgoed beroofd , tot zijnen dood in

het jaar 1586, in het óSfle jaar van zijnen ouder-

dom. Zij overleefde hem nog geen Jaar.

Doch wij onthouden ons van meer voorbeelden

bij te brengen van zulken, die, of met verlating

en opoffering van alles , hun geloof geopenbaard

hebben , of zelfs wel met opoffering van him leven

door beuls handen; ddn voorbeeld van de woede

van het Bijgeloof willen wij Hechts nog gewagen ,

waar door in Calahriè in het jaar 1560 den uden

Junlj op eenen dag acht en rachiig JNIarielaars door

het bloedmes geflagt zijn geworden.

Uit het tot hier toe gezegde blijkt, dat het ook

F 3 in
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na C. G. in Italië niet ontbroken heeft aan menfchen , die

Jaari5i7- hunne belijdenis getrouw waren tot den dood, al-

,
hoewel in dat land de Hervorming geene vaste wor-

telen heeft kunnen fchieten, zoodat daar duurzame

hervormde Gemeenten geplant zijn geworden.

De Her- Spanje en Portugal hebben , ten opzigte der Her-

ki°SDa"^e
vö'^niing» genoegzaam een gelijk lot gehad met Ita-

onder- Uë, Het licht van het Euangelie beftraalde ook

^"""^•^ Spanje, en vele Spanjaarden verheugden zich over

luquifitie ^it licht, en lieden van allen rang, kunne, ouder-

dom en waardigheid beijverden zich , om kennis aan

hetzelve te krijgen, maar de Inquifitie, nergens zoo

ontzaggelijk en geducht als in Spanje, en gehand-

haafd door eenen wreeden en tevens bijgcloovigeri

FiLiPS II, heeft door hare vervolgingen dit licht ge-

noegzaam geheel uitgebluschr. Wij weten weinige

bijzonderheden, welke hier toe behooren, alleen is

er eene lijst van Spaanfche Martelaren voor de leere

der Hervorming verzameld door een' geleerd En-

gelschman mich. geddes , welke lijst mosheim in

het Latijn vertaald in eene zijner werken geplaatst

heeft (*). De geleerde dan. gerdes heeft een ver-

haal van REGiNALD GONSALvo- over de Protedant-

fche Martelaren in Spanje geplaatst in zijn Scrmium

Antiquarium (f), waar toe wij den Lezer moeten

heenen wijzen.

(*) Li%f. ad IL Eed. periin. Vol. I. p. 678-697,

(^t) Tom. IV. pag. 581-662.

TIEN-
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TIENDE HOOFDSTUK.

VerfchtUen onder de Proteflanten,

iV ietregenftaande de vervolgingen en geweldige te- ^2 C. G.

senftand, welken de Hervorming alom ontmoette, '
, -./*

*' ' ^ ' cot 1 552.
gelijk wij in het voorgaande Hoofdftuk gezien heb-

ben , den voortgang derzelven merkelijk verhinder- Verfchil-

den, evenwel mag men, met grond, vascflellen , ^^,j,g„^jg

dat de ongelukkige vetfchillen, welke al vroeg on- Pfoteüan*

der de Hervormers ontflonden , en welke met te
^^|^ ^^^^

^'

groote hevigheid werden gedreven , zoodat zij fcheU' voortgnng

ringen voortbragten , ongeluk meer nadeel aan de^'^^^' .^"
voraiing.

zaak der Hervorming hebben toegebragt, dan alle

geweld, hetwelk men tegen dezelve in het werk

heeft gefteld.

Wij hebben reeds in het voorgaande '(*) gezien , Verfchil-

hoe vroeg zich verfchillen openbaarden , toen an- !^" ^^!^^

DREAS CiiROLOSTADius, hoewcl niet zonder mede- vondmnai

weren en medehulp van andere Godgeleerden , te

Wittenherg in het Jaar 1512 , de Beelden uit de

Kerken deed nemen, en andere veranderingen in den

eeredienst invoerde, welke luther. te voorbarig

keurde, die daar over hevig tegen carolostadius

uitvoer. Deze begaf zich daar op van Wittenherg

raar Orlamund ^ alwaar hij niet alleen voortvoer in

zijnen ijver tegen de Beelden , maar ook zijne ge-

ve^
(*} Kerk, Cefch. XX DeeU Bladz. 131.

F4
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na C. G. voelens over het Avondmaal voorftelde, welke van
Jaari5i7

^jg ^j^^ luther verfchilden (*). En als luther
tot 1552

^

, door den Keurvorst van Sakfen dervvaards gezon-

den werd, ten einde, zoo mogeliik, dezen twist in

der minne bij te leggen , was hunne vvederzijdfche

ontmoeting van dien aard , dat men van daar af den

oorfprong van de verfchillen over het Avondmaal

rekenen mag. carolostadius werd eenigen lijd

daar na door den Keurvorst uit Sakfen verdreven ,

en begaf zich naar Zwitferland ^ waiir hij zijne leer-

ftellingen met opgang voortplantte, eerst te Zurick^

en vervolgens te Bazeh Hier fchreef hij eene ver-

handeling tegen de geestdrijverij in het algemeen ,

welke hij aan luther rigtte, die door dezelve zoo-

danig getroffen werd, dat hij, berouw krijgende,

over de behandeling, welke hij carolostadius had

aangedaan, van den Keurvorst vrijheid voor hem

verwierf, om in Sakfen te rug te keeren. Na deze

verzoening met luther fchreef hij eene verhande-

ling over het Avondmaal, welke vrij gematigd en

verdraagzaam was opgeüeld, en nadat hij de fchrif-

ten van zwinglius over dat onderwerp had gele-

zen , die met zijne gevoelens in dezen vrij na over-

eenftemden, begaf hij zich andermaal naar Ztirich^

en van daar naar Bazel , alwaar hij toegelaten werd

tot de bedieningen van Leeraar en Hoogleeraar in

de Godgeleerdheid, en in deze ftad overleed hij, na

in eene voorbeeldige en volftandige betrachting van

allerlei Christelijke deugden geleefd te hebben , te

mid"

(*) Bladz. 147.
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midden van de vurigfte uitboezemingen van Gods- na C. G,

vruchten onderwerping, op den asften December J^^'''5i7»
^ ° *^

*^
tot i552«

des jaars 1541 (*). —

—

CAROLOSTADius vond , ovcF lict algemeen , de

gemoederen van velen geneigd , om te geiooven ,

dat het ligchaam van christus in den Hemel is ,

en niet, dan op eene geestelijke wijze, in het Heil.

Avondmaal, genomen en gegeten wordt. Onder die

genen , die het dus begrepen , waren de twee voor-

naamfte Hervormers der Kerken in Zwitferland

zvviNGLius en okcolampadius. De eerde had

reeds vroeger zijn gevoelen daaromtrent verklaard,

en verdedigde hetzelve ook thans in meer dan een

gefchrift, onder anderen in zijne Verhandeling van

den waren en valfchen Godsdienst ^ welke hij in het

Jaar 1525 iiitcaf, met een' Opdragt aan Koning

FRANCOis I. Hij voegde daar eene nadere ontvou-

wing en opheldering bij, in een ander gefchrift,

hetwelk hij, in datzelfde jaar, deed drukken, on-

der den titel van Subfidium Eucharisticc. De leer

van zwiNGLius komt hier op uit, dat de woorden

van CHRISTUS : dit is mijn ligchaam^ dus moeten

verdaan worden : dit brood beteekent of verbeeldt

mijn ligchaam; zoodat het ligchaam van christus

te eten, niets anders zij, dan te geiooven, dat je-

zus CHRISTUS voor ons ^eflorven is. Tervvij] zwin*

GLius dit gevoelen te Zurich leerde, deed oeco-

LAMPADius hetzelfde te Bazel , waar hij , in dat-

zelfde jaar 1525, een Boek uitgaf; over de ware

uit-

(*} Fita Caroloftadii in gerdes Scrin. Antiq. T. I.

F5



90 KERKELIJKE
B» C. G. uitlegging der woorden van het Heil, Avondmaat

^

Jannsi/. y^jpgns de oude Schrijvers, Hij had danr mede voor-
tot 1552.

j j

namelijk tot zijn doel te bewijzen, dat de Kerkva-

ders het leerftuk van de Transfuhftantiatie veel min-

der begunftigden , dan men wilde doen gelooven.

Dit Boek vi^as met zoo veel geleerdheid en eene zoo

zacht ftreelende welfprekendheid gefchreven , dat

ERASMUS er van zeide, dat hetzelve, indien het

mogelijk ware, en God het toeliet, ook de uitver-

korenen zon kunnen verleiden.

Dit verfchil in gevoelens omtrent het H. Avond-

maal werd bij de Euangelifche Godgeleerden van

dat gewigt geoordeeld , dat zij meenden , daarom

genoegzame reden te hebben, om zich van eikan-

deren te moeten affcheiden, zoodat de Proteflantfche

Kerk, daar door gefcheurd, tot twee Kerken werd,

die zich gewenden , om geene gemeenfchap met

malkaiideren te onderhouden. De Roomfche Kerk

maakte van deze tweedragt gebruik, om den .voort-

gang der Hervorming te verhinderen. Het was ver-

geefsch , dat filips de Grootmoedige ^ Landgraaf

van Hesfen , het mondgefprek te Marburg te wege

bragt, waar van wij reeds voorheen gefproken heb-

ben (*). Men werd het over alle artikelen , die

tusfchen de beide Kerken in verfchil waren , eens

,

uitgezonderd dat van het Avondmaal, vi^aaromtrent

een ieder onverzettelijk bij zijn gevoelen bleef; zelfs

kon de Landgraaf niet verkrijgen, dat luther en

zwiNGLius malkanderen de hand van broederfchap

zou-

(*) Kerk. Qefch. XX T>eeU Bladz. 184. en 353.
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zouden geven ; waar toe zwingliüs zich wel be- n.i C. G.

reidvaardig verklaarde, maar luther wilde alleen
j^"'"' 5 17«

T , JU- 1 'T . /- . ,
tot 1552.

beloven, dat hij vooriaan de jLWitjers gematigder

wilde behandelen, en allen verkharden , dat zij tene

ware genegenheid en Christelijke liefde voor eikan-

deren wilden behouden , hetwelk door allen met

hunne onderteekening bekrachtigd werd.

Uit hoofde van de verfchillende gevoelens der

Pfoteftanten over het Avondmaal , werd door vier

Rijksfteden, Straatsburg^ Kon/lans, 3Iemmingen

en Limlauy eene afzonderlijke Geloofsbelijdenis in-

geleverd te Augshurg^ in het jaar 1530 , toen de

zoo bekende /^'«^^Z'^r^/c^^ Geloofsbelijdenis aan den

Keizer door luther en de zijnen werd overgege-

ven, ook zond zwingliüs, die in geene van bei-

den met betrekking tot het Avondmaal in kon ftem-

men , zijne bijzondere belijdenis aan den Rijksdag

over. Dit deed de voorige gefchiilen eenigzins her-

leven; doch de Landgraaf van Heffen ^ ftaande de

vergadering te Aiigsburg ^ de wederzydfche Godge-

leerden bewogen hebbende , om nogmaals met mal-

kanderen in onderhandeling te treden, werd daar

door de grond gelegd tot die vereeniging , welke

,

eenige jaren daar na, te Wittenherg gefloten werd.

MARTiNus EUCERüS, fchoou zclf in de gevoelens

van ZWINGLIÜS ftaande, wendde echter alle pogin-

gen aan, om de vereeniging met luther te bevor-

deren, en als ^t Lutherfchen weigerden, de vier bo-

vengemelde fteden in h^iSmalkahlisch verbond, het-

welk in het jaar 1530 ontworpen werd, toe te la-

ten, fpoorde hij de Leeraren dier fteden aan, om

zich
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na C. G. zich te laten vinden , en in het jaar 1532 de Augs-

^i^'^^S^l. hufpfche Gdooïshtïi]dtm& mede te onderteekenen,
tot 1552. ü/ -^ »

^ . ten einde ook te kunnen deelen in den Godsdienst-

vrede. Verders werd door bucerus en zijne vrien-

den de z.iak der vereeniging met aanhoudenden ijver

doorgezet, tot dat in het jaar 1536 opnieuw le-lVit-

tenberg eene vereeniging getroffen werd. marti-

NUS BUCERUS, WOLFGANG FABRICIUS CAPITO ,

WOLFGANG MuscuLUS , CU eenïge andere Gerefor-

meerde Godgeleerden, begaven zich naar Eifenach,

welke plaats door luther zelven bedemd was,

tot eene bijeenkomst, doch daar gekomen vonden

zij LUTHER noch iemand der zijnen, maar gebruik-

ten nogtans de infchikkelijkheid , om hunne reisnaar

Wittenherg voort te zetten ; hier traden zij met lu-

ther, MELANCHTHON, JUSTUS JONAS, JOANNES

BUGENHAGEN, CU uog drie andere Lutherfche Leer-

aren, in onderhandeling. Na eenige gefprekken over

en weder gehouden , kwam men tot een befluit, De

artikelen van vereeniging ^ welke bucerus en me-

LANCHTHON outworpen hadden , werden eenparig-

lijk vastgefield, en door de Lutherfchen als voldoen-

de aangenomen. Het voornaamfte dier artikelen be-

helsde, dat het ligchaam van christus waarlijk en

zelfftandigUjk in het Heilig Avondmaal tegenwoor-

dig is , en aan allen , op eene gelijke wijze , uitge-

deeld en gegeven wordt, zonder uitzondering zelfs

van de onwaardige Disgenooten. Dit ondei teeken-

den al de tegenwoordig zijnde Godgeleerden, met

hunne eigene hand ; deze waren uit eenige fteden in

Opper ' DmtschUnd , als van Straatsburg , Augi-

burg
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hurg en Reutlingen , uit iedere ftad twee , en van na C. G.

Ulm^ Eslingen^ Memwingen ^ Frankfort en For- )'^2ri5i7*

feld , uit iedere dezer fteden cén. Doch de Zwit' \

'

ferfche Godgeleerden hadden geweigerd , zich bij de

onderhandeling te laten vinden , gelijk zij ook door

LUTHER niet genoodigd waren. De onderhandeling

duurde vijf dagen. Ondertusfchen blijkt het uit de

artikelen, dat de overeenllemming meer in woorden

dan in de daad beftond , of men moest (lellen , dat

BucEPv en die in het gevoelen van lütiier waren

overgegaan. Ten minfte de Zwitferfche Godgeleer-

den wilden dit formulier of opftel van vereeniging

daarom niet aannemen , ten ware hun eenige dub-

belzinnige uitdrukkingen nader werden uirgelegd ,

waar tegen zij hun gevoelen klaar en duidelijk voor-

ftelden. Hetgeen van dat gevolg was, dat, na me-

nigvuldige onderhandelingen tusfchen hen en bu-

CER , over deze zaak gehouden , eindelijk alle hoop

op de hereeniging der Sakfifche en Zwifferfche God-

geleerden te eenemale verdween. Inmiddels , opdat

zij, die, gelijk wij zeiden, thans i&Wittenberg eene

vereeniging getroffen hadden , daar van openlijk blijk

zouden geven ,
predikte luther en bucer , op een*

zelfden dag, in de Kerk aldaar; en bucer ontving

met CAPiTO het H. Avondmaal uit de handen van

Lutherfche Leeraars.

Deze overeenkomst te Wittenherg fcheen den

twist over het Avondmaal tot bedaren te brengen ,

te meer, dewijl de Zwitferfche Godgeleerden, al-

hoewel zij in dezelve niet getreden waren , evenwel

bij alle gelegenheden hunne geneigdheid tot vrede

ver-
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m C.G. vertoonden, en met bucerus gefladig in onderhan-

Jaar!5i7. j^giing waren. Zij fpraken ook altijd met de hoog-

^
"

'
(\e achting van luther. Docli deze, door zijne

hevige geaardheid vervoerd, gaf aanleiding tot ver-

nieuwing van den twist; bijzonder toen hij zijn

Boek: de Patriarchis et Conciliis in het jaar 1539

uitgaf, en daar in zwinglius voor een' Novatiaan

uitmaakte; in het jaar 1543 zich gebelgd toonde ,

dat de Zwitftrs zijne vertaling van den Bijbel niet

x&n gebruike hadden aangenomen , en hen eindelijk

in zijne Belijdenis over het Avondmaal ^ in het jnar

1544 in het licht gekomen, met de uiterfte hevig-

heid aantastte, waar op de Zwitfers hem geen ant-

woord fchuldig bleven (*) ; hier door bleef de twist

duren tot den dood van luther, die echter, in-

dien het verhaal waar is, op zijn fterfbed zich des-

wegens tegen melanciithon beklaagde (f).

Na den dood van luther en het vertrek van

BUCERUS naar Engeland, begon de Wittenhergfche

vereeniging hare kracht te verhezen, en geen won-

der, deze vrede was toch meer eene gepleisterde,

dan wezenlijke vrede. Evenwel , zoo lang ime-

LANCHTHON leefde, hield zich de hoop ftaande, in

de harten der gematigden en vredelievenden , dat de

ilnjdende partijen zouden kunnen vereenigd worden.

Deze vereeniging was zoo zeer het voorwerp der

vurige begeerte van jmelanchthon, dat deze groo-

te man niets onbeproefd liet, om dezelve te wege

te

(*) Kevk. Qcfch. XX Deel, Bladz, 227.

(t) Aldaar Bladz» 241,
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te brengen. Ook fcheen dit heilzaam werk zeer be- na C. G,

vorderd te zullen kunnen worden door het ftelfel J^arisi/.

der Godgeleerdheid, omhelsd door kalvyn. Deze *

uitmuntende Godgeleerde gaf eene verklaring van

het ftuk iii gefchil , welke de Helling van zvvin-

GLius matigde, en hel gevoelen van luther na-

derde. Hij bleef wel de ligchamelijke tegenwoor-

digheid van CHiusTus in het Avondmaal ontken-

nen , doch leerde tevens , dat de waardige Dischge-

nooten in het Avondmaal niet alleen met het brood

en den wijn een teeken of afbeelding van Christus

gekruiste ligchaam en vergoten bloed ontvangen

,

om daar bij aan zijn lijden en dood, en aan al dat

heil , hetwelk hij verworven heeft , met een geloovig en

dankbaar hart te gedenken , maar ook , dat zij door

het eten van het brood , en het drinken van óen

wijn, wanneer hun geloof levendig en wel gefteld

is, met het ligchaam en bloed des Heeren, of met

CHRISTUS, God en mensch , wezenlijk vereenigd

worden, en in die vereeniging, door zijne kracht of

verborgene werking, van hun aandeel aan de verge-

ving der zonden en de verdere weldaden der gena*

de, tot hunne. vertroosting, tot voeding en verwer-

king van hun geestelijk leven , een onderpand en

zegel ontvangen. Zoodanig eene verklaring , met

fterke figuurlijke uitdrukkingen voorgefteld , fcheen

der leere van luther zeer nabij te komen, echter

begrepen de Lutherfchen genoeg, dat het niet meer

dan eene overeenftemming in woorden was, zoo

lang de wezenlijke tegenwoordigheid van christus

ligchaam in het Avondmaal ontkend werd. Dus

vor-
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Ba- C. G vorderde de zoo zeer begeerde vrede luttel, me-
Jaari5i7 lanchthon, het hoofd der g;enen, die dezelve het
tot 1552 ^ '

- vurigst verlangden , bad geen moeds genoeg, om
openlijk deze vereeniging door te zetten. Daaren-

boven werden hem , na luthers dood , zoo vele

moeijelijkheden aangedaan, dat hem tijd en lust ont-

braken, om daar toe noodige maatregelen te bera-

men. Een nieuwe hinderpaal, ter volvoering van

een vreielievend ontwerp, kwam in den weg, door

den onmatigen ijver van joachim westphalus ,

Leeraar te Hamburg, die, in het jaar 1552, met

grooter hevigheid dan ooit te voren , dezen twist ,

welke eenigen tijd gerust had, weder opwekte, en

ra FLACius , de ftoutfte en fterkfte verdediger was

der gevoelens van luther. Deze geweldig ijveren-

de Godgeleerde tastte , met dien geest van bitter-

heid, welke in de twistfchriften van luther maar

al te veel doorfl:;ik , het ontwerp van eensgezindheid

aan, waar bij de Kerken van Geneve en Zurich ha-

re overeenkomst wegens de leer van het Avondmaal

verklaarden. Dit Boek, hetwelk van buitenfporige

leerftellingen overvloeit, waar aan luther nooit

gedacht had , en den bitterden geest der vervolging

ademt, voerde tot titel: Farrago confufanearum o'

inter [e disfidentiufn de S, Coena opinionum ex Sa-

cramentariorum Libris congesta» In dit Boek be-

ftrafte en veroordeelde hij ten ftrengfte de verfchei-

denheid van gevoelens wegens het Bondteeken van

des Heeren Avondmaal , in de Hervormde Kerk aan-

genomen, en beweerde, met zijne gewone drift en

hevigheid , luthers gevoelen , aangaande dat (luk.

Dit
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Dit bewoog kalvyn , om met vvestphalus in het na C. G.

ftriidperk te treden, en hij- benevens beza, beje- F^^^S^T*

gende vvestphalus , met even min zacntheid en __

verdraagzaamheid, als deze ftrenge Lutheraan om-

trent de Zwiiferfche Kerk gebruikt had. De gevol-

gen van dezen ftrijd waren, dat kalvyn en vvest-

phalus ieder hunne ijverige voorftanders en verde-

digers kregen; in dezer voege werd de breuke ver-

groot, de drift meer en meer gaande, en het vuur

van tweedragt meer en meer geftookt.

De twist over het Avondmaal br>^gt welhaast een Verfchil

tweede verfchil voort , betreffende den perfoon van '^^'^ ^^

Overal-
jEZus CHRISTUS, tc Weten, over de Overalheid of hej<^^(U.

Allenthalvenheid{lJhiquitas ,) van CHRISTUS ligchaam, biquitas,)

welke LUTHER, in zijne verfchiilen niet zwinglius , c',iristus

reeds had voorgedragen (*), doch naderhand had laten ligchaam.

vallen , zonder er zich meer van te bedienen. Maar

in het jaar 1556 werd deze twist door jacob. an*

DREJi vernieuwd en gevoerd, hoewel niet alle Lu-

theranen dit ftelfel aannamen , zelfs niet de bo-

vengemelde WESTPHALUS , wien fommigen voor

den uitvinder van hetzelve hebben uitgegeven. Te

weten , de bovengemelde Lutherfche Godgeleer-

den ontleenden, in den loop hunner gefchillen met

de Zwitfers, voor de wezenlijke tegenwoordigheid

van de menfcheïijke natuur van Christus in het

Avondmaal , een bewijs uit het volgende voorftel

:

dat al de eigenfchappen der Goddelijke natuur, en

gevolgelijk ook <\q alotntegemvoordigheid , aan de men-

fche-

(*) Kerk. Gefch, XX Deel, BJadz. 172,

Herv. IV. G
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na C. G. fcheliike natuur van den Zaligmaker waren medegs'-

|a?ri5ï7 f^eeld , door de perfonelijke of zelfllandige vereeni-

____ * ging der beide naturen. ( Unio hypofiai i -?. ) De

Zwitferfche Godgeleerden ontkenden, om de kracht

van dit bewijs te verbreken , deze mededeeling der

Goddelijke eigenfchappen aan de menfchelijke natuur

van CHRISTUS , en loochenden wel bepaaldelijk de

alomtegenwoordigheid van den mensch jezus Chris-

tus. Hier uit ontftond dus de twist wegens de

overalheid^ welke vele geleerde en onverdaanbare

fchriften in de wereld bragt, vele fijiiuitgeplozene

gefchillen baarde, en gelegenheid gaf tot eene me-

nigte van fcheldnamen en befchuldigingen , welke de

ftrijdende partijen malkander over en weder naar het

hoofd wierpen.

Over den In de hevigheid der verfchillen over het Heilig

Doop en Avondmaal, ging men al verder, en kon men, naar

natie of het fchijnt, ook niet voorbij, te handelen van de

Voorbe- kracht der Sacramenten in het gemeen, en van de
fchikking

j,j.^j,j^j j^g jj|£jj^ Doops, zoo als die aan de jonge

kinderen bediend wordt, in het bijzonder; alsmede

van de plegtigheden bij deszelfs bediening in acht

te nemen. Hier uit ontftond dan een derde verfchil

over den Doop, hetwelk de Lutherfchen en Gere-

formeerden des te meer van eikanderen verwijderde.

Doch deze verwijdering werd nog grooter , door een

vierde verfchil, over de Predestinatie of Goddelijke

Voorbefchikking, hetwelk tusfchen hier. zakchius

en JOH. MARBACH , iu het jaar 1555 te Straatsburg

reeds begonnen was; doch dit leerftuk kwam bij-

zonder in aanmerking in het Mondgefprek, hetwelk

'm
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in het jaar 1586 te Mompelgard of Montbeillard az C. G,

gehouden werd, van hetwelk wij hier eenig nader I*^'"'5i7»

bengt willen geven.

Dit Mondgefprek werd gehouden , op aandrang Mondge-

van FREDERiK, Graaf van Mompelgard^ door aan-
^^^^jj^^^j_

leiding van de hevige drift van jakob ANDREa , gard.

wiens rustelooze geest jaloersch was van den luis-

ter, welke BEZA behaald had in het Mondgefprek

te Poisfi , waar van wij op deszelfs plaats gefproken

hebben, en die dus beoogde, de Kalvinisten hate-

lijk te maken, waar toe hij liet gefchil vernieuwen

wilde over de Predestinatie, beza had dezelve, na

den dood van kalvyn , blijven leeren , maar er niet

meer over getwist, en wilde de vraag over dezelve

laten rusten; doch juist daarom zocht andreü de-

zelve wakker te houden. Graaf frederik fchreef

aan den Hertog lodewyk van Wittenherg ^ of het

niet mogelijk zou zijn, de betwiste ftukken in een

vriendelijk gefprek af te handelen? De Hertog fprak

hier over aanftonds met den Gezant van Koning

HENDRIK van Navarre^ die als het Hoofd der Pro-

te(ianten in Frankryk gehouden werd. Deze Ge-

zant , die reeds in Frankryk geleerd had , hoe moei-

jelijk de Godgeleerden het eens worden , en die ook

leza's gevoelens over mondgefprekken kende , gaf

aan den Hertog den raad, welken beza te voren

aan den Keurvorst van Sakfen gegeven had, om
namelijk een Sijnode te befchrijven, zelf daar bij

voor te zitten, en aan het geheel een voorkomen te

geven van eene van beide zijden volledige vergade-

ring, dewijl zeker geene der beide partijen zou aan-

G 2 ne«
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na C. G. nemen , wat flechts twee of drie perffjnen heüoicn

J^^^^ 51 7 hadden. Doctor ANDiiEa, die hier bij te^enwoor-
föt 1552. ,. . , ,

-» »

„ dig was, zeide daar op met eene fclierts , weljje

hem geheel kenfchetst: ,, Maar, mijn lieve Heer

„ Baron, weet gij dan niet, dat men mij den Duit-

,, fchen , en beza den Franfchen Paus noemt ?

5, Wanneer deze beiden eerst het eens zijn , dan

„ volgen zeker de andere Bisfchoppen gaarne na.'*

Toen dit gefprek aan beza werd medegedeeld

,

had hij in het geheel geen lust tot een mondgefprek

,

en dus bleef het vier jaren lang bij dit voorfteL

Doch, ANDREa dreef de zaak in het geheim voort ,

en de Franfchen , die uit eene vereeniging hoop

fchepten op eene onderfteuning der Duitfche Vors-

ten in hunne omftandigheden , verzochten zoo drin-

gend om dit voorgedagen mondgefprek , dat beza

vermeende, niet langer te mogen weigeren. Echter

wilde hij de zaak niet alleen op zich en de Kerk

van Geneve nemen. Op zijn fchrijven , benoemden

dan die van Genere^ om een mondgefprek over het

Avondmaal met de Lutheranen te Mompelgard te

houden, tiieodorus de beze , antonius de ma-

RéES , Medelid van den Raad , en den Predikant

ANTONius FAY. Die van Bern ^ abraham musclf-

Lus, Predikant, samuel mayër , Lid van den klei-

nen Raad , pieter hubner , Hoogleeraar der Griek-

fche Taal te Bern^ en claude aulberry. Ge-

neesheer en Hoogleeraar der Wijsbegeerte re Lau-

fanne. De Hertog van Wittenherg zond zijnen be-

daarden Hofprediker lukas osiander en den hcerscb-

zuchtigen Tuhingfchen Kanfelier jak, andreS.

De
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De Hervormden kwamen den aoften Maart 1586 ,ia Q, G»

tt Mompelpard aan, en werden door den Graaf f^''^5ï7«
-^ *

. , :ot,i552.
zeer vriendelijk ontvangen. Daar men wist, dat •

ANDREÜ meende , den Ketters geene trouw ver-

fchuldigd te zijn, verzochten de Hervormden , dat

men eenen Secretaris verkiezen zou, omdat zy derj

Superintendent van Mompelgarcl , die dit werk voor

2ijne partij verrigten zou, niet vertrouwden. Toe.a

dit werd geweigerd, (lelden zij voor, om de gan-

fche zaak fchriftelijk te behandelen, en dat gene 9

waaromtrent beide partijen overeengekoiDen waren ,

door beide te doen onderteekenen. Maar j.akob

ANDREa begon reeds van het begin af, zich als

rcgter in plaats van partij te gedragen , omdat Graaf

FREDERiK hem, als een' man , die in Wittenherg

£n bij ben Hertog in aanzien was, met vele onder-

fcheiding behandelde, en hem toeliet, om den Her-

vormden de Kanfelierswaardigheid te doen gevoelen.

Hij toonde duideUik, dat hij niet gekomen was, om
vrede te ftichten; maar alleen om zijnen hoogmoed

te voeden; want toen er gefproken werd van het

gezamenlijk onderteekenen van dat gene, vyaarom-

trent men was overeengekomen^ zeide hij vol hoog-

moed : „ Ik zal geen vingerbreed afgaan van het-

„ geen ik tot hier toe geleerd heb." Zoodra beza.

dit hoorde, keerde hij zich tot zijne ambtgenooten ,

en zeide; „ Waar toe heeft men ons dan hier ont-

„ boden, en wat kan ons bewegen, hier langer te

„ vertoeven? " Ja hij zou het gaufche gefprek

hebben afgebroken , indien zijne ambtgenooten hem

niet hadden terug gehouden. Op hunne tusfchen-

G 3 fpraak
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na C. G. fpraak Kwam hij met die van Wittenherg overeen ,

Jaarrci/ ^r^^ ^^z ^^^ betwistbare ftellineen zouden ter hand
töt 1552.
„r- ftelien, wnar tegen de Hervormden hun ondertee-

kende ftellingen zouden geven, welke beza en an-

ÖREa vervolgens ten grondflag hunner onderhande-

lingen zouden leggen : terwijl alles niet Sijllogistisch

ihaar Oratorisch zou behandeld worden. Beide par-

tijen beloofden, niets van het mondgefprek te zullen

bekend maken , zonder wederzijdfche bewilliging ;

zoo echter, dat het elk vrijftond, de verhandelingen

op te fchrijven, doch met uitdrukkelijk beding, dat

deze aanteekeningen geenszins voor Protokol dienen

zouden.

De vier eerfle dagen fprak men alleen over het

Avondmaal, en beza trachtte vruchteloos andreü

de ware meening van die van Genere te doen ken-

nen. Hij zag fpoedig , dat hij de waarheid niet

wilde weten, en hij gaf zulks met tranen in de

oogen aan zijne ambtgenooten te kennen ; waarom

ANDREa naderhand pochte, als of beza had ge-

weend van fpijt, dat hij overwonnen was. Een

paar proeven uit de omflagtige Handelingen van de-

ze eerde onderhandeling zullen het beste doen zien

,

hoe droevig andreü zich behielp, wanneer het

fchrandere brein van beza hem in het naauw bragt,

en hoe weinig reden deze dus had, om te weenen,

ais of hij overwonnen ware. Bij gelegenheid van

het gefprek over de Sacramenten, fprak men van

den Doop tn geval van nood^ welks noodzakelijk-

heid de IVittenhergers ^ volgens hun begrip van de

Sacramenten, moesten (hande houden, beza daar

te-
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te^en zeide, dat het beter was, een kind ongedoopt :ia c. O.

te laten fterven, dan eenen ergerlijken, allerlei bij- f"/""' 5^7-

geloof begunfligenden moddoop , door eene vroed-

vrouw te doen verrigten. andreü wilde dit niet

toefteramen, en meende beza door eene vraag groo-

telijks in het naauw te brengen. Hoe? vroeg hij,

wanneer eens een Heiden, door den geest van God
gedreven, kort voor zijnen dood, den doop begeer*

de, en hij dien van geen' Predikant erlangen kon?

BEZA antwoordde door eene wedervraag : Hoe ?

wanneer een arm vertwijfeld zondaar het Avondmaal

dringend begeerde , en er geen Predikant , ja zelfs

geen mansperfoon kon gevonden worden , maar

flechts een oud wijf, gelooft gi) , dat men hem het

Avondmaal zou mogen toereiken door dat oude

wijf? He! zeide daar op andreS , dit is een ge-

heel ander geval ; de man , van welken ik fpreek

,

was nog niet gedoopt ; maar deze , van welken gij

fpreekt , had reeds dikwijls het Avondmaal genoten,

en was der zegeningen , welke daar uit voortvloei-

jen, dikwijls deelachtig geweest. Nu, zeide beza,

laat ons d^n ftellen, dat de man, van wien ik fprak,

iemand is , die uit het Pausdom tot ons overkwam

,

of een Heiden , een Turk , dat hij fierk op het

Avondmaal gefield is, en op zijn uiterRe ligt;zoudt

gij hem dan het Avondmaal door een oud wijf doen

toedienen? Neen! zeide ANDUEa, ik zou hem ver-

manen , welgemoed te zijn ; offchoon hij het Avond-

maal ook niet hieKi. Maar, wanneer hij ook dan

niet te vrede was? Dan, viel andreü in, zou ik

tot hem zeggen: ga heen en fterf met alk duivelen l

G 4 {Di-
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öft C. O. C Dicerem , vade , morere cum omnibui diaholis, )
jaariS'? Hier op bleef voor beza zeker geen ander antwoord

-, over, dan dat, hetwelk hij hem ook gaf: „ Mijn

„ lieve Heer Doctor! dan zoudt gij toch een el-

„ lendige trooster voor den ellendigen man zijn!"

Dit gefprek toont reeds , zoo wel hoe min Gods-

dienflig de ftemming van zuiken twistredenaar , en

hoe weinig ftichtende voor de voorname lieden, die

er bij tegenwoordig waren , het raondgefprek was

;

als , waarom beza zich in een eigenlijk gezegd

twistgeding met andreü niet wilde inlaten ; want

sijn antwoord aan beza, toen deze verlangde, dat

elk zijn voordel Sijllogistisch zou inrigten: „ dat

„ men in hunne Scholen alzoo niet twistredende ,".

was kenbaar fpotternij. Het is ondertusfchen zeker,

dat de Hervormden uit het befprokene over het

Avondmaal reeds ontdekten , dat elk woord over

andere fiiukken niets anders zou zijn , dan tijdver»

lies; toen ANDREa op eens den a^iten Maart ver-

klaarde, dat men thans over de Predestinatie zou

handelen.

Daar beza en de andere Afgevaardigden zeer wel

begrepen, dat deze Scholastieke vraag in tegenwoor-

digheid van Leeken , met geenen voor hen gunftigen

uitflag kon behandeld worden , omdat het harde van

dezelve reeds zoo velen geërgerd had , zoo protes-

teerde BEZA , in aller naam , tegen het voortzetten

van het mondgefprek , en wel i) omdat de Afge-

vaardigden alleenlijk afgezonden en gemagtigd waren

,

om te handelen over het (luk van het Avondmaal

,

waar van in den Brief van den Graaf alleen gewa^

werd
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werd gemaakt; 2) omdat men in de tegenwoordig na C G.

heid van vele Leeken , het üuk der voorbefchik- J^^'''5i7.

king , hetwelk tot de geleerde Theologie behoorde , _____
*

niet zonder vele ergernis behandelen kon ; 3) omdat

zij, uit hoofde van het op handen zijnde Paasch-

feest , niet lang meer van huis konden blijven.

Echtei- waren zij bereid , om , ingeval de Vorst zulks

niogt verlangen, zich tegen hem bijzonder ove^ die

leer te verklaren , ook de ftellingen , die andreï

mogt willen overgeven, naar huis mede te nemen,

en fchriftelijk daar op te antwoorden. Deze mon-

delijke verklaring herhaalden zij den volgenden dag

fchrifielljk , en gaven die aan Graaf frederik over

in de volle vergadering , en verzochten hun affcheid.

Om evenwel regt vreedzaam te fcheiden, en hun

hoofddoel, den Franfchen dienst te bewijzen , niet

te verijdelen, hadden zij, ten flotte van hun ge-

fchrifc, gezegd: „ Daar in den loop van het ge-

fprek gebleken was , dat zij het in de leer van het

Avondmaal, wat de hoofdzaak betrof, met deDuit-

fchers eens waren, zoo moest men zich onthouden

van alle fektennamen, als Lutheranen^ Kalvinisten ^

Zwinglianen; de een moest den anderen den naam

van broeder geven , en op deze wijze den weg ba-

nen tot eene beftendige eendragt!" jakob andreü

merkte dit als een verzoekfchrift aan. De Toehoor-

ders en vreemde Afgevaardigden moesten zich ver-

wijderen, terwijl de Lutherfche Geestelijken met de

Vorsten overlegden, of liever andreü hun voor-

fchreef, wat men antwoorden moest, andreü deed

de Ilervormdea weder binnen roepen , en hoewel

G 5 zij
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na C. G. zij zich niet tot hem gewend hadden , maar tot de

Jaari5i7. Vorsten, en hun verzoek aan dezen hadden voor-

^ gedragen , zoo deed hij hun echter , in naam van

den Vorst , eene lange aanfpraak , in welke hij zeer

bevelend eischte, dat men over de voorbefchikking

en twee andere (lukken met hem handelen zou, en

verontfchuldigde de Vorsten wegens het niet ver-

melden dezer ftukken in den uitfchrijvingsbrief, met

deze ellendige reden, dat hij niet had geweten, dat

die van Geneve het ook daar over met de Witteum

bergers oneens waren. Echter liet hij hun , hoonend

genoeg, (omdat daar door de fchijn, als of zij niet

in Haat waren , om te antwoorden , op hen kwam

,

en hij ook naderhand zeggen kon, dat hij hun hun*

ne fententie had voorgelezen ,) de keuze , om , in-

dien zij niet verder wilden disputeren , zich zijne

Hellingen over de voorbefchikking in eene openlijke

vergadering te laten voorlezen, en vervolgens fchrif-

telijk te beantwoorden, beza, die zeer wel door-

zag , dat men het er op toeleide , om zijne leer

,

met al de uitleggingen en wendingen , welke de Lu-

therfchen daar aan gegeven hadden , ten einde ze

hatelijk te maken, bij zijne eigene geloofsgenooten

in verdenking te brengen, en hem in het aangezigt

te befchimpen; en die bovendien zulk eene trotfche

behandeling, als de plompe Duitfcher hem deed on-

dergaan , zelfs van Koningen en Vorsten niet gewoon

was , ftrafre hem alleenlijk met verachting. Zonder den

Kanfelier zeifs een enkel W!)ord op zijne lange aan-

fpraak te antwoorden, wendde hij zich tot den

Vorst, en verklaarde, dat hij zich de ftellingen van

AN-
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ANDREa niet kon laten voorlezen , omdat het dan aa C. G.

zou fchijnen, dat hij de ftellineen, welke deze hem I^^^'S'Z.

als de zijne zou aandichten , ook voor de zijne «_,.«
erkende.

FREDERiK fpceldc , bij het ganfche geval , hoe

zeer hij voorzitter was, eene wonderlijke rol. Hij

zweeg weder, en andreü nam nog eens het woord

op, en beflormde beza met zulken vloed van grof-

heden, dat deze aanftonds daar op zijn befluit aan-

kondigde, om zich met deze zaak verder niet in te

laten , en alle toebereidfelen tot zijn vertrek maakte.

Zulks beleedigde Graaf frederik , en dewijl tevens

osiANDER , ANDREa, en de Superintendent van

MowpeJgard uitflrooiden, dat die van Gerieve dé

vlugt namen, omdat zij overwonnen waren, en de

Franfchen beza bezwoeren, dat hij om hunnen wil

liever toegeven zou , dan den Graaf vertoornen ,

zoo verzocht beza , ten einde frederik ten minfte

te doen zien, dat hij alle achting voor hem had ,

tegen den volgenden ochtend, gehoor, en bood

aan, om, wanneer het maar niet te lang duurde,

het dispuut voort te zetten. ( Se paratum esfe ad

audiendas y. Andreü declamationes.^

De ftrijd Werd derhalve, bij Hellingen en tegenftel-

lingen weder voortgezet , en , gelijk natuurlijk was

,

elk volhardde bij zijn gevoelen. Alleenlijk wist AN-

DREa kunftig genoeg de populaire en voor het ge-

wone menfchenverftand hatelijke zijde der voorbe-

fchikkingsleere en van den naakten eeredienst te doen

uitkomen, waar bij het natuurlijk aanfloot gaf, dat

orgels, beelden en alle verfiering, volgens- de grond-

ftel-
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M C. G. ftéllingen der Kalvinisten , uit de Kerken behoorden

Jaari5i7. weggedaan te worden. Elk bleef bij zijn gevoelen;

^
doch BEZA der verzoeken zijner landgeiiooren ge-

dachtig, poogde nogtans uitwendig vrede te behou-

den. Toen alles was afgeloopen, zond hij het Pro-

tokol, 't welk zijne geloofsgenooten gehouden had-

den, en door hen onderteekend was, aan de JVit'

tenbergers^ opdat dezen , door hunne onderteeke-

ning, zouden verklaren, dat er niets afgelaten of

bijgedaan was. Bij het Protokol voegden hij en zij-

ne ambtgenooten nog de vriendelijke verklaring, dat

zij de Wittenbergers om vrede en om hunne vriend-

fchap verzochten. Deze is van den volgenden

inhoud :

„ Daar wij , onaangezien wij nog over eeni^^e

„ (lukken verfchillen, echter door Gods genade in

,, de hoofdzaken eenftemmig denken; daar wij ho-

„ pen, dat de groote en goede God, naar zijne

„ oneindige barmhartigheid , geven zal, dat wij ein-

,, delijk/ het eenmaal allen in alles zullen eens zijn ,

„ zoo hebben de fprekers van beide zijden elkande-

„ ren op de hand beluoW , eikanderen van weérs-

„ kanten als broeders te beminnen , en vrienden te

„ blijven. Beiden zijn overeengekomen , om zich

,, te bevlijtigen , om bij allen , op welken men eeni-

„ gen invloed heeft, te bewerken, dat men zich

,, voortaan onthouden zal van de hatelijke namen:

,, Zwinglianen , Kalvinisten , Sacramentarisfen ,

,5 Lutheranen , Brentianen , Ubiquitariers , Con»

„ fubftantiatoren en anderen , zoo wel in Predika-

„ tien, als in gefprekken en gefchrifien: dat men

« al-
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j, alle bitterheid zal laten varen , en zich , op aller- aa C G.

,, lei wijze, ernftig en eerlijk zal bevlijtigen, om Isari5i7.

5, de eendragt der Christelijke Kerk tegen den alge-
,

.*

„ meenen vijand , den Paus , op alle wijze te be-

„ vorderen."

Daar beza eerst, en na hem al de andere Her-

vormde Afgevaardigden , dit onderteekend hadden ,

zoo beftond er geene reden , waarom niet de IVit'

tenbergfche Afgevaardigden hetzelfde konden doen :

doch dezen weigerden niet alleen de onderteekening;

maar fchreven daarenboven op den rand van dit ge-

fchrift het volgende : i) In het gefchrift ftond :

in de hoofdzaak zijn wij het eens; daar naast fchre-

ven zij: „ Wij wenschten, dat het alzoo ware;

,, maar er fcheelt veel aan." (Utinam verum e^fet.')

a) ,, Vriend fchap en broederfchap kunnen wij met

„ u niet houden, voordat gij uwe dwahngen zult

,, hebben afgelegd."

Onaangezien dit harde antwoord, verfchenen de

Hervormde Afgevaardigden, den volgenden dag,

voor den Vorst , en de ganfche vergadering , om

van dezelve affcheid te nemen, en hun verzoek om

vrede en vriendfchap te herhalen. Zonder den Graaf

tijd te geven om te antwoorden , nam andreS aan-

ftonds het woord op, en zeide, dat het hem zeer

verwonderde , dat zij broederfchap begeerden met

lieden , welken beza , in zijne fchriften , dikwijls

van de groftle, en door de Kerk reeds voor lang

veroordeelde dwalingen had befchuldigd , en daar

onder zulken , welke zij in het geheel niet leerden,

maar grootelijks verfoeiden.

De
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naC. G. De anderen namen daar op onvergenoegd affcheid,

Jaari5i7' en het was bij deze gelegenheid , dat beza , toen

,^^^, de Witienbergers hem , volgens het Duitsch gebruik

,

tot affcheid de hand toereikten , hun de zijne wei-

gerde , zeggende : dat hij en zijne geloofsgenooten

dikwijls genoeg hadden verzekerd, dat zij het tee-

ken niet gaven , waar de zaak zelf niet is. Aldus

liep het mondgefprek af, juist zoo als beza en elk

verftandig mensch voorzien had, dat het afioopen

zou, met grooter twist, dan die was, om weiken

te eindigen het begonnen was. Zoodra het afgeloo-

pen was , ftrooiden de JVittenbergers uit , dat zij

de Hervormden van dwaling overtuigd hadden.

SCHNEPF en BRENTiüS ijlden in perfoon wz-kx Straats-'

burg, om dit gerucht aldaar te verbreiden; en osi-

ANDER zelf fchreef eenen Brief aan polykarpus

I LYSERUS te Wittenherg , in welken hij, op zijne

wijze, van deze zaak berigt gaf. Daar de Brieven

van Geleerden, die van hand tot hand gingen , in

die tijden, de plaats van tijdfchriften befloegen, zoo

vermeende een Hervormde het aan zijne Kerk fchul-

dig te zijn, ook een berigt van het Mondgefprek te

doen drukken , waar in de zaak ten voordeele van

BEZA verhaald werd. Hier door vergramd , (lelde

ANDREa aan den Graaf van Mompelgard voor, dat

de Gereformeerde Afgevaardigden zeker dien Brief

in de wereld hadden gebragt , en dat het daar in

gegeven berigt zijne eer te na kwam. Graaf fre-

DERiK deed daarom , op zijnen naam , acten van

het mondgefprek drukken , zoo als jakob andreï

goedvond die bekend te maken. Hier door werd

BE-
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BEZA genoodzaakt , om ook voor den dag ie ko- na C. G.

men, en gaf (1587) de Tuhingfche acten van het I^^risi?.

mondgefprek te Mompelgard in het licht , met zijne _

aanmerkingen over de randglosfen , welke ANDREa

er had bijgevoegd , en wel in het Hoogduitsch

,

Fransch en Latijn, die zoo zeer getrokken waren ,

dat van de laatfte, in twee jaren, reeds de derde

jjitgave in het licht kwam.

Wij keeren van dezen uitüap weder tot onze Ge- Hevig-

fchiedenis nopens den twist over het Avondmaal. ^^"^^ \^°

„ . , . . lommige
De vereenigmg, welke in het jaar 1536, tuslchen Ludier-

de Eiiangelifchen, getroffen was, bleef, zoo lang fclie

MELANCHTHON leefde, ecnigermate ftand houden , ^g^gj, ^^^

dewijl hij als de leermeester van Duitschlaud aan- lanch-

gemerkt en geëerd werd. Doch , reeds voor zijnen
™oNenz.

dood zag hij, als een voorfpel van de geheeie fcheu-

ling, in hetgeen te PVorms plaats had, in het jaar

1557, bij gelegenheid van een mondgefprek , het-

welk zou gehouden worden tiisfchen de Roomsch-

gezinden en Proteftanten. Bij deze gelegenheid

,

nameliik , weigerden de Godgeleerden van het Her-

togdom Sakfen ^ in eenige onderhandeling te treden,

voor dat de dwaling van zwinglius, met eene al-

gemeene overeenflemming, veroordeeld was. Zij

voegden daar nog andere flukken bij, welke zij ins-

gelijks wilden veroordeeld hebben. Echter lieten zij

zich door melanchthon en anderen overreden

,

om het gefprek met de Roomfchen te beginnen.

Doch deze, wetende, wat door fommige Luther-

fchen gedreven werd, en met die verdeeldheid hun

voordeel willende doen , weigerden met de reeds

be-
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na C. G. begonnene onderhandeling voort te gaan , indien him

|aari5i7. ggg^ fchriftelijk bewijs gegeven werd , dat de Lu-
tot 1552.

^ therfche Godgeleerden liier bij tegenwoordig , de

dwalingen van zwinglius , osiander en flacius

veroordeeld hadden. Die van het Hertogdom Sak-

fen waren hier gereed toe. Doch hun opftel be-

haagde aan melanchthon en brentius niet, die

niet wilden , dat de namen zouden genoemd , of dat

de veroordeeling van die gevoelens den Roomschge-

zinden openlijk zou voorgelezen worden. De Sak'

fers gaven dan hun opftel over, en namen toen

hun affcheid. De Roomschgezinden bedienden zich

van deze gelegenheid, om mede te vertrekken. Kort

daar na kwamen de Franfche Godgeleerden farel,.

BEZA en anderen te Worms aan , en werden van

MELANCHTHON CU de zijneu wel ontvangen, me-

lanchthon was het zelfs fpoedig met beza eens

over hetgeen er diende gedaan te worden , om te

verhinderen, dat de bovengemelde ijveraars eenen

eeuwigen fcheidsrauur tusfchen Euangelifchen en

Euangelifchen optrokken , en ftelde een formulier

op, hetwelk de Hervormden onderteekenden , en

waar door zij den Lutheranen het vouDrwendfel ont-

namen, om hen te veroordeelen. Het hoofdzake-

lijke van dit formulier was volgens de oudeDuiifche

Overzetting

:

„ Wij hebben nooit geleerd of geloofd, dat het

Heilig Avondmaal een louter geloofsteeken v as ,

gelijk de Herdoopers meenen ; en schwenkfeld
zegt, dat het alleen een teeken van den afwezigen

CHRISTUS is; zoo verwerpen wij ook de leer der

Pa-
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Papisten , die de verandering van het brood in het na C. G»

ligchaara van christus en deszelfs aanbidding lee-
[fi^risi/.

ren , en velerlei andere afgoderij ftichten en vermeer- . .

'

deren, door liet bewaren, omdragen, opheffen en

opofferen van het geconfacreerde brood: deze afgo-

derij belijden wij te verwerpen en te veroordeelen.

Daarentegen volgen wij dezen regel en fluitrede: dat

niets den aard en de eigenfchap van een Sacrament

heeft, buiten de gebruiken, die door God verordend

en ingef^eld zijn. Maar wij belijden en getuigen , dat

Gods Zoon door den Vader gezonden is, opdat

door hem de Kerk gevestigd zou worden; dat hij

het door hem ingcftelde Kerkenambt nabij is , en

dat hij in zijn Avondmaal betuigt, dat hij ons tot

zijne ledematen maakt. Wij houden ons ook aan

de woorden van paulus, wanneer hij zegt: Hei

hrood , dat wij breken , is de gemeenfchop des lig*

chaams van christus; dat is, het is dat gene,

bij het ontvangen van hetwelk de Zoon van God
tegenwoordig is , en maakt ons door het geloof tot

zijne ledematen , ons betuigende en verzekerende , dat

hij ons de vergeving der zonden , den Heil. Geest

en het eeuwig leven geeft en toeeigent. Wij behou-

den ook de fpreuk van hilarius : Wanneer men

dit nuttigt, maakt het, dat christus in ons, eti

wij' in CHRISTUS zijn. Maar bijzonder wenfchen

en begeeren wij, dat godvruchtige en geleerde man-

nen hier over met eikanderen fpreken. In andere

geloof^artikelen houden wij het daar voor, dat gij

en wij de ware Kerk van God zijn , en verwerpen

met Hl. alle Paapfche afj^oderij en derzelver vnor-

Herv. IV. H ftan-
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m C. G. (tanders, en roepen met u den waren God en Vz-

Jaari5i7 ^q^ van onzen Heere jezus Christus aan, in op-

.

"

regte erkentenis en vertrouwen op onzen Middelaar,

en begeeren hartelijk eene godzalige vereeniging mes

Hwe Kerk , om den wil van Gods eer en veler heil

en welzijn.'*

DtzQ toegevendheid werd aan beza zeer ten

kwade j?eduid door vele Zwitfers^ doch hij troostte

zich met zijn goed geweten, omdat hij even op de-

ze wijze nuttig was geweest; daar de üuitfche

Vorsten zich , inderdaad , op den Rijksdag de be-

langen ook der Hervormden aantrokken (*). Ook

deden vervolgens de meeste Euangelifche Vorsten ,

die, na den dood van melanchthon, in het jaar

1561 , eene vergadering te Naumhurg hielden, om

de Augshurgfche Geloofsbelijdenis, over welke eeni-

ge twijfelingen gerezen waren , op nieuw te onder-

teekenen, dezelfde gematigde gevoelens blijken; te

weten , de Gereformeerden werden niet alleen , op

eene zeer vriendelijke wijze, tot diezelfde ondertee-

kening toegelaten, maar de Vorsten voegden bij die

Geloofsbelijdenis een gefchrift, waar in zij derzel-

ver zaak krachtiglijk verdedigden. Diezelfde Vors-

ten namen ook met ijver de partij van frede rik

III, Keurvorst van den Paltz , aan, toen hij den

Gereformeerden Godsdienst in zijne Staren hebbende

ingevoerd, als een Afvallige van de Augsburgfche

Belijdenis bij den Keizer en de Rijksftenden werd

aangeklaagd ; zij verklaarden , op de Rijksvergade*

ring,

(*) scHLOsssa LQ.ven van beza I St. BI. 80. volg.
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ring, djit, alhoewel de Keurvorst van den Paltz m C. G,

een bijzonder gevoelen had over het Heilig Avond- ï^ansi/.

, ^ , . , . tot 1552»
maal , hij , om dat onderlcheid , niet moest veroor- ..

deeld , of van de gemeenfchap der Augsburgfche

Belijdenis uitgefloten worden. Zelfs maakten zij

geene zwarigheid, om hem in het Directorium of

Befluur onder de Lutherl'che Stenden ter Rijksver-

gadering
, gelijk te voren , aan te houden.

Doch de eensgezindheid, die tot hier toe nog zoo Het lot

veel mogeliik gehandhaafd werd , verloor haren voor- ^f^ ^'1'P'
^ ^ '

pisten in

naamfl:en fteun, door het overlijden van melanch- ggjifgn.

THON, in het Jaar 1560. Na deszelfs dood (lak

de geest van verdeeldheid , die de Godgeleerden

van het Hertogdom Sakfen en eenige bijzondere

perfonen geheel vervulde, het hoofd aan alle kanten

op, zoodat men klaar kon zien, dat velen zich te

voren , alleenlijk uit eerbied voor dezen grooten

man , min of meer hadden ftilgehouden. melanch-

THON , die op het laatst van zijn leven neigde , om
het gevoelen van bucerus en kalvyn omtrent het

Avondmaal goed te keuren , en ten minfl:e er fterk

op gefteld was, om eene vereeniging tusfchen de

Sakfen en de Kahinifchen te bewerken , geli k wij

gezien hebben , keurde het gevoelen van de Alomte-

genwoordigheid van CHRISTUS ligchaam af. lu«

THER had, in zijn gefchil met zwinglius, eenige

onvoorzigtige uitdrukkiniren gebruikt , welke fchee»

nen aan te duiden , dat hij de Alomte?enwonrdig-

heid van Christus ligchaam geloofde; doch hij be-

merkte naderhand , dïjt dit gevoeLMi met croote zwa-

righeden gepaard ging, en dat men er zich niet van

H a kon
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m C, G. kon bedienen als een bewijs voor de ligchameHjks

Taan SI 7 tegenwoordigheid van Christus in het AvondmaaL
tot 1552, ° °

.1 Doch, na luthers overlijden, werd deze leer we-

der opgewarmd door tinmannus en wëstphalus,

en in eene fchoonfchijnender gedaante voorge field

door BRENTiüs, CHEMNiTius en ANDREa, die de

fnededeeling der eigenfchappen van christus God^

heid aan zjjne menfchelijke natuur beweerden. Da

leerlingen van melanchthon verzetten zich hier

tegen , en verwierpen deze vreemde gevoelens , ais

nieuwigheden , fchoon zij tevens verklaarden , daï

zij de gevoelens van zwinglius en calvinus niet

omhelsden, ja, dat zij de wezenlijke en zelfilandigs

tegenwoordigheid van christus ligchaam en bloed

in het Avondmaal erkenden. Deze leerlingen van

MELANCHTHON, aan welken de ijveraars al fpoedig

den naam van Filippisten en van Krypto- of geheims

Kalvinisten gaven, hadden aan hun hoofd caspa-

UUS PEUCERÜS , MELANCHTHONS SchoonZOOa ,

Geneesheer en Hoogleeraar in de Natuurkunde te

Wittenherg ^ een der wijste, beminnelijkfte en ge-

leerdfte mannen van dezen tijd; die door zijn ver-

ftand en deugden tot een' gunfteling van den Keurvorst

van Sakfen geworden en aan het hoofd der Univer-

fiteit te IVittenberg als Kanfeiier geplaatst was. Na
verfcheidene vergeeffche pogingen, om den vrede te

herftellen, deden augustus. Keurvorst vzn Sakfen^

en JOAN WILLEM, Hertog van Sakfen-Weimar^ ds

voornaam fte Leeraars van de beide partijen , in het

jaar 1568, te Altenburg bijeenkomen, ten einde ta

beproeven, hoe verre de vereeniging mogelijk, en

wet-
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welke de voegelijkfle wijze ware, om dezelve uit te ^3 C. G:

werken. Doch de onmntige ijver en drift der twis- Ja'^'is»".

tenden en andere ongelnkidge omlbndigheden , ver-
'

ijdelden de hoop, welke men van deze zamenkomst

had opgevat. Dienvolgens werd er een ander mid-

del voorgeflsgen , om de rust en eensgezindheid on-

der de leden der Lutherfche Kerk te bewerken

,

Jiier in beftaande, dat* een zeker aantal gematigde

Godgeleerden een Ontwerp van leere zou vervaardi-

gen, waar in al de gefchillen, die de Kerk verdeel-

den, bepaald en beflist zouden worden, en dat men

<lit nieuw opftel , zoo ras het door de Lutherfche

Vorsren en Konfiftorien zou zijn goedgekeurd , met

Kerkeliik gezag bekleeden en bij de Symholifche Boe-

ken dQv Lutherfche Kerk voegen zou, dat is , bij die

Boeken of gefchriften , welke erkend werden de alge-

meen aangenomene artikelen van geloof en regels van

Kerketucht te bevatten, jacobus andreü , Hoog-

leeraar te Tuhingen , van wien wij reeds meermalen

gefproken. hebben, werd reeds in het jaar 1569 tot

dit zwaarwigtig werk gefchikt , op bijzonderen last

der Hertogen van Wittenherg en Brunswyk. De

Keurvorst van Sakfen^ augustus, en verfcheidene

perfonen van.aanzienelijken rang uit de voorftanders

der Lutherfchen, vereenigden zich met deze twee

Pnnfen tot het volvoeren van dit ontwerp, in voege

dat ANDREa, onder eene zoo vermogende befcher-

ming , al zijnen ijver in het werk Relde , en door ver-

fcheidene deelen v^n Duitsch/and trok, met Hoven en

Kerkelijke Vergaderingen handelende, en alle mogelij-

ke maatregelen nemende, om zijn ontwerp, hetwelk

H 3 hij
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na C. G. l'iy ^^^ vervaardigen , voor allen aannemelijk te ma-

Jaarisi?- ken. Ondertusfchen zaten de Fiiippisten niet IHl,

^
maar gaven, in liet jaar 1571, in de Hoogduitfche

taal, een werk yit , getiteld: Stereoma (grondjlag ,)

waar in zij zich openlijk en duidelijk verklaarden ,

de leer van luther te eerbiedigen, maar ville nieu-

wigheden te verwerpen. Hier op liet augustus in

het Jaar 1571 te Dresden eene vergadering bijeenko-

men van Sakfifche Godgeleerdtn , en alle andere

perfonen , die betfckking hadden tot het beüuur der

Kerkelijke zaken, welke een ontwerp van overeen"

Jiemming^ (^ farmuia co;//^77/i/^ , ) opüelilen , waar in

de overaltegenwoordigheid of overalheid (Ubigi-itas,')

van CHRISTUS ligchaam ontkend werd ; en welk

ontwerp inderdaad een kort beiirip uitma^kie van

het Boek Stereoma; de gematigde Lutherfche God-

geleerden vonden daarom ook geene zwariglieid, om

dit ontwerp van den Keurvorst te omhelzen. Doch,

de Vorst vervolgens verleid door de inboezemingen

der (Irenge Lutherfchen , die hem deden gelooven ,

dat de oude leerftellingen der Kerk in gevaar waren,

veranderde van partij en maatregelen , en riep op

nieuw de Sakfifche Leeraren zamen , in het jaar

1574, tot de vermaarde Bijeenkomst te Torgau ^ op

welke, door niet meer dan 15 van dezen, die hier

zamenkwamen , de tegenwoordigheid van christus

ligchaam in het Avondmaal ^ en het eten en drin-

ken van het vleesch en bloed van christus werd

vastgefteld. Hier mede niet te vrede, wilde men de

leerlingen van melanchthon noodzaken , om deze

verklaring te onderleekenen, en als zij dit weiger-

den ,
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den , werden zij vervolgd , in gevangenisfen gewor- na C n.'

pen, van hunne bedieningen beroofd, en eindelijk 1^^'''5'7*
'

" cot 1552.
üic Sakfen gebauiien. De voorgemelde peuckuus .

werd van zijne waardigheden beroofd , en onder-

vond, op eene fchrikkelijke wijze , de uitwerkfels

der biJ2eloo"igheid van de (Irenge Lutherfchen , die

hunne pogingen met eenen goeden uitflag véreenig-

^en , om hem van de gunst van zijnen Oppervorst te

berooven, en die zelfs zijne gevangenis bewerkten, in

welke gevangenis, die tien jaren duurde , hij voor

allerhande bitterheden en verregaande mishandeiiniien

was blootgefteid , tot hij, in het jaar 1585, zijne

vrijheid wederkreeg, door tusfchenfpraak vanden Prins

van Anhalt ^ die zijne dochter aan augustus ten

huwelijk gegeven had, waarna peucerus xi^^x Zerhst

toog, en in die ftad zijne dagen in vrede eindigde.

Thans verdubbelde men de pogingen tot het ont- liet ont-

werpen van een opflel van eendraPt ^ (formula con- ^^'"T* ^^'^
^ ^ ö » vy

eendrrgt
cordicR^^ waar toe andreü reeds te voren zoo ijve- (formula

rig werkzaam geweest was. Na veifcheidene voor- concor-

afïegane pogingen , werd in eene biiccnk< msi te
'^'''

Torgau ^ in het jaar 1576, een ontwerp vasrgefteld,

door jACOBUS ANDREa vervaardigd, waar toe hem

MARTINUS CHEMNITIUS , NIC. SELNEKKER, DAV,

CHYTR^US, ANDR, MUSCULUS, CH CHRISTOF. COR-

NERüS , de behulpzame hand hadden geboden. Dit

werk, hetgeen den naam droeg van het Boek van

Torgau , naar de plaats , waar het was zamenge-

fteld , werd vervolgens onderzocht , overgezien en

befchaafd, en aan de overweging van eenige God-

geleerden opgedragen, ten dien einde te Berg^ of

H 4 ^^-
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nn C. G Bergen^ een oud Benediktytter Klooster, niet verre

Jaari5i7. y^p Maagdenburg ^ bijeenvergaderd ; hier werd dan

,„_ dit ontwerp van eendragt voltooid , hetwelk zoo veei»

geruchts en zoo veel tweedragts in de wereld ver-

oorzaakt heeft. Dit ontwerp beftaat uit twee deelen.

Het eerfte Deel behelst een zamenftel van leeringen,

opgerteld naar de denkbeelden der hier voor gemelde

zes Leeraren. In het tweede Detl is begrepen eene

pleglige veroordeeling van alle ztrlken , die van deze

2es Leeraren verfchilden , inzonderheid van hunne

vreemde begrippen, wegens de heerlijkheid en over-

altegen woordigheid van CHRISTUS ligchaam, en het

wezenlijk eten en drinken van zijn vlcesch en bloed

in het Avondmaal, Deze veroordeeling brandmerkte

.

met den naam van Ketters , en floot buiten de ge-

meenfchap der Kerk allen, die weigerden, deze leer-

ftellingen te onderteekenen , Ja men riep tegen hen

de wereldlijke magt te hulp.

Deze nieuwe Geloofsregel werd eerst door de

Sakfen , ingevolge van den (trikten last van den

Keurvorst, aangenomen , en hun voetfpoor nader-

hand door de meeste Lutherfche Kerken gevolgd ,

van deze vroeger, van gene later; maar daartegen

werd ditzelfde ontwerp, hetwelk tot eendragt zou

moeten ftrekken, fpoedig eene bron van nieuwe on-

lusten, en verfchafte ftoffe tot de geweldigfte ver-

deeldheden en twisten. Het ontmoette terflond

heftigen tegenftand van de Hervormden en van de

zoodanigen, die, of heimelijk hunne leere toege-

daan , of ten minflen genegen waren , met hen in

vrede en gemeenfchap te leven, uit eenen prijsvvaar-

di-
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digen ijver voor de nlgemeene belangen van de zaak na C. G.

der Proteftanten. En waarlijk deze tegenftand was '"^^'5 '7.
•*

.
toe 1552.

niet ongegrond, nademaal zij duidelijk inzagen, dat «_^«
dit ontwerp alle ftreelende hoop, door hen opgevat,

om de verdeeldheden , heerfchende onder de voor-

flanders van de vrijheid in den Godsdienst, eenmaal

geheeld te zien, deed verdwijnen, en de Hervorm^

den volftrekt uitfloot van de gemeenfchap met de

Liitherfche Kerk. Dienvolgens waren zij met ver-

ontwaardiging vervuld tegen de opftellers dezer nieu-

we GeloofsUuze , en maalden derzelver liefdelooze

handelingen met flerke kleuren in gefchrifte af. De

Zwitferfche Leeraars , met rudolphüs hospinia-

NUS aan hun hoofd, de Nederlandfche Godgeleer-

den^ die van den Paltz , en de Vorftendommen

Anhalt en Baden ^ verklaarden zich regelregt tegen

dit ontwerp van eendrngt , waar door deze Luther-

fche Broeders de lastige taak kregen , om deze nieu-

we Geloofsbelijdenis en derzelver opflellers in veel-

vuldige fchriften te verdedigen.

Wij willen, hetgeen de Nederlandfche Godgeleer-

den, door de pen van petrus villeks, Hofpre-

diker des Prinfen van Oranje^ tegen dit formulier

van eendragt hebben aangevoerd , hoofdzakelijk bij-

ecngetrokken, hier mededeelen (*):

(*) Dit kort uittrekfel is overgenomen uit brandt

Hifl. der Reform. II Deel der uitgave in 8vo. Bladz.

659. volgg. Het oorfpronkelijke fluk: Epsstola Apolo-

getica Reforniatariini in Belgio Ecclefmrum ad et contra

audores Libri Bergenfs ftaat ia gerdes Scrin. Ant, T.

I. pa^. 121 fqq.

HS
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tl? c. G, ?>ï^en eerwaerdigen Heeren en Broederen in chris-

Jrirr5I7- TO, MARTINUS KEMNITIUS, DAVID CHYTHRiEUS ,

JACOUUS ANDREAS SMIDEL1^US , ANDREAS MUSCU-

LUS, NICüLAUS SELNECKERUS , C. CORNAklUS ,

wenfchen wij veel geluks in christo den algemee-

nen Saligraaker."

„ Wij meinen niet, lieve Broeders," (na 't ver-

hael van d' ellende en vervolging, bij de Ne-

derlaiidiche Gereformeerden van de Pausgezinden

en Spanjaerden geleden, ) „ dat u defe dingen

onbekent fijn. . . . Immers niemant gelooft , dat

gii niet verltaen foudt hebben , 't geen den onfe

bij uhiiden overquam , toen veele van d' onfe ,

door den ftorm der ongelukkige tijden van Koningin.

MARIE uit Engelandt verdreven , bij wintertijdt te

fcheep aen uwen oever aenquaemen, en, in de ge-

vaerliikftc tijdt des jaers , en toen de windt hen te-

gen was, door raedt en aendrijven eeniger onbefinde

luiden, gedrongen wierden te vertrekken. 'T welk

wij niet verhaelen als of er noch één eenig lidttei-

ken van die wonde bij ons was, dat zij verre van

ons, die belijdenis doen van Christelijke hefde; maar

alleen om u , gelijk als in een taefFreel , te klaerder

voor te ftellen , in wat ftaet onfe Kerken fijn , naer

den vleefche feer ellendig, als die ook bij onfe broe-

deren ,
( want gij fijt ons vleesch , ) geen verblijf

konden vinden. . . Daerna klaegende, dat de Lu-

therfchen met bun Concordie - boek tegens de gee-

nen, die fe voor hunne allerlieffte broederen behoor-

den te houden , tegens alle recht , den (Irljdt opnae-

men, en hun veroordelingen fochien uit te voeren,

we-
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wefen fe hen op de vredelieventheit en rekkelijkheit aa C. G.

van CYPRiA;\us, verfoekende, dat men fe niet on- Jaansiz*

geliiiort l'-u doemen, maer een Christelijk onderfoek
' *

aenrttllen , en naer ouder gewoonte, een wettelijk,

geen moorders Sijnode houden ; dat men daer uit

cHRisTi 'voordt van 't gehede verfchil des Avont-

niaels ééns vooral fou oordeelen , indien 't anders

geoordeelt kon worden. Of indien, feiden fe, onfe

fonden fouden beletten, fulks van den Hemelfchen

Vader te verwerven , dat meli dan : navolgende de

voetftappen van luther , zwinglius , capito,

BUCERUS, BJELANCHTHON, BUI.LI>JGERUS , CALVI-

Nüs, (dien defe;wiife van doen feer billijk dacht te

lijn,) wedeifijds vreedfaeme en gemaetigde raedtfla-

gen gebruike, en dat vroorae en verftandige manuen

ondertusfchen overwegen, of wij d' één den ander

niet foo weinig tijdts fouden konnen verdragen , tot

dat de Heere onfe oogen opene, opdat d' eeuwige

waerheit onfe herten geheel verlichte , en dat er

vaste en beltendige vrede en eendragt onfer Kerken

bevestigt werde. . . . Wij werden befchuldigt en

bedragen, als of wij in de voornaemfte artijkelen

des geloofs met u fouden verfchillen , doch wij ach-

ten genoeg te blijken , door veeier meufchen fchrif-

ten , en door onfe eige leere , die nu opentlijk be-

kent is geworden , hoe fclfs de geenen , die onfe

grootfte vijanden fijn , nochtans voorfeker houden ,

dat al 't verfchil, d:it noch tusfchen ons is, meest

in twee punten beftaet, te weten in dat van 's Hee-

ren Avondtmael, en van christi perfoon en fijne

beide natuuren. . . Gij foudc wijsfelijk en Christe-

lijk
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mC. G lijk doen, indien gij dat ongelukkig woordt , wif

Js'^iS^T- verc/oemefi , minder gebruikte. . . Gij hebt een ar-

gument, 't welk u dunkt allerkrachtigst te fijn, dat

gij met de Confesfie van y^ugsburg- en met luther

overeenkomt, dan al ilonden wij dat van felfs toe,

foo agten wij nochtans d' Jugsburgfche Confesfie

voor geen Euangelie, noch luther den man te

zi.)n , naer wiens voorfchrift en regelmaet ons geloof

moet beproeft worden, (bijbrengende het feggen van

AUCUSTiNUS tegens maxlminus een Ariaan) C*^.

Ik behoor mij met het Niceenfche en gij u met het

Ariminifche Concilie niet te behelpen. . . Laet faek

met faek, gefchil met gefchil, en reden met reden

kampen. . . Niemant van d' onfe heeft u ooit.

ZWINGLIUS , of OECOLAMPADIUS , of CALVINUS ,

BUCERUS, MELANCHTHON, of MARTYR , die noch-

tans LUTHER in geleerdtheit verre te boven gaen ,

tegengeworpen. Ook werden hunne naemen in onfe

Kerken, noch Schooien, nooit gehoort: want wij

laeten ons genoegen met Godts woordt, dat wij al-

leen aanhangen, fonder dat wij nochtans de toeftem-

ming der oude Kerke verachten. . . Men moet bin-

nen de paelen der Goddelijke Openbaeringen blijven

ftaen. . . (Voorts betoonende , hoe de Lutherfchen

met hun felven oneens waeren, voegen fe daerbijO

Wij achten, dat gij met groote vlijt behoort t'over-

wegen , of fes Theologanten , die zelfs niet wel

overeenkomen, met luthers quaelijk overeendem-

men-

(*) AUG. contra Maxim, Libr. III. Cap. XIV. To».

VI. pag. 508.
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mende leere , fes duifent andere Theoroganten , die na C. G.

't met eikanderen wel ée'ns fijn, vermogen te ver- J^^'''5ï7*

oordeelen. . . Overweegt felfs, met hoe groote

toejuiching wij met anathematen fouden konnen

llaen , indien wij geen onderfcheidt wilden maeken

tusfchen perfoonen en doolingen. . . Brengt u fd-

ven in gedachten, broeders, door wat middelen ons

eertijds geheel ^/i'è en Egypten is benomen, te we-

ten , door fommiger eergierige Bisfchoppen bittere

twisten , door welke fij fich felve , en de hunnen ,

aen de vijanden des Christen naems hebben verra-

den. Wat heefc die deerlijke fcheuring, eerst door

vicTOR, den Roomfchen Bisfchop , veroorfaekt

,

ten laetften te weeg gebragt? dat het ellendig Crie'

kenlandt noch tot op defen dag toe ter nederligt , en

eindelijk in de handen van den allerwreedften tijran

is vervallen. . . Dewijl het dan onmenfchelijk is te

verwerpen, die naer vrede ftaen, die d' eendragt

foeken en bevorderen , foo bidden wij u met allen

ernst , wat wij bidden mogen , dat gij felfs van uwe

Vorsten voor ons foo veel verwerft , dat er een

wettig Sijnode naer d* oude regelen {canons) werde

gehouden , daer men eikanderen fachtmoedclijk hoo-

re; daer de liefde heerfche , de waerheit verwinne,

en de vriendelijke eendragt bevestigt werde. Ten

anderen , dat gij u midlerwijl van fcheldt- en fmaedt-

woorden , die v;ij ook niet goedtvinden te verhae-

len , wilt onthouden. Eindelijk , indien er mogelijk

tweedragt fij onlflaen , dat men 't verfchil , gelijk

onder broederen betaemt , den Vader voordrage.

Doch des gemeinen Vaders wille fulkn wij uit fijn

woordt
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na C. G woordt verftaen. Hem moeten wij alle gehoorfae-

Jaarr5i7. jj,eri. Gij hebt onfen fin en Jïemoedt verlben , ho2
tot 1552. j j . r u •

1

.
vremdt dat is van icheunng , hoe genegen tot vrede.

Wij wenfchen , dat gij van dien felven fin moogt

fijn. Indien wij dan met ons bidden van u niets

konnen verwerven , foo betuigen wij voor God , en

CHRISTUS geheele Kerke, en voor alle nakomelin-

gen , dat gij luiden d' oorfaek van de fcheuring fijt

geweest, gelijk wij ons ten vollen voor de Rechter-

lloel jESU CHRiSTi verfekert houden , dat wij aen

alle die fvvaerigheden , die daer uit over de gantfche

Kerke Godts ftaen te komen, fuUen onfchuldig fijn.

Hem fij eere en heerlijkheid met den Vader en den

Heiligen Geest in der eeuwigheid , amen.

U feer genegenen de Dienares der Gerefor-

meerde Kerken in Nederlandt.'*

HetCon- Niet alleen waren de navolgers van zwingliüs
cordie-

^^ kalvyn de tegenfl:revers van dit ontwerp van em'

y\x\èr.oo\idragt '^ het vond ook, in den fchoot óev Liitherfche

tegen- ^i^ttk zelve, vijanden , en verfcheidene der voor-

derde naamfle Gemeenten van dit Genooifchap verwierpen

Luther- het zoo geheel en volfirekt , dat ftneeken noch drei-

fcnen.
^^^ dezelve kon bewegen , om het als eene regel-

mate des geloofs, of zelfs als een Boek tot onder-

wijs gefchikt, aan te nemen. De Kerken van HeS'

fen , Pomeren , Neurenberg , Holflein , Silezië , Z)V-

nemarken^ Brunswyk en andere wilden er zich niet

aan onderwerpen, frederik II, Koning van De-

nemarken, wierp het affchrift op het vuur en liet

het voor zijne oogen verbranden, op den oogenblik,

dat
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dat hij het in handen kreeg. Maar fchoon deze al- na C. G.

len zich vereenicden in het wederftrevcn van ditl^^^^^i?.
tot 1^12

ontwerp , fteunde niet te min hun tegenftand te bie- -

den op verfchillende gronden, en zij werden allen

in dit (luk niet door dezelfde beginfelen en beweeg-

redenen aongedreven. Een verregaande en diepe eer-

bied voor de nagedachtenis van melanchthon was

bii fommigen de eenige of ten minfte de hoofddrang-

reden , om zich tegen het meergedachte ontwerp aan

te kanten; zij konden niet zonder den grootflen af-

fchrik een fluk befchouvven , waar in de gevoelens

van dezen grooten en uitrekenden man zoo ruwe-

Ujk werden behandeld. Tot dezen rang behoorden

de Lutherfchen in Holflein, Anderen vonden zich

tot dit wederrtreven niet alleen opgewekt door de

hoogachting voor melanchthon, maar ook door-

dien zij geloofden, dat Ibmmige gevoelens, in deze

nieuwe Geloofsbelijdenis veroordeeld, der waarheid

nader kwamen, dan die men in derzelver plaats ge-

fteld had. Eene heimelijke aankleving van de be-

grippen der Zwitferfche Leeraren hield nog anderen

terug van het goedkeuren dezes ontwerps: de hoep

der vereeniging van de Hervormde en Lutherfche

Kerken haalde velen over , om er zich tegen te ver-

klaren ; en eene groote menigte weigerde toeflem-

ming daar aan te geven, uit eene wezenlijke of

voorgewende vreeze, dat het voegen eener nieuwe

Geloofsleuze bij de oude Belijdenisfen , onlust en

tweedragt in de Lutherfche Kerk zou veroorzaken.

Anderen hadden andere redenen (). Zeld-

(*) MOJHEIM Kerkgefch. Vli Deel, BI, 100.



Ii8 KERKELIJKE
na C. G. Zeldzanm gedroeg zich julius , Hertog v:.i\

Jnansiy. J^ruftsuyk , omtrent dit ontwerp van eendraet. Hij
«ot Ï552. ... 1 . j n /___ was er, op eene bijzondere wijze, de vooillander

Het ge- van geweest , ja hij mogt eenigermate als de tweede
riragvan

y^^jgj. ^^^^ van worden aangezien; nademaal hij
JULIUS, ö 3 J

Hertog zijn gezag en milddadigheid had aangewend , om
^^ hen, die het opfteüen daar van ondernomen had-

wyk, om- ^^" ? krachtdadig aan te moedigen , en ook alle de

nent dit Kerkelijken, in de landen zijner heerfchappij , bevo*

len , hetzelve als een regelmate des geloofs aan te

nemen en te onderteekenen. Maar naauweiijks was het

uitgegeven , of deze Vorst veranderde van gedach-

ten , en ftond toe, dat het ontwerp door heshu-

sius, en andere Godgeleerden zijner Hoogefchool te

Helmjiad, openlijk tegengefproken , en uitgefloten

werd van het getal der Geloofsbelijdenisfen , door

zijne onderdanen omhelsd. — De redenen, door de

Lutherfchen van Brunswyk voor dezen ftap bijge-

bragt , waren : Fooreerst , dat het ontwerp van een*

dragt , zoo als hetzelve in druk het licht zag , op

verfcheidene plaatfen , verfchilde van het handfchrift,

waar aan zij hunne toeftemming hadden gegeven.

Ten tweede^ dat de leere, ten opzigte der vrijheid

van ^smenfchen wil, niet naauwkeurig genoeg was

uitgedrukt, en voorgefteld met eenige harde en ruwe

fpreekwijzen , door luther ten aanzien van dat on-

derwerp gebezigd. Ten derde , dat de overalheid ,

alknthalrenheid , of algemeene onbepaalde tegen-

woordigheid der menfchelijke natuur van christl;s

daar in ftcllig beweerd werd , niettegenflaande de

Luiherfche Kerk nimmer zulk eene leer had aange-

no«
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nomen* Behalve deze redenen, welke men openlijk na Cw G.

gaf, wegens het verwerpen van het ontwerp va» J*"^5i7<>

eendragt ^ bragren andere, van een' heimelijker aard, „

misfchien niet weinig toe tot de groote verandering,

2igtbaar in de gevoelens en handelingen van den

Hertog van BruNswyk. IVJen flelde verfcheidene

middelen en onderhandelingen te werk, om den we-

derzin, welken die Vorst en de Godgeleerden van

zijn land tegen de Geloofsbelijdenis van Berg had-

den opgevat , uit den weg te ruimen. Bijzonder be-

oogde men zulks , op eene vergadering der Sak/t-

fche , Brandenburgfche , Brunswykfche en Paltzifche

Godgeleerden, in het jaar 1583, te Quedlinhurg

gehouden. Maar julius bleef volharden in zijnen

wederrtand, en Helde voor, dat het ontwerp van

eendragt moest onderzocht en het gezag daar van

onderworpen worden aan eene algemeene Vergadering

of Sijnode der Lutherfche Kerk,

Zelfs in het land zijner geboorte vond dit ont- De Filip^

werp op nieuw tegenftand. In Sakfen zelve zagen
^^}f^

^^'^

velen, melanchthons begrippen toegedaan zijnde , verdreven

dit ontwerp , hetgeen zij hadden moeten onderfchrij-

ven, met afkeer aan. Gedurende het leven van den

Keurvorst augustus waren zij genoodzaakt, hunne

gevoelens te verbergen , evenwel meent men , dat

hij, tegen het einde van z'yn leven, hun weder meer

genegen werd ; doch zoodra hij der natuur den laat-

ften tol betaald had, en zijn Zoon christiaan I,

hem was opgevolgd in het jaar 1586, grepen de

gematigde Lutheranen , en heimelijke Kalvinisten
,

of Filippiiten
, gelijk men hen noemde , weder moed.

Herv. IV. I De
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aa C. G. De nieuwe Keurvorst was van zijne vroegfte Jeugd

Jaarr5i7.
j,^ ^g zachtere begrippen van melanchthon opgc

•ot 1552. . , , . ., , . .

braf'jt, en belde, zoo men wil, over tot de leer der

Zwitferfche Kerke. Onder zijne regering vonden de

gemaiigden aanrtonds zoo veel gunst en befcherming ,

dat zij tot de aanzieneliikfte posten, in de Kerken

en op de Hooge Scholen , bevorderd werden , ea

gelegenheid vonden, om voor hunne begrippen uit

te komen , zij lieten zich ook deze gelegenheid geens-

zins ontglippen. Zij vonden veel aanmoediging door

de befcherming, welke zij ontvingen van verfcheide-

ne Edellieden van den eerfien rang aan het Sahjlfchs.

Hof en bijzonder van kicolaus crellius, Kanfe-

lier en eerden Staatsdienaar van christiaan I. Zij

gingen echter bedaard en omzigtig te werk , en

zochten eerst de affchaffing van fommige Kerkge-

bruiken, welke hun aanftootelijk voorkwamen. Dus

verkregen zij de affchaffing van de uithanning des

Duivels , ( Exorcismm , ) bij het bedienen van den

doop. Deze uitbanning werd echter terfiond na den

' dood van den Keurvorst christiaan weder inge-

voerd. Vervolgens werd een nieuwe Hoogduitfche

Katechismus ^ die de oogmerken der Filippisten be-

gunftig'^e , onder het volk verfpreid, en ook eene

nieuwe uitgave van den Bijbel, in het j?.ar 1591 ,

te Dresden vervaardigd, verrijkt met aanmerkingen

van HENDRIK SALMUTH, die ten dien einde waren

ingerigt. Alles zou hun naar waarfchijnlijkheid ge-

lukt zijn, indien de vroegiijdige dood vanden Keur-

vorst CHRISTIAAN, iH hét jaar 1591 voorgevallen,

hunne zaken niet te eenemaal van gedaante veran-

derd
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derd had. De Leeraars , die zich meest blootgege- na C. Q4

ven hadden, werden nu weder op diezelfde wijze J^" ^5 » 7»

gehandeld als te voren, gevangen genomen, afgezet, ,__
ten lande uitgebannen , en hun voornaanifte fleun ,

NicoLAUS CRELLius, wcrd zclfs , in het jaar 1601,

veroordeeld, om onthalsd te worden.

Op deze wijze werd het ontwerp van eendragt Verfctieij

met geweld in Sakfen gehandhaafd , en de genen , jnegnten"

die den Hervormden geneigd waren, zagen zich ge- omhelzen

noodzaakt, dat land te verlaten. Doch daartegen "^.!'^^'^'
.' ° wijze der

handhaafden zij zich in het overige gedeelte van Hei-vorin-

Duitschland ^ en zelfs verlieten deze en gene Ge-^^"'"'^^"
Paltz enz<

meenten de gevoelens der Lutheranen ^ en natnen

die der Hervormden aan. In den Paltz zette fre-

DERiK III, Keurvorst van den Paltz ^ in het jaar

1560, de Lutherfche Leeraars van hun ambt af, en

Kalvymgezinden in hunne plaats , bevelende zijne

onderdanen, de leermgen, de Kerkgebruiken en in-

ftellingen der Kerk van Geneve te omhelzen. Dit

bevel werd in het jaar 1576 ingetrokken door zijnen

Zoon en Opvolger lodewyk , die het Lutherdom

v/eder herfrelde; doch dit was van geen langen duur;

want, in het jaar 1583, werd, onder de regering

van joAN CASiMiR. , die het voorbeeld van zijnen

broeder frederik gevolgd was, in het aannemen

van de leer der Hervormde Kerk , de gedaante der

dingen ten voordeele der Hervormden veranderd,

die het verlorene hernamen en zegepraalden. Sinds

dit Tijdperk verkreeg de Kerk van den Paltz de

tweede plaats onder de Hervormde Kerken , en haar

invloed en gezag was zoo groot, dat het Onderwi'S*

I a boek.
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tut C. G, boek , tot hnar gebruik opgefteld , bekend ondèf
Jfaari5i7. ^gy, naam van den Heidelbers^fchen Kateckismus ^tot 1552. "' '

•—— bijkans algenieen door de Hervormden is aangeno-

men. Flet Hertogdom Eremen omhelsde desgelijks

de leer der Hervormden, albertus hardenberg,
de boezemvriend van melanchthon , was de eer-

fle, die ondernam, om de leer vnn kalvyn daar

in te voeren. Hij beproefde dit reeds in het Jaar

3556, en, fchoon een magtige tegenftand deze on-

derneming vruchteloos deed afloopen , en zelfs te

wege bragt, dat hardenberg uit de flad Brcvien

werd verdreven, had nogtans de leer der Hervorm-

den daar zoo fterk wortelen gefchoten, dat bij flot

het Geloof, de Eeredienst en het Kerkbefluur te

Breinen naar de Genecffche Kerk geregeld werd.

Na de afkondiging van het ontwerp van eendragt

,

{Formu/a Concordix^^ ging<^n de Nasfaufche, Ha*

naufche^ Ifenhurgfche en andere Kerken, die te vo-

ren Luthersch geweest waren , tot de gemeenfchap

der Gereformeerde Kerk over.

Verfdiil- De gisting, welke in de tijden der Kerkhervor»
lenmet

^^^j^ ^jj^^ ^^^ ^^^^ grond omrocrde, was oorzaak
de Anti- C5 o 7

nomianen van eene menigte andere en bijzondere gefchillen ,

welke van tijd tot tijd de gemoederen in beweging

hielden; hier bij kwam de onbefchaafdheid der tij-

den , de ontftokene drift, waar mede alles behan-

deld werd, welk een en ander niets kon uitwerken,

dan dat men aan den eenen kant zekere flellingen te

verre dreef, en, gelijk men zegt, met hand en tand

vasthield, en aan den anderen kant, dat men el-

kanders gevoelen, met hatelijke gevolgen, bezwaar-

ï i de.



GESCHIEDENIS. 153

flc, en daardoor de verwijdering grooter maakte, na C. G,

Op deze wijze ontllond het verfchil met de ^tiiim- I^ar^ST-
tot i5Sa,

mimen, nog bij bet leven van luthf.r , hetwelk „ .

no;;tans fpoedig beflist werd. luther maakte er

eene hoofdzaak van , om den volke de leere van het

Euangelie diep in te drukken aangaande onze regt-

vaardiging voor God alleen door het geloof, om de

verdienden van Christus, enkel uit genade, met

uitfluiting van alle werken , terwijl hij zich (leeds

ijverig betoonde in het beftrafFen en wederleggen der

Pausgezinde Leeraren , die de PFet en het Euange-

iie vermengden, en de eeuwige gelukzaligheid voor-

ftelden, als de vrucht eener wettifche gehoorzaam-

heid. Zijne leer werd misduid en misbruikt door

jOANNES AGRicoLA, die dczclve te ver uirftrekre,

en dus een ruim veld opende voor de gevaarlrkde

dwalingen.

Deze jOAKNES aoricgla , geboortig v;m Eisle-

ben, en daarom ook islebius genoemd, zijne Let-

teroefeningen onder luther en wblanchthon

volbragt hebbende, werd tot het beftuur van het

School in zijne geboorteflad beroepen , en verzelde

ALBERT, Graaf van Mansfeld, in het jaar 1526 en

1530 op den Rijksdag te Spiers , alwaar bij voor

dezen Graaf predikte. Hij was een kundig Godge-

leerde , wiens welfprekendheid op den Kanlel ge-

roemd wordt ; doch tevens befchuldigt men hem

van trotsheid, en hij wordt ons afgcfchilderd , als

een onrustig , twistgierig , onbeftendig mensch , ook

niet rein van zeden. Graaf albert, dien hij ver-

Jiet, klagende, dat deze hem niw^t wel behandeld

I 3 had.
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na C. G, hacl , befchuldigde hem van inhaligheid , verwaarloo-

Jaari5i7 zing van zijnen pligt, en dronkenfchap. Hij begaf

" '^

zich vervolgens naar Whtenherg , alwaar hij vati

den Keurvorst werd aangefteld, met toelage van een

jaargeld, om op de Akademie voorlezingen te hou-

den en te prediken. Hier met luther, gelijk wij

zien zullen , in twist geraakt , begaf hij zich , ter-

wijl deze twist door regters onderzocht werd, welke

de Keurvorst zelf benoemd had, en eer deze uit-

fpraak gedaan hadden , heimelijk van daar , bij den

Keurvorst van Brandenburg^ van wien hij niet al-

leen gundig ontvangen , maar ook door deszelfs

tusfchenfpraak , na zijne dwalingen herroepen te

hebben, met die van WUtenherg verzoend werd,

hoewel luther hem niet vertrouwde , en hij ook

de gunst van den Keurvorst niet weder verwerven

kon, In vervolg van tijd was hij ook gemengd in

de twisten over het Interim , in welks opftcl hij met

PFLUG en siDONius de hand had. Hij overleed te

Berlyn in het jaar 1566, in den ouderdom van 74

jaren.

In het jaar 1527 begon hij een voorfpel te geven

van den twist over het gezag en gebruik der Wet;

wanneer hij zich verzette tegen de artikelen derKer-^

kenvifitatie, door melanxhïhon opgefleld, in wel-

ke hij berispte , dat in dezelve geleerd werd , dat men

het onderwijs van onkundige nienfchen moest aanvan-

gen met den fchrik van het geweten en de vrees voor

God, en met het verklaren der boete of boetvaardig-

heid; hij wilde, volgens de leer van luther, zoo als

hij meende, dat men beginnen moest met de leer

van
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ran het geloof in God, Ook mishaagde het hem , na C. G.

dat MELANCHTHON bevolcti had, de tien Geboden I^"'5i7«

den volke te leeren , terwijl bij gevoelde , dat de _^.«.
Christenen vrij zijn van de wet, en dat men liever

de voorfchrifcen van paulus hun moest inboeze-

men. Deze beweging werd echter fpoedig door

LüTiiER bedaard , wien dezelve van weinig be-

lang toefcheen te wezen. Doch , agricola te

Wittenherg leerende, begon zijne begrippen in het

jaar 1537 meer openlijk voor te ftellen, en tegen de

Wet uit te varen, bewerende, dat dezdve aan het

volk niet als eene regelmate des levens moest voor-

gefield, maar uit de Kerk geworpen worden ; en

dat men in de Kerlcen en op de Hooge .Scholen het

Euafigelie alleen had te leeraren. Hij had , doch

met verzwijging van zijnen naam , eenige fleilingen

laten drukken , behelzende, dat de bekeering niet

uit de Wet maar uit het Euangelie moest geleerd

worden , dat de Heilige Geest gefchonken wordt

zonder de wet, alleen uit het Euangelie, en dat de

mensch zoo geregtvaardigd wordt , dat de prediking

der Wet noch tot het begin, noch tot het midden,

noch tot het einde der regtvaardigmaking nuttig zij.

Zijne aanhangers kregen fpoedig den naam van /^n-

tinofnianen , ( fVetbeftrijders. ) lutiier verzette

zich met moed , wakkerheid en met al zijn gezag

tegen deze zoogenoemde Wetbeftrijders , in verfchei-

dene openbare Disputatien, en in Hoogduitfche ge-

fchriften; in welke hij het gebruik der Wet aan«

wijst, om de menfchen tot bekeering te bewegen ,

en de godzaligen op te wekken , om het vleesch

I4 te
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sa C. G. te kruifigen. Daarenboven wees hij aan , dat wel

Jaari5i7. ^q wet niet nuttig of noodig zij tot de regtvaardig-

-
' making en de goede werken der regtvaardigen , maar

toonde , dat de regtvaardigmaking noodig zij tot

goede werken, en tot het vervullen der wet. Hij

berispte de VVetbeftrijders, dat zij meenden, dat de

zonden formeel, wezenlijk, en in den Filozofifchen

zin weggenomen worden , die alleen in eenen be-

trekkelijken zin worden weggenomen, door de God-

delijke vergeving. Voorts fchrijfc hij hun het ge-

voelen toe , dat de heiligmaking niet noodzakelijk

zij, maar dat het geloof in Christus, die de ge-

heele wet vervuld heeft , genoegzaam is ; hetwelk.

hij echter alleen bi.) gevolgtrekking uit hunne onder-

ftellingen afleidde. Eindelijk herriep hij , hetgeen hg

eenmaal geleerd had, dat men de Wet Gods in de

Kerk niet moest voordellen, agricola betuigde

hier tegen, dat men hem vele dingen met onregt te

laste leide , dewijl hij alleen geleerd had , dat men

de wet niet moest keren, alsof zij den menscli

voor God regtvaardigde en het geweten beheersch-

te , of in godzalige boetelingen de bekeering bewerk-

te. Dus verwierp hij die hatelijke gevolgen, welke

lUTiiER beweerde , dat wettelijk uit zijne ftellingea

voortvloeiden, die er nog bijvoegde, dat agricola

zich thans anders dan te voren verklaarde, en dat

hij ook niet alleen hem maar de Wetbeflrijders we-

derleide, welke, gelijk men meende, dreven, dat

de mensch geregïvaardigd wordt, indien hij flechts

de beloften van het Euangelie gelooft en vertrouwt,

hoedanig zondig en onrein dan ook overigens zya
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leven zijn en blijven moge. Ten einde die gefchil te na C. G.

beflisfen, werden er door den Keurvorst fcheidslieden J^ansi/*

aangefleld , en de Godgeleerden wün IVittenIferg geraad- _

pleegd , die aan luthür hunne toellemming gaven.

Doch thans, gelijk wij gezegd hebben , ontweek

AGRicoLA naar den Keurvorst van Brandenburg ,

door wiens tusfchenfpraak de twist werd bijgelegd,

AGRICOLA erkende zijne dwaling en onbedachtzaam-

heid in zich uit te drukken , en verzaakte het ge-

vaarlijk ftelfel, hetwelk men uit zijne uitdrukkingen

had afgeleid. Doch deze herroeping werd door ve-

len gewantrouwd, ook wil men, dat hij, na lu-

thers dood, tot zijne dwalingen zij wedergekeerd,

en aankomelingen gemaakt heeft, die deze buiten-

fporige Icere omhelsden. Onder dezen worden ge-

noemd JACOB SCHENCK, Superintendent van Frei'

hergy die daarom afgezet en uit Sakfen gebannen

is, en PAULUS crellius, een Godgeleerde van

JVittenberg.

Over dezen twist zal niemand ligtelijk zwarigheid

maken, het gematigd oordeel van mosheim () te

onderfchrijven : „ Mogen wij geloof liaan aan de

berigten van partij , dan waren de ftellingen der /-/«-

timmianen van den allerfchadelijkften aard , en ftrek-

ten tot de verderfelijk fte einden : want men acht,

dat zij , ten opzigte der zeden , eene allerongebon-

denfte leere gehad, en beweerd hebben, dat het elk

vrijftond, de aandrift zijner lusten en begeerlijkhe-

den onbedwongen op te volgen, en zonder fchroom

de

(*) Kerk. Gefch. VII Deel, Bladz. 61,

15
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•a C. G, de wetten van God te fclienden, indien de overtre-

Ja3ri5i7 ^^^ zich flccïiis aan Christus vasthield, en de ver-
lor 1552, .

.1

dienften van den Zaligmaker met een levendig ge-

loof omhelsde. — In dusdanig een licht wordt

doorgaans hunne leer voorgefteld; doch men hebbe

dit nier iigtvaardig als de ware gedaante aan te mer-

ken. Want wie het ftuk met aandacht en onpartij-

dig overweegt, zal ras ontdekken, dat zulk eene

ongeTtjmde en goddelooze leer te onregte aan agri-

COLA wordt te laste gelegd; de voornaamüe misflag

van dien hoogmoedigen man beftond in eenige harde

€n onnauwkeurige uitdrukkingen , aan gevaarlijke en

fchadelijke verklaringen onderhevig. Düor het woord

fVet verftond hij de Tien Geboden ^ onder de Mo»,

zaifche Bedeeling gegeven; en hij merkte deze Wet
aan, als voornamelijk gefchikt voor de yoden^ en

niet voor de Chrhtenm. Hij verklaarJe tevens het

woord Euatigelie , (hetwelk hij aanmerkte, als ia

plaats AtrlVet gefield,) in den waren en uitgeflrek-

ten zin , als bevattende niet alleen de leere der ver-

dienden van CHRISTUS , zaligmakende door het ge-

loof, maar te gelijk de verhevene geboden van hei-

ligheid en deugd, door den Goddeliiken Zaligma-

ker, als regels van gehoorzaamheid voorgefchreven.

Indien wij, derhalve, het oogmerk van agricola

volgen, en de ruwe uif drukkingen en oneigenlijke

fpreekwijzen , waar van hij zich zoo dikwijls en met

zoo weinig oordeels beüende, niet ten ftrengfte op-

vatten , zal zijne leer duidel-'k hier op nederkomen

:

j, Dat de Tien Geboden , door riozes gegeven ,

„ voornamelijk de Joden betroffen, en uit dezen

,, hoof-
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,, hoofde , door de Christenen vrijelijk mogten ver- na c. C.

„ waarloosd en aan eene zijde gefteld worden; en }"f^ri5>7«

„ dat het voldoende was, duidelijk te verklaren en
*

„ krachtig aan te dringen , hetgeen Christus en

„ de Apostelen , in het Nieuwe Verbond , geleer-

5, aard hadden, zoo ten opzigte van de genademid-

„ delen rer zaligheid , als van de verpligtingen ter

5, bekeering en deugd." — Het meerendeei van de

Leeraren dezer eeuwe is te befchuldigen van gebrek

aan naauwkeurigheid en gelijkheid aan zich zelven

,

in het voorfteilen hunner begrippen; hierdoor zijn

hunne gevoelens dikmaals verkeerd begrepen , en

men heeft hen bcfchuldigd met leeringen, welke zij

nooit omhelsden." Dus verre mosheim.

Het opftel, op last van Keizer karel V in het Verrchil

jaar 1548 ontworpen door julius pflüg, Bisfchop ^^^ '^^

van Naumbitrg , en michael sidonius, en eenen j-jsj^nea

Protcftant, den zoo even gemelden joannes agki- Syner-

COLA van Eiskhen, en onder den naam van /;;/^rm
^'^^^"^

bekend, hetwelk deze Vorst den Proteflanten wilde

opdringen , als een middel , om de Godsdienstver-

fchillen intusfchen te doen zwijgen , tot dat daar-

omtrent door eene algemeene Kerkvergadering uit-

fpraak zou gedaan zijn ,
gaf aanleiding tot hevige

twisten: immers niet alleen, dat hetzelve noch aan

de Roomsch gezinden noch aan de meeste Proteflan-

ten behaagde (*), het veroorzaakte ook verdeeldheid

onder de Proteflanten zelve , en dis verfchillen

,

welke bekend zijn onder den naam van Adiaforhti-

fche

(*) Kerk. Gefch. XX Deel, Bladz. 25<^. volg.
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M C. G y^^^ verfchillen , of de verrchülen over de onver'

Jaari5i7 fchiühe dina;en , naar het Griekfche woord a-taOi-
tot 1552

-^ o - '
^

,1 föj", hetwelk onverfchillig beteekenf. maurits, de

toenmah'ge Keurvorst van Sakfen , deed in het ge-

melde jaar 1548 den Sakfifchen Adel en Geestelijk-

heid bijeenkomen, ten einde raad te plegen, of men

dit opflel des Keizers zou aannemen of verwerpen?

verfcheidene bijeenkomden werden , over dit onder-

werp, te Leipzig en elders gehouden, en de over-

wegingen waren langdurig en verdrietig, en de uit-

flag bleef twijfelachtig, melanchthon , die aan

het hoofd der Geestelijkheid (lond , en wiens in-

vloed bij velen uitnemend groot was , gelijk hij al-

tijd overhelde tot zachtheid en gematigdheid, welke.

de hoofdbeginfelen van zijn ganfche gedrag en han-

del waren, lloeg ook nu, aan den éénen kant voor

den Keizer vreezende, en aan den anderen kant acht

gevende op de begrippen van zijnen Vorst, zeker

middel van verdrag voor, hetwelk hij hoopte, bij

geene der partijen aanftootelijk te zullen wezen. Hij

bragt als zijn gevoelen in, dat de ganfche inhoud

van het Boek, met den naam van Interim beftem-

peld, op geenerlei wijze door de vrienden der Her-

vorming kon worden aangenomen ; doch hij ver-

klaarde tevens
, geene reden te zien , waarom men

in middelbare zaken , die van een' onverfchilligen

aard waren, zich niet naar de Keizerlijke bevelen

zou behooren te fchikken. Dit gevoelen werd door

MELANCHTHON cn die het met hem eens waren in

een gefchrifc vervat, hetwelk, in het Hoogduitsch,

genoemd werd: Das Leipziger Interim» Doch

dit
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dït ontwerp mishaagde zoodanig aan anderen , die na C. G:

zich als verdedi^rs van de leerftellingcn van lu- JaariS'/*

tot 155*'
THER. voordeden, en die matfiias flacius aan het _

hoofd hadden , dat ?.[] met eene ongeloofelijke bit-

terheid op de Leeraars van PFiiteiiberg en Leipzig

aanvielen , en biizonder op melanchthon , vol-

gens wiens raad alles ten opzigte van het Interim

geregeld was , en dien zij uitmaakten voor eenen

afvalligen van d^tn waren Godsdienst, melanch-

thon daarentegen , onderfchraagd door den ijver

zijner vrienden en leerlingen , regtvaardigde zijn ge-

drag met allen ernst. In dit gefchil kwam het voor-

namelijk aan op deze twee vragen: „ of de ftuk-

5, ken , welke melanchthon als onverfchiUig

„ voorkwamen, met der daad onverfchiUig waren?"

Ten tweede: „ of men in zaken van eenen onver-

„ fchilligen aard , en die de belangen van den Gods-

„ dienst niet regtdreeks betreffen , den vijanden der

„ waarheid mogt toegeven ?
"

De Adiaphoristen , zoo noemde men fpoedig me-

lanchthon en de zijnen, hadden zich verklaard,

dat zij als iets onverfchilligs wilden toegeven , dat

men het woordje alleen in de leere der regtvaardig-

making, alleen door het geloof, kon Vv'eglaten; dat

men erkende , dat de goede werken , hoewel niet

verdienende ^ nogtans noodzakelijk waren tot zalig-

heid; ook dat men kon toegeven, dat de vrije wil

eenigzins bij de bekeering als werkzaam werd aan-

gemerkt; voorts hielden zij voor onverfchiUig, het

getal der Sacramenten of Bondteekenen ; het gebied

van den Paus en der Bisfchoppen; het laatfte Olie-

fel;
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m C. G. fel; de waarneming van zekere Heilige dagen, en het
jaansi/ onderhouden van verfciieidene biiijeloovige eebruiken
töt '552
«..^_ en plegtigheden. Inderdaad , onder deze dingen wa-

ren zulke, welke lutker als van het grootfte aan-

belang had geliöuden, en die bij gevolg door zijne

regtfchapene leerlingen niet voor onverfchillig kon-

den worden aangezien; en men kan melanchthon
in dit geval naauwelijks van weifelen zuiver pleiten.

Trouwens, melanchthon fchijnt dit naderhand,

in eenen Brief aan flacius , in het jaar 1556,

gefehreven , erkend te hebben , dat hy te veel had

toegegeven.

Ten opzia,te van de tweede vraag, beweerden de

ijveriiJje Lutherfchen , dat men de Roomfche Kerk-

plegtigheden , behoudens het Euangeüsch geloof, en

de vitiheid der Kerk, niet kon dulden; dat men,

dit 'ipende, den weg zou banen, tot het verdruk-

ken van den Euaugelifchen Godsdienst, en het we-

der invoeren van den Roomfchen; voorts fielden zij

dezen regel vast: dat alle plegtigheden en Kerkge-

baren, alfchoon ook in haren aard onverfchillig , niet

meer onverfchillig zijn , wanneer er dwang en bijge-

loof, en meening van noodzakelijkheid bijkomt, en

wanneer daar door aanleiding gegeven wordt tot on-

godsdienftigheid en zedeloosheid. De Adiaforisten

beweerden, dat men zich niet van de Kerk moest

fcheiden, dat men niet twisten moest, om dingen,

die niet noodzakelijk waren, dat men in onverfchil-

lige dingen den naasten moet dulden en hem toege-

ven , dat men , behoudens de zuiverheid der ieere

,

in het overige de rust en den vrede behoort te be-

har-
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harligen enz. Doch hunne partijen wierpen hun te- na C. G«

gen, eene al te groote liefde tot de wereldfche din- \^^^^5^7»

gen, vrees en IchroGm voor kruis, lafhartigheid en

ijdele wangevoclens , als of het geloof door dtze

dingen nadeel zou lijden enz.

De voornaamfte yfdl^foristen waren de Sakfen^

de Keurvorst maurits met zijn Hof, de Godge-

leerden van Wittenherg en Leipzig, van welke de

meest vermaurde waren melanchthon, georgius

MAJOR uit Pomeren , eber , daniel mrnius en

andere leerlingen van melanchthon, die men in

het gemeen de Godgeleerden van Meisfen noemde.

Tegen hen ftonden de meeste Godgeleerden van

Duitschland , inzonderheid die van Lunenhurg
,

Hamburg^ Maagdenburg enz. mathias flacius

ILLYRICüS , NICOLAUS GALLUS, JOANNES WIGAN-

Dus, JOACHIM wESTPHALus enz. FLACIUS betoon-

de zich onder dezen den grootften voorvechter, en

poogde, zonder eenige verfchooning , metanch-

THON aan den haat van allen bloot te flellen, door

hem met befchuldigingen te overladen , en menig-

vuldige dwalingen te laste te leggen, welke hij uit

's mans fchriften opzamelde. Hoe,"el deze ijveraar

zelf naderhand van dwalingen is befchuldigd gewor-

den , en op die befchuldigingen veel heeft moeten

uitftaan, gelijk wij zien zullen. Het verfchil over

de onverfchillige dingen werd door andere verfchil-

len verdoofd, en eindelijk als het ware beflist, door

het ontwerp van eendragt ^ waar van wij hier voor

gefproken hebben.

De twist over de onverfchillige dingen was on- Verfchil

der-
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pa C. G. dertusfchen eene rijke bron van andere gefchillen f

}^P.lll' ^^^" fchadelijk voor de rust der Kerk als voor de

zaak der Hervorming;. Het eerde, hetwelk daar uit

voor!kwam , betrof de noodzakelijkheid der goeds

teii.

' '^^^^^^^ ^ot zaligheid, en werd door georgius ma-

jor , een' Godgeleerde van IVittenberg , met veel

hevigheid tegen de ftrenge Lutheranen gevoerd

,

waarvan zij, die deze noodzakelijkheid beweerden,

^tn naam van Majoristen kregen, melanchthon
was federt Jaug van dit gevoelen geweest, dat de

goede werken ter verkrijging van de eeuwige zaligheid

noodzakelijk waren, en dat deze noodzakelijkheid

itaande gehouden en geleerd mogt worden , als over-

eenkomende met de waarheden, in het Euangelie.

bekend gemaakt. Dit verklaarden hij en zijne ambt-

genooten voor hun gevoelen , wanneer zij , in het

jaar 1548, te Lelpzig bij elkander waren, tot hes

onderzoeken van des Keizers ontwerp, het Interim

genaamd. De ftrenge navolgers van luther wraak-

ten deze verklaring te eenemaal, als ftrijdig met de

begrippen van hunnen leermeester, en overeenko-

mende met de gevoelens en belangen van de Roora-

fche Kerk. Ondertusfchen vond dit gevoelen, gelijk

wij zeiden, eenen ijverigen verdediger in m.ajor ,

die in het jaar 1552 de noodzakelijkheid der goeds

werken verdedigde , tegen de verregaande fcellingen

van NiGOLAUS AMSDoRFius. Dc echte leerlingen

van LUTHER namelijk meenden, dat de leer van de

regtvaardigmaking des menfchen door het geloofd

daar door geheel ontzenuwd werd, en toonden zich

daarom befchroomd, om aan dit gevoelen hunne

toe*
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toeflemming te geven. In de hevigheid van dezen na C. O.

twist Jiet AMSDORF zich ondertublchen zoo ver ver- l^^^'S'7»
, .. ... j , tot 1554»

voeren, door zijnen overmaiigen ijver voor de leer \,

van LUTHER, dat hij beweerde, dat de goede wer-

ken niet alleen niet noodzakelijk , maar veel meer

nadeelig waren voor de zaligheid; welk onvoorzig*

tig zeggen nieuwe branddofFe aan het twistvuur ver-

fchafte, hetwelk daar op met vernieuwde woede uit*

brak. major klaagde ook van zijn' kant over de

kwaadaardigheid of onkunde van zijne vijanden , die

zijne leer in eenen geheel anderen zin uitleiden , dan

hij ze wilde verftaan hebben ; ten laatfte echter gaf

hij het (luk geheel op, ten einde hij niet twistgraag

mogte fchijnen , en aangezien worden als een ver-

ftoorder van den vrede der Kerke. Deze flap deed

nogtans het gefchil niet bedaren , hetwelk fland

hield , tot dat het ontwerp van eendra^t
, ( Formuïa

Concordia ^^ er insgelijks een einde van maakte.

Uit denzelfden oorfprong , waar uit het gefchil Verfchil

over de noodzakelijkheid der goede werken rees ,
"'^^ ^^.

. ijo--/-; • ,, Synergid»
kwam ook de Synergistijche twist voort, tiet ver- teo.

fchil liep over de medewerking van 'smcnfchen wil

met de Goddelijke genade; hierom werden zii, die

deze vereenigde werking verdedigden , Synergisten

genoemd, van het Griekfciie woord a-wi^yuv , het-

welk medewerken beteekent. De leerllellingen , ra-

kende de volftrekte voorfchikking , ( Predestma-

tte , ) de onwederfiaanbare genade , en V msnfchen

mmagt ten goede ^ of den knechtelijken wil , zijn

door geen' Godgeleerden firerker gedreven, dan door

LUTHER, waar in zijne navolgers hem in later tij-

• Herv. IV. K den
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Bt C. G. den genoegzaam geheel verlaten hebben. Ten dezen

Jaarisi?' opzigte week melanchthon mede af van luthers

'leer, ten minde de fpreekwijzen , welke hij gebruik-

te , om zijne gevoelens over dit ingewikkeld onder-

werp uit te drukken, zijn zoodanig, dat luther

dezelve met afgrijzen zou verworpen hebben: trou-

wens , in het onderhoud te Leipzig , boven gemeld ,

rosakte hij geene zwarigheid , openlijk te beweeren , dat

„ God bejaarde perfonen tot zich trok en bekeerde, op

„ zulk eene wijze , dat de krachtdadisje indruk zijner

„ genade vergezeld ging met eene zekere medewer-

„ kende daad van hunnen wil." De vrienden en leer-

lingen van MELANCHTHON omhelsdcn deze wijze

van voorftelling , en hielden fl:aande,dat de mensch

met de Goddelijke genade medewrocht ter volvoering

van zijne bekeering. Dan dit fmaakte op verre na

den flrengen Lutherfchen niet , die in dit gevoelen

dat der Halve Pelagianen meenden te ontwaren, en

het als gefchikt aanmerkten ter omkeering van de

ware en echte leer van luther , ten opzigte van

den knechtelijken wil, en de volftrekte onmagt des

menfchen , om eenig goed werk te verrigten , of

eenig deel te hebben \x\ het werk zijner bekeering.

Hier op flielden zij zich zeer hevig te weer tegen

deze, gelijk zij hen noemden, Synergisten oï Halve

pelagianen. De uitftekendfte voorvechters in dezen

llrijd waren victorinus strigelius , een verflian-

dig en duidelijk verdediger der gevoelens van me-

lanchthon, en MATTHIAS flacius illyricüs,

die de oude begrippen van luther met alle kracht

en niet zonder hevigheid handhaafde.

Te
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Te midden van deze onlusten en verdeeldheden na. C. O.

werd de nieuwe Hoogefchool te yena opgcrigt , I"'*^5i7»

door de Hertogen van Sahfen-Weimar ^ de Zoons
*

van den beroemden maar ongelukkigen Keurvorst flacius

van Sakfen, joan frederik. Deze Vorsten, de jg°°|^

gemelde Hoogefchool gefchikt hebbende , om tot de School

een* Zetel te dienen van den Proteflantfchen Gods- ^^ ï*°*'

dienst, gelijk luther denzelven voorgefteld en aan-

gedrongen had , waren zeer zorgvuldig , om zulke

Hoogleeraars in de Godgeleerdheid te verkiezen ^

als uitftaken door hunne gehechtheid aan de leere

van dezen grooten Hervormer , en hunnen afkeer

van de gevoelens der gematigder Lutheranen , die

deze leer , door hunne veranderingen en verzachtin-

gen , min hard en aannemelijker hadden zoeken tef

waken. En dewijl geen der Lutherfche Leeraren in

onmatigen ijver kon evenaren met matthias fla-

cius, den gellagen' vijand van melanchthon ert

al de Filippisten , gelijk men de aanhangers van den

laaistgemelden noemde, werd hij in het jaar 1557

tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid op de nieuwe

Hoogefchool te jfena aangefteld.

De gevolgen van deze aanftelling waren allertreu-

rigst; want deze onrustige en oploopende man, uit

den aard zeer genegen , om verdeeldheden aan te

rigten en tweedragt te kweeken, deed niet alleen al

de oude gefchillen, welke de Kerk verdeeld hadden,

herleven, maar verwekte ook nieuwe, en zaaide met

zulken ijver de zaden van twist tusfchen de God-

geleerden van Weimar en van het Keurvorftendom

Sakfen , dat velen der verfiandigften voor eene jam-

K 2 mtU
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09 C. G merlijke fcheuring in de Lutherfche Kerk beduchf

Jaari5i7. waren. En inderdaad deze fcheuring zou onvermij-

delijk gevolgd zijn, indien ongelukl<ig de oogmer-

ken en maatregels van flacius geflaagd waren.

Wiint, in het jaar 1559, haalde hij de Hertogen

van Sahfen-Weimar over, om bevel te geven, dat

er eene wederlegging der dwalingen, in de Luther^

fche Kerk ingeflopen, en bijzonder van die, welke

werden toegefchreven aan de navolgers van me-

LANCHTHON, ZOU opgefteld , op hun gezag uitge-

geven, en nevens de andere regelmaten des geloofs,

in de landen hunner heerfchappij van kracht , gevoegd

worden. Maar dit verderfelijk oogmerk , om de

Kerk van een te rijten, gelukte niet, doordien an-

dere Lutherfche Vorsten dit oproerig Boek afkeur-

den , met reden vreezende , dat het zou ftrekken

,

om de reeds gerezene onlusten te doen toenemen,

en de onheilen der Kerk eer te vermeerderen, dan

te verminderen.

FLACIUS ontftak zelfs het vuur van tweedragt en

vervolging in de Kerk van Sakfen -Weimar ^ en op

de Hoogefchool van Jena^ tot welke hij behoorde,

door zijnen ijver los te laten tegen zijnen ambtge-

noot viCTORiNUS STRiGüLius , ceu' vfieud en leer-

ling van MELANCHTHON. Deze gematigde Godge-

leerde omhelsde in vele (lukken de gevoelens van

zijnen leermeester , en beweerde , bijzonderlijk , in

zijne openbare lesfen, dat de menfchelijke wil, doov

den invloed der Goddelijke genade ter bekeering ge-

leid, niet geheel werkeloos of lijdelijk was, maar

een zeker deel had in het werk der bekeering. Ten

OOt"
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oorzake van deze flelling werd hij door flacius na C. G.

aan het Sahfen-Weimarfche Hof van Synerpismus laariS^?.

befchuliiigd, en op sV^Drsten bevel in de gevange- -,

ris geworpen , waar men hem ftreng en hard be-

handelde. Eindelijk zag hij zich, in het jaar 15Ö2,

ontflagen van deze hechtenis, op vrije voeten en in

zijn vorig ambt herfleld, nadat hij zijne wezenlijke

gevoelens verklaard had , welke hij zich beklaagde

,

dat grootelijks misvormd en verdraaid waren. Deze

verklaring nogtans maakte geen einde aan dit ge-

fchil, nademaal strigelius verdacht werd gehou-

den , veeleer zijne ware gevoelens onder dubbelzin-

nige uitdrukkingen te verbergen, dan er volkomen

afftand van te doen. strigelius, die den twist

moede was , begaf zich , om nieuwe onlusten en

moeijelijkheden te ontgaan , van Jena naar LeipsJg^

en van Leipzig naar Heidelberg ^ in welke laatfte

plaats hii zijne dagen gefleten heeft.

De uitdag echter van dezen twist , welken fla- Zijne

cius met zulken verkeerden ijver verwekt en voort- ^^^^^^"S
' omtrent

gezet had , was zoo wel nadeelig voor zijne eigene t^en aard

achting en invloed in het bijzonder, als voor de 'isr^onde

belangen der Lutherfche Kerk in het pigemeen.

Want, daar deze hevige twistvoerder zijne tegen-

partij met onbedachte drift aanviel, bragt hij de ge-

voelens, welke hij voor regtzinnig aanzag, tot zul-

ke verregaande uiterrten , dat hy zelf een allerge-

drochtelijkst gevoelen beweerde ; een gevoelen , het-

welk hem, zelfs in de oogen zijner grootfte vrien-

den, a1s een' hatelijk Ketter^ en bederver van den

waren Godsdienst», deed voorkomen. Ia het jaar

K 3 15Ö©
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aa C. G 15Ö0 hield hij met strigelius een openbaar twist-

Jaarisi7. geding, over de natuurlijke vermogens en bekwaam-

^
^^ heden van 's menfchen ziel , en den invloed daarvan

op de bekeering en het gedrag van een' waar Chris-

ten. In dit onderhoud fcheen de laatstgemelde aan

de menfchelijke natuur, op zich zelve gelaten, te

veel , en de eerstgenoemde te weinig , toe te ken-

nen. De één zag 's menfchen val aan, als ftrckken-

de , om , in de ziel der menfchen , alle neiging tot

deugd, alle edele beginfels uit te doven, en daarin

niets achter te laten , dan onkunde en verdorven-

heid. De ander beweerde, dat deze verlaging van

de vermogens der natuur geenzins algemeen of vol-

komen was: dat de wil als nog eenige neiging be-

hield tot waardige betrachtingen , en eene zekere

mate van werkzaamheid, welke denzelven bekwaam

maakte tot vordering in de deugd, strigelius,

zeer bedreven in de flireeken eener twistende Wijs-

begeerte, dacht zijnen tegenftrever te overwinnen,

door hem te verbijsteren , en deed hem , ten dien

einde , de volgende vraag : „ Of de oorfpronkelijke

„ zonde, die bedorvene hebbelijkheid , welke 'smen-

„ fchen ziel door den val verkregen had, tot de

5, zelfftandigheden of de toevalligheden behoorde?'*-

FLACius antwoordde, met eene gadelooze onvoor-

zigtigheid en ligtvaardigheid , dat zij tot de zelf-

ftandigheden moest gebragt worden ; en hield tot

zijnen laatllien fnik deze gevaarlijke (telling llaande,

dat de oorfpronkelijke zonde de wezenlijke zelffiati"

digheid is van de menfchelijke natuur , of liever ,

hö was van deze uitdrukking ni^t af te brengen,

ca
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en bleef hardnekkig drijven , dat zij met de waar- na C. G.

heid der zaak overeenkwam. Men befchuldigde hem faariSi?»

uit dien hoofde , dat hij den Scliepper v.m het _ ,

'

menschdom dus tot eene oorzaak van de zonde

maakte , of met de Manicheën twee beginfels (lelde.

Doch hij fprak , in zijne verweerfchriften , het een

en ander, ten (lerkfte tegen, en wilde, dat zijne

uitdrukking niet volgens de Filofofie, maar alleen

naar de Heilige Schrift zou beoordeeld worden.

Maar dit kon hem , tegen de vervolgingen zijner

vijanden, niet baten, terwijl hij van zijne zijde zoo

ftijfzinnig bleef, dat hij lievervan alle zijne wereldfche

eer en voordeden wilde afftaan , dan zijne uitdrukkin-

gen verzaken. Hij werd daarop, op eene fchande-

lijke wijze, uit j^ena verdreven, en heeft het ove-

rige zijner dagen, in veel tegcnfpoed en kwelling,

doorgebragt. Hij was , wegens zijne uitrekende ge-

leerdheid, bij velen in hooge achting, en vond ver-

fcheidene bekwame verdedigers onder de geleerd fte

Leeraars der Lutherfche Kerk, die zijn gevoelen

omhelsden , en zijne zaak met alle vuur en ijver

handhaafden, onder welken de voornaamften waren

CYRIACUS SPANGENBERG , CHRISTOPHORUS IRE-

NiEUS en C(ELESTINUS. Maar bij anderen was hij,

als een vijand van melanchthon , zeer gehaat, '

Te voren , toen hij in de gnnst van het Weimar-

fche Hof was, bad hij menig eenen, die in gevoe-

lens van hem verfchilde, in gevangenis gebragt, of

dat lot doen ondergaan, voor hetwelk hij nu zich

zelven vond blootgefteld. Ook bragt het verfchil,

hetwelk hem zoo duur te ftaan kwam, verfcheide-

K 4 nsn
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Bi C Gf nen van zijnen aanhang insgelijks in lijden , en ver-

Jaari5i7 oorzaakte over het geheel in de Lutherfche Kerk
eot 155a

, , , , , . r
^ zeer veel onrust, en ongemeen veel leed dus de Lu-

therfche Kerk van dezen nieuwen twist, in welken

de boeren zelfs , op fommige plaatfen , deel namen ,

die zich in accidenters en fuhjlantfers onderfcheid-

den , en fchoon , nog minder dan de Godgeleerden ,

een onderfcheiden denkbeeld hebbende van de zaak ,

die in verfchil was, eikanderen op eene ruwe wijze

deden voelen , dat dktz^ woordenflrijd hen , even

daarom des te ligter , tot dadelijkheden kon vervoe-

ren. Men begrijpt van zelve, hoe fchadelijk zoo-

danige twist was voor de voortplanting van het

Lutherdom onder hen , die nog den Roomfchen.

Godsdienst aankleefden. Te meer, daar dat vuur

van tweedragt zich ailerwege wijd en zijd verfpreid-

de , en zelfs de gemeenten aanftak , in de Room"

fche , en bijzonder in de Oostenrykfche landen , on-

der de fchaduwe eener twijfelachtige verdraagzaam-

heid opgerigt; en de Z,«//^é'r/c/^(? Leeraren , fchoon

van alle kanten door hunne vijanden omiingd, der-

mate aanzette, dat zij zich niet lieten wederhouden

door de raadgevingen der voorzigtigheid , noch door

het bezef van gevaar. Velen zijn van gedachten,

dat de onkunde van wljsgeerige onderfcheidingen en

bepaiing'fn flacius onbedacht deed vervallen tot

de buitenfporige onderftelling, welke hij met zulk

eene hardnekkigheid dreef, en dat zijne grootfle

ketterij niet meer was dan een dwaze gezet heid op

een ongebruikelijk en onvoegelijk woord. Maar fla-

cius fchijnt dit pleiten ten zijnen voordeele geheel

ver-
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verworpen te hebben , door ftout , op verfcheidene na C. G.

plaatfen van zijne fchriften, te verklaren, dat hij l^^JS'T.

volkomen de Wijsgeerige bcteekenis van het woord -

Zelfftandigheid verftond, en gcenzins onkundig was

van de gevolgen, welke men uit de leer door hem

omhelsd trekken zou. Ook blijkt dit uit de brie-

ven van WESTPHALus, die zijn vriend was, aan

hemgerchreven,in welke deze hem poogde te bewe-

gen, dat hij zich onthield van het gebruik van het

woord ZelfjiandlgheUi en uit de antwoorden van

FLACius op deze l^rieven.

Een ander gefchil werd ter baan gebragt door an- Verfchll

DREAS osiANDER \x\ het jaar 1549, hetwelk insge-
"^^^ ^""

lijks veel twist en vijandfchap in de Kerk veroor- ander.

zaakte; hij leerde namelijk, dat Christus, naar en

door zijne Goddelijke natuur, onze geregtigheid is,

en dat de mensch , door Gods wezenlijke geregtig-

heid geregtvaardigd wordt, wanneer Christus met

die geregtigheid , door het geloof , in het harte

woont. Deze osiander geboren te Gunfenhaus in

Frankenland^ was een geleerd man , in bijna alle foor-

ten van wetenfchappen geoefend , ook welfprekend

,

maar hooggevoelend van zich zdven, meer op zijn

eigen oordeel , dan op het algemeen oordeel (leunen-

de, een groot voorflander gevolgelijk van de vrij-

heid van denken en gevoelen , zoo zelfs , dat hij de

waardigheid van Doctor weigerde, omdat hij geen

zin had, om den Akademifchen eed af te leggen op

de Augsburgfche Geloofsbelijdenis , of het voor-

fchrift der leer van de Wittenbergfche Hooge School.

Het waSj door zijnen ijver bijzonder, dat de ftad

K s Nevr
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na C. G. Neurenberg, de eerde in Zwahen , de hervorming
Jaari5i7 omhelsde, alwaar hij vervolgens langen tijd het pre»

-r

' dikambt waarnam; zijn dienst werd ook gebruikt,

benevens die van michacl diller en wolfgang
MuscuLus , door otto hendrik Paltsgraaf in

Paltz-Niebarg, om daar de Lutherfche leer, vol«

gens de Augsburgfche Geloofsbelijdenis , in te voe-

ren. Hij verliet Neurenberg in het jaar 1548 , om-

dat deze flad zich met andere (leden in Zwaben aan

des Keizers wil onderwierp, en het Interim aan-

nam. osiANDER begaf zich toen naar Pruisfen, en

deszelfs hoofdflad Koningsberg , alwaar hij den Her-

tog ALBERT tot het Luthersch geloof bekeerde , en

deszelfs gunst en befcherming genoot, die hem tot

Hoogleeraar aanftelde. Hier begon hij nieuwe ge-

voelens in zijne predikatien en bijzondere gefprekken

voor te dragen , welke hij in het jaar 1551 in fchrif-

ten openbaar maakte. Onder deze beweerde h'y de

ftelling, dat christus menschwording zou plaats

gehad hebben, alhoewel adam ook niet gevallen , en

de wereld door hem niet in bet vf^rderf gedort wa-

re; dat de bekeeiing befiaat in de erkentenis en ver-

foeijing der zonden, gepaard met een voornemen,

om zijn leven te beteren, en hoop op vergeving

derzelve; eindelijk, hetgeen voornamelijk bewegingen

baarde, dat de mensch geregtvaardigd wordt, door

de wezenlijke geregtigheid van God, die in hem

woont,, en dat christus naar zijne Goddelijke na--

tuur onze geregtigheid is. Het is niet zeer duide-

lijk uitgemaakt onder de Godgeleerden, in welken

^m hij deze twee laatfte fteUingen hebbe opgevat,

ea
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en wanneer wij zijne uitdi-ukldugen over dit onder- na C. G.

werp onderzoeken , zal men het veel gemakkelijker P^^^S^J-

vinden te ontdekken, welke ftellingen hij verwierp, --

dan het ftelfel te verflaan, h'ïtwelk hij zelf had aan-

genomen: want hij drukte niet alleen, hetgeen maar

al te gebruikelijk was in deze eeuw, zijne denk-

beelden op eene duistere wijze uit, maar fcheea

daarenboven zich zeiven gedurig te wederfpreken.

MOSHEiM heeft zijne leer met deze woorden opgege-

ven; (*) - „CHRISTUS, in zijne menfchelijke na^

„ tuur alleen befchouwd, zou, door zijne gehoor-

„ zaamheid aan de goddelijke wet, geene regtvaar-

5, diging en vergiffenis voor de zondaren verwer-

5, ven; ook kunnen wij voor God niet geregtvaar"

„ cligii worden , met de regtvaardigheid van den

„ memch jezus christus , door het geloof, te

„ omhelzen, en ons zelven toe te eigenen. Het is

„ alleen door die eeuwige en wezenlijke regtvaar»

„ digheid , welke in christus woont als God

„ aangemerkt ^ en die huisvest in zijne goddelijke

„ natuur, vereenigd met de menfchelijke, dat het

,, menschdom eene volkomene regtvaardiging kan

,, deelachtig worden. De mensch krijgt door het

„ geloof deel aan deze goddelijke regtvaardigheid

:

„ nademaal het, ingevolge van dit verëenigend be-

„ ginfel is, dat christus, met zijne goddelijke

„ regtvaardigheid ,\n de harten der menfchen woont;

„ waar nu deze goddelijke regtvaardigheid huisvest,

„ daar kan God geene zondenfchuld vinden, en

„der*

(*) Kerkl. Hiit. VII deel Bladz. 83.
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na C. G. 9» derhalve, wanneer zij met Christus tegenwoor*

Jaari5i7. ^j» jg i^ ^]Q harten der wederpehorenen ^ worden
tot 1552. " " fc 5

Tf

'

5, dezen uit dien hoofde door de Godheid als Regt--

„ vaardigen befchouwd, fchoon zij zondaars zijn.

„ Daarenboven wekt deze goddelijke en regtvaardig'

„ makende geregt'igheid van christus de geloovi-

„ gen op tot het ftaan naar heiligheid en de be-

5, tracbting der deugd.*' — Zijne vijanden leidden

uit zijne ftelling af, dat hij christus genoegdoe-

ning en geregtigheid buiten ons loochende , om wel-

ke reden zij het meest tegen hem verbitterd waren.

Doch dat deze gevolgtrekking door hem niet erkend

werd , is duidelijk uit zijne flellingen en uit zijne

belijdenis , opgedragen aan den Hertog albert , uit-

gegeven in het jaar 1554 met den titel: de unico

Mediatore 'Jefu Christo et justificat'ione fidei , con-

fesfio A. OJiandri ; hetzelfde getuigt ook zijn Zoon

LUKAS osiANDER , in zijn kort begrip der Kerkelijke

Gefchiedenis, die er bijvoegt, dat zijn Vader het

woord regtvaardiging genomen heeft voor de ver-

nieuwing van den mensch , en dat hij de gezeg(Jen

van den Apostel paulus over de regtvaardigmak'mg

uit genade^ geduid heeft op de inwoning der we-

zenlijke geregtigheid van God. osiander zelf in

de opdragt van het bovengemelde werk aan Hertog

ALBERT, verklaart, dat de aanleiding om zijne mee-

ning over de regtvaardigmaking openlijk bloot te

leggen , en zijne bedoeling geweest is , opdat hij het

misbruik der leere omtrent de regtvaardigmaking van

CHRISTUS buiten ons zou tegengaan , en dat hij

daarom geleerd hebbe, dat de gsregtigheid van

CHRÏS-
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CHRISTUS ons niet eer wordt toegerekend, dan hij na C. G.

door het geloof in onze harten woont. Waar uit Jaansir.

blijkt , dat hij gewild hebbe , dat de inwendige ge- .__.«.

regtigheid met de uitwendige gepaard moet gaan , en

dat dezelve ook voorgaat, osiander onderfcheidde

tusfchen de voldoening of vrij kooping vzn Christus

waardoor hij de zonden verzoend heeft, reeds lang

te voren gefchied, en onze regtvaardiging ^ zijnde

deze, naar zijne meening, gelegen, in de vernieu-

wing des zondaars door het geloof, door de kracht

der inwonende geregtiglieid van christus, zonder

welke niemand genot kan hebben van de verlosfing

of voldoening van christus: dat dus de zonden te

voren vergeven zij)i, wanneer christus geftorven

is, maar nog niet in de menfchen te niet gedaan,

hetwelk gefchiedt door de regtvaardigmaking.

Men kan naauwelijks zeggen, hoe groote bewe-

gingen dit verfchil verwekt heeft, en met welke ge-

volgtrekkingen de twistenden, op de wijze der ijve-

raren , eikanderen wederzijds overladen en gefcholden

bebben, tot fchande der Hervorming. Alleen die

van TVittenberg gedroegen zich gematigd; door den

Hertog ALBERT geraadpleegd zijnde, gaven zij ten

antwoord, misfchien door de pen van lrentius,

dat de twistende partijen in de noodzakelijke en fun-

damentele leerfiukken overeenkwamen , en alleen in

uitdrukkingen of omfiandigheden van minder belang

verfchilden. Dit gevoelen volgde deze Vorst, na

vele onderhandelingen, eene nieuwe geloofsbelijdenis

uitgevende , welke alle gematigden goedkeurden ,

in het Jaar 1556, tot dat dit verfchil door het be-

rucht
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na C. G. nicht ontwerp van eendragt beflist werd , hoewel
Jaari5i7. fegen jjgj gevoelen van osiandeu, na wiens dood

,
het vuur van twoedragt verkoelde en allengs geheel

uitdoofde, osiander had zeer vele begunftigers.

Behalve den Hertog albert zeiven , die zelfs

's mans partijen , om hunne al te groote hevigheid

,

zijn gebied deed ruimen, en behalve joannes func-

cius. Schoonzoon van osiander, een' vermaarden

Tijdrekenkundige, maar ongelukkig in zijn lot, als

die naderhand, te Koningsherg^ om ftaatsniisdrijven

onthoofd is geworden , telde men onder zijne vrien-

den , PETRUS ARTOPyEUS , een' Leeraar te Stettin 'm

Pomeren, melchior isenderas , Hoogleeraar in

de Godgeleerdheid, die van tegenpartij zijn vriend

geworden was, en anderen. Onder zijne tegenflan-

ders verkregen door hunnen ijver eenen naam fre-

derik staphylus , Hoogleeraar te Koningsbergen ,

daarna tot de Roomschgezinden afgevallen ,joachim

MORLiN , door den Hertog ontboden , om de twis-

ten bij te leggen, in het begin gematigd, naderbanii

zoo hevig, dat hij de aanhangers van osiander

niet alleen in den ban deed, maar hun zelfs eene

eerlijke begravenis wilde onthouden en hen op aller-

lei wijzen kwelde; eindelijk om geene anderen op te

noemen, franciscus stancarus, die, door zijnen

i)ver, in een ander uiterfte gevallen, leerde, dat

CHRISTUS onze geregtigkeid is alleen naar zijne

menfchelijke natuur , van wien wij tcrüond fpreken

zul'en, na flechts nog aangemerkt te hebben, dat,

onder de buitenlanders niemand heviger geweest is

legen osiander, dan kalvyn, die aan osiander

de
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de blijken van een cngodsdienftig hart te laste leg- na C. G.

de, in eenen brief aan melanchthon, welke me- J^arisi7,

LANCHTiiON zclf, in het eerst gematigd , naderhand

zich zeiven vergetende, in zijne Confilia Theologica

hatelijke raadgevingen mededeelde tegen de vrienden

van osiANDER, waaruit fommigen aanleiding namen,

om MELANCHTHON te Verdenken, dat hij onder zijne

zedigheid en befchaafdheid bittere driften verborgen

hebbe. Ook fchilderde hij osiander openlijk in

zijne predikatien met hatelijke kleuren af. De Her-

tog van Prtiisfen gebood, in het jaar 155Ö, zijne

Godgeleerden , te leeren overeenkom (lig de Augshurg-

fche geloofsbelijdenis.

De leer van osiander, over de wijze om voor Twistmei

God geregtvaardigd te worden , kwam zoo onge-
'tanca-

„ ,
° r.us.

iijmd voor aan franciscus stancarus, een Ita-

liaan^ geboren te Mantua^ Hoogleeraar der He-

hreeuwfche Taal te Koningshergen ^ dat hij het op

zich nam, dezelve te wederleggen. Maar wan-

neer hij, een onrustig, driftig man zijnde, al de

kracht van zijnen ijver infpande tot het weder-

fpreken van het gevoelen van zijnen ambtgenoot,

werd hij daardoor tot het tegenovergeflelde uiter-

fte vervoerd, en verviel tot eene onderftelling,

die even ongegrond, en niet min gevaarlijk fcheen

in hare gevolgen, osiander had ftaande gehouden

,

dat de Memch christus, als een zedelijk werkend

wezen , verpligt was , voor zich zelven de Goddelijke

Vitx. te gehoorzamen, en derhalve, door de toereke-

ning van deze gehoorzaamheid, geene geregtigheid

,

oï regtvaardiging , voor anderen kon verwerven.

Waar
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1» C. G. Waar uit hij befloot, dat de Zaligmaker der werel<?»

Jaari5i7, ^jg^ gj^ jyjensch , maaf door zijne natuur als God.
tdt 1552. . ^

•

,

'

» ni itaat geweest was, om onze zonden te verz )e«

nen, en ons in de gunst der beleedigde Godheid te

herftellen. stancarus, daartegen, floot de God-

delijke natuur van christus geheel en al buiten de

voldoening^ welke hij te wege bragt, en de verJoS"

fing daardoor den zondigen ftervclingen verleend:

en beweerde, dat het helh"g ambt van Middelaar

tusfchen God en menfchen tot christus behoorde,

alleen aangemerkt zijnde in zijne menfcheUjhe na*

tuur. Doch, bemerkende, dat deze leer hem den

haat van vele Godgeleerden, en de minachting des

volks op den hals haalde, vertrok hij van Konings-

hergen naar Duitschland^ en verder naar Polen,

waar hij geene geringe onlusten verwekte, en zijne

dagen in het jaar 1574 eindigde. Het voorname be-

wijs, door STANCARUS , ten voordeele van zijne on-

derftelling aangevoerd, bedond hierin, dat, indien

CHRISTUS was de Middelaar door zijne Goddelijke

natuur alleen, klaarblijkelijk daaruit moest volgen,

dat hij dan, zelfs als God aangemerkt, minder was

dan de Vader, en dat dus, volgens zijne gedach-

ten, de leer van osiander regtftreeks tot het ftelfel

der Unitarisfen leidde,

Gevoe- Min gewigtig in gevolgen was het verfchil, het-

lens van ^^.gjj, j-^^g^g vroeg verwekt werd in de Lutherfche
schweNïc

Kerk, door de gevoelens van casparus schvvenk-

FELDT ; deze was een annzicnelijk Edelman , in

het Silezifche Hertogdom Liegnits en Raadsheer

van den Hertog aldaar; een godvruchtig man. Al

vroeg.

lELDT.
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vroeg, de dwalingen en den bedorven ftaat van het na C. G
Pausdom ontdekt hebbende, had hij zich aan de zijde Jaari5'7»

van LUTHER gevoegd. Doch, geholpen door valen- /
TIJM KRAUsvvALD , cen' man van uitltekende geleerd-

heid, die zich aan het Hof des gcmelden Hertogs

onthield, merkte hij in de gevoelens en plegtigheden

,

door LUTHER ingevoerd en vastgefteld, meeningen en

zaken, virelke hij als dwalingen en gebreken aanzag.

Elke bijzonderheid in schwenckfeldts gedrag en

voorkomen was gefchikt, om hem gezag en achting

bij te zetten en invloed te doen verwerven. Zijne

zeden waren zuiver, en hij betoonde zich, in alle

opzigten , voorbeeldelijk : op de ernftigfte en over-

tuigendfte wijze prees hij de ware Godsvrucht aan

,

en beüeedde zijnen ijver, om dezelve onder het volk

voort te planten. Door dit middel verkreeg hi) de

achting en vriendfchap van vele geleerde en god-

vruchtige mannen, zoo in de Lutherfche als Zwit-

férfche Kerke , die zijne gevoelens begunftigden , en

hem tegen alle zijne vijanden zochten te verdedigen;

hij zou dus, ongetwijfeld, indien luther niet zeer

kloekmoedig geweest was , en luthers vrienden

hem niet krachtig hadden onderlleund , eene grocte

fcheuring in de Kerk hebben veroorzaakt. Hij wil-

de zich , daar hij overal gebreken ontdekte , bij gee-

ne gezindte voegen , maar haalde zich ook even

daardoor den haat van velen op den hals, hoe zeer

hij zelf een vriend was van alle godvruchtigen in

alle gezindheden , zelfs jegens zijne vijanden welwil-

lend, te vrede, gelijk hij zeide, om voor zich zel-

vcn en christus te leven. In de Rootmchgezinden

Herv. IV. L keur-
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na C. G. keurde hij af, dat zij , in het werk der zaligheid

,

Jaarisi?. al te veel aan de werken toefchreven, maar in de

ƒ Lutherfchen , dat zij aan de Heilige Schrift en de

Sacramenten al te groote kracht verbonden, en dat

zij tusfchen het historisch geloof, of den letterlij-

ken en historifchen Christus , en het zaligmakend

geloof of den geestelijken christus , geen genoeg»

zaam onderfcheid maakten; meenende, dat het ge-

loof en de gehoorzaamheid van christus voor ons

genoegzaam zijn, alfchoon wij in de zonden blij-

ven. Zijn voornaamfte werk en doelwit was, de

menfchen van de uitwendige middelen, welke hij

evenwel niet verachtte, maar welker nuttigheid hij

erkende , tot den geest opteleiden , en tot den Gees-

telijken Godsdienst. Waarvan het gevolg was, dat

hij van het uitwendige woord en deszelfs bediening,

van de plegtigheden van den Godsdienst , en de

kracht der Sacramenten, min fterk, en niet zelden

onvoegelijk fprak. Inzonderheid gaf hij den Luthe-

ranen ongenoegen, door zijn gevoelen omtrent de

tegenwoordigheid van christus in het Avondmaal,

en omdat hij de uitwendige Dienaars, als te zeer

aan de letter gehecht, gering achtte; als ook, om-

dat hij de algemeene Kerk van christus befchouw-

de , als door alle gezindten verfpreid , zijnde hij zelf

met geene gezindte verbonden. Hij werd alom door

de Godgeleerden in Zwitferland en Duitschlaml te-

gengefproken , en door luther in het jaar 1545

geheel verworpen. Sommigen gaven zich zoo toe

aan hunne drift tot fchelden, dat zij hem een kind

des duivels, eenen fnoodften ketter, een' herdooper,

dwee-
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divceper , ja zelfs lasteraar noemden , en zijnen aa C. G.

naam kinderachtiff verwrongen , noemende hem I^ariSiZ*
^

COC 155a.
Stinkveld en Stankveld, In het jaar 1528 werd hij _

door den Hertog van Lignitz niet alleen van het

Hof, maar ooi? ten lande uitgebannen, alleen om-

dat zwiNGLius deszelfs gevoelens over het Avond-

maal goedgekeurd en verklaard had , dat ze van de

zijne , in het wezen der zaak , niet verfchilden»

Sinds dien tijd zwierf de vervolgde Ridder om van

plaats tot plaats , onder de bejegening van zeer ver-

fchillende lotgevallen , tot dat de dood , in het jaar

1561 , in Zwaheit een einde maakte aan zijne ramp-

fpoeden. Hij had in Stlezil eene kleine gemeente

opgerigt , die in de voorgaande eeuw door de

Koomschgezinden vervolgd, en ten Lande uitgedre-

ven is; doch die door frederik II, Koning van

Pruisfen, in het jaar 1742, weder in hare bezittin-

gen herfteld, en met de voorgaande Burgerlijke en

Godsdienftige vrijheden befchonken is.

De opregte oogmerken van schvvenkfeldt , en

zijn ijver tot het voortplanten van ware Godsvrucht

verdienen, buiten twijfel, den hoogften lof; doch

dit fchijnt men niet te kunnen zeggen van zijne

voorzigtigheid , oordeel en verftand. De goede man

helde natuurlijk over tot dweeperij , en verbeeldde

zich fterk, Goddelijken last ontvangen te hebben,

tot het voortplanten van zijne gevoelens. Hij ver-

fchilde van luther en de andere voorftanders der

Hervorming, voornamelijk in de volgende ftukken:

I. Hij verfchilde van hen omtrent de kracht van

Gods woord , noemende de Heilige Schrift eene

L 2 doo-
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MC. G doodt letter, in welke leven noch heil is: die van
Jaarisi^. ^^^ j^ier in verfchilcie, noemde hij Letterknechten ,
tot 1552. r^ , ,. r— Vokahsten en Lttteralisten, Hij ontkende, dat het

uitwendig woord ^ zoo als het in de Heilige Blade-

ren befchreven is, het vermogen bezat, om 'smen-

fchen gemoed te genezen^ te verlichten tVi te ver-

TJteuwen; dit vermogen fchreef hij toe aan het /«-

wendig woord, hetwelk, naar zijn gevoelen, Chris-

tus zelf was. Het geen hij zegt over dit inwendig

woord, is, gelijk men het doorgaans vindt bij men-

fchen van zoodanige geestgefleldheid, zoo verward,

duister en tegenftiijdig, dat het zeer bezwaarlijk valt

te ontdekken , wat hij wezenlijk gevoelde , en of

zijne denkbeelden met die der Myfiieken en Kwakers

overeenkwamen , dan of ze daarvan afweken. Hij

wilde ook het woord en deszelfs bediening niet ver-

worpen hebben, maar noemde hetzelve op zichzelve

onnut , en zonder genade van den geest , maar be-

weerde, dat de geest de eenige oorzaak van het

goede is in den mensch. 2. Zijne leer wegens de

menfchelijke natuur van ciiristus leverde geene

andere Itoife van verfchil op lusfchen hem en de

Lutheranen, Hij wilde niet toeftaan , dat de men*

fchelijke natuur van Christus , in den verheerlijk-

ten ftaat, den naam van Schepfel of eene gefchape-

iie zelfftandigheid zou dragen: nademaal dergelijke

benaming hem toefcheen, oneindig beneden de ma-

jefleit te wezen van de mi;nrchelijke natuur van den

Zaligmaker, als welke, in den ilaat der verheerlij-

king, met de- Goddelijke natuur vereenigd is. Dit

denkbeeld van schwenckfeldt fchijnt eene mer-
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kelijke overeenkomst te hebben met dat van euty- na C. G.

CHES , hetwelk hij echter betuigde te verwerpen, ï""^ •'>'''•

' ' ^ '^

tot 15S2.
waarteaen hij, op zijne beurt, de zoodanigen van -

Nestoriaveiij befchuldigcie, die den naam vrnfchep*

fel aan de menfchelijke natuur van christus ga-

ven , waarom hij hun ook Creaturisten noemde.

Evenwel wilde hij niet beweren, dat de menfchelij-

ke natuur van christus vernietisd was, in tegeti-

deel , zij was volgens hem vergoddelijkt , en deel-

de, na de verheerlijking, in de heerlijkheid en

magt, te gelijk met het woord van God. 3. Hij

be-veerde, dat het regtvaardigmakend geloof de in-

wonende God zij , hetwelk naderhand het gevoelen

was van osiander. 4. Het vierde verfchil betrof

de leer over het Heilig Avondmaal, schvvenck-

FELDï keerde de woorden der indelling van jezus

om , en wilde ze op deze wijze verflaan hebben

;

in plaats van : dit is mijn ligchaam , las hij : mijn

ïigchaam is dit, dat is, zoodanig, als dit brood,

hetwelk gebroken en genuttigd wordt , een waar en

wezenlijk voedfel , hetwelk de ziel voedt en ver-

fterkt; Mijn bloed is dit, dat wil zeggen: zooda-

nig in zijne uitwerkfelen , als de wijn , die het hart

verkwikt en kracht geeft. Hij verklaarde dus deze

woorden der inftelling van christus zelven , als

de ware zielerfpijs en het hsmelfche brood ; hier

van onderfcheidde hij het facramenteele brood , al-

leenlijk ingefteld ter gedachtenis van christus, tot

eenen maaltijd van dankbaarheid en liefJe; den ge-

heelen christus, naar zijne goddelijke en menfche-

ïijke jiatuur, noeiade hij de v/are ffijze en drank,

L 3
waar
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na C. G. waar van het uiterlijk brood een teeken is. Dv.e
Jaari5i7. ]qqy gaf hij voor, hem van den hemel geopenbaard

^
' te zijn , welke omftandigheid alleen genoegzaam is

,

om te toonen , hoe hij tot dweeperij overhelde.

Eindelijk 5. hij was altijd en geheel ijverig in het

aanprijzen van een nieuw leven, en had geftadig de

fchitterende woorden van verlichting , openbaring

,

vergoddelijking , van inwendigen en geestelijken

mensch in den mond (*^.

Leer van Omtrent het afloopen dezer eeuw veroorzaakte

HUBER. SAMUEL HUBER. onrustcn , ZOO bij de Zwttjers als

vervolgens bij de Lutherfchen, Deze huber , in

Zwitferland geboren , was Predikant te Burgdorf,

in het gebied van Bern; hij was een man, dien het

zeker niet aan geleerdheid mangelde; maar die eene

ongeloofelijke eigenzinnigheid bezat, en tevens zeer

twistziek. Zulks blijkt uit zijne zucht voor godge-

leerde kampgevechten ; men verhaalt daaromtrent

deze bijzonderheid: toen hy, na zijne verdrijving

uit Wittenherg, waar van wij zoo fpreken zullen ,

door Duitschland ronddwaalde, vond hij sculte-

Tus , Hofprediker van frederik V, Keurvorst

van den Paltz, die denzelven overhaalde, om de

Kroon van Bohemen aan te nemen, in eene herberg

te Spiers , en daagde hem aanftonds uit , om met

hem te disputeren. Zij disputeerden van negen ure/j

in den ochtend tot drie uren in den namiddag, en

HUBER. dreef scultetus dermate in het naauw,

dat

C*) Men vergelijke het geen wij van schvvenckfeldt

gezegd hebben Kerk, Cefck» XX Deel^ Bladz. 155.
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dat deze zich ten laatfte van de zaak moest afma- na C. G.

ken, met te zeggen: ,, huber was geen waar J^^'"' 5» 7.

Zoon der Kerk , omdat de Kerk of bij de Hervorm-
_

'

den , of bij de Luiherfchen , of bij de Katholijken

was; maar de eerden hadden hem uitgefloten, de

tweeden had hij verlaten, en de derden beflreed hij

in zijne fchriften."

EEZA had zeer verflandig in een gefchrift bewe-

zen, dat de pest eene aanfliekende ziekte was, te-

gen welke men zich door de vlugt , of door zorg-

vuldige afzondering van alle befmetten, behoeden

kan. Daar men, in dien tijd, dit voor eene leer

hield, die den menfchen vrees aanjaagde, meer dan

noodig was, zoo moest beza, ten gevalle van zij-

ne vrienden , dit gefchrift , hetwelk in tijden , toen

de pest overal en bijzonder te Geneve en in het

Zuiden van Frankryk, zoo fchrikkelijk woedde, en

in de tien jaren zich een paarmaal vertoonde, zoo

nuttig had kunnen zijn , en Quarantaines had kun-

nen bevorderen , weder intrekken. Echter waren

onderfcheidene exemplaren in omloop gekomen , en

de gemelde samuel huber viel deswegens met

verbittering en woede op beza aan. Reeds in het

jaar 1583 gaf hij een Boek uit over de Pest^ waarin

hij niet alleen het gevoelen van beza beftreed, maar

ook alles opzocht , wat men ooit fmadelijks van

BEZA zou hebben kunnen zeggen, en ten laatfl:e,

daar mede befloot , dat hij fl:elde , dat God wel was

de veroorzaker van alle ftrafFen , die de menfchen

troffen; maar niet van de dingen, door welke zij

veroorzaakt werden, huber. werd echter een tijd

L 4 lang
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m C. G. lang tot rust gehragt, en moest zich flil en.fiisn^

y^^i 5 ^7' gedragen; doch het mondgefprek te Blompelgard

,

m - daar wij hier voor van gefproken hebben, gaf heai

nieuwen moed genoeg, om beza, in onderfcheide-

ne gefchrifren . openlijk van dwaling te befchuldi-

gen, daar claude aulberry, die met bbza te

Mompelgard geweest was, en een zekere lescaille

zich met hem vereenigden, en beleden, dat de leer

der Voorbefchikking , {^ Predestinatie ^^ zoo als be-

ZA dezelve daar voorgedragen had, niet te verdedi-

gen was. CLAUDE AULBERRY had als Wijsgeer

eenen nieuwen weg ingeflagen , om deze leer te red-

den; bijzonder had hij de regtvaardiging voor God

op eene andere wijze voorgedragen , dan tot dus ver-

gebruikelijk was (*) ; doch huber. had , toen de

Geestelijken van £ern ontevreden waren over zijn

gedrag jegens eeza, vier (tellingen in hunne leer

afgekeurd

:

1. Dat CHRISTUS niet voor alle menfchen gekor-

ven was.

2. Dat de meeste menfchen van de genade uitge-

floten zijn.

3. Dat de oorzaak der veroordeeling van de ver-

worpenen alleen het welbehagen van God zou zijn,

die hen gefchapen had, om de kracht van zijnen

toorn aan hen te betoonen.

4. Dat

(*) In zes Redevoeringen , welke hij over deze zrak

uitgaf. Maar in zijne Logfca zegt hij : „ Justiunm

•nostram npud Denm esfe quandam qualitatem pJiiibilcui

in nobis inh^rentem.*'
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4. Dat niemand weten kon , of de Doop de we- na C. G.

^€rff€boorte bewerkt.
jaansiy.

Daar nu huber zich nieuwen aanhang zocht te
_

maken, en ook aulüfPvRY en lescaille hunne

vrienden hadden, zoo hield men, onder voorzitting

van BEZA , eene Synode te Bern, waar aulberry

zich liet overhalen , om zijne dwalingen , die men

veroordeelde, te herroepen; maar huber hield zy-

ne {tellingen hardnekkig vol , fraaadde beza , ver-

liet zijne plaats, en ging naar het Wittembergfche

^

alwaar hij door andrea terftond werd aangedeld.

Op de Univerfiteit te Tuhingen geplaatst, (lelde hij

zijne begrippen omtrent de voorbeichikking voor,

zonder evenwel die van andere Godgeleerden om-

trent dit (luk te wederleggen. Het gevoelen der

Gereformeerden over Gods beüuiten niet kunnende

verduren, beweerde hij, dat God, van eeuwigheid,

alle menfchen zonder opderfcheid tot zaligheid ver-

kozen had in jrzus Christus , maar dat de mees-

ten onder hen zich zelven van die genade uitfloten

door hunne ongeloovigbeid. Zijn gedrag baarde

voorts opzien ; zijne geleerdheid was nic-t gering;

zijne leer , dat alle menfchen ten eeuwigen' leven

waren uitverkoren, fcheen aannemelijk voorde rede;

en men beriep hem als Moogleeraar op de Hooge-

fchool te IVittenherg. Doch hier ontdekte hij we-

der fpoedig zijnen twistzieken aard. Terwijl hij zij-

ne gevoelens omtrent de voorbefchikking leeraarde,

herchuldigde hij tevens de Lutherfche Godgeleerden

in het gemeen, en zijne Ambtgenooten in het bij»

jjonder, dat zij overhelden tot de leere van kal-

L 5 VIJN,
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na C.G. vjjN. Vele Lutherfche Godgeleerden van later tijd

J«ari5i7. hebben geoordeeld, dat zijn ffevoelen meer in woor.
tót 1552. , , .

^r eten, dan m het ^vezen der zaak, van de leere der

Lutherfche Kerk verfchilde, maar zoo begrepen het

zijne ambtgenooten te Wittenherg niet, zij voerden

hevige gefchillen met hem ; bijzonder kantte zich

^GiDius HLTNNius ten ftcrkde tegen hem. Men
vermaande hem, zich aan de oude wijze te houden

in het voordragen van de leere der verkiezing; maar

hij weigerde aan die vermaningen gehoor te geven,

zeggende , dat zulks tegen zijn geweten ftreed ; de

voorftanders van zijne gevoelens en zijne leerlingen

betoonden zelfs op verfcheidene plaatfen eenen op-

roerigen ijver voor zijne zaak; het gevolg was, dat

hij in het jaar 1595 van zijn ambt ontzet werd,

waarna hij in ballingfcliap zijne dagen geëindigd heeft.

ELFDE HOOFDSTUK.

Bö&renkrijg, Herdoopers. Doopsgezinden, enz.

Boeren- H/en tuimelgeest van oproerigheid, dweepzucht en

v)"^-^^"t,
geestdrijverij, welke de heillooste gevolgen had in

land. vele oorden van Duitschland , en de grootfte gru-

welen deed bedrijven , was een andere hinderpaal

voor de meer algemeene uitbreiding van de Kerk-

hervorming, aan welke derzelver vijanden de buiten-

fporigheden, welke gepleegd werden, te laste leiden.

Wij
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Wij hebben reede in het voorgaande ( * ) gezien , na C. G.

dat de Hervorming, hoewel zeer te onregte, door ï^^''^ 5 17»

velen befchouvvd is geworden, als oorzaak of tpn

minde aanleiding gegeven te hebben, tot den BoC'

renkrijg, welke in het jaar 1525 met zoo veel woe-

de in DuiiichJand uitberstte. Niets echter is val-

fcher en ongegronder dan deze bcfchuldiging. lu-

THER predikte altijd burgerlijke deugd , huisfelijke

zedigheid, en alle zulke pligten, als de goede orde,

de inwendige rust en de goede huishouding der fta-

ten verzekeren kunnen. De oproeren onder de Boe-

ren, die in Duitschland hard en onmenfchelijk door

den Adel onderdrukt waren, hadden meermalen in

vorige tijden plaats gehad. In het jaar 1491 ver-

bonden zich de Boeren in Algouw ^ en die in het

Bisdom Spiers^ die zich het Schoenverbond noem-

den , tegen hunne Heeren , zweerende: „De heer-

fchappij van alle Voorsten en Heeren door de

magt van wapenen te willen vernielen , en de

goederen van Kloosters en Kerken onder zich te

verdeden; in het toekomende noch aan Geeste-

lijke noch aan Wereldlijke Heeren tienden, tol-

len of andere lasten te betalen; alle jagt- bosch-

en visfcherij-regten af te fchafFen, en wie zich

hier tegen verzette , zonder eenige genade neder

te zullen houwen." Op hunne vaandels Honden

de woorden : Niets , dan de geregtigheid Gods,

De vaderlandlievende Keizer maximiliaan, de ge-

volgen van dezen geest van oproer vooruitziende,

ge-

() Kerk. Gefch. XX Deel, li/adz, 149.
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na C. G gebood aan alle Vorsten het ftrengfte onderzoek

v

Jaari5i7 en tegen de belhamels van het oproer de zwaarfte

,

ilraflfen. De Vorsten kwamen ook werkelijk te Hei'

delberg bijeen , om middelen en maatregelen te be-

ramen, welke men volgen wilde. Doch deze geest

van oproer verhief zich desniettegenftaande nog ver-

fcheidene kceren, als in het Jnar 1509 te Erfurt y

in 151 2 te Spiers^ in 1514 in het Wurtembergfche ^

in 15 15 in Krain of KarnioU. Alle deze oproer-

makers konden niet door eenige grondftellingen der

Hervorming befmet zijn , daar deze eerst in het jaar

151 7, en nog wel in het begin, zeer zachtjes be-

gon. Het is zoo , één der eerfte Boeken van lu-

THER was dat over de Christelijke vrijheid, het-

welk hij in den herfst des jaars 1520 met eene vrij-

moedige doch niet beleedigende opdragt aan Paus

LEO X in het licht gaf. Doch van ftaatkundige of

burgerlijke zaken is in dit geheele gefchrift niets te

vinden. Zijn geheel, zoo diepzinnig, wijsgeerig,

van vele Godgeleerden doorgaans miskend zamenftel

aangaande de regtvaardigmaking des zondaars voor

God, door het geloof in Christus, is, gelijk hij

zelf zegt , in dit klein gefchrift vervat. Christelijke

vrijheid noemt hij vrijheid des gewetens van de be-

fchuldigingen der zonde , waartoe het levende werk-

zame geloof in den Vcrlosfer hetzelve alleen ver-

heft; hier door wordt de geloovige alleen een nieuw

mensch, en wie te voren een flaaf der zonde was,

gehoorzaamt met lust en een vrij geweten de gebo«

den des Heeren. Hij onderwerpt zich gewillig aan

Goddelijke en menfchelljke inflellingen , om des Hee-

ren
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ren wi/, eii dewijl het zijn gebod is. Dit Boekje, na C. G.

hoe zeer het algemeen gelezen werd, kon dus uit J^^''*^'7«

, . ,. ,
cot 155*.

zijn' eigen' aard en inhoud geeiie aanleiJing tot zul- ____
ke buiienfporigheden geven. Voor misbruiken van

verhitte herfenen kon een gefchrift over de Christe-

lijke vrijheid blootrtaan. Dweepers van dit foort

vinden , wat zij zoeken , en lezen , wat zij wen-

fchen te lezen; zij hebben ooren noch oogen voor

iets anders. Men moet dus den Boerenkiijg van

het jaar 1525 als eene vernieuwing en voortzet-

ting van vorige oproeren befchouwen , omdat de

bezwaren niet waren weggenomen of verminderd.

Hij begon wegens de tienden, ongelden op fterfge»

vallen , heerendienften , accijzen en andere bezwa-

ren. Bij de oproermakers ^ die inderdaad wisten wat

zij wilden , voegde zich een menigte lieden , die

eensdeels door de vrees voor bedreigingen , of an-

ders door roofzucht, bloeddorst en ledigheid daar-

toe gedreven werden , en van den Godsdienst werd

in langen tijd daarbij niets gefproken. Dit blijkt

ook uil de XII artikelen der bezwaren , welke de

Boeren in Zwaben bij hunne Overheden inleverden ,

en waar aan zij met bedreiging van geweld voldoe-

ning eischten. Zij waren de volgende:

I. Dat elke Gemeente het regt zou hebben , om
haren Kerkleeraar zelve te verkiezen, en, in geval

van onbehoorlijk gedrag , af te zetten ; ook dat hij

het Euarigelie duidelijk en zonder raenfcbelijke bij-

vocglelen moest prediken.

c. De affchafling der kleine tiende; doch zij wil-

den de groote tiende der vruchten , welke in het

Ou-
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n« C G. Oude Testament bevolen worden , betalen , tot on.

Jaarisi7. (jerhoud van den Leeraar en der armen, ten semce-
loi 1552,
, nen welzijn, en om de lands belasting gereed te

hebben, wanneer men in den oorlog moest reizen,

van wege den nood des lands.

3. De geiieele affcbaffing der lijfeigenfchap , als

tegenftrijdig tegen de Christelijke vrijheid. ,,Want,'*

200 luiden de woorden van dit artikel : „ niemand

5, dan God, onze Schepper, Vader en Heer, moet

„ eigene lieden hebben."

4. De affchaffing van alle uitfluitende regten op

de jagt en visfcherij,

5. Doch , waar de Overheid op tienden , bosfchen

en visfcherijen het regt door koop heeft verkregen,

dan wilden zij met dezelve een vriendelijk en broe-

derlijk vergelijk treffen.

6. 7, 8. De Heerendienften en endere lasten op

de goederen moesten verminderd worden.

9. De vermenigvuldigde en ftrenger gemaakte nieu-

we ftraffen moesten verzacht en op den ouden voet

herfteld worden.

10. De gemeente - akkers en weiden, welke bij-

zondere perfonen met onregt zich toegeëigend had-

den , zouden weder teruggegeven , doch het geen

regtmatig gekocht was, weder ingelost worden.

11. Alle lasten op fterfgevallen moesten geheel af-

gefchaft zijn.

12. Wanneer het een of andere artikel met het

woord van God niet overeenkwam , dan wilden zij

,

voor zoo ver hun dit bewezen werd, daar van af-

zien; wanneer nogtans andere, buiten deze, ro»

voor
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voor billijk erkend zouden worden, wilden zij zich na C. G.

dezelve voorbehouden. Jaansiy.

Voor het overige waren deze artikelen inderdaad

in zeer goeden ftijl gefield, maar het wild en woest ^
gedrag der oproermakers en hunne roof- en moord»

zucht wederfprak in den hoogften graad den gema-

tigden toon der artikelen. De weidenkenden onder

de Vorsten en Overheden boden zich ook aan, om
alle regtmatige klagten te hooren en optehefFen, en

maakten werkelijk daar een begin mede (*); doch

men zag weldra, dat hunne aanvoerders ook daar-

mede niet gediend waren, die door hunne teugel*

looze buitenfporigheden alles weder verdorven. Wan*-

neer men eindelijk geweld moest gebruiken , toen

kon er niet eens meer van verligting gefproken wor-

den. Toen zij zelfs door luther en melanch-

ïHON uit het Euangelie, gelijk zij in het XII arti-

kel wenschten, wederlegd werden, lieten zij nog-

tans van hun oproer niet af.

Doch was het eerfte begin van dezen Boerenkrijg Oor-

oorfpronkelijk uit burgerlijke oorzaken , weldra meng. O^rons'

den er zich de dweeperij en geestdrijverij onder , dooptrZ'
wanneer menfchen, gelijk een nicolaas stork,

een pfeiffer , een thomas muntzer en derge*

lljke ftookebranden zich aan het hoofd der ver-

dwaasde menigte ftelden, en haar met hunne geest-

drijverijen de ooren vol bliezen en de hoofden op

den hol maakten.

Het

(*) LUTHERS werken XVI. Th. S. 11,
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Ba C. G. Het hoofd van deze oproerzuchtige dweepers

Jaari5i7. yy^g (jg laaistgemelde tiiomas muntzer. Onbe-

.
* fchrijfelijk zijn de rampzaligheden , die door dezen

beruchten muiter , als eeu' geestelijken bevelheb-

ber der boeren , voornamelijk te Frankenhaufen , fe-

dert het jaar 1521 tot 1525, toen hij in het leger

bij Muhlhaufen onthoofd werd, zijn aangerigt ge-

worden. Geweldiglijk had hij het op luther ge-

laden , wiens v erk der hervorming hem te langzaam

voortging , als gegrond op redelijke overtuiging en

niet op geweld , met vervolgzucht gepaard tegens

andersgezinden. In godsdienstgevoelens gingen de»

ze doldriftige Hervormers voornamelijk van twee

punten uit, waar van het ééne allerfchadelijkst was

voor de , zich van de Roomsch- katholieke Kerk

afzonderende , gemeenfchap der Christenen , die na-

derhand Protefiamen genaamd zijn geworden , en

het andere wel niet fchadelijk zoo zeer voor de-

zelve was, maar eeniglijk daartoe moest ftrekken,

dat er al vroeg onderfcheidene fekten onder de On-

roomfchen ontftonden. Zij hitften , namelijk , de

eenvoudige lieden op tegen de Leeraars der Kerk,

hun diets makende , dat zülk een Genootfchap ,

het welk door Leeraars of Geestelijken beftuurd

werd, niet de Kerk van christüs ware, en men

hetzelve verlaten moest. Dit was het eerfle punt

van hunne hoofdleer. Wyders beweerden zij met

alle kracht , dat al wie hun hierin toeftemde of bij

viel , op nieuw gedoopt , en zoo plegdglijk in de

ware Kerk van Christus, welke zij met elkande.

ren



GESCHIEDENIS. 177

rtn heetten uittemaken , moest worden ingelijfd. Dit na C. G.

was het tweede hoofdpunt , 't welk zij zoo verre ï^ariSir»

dreven, dat, al ware zelfs iemand, die tot hunne
*

gemeenfchap overging , als een bejaarde voorheen

gedoopt, hij evenwel dan andermaal gedoopt moest

worden. Van daar kregen zij den naam van Her-

doopers of Wederdoopers,

Het ftelfel van de leer dezer godsdienstgezindte , Het ftel-

gelijk het uit de fchriften van achtbare geleerden
, [ggj'^^'g/

die ons van dezelve onpartijdige berigten hebben wcder«

gegeven, kan worden opgemaakt, verdeelt zich doopers.

in twee foorten van misbegrippen , waardoor de

waarheden van het Evangelie verdonkerd werden,

namelijk in grove dwalingen en in meer dragelij-

ke gevoelens, () Het geheele verband van de ge-

fchiedenis der Wederdoopers met die der Doopsgezin-

den , welke hier op volgen zal , verpligt mij , dat ik

deze tweederlei misbegrippen hier te berde ftelle.

De grove dwalingen der Wederdoopers , die om het

eerst gemelde hoofdpunt hunner leer heen draaiden,

kwamen hier op uit. De Heilige Schrift is een on-

volmaakt en bedorven boek. God onderwijst en

bekeert de menfchen daarom , zonder zijn gefchre-

ven woord, onmiddellijk; en Hij maakt hun zijn*

wil bekend door droomen. Er zijn geene drie zoo-

genoemde perfonen in de Godheid , maar Vaader,
,

Zoon en Heilige Geest zijn flechts drie namen.

De tweede naam is, als het ware, door den eeriten

hier

(
* ) Zie ijPEij's Letterkundige Cefchiedenh der Syfl?'

watifche Godgeleerdheid; III Deel^ Bladz, 121-125.

Herv. IV. M
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Qt C, G. hier op de aarde gezonden, met oogmerk, om ék

Jaari5i7. menfchen te verbeteren. Dit heeft hij zoeken te

-_
* doen door ons een goed voorbeeld te geven , iii

zijn leven, lijden en fterven. Aan de Goddelijke

geregtigheid kan men niet zeggen^ dat hij voldaan

heeft. De menfchen worden dus niet geregtvaardigd

door het geloof in hem , maar door eigen verdiende

en lijden. De erfzonde is eene herfenfchim van au-

GUSTiNus. De zonde wordt voortgeplant enkel

door navolging van adam. Daar niemand door de

zonde bedorven ter wereld komt , en het niemand

ontbreekt aan krachten tot het goede , is het des

menfchen zaak, al of niet, op den duur te zondi-

gen; doet hij het laatrte, dan wordt hij daarom ver-,

doemd. De zielen der geftorvenen liggen in cenen

diepen flaap tot de voleinding der wereld. En ten

laatfte zullen ook de gedoemden in de hel, zoo wel

menfchen , als duivelen , na een bepaald ftraflijden ,

zalig worden. De kerk, hier op aarde, beftaat uit

enkel Heiligen, die met andere genoemde Christenen

geene verkeering mogen hebben. Onder deze Hei-

ligen moet eene gemeenfchap van goederen en ook

van vrouwen plaats grijpen. Feestdagen en Zonda«

gen behooren niet gevierd te worden. Elk kan

godsdienst oefenen, wanneer hij wil. Elk mag pre-

diken; ook de vrouwen hebben daar vrijheid toe.

Geene fchatting behoeft aan het land betaald te

worden. Zulks is eene daad van flaven , niet van

vrije Christenen. Aan de Overheid is niemand on-

derdanigheid verfchuldigd.

Zie daar de grove dwalingen der Wederdoopers.

Hui>
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Hunne overige gevoelens waren meer dragelijk ; zij be- na C. G.

troffen inzonderheid de leer van den doop , welke zij Iaa"5i7«

dus verklaarden. Den kinderen is het ongeoorloofd te ____
*

doopen. Met den doop moet gewacht worden tot dat

de jaren van onderfcheid het toelaten , belijdenis des ge-

loofs af te leggen. Met de belijdenis moet de doop ge-

paard gaan. De doop is een uitwendig teeken, 't welk,

toegediend aan de belijders van den Christelijken

Godsdienst, hen van de ongeloovigen onderfcheidt,

en geheel geen verfterkend middel, waar door God

zijne beloften aan de harten der menfchen verzegelt.

Hier toe behooren ook nog deze gevoelens. Chris-

tus heeft zijn ligchaam uit den hemel medegebragt,

en niet uit het vleesch en bloed van maria beko-

men. Menfchelijke wetenfchappen zijn fchadelijk

voor den godsdienst; zij verdringen de ware gods-

vrucht uit het hart, en benevelen de Goddelijke wijs-

heid, die God in de ziel openbaart. Voor het aan-

breken van den jongden dag zal christus nog

eens op aarde komen, en met de heiligen duizend

jaren regeren, onder het genot van allerlei ligcha-

melijke en geestelijke genoegens. In het rijk van

CHRISTUS zijn alle Christenen vrij ; zij hebben een

gelijk regt, en moeten, als broeders, onder elkan-

deren, leven. In de Kerken mogen geene Beelden,

hoesenaamd, geduld worden. De biecht is onbe-

ftaanbaar met den waren aard van het Christendom,

Uit dit berigt , rakende de leer der Wederdoopers

,

ziet men, dat dezelve een mengfel is geweest van

Myflieke , SabeUiaanfche , Pehgiaanfche , Zwing-

liaanfche , Doopsgezinde en ook eigendunkelijke ge-

M 2 vo>
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n» C. G. voelens. Trouwens zij maakten eeiie zameiige-

Jaari5i7 fchoólde bende uit van de heffe des volks, die oor-__ ' fpronkelijk waren uit onderfcheidene godsdienstge-

zindten , uit Roomfchen en Onroomfchen , en , on-

der deze laatften, uit Lutherfchen^ uit ZwingUa"

nen , uit Doopsgezinden , enz.

Het ka- Wel niet allen , die zich door den fchijn van

Weder-^'^
waarheid , welken deze muitzieke (lichters eeiier gé-

doopers. gevaarlijke fekte aan hunne redenen wisten te fti ij-

ken , tot derzelver partij lieten overhalen , waren

van natuur menfchen van een flecht karakter, maar

werden toch door dezen weg voortgelleept, of ora

mede zich aan het plegen van fnoode daden te ver-

grijpen, of ten minde de fchandelijke bedrijven van

anderen als heilzaam te befchouwen, ter bereiking

van een hoogst vvenfchelijk doel , bij het hervor-

men der kerke. Het kon alzoo niet anders, of zy

moesten allen met elkander zich den haat van elk

,

die verllandig dacht , op den hals halen. Geen

wonder was het derhalve, dat karel, de vijfde,

in den aanvang van het jaar 1528 , toen het ge-

vaar , dat deze fekte allenthalve voor het gemeene

welzijn verwekte, door haren aanwas, fteeds groo-

ter werd , in een overal uitgevaardigd gebod allen

,

die andermaal doopten, of zich lieten wederdoo-

pen, met de ffcrengfte ftraffen bedreigde. Dit vor-

ftelijk bevel werd op den Rijksdag te Spiers , in het

jaar 1529, bekrachtigd, gelijk ook op den Rijksdag

te Augshtirg^ ten jare 1530, met zulk een gevolg,

dat van toen aan overal in Duitschland eene menigte

Wederdoopers aan den brandftaak , of met het zwaard

ter
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ter dood werden gebragt , en het fcheen , als of na C. G.

de ganfche fekte aldaar bijkans ware uitgeworteld. Ja^iriSi?.

Inmiddels hadden zich in Zwitferland ook een
i
ge

volgers van müntzer, die zich ten jare I5c>4 te Berigt

Gries/en y aan de Zwitferfche grenzen, had opge-
^^"j^J®^^

houden , laten zien. Onder dezelven werden als fche We-

de meest beruchten genoemd koenraad grebel ,
derdog-

u- pers.
FELIX MANTZ, en BALTIIAZAR HUBMEYER. HlCr

voor zijn reeds de bewegingen, die door deze lie-

den verwekt werden, omftandiglijk verhaald gewor-

den (*) ; waar uit het ons is gebleken , dat zij in

gevoelens weinig verfchilden van den overigen hoop ,

zoo als wl] die firaks heblien opgegeven , en uit

hoofde van hun gedrag niet minder , dan dezen

,

voor den ftaat des lands gevaarlijk waren. Na de

zachtfte middelen te vergeefs beproefd te hebben,

zag de Raad van Zurich, waar zij alles in rep en

iroer bragten, zich eindelijk genoopt, wilde hij bun-

nen moedwil betengelen , om den hardnckkigften met

den dood te ftrafFen. Van toen aan verkoelde de boze

geestdrift van deze oproerige dweepers, waar onder

zich ook zoo wel onkundige Hervormden als Doops-

gezinden gemengd hadden. De rust werd herfteld.

Ook de misbegrlppen van deze menfchen verdwenen

allengs geheel; en zij zelven keerden eindelijk weder

elk tot de gemeenfchap zijner gezindte, welke zij,

voor een* tijd, louter uit krankzinnigheid, verlaten

hadden. Voor het overige waren er toen reeds in

Zwitferland vele zoogenoemde Wederdoopers , die

niets

(*) Zie XX l>eel, Bladz. 337-344-

M 3
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nu C. G. niets onrustigs lieten blijken , en zich als flille bur-

Jaansif. n-gj-g gedroegen. Dezen behoorden tot de oude
tot 1552. » » °
r, Godsdienstgeraeenfchap der Doopsgezinden^ die uit

het genootfchap der Walden^jsn^ dat zich over Eu-

ropa verfpreid had , herkomftig waren , van welken

wij in het vervolg nader verflag zullen geven.

zwiNGLius zelfs, die voortreffelijke Hervormer der

Zwitferfche Kerk, was in den beginne, als een

zoodanig Doopsgezinde , van gevoelen , dat het be-

ter ware, den doop der kinderen uit te flelle:], tot

dat zij jaren van onderfcheid hadden. De echtge-

noote van kalvijn, idoletta van buren, had,

voor haar huwelijk met dezen Hervormer, ook tot

de gemeente der Doopsgezinden behoord. Meer an-

dere dalen, ware het noodig, zouden wij kunnen

opnoemen van de naauwe gemeenfchap, waar in de

Doopsgezinden met de overige Proteftanten verkeer-

den. Dan hoe vreedzaam van aard ook het meeste

deel dezer lieden , in alle gedragingen , toonde te

zijn, zij konden evenwel, omdat zij met den dollen

hoop van Wederdoopers , die in Duitschland zulk

een' fchrik verwekten , gelijk werden gefield , de

vervolging te vuur of te zwaard niet ontgaan. Se-

dert het jaar 1526 zijn er verfcheidenen ter dood

gebragt; zoo als te Zurich, te Bern ^ te Bafel^ te

^S*^. Gaïl ^ en elders.

Van de Een gansch ander flag van menfchen waren die

Weder- oproermakers , welke , hier in de Nederlanden , te dien

te Muns- ^ij^e ? ^^ "^^^^ verfloorden , en meest onder den naam

ter. yan Munfterfche Wederdoopers bekend zijn gewor-

den. Op verfcheidene plaatfen hier te lande hebben zij

zich^
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zich, in hunne vcrfchrikkelijke kracht, laten zien, na C. G.

als eene, zoo godvergetene, als krankzhinige bende J^'^^5ï7*

van dweepende rebellen, die het er op gezet had- -,

den, om land en volk te bederven. Te ^mfter-

dam, te Leyden, bij het zoogenoemde Oude Kloos-

ier , te Hartwerd, in Vriesland, en elders, fpeel-

den zij de verfoeijelijkflie rol van een losbandig fa-

natisme. Te Antwerpen maakten zij zich geweldi-

gerhand meester van het Ihdhuis. Maar te M«»-

fier ftegen in de jaren 1534 en 1535 hunne ontzet-

tende aanflagen op 's lands welvaart ten hoogden

trap. Door list hadden zij de ftad volkomen in

hare magt gekregen , en er allen , die hunne verder*

felijke gevoelens weigerden te omhelzen , uitgedre-

ven. Uit hun midden werd eene gemeenteraad ge-

kozen , hebbende tot Voorzitter bernard knip-

PERDOLLiNG. Een ander , met name , jan mat-

THijssEN, een gewezen bakker van Haarlem, liet

zich tot Profeet uitroepen, In die betrekking liet

hij, op Goddelijk bevel, gelijk hij voorgaf, alle

boeken , den Bijbel alleen uitgezonderd , openlijk

verbranden; maar fneuvelde in een' uitval tegen den

Bisfchop van Munfter , die de ftad had ingefloten.

Zijn opvolger was jan beukelzen , voormaals

kleermaker te Leyden, doorgnans genoemd jan vaa

Leyden , een man, zoo krankhoofdig, als flecht van

hart. Ook dezen volgde ras de vergelding naar zij-

ne werken. De ftad werd eindelijk, na eene bele-

gering van vijftien maanden, door haren Bisfchop

bemagtigd , en de gewaande Koning , ter plaatfe

des geregts, op eene ontzettende wijze, ter dood

M 4 ge-
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Ha C. G gebragt , wordende hem , door den beul , het vleesch

Jaarisi/. j^et gloeijende nijptangen van het gebeente gefcheurd,

n en het lijk in eene ijzeren kooi aan den 6"^. Lammerts

toren opgehangen. Nevens hem werden verfchei-

dene anderen van zijnen aanliang, die zich het meest

onderfcheiden hadden door hunne euvele daden

,

met het zwaard der geregtigheid , om het leven

gebragt.

Deze JAN BEUKELZEN had, om zich bij de dom-

me menigte gevaliig te maken, het ruwe denkbeeld

der zinnelijke dweepers van dien tijd , nopens een

te verwachten duizendjarig rijk van onHoorbaren

vrede , te baat genomen. Hij gaf voor , in de hand

der Voorzienigheid, de ftichter van dat rijk te zijn.

In hetzelve konde niemand toegelaten worden , dan

die den Paus en luther , beide valfche Profeten,

hadden afgezworen. Dezen moesten als vijanden

van het nieuwe rijk befchouwd en verdelgd wor-

den. Ter befpoediging der zake liet hij zich , door

een' zijner Profeten, zalven tot Koning der ganfche

aarde, die geene volken verfchoonen wilde, dan die

de geregtigheid lief hadden. Na zich bij het volk

den hoogwaardigen titel van jan, door Gods gena-

de. Koning in den nieuwen tempel van God , en die-

naar der geregtigheid
,
gegeven te heb'jen (*) , fteeg

hy , voor aller oog, op de ftadsmarkt , waar een prach-

tig gedoelte was opgerigt, zoo als hij het noemde,

ten troone zijns vaders david, om daar op te heer-

fchen,

(*3 Zie MULLERS Cefchiedenis der Kerkhervorming X

J)eel, Bladz. 351-
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fchen , tot dat de Hcinelfche Vader het rijk vatt na C. G,

hem, zlinen Zoon, teru^ vorderen zoude. Bij deï^^^isiz»

voorgewende inftandbrengmg van ait rijk, had hij
_

twaalf rechters aangefteld , die , zoo dra hij tot Ko-

ning der Koningen plegtiglijk was ingehuldigd, we-

der werden afgezet. Naar zijne grondbeginfelen

moest nu het regt aan eene wereldlijke Overheid

riet meer toebetrouwd, maar den Dienaren der

nieuwe Kerke de magt over leven en dood itl

handen worden gegeven , ten einde men met ge-

weld aan het beftuur der wereld eene gansch an-

dere gedaante mogt geven. Ter bevordering der

iaké eischte hij van zijne onderdanen alle bezittin-

gen af, die als een rijksgoed aan zijne kroon be-

hoorden, voorwendende, dat niemand zalig konde

wordefn , dk eenigen eigendom bezat. Hij voerde

daar en boven de fchandeliikfte gebruiken, de on-

tuchtigfte zeden , en de ondeugendfte wijze van le-

ven in. Dan de hooge Befinurder der Kerke ver-

nietigde des euvelen mans fnoode raadflagen, des-

zelfs aanhang verftrooijende , en de magt van dezen

krenkende. Na de teregtftelling van dezen god-

vergeten mensch bedaarde de geestdrift van zijne

dweepende volgelingen ; de dwaling had geen* voet

meer, en het bedrog geen' ingang.

Hier en daar lieten er zich van de zes- en twin-

tig Apostelen , welke jan van Leyden had uitge-

zonden, om aan de uitbreiding van het, door hem

hier op aarde gevestigde , rijk der heerlijkheid te ar-

beiden , voornamelijk in de Nederlanden nog wel eeni-

gen zien en hooren. Ook hunne fnorkerijen van het

M 5 her-
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ns C. G. herftellen der in Munfler geflechte grondflagen des

Jaarisi;, gijestelijken rijks waren vrij wat geruchts wekkend,

,j-" maar toch hunne, telkens door het wijzer gewor-

den volk , geftremde bewegingen zoo zwak , dat

men voor de rust des lands niets of weinig van

hen te vrezen had.
.
Evenwel werden er van tijd

tot tijd nog Wederdoopers , die niet te vertrouwen

fchenen , met meer ftrengheid , dan andere Onroom-

fchen behandeld , en ter doodflraf gevoerd. On-

der de Protertanten waren zij allerwege bij de Vor-

ften en Regenten het meest verfoeid, verwenscht

en gehaat. Als beroerders van Kerk en Staat , die

éénmaal getoond hadden , welke ontwerpen zij in

hun hoofd lieten omgaan, was het trouwens ook

noodig, dat hun de handen gebonden, en zij in

hunnen moedwil geteiigeld werden. Zelfs Prote-

flantfchen Vorften, die anders niemand de vrijheid

des gewetens wilden betwisten , kon men het uit

dien hoofde niet kwalijk nemen, dat zij de krach-

tigfle maatregelen gebruikten, om menfchen, die,

door roof en moord , de goede orde in de fchro-

melijkfte wanorde herfchiepen , op hunnen verder-

felijken weg te ftuiren. Op hoog gezag van dezen

evenwel zijn er na het jaar 1544 weinig of geenc

Wederdoopers ter dood gevonnisd, dan die zich

, aan dadelijk oproer hadden fchuldig gemaakt.

Van DA- Uit het eene en andere, zoo wel als uit Atw

viD JORIS.
jjj,(j ^gf zake, ftaat het ligtelijk op te maken, dat

niet alle Wederdoopers genoegen hebben genomen

in het gene te Munfler door eenigen van hunnen

aanhang was aangerigt. Velen, uit hüTine gemeen-

fchap 3



GESCHIEDENIS. 187

ichap , hadden er een' gruwel van. Onder dezen na. C. G,

zelfs mag geteld worden de vermaarde, of wik gij J^"^5i7.

liever beruchte? david joius, een glasfchiKler tp

Delft , die, hoe zeer hij zich foms niet ontzag,

om der Roomsch katholieke geestelijkheid in haren

openbaren kerkdienst , op eene zeer onvoegelijke

wijze , hinderlijk te zijn , evenwel nog bezadigd

genoeg was , om zich niet met de Munfterfche \Ve-

derdoopers te vereenigen. Dat krankzinnig rot van

buitenfporige menfchen , vooral nu hetzelve één-

maal verftrooid was , had elk , die flechts eenig-

zins wel dacht, met verachting tegen zich vervuld.

DAVID JORIS, alle vermoeden zoekende te ontdui-

ken , dat hij tot deze bende betrekking had ,

trad daarom liever over tot die befchaafde klasfe

van meijfchen, welke in dien tijd onder den naam

van Doopsgezinden , of Baptisten , bekend ftonden.

Weldra evenwel ftichtte deze zonderlinge man , die

,

bij een misfchien zeer goed oogmerk, een zwak

hoofd had, zelf eene bijzondere fekte , en week

van lieverlede derwijze van het fpoor der waarheid

af, dat hij volkomen krankzinnig werd, zich be-

roemende op Goddelijke gezigten en openbaringen,

waarmede hij zelfs midden op den dag verwaardigd

wierd. Zijne gevoelens kwamen hierop neder:

j, CHRISTUS ware de tuclitmeester geweest tot de

„ komst van hem , david joris. Hij zelfware de

5, beloofde Metfias, de Zoon des Vaders, door wel-

5, ken God zich duidelijker openbaarde, dan door

^, CHRISTUS , die zijn voorlooper was geweest.

,,Hem ware de magt gegeven , om zalig te maken

„en
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«a C. G. „ en te verdoemen. Hij ware de man , die ten

Jaari5i7. jongden daee de wereld oordeelen zoude. Onder
tot 1552. j

,

,,_;_ ,jde geloovigen behoorden geene huwelijken meer

„plaats te hebben; maar de vrouwen en tevens ook

5, dé bezittingen moesten algemeen zijn. De hemel

„ware tot nog toe ledig geweest; maar God hadde

„ hem gezonden , om dien met zaligen te vullen

,

„en daar toe genade uittedeelen." Dus worden de

gevoelens van david joris opgegeven door den ge-

leerden UBSO EMMiüS (* uit 's mans Wonchrhoek ^

waarin dat van der \vereld aan verflooten geopen-

baard is, door hem in het licht gegeven ten jare

1542. Dit is het voomaamfte werk, dat deze dwa-

ze mensch gefchreven en gemeen heeft gemaakt. Na
verfcheidene landen doorgezworven te zijn , (^veral van

zijne welbefpraakte tong het zaad der dwaling in de

dweepzieke harten zijner bewonderaars hebbende la-

ten vallen , vestigde hij zich ten laatfte , in het jaar

1544, te Bafel, waar hij, onder den naam van

Jonker jan van brugge , op een landgoed , zeer

onberispelijk , in de gemeenfchap der Hervormde

Kerk, nog twaalf jaren geleefd heeft, zonder echter

tot uitbreiding zijner fekte eenige pogingen in het werk

te hebben gefteld. Hij (lierf aldaar den 16 van

Oogstmaand des jaars 1556. Omftreeks drie jaren

iia deszelfs dood bleek het den Stads magiftraat,

dat hij één der godonteerendfte Ketters was ge-

weest ; 't gene , naar de wijze dier tijden , ten ge-

vol»

( * ) In zijne Grondelicke onderrichtinghe van de her

des hoofdketien d. joris, gedrukc te Middelburg 159^»
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volge had , dat zijn ligcliaam uit het graf opgedol- aa C. G.

ven , en , benevens zijne boeken , onder de galg Jaarisi?,

verbrand werd. Hier te lande Ichljnt zijn aanhang
,

tot verre in de zeventiende eeuvv nog niet uitgeftor-

ven geweest te zijn. Op de Synode, in den Briel

ten jare 1623 gehouden, werd befloten, dat de jo-

RisTEN , in de Hervormde Kerk , niet naar het ge-

wone formulier getrouwd mogten worden. In het

Holjhinfchs fchijnen zijne gevoelens het langst

gangbaar geweest te zijn. Ten Jare 1642 werden

er aldaar te Tonningen verfcheidene joristen open-

lijk geftrafr.

Onder de Doopsgezinden of Baptisten verhief zich , Berigc

met betere vermaardheid, menno simons, geboren ^f"

te Witmarfum in Friesland ^ ten jare 1496, en aldaar gezia-

Roomsch Katholiek Priester, nadat hij voorheen het
^'^'^*

zelfde ambt bediend had te Pingjum. Deze man,

niet zoo zeer uitmuntende in geleerdheid, maar een

gezond verftand hebbende , begon eerst , toen hij

nog te Pingjum woonde, te twijfelen, of wel het

brood en de wijn in het Heilig Avondmaal het ware

ligchaam en bloed van christus waren, luthers

Godsdienstleer, ook in Friesland toen reeds opgang

makende, wekte zijne bijzondere aandacht. Hij kreeg

welhaast daarin zoo veel fmaaks, dat hij zijne leer-

redenen voor het volk er naar zocht interigten. la-

tusfchen hoorde hij veel fpreken van Wederdoopers.

De gevoelens dezer menfchen , betreffende den doop

bevreemdden hem; doch in de Heilige Schrift er on-

derzoek naar doende, bevond hij, dat in dezelve

nergens de Kinderdoop opzettelijk geleerd en aanbe-

vo-
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m C. G. vokn werd. Dan , wijl hij eenen geweldigen afkee/

Jaari5i7 h^j yg^ de landberoerende Wederdoopers , zoo kon*

. de iiij met dezen voiftrekt geene gemeenfchap oefe-

nen. Zijn zachtzinnig karakter verpligtte hem van

dezen verre te wijken. Ook trouwens hunne overi-

ge godsdienstgevoelens , als geweldig indruifchende

tegen de heilige uitfpraken zoo van de Goddelijke

openbaring, als van de menfchelijke rede, werden

voor het grootfte deel van hem verfoeid. Hij be-

fchouwde de Wederdoopers, gelijk zij verdienden,

als een verwerpelijk fchuim van het geflacht der

menfchen zijns lands en tijds , en als de verderfelijk-

fie ondermijners van de onlans gelegde grondfl.igen

der Proteftantfche Kcrkgemeenfchap. Dit deed hem

derhalve omzien naar eene andere Christelijke ge-

zindte , met welke hij zich het best vereenigen

mogt. Maar waar vond hij die ?

Allen , die ten dien tijde de leere van den Kin-

derdoop verwierpen, den Doop der bejaarden voor-

ftaande , werden van hunne tegenfirevers onder den

algemeenen naam van Wederdoopers begrepen. Maar

het is er zoo verre van daan , dat dit oordeel juist

was, dat integendeel voor een niet ingenomen oog

nergens grooter onderfcheid tusfchen menfchen en

menfchen zigtbaar was , dan hier. Vooreerst verfchil-

den zij zeer in de leere des Doops, waarvan zij de

onderfcheiden namen van Wederdoopers en Doops-

gezinden droegen. Daar de eerden , gelijk wij ge-

meld hebben, iemand, die lot hunne gemeenfchap

overtrad , al ware hij , als een bejaarde gedoopt,

andermaal doopten of wederdoopten , was het b^ de

an-
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anderen de gewoonte , niet tweemalen , maar (lechts na C. G.

ééne maal xq cioopeu. wanneer de mensch namelijk J"" 5 1 7-

volwasfen was. Maar ten tweede verlcnilden zij -

hemelsbreed in aard , in karakter , in humeur en

gedrag. De heiligheid ftond hier over tegen de on-

heiligheid , de blanke deugd tegen de zwarte on-

deugd, en de aanminnige onfchuld tegen de hate-

lijkrte zedeloosheid. Zulk een verfchil deed er zich

op tusfchen de eigenlijk gezegde Doopsgezinden en

de vi^rachte rustverftoorders , die iji de gefchiedenis

IVederdoopers genoemd worden. De Doopsgezin-

den, herkomftig, gelijk wij hebben aangemerkt, uit

hec eerbiedwaardig genootfchap der brave Walden-

zett, waren zedige, ftille, bezadigde, zachtaardige,

nederige, deugdzame, godzalige menfchen. Vreemd

van alle hoovaardij leefden zij, in een' middenmati-

gen fland, van den arbeid hunner handen. Te vre-

de met het noodige, waren zij vijanden van over-

daad in fpijs en drank. Zij gedroegen zich als de

beste burgers, gehoorzaam aan hunne wettige Over-

heid, hunne eigen huisfelijke zaken, geene belangen

van anderen, dan die met den ftillen welfland van

het algemeen verbonden waren, behartigende. En

als Christenen maakten zij eene gemeenfchap uit,

die als een helder licht anderen tot verlichting

was. Tot aan lutheêis tijden hielden zij zich

fchuil , of liever bleven zij, overeenkomdig hunnen

ftillen aard, onopgemerkt. Hun beftaan was fchiet

geheel onbekend. Dan over den voorfpoed van de

ondernemingen diens grooten Hervormers zich ver-

heugende, wekte hen pligt op, om zijne zaajk, ook

kun*
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m C. G. hunne zaak, voor de Kerk van Christus van zuïken

Jaarï5i7. jjejapg ^ mede te helpen bevorderen, meteenen beza-

^
' digden ernst , die alle hunne daartoe aangewende

pogingen kcnfchetfte. Vreesachtig van natuur zijn-

de, betoonden zij zich wel wars van het maken van

opPpraaki maar toch ook, toen zij éénmaal als On-

roomfchen waren opgetreden, bleven zij met manne-

lijken moed aan hunne beginfelen getrouw, als wor-

dende het hun, gelijk zij het daar voor hielden, ver-

gund, niet alleen, naar hunne grondbegrippen , in

CHRISTUS te gelooven, maar ook voor hem te lijden.

Deze Doopsgezinden alzoo waren de lieden , met

welke MENNO simons in éénen geest ftond , en

ééns dacht. En nogtans kende hij hen niet, als

de zoodanigen, derwijze, dat hij zich bij hen ter

oefening van onderlinge gemeenfchap vervoegen durf-

de, toen hij, door de kracht zijns gewetens ge-

drongen, zijnen post als Priester, te Witmarfum

^

in het jaar 1536 , nederlegde. Dan niet lang daar-

na werd hij van eenigen hunner opgezocht , die

hem, met dringenden ernst, baden, dat hij zich de

belangen van hunne geheele broederfcbap , die in

alle de deelen van Nederduitschland , als fchnpen,

die geenen herder hadden , omzwierven , aantrek-

ken, en ten leidsman zijn wilde. Het gewigt der

hem voorgedragen zake deed hem, aan den éénen

kant , de menigvuldige zwarigheden bezeffen , onï

welke uit den weg te ruimen , hij zich te zwak

van krachten meende te gevoelen , maar maakte

,

aan den anderen kant, een zoo diep ingedrukt me-

delijden bij hem gaande , dat hij bemoedigd , ten

laa^
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laatfte door 's Heilands belofte , „ waar twee of aa C. G,

drie vergaderd zijn in mijnen name, daar ben ik in J^'"^5ï7«

het midden van hen, ,,zich liet overhalen, om de .^_*
hier te lande verllrooide Doopsgezinden tot één

genooifchap te vergaderen, en hetzelve, naar zijne

beste inzigten , te beHiiiren. In deze betrekking

werd hij ook weldra de Hervormer van de gods-

dienstleer der Doopsgezinden , welke ja zeer ver-

fcliille van die der Wederdoopers , maar van alle

hare voorfianders niet op dezelfde wijze begrepen,

verklaard en beleden werd. Hij bragt die tot een

regelmatig flielfol , hetwelk , uitgezonderd ten aan-

zien van den doop, weinig verfchilde van dat der

Lutherfchen en Hervormden. In alle de geloofs-

punten, welke door hem aan zijne broederen wer-

den aangeprezen , heerschte de zuivere geest van

het Proteftantisme. Van zelven waren derhalve hier-

door buiten zijne gemeenfchap gefloten alle anders

gevoelende Wederdoopers, die dezelve zouden heb-

ben kunnen ontluisteren. Trouwens de ingang werd

hun buiten dien onmogelijk gemaakt. Bij de

Roorasch Katholieken werden deze menfchen
, ge-

lijk wij aangemerkt hebben , van de Doopsgezinden

niet onderfcheiden. Om dit misverftand weg te

nemen, verklaarde menno simons den eerstgemel-

den openlijk zijne vijandfchap. Elk en een iegelijk

waarfchouwde hij met onbewimpelde woorden tegen

derzelver dwalingen niet alleen , maar zijn afkeer

van hen ging zoo verre , dat hij met hen noch

eeten noch drinken wilde. Ili) fchreef zelfs legen

hen eene vrij fcberpe verhandeling, zijnde de iwee

Herv. IV. N en
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na C. G. en tvvintigde in zijne uitgegevene werken , en zend

Jaari5i7. die in bet licht ongeveer liet jaar 1536 (*). Met
loc I^^2.

,

een ongeveinsd liart kon hij in de berchiijving van

zijn eigen leven derhalve zeggen (f); „Alzoo

5, ben ilc dan niet van de Munfterlche WecJerdoo-

3, pers, ook niet van eenige andere oproerzuchtige

„ fekte , gelijk de lastertong des vooroordeels mij

5, nageeft , maar als een -onwaardige van zulken

„ tot den heiligen dienst geroepen, die christus

5, en zijn woord beleden, die een boetvaardig leven

„ leid-

(*) Men leze meinno's leven, door hem zelvcn be-

fchreven , in het werk van h. schijn , Ilisrorice Mcnno-

nitarimi plenior dediictio
^ p. 1 18-134. Wanneer men.

hetzelve met aandacht leest, kan er geen twijfel meer

over blijven omtrent de waarheid van het gene wij bo-

ven berigt hebben, dat, namelijk, menno simons met

de Wederdoopers geene de minfte genieenfchap gehad

heeft, maar hij het hoofd is geweest van de meer be-

zadigde Doopsgezinden, die, even weinig als de Lw
therfchen en Zvi/inglianen of Hervormden , op de We-

derdoopers betrekking hadden. Het is vreemd, dat men

in de Kerkgefchiedenis deze zaak altijd uit een geheel

verkeerd gezigtpunt befchouwd , en den volgers van

M. SIMONS nooit regt gedaan heeft. Een sciiröckh

zelfs, die toch het aangehaalde Leven van m. simons

gelezen had, is hierin nog door het oude vooroordeel

verbijsterd geweest, zijn verhaal der gebeurtenis niet in

dat licht plaatfende , waarin het behoorde gefield te

zijn. Zie 's Mans Chrhtliche kirchengefchichte fcl[ der

Reformation; V d. bl. 444-449.

(f) Verg. H. schijn /. Lp, lap.
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y, leidden in Gods vreeze, die hunnen naasten in na C. G,

„ de liefde ten dienfte ftonden, hun kruis gedul- J^^^S^Z»

„ dig droegen , de zaligheid van alle menfchen

„ zochten, en van ongeregtigheid en ondeugd een*

5, gruwel hadden. Hun gedrag was het overtui-

„ gendst bewijs , dat zij in geenen deele volgers

„ waren van eene verdorven fekte (*), gelijk de

„ kwaaddenkende wereld zegt, maar ware Christen

„ nen , die door dezelve niet gekend worden."

Van hetgene de brave menno simons, met een

oog van vertrouwen , op God gevestigd , tot heU

der genen, die zich aan zijne leiding hadden over-

gegeven , ondernomen had , ervoer hij de aange-

naamrte voldoening. In alles bijkans zag hij zijne

pogingen met den besten uitflag, door den zegen

des hoogen Kerkbefluurders , bekroond. Alleen

fmartte het den vredelievenden man , dat hij het zaad

van oneensgezindheid , dat wel haast onder de broe-

ders geflrooid werd , niet verdikken konde. Dit

fchoot , eer men het wist , te diepe wortelen , om
uitgeroeid te worden. Deze oneensgezindheid brak

in eene volkomene fcheuring uit. Het genootfchap

der Doopsgezinden , anders nu zoo wel geregeld ,

fcheidde zich in twee partijen , in ftrenge en in

gematigde Doopsgezinden. De Waterlanden , die in

NoordholJand te huis hoorden , waren voor de

ftrenge, maar de Vlamin^ers ^ die in het laatfte der

zestiende eeuw uit Vlaanderen naar Holland ver-

huisden, voor de gematigde partij. De eerften wer-

den

(*) Hij bedoelt hier de Wederdoopers.

N 2
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oa C. G. den vervolgens ook genoemd Fijne en de anderen

Jaarisiy. Qrove Doopsgezinden. De verdeeldheid nogtans
tot 155-:.

, ontftond niet over de leer , maar over de tucht der

Kerke. Zij had haren oorfprong in het zoogeroem-

de harde bannen van zekeren leonard eouwensz,

die den Kerkban , of de afzondering van de ge-

meente zoo verre dreef, dat, uit krachte van den-

zelven, ouders zich van hunne kinderen, en echte

lieden zich van elkaar verwijderen moesten, menno

SIMONS veroordeeide in het eerst die harde maat-

regelen; en toch bleef de tweefpalt daarover voort-

duren. Dit fmartte hem, en fchijnt hem met de

zaak verlegen te hebben doen worden. Eindelijk

ging hij tot het gevoelen der wederpartij over

,

toonende alzoo een feilbaar mensch te zijn, wiens

denkbeelden veranderlijk waren. Te dezen aanzien

zijn evenwel in later tijden de meeste Doopsgezin-

den , op redelijke gronden , van menno simons af-

geweken.

Deleer In de leer van den Godsdienst voor het overige

der zijn de Doopsgezinden volkomen éénsgevoelend ge-

gezhidên. bleven, zoo lang hun voorganger geleefd heïft, en

zelfs nog lang na zijnen dood. Behalve de leer van

den Doop onderfcheidden zij zich, in de volgende

punten, van die der overige Proteftanten. 1. De Kerk

is eene vergadering van Heiligen , en houdt op te

beftaan,- zoodra er geene ftrenge Kerketucht in ge-

oefend wordr, II. De eed is ongeoorloofil , en den

Christenen verboden. lil. Ware Christenen (laat

het niet vrij , tot den krijgsdienst het zwaard aan-

tegorden: want het woord van God is bun eenigst

wa-
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wapentuig. IV. De wraak is den Christenen insge- na C. G;

lijks verboden. V. De Wereldlijke Overheid is eene J^^r^S*/»

allernuttigfte inrigting van God, welke wij eerbiedi- ,__^

'

gen , waaraan wij gehoorzaam zijn , en waar voor wij

bidden moeten. Doch Christenen , die der wereld

behooren aftefterven, betaamt het niet, nanr eeni-

gen post van het lands- of ftadsbeftuur te ftaan.

VI. De echtlcheiding mag niet anders, dan wegens

overfpel ,
plaats grijpen. VII. De voetwasfching is

eene noodzakelijke plegtigheid, naardien christus

zelf daarvan een voorbeeld gegeven heeft. VlII.

Het eeuwige woord van God is in de volheid des

tijds , door den Heiligen Geest , in de Maagd ma-

RiA , zonder dat z'ii eenen man bekend had , mensch

geworden, en is alzoo het vleesch des Zaligmakers

door de fcheppende almagt van den Heiligen Geest

voortgekomen. Geene Geloofsbelijdenis, waarin de-

ze en de overige leerpunten worden gevonden, is

er onder de Doopsgezinden bekend geweest , voor

het jaar 158 1. Toen werd er ééne vervaardigd door

de twee Waterlandfche Leeraaren , jan ries en

LUBBERT GERRiTS (*). Meer andere belijdenisfen

verfchenen daarna in het licht; als de Vriefche ten

ja-

(*) Dezelve worde geheel gevonden in bet werk van

H. SCHIJN, Hifteria Mennonitarum p. 172-228. Zij is

ook dikwerf in druk uitgegeven, als, onder anderen,

van piF.TER joHANNEs, Predikant te Wormerveer^ ten

jare 1686, met bijgevoegde aanmerkingen, en met eene

voorrede van engele arends van dooregeest, Predi-

kant in de Ryp, ten jare 17 t6.

• N 3
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Bt C. G. jare 1617, de Hoogduitfche of jan centsens be-

|^j"|'^" lijdenis ten jare 1Ó30, de Vlasmfciie belijdenisfen

,

w. . drie in getal, als ééne, gefteld door jakob outer-

MAN , ten jare 1626 , ééne te Amfterclam , overge-

geven aan de Regering, ten jare 1627, onder den

naam van het Olijftakje^ en ééne, door adriaan

KORNELisz, te Dordrecht vervaardigd ten jare 1632.

Hun ze- Uit deze geloofsbelijdenisfen , waaraan het gedrag

ïlaan
^ ^^^ Doopsgezinden , over het geheel ^ beantwoord-

de, leerde men van lieverlede deze menfchen ken-

nen, als eene Proteftanifche gezindte, van welke dé

Staat geene de minde onheilen te duchten had, eri

even daarom niet minder beminnenswaardig , dan

hare Broeders de Lutherfchen, Hun voorbeeldig,

deugdzaam, levensgedrag, veradeld door eenen on-

vermoeiden ijver voor hunne huisfelijke belangen ,

die hen alzoo voor het algemeene welzijn des lands

nuttig deed worden , was zoo in het oog loopend

,

dat men hen, niet onderfcheidende van de zoo veel

onrust verwekt hebbende Wederdoopers , opzettelijk

blind moest willen zijn. Hier te lande altoos ver-

fpreidde zich met den tijd uit hunne gemeenfchap eene

aangename geur van Christelijke Godzaligheid en bur-

gerlijke welwillendheid. Dit ook ondervond willem

'de eerfte , dien zij , ten jare 157a , toen 's lands

fchatkist was uitgeput, ter bevordering van deszelfs

edel doel , in den ontgonnen oorlog tegen Spanje ,

eene annzienlijke fom gelds , door de handen van

twee hunner Leeraaren , pieter willems boom-

isAARD en DIRK JANS KORTENBOSCH , in het le-

ger bij Roermonde toereikten. Het gevolg hier van

was 5
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was , dat de Vorst het zich , met genoegen , tot na C. G,

een' plist maakte, om hen onder zijne magtige J^"^5i7-
^ ^ ° cot 15S2.

befcherraing te nemen. De fprekendfte bewijzen
,

daarvan ondervonden zij ten jare 1577, toen zij

te Middelburg , in Zeeland , zeer ontrust werden

,

wijl zij , overeenkomdig hunne belijdenis , den ge-

wonen burgereed weigerden afteleggen , niettegen-

ftaande zij verklaarden , dat hun eenvoudig Ja ! ea

Neen ! hun even fterk verbond , als den anderen

Pfoteftanten een eed. Maar de krachtige voor-

fpraak des gemelden Vorsts ontfloeg hen van het

gene hun door den Magifliraat, met zulk eene ftreng-

heid, was afgevorderd. Ook werden zij door den

Prins aldaar verfchoond van het betrekken der wach-

ten met geweer en wapenen. Van dien tijd af ge-

noten de Doopsgezinden hier te lande openlijk vrij-

heid van geweten en godsdienst. Deze vrijheid

evenwel werd eerst door 'slands Staten plegiiglijk'

bekrachtigd, ten jare 1626, na dat zij de boven-

vermelde geloofsbelijdenis , door jakob outêrman

opgefteld, hadden ingeleverd. Sedert dien tijd heb-

ben zij zich, gelijk naar waarheid schröckh van

hen berigt, tot eene Christelijke gemeenfchap van

menfchen gevormd , die den Staat zijn getrouw ge-

bleven , doorgaans zeer befcheiden in hun gedrag wa-

ren , en rijk zijn geworden door den koophandel ().

De-

(*) Zie 's mans a. w. V Deel, BI. 4(^1. Vergelijk

wijders brandts Hift. der Reformatie, I Deel, Btedz.

525, 526, 586-58P, 609.
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m C. G. Deze gemeenfchap der Doopsgezinden had zich

Jaansr? wijders, van de vroegfte tijden af, federt de Her-
tot 1552 ,

.J J 7

vorming, met alleen aan den Nedcrrhyn en in Ne-
Berigt derfakfen , maar door geheel Duitschland , even

Doopsee ^^^ ^'^ ^^^"^ ^^ '^"^^
' ^^^ ^^"^ ^'^S"- vereerenswaar-

2!ndeii in dige gezindheid geopenbaard. Reeds ten jare \^\%

kod'^'^'^
bevond zich een groot aantal in de Oostenrijkfche

landen; doch tnoesten zij allen in het lot van hun-

ne overige Protedantlche Broederen deelen. Zij wer-

den door FERDINAND den eerften , onder de flreng-

fte bedreigingen, uit het rijk gedreven. Ook deze

Vorst fchijnt hen , in zijne denkbeelden , met de

oproerzuchtige Wederdoopers van Nederduitsch-

land verward te hebben. Met eenen langzamen

tred vervolgens weder over de grenzen geflapt

zijnde , hadden zij er ten Jare i5oi reeds zich

niet alleen wijd en zijd gevestigd , maar door

nijverheid vele vaste bezittingen verworven , en

bij het gelukkig drijven van eerlijke handterin-

gen veel gelds gewonnen. En nu moesten zij , uit

dien hoofde , veel onaangenaams verduren. Het

volk, nsijverig op hunnen voorfpoed , rustte niet,

voor dat het, zoo door aanhoudende beden, als

door hevige klagten, van ^t\\ Keizer verkreeg, dat

deze, bii eene bedreiging van de flrafFe des doods,

den Doopsgezinden andermaal beval , om binnen

den tijd van drie maanden de Oostenrijkfche Staten

te ruimen. Na verloop van weinige jaren werden

2ij er echter weder door de vingeren gezien. In

Moravie altoos waren zij ten jare 1607 zoo tal-

rijk , dat de menigte op vele duizenden begroot

werd.
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weid. Waarfcbiinlijk hebben zij zich bier in de a? C. G.

hoofdzaak ^eer wel kunnen vereenisen met de Mo I«"ï5'7»
cot 155a»

ravifche broederen , van welke hiervoor (*) met
.

lof «ewaagd is geworden. Zij hadden er hunne

jaarliikfche Kerkvergaderingen , en fchijnen vrijheden

genoten te hebben, dia hun voormaals niet waren

venxund geweest. Eerlijk in den wandel zijnde ,

hadden zij er het vertrouwen der Landheéren dier-

nare gewonnen , dat fommigeii van dezen niet

fchroomden denzelven het beüuur over hunne goe-

deren in handen te geven. Naar gegronde befchei-

den wordt verhaald, dat zij ten jare 1618 in dat

land bijkans zeventig duizend zielen fterk zijn ge-

weest. In vervolg van tijd zijn ze er echter weder

verdreven , hebbende velen van hen zich toen in

Zevenbergen met de woning nedergezet. Ook heb-

ben zy zich te dien tijde in andere oorden van

Duitschland opgehouden. Aanzienlijk waren , bij

voorbeeld, hunne gemeenten in den Elfas ^ waar,

ten jare 1660 , door zes Leeraars , nevens zeven

Ouderlingen en Diakenen, plegtiglijk onderteekend is

de gemelde Dordtrechtfche geloofsbelijdenis van het

jaar 1632. Hier leven zij nog zeer gelukkig; zij zijn

er de eer des lands , in zedelijkheid boven anderen

uitmuntende (f). Aan de Oostzee, voornamelijk

in en om Dantzig , waren er insgelijks vele Doops-

gezinden. Minder talrijk waren zij in Polen, wer-

waarts flechts eenige weinigen zich begeven had-

den,

(*) Zie in dit deel bl. 34-5o«

(f) Zie scHRÖCKHs a. w. V. deel, bl. 464, 455.
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na C. G. den , en waar hunne nfKomelingen nog zijn.

Jaari5i7 j^ Zwitferland , waar zij Doopers genoemd wer-
tot 1 553. , j , . .

- den, was mede hunne gemeenichap met zeer groot;

InZvvit- en deze had met den geweldigften wederftand der

• overheid fteeds te worftelen , als welke hare oogen

floot voor het godvruchtig gedrag, waarin zij voor-

beelden voor anderen waren. Schoon ja de Over-

heid hetzelve Ibras niet fcheen te v/\\\tn misken-

nen , bleef zij nogtans tegen deze brave menfchen

ingenomen , eenigUjk , om dat zij door hunne deugd

vele vromen uit de gemeenfchap der Hervormde Kerke

tot de hare deden overtreden. Dit blijkt genoegzaam

uit een bevel der Overheid van Bern^ tegen de Doo-

pers uitgevaardigd ten jare 1585 (). Eer dierge-

lijk bevel , dat de regering van Zurick in het jaar

1612 tegen hen liet uitgaan, was vol klagten over

de onzedelijkheid van vele Hervormden , welke aan-

leiding gaf, dat de gezindte der Doopers flaêg aan-

groeide C t )• Alle mogelijke , zoo zachte als (Iren-

ge , middelen werden vervolgens in het werk ge-

fteld , de eerden door de geestelijkheid der Her-

vormden , de anderen door de Magiftraten , om de

Doopers in den fchoot der algemeene Volkskerk te

verzamelen, maar met eenen vruchteloozen uitflag.

Nog lang naderhand zijn zij door zware godsdienst-

vervolgingen gedrukt geworden.

Niet

(*) Vid. OTTH Ann. Anab. en verg. schröckhs

a. w. V deel. bl. 463.

(f) Vid. OTTii, /. /. 307.
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Niet minder hard viel den Doopsc;e7,inden de be- na C. G.

handeling van het Rijksbefluur in Engeland, waar jaarisi?.

zij zich in het begin der viifiiende eeuw gevestigd \
hadden , maar geheel in het donkere fchuil hielden. In Enge-

Ais behoorende tot de gemeenfchap der PFaldenzen, ^" '

waren zij door de hitte der vervolging van het vas-

te land verdreven, en van aard te fchroomvalligjOm

met hunne gevoelens voor den dag te komen. Zij

vereenigden zich echter in het flille met de op dit

eiland zich bevindende IViklevieten , of aanhangers

van den vermaarden wiklef , die ten jare 1387 ge-

ftorvcn was. Met dezen waren zij in de Gods-

dienstleer vrij eensgezind. Bij de Hervorming der

Kerk groeide beider gemeenfchap zeer fterk aan door

de overkomst van vele, uit ons vaderland gevkigte.

Doopsgezinden , met welken zij aldaar den naam

van Baptisten aannamen. Onder de gemelde Doops-

gezinden , die van het vaste land derwaarts waren

overgeltoken , hadden zich vermengd, eenige op-

roerzieke Sakjifche en Nederlandfche Wederdoopers

,

die in Engeland nu ook vrij wat beweging zochten

te verwekken, maar van de Baptisten in het alge-

meen met den grootften afkeer naar verdiende be-

handeld werden. Dezen leefden niet alleen als ftille

burgers , die der Overheid gehoorzaamheid bewe-

zen , maar ook , als ware Christenen , die het er

op gezet hadden, om God, in geest en waarheid,

te dienen, naar de voorfchriften des Heilands. En

nogtans werden zij , met vele anderen , die , meer

naar luthers denkwijze, de nieuwe leer toonden

toegedaan te zijn, onder het bewind van hendrik

den
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na C. G. (ien ochtflen ^ te vuur en te zwaard allervreesfelijkst

jaari5i7 vervolgd. Na dat vervolgens ten jare 1561 de

, ,

^
' Hervorming der Kerke in Engeland^ onder Koning-

in ELIZABETH, volkomen haar beflag had gekregen,

terwijl de Baptisten zich nog verborgen moesten

houden, werden er, in het jaar 1575, bij gelegen-

heid, dat er eene, daar toen gehoudene, vergade-

ring van Nederlandfche Doopsgezinden ontdekt was

geworden , zeven en twintig gevangen genomen

,

van welke twee de ftraf des vuurs ondergingen , en

de overigen als ballingen het Rijk moesten verlaten.

En niet lang daarna werden alle Baptisten uit

Engeland verdreven. Velen begaven zich naar

Holland , waar zij gedeeltelijk gingen wonen te

Amjlerdam , gedeeltelijk te Leyden , terwijl eeni-

gen zich in hun vaderland onder de Puriteinen

verborgen.

Deleer Deze Engelfche Baptisten waren, ten aanzien van

laatllï^
de Leer des Doops, geheel éénsdenkend met de

Doopsgezinden op het vaste land. Maar dit was

het meest al. Wat het eedzweren , het oorlog voe-

ren, het bedienen van het overheidsambt enz. be-

treft, hieromtrent maakten zij geene de minfle zwa-

righeid. Leerflukken evenwel van minder gewigt

hadden zij in hunne belijdenis met de oude Doops-

gezinden gemeen , als daar was dat , nopens den

oorfprong van 'sHeilands ligchaam, enz. Dan al

fpoedig hebben zich onder hen gevoelens gevestigd,

die bij de oude Doopsgezinden niet gangbaar wa-

ren, zelfs van dezen met kracht betwist werden.

Zij befchouwden, namelijk, het verbod, door de

Apos-
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Apostelen gegeven , wegens de onthouding van het na C. G,

bloed en van het vcrrtikte , voor eene wet, welke Jaar» 517*

in alle eeuwen der Kerke behoorde ftand te huu-
_

'

den. — Zij geloofden, dat de ziel, van het oogtn-

blik af dat het ligchaam fterfr, tot de opflianding

ten jongften dage , in eenen ftaat van gevoelloosheid

blLjfr. — Zij beweerden , dat het laatlle Oliefel bii

ftervenden hoogstnuttig en noodig zij. Al vroeg

fchijnen er zich, onder deze Baptisten, ook eenige

TJnitarisfen gemengd te hebben. Dit heeft mede

aanleiding gegeven, dat zij vervolgens onderfcheiden

zijn geworden in algemeene en bijzondere Baptisten;

gelijk hierna door ons breedcr zal worden aange-

toond. Hun Kerkbeftuur is niet omflagtig, maar

eenvoudig. Zij hebben, als Opzieners der Kerke,

hunne Bisfchoppen, door hen Engelen, afgezanten

of boden der Kerke genoemd, hunne Oudften of

Ouderlingen en Diakenen.

Gelijk, tusfchen de Wederdoopers en de Doops- Berigtvaa

gezinden in, het naast aan de Wederdoopers kwa- j!^^^°^^"

men de Davidjoristen ^ zoo mogen, in dezelfde be-

trekking , daarentegen als meer verwant met de

Doopsgezinden befchouwd worden de Familisten^

Deze, al vroeg zich in de Proteflantfche Kerk op-

geworpen hebbende, fekte noemde zich de Familie

der Liefde^ Familia Cariiatis, Van daar hun naam

Familisten. De Stichter dezer fecte, of de Vader

van dit huisge^^in was hendiuk nikolaas , uit

Munjier^ in Westfalen^ herkomftig, die zich, on-

geveer het jaar 1550, hier in ons vaderland, Kt/lm-

fier-
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naC cy^^^^-^w» ophoudende (*) , een genootfchap van af-

Jaari5i7. gezonderde Christenen ftichtte, waarvan een groot

_
' deel zich vervolgens in Engeland toen gevestigd

heeft. Men zegt wel, dat hij een vriend is gev;eest

van D/wiD JORIS , met wien hij zich in gevoelens

vereenigde. Dan , wijl men de geloofsleer dezer

fekte dient te beoordeelen uit hare belijdenis , zoo

zoude hieruit, in alle opzigten, daarvan het tegen-

deel mogen worden opgemaakt. Ten jare 1575 Ie»

verden zij aan Koningin elizabeth eene belijderjis

over, met oogmerk, om zich tegen aanklagten te ver-

dedigen, waardoor zij, als in hunnen aard volkomen

gelijk aan de toen ontdekte Doopsgezinden , welke

men voor Wederdoopers hield , met de zwartfte

kleuren werden afgemaaid. Uit deze belijdenis (f)

leert men hen kennen als Proteflaiiten , die , in ge-

voelens , van de toen in Engeland de overhand hou-

dende Kerk niet of weinig verfchilden. Het ftaat

echter te betwijfelen , of zij in deze belijdenis niet

wel de ware geloofsbegrippen van hunne gemeen-

fchap op de meest mogelijke wijze verbloemd heb-

ben.

(*) Hier te InnJe hnd hij eenigen omgang met den

vermaarden d. v. coornhert, doch die deszelfs misbe-

grippen, met weinig moeite, hem ter berchaming,weder-

legde. Zie brandts Illfl. der Rcf. l Deel, Bi. i8f.i8;).

(f) Dezelve is te vinden bij een ander gefchrift, dat

ten jare 165Ö op nieuw in het Hoogduitsch verfcheen,

op.der den titel van : }Fiederholung des glanbem der gut*

willigen in Engeland ^ gênant die familie der liebe.
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ben. Immers in de,doorHENDRiK nikolaas zdven, na C. Gi

reeds ten jare 1549, uitgegeven fchriften (*) werden JaanS^Z»

j ,. „ tot 155a.
gevoelens gevonden, die allerongerijmst waren, en, ___
gelijk VAN MOSHEiM, niet grond, a;inmerkt (f), voor-

namelijk hunnen oorfprong gehad hebben in 's mans

gebrek aan gezond ver(!and en opgeklaarde kunde,

liij was een geestdriftige dweeper , die zich ver-

beeldde van God gezonden te zijn , om de gemeente

der ware gelovenden tot hooger doel opteleiden , dan

zij tot nog toe gekend had. Als zoodanig een bo-

de des hemels betuigde hij in last te hebben , om

hel menschdom te verkondigen , dat het wezen van

den Godsdienst beftond in een gevoel der Godde-

lijke liefde. Naar zijn begrip waren alle andere ftel-

lingen van de Godsdienstleer, ook die tot den Eer-

dienst betrekking hadden, van weinig belang. Het

ware fcb^er om het even, hoe men er over dacht,

indien het hart flechts brandde van heilig vuur der

liefde. Zijn genootfchap gaf hij uit dien hoofde

voor, te beftaan uit volmaakte, als het ware, ver^

godde/ijkte, menfchen, die, door den zachten band

der liefde aan eikanderen geftrengeld, in reine on-

fchuld leefden. Gelijk het altijd gaat, zoo ook werd

dit gevoelen van fommigen hunner over alles heen

ge-

(*) Deze fchriften zijn: Revelatio Dei, of God en

zijne grootc voorzegging; — de voorzegging van den

geest der liefde; — eene Inleiding tot het heilige ver-

ftand van den fpiegel der gerechtigheid ; — eene Blijde

icodfchap des rijks van God en Christus ,• en meer andereu.

(t) In zijne Kerk, Gefch. VII Beel^ Bladz. 291, 292.
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na C. G gedreven. Er waren, die zich niet ontzagen te be-

Jaansi/ lijden, God zelf te zijn. Dit was het misbruik,

,

' dat hunne onnozele dweeperij van de leer der fekte

maakte. Aangaande den Doop hielden zij ftaande,

dat deze aan niemand voor zijn dertigfte Jaar be-

diend moge worden. In het jaar 1555 traden er

eenige Doopsgezinden tot deze gemeenfchap der Fa-

milisten over. Het beftaan van dit genootfchap is

nogtans niet lang van duur geweest. Na het mid-

den der zeventiende eeuw was het reeds geheel ver-

dwenen in andere Godsdienftige gemeenfchappen ,

zoo in Engeland^ als hier ie lande.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

^fititrinitarisfen , Socinianen , enz.

Inleiding. Jjij het verlaten der Roomsch - Katholieke Kerk was

de gang van allen , die het fpoor van den ecrlien

Hervormer luther volgden, gelijk wij gezien heb-

ben, niet dezelfde, en, langs onderfcheidene wegen,

van allen ook niet even geregeld. Niet flechts ver-

deelden zij zich al fpoedig in bijzondere genoot-

fchappen, maar ook waren zij onderfcheiden in het

vasthouden aan verftandelijke beginfelen , waardoor

de grondaanleg van elk genootfchap bijzonderlijk ge-

wijzigd werd. De Wederdoopers, ook oorfpronke-

lik de Doopsgezinden , zagen wij , waren geene

voorftanders van de beoefening der wetenfchappen.

Bij
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Bij de eerflen ontftond zulks uit losheid van zin , na C. G.

uit onbefciüiafdheid van aard , uit flechtheid van Jaansir»

hart, en ongebondenheid van gedrag. Het waren

meestendeels lieden uit de laagfte volksklasfe. Van

het toenmalig geflacht der Nederduitfche natie waren

zij de hef en de droesfeoi. Bij de Doopsgezinden

daarentegen was zulks uit eene gansch andere bron

herkomflig. De grondflagen van hunne gemeenfchap

waren reeds gelegd in die tijden, toen de Christe-

lijke Kerk, ten aanzien van hare leer en dienst, nog

onbedorven was. Hunne Voorvaders, de Walden-

zen, hadden zich altijd , zoo door reinheid van ge-

loofsbegrippen, als door eenvoudigheid van Gods-

dienst , op eene bijzondere wijze , onderfcheiden.

Uit dien hoofde ftonden de, naar hunne gedachte,'

betere inzigten, noch geheel noch ten deele in ver-

band met het heldere licht , dat zich , in de vijf-

tiende en zestiende eeuw, over de ftudie der weten-

fchappen , voornamelijk der oude Letterkunde van

de Grieken en Romeinen , verbreidde. Grondige ken-

nis der Godsdienstleer was van ouds algemeen on-

der hen aangekweekt , en door hun gezond verftand,

zonder grove misbegrippen , bewaard gebleven. Van

de beoefening der wetenfchappen hadden zij in de

middeneeuwen zelfs vele fchadelijke gevolgen gezien

in de opkomst van eene twistzieke Schoolgeleerd-

heid, waardoor de waarheid niet zelden verdonkerd

en vervalscht was geworden. Het nut, dat anders

de beoefening der wetenfchappen aanbragt , hierte-

gen in de fchaal des onderzoeks overleggende, ver-

beeldden zij zich, dat hetzelve in zwaarte niet kon

Herv. IV. ü we-
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rtó C. G. wegen tegen het nadeel , hetwelk er reeds uit op^^

Jaan5i7 rees. Dus rtdekavelden de Doopsgezinden zeer v<;r-

lot 1 's *^ 2

^
keerdelijk. Immers zij hadden behooren in beden-

king te nemen , dat altoos , nu de beoefening der

wetenfchappen met de hervorming der Kerke weder

opvvakkerde , hoe men in allen geval er ook over vvil.

de oordeelen , de eene met de andere , hand aan hand

,

gepaard ging , en beiden door deze vereeniging eene

vastheid kregen, welke derzelver invloed op het ge-

luk des menschdoois meer algemeen deed worden.

Uit dat oogpunt werd de zaak van eerften af aan

befchouwd niet alleen van de volgers van lutiier,

maar inzonderheid ook van die, in het werk der

Hervorming mede bezig zijnde, Onroomfchen, welke

lusfchen de Doopsgezinden en Lutherfchen ftaande,

in meer dan één opzigt, het naast aan de eerflen

kwamen, en onder den naam van Antitrinitarisfen

zijn bekend geworden. Zelfs uit de geraeenfchap der

Doopsgezinden waren dezen zoo het fchijnt opgeko-

men, daarin van hunne overige broederen geheel af-

wijkende, dat zij aan het licht, hetwelk de ftudie der

Vi^etenfchappen verfpreidde , eene te groote kracht

toefchreven. Dit ging zoo verre, dat zij, het gene

de wijze God ons in den Bijbel van zich zelven, als

den oneindigen en onbegrijpelijken
,
geopenbaard had,

aan den feilbaren toetsfteen der eindige menfchelijke

wijsheid beproeven en met hunne rede begrijpen wil-

den. Zij gaven alzoo mede een fterk bewijs van die

dikwerf, op gronden van ervaring gemaakte , waarne-

ming, dat men het eene uiterfte vermijdende ligtelijk

tot het andere overflaat, en den middenweg dan uit

het oog verliest. Zoo-
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Zoodra de Hervorming der Kerke doorbrak, fchijnt ni C. G,

reeds dit zwak bij dezen en genen heimelijk gehuisvest Jsar'SiZ»

te hebben. Te dien tijde altoos deden er zich, onder __««*
de Doopsgezinden, eenigen op, die bij de onder- Berigt

fcheidene leerftukken, door de Schoolgeleerdheid der ^^" ^^'

middeneeuwen verdonkerd , ook rekenden het gewig- hetzer.

tig leerfluk aangaande God, den Vader, den Zoon

en den Heiligen Geest. Onder dezen v;erden geteld

MARTiNus BORRHAUS , ook CELLARius geheten,

en LUDOvicus hetzer. Beide waren zij geleerde

mannen , zeer bedreven ook in de Hebreeuwfche

,

Chaldeeuwfche en Syrifche Talen , gelijk uit hunne

,

door den druk gemeen gemaakte , fchriften , over-

tuigend kan bewezen worden. Niet zonder grond

wordt EOgtansvan velen getwijfeld , of welBORRHAUs

het gemelde leerftuk , zoo als het van de Christelijke

Kerk in het algemeen geloofd werd , betwist heb-

be (*}. Dan, zeker gaat het, dat hetzer hetzel-

ve geheel verworpen heefr. En, in die betrekking,

mag

(*) sANDius telt, in zijne Bi/^/. Antifr. p. 15, i5,

BORRHAUS, zonder er aan te twijfelen, onder de Anti-

trinitnrisfen. Dan uit het gene, waarmede hij zijne mee-

ning ftsaft, komt het mij voor, dat men er alzoo even

zeer erasmus, zwinglius , en andere Hervormers toe-

brengen kan. Ik fchort dus liefst mijn oordeel op, te

meer, daar sandius, zelf een Antitrinitaris zijnde, mij

toefchijnt zijn best gedaan te hebben, om het getal der

geleerden van zijnen aanhang grooter te doen worden,

dan het was. Onder de Roomsch - Katholiek-en hebben

hetzelfde gedaan possevinus, coccius, spondaisus enz.

O 2 de
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Ra'C. G, mag hij befchouwd worden als de (lichter van het

Jaarifi/. genootfchap der ^ntitrinitarisCen onder de Proies^
to: 1552.

° '^ J

^ tanten. Hij was geboortig uit J^eyeren. In Zwit-

ferland was hij eerst Kapellaan der Roomsch- Ka-

tholieke Kerk te Wadenfchweil , en naderhand Pries-

ter te Zurich. Bij den aanvang van het werk der

Hervorming vereenigde hii zich ftraks met deszelfs

bevorderaars, en onderfteunde hetzelve met kracht.

Inmiddels trad hij over tot de Moravifche Doopsge-

zinden , doch liet zich welhaast kennen als een' on-

gemeen driftig man, die van den zachten geest zij-

ner broederen , welker gemeenfchap hij gekozen had

,

vervreemd was^ Ook. uit dien hoofde kreeg hij , in

het bijzonder, een veel geruchts wekkend verfchil met:-

den grooten Hervormer der Zwitferfche \s.trk zwing-

Lius, doch werd met denzelven weder bevredigd.

Hij was een zeer geleerd man , niet alleen , gelijk wij

ftraks meldden , in de Oosterfche , maar ook in de oude

Westerfche, indeGriekfche. en Latijnfche Letterkunde,

door en door ervaren, en een man, daarenboven, ge-

lijk men thans fpreekt, van fijn oordeel en kiefchen

fmaak. Als zoodanig geviel hij aan zwinglius en des-

zelfs medearbeiders in de Hervorming. Maar ook was

hij een man, wiens geestdrift, om uit den fchat zij-

ner

de voornaamfle Hervormers onder de AntitrinitarisfeQ

rangfchikkende, met geen ander oogmerk, dan om hen

zoo zwart, als hem maar mogelijk ware, te kleuren.

Zelfs heeft, onder deLutherfchen,PELARGUs geene zwa-

righeid gevonden, om kalvijn voor een' Ariaan te ver-

klaren.
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ner verkregen wijsheid veel nieuws voortedragen , na C. G,

dat anderen nog niet wisten, alle palen overfchreed. P^^^S^T»
. ,

tot 1552.
Die drift des geestes deed hem de pen in handen __«««

nemen , om tegen de Godheid van den aanbiddens-

waardigen Zaligmaker te fchrijven , en de gronden

dier voor eiken Christen zoo troostvolle leer, met

alle menfchelijke kracht, ware het mogelijk, te kren.

ken. zwiNGLius , welken hij zijn Boek ter beoor-

deeling gaf, zag weldra, dat 's mans kracht in het-

zelve veel fcheen, maar weinig was. Om die reden

achtte hij hetzelve voor het lezend gemeen zeer

fchadeiijk, en bewerkte door zijnen invloed, dat het

noch te Zurich, noch te Bafel gedrukt kon wor-

den. In dit werk beweerde hij, als een openbaar

en volflagen Ariaan., dat de Zoon van God verre

beneden den Vader was, en geheel niet éénswezens

met hem. Altoos dit was zijn gevoelen , waarom

hij onthoofd is, gelijk fommigen fchrijven, te Zu»

rich , doch volgens berigt van anderen te Kon/lans ,

den 4den van Sprokkelmaand des jaars 1529. Zijne

tijdgenooten hebben wel verhaald , dat hij om de

misdaad van onderfcheidene echtbreuken met den

dood geftraft is geworden (*). Dit kan mede tot

verzwaring van zijn vonnis geftrekt hebben; doch

waarlchijnlijk is hij toch wel de eerfte martelaar van

de leer der Antitrinitarisfen geweest. Stervende

be-

(•) Men verhaalt van hem, dat hij de polygamie of

de veehvijverij verdedigde, en zelfs twaalf vrouwen had.

Zie jöCHERS Gelehrten Lexicon , op den naam. Dan hier

yan heb ik voor het overige geen bewijs gevondea,

O3
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na C. G. beleed hij ook nog het begrip der Doopsgezinden $

J«ari5i7. rakende den Doop. van mosheim rangfchikt het-

ZER onder de eerfte volgelingen van t. munt-

ZER (*). Dan dit oordeel is, meen ik, te ftreng.

Hij was geen Wederdooper ^ maar een Doopsgezin-

de (f). Op eene zeer uitmuntende wijze heeft hij

de ichriften van alle de Profeten vertaald, die te

JVorms in het jaar 1527 zijn uitgegeven, voor dat

nog LUTHER. met de overzetting van dezelven ge-

reed was. Ook hierin zijn er vele fporen van te

ontdekken , dat hij een Antitrinitaris was. De

woorden Jef, IX, 5. bij voorbeeld , werden dus

door hem vertaald. „ Een Kind is ons geboren;

een Zoon is ons gegeven; de heerfchappij is op zij?

nen fchouder ; zijn naam is Wonderlijk, Raad,

Sterk , Held , ten allen tijde Vader , Vredevorst

,

enz." (S) Onder de Moravifche Doopsgezinden

had hij eenen vrij aanzienlijken aanhang, welke met

hem , in de gevoelens van arius flaande , de God-

heid van den Zoon loogchende. Dien ten gevolge

geloofde ook dezelve, op voorgang van hetzer,

niet aan de Godheid van den Heil. Geest, als wel-

ken

(*) Zie VAN MosHÈiM ^^r/^. G^y2^/^. VII Beel^ BI. 241,

(f) VAN MosiiEiM trouwens kende ook het onderfcheid

tusfchen de Wederdoopers en Doopsgezinden van dien

tijd niet

(5) Zie over hem sandii Bibliotheca /Intitrinit. pag,

16, 17 BRETiNGERi Mufeum Helvet. T. V. pag. 391,

VI BecU P^S' i°^> 47P' C" scHRöCKHs a. w. V Defl^

madz,. 485-483.
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4{en de eer der aanbidding volftrekt niet toekwam (*). tit C. G.

•Uit andere Godsdienstffezindten , die te dien tijde J"'"'^»?*
/ tot 1 55a.

opkwamen, zag men al gaande weg met weinigen
,

toetreden , die hetzers gevoelen omhelsden , voor-

gevende, de leer van den Godsdienst te willen zui-

veren van alles, wat naar hun oordeel de menfche-

lijke rede wraakte.

Allen nogtans verklaarden zij zich niet, op ge- Van cam-

lijke wijze, nopens het leerftuk van Vader, Zoon p*^"^-

en Geest. Van hetzer verfchilde ten minfte, als

Antitrinitaris , niec weinig in gevoelen johannrs

CAMPANUS , geboortig uit het Gulikfche, Na met

LUTHER, die hem openlijk zijne achting weigerde,

over deze en gene geloofspunten, in het jaar 1529,

te Marburg^ te vergeefs een twistgefprek gezocht

te hebben, maakte hij zich eindelijk, ten jare 1530,

te Niemeck , een ftadjc , niet verre van Witienberg ,

waar hij zich toen ophield, bij den Predikant georg

wriCELius , bekend als een* beftrijder der leer van

Vader, Zoon en Geest, voorgevende, dac niemand"

na den tijd der Apostelen dezelve rigtig verklaard

had. Hij was van gevoelen, dat er in de Godheid

twee perfonen waren. Dit werd nader door hem

dus ontwikkeld. „ De Heilige Geest laert ons in

den Bijbel, dat God eenen Zoon heeft, doch zoo,

dat, gelijk man en vrouw één vleesch, één lig-

chaam en één wezen zijn, fchoon zij twee pcrfonen

uitmaken , even dus God de Vader en Zoon , hoe

zeer

(*) f^id sANDii Nucleui Hist, Eccl. p. 424. Zie ook

VAN MOSHEiMS 3. w. VII Deel, BI. 321.

O4
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na C. G. zeer twee oiiderfcheidene perfonen , echter flechta

-Jaari5i7. ^(<ne zelfllandigheid en één wezen zijn." Den Hei-

r ligen Geest hield hij niet voor een' Goddelijken per-

foon, maar voor het wezen, de natuur en de wer-

king des Vaders en Zoons. Op grond van dit ge-

voelen , of liever om aan hetzelve meer grond te ge-

ven, verwierp hij, op het gezag van erasmus, de

echtheid der plaatfe i j^oh. V, 7. Bijzonder waren

zijne gevoelens van Christus, als den beloofden

Verlosfer der menfchcn. Hij beweerde , dat deze

wel voor de Schepping uit de zelfltandigheid zijns

Vaders gegenereerd ware geworden , maar toch

werkelijk een begin hadde gehad. Intusfchen meen-

de hij dit ook zoo te kunnen verklaren, dat chris-,

Tus van eeuwigheid gegenereerd ware geworden,

om dat er voor de Schepping geen tijd was ge-

weest. Hij ware, als zoodanig, de ambtman, de

onderheer en de dienaar des Vaders, bij de Schep-

ping en andere goddelijke werken geweest ( * }•

wicELius , welken wij ftraks genoemd hebben,

werd , door dezen campanus , in verdenking van

hetzelfde gevoelen , en in groot gevaar gebragt.

Beiden moesten zij de vlugt nemen, wicelius

fchiint, bq den aanvang der Hervorming , waaraan

bij hartelijk deel nam, fchoon een vriend van lu-

THER,

(*) Deze gevoelens heefc campanus ontwikkeld ia

een werk, ten jare 1532 uitgekomen, onder den titel?

Cottlicher uvd heiliger fchrift , vor vielen jahrcn ver-

dunkclt , und durch unheilfaine lehre und lehrer aüf

Cattes zulasfuHg verfinftert ^ Refiitution uud Besferungs •
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THER , nogtans de^i aanhang der Doopsgezinden na C. G.

zeer toegedaan geweest te zijn. Het ftaat derhalve faarisi?»

, , j . , ,
• tot 155a.

te denken, dat ook campanus denzelven niet on- ____
genegen geweest zij. wicelius eindelijk was zeer

onftandvastig in zijne belijdenis. Na zijne vlugt

uit Niemcck trad hij weder tot de gemeenfchap der

Roomsch Katholieke Kerk over, en fchreef veel te-

gen de Lutherfchen. Zijn hoofddoel, zegt men,

was toen vooral de fcheuring , door de Hervorming

veroorzaakt , weder te heelen ( * ).

Middelerwijl groeide de aanhang der Antitrinita- VansEn-

risfen in uitgebreidheid , als mede in zulk eene
^'^^us.

kracht aan, dat de naauwelijks gevestigde gemeen-

fchap der Proteftanten door geene geringe bekom-

meringen ontrust werd, van ftraks een groot deel

harer leden fchipbreuk te zullen zien lijden aan het

geloof. Inzonderheid vermeerderde die vrees, na

dat onder de Antitrinitarisfen met eenen koenen

ftap was opgetreden een Spaansch geleerde miguel

SERVETO , doorgaans bij de gefchiedfchrijvers ge-

noemd MiCHAÖL SERVETUS, geboren in het jaar

1509. Het fpoor zijns vaders , die Notaris te Vil-

la Nueva , in Arragoni'è , was , volgende , legde hij

zich te Touloufe, in Frankryk^ op de regtsgeleerd-

heid

(*) Men zie verder over hem sandii Bibl. Antitr,

p. 17. en VAN MOSiiEiMS a, w. Deel VII. BI. 32, waar

evenwel het gevoelen van campanus zeer verkeerdelijk,

half Ariaansch , half Sabelliaansch , wordt opgegeven.

SCHRÖCKH kende hetzelve beter, in zijn a. w. Deei

V. BI. 48S-419.

Os
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na C. G. heid toe. Dan , daar de Hervorming der Kerke

,

Ja«ri5i7. (j^Qf luther begonnen , te dien tijde , door ee-
tOt 1552

o 7 J ? B

,
heel Europa heen , de aandacht inzonderheid der

ftudielievenden tot zich trok , werd ook hij hier-

door opgewekt , om met vlijt den Bijbel te lezen

,

zich in de hebreeuwfche en griekfche taalkunde te

oefenen , de fchriften der Kerkvaderen te raadple-

gen, en de godgeleerdheid in haren omvang gron-

diglijk te leeren verdaan. Dit doende , meende hij

er zich van overtuigd te moeten houden , dat de

ijverige Hervormers vele geloofsrtukken nog niet

regt gevat hadden , en te dien opzigte nog in

het donkere verkeerden. Gedreven , zoo als wij

mogen denken, door liefde voor de waarheid, maar.

daarenboven aangeblazen door eene niet wel geplaatfte

eerzucht, kwam het bij hem op, om zich tot

een' gansch anderen Hervormer der Kerke, dan

LUTHER was , op te werpen. Met dat oogmerk

trok hij, ten jare 1530, van Touloufe^ waar het

wegens de ftrengfte vervolging niet raadzaam was,

iets van dien aard te ondernemen , naar Bafel , in

Zwitferhnd, waar hij zich bij den beroemden oe-

tOLAMPADius vervoegde en onderfcheidene gefprek-

ken met hem hield. Van dezen , gelijk van de

overige Hervormers , verfchilde hij , voornamelijk

,

ten aanzien van de leer nopens God, den Vader,

Zoon en Geest , maar wist zijne ware gevoelens

zeer bedektelijk voor te dragen, van lieverlede, naar

het fchijnt , dezelven hebbende willen ontzwachte-

}ct!. Zie hier zijne belijdenis, aan oecolampadiüs

gedaan. „Er is één eenig , almagtig , volkoiren

een-
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«envoucMg God , op geenerlei wijze zamengefteld , ia C. G,

die door zijn Woord en den heilie;en Geest , alles
[^^''^isiz.

^ ' COC issa.
heefc gefchapen en bevestigd. Want hij fprak en ,

het was er; hij gebood en het ftond er. Er is ook

één Heer jesus christüs, Gods Zoon, geboren

door het eeuwige Woord des Vaders , die ons van

God gedeld is tot een* ZaHgmaker. Op zijne voor-

fpraak, om dat hij den Vader gebeden heeft, wordt

ons de Heilige Geest, door de bediening der Enge-

len , medegedeeld. En gelijk wij Gods eer en

magt, in alle zijne werken, prijzen, danken en ver-

heerlijken , zoo worden wij dan ook gedoopt in

den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen

Geestes." oecolampadius, onder de dubbelzinni-

ge uitdrukkingen van servetüs genoeg deszelfs

ware meening ontdekkende, verfoeide dezelve, als

naar zijne betuiging, meer Joodsch, dan Christe-

lijk (*). Bij dezen Hervormer dus geen' ingang

gevonden hebbende, begaf zich servetüs naar Hu'

genau^ 'm den Elfas , waar hij het ten jare 1531

waagde met zijne begrippen openlijk voor den dag

te treden in een toen gedrukt boek, dat den titel

had. De Trinitatis erroribus Libri feptem; dat is

zeven boeken over de dwalingen in de drie'èenheid (f).

Na de lezing dezes werks waren de gemoederen zoo

Duit-

(*) Zie de Historie van m. servetüs , verdedigd

door H. VAN ALWOERDEN , tc Uelmjlad , onder van

MosHEiM, ten jare 1727; bl. 15-17.

( t ) Dit werk is in het Nederlandsch vertaald door

B.. viTELLius , en ais zoodanig uitgekomen ten jare 1Ö20.
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na C. G Duitfche als der Zwitferfche Godgeleerden , door

Jaarisi7. heilig vuur van gramftorigen ijver, als in vlam ge-
tot 1552.

<-> o j 7 c

f- zet, te fterker nog, daar het hun ras van alle zij-

den bleek, dat vele ongeletterden, gretig naar nieu-

wigheden , de gevoelens van servetus omhelsden

,

alfciioon zij die geheel niet begrepen, bucerüs,

anders van zachten aard , vergat ten eenen maal

zich zelf, door openlijk van den predikftoel te

Straatsburg een' man , die voor de Kerke zoo ge-

vaarlijk was, waardig te verklaren, dat hem door

beuls handen het ingewand uit het lijf gehaald , en

hetzelve gevierendeeld vvierd (*). luther , die

SERVETUS voor een waanwijzen man hield, wiens

groote geleerdheid door geen gezond oordeel , in

dezen, beftuurd werd, hoe driftig anders van aard,

fchijnthemin het eerst met koelbloedigheid veracht te

hebben , denkende welligt , dat de verllandige zich voor

hem wel wachten zoude. Niet dan voor het jaar 1539,

toen de gevoelens van servetus , bij lieden van

kunde, meer velds begonnen te winnen , telde lu-

ther hem , nevens campanus , onder de vijanden

van het Evangelie , in zijn boekje over de Wet'

heflrijders.

De leer van servetus is in het gemelde werk,

door hem uitgegeven, wel niet zoo duidelijk voor-

gedragen , als anders zijn gewone fchrijfftijl mede-

bragt, maar wij zullen ons best doen, om de hoofd-

fom er van met de vereischte beknoptheid , hier

naauw-

C*) Vid. CALViNi Epht. ad sulcerum , a. 1553
'

misfa; Epistol. i5^> />. -93> 214,



GESCHIEDENIS. 221

naauwkeuriglijk ter neder te (lellen. Zij komt ons na C. G.'

voor deze te zijn. „God is een zeer dénvoudig J^^'^'S^?»

, ,
• j ^/ tot 1552.

wezen. Bij gevolg kunnen er in dat eene wezen
^

geene drie perfonen beftaan. Alles, wat men der-

halve van de eeuwige geboorte van Gods Zoon,

van den uitgang des H. Geestes , en van de veree-

nlging der Goddelijke natuur met de menfchelijke

in den perfoon van christus , onder de Christe'

nen, leert, zijn ijdele vonden van de menfchelijke

inbeelding, christus is een mensch, die in de

H. Schrift alleen daarom Gods Zoon genoemd

wordt, om dat hij van God, op eene bovennatuur-

lijke wijze, in de maagd maria is geboren gewor-

den. God , die de wereld fchlep , om zich aan

eindige redelijke wezens in de wereld regt bekend

te maken , vertoonde zich aan dezen in twee ge-

daanten , waardoor zij Hem konden zien , hooren

en voelen. Die twee gedaanten zijn van Gods we-

zen niet onderfcheiden. Wil men voor het woord

gedaante een ander woord bezigen, als daar is in-

rigting of huishouding (oeconomia} oï foort van

openbaring , of wijze van Goddelijke betrekking ,

dit is ook goed. Het woord uitvloeijing (emana-

tio) alleen is minder verkieslijk; dit is te wijsge-

rig. In het Goddelijk wezen kunnen geene uitvloei-

jingen naar binnen , maar alleen naar buiten plnats

hebben. De mensch christus, die van God den

Vader is uitgegaan , is flechts eene uitvloeijing uit

God. Het woord perfoon zoude men zelfs kunnen

behouden , zoo dat men met de Kerke geloofde

aan één eenig Goddelijk wezen, in drie onderfchei-

de-
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«a C G, cJene perfonen beftaande , welke drie één zijn. Maaf
Jaari5i7, ^^^^ jj^q^j. ^^^ woord perfoon genomen worden in

,
den zin van uitwendige gedaante , voorjlelling. De
ééne van deze beide gedaanten heet het woord

;

è^ze. is door God verwekt bij de Schepping van

het Heelal, de andere, de Geest genoemd, is niets

anders, dan een wind, waardoor God de ganfche

natuur, inzonderheid den mensch, doet leven, in

beweging brengt en drijft (*). Beiden waren onder

het oude Testament flechts fcbaduvvbeelden van

toekomende dingen , die onder het nieuwe Testa-

ment ééns volgen zouden. Die gedaante van het

Goddelijk wezen , welke het woord heet , werd ten

]aatfi:e vleesch. God zelf werd op deze wijze met

den mensch vermengd. Daarom wordt de mensdi

CHRISTUS ook God genoemd, en moet hij als God

aangebeden worden. Maar ook even daarom heet

het woord ook vleesch. De andere gedaante van

het Goddelijk wezen heeft zich ten tijde van het

nieuwe Testament in eene zekere kracht van God
geopenbaard , die in de harten der menfchen werkt»

Wegens deze verandering heet zij nu niet meer,

gelijk onder de Wet, de Geest des Heeren of de

Geest vm God , maar de Heilige Geest. Deze

fchikkingen heeft God , om der wereld wil , bij

ha-

(*) „Exterior horaini facies & reprtefentatio perfo-

na in fcripiura vocatur, ut cum dicimus, pulchram habec

jste perfonam. — Sed extra Scripturas fignificatio vocis

perfona est Lannis per fe nota." Jpfius funt serveti

verba; Lib. II. p. l6b.
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hare fchepping gemaakt. Hadde het God behaagt na C. O
eene andere wereld te fcheppen, zoo hadde hij ook J"ri5i7.

andere gedaanten kunnen verwekken. Zij zullen
*

daarom ook met de wereld eens een eiade nemen.

Wanneer eens Christus van zijn rijksbefluur aan

den Vader zal verantwoording doen , zal er geen

Woord , geen Geest , maar God alles in allen

rijn ()."

Oraneveld in een* wolk van misbegrippen , moet,

dunkt mij, dit ftelfel van servet us zelfs den fchran-

derften denker voorkomen. Blijken draagt het, wel

is waar, van een fcherp geflepen vernuft, maar be-

wijzen levert het tevens , dat hij aan zijne eigen

menfcheriike inzigren , rakende de ondeelbaarheid van

het Goddelijk wezen , hcoger gezag toekent , dan

aan de uitfpraken des Bijbels, welke hij zelf voor

Goddelijke Openbaringen houdt, waar voor anders,

ook naar zijn oordeel , alle Wijsgeerte zwichten

moet. Geen wonder derhalve, dat hij bij alle Gees-

telijken, zoo onder de Roomfchen als Onroomfchen,

zich den grootften haat op den hals haalde. Op
's Keizers bevel werd ftraks het verkoopen van het

beruchte Boek verboden en opgefchort. Te Bafel^

waar hij het wagen durfde, andermaal te komen,

geraakte hij in de klem des gevaars , om als een

Aartsketter door de Overheid ten vure gedoemd te

worden. Maar de voorfpraak van oecolampadiüs,

wiens

(*) Men vergelijke van mosheims Ferfuch einer Ket-

zergefchichte II Deel, Btadz. 33-35. en schrockhs a.

w. V Deel, Bi. 494.-499.
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na C. G. wiens hart hij door eenen regt verdandigen brief C*')^.

Jaari5i7. ^el op eenen fmeekenden toon, doch met eene be-
lot 1552, .... , ,

'

tamehjke vrijmoedigheid gefchreven , had weten te

vermurven , bezorgde hem weder de volkomenfte

veiligheid. ,a De goede man ," dus pleitte deze Ba-

felfche hervormer voor sePvVetus bij de Overheid,

„ heeft ongelukkiglijk eenen arbeid onder handen

genomen , waarvoor hij niet berekend was. Hij

heeft zich de moeite gegeven, om de duisternis te

verlichten, maar ook om het licht te verduisteren.

Er zijn in zijn Boek wel eenige nuttige zaken , doch

zij worden verderfelijk door vele bijvoegfelen." Zach-

ter toch konde hij in zijne betrekking niet wel fpre-

ken (f). Door dit .gedrag heeft oecolampadius

getoond, dat hij een man was van het edelmoedig-

fte karakter, als die zich door servetus zelven,

welken hij te vervolgen zocht, in zijne drift tot

bedaren , en in zijn doen tot andere gedachten liet

brengen. ,, Ik verzocht," zoo fchreef servetus

aan oecolampadius , ,, dat gij mij onderrigten

zoudt, en gij hebt u daarvan niet alleen onttrokken,

maar gij hebt mij verraden!!" (5) Dit was de dolk

in

(*) Deze brief kan gelezen worden in de Epist. ah

Eccles. Reformatoribus vel ad eos Scripta.Cent. I. Epist

^

XVI. p. 77-19. en in het a. Verfuch van van mosheim

BL .392, 393-

(t) Zie het geheele ftuk in van mosheims a. Verfuck

Bladz. 394.

(§) „Ego a te doceri petebam, quod tarnen non fecisti,

fed me prodisti.'^ Legenduin autem bic est prodidisti^
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in het hart van oecolampadius gefloten! serve- na C. G.

Tus ichreef de waarheid, oecolampadius had der Jaari5i7«

tot 1552.
Overheid er kennis van gegeven, dat servetus te -

Bafel was. Gelukkig , dat oecolampadius een

regt christelijk gevoel had. Zonder dat zoude de

vrijmoedigheid van servetus eene gansch andere

uitwerking gehad hebben.

Stout op zijnen moed in het tarten der gevaren,

trok servetus, ten jare 1533, naar Italië, waar

hij weldra eenigen aanliang maakte, doch zich even

daarom, zoo ras zijne gevoelens bekend waren ge-

worden, niet veilig meer vond. Ettelijke jaren bragt

hij vervolgens , zich fchuil houdende onder den naam

van MICHAEL viLLANOVANUS, dooi in Frankrijk^

zich onder de beroemdfte mannen diens tijds in de

gefchiedenis oefenende. Ook daar gaf hij ten jare

Ï535 hfit Geografifche werk van ptolomaeus in

het licht. Te Parijs werd hij in het jaar 1536 tot

Meester der vrije kiinften , en kort daarna tot Doctor

in de Geneeskunde bevorderd; hij fchreef een fraai

werkje over de Stropen (*) , hield , met vele toejui-

ching, voorlezingen over de Wiskunde, Sterrekunde

enz. , en gaf de doorflaandfte blijken zoo van zijne

fchranderheid als geleerdheid in die (lu dievakken.

Inzonderheid muntte hij uit in de Geneeskunde. Be-

kend is het, dat hij, onder de Geneeskundigen, de

•cerfte was, die eenig begrip van den omloop des

bloeds

(*) Syruporum univerfa ratio ad Caleni eenfuram

diligenter expofua.

Herv. IV. P
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na C. G. bloeds in het menfchelijk ligchaam gevormd heeft (*},

Jaari5i7 hetwelk naderhand door den Enffelfchen Arts har-
tot 1552.
I

VEY verder ontwikkeld is geworden. Ongeveer het

Jaar 1540 praktifeerde hij, als Arts, te Charlieu,

een ftadje , niet verre van Lyon, Hadde een man van

zoo groote verdienden nu alleen in deze hem geo-

pende loopbaan voor de menfchelijke raaatfchappij

getracht nuttig te zijn ! Maar ! daar hij , tusfchen de

Galenisten en de volgers van avicenna intredende,

voor de Geneeskundigen van beide partijen een we-

zenlijk licht deed oprijzen , het gene hem met min-

achting op de toenmalige Artfen deed nederzien,

fchijnt hem dit in den waan gebragt te hebben, dat

hij, ook als Godgeleerde, in helder doorzigt van de

geopenbaarde waarheden, alle de Hervormers der

Kerk, zoo in Duitschland als in Zwitferland^ ver-

re te boven ging. Zijn gevoel van eigen veraarde

werd hierdoor niet alleen hoog opgewonden, naar

maakte hem, te dezen aanzien, tot eenen geestdrif-

tigen dweeper. Naar zijne dwaze inbeelding was,

federt de tijden der Apostelen , de leer van God

,

over het algemeen, met de dikfte donkerheden be-

dekt geweest, welke hij alleen in (laat ware te ver-

drijven, daartoe van God zelven befteroda als één

der Engelen, die, volgens de Openbaring van jo-

HANNES, tegen den draak ftrijd voeren moest Cf).

Met

(*) Het denkbeeld van servetus dien aangaande vindt

men in zijne ftraks te noemen Restitutio Christianhmi p,

56. Verg. VAN MOSHEiMS a. Verfuch. Bi. 499,

(t) Zie de Voorrede van zijn üraks te vermelden

werk
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Met zulken waan behield, arbeUde hij, te Fienm^ ai C. G.

aan de Rhone^ werwaarts hij van Charlieu met de ï^wSi?»
'

,

.
tot 1551.

woning vertrokken was, ter uitgave van een zeer «««—
uitvoerig gefchrifc, waarin zijne hier voor vermelde

gevoelens, met krachtiger bewijzen, naar hij meen-

de, geftaafd werden. Hetzelve had den titel van

het Christendom Hervormd (*), en kwam ter ge-

melde plaatfe, zonder haar te noemen, in het licht

ten jare 1553. Ook zijn' eigen naam fchroomde

SERVETüS voluit op den titel te fpeüen, dien ver-

bergende onder de letters m. s. v. dat is: michael

SERVETUS viLLANOVANUS. Zie hier den inhoud

des werks , met alle beknoptheid , uit van mos-

HEiMS breeder uittrekfel van denzelven (f), opge-

geven door scHRöcKH CS), welke wij hier, ook

met

werk Christianismi RestitutiOy en in het werk zelf L»

I. P' 3P4' ^^Q1- ^^ ^' n.;>. 19.

(*) De geheele titel was: Chriitianismi Restitutto,

totius ecclefia Apoitolica ad ftia limina vocatio; in inte-

grum restituta cognitione Dei^ fidei CHRISTI, iuftifïcatiO'

vis nostra^ regenerationiSy baptizmi^ et ccena Domini

fnanducationiSf Restituto deniquc nobis regno coelesti^

B^bylonis impia captivitate foluta et Antichristo cum fuis

penitus destructo. Dit werk is ten jare 1791, zonder

naam en plaats van den uitgever op het titelblad te (lel-

len, weder in het licht gezonden, vermoedelijk in DwtV^fA-

iand, onder den ouden titel van M. Serveti Christia'

fiismi Restitutio.

(t) In zijn Fersuch enz. BI. 345-372.

(5) Ia zijn m. a. w. V Deel, BI. 508-511,

P a
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isC G. met bekorting, meestendeels volgen willen. „In dé

tot"-'^'
^^^^ '^^^ Drieëenheid is geen zinnenbedrog nopens

*
drie onzigtbare dingen , maar wei eene openbaring

van het Goddelijk wezen in het Woord, en eene

mededeeling van hetzelve in den Geest» Zoo is dan

de geheele Godheid van Woord en Geest kenbaar

in den mensch christus. Dit is de verborgenheid

der godzaligheid ; God is geopenbaard in het v/eesch !

De leer van God wordt verklaard door het licht des

natuurleer. In dezelve is het licht de grond allee

dingen. God zelf is een licht ; en in dit oneindig

licht der Godheid is christus even zoo verfche-

nen, als de zon in het midden van het gefchapen

licht. Buiten den luchthemel en den waterhemel is

er nog een derde, ongefchapen, hemel, een licht-

hemel, waarin God en christus wonen. Voor

het overige is alles één in God, en alles beHiaat in

hem; dat is, in alle fchepfelen doet zich een ge»

deelte van het licbi op, dat God uit zich zelf voort-

gebragt heeft. De menfchelijke natuur van chris-

tus en hare geboorte virordt daardoor verfiaanbaar,

dat een gedeelte van Gods geest en van het licht,

dat God zelf is, in de H. Maagd nedergedaald zijnde

^

een gedeelte van haar bloed met zich vereenigd, en

hetzelve verheerlijkt hebbe. Op die wijze is de

mensch christus gevormd geworden. Van hier

dan, dat zoo wel het bloed van christus, als zijn

vleesch en zijne ziel God is. In dezen christus

moeten wij gelooven. Dit geloof is eene belijdenis,

dat de mensch jezus christus Gods Zoon is,

die voor onze zonden gellorven en opgedaan is.

Heg-
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Hetzelve komt uit het hart , en ontftaat uit eene na C. G.

vrijwillige beweging. Zoodra zich het hart ont- J^^S»/*

fluit, om CHRISTUS voor den Zoon' van God en -,

rien Heiland der Wereld te erkennen, worden wij

regtvaardig en zalig. Het Rijk van Christus is

binnen in den mensch. De zaligheid is alleen een

gevolg van het geloof ; maar de trappen derzelve

hebben liunnen grond in de goede werken. Door

den Paus van Rome is de ganfche geestelijke wereld

"hare zuivere onfchuld kwijt geraakt, en door hem

heeft de Draak het Rijk van christus ontheiligd ,

een aantal gruwelen invoerende, waaronder de oude

leer der Drieëenheid de voornaamfte plaats bekleedt.

De Paus van Rome ware grooter zondaar, dan de

eerfte mensch adam; ook hij zoude niet , gelijk deze,

alleen met den tijdelijken , maar ook met den eeuwigen

dood geflraft worden (*). De Doop brengt ons in

het Rijk van christus, maakt ons zalig, vernieuwt

en wederbaart ons : maar eerst dan , wanneer het

geloof in het hart werkt. Uit dien hoofde is de

Kinderdoop volftrekt ongeoorloofd. Deszelfs verde-

digers zijn godslasteraars en moordenaars van den

Heiligen Geest. De Kinderdoop zelf is een affchu-

welijk gruwel, eene inftelling, die het ganfche Chris-

te-

(*) Met verfchrikkelijke fchlmpwoorden vanrt hij uit

tegen den Paus, wiens fchaduwbeelden hij in de gefchie.

denis van het OiJe Testament opzoekt, ook tegen de

Monniken, welke hij met de Sprinkhanen en andere on-

reine dieren, waarvan in de fchriften des Ouden Testa-

ments gewaagt wordt, vergelijkt.

P3
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aaC. G telijk geloof in de war brengt, en de, van chris-
Jaari5i7. Tus daareeflelde, vernieuwing weder vernietigt, of
tot 1552 , , j .. j „
„ geheel verdwijnen doet.

Groot was de opfpraak, welke dit werk allerwege

in Europa maakte. Elk regtgeaard Cliristen, zoo

Roomscli-Katholiek als Proteftant, die hetzelve las,

werd vervuld of met medelijden , of met verontwaar-

diging , of met heet blakenden ijver , om den fchrij-

ver, wist men maar, wie hij ware, voor zijne ftou-

te aanranding van de heilige leer der Kerke de

ftrengfte ftraf te doen gevoelen. Nergens had men

minder vermoeden op servetus , dan in zijne woon-

plaats Fienne, waar hij als een geleerd Geneesheer

zeer geacht was , en aan den Aartsbisfchop pal-

mier, zijnen voormaligen leerling, eenen aanzienlij-

ken vriend had. Dan in Zwitferland waren des

mans gevoelens te zeer bekend, om hem niet aan-

ftonds te houden voor den fchrijver van het Her»

ftelde Christendom. Een , te Geneve zyn verblijf

houdende , Franschman , willem trie , ontdekte

hem , als zoodanig , aan een* zijner naastbeftaanden

te Lyon, en deze weder aan den Generaal Inquifi-

teur van Frankrijk matthias ory. Hierop werd

SERVETUS in hechtenis genomen; dan hij ontfnapte.

En nu werd het vonnis uiigefproken , dat zijne

beeld tenis , met zijne fchrifren , openlijk verbrand

zoude worden. Dit gefchiedde in Zomermaand des

Jaars 1553. servetus voornemens zijnde, om,

in zijne vlugt, langs bedekte wegen Italië te berei-

ken, waar hij zich als Arts ergens wilde nederzet-

ten, hield zich op deze zijne reis onvoorzigtiglijk

eeni-
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tenigt weken op te Gemye , waar hij zijne ergfte na C. G.

vijanden had. Op het oogenblik van zijn vertrek Jaari5i7»

deed de regering der ftad , door kalvijn daartoe -

*

opgewekt, hem grijpen, en gevangen zetten, kal-

vijn liet achtendertig punten van bezwaar tegen hem

indienen. Het oordeel der Hervormde Kerken in

Zwitferland werd ingevraagd. En het gevolg was,

dat SERVET us van den Raad te Geneve gevonnisd

werd, om wegens zijne ketterijen, bijzonderlijk ra-

kende de leer van God en den Kinderdoop, levend,

met zijn Boek, het Herflelde Christendom^ aan de

dijë gebonden , verbrand te worden. De uitvoering

van hetzelve gefchiedde den 27fl:en van Wijnmaand

des jaars 1553. De laatfte woorden des lijders wa-

ren: „ JEZUS ! Gij Zoon van den eeuwigen God!

ontferm u mijner!" farel, die den ongelukkigen

op de ftrafphiats , in de jongde oogenblikken , bij-

ftond, zocht hem te bewegen, den eeuwigen Zoon

van God aanteroepen, maar te vergeefs.

Vrij algemeen werd het gedrag van kalvijn tegen

SERVETüs, in die landen, waar de Proteftantfche

Kerk geene vaste grondflagen had, door de Protes-

tanten afgekeurd , omdat de vervolgingen , welke

dezen daar van de Roomsch- Katholieken ondergin-

gen, hier door fchenen gewettigd te zullen worden.

In de Proteftantfche landen daarentegen werd kal-

vijNS ijver ter uiiroeijing van de ketterij eens mans,

die voor een* Godslasteraar gehouden werd , zeer

geprezen. Zelfs jmelanchthon, een man , anders

van een zeer zacht beftaan, dat door de edelfre

godsdienstbeginfelen beftuurd werd , betuigde aan

P 4 KAL-
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sft C. G KALVijN zijn welgevallen , zoo over het gene deze

J^|J''ï5i7' in de zaak van servetus gedaan had, als over

het tegen dien Aartsketter door de Overheid van

Geneve geftreken vonnis. In latere tijden evenwel

hebben vele Proteflanten het gedrag van kalvijn ,

omtrent servetus, uit een gansch ander oogpunt

bef^houwd. In onze tijden ten minfte hindert het-

zelve zoo niet allen , dan den meesten , als eene

zwarte vlek op 's mans anders zoo blank karakter.

Ware dus de zaak in onze dagen voorgevallen

,

KALVIJN hadde gewisfelijk van alle zijne weldenken-

de geloofsgenooten zich de hoogfte verontwaardiging

op den hals geladen. Geene meerder achting, maar

de uiterfte verachting van alle verlichte Christenen,,

zonder onderfcheid van belijdenis , hadde hij te

wachten gehad. Trouwens , hadde kalvijn , en

met hem servetus , thans geleefd , deze zoude

door hem niet ten vure vervolgd zijn geweest. Dus

zijn de tijden, te dezen aanzien, den God des vre-

des zij gedankt! veranderd. Ik meen derhalve, dat

dit ter verfchooning vai} kalvijns gedrag in aan-

merking moet genomen worden. Die wreede on-

verdraagzaamheid, welke thans met het hoogfte regt

in hem gewraakt wordt, moet minder worden toe-

gefchreven aan zijnen geest, dan wel aan den geest

zijns tijds. Algemeen waande men, dat, zoude de

naauwelijks gedichte Proteftantfche Kerk niet fpoedig

weder inllorren, de ftrengfte maatregelen tegen de

ondermijners van hare gronddagen genomen, en zij,

ter eere van God, met den dood geftrafc dienden

te worden. Ook de burgerlijke wet, betreffende het

ftraf-
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flrafFen van Ketters met den vuurdood, was nog in na. C. (T

hare kracht, onder de Proteflanten te Geneve (*"). Jaarifiy.

,- tot IS52.
Het algemeen gevoelen, zoo van de aanzienlijkften, ' ^-

als onaanzienlijken des volks, pleitte voor derzel-

ver wettigheid, gegrondheid en heilzaamheid. En
niettemin beproefde toch kaLvjjn zijnen invloed bij

den Raad, om de wijze der doodftraf te verachten.

Maar dit was vruchteloos (f). Ja met betrekking

tot KALVJjN, die zich als een zoo hevig vijand van

SERVETUS had doen gelden, moet hier vooral niet

uit het oog verloren worden , dat serve tus nog

grooter vijand van kalvijn toonde te zijn , dan ooit

deze van hem is geweest, servetus had, terwijl

hii te Geneve gevangen zat, in die fl:ad, zelfs on-

der de leden van den Raad, die zijne regters wa-

ren , geheime vrienden. Dezen vleiden hem met

de hoop, dat, indien hij maar met mannelijke taal

zijnen vijand tegentrad, hem de moed wel ontzin-

ken zoude, van hem aan het leven te komen. Dit

blies servetus , van natuur niet zeer verfaagd,

nog meer in ftoutheid op , zelfs tot onbefchoft

worden toe. Hij beantwoordde kalvijn doorgaans

met een Mentiris ! d. i. Gij liegt het! Hij gaf

hem allerlei fcheldnamen , als lasteraar , bedrieger

y

fchurk, duivel, en ik weet niet, wat al meer?

Hij betigtte hem, in vollen ernst, bij den Raad

van tooverij , noemende hem simon , ^2i\ Toove-

naar^

(*) Zie de Hist. van m. seuvetus , door van al-

WOERDEN, Bladz. wj.

(t) Zii3 de a, //«/. van sEavEXUs, BI. ii5.

P5
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nu C. G, naar , en hem waardig houdende , om als zoodanig
Jaari5i7. q^jiq^ yij ^q flad gejaagd , en ja met den dood ge-
tot 1552,

o j o 7 J &

m ftraft te worden. Hadde servetus eens kalvijn

in zijne magt gehad, zoo zoude hij hem ongetwij-

feld geene genade meer bewezen hebben, dan kal-

vjjN hem nu bewezen heeft (*). Over het geheel

was het gedrag van servetus , zoo tegen zijne

regters , als befchuldigers , niet het gedrag van

eenen (lillen christen , die op Gods hulp betrou-

wende , met vrijmoedigheid van geest , zijne on-

fchuld bepleitte , maar dat als van eenen fchuldigen

,

die door overfpannen barsehheid zijnen vijanden

vrees dacht aan te jagen , en hen af te fchrikken.

Hier van is servetus, na het aanhooren van zijn

onherroepelijk vonnis, zelf volkomen overtuigd ge-

weest, zoo dat hij kalvijn bij zich in de gevan-

genis liet noodigen , om hem vergiffenis voor de

hem aangedane beleediging te vragen. Wanneer men

dus alles zamenneemt, blijkt het genoegzaam, dat

de oorzaak van serve t's veroordeeling gelegen is

geweest in zijne eigene halsftarrigheid tegen zijne

regters , en bijzonderlijk tegen kalvijn , die , fchoon

een welgeaard christen , nogtans mensch was van

gelijke aandoeningen, als andere menfchen (f). Do-

de-

(*) Zie de Hist, van servetus , door van alwoer-

den; bU 105 en 113. en van mosmeims Verfuch enz;

*/. 256, 257-

(t) Men ziet dat allerduidelijkst uit kalvijns woor-

den in zijnen, hier voor reeds door ons aangehaal-

«len , brief aan sulcer, welke dezen zijn : Neque

• tg»



GESCHIEDENIS. «35

J-ïUjke gevolgen moest toch naar den aard der zake rm C. G,

dezQ halsitarrigheid hebben, iils die, met geweld, I*^''' 5 17»

. j . , j ..... tot 155a.
indruischte tegen de gewoonten aiens ujds , tegen

het gevoelen des volks, tegen de kracht eener nog

niet afgefchafte wet, tegen üe algemeeue vrees voor

een fchromelijk bederf der Kerke , en tegen de

zwakheid van derzelver handhavers en beftuurders.

Niet dan te laat fchijnt servetus , toen al de hoop

Qp vrijfpraak verijdeld was , van die halsftarrigheid

berouw gehad te hebben , welke hij nu zag , dat

bem den dood had berokkend. En daar die hals-

ftarrigheid, gelijk wij gezien hebben, haren wortel

bad in de gewaande vriendfchap, die hem te Ge-

neve van zekere lieden werd toegedragen, met geen

ander oogmerk, dan om k/vlvijn te doen vallen,

zoo had hij dan in den grond der zake alleen aan

de doortrapte, maar mislukte baatzucht van dezen

zijn ongeluk te wijten. Merkwaardig zijn de woor-

den van den oordeelkundigen van mosheim , waar-

jnede hij in zijn meermalen aangehaald werk een

vertoog fluit , alleen ingerigt , om kalvijn met

SERVETUS te vergelijken , en den eerfi:en zoo veel

hem mogelijk was, van bet misdadige, tegen den

anderen begaan, vri.)tepleiten (*). ,, kalvijn,"

fchrijft hij, „zoo wel als servetus, waren, met

alle hunne zwakheden , bei.le opregte , godzalige ,

man-

ego disfimuh ,
quin officii mei duxeriv: , hominem plus

quant objiinatum ^ indomitttm , qnoad in me crat ,

covipefcere , ue longius manaret contagio,

(*^ Zie 'smans m. a. Verfuch enz. BI, 258.
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m C. G. mannen. Daar van geeft hun einde getuigenis. Zij

Jaari5i7» (ijerven beiden, als regtvaardigen , die door geene

^ aanklagt van het geweten verontrust werden, ser-

vETüs erkende, voor dat hij ter dood geleid werd,

het onregt , dat hij kalvijn had aangedaan , en

bad hem om vergiffenis. En naar den aard der

christelijke liefde mogen wij gelooven , dat insgelijks

KALVIJN, over de misflagen , welke hij aan servetus

begaan had, voor zijn derven wel berouw zal ge-

had hebben. De liefde hoopt alles. Schijnt het

wat aanftootelijk , te denken, dat God>eider zielen

om diens Heilands wil , welken zij llervend aanrie-

pen , - begenadigd hebbe , zoo is evenwel die ge-

dachte voor de waarheid niet fchadelijk ; zij is eene

zwakheid der liefde , welke de liefde zelve ligtelijk zal

overzien (*)."

Berigt Met eene diergelijke ftrengheid is, na de regtsple-

van j. V.
gjj^g ygj-, SERVETUS , in Zwitferland , geen zoo-

* genoemde ketter meer behandeld geworden. Wel

is er ten jare 1566 onthalsd zekere johannes va-

LENTiNus GENTiLis, geboortig uit Cojenza^ in het

Napeïfche , en ook van belijdenis een Antitrinitaris.

Doch bij het vellen van dezes mans vonnis waren

andere verzwarende omftandigheden gekomen. On-

ge-

(*) Zie, behalve de aangehaalde Schriften, betreffen-

de SERVETUS, ook Hog BibHotheque Raifonnée\ T. II.

P. I. p. 88-176 en NicnROXs Nachrichten von berumter

gelehrteu; IX Deel, BI. 325-343« Ook herleze men

het gene hier voor reeds, ter verdediging van kalvijw,

is aangemerkt, XXI BI. 33-37-
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geveer het midden der zestiende eeuw had zich te na C. O,

Geneve gevestigd eene Protedantfche gemeente vanJ^^"5i7.
, j . u tot * SSa»

Itaïiaanfche vlugtelingen. Onder dezen bevond zich .^ „„^

de gemelde gentilis, wiens gevoelen hier op ne-

derkwam , dat God in de eeuwigheid eenen hoogst

voortrefftiUiken Geest gefchapen hadde , die nader-

hand in de volheid des tijds mensch ware gewor-

den. Vermaand zijnde , door het konfirtorie der

gemeente , waartoe hij behoorde , dit zijn gevoelen

niet te verbreiden, verklaarde hij, dat zijn geweten

hem noopte, om zijne medechristenen, naar het,

hem van God gefchonken, licht in de waarheid,

zoo veel hij konde, wijzer te maken tot zaligheid.

Hierop werd hij gevangen genomen, en (Iraks zijn

vonnis uitgefproken. Hetzelve beftond daarin , dat

hij zijn gevoelen plegtiglijk moest afzweren, zijne

hiertoe betrekking hebbende fchriften in het vuur

werpen , en in de ftad blijven , tot dat hem vrijheid

,

van er buiten te gaan , vergund wierd. Aan de

beide eerfte punten voldeed hij ; maar aan zijne be-

lofte , nopens het laatfte , afgelegd , werd hij wel-

dra ontrouw. Hij koos de vlugt , omzwervende

in Zwitjerland, in Frankrijk^ in Polen en elders.

Meer dan ééns geraakte hij, om zijn overal uitge-

ftrooid gevoelen , in de boeijen , en werd telkens

gebannen. Eindelijk werd hij, niet zoo zeer om
zijn gevoelen, als wel om dat hij het vonnis van

banning, tegen hem uitgefproken, had gefchonden,

te Gex onthoofd. In zijne jongde oogenblikken

roemde hij , zoo men zegt , den dood te onder-

gaan ter eere des Vaders , als willende niet den

naara
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na C. G. naam dragon , dat hij voor den Zoon vsn God
Jaari5 17. geleden hadde C*\
tot 1552.
... Minder geruchts wekkend waren de lotgevallen

Van M. van dezes mans vriend mattheus gribaldi, een'
caiBALDi.

^ggj. yoortreffclijken regtsgeleerden uit Padua , die y

ook tot de gemeenfchap der Proteftanten overge-

gaan zijnde , onder dezen zijn licht wilde laten

fchijnen ter verheldering van de verborgen leer ,

aangaande God , den Vader , den Zoon en den

Heiligen Geest. Hoogleeraar in de regten zijnde te

Tubingen, verfpreidde hij daar in gefchrift zijn ge-

voelen, volgens het welke er drie eeuwige God-

delijke geesten waren, van welken de Zoon en de

Heilige Geest den hoogden God, die even daarom

de Vader genoemd werd , ondergefchikt waren.

Het dreigend gevaar voor zijn leven, hieruit ont-

ftaan, ontweek hij, door eene fpoedige vlugt, zij-

nen post, dien hij met glans vervulde, verlatende.

Hij begaf zich naar Zwitferland ^ waar hij te Cne»

ve , naar men verhaalt , met kalvijn in gefprek

dacht te komen , doch werd te Bern gevangen ge»

zet. Kort daarna evenwel kreeg hij weder zijn

ontflag. In Geneve werden hem nieuwe lagen ge-

legd, die hij ontging door een' natuurlijken dood.

Hij ftierf in het jaar 1566 (f).

Wan-

(*) Fid. SANDH Bibl. Antitr. />. s'i £? Nucleus

Hht, Eed. p, 4:7, 428. Men verg. schröckhs a. w.

D. V, 5/. 519, 520.

(t) f^tde sANDii Bibl. /fnfitr, p. 17, 18; en mea

Terg. SCHRÖCKHS a. w. D, V, LI, ;^2o.
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Wanneer men de gevoelens dezer geleerde man- na C. O.

nen met eikanderen vergelijkt, zoo ziet men, datJ^^"5i7.

zij in de zaak gansch niet ééns denkend ziju ge-

weest , en toch , eigenlijk gezegd , geene nieuwe Van j. t.

gevoelens ter bane gebragt hebben. De meesten ^^^^

'

waren voorftanders der oude leer van arius , wel-

ke de een hunner dus verklaarde, de ander weder

zoo. SERVETUS allecu onderfcheidde zich van

<hen. Deze ftond meer in het begrip van paulus

van Samofate , Bisfchop van ^ntiochi'ê. Van die

allen verfchilde johannes paulus alciatüS, een

edelman uit Milaan , die als Proteflant zijn vader-

land verliet , om in ruimer lucht openlijk zijnen

Godsdienst te belijden. Te Geneve, werwaarts hij

zich begeven had, ontdekte hij, ter kwade plaatfe,

zijne gevoelens als een Antitrinitaris. Er zich

niet meer veilig achtende , of, gelijk anderen fchrij-

ven, uit de fiad gebannen zijnde, vertrok hij naar

Polen ; doch ook hier dreigde hem een zwaar on-

weder. De burgers der Akademie van Krakau ,

waar hij zich ophield, befchuldigden hem van Aria-

nisme. Hij verdedigde zich met de ftelligfle verze-

kering, dat hij geen Ariaan was, betuigende, dan

nog liever te willen heeten eenen Mariaan, Dien

naam verkoos hij, als geloovende , dat christus

de Zoon was van den levenden God en van ma-

RiA. Hij bleef alzoo verder ongemoeid, maar ver-

huisde naar Dantzig , waar hij ten jare 1565 over-

leden is. Welke zijne eigenlijke gevoelens geweest

zijn, is onzeker, van mosheim meent, (*) dit

hij,

(*) In zijne Kerkel. Cefch. D. VII; BI. 337.
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a C. G. hij , niet tegenftaande zulks te Krakau door hen!

Ja3ii5i7 ontkend werd, hij echter wel degelijk een Ariaan
lat 1552. . ^
- geweest is. Dan venema (*) hield hem voor

een Samofateen , in begrippen van servetus niet

veel verfchillende. Maar schröckh (f) Ichijnt met

de meesten van gedachte te zijn geweest, dat hij,

onder de Proteftanten , een nieuw gevoelen verfpreid

heeft, daarin begaande, dat Christus, als Gods

Zoon, eerst uit maria zijn aanwezen gekregen hebbe.

En deze gedachte is wei de meest aannemelijke.

ALCIATUS is derhalve de eerlle, welke ons hier,

onder de Proteftanten , voorkomt, als een Antitrini-

taris , die het oude gevoelen van photjnus her-

nieuwde. Deze Bisfchop van Sirmium , geleefd

hebbende in de vierde eeuw, had, gelijk voorheen

verhaald is, flaande den Ariaanfchen twist, zich

onderfcheiden door de volgende begrippen: ,, Je-

zus CHRISTUS ware geboren uit den Heil. Geest

en de Maagd maria; voor dien tijd had hij geen

beftaan gehad ; een zeker uitvloeifel uit God , of het

Goddelijk verfiiand , dat het Woord wordt genoemd ,

ware op dezen buitengewonen mensch nedergedaald.

Uit hoofde dezer verandering van het Goddelijke

Woord met zijne menfchelijke natuur, ware jezus , de

Zoon van God^ ja God zelf, genoemd. De H. Geest

ware geen onderfcheiden Perfoon, maar eene hemel-

fche kracht , voortkomende van de Godheid (§).'*

Be-

(*) nht. Eed. VII. p, 489.

(t) In het a. w. V Deel^ BI. 520, S'^i.

(§) Zie VAN MosHEiMs Kerkd, Gefch, II Deel, BL

15-!-»
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Behalve alciatus zijn ten zelfden tijde waarfchijnlijk na C. G^

verfcheidene Antitrinitarisfen in dit gevoelen geweest. J^arisi/.

De gefchiedenis altoos levert ons van nu aan er vele
*

voorbeelden van op. Dat trouwens dit grove wan- Van an-

begrip natuurlijker wijze hier of daar weder uit de
'^^reAmi-

vroegere tijden moest worden opgehaald , bragt het Cea , bij-

groote verfchil in denkbeelden mede van die fpits- ^.?,"^^*''

vindige menfchen, welke, aan de eenvoudige Bijbel-
[i^w^^

fche voordragt eener voor ons eindig verftand on-

verklaarbare leer zich niet houdende , elk langs eenen

"bijzonderen weg, haar door het licht der in dezen

te kortzigtige wijsgeerte wilden opklaren. Het fcheen

,

indedaad, als of een ieder van hen naar de eer zocht

te dingen van in dezen de Hervormer te zijn. In

de gemeenfchap der Antitrinitarisfen was geene de

minfte éénftemmigheid van geloof en begrip. Het

gene de een ftelde, werd weder door den anderen

verworpen. Geen wonder derhalve , dat , bij het op-

delven der oude gevoelens, nopens de leer van Gods

natuur , ook in het bijzonder het oude gevoelen van

PHOTiNUS weder verlevendigd werd. Het zij dan

,

dat ALCIATUS de eerfle geweest zij , die dit gevoe-

len den Proteftanten heeft aangeprezen, het zij hij

Hechts voor één' van de eerften, die zulks gedaan

hebben , moet gehouden worden , ontwijfelbaar is het,

dat de vernieuwde opkomst van hetzelve afteleiden is

uit een zeker genootfchap van//^//tf«/;yi:,^^Antitrinita-

154 5 ^55 en dit ons werk hiervoor IV Dee!, Bladz.

351-363-

Herv. IV^ Q
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na C. G risfen
,
't welk ten jare 154.6 itHcenza 'mFeyieti'è ont-

Jaari5f7. dekt, maar aldaar, met verlies van twee leden, tu-
tot 1552. '

.

„
LIUS TREVISANUS cn FRANCISCUS DE RUEGO, dlC,

ter dood veroordeeld , als martelaars omkwamen

,

door den (lerken arm van de Inquifitie uit elkander

verflrooid werd. Onder de vlugtende leden van dit

genootfchap worden, behalve alciatus, geteld ber-

NARDUS OCHINUS, NICOLAUS PARUTA , JACOBUS

DE CHIARI, FRANCISCUS NIGER, DARIUS SGCINUS

en LELius sociNus. Hun geheele getal wordt op

omtrent veertig begroot. Allen worden zij gezegd

mannen van eenen aanzienlijken rang geweest te

zijn , die in verftand en geleerdheid uitblonken. Som-

migen van hen fchijnen hunne veiligheid gezocht te

hebben in Turkije; zekerder gaat het, dat velen in

Zwitferland zich hebben nedergezet ; anderen in

Moravië. De meesten evenwel weken naar Polen,

Alzoo wordt deze gebeurtenis eenvoudiglijk verhaald

door SANDius (*), door lubieniezki (f), wisso-

WATiüs (5), van mosheim houdt dezelve voor

een louter verdichtfel der Socinianen, Evenwel

,

naar het mij voorkomt, doet er zich in dit kunfte-

loos berigt , op zich zelf befchouwd , niets op , dat

den fchijn van waarheid mist. Alleen of alle de

opgenoemde perfonen juist wel leden van het ge-

noot-

() Narrat. Compend. de Uniti apud, sand. p. aio.

et feqq.

(t) Biblioth. Antitr. p. \%. et feqq,

(§) Hht. Rcf. Pol. p. 107. et feqq.
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nootfchap geweest , en zoo ja , of zij dan al vlug- na C. G»

tende naar elders verhuisd zijn, is iets, dat beden- ]^^fi5^7*

king baart. Van ochinus althans weet men , met
*

zekerheid, dat hij reeds ten jare 1543 Italië verla-

ten heeft (). Wijders kan men ook uit alles ge-

noegzaam opmaken, dat de beide Socinmfen in de

vergaderingen van dit genootfchap zelden of nooit

zijn tegenwoordig geweest. Dezen woonden te Siena

;

en het zal toch ten roinfle lelius socinus , een*

jongman van niet meer dan twintig jaren, wel niet

gevJijd hebben, dikwerf naar Ficenza te reizen.

Italië^ alfchoon, door de omflandigheden der za-

ke, niet gefchikt, om het tooneel eener algemeene

Kerkhervorming te worden , droeg nogtans in zijnen

boezem al vroeg vele verftandigen , die luthers

ontwerp , dat in Duitschland ten uitvoer gebragt

werd , goedkeurden. Het is uit dien hoofde alles-

zins te denken , dat ook dezen in het geheim zich

zelven vereenigd hebben , om ter bevordering van

een , hunnes achtens , zoo prijsfelijk werk hunne

geringe pogingen aantewenden. Deze Italiaanfche

Hervormers nogtans hadden geene bijzondere rede-

nen, om in allen deele luthers begrippen te om-

helzen. Los geworden van de banden derRoomsch

Katholieke Kerk , begeerden zij , voor zich , even zulk

eene vrijheid van gevoelen , als elk Christen , zijns ver-

ftands magtig , bij het navorfchen der waarheid , naar

den geest van het Protestantisme , moest worden toe-

gekend. Dan dewijl zij niet zoo , gelijk hunne Broeders

in

(*) Zie VAN MOSHEIMS Kerkel. Gef, VII D. BI. ?35.
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na C. G. hl Duitsc/i/atjd , door een vooraf langzaam opgekomen

J®^^'5i7- licht van godsdienftige opklaring waren voorbereid,

'was het geenszins vreemd, dat velen hunner niet

alleen het ganfcheSchoolfchezamenftel der Christelijke

leer befchouvvden , als bedorven door de fcholastiekerg

der middeneeuwen, maar ook de leer zelve, in alle

punten, hielden voor eene uitvinding van menfchen,

uit de Wijsgeerte der oude Grieken grootendeels

ontleend en opgehaald. Met zulk een overdrift van

verftandelijk onderzoek viel hun oog voornamelijk

op de leer van Gods natuur. Zoo als die in de

Kerk algemeen beleden werd , was zij , naar hunne

meening, ongerijmd. In den Bijbel werd zij gansch

andeis voorgedragen. Van de wijsgeerige omkleed-

fels der Scholen behoorde zij ontdaan te worden.

Maar hoe werd zï] dan in den Bijbel voorgedragen?

Daarin konden deze ijverige zoekers naar waarheid

het niet ééns worden. Wij hebben gezien, hoe de

vermelde Antitrinitarisfen hierin van eikanderen ver-

fchilden;.en zoo was het met alle de overigen. De

gefchiedenis is in dezen eene onwraakbare getuige.

In het vervolg zal alle bedenking, die er misfchien

hieromtrent nog overblijft bij fommigen , van zelve

genoegzaam wegvallen. Dit zoo zijnde, is het dan

ook, over het geheel, onwaar, hoe waarfchijnlijk

voor het overige het berigt zij van een , te gemelden

tijde in VenetVé bedaan hebbend , genootfchap van

Antitrinitarhfen , dat , gelijk er door sandius ,

LUBiENiEZKi CU wissowATius, door den ecnen

duidelijker, dan door den anderen , wordt bij ge-

meld, alle deszelfs leden hst oude gevoelen van

PHO«
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PHOTiNüS gezamenlijk zouden hebben aangenomen, na C. Gt

en door hen allen dus gelegd waren de grondflairen Jaarï5i7«

van het ftelfel van Godgeleerdheid, dat naderhand
*

onder den naam van het Sociniaanfche in de Kerk

zoo veel gerucht heeft gemaakt. Voor het naast

mag men denken , dat de meesten Ariaanschgezind

zijn geweest. In zoo verre evenwel is dit befcheid

van SANDius en de beide anderen niet van waar-

heid, naar het zich laat toefchijnen, ontbloot, dat

er onder de veertig leden wel, buiten alciatus,

dezen en genen meer zullen zijn geweest , die het

gevoelen van photinus beleden hebben. En dezen

zullen gewisfelijk hetzelve allerwege hebben voortge-

plant.

De laatfte der gemelde leden van het Venetiaan-

fche genootfchap der Antitrinitarisfen , ook de voor-

naamfte , gelijk het zich laat aanzien , zoo in fchran-

derheid als in geleerdheid, lelius socinus, was,

gelijk men weet, de grondlegger van de gemeen-

fchap, die naar zijnen naam de Sociniaanfche heet.

Maar ook van dezen blijkt het duidelijk genoeg,

dat hij , als Lid van het genootfchap der Antitrini'

tarisfen^ te Feneti'é geen Photiniaan is geweest. Hij

was geboren, te Siena, uit het aanzienlijke geflachi

van sozzENi; en een zeer bekwaam Regtsgeleerde

zijnde , had hij zich , als een Antitrinitaris , waar-

fchijnlijk in het eerst , meer dan iemand van zijne

geloofsgenooten , zeer verborgen gehouden. Dit

deed hij altoos in vervolg van tijd. Niet voor het

jaar 1547 verliet hij zijn vaderland, zijnen weg ne-

mende nzzr Zwitferlafi^ , en vervolgens mzrDuitsch'

Q 3 In lid.
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t» C. G.ïand, Als een man, in onderfcheidene wetenfchnppen

I*"'^'''' geoefend, wist hij zich overal bij de geleerden in die
tot 1552. r j

j o

,
landen aangenaam te maken. En een doorkundig

Theologant zijnde , die bij nitftek ervaren was in

het Hebreeuwsch en Grieksch , verwierf hij , in het

bijzonder , de achting van rielanchthon , kal-

vijN, BULLiNGER, PETRUS MARTYR , BEZA en an-

deren. MELANCHTHON gifig ZOO hoog met hem,

dat hij hem in zijn huis de voorregten van zijn

gezin deed genieten. Van Wittenhsrg ^ waar hij

zich federt het jaar 1548 had opgehouden, reisde

hij ten jare 1551 nz^x Polen. Hier openbaarde liij zij-

ne bijzondere gevoelens nopens Gods natuur aan

deze en gene vrienden , van welken eenigen hem

ftraks aanhingen, zoo als de Biechtvader der Ko-

ninginne lismanin, van wien hier voor in de ge-

fchiedenis der Hervorming van dat Rijk is gewaagd

geworden (*). Niet lang evenwel was aldaar zijn

verblijf; want ten zelfden jare 1551 bevond hij zich

reeds in Zwitferland ^ waar hij als een Antitrini-

taris in verdenking viel bij kalvijn, die hem ótS"

wegens vriendelijk waarfchouwde. Het vervolgens

te Zurich met servet us voorgevallene maakte hem

voorzigtig, hem radende, zijne gevoelens onder zul-

fce verfchrikkelijke vijanden, als dezelven daar te

wachten hadden , met alle behoedzaamheid te ver-

bergen. Te- Zurich bleef hij dus volkonp.en veilig,

als een Lid der hervormde Kerk , in rust zijne

dagen eindigende, den i6den van Bloeimaand, ten

ja-

(*) Bladz. 22 en vc

i
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jare 1562. Uit zijne in het licht gezonden fchrif. na C. G.

ten, als daar waren eenef^erhatjde/ing, bij wege van jaansij.

gefprekken tegen het Ketterdoden, ten jare 1554, en .

een f^ertoog over de Sacramenten , ten jare 1560

uitgekomen , waren zijne gedachten over de leer

van God zoo zeer niet optemaken. Hij had die op-

zetteiijk ontwikkeld in afzonderlijk daartoe ingerigte

fchriften , welke hij wijslijk onder zich hield tot ver-

draagzamer tijden, en bij zijnen dood achterliet aan

zijns Broeders Zoon faustus socinus, die, gelijk

wij zien zullen, er openlijk gebruik van heeft ge-

maakt.

Na den dood van lelius socinus groeiden al Van de

lengs de ^ntitrinitarisfen in Polen zeer aan , on-
Antitnm-

derfleund wordende door het gezag van achtbare Polen.

Godgeleerden, die hun onder de hand waren toege-

daan, en van welken fommigen niet fchroomden,

met hen dezelfde leer in het openbaar te belijden.

Nergens was de vrijheid in den Godsdienst meer

onbeperkt, dan daar te lande, waarvan zij, allengs

zich meer en meer ontdekkende, ten laatften een al

te veel opfpraak verwekkend gebruik maakten. De

Hervormden^ onder welken zij, even als onder de

Lutherfchen^ in rust en vrede, vermengd leefden,

ervoeren hier over onaangenaamheden , van den

kant hunner Zmtferfche Geloofsbroederen , die het

dulden eener openbare aandruifching tegen de alge-

meen omhelsde leer van God zeer euvel namen.

Dit wekte de a^riacht van het Rijksbeftuur , inzon»

derheid nadat de Antitrinitarisfen , ten jare 1563,

op de Synode te Pinkzow ^ bij oogluiking nog on-

Q 4 ge-
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ni C. G. gemoeid zijnde gebleven , zich zefven eindelijlc op-

Taari5i7 ^g Synode te Petrikow in het Jaar 1565 van de Lu-

, therfche en Hervormde gemeenfchap hadden afge-

fcheiden. Op dezen grond werd ten zelfden jare

1565 op den Rijksdag van Petrikow befloten, dat

de voorflanders der nieuwe gevoelens, als eene af-

zonderlijke gezindte , in de voorregten eener alge-

meene gewetensvrijheid deelen zouden. Intusfchen

onderfcheidden zich deze Poolfche Antitrinitarisfen

zeer van eikanderen in gevoelens. Er waren, die,

uitgezonderd het Apostolifche Geloofsformulier, alle

de overige oude Kerkbelijdenisfen verwierpen , en

beweerden, dat de Zoon van God wel waarachtig

God , maar minder dan de Vader ware , dien hij

even daarom ook hadde vereerd en aangebeden. De-

zen , grootendeels het Ariaanfche Stelfel omhelzen-

de, fchijnen uit de gezindte der Doopsgezinden her-

komftig geweest te zija. Want zij ijverden zeer te-

gen den Kinderdoop, alleen den doop der bejaar-

den, bij wijze van indompeling, geoorloofd houden-

de en aanprijzende. Ook beweerden zij , dat het

geenen Christen betaamde, een overheidsambt waarte-

nemen, en de wapenen tegen vijandelijken overlast

te dragen. Aan het hoofd van dezen was petrus

GONESius VAN GONiACZ, Anderen weder hielden,

met de oude Photinlamn , (laande , dat Gods Zoon

niet aanwezig ware geweest voor zijne menfchelijke

geboorte uit maria. Dezen maakten den kleinften

aanhang uit. Beide partijen evenwel droegen, naar

hunne eigen verkiezing, éénen naam, dien namelijk

van Unitarisfen. Ook was dezelve voor hen zeer



GESCHIEDENIS. H9

gepast , nademaal zij zich beroemden te gelooven aan m C. G*

éénen éénigen God , zonder alle onderfcheid van Iaa"5i7«

... COC 155a»
perfonen , gelijk zij gewoon waren zich uitte- ^___
drukken.

In den beginne , na dat deze Unitarisfen zich van Van de

de Lutherfcne en Hervormde gemeenfchap hadden ^^^^*
*

afgezonderd, waren zij allen, onder en met eikan-

deren, ééne gezindte. Dan al aanfionds rezen er bij

hen hevige gefchiilen, die eene fcheuring dreigden, en

ook ten gevolge hadden, stanislaus farnovius,

die , gelijk denkend met gonesius , tot de Ari-

aanschgezinden behoorde , flichtte ongeveer het jaar

1568 te Sandek , onder de befcherming van den

bevelhebber dier ftad, eene kerk en fchool, welke

beiden vervolgens zeer vermaard werden. Van de-

zen Poolfchen Leeraar hebben de Ariaanschgezinde

Unitarisfen den naam gekregen van Farnovianen,

Niet langer nogtans dan zes en veertig jaren mogt

het dezer gezindte gebeuren , dat zij haar beftaan

hield. Na dat farnovius in het jaar 1614 gekor-

ven was, vereenigden de meesten zich met de Pho-

tinianen^ toen Socinianen genoemd; terwijl de ove-

rigen weder overgingen tot de gemeenfchap der

Hervormden.

De anderen , die het gevoelen van photinus Van de

omhelsden, werden verdeeld in twee onderfcheidene ^"'^"^^'

aanhangen , waarvan de eene zich meer ftiptelijk

hield aan de oude leer van gemelden Bisfchop, en

de andere dezelve geheel en al overdreef. Deze

laatften trokken uit de hcginfelcn hunner leer vrij

eigenaardige gevolgen , waaruit derzelve ongegrond-

Q 5 hdd
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naC. G. heid voor anderen ten duidelijkfte kon blijken. Zij

Jaari5i7. hadden tot hunnen voorganger simon budneus,
tot 1552.
,

Predikant onder de Unitarisfen in Litthauen, Deze

man was van gevoelen, dat aan christüs geene

Goddelijke aanbidding toekwam, als zijnde Hij niet

door eene bijzondere daad der Goddelijke magt

voortgebragt , maar, natuurlijker wijze, gelijk alle

andere menfchen
,

geboren. Hoe beftaanbaar ook

deze meening ware met de gronden der Photiniaan-

fche leer , volgens welke de Heiland toch niet

booger befchouwd konde worden , dan als een Godde-

lijk afgezant , hoedanig johannes , de Dooper , was

geweest, of één der Profeten van den ouden tijd,

zoo werd nogtans dezelve van de meeste Photinia-

ven verworpen als onkristelijk , als halfjoodsch ,

als godslasterlijk. En uit dien hoofde werd büd-

NÈus zelf, teri jare 1584 van zijnen dienst afgezet,

en met allen, die hem aanhingen, uit de gemeen-

fchap der Unitarisfen gebannen. Er wordt echter

verhaald, dat deze budneus naderhand zijne dwa-

ling openlijk erkend , en met zijne geloofsgenooten

weder is verzoend geworden (*). Eén der meest

beruchte Budneanen was frans davids , een ge-

boren Hongaar , Predikant te Klaufenherg, Als

zoodanig, naar alle aangewende moeite, onbekeer-

lijk , werd hij eindelijk gevangen gezet , en overleed

in den kerker ten jare 1579. Goddeloos in de daad

waren dezes mans gevoelens. Zie hier de meest

aanftotelijken. I. Christus is niet ontvangen van

den

(*) Vid. sANDii Bibl. Antitr, p. 54, ƒ5.
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«Jen Heiligen Geest, maar uit het menfcheUik zaad na C. G,

van TOSEF. II. Hij fpraic wel door den Heiligen I^^" 5 1 7*

tot 1552*
Geest, die evenwel niet altijd profetisch was. Dier- __«_
halve is niet alles , wat hij heeft gefproken , godde-

lijk geweest. III. Hij zal édris wederkomen, om

te Jeruzalem, dat dan herbouwd zal worden , den

troon zijner heerlijkheid te beklimmen, en op eene

allerheiligfte wijze het beftüur in handen te hebben

over de aarde. IV. Geen andere eerdienst komt

hem toe, dan het gehoorzamen van de bevelen, die

Hij , als een Gezant van God , éénmaal hier op

aarde gegeven heeft. V. Het geloof in Hem is

piets anders, dan het gene hij eens gezegd, dat is

geleerd en beloofd heeft, voor waarachtig te hou-

den. VI. Hem aan te bidden is hetzelfde als ge-

ftorvene heiligen aan te bidden. VII. Het is zelfs .
,

voor God beleedigend , dat wij , Hem aanroepende 9

van Hem begeren, dat Hij voor ons bidde , en on-

ze voorfpraak zij. Hij is thans geen Middelaar

meer. Onder Gods befcherming wacht Hij in flilte

op eene gelukkiger toekomst , wanneer eens alle zij-

ne vijanden zullen te onder gebragt zijn , en Hij

met zoo veel te meer glans als Koning optreden

kan , die der menfchen belang bij God dan zal

handhaven. Tot dien tijd toe hebben wij geene

hulp van Hem te wachten, en betaamt het ons,

zonder zijne bemiddeling , alleen op God te ver-

trouwen ().
De

C*) nd. VEN'EM/E, r. C. Hist. Ecdef. D. VII, /,

49:. ^')\'
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na C. G. De eigenlijke Photinianen ^ onder des zich in Po^
Jaari5i7 jgf^ ^1 meer uitbreidende , maakten zich vermaard

- ' door het uitgeven van veelvuldige fchriften , door het

(lichten van gemeenten , door het oprigten van fcho-

len , het aanleggen van bijzondere boekdrukkerijen

,

enz. Te Rakow onder anderen liep dit alles, met

zigtbaren voorfpoed , zamen , en v^erd ten Jare

1577 eene Poolfche overzetting van het N. T. ge-

drukt. Hierop volgde in het Jaar 1574 de eerfte

Katechismus dezer gezindte, die gedrukt te KrakaWy

en vervaardigd was door georg schomann, een'

geboren SiIefier ^ Predikant te Pinkzow (*). De-

zelve was opgefteld, om de bezwaren van laster,

die men, als waren zij oproerzieke Wederdoopers

^

op hen geworpen had, van zich aftefchuiven. Tioxi

naam van Doopsgezinden anders wilden zij zeer

gaarn dragen. Maar men maakte toen , gelijk wij

gezien hebben , geen behoorlijk onderfcheid tusfchen

Wederdoopers en Doopsgezinden (f). Het is van

belang , hier den inhoud dezes Katechismus beknop-

teiyk open te leggen. Dezelve beflaat uit zes hoofd-

ftuk-

(•) De titel van dezen Katechismus was Cateche/ts ^
c9tifcs(io fidei coettts per Poloniam congregati in tiomine

jKsu CHRISTI , Domini nostri, crucifixi & recuscitati.

(I) z. uRsiMus, die dezen Katechismus van Krakovt

vvederiegd heeft, noemde niettemin denzelven nog den

Kateohismus der Doopsgezinden ^ zelfs op den titel der

wederlegging, welke deze was: Refutatie Anabnptistici

& Samofatenici. Deze titel was in meer dan één op-

zigt zeer onnaauwkeurig.
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flukken. Het eerde betreft God en zijnen Zoon, naC. G.

JEZUS CHRISTUS; liet tweedede regtvaardiging ; het Jaarisi/.

derde de kerkelijke tucht ; het vierde het gebed ; het
*

vijfde den Doop en het zesde het Avondmaal. Van

Gods Zoon wordt in dezen Katechismus geleerd,

3, dat hij een mensch zij, onze Middelaar bij God,

vveleer den Vaderen door de Profeten beloofd, en

eindelijk in de laatfte tijden uit het zaad van david

geboren. God, de Vader, heeft hem gemaakt tot

Heer en christus, dat is, tot den volkomenften

Profeet, tot den heiligflen Priester, tot den onver-

winnelijkften Koning. Door hem heeft de Vader

eene nieuwe wereld gefchapen (*), alles herfteld,

met zich verzoend, bevredigd, en het eeuwige le-

ven aan zijne uitverkorenen gefchonken. Dit heeft

hij gedaan met geen ander oogmerk , dan dat wij

aan dezen Heer en christus, naast God, den al-

lerhoogften, zouden gelooven, hem aanbidden, hem

aanroepen , hem gehoorzamen , naar de mate van

onze krachten, hem navolgen, en in hem de rust

voor onze zielen vinden Cf)*" ^Vat de leer van

den Heiligen Geest aangaat, er wordt duidelijk ont-

kend, dat hij een Goddelijk perfoon is. ,,Hijis,"

volgens de leer van dezen Katechismus , „ de kracht

of volmaaktheid van God. Deszelfs volheid heeft

God de Vader aan zijnen eeniggeboren Zoon , on-

zen

(*) In dien zin verklaarden zij Joh, I. 3. Hebr. I.

3. enz.

(t) De eigen woorden leze men in het Latijn bij vam

MOSH1.1M , Kerh Gefch, VII Deel^ Bi. 349.
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«n C. G, zen Reer, gegeven, opdat wij, tot zijne kinderen

.T^^'''5V- aangenomen zijnde, deelgenooten van die volheid

- zouden worden (*)." ]\ierkwaardig is ook de leer

van dezen Katechismus, betrekkelijk de regtvaardi-

ging. Die is „de vergeving van alle onze voor-

gaande zonden , uit louter genade , door onzen Hee-

re JEZUS CHRISTUS, zonder onze verdienflen en

werken, ingevolge van een levend geloof, als mede

de niet twijfelende verwachting van hiet eeuwige leven

,

en de door den geest van God bewerkte, dus gee-

ne geveinsde, maar waarachtige verbetering van ons

leven , tot eer van God , onzen Vader , en tot

ftichting van onze naasten (f).'* De Kerkelijke

tucht wordt geleerd daarin te beftaan , dat elk in

het bijzonder dikwijls de pligten worden voorgehou-

den , die van hem gevorderd worden , en de zon-

daar, die zich, tot ergernis der gemeente, misgre-

pen heeft tegen God of tegen zijnen naasten, eerst

in het geheim vermaand, en wanneer dit te ver-

geefs is gefchied , dan openlijk , voor de geheele

vergadering, beftraft, en indien hij vervolgens hard-

nekkig toont te zijn , buiten de gemeenfchap der

Heiligen gefloten worde, opdat hij, met fchaam-

te bedekt, zich nog eens betere, of, ten einde toe

halsftarrig blijvende , eeuwig moge verloren gaan (§)."

Dé

(*) Zie weder VAN MosHEiMs Kerk. Cefch. Wl Deel,

Bladz. ::5o.

et) Hier ook 7,ie men van mosheims Kerkel. Cefch,

VH Dfd, Bk 350.

(5) Zie VAN MOSHEIMS K, G, VII Deel, BI. 351.
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De doop wordt geleerd „ te zijn eene indompeling na C. G,

in het water, en een wederopkomen uit hetzelve. ]^^^^S^7*

i^ ,
• j . j j xr 'ot 155a,

Dezelve moet verrigt worden in den naam des Va- ,.«..^.

ders, des Zoons en des H. Geestes, of in den naam

van JEZUS christus alleen, en niet aan de kinde»

ren , maar aan de volwasfenen bediend worden." ()
Men belpeurt uit het eene en andere, het welk wij

hier woordelijk hebben opgegeven , zoo als het in

dezen Katechismus gelezen wordt, dat het ftelfei

der Godgeleerdheid in denzelven zich anders zeer

aanprijst, wat den vorm aangaat, als zijnde hetzel-

ve zeer eenvoudig en geenszins beladen met fchool-

fche fpreekwijzen of fijn uitgeplozen gefchilftuk-

ken. (t) In het algemeen waren de Unitarisfen niet

minder, dan de overige Proteftanten diens tijds, hier

van zeer afkeerig,

Alzoo was dan reeds ten jare 1574 de leer der Opkomst

Poolfche Uniiarisfen^ die het meest de begrippen ^^^ ^'^^^'

van PHOTiNus volgden, tot een tamelijk vast ftel-

fei gebragt. Dan niet lang daarna trad, met geen*

geringen roem , onder hen op , de Neef van le-

Lius sociNüs, een zeer verftandig man, van hoog

aanzien, opgevoed door zijnen Oom, in de heime-

lijke gevoelens, welke door dezen omhelsd werden,

doch minder gefchikt, naar het fcheen, voor den

Leerftoel, dan wel voor een fchitterend leven on-

der

(*) Zie VAN MosHEiMs a. w. bl. 352.

Ct) Zie IJPE ij's Gefchiedenis van de Sjftematifche God-

geleerdheid III, D. bl. 218, en verg. van mosheims a.

w. bl. 6.
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na C. G der de Grooten der aarde, faüstus socinus, hier

}D.iri5i7 voor door ons reeds genoemd, had de hem, door

^
'^'

zijnen Oom , bij erfenis achtergelaten handfchriften ,

aan het Hof van den Hertog van Toskane , waar

hij de hoogfie eereposten bekleedde , twaalf jaren

onder zich gehad, zonder dezelven, als het ware,

intezien, ten minfle er veel gebruik van te maken.

Dan de rustelooze werkzaamheden , in de gemelde

betrekking, moede geworden zijnde, begaf hij zich

ten jare 1574 naar Bafel ^ daar hij, fiil levende,

zich vond opgewekt, om dezelven met gezetheid te

kzen en te onderzoeken. Het gevolg hier van was

,

dat hij er voor zich zelven een kort Zamenftel van

Godgeleerdheid uit trok , en met hetzelve , ten jare

1579, zich naar Polen begeven hebbende, in de

Christelijke gemeenfchap der Unitarisfen aldaar zocht

ingelijfd te worden. Dit evenwel verwekte hem

moeijelijkheden , welke hij niet voorzien had. Schoon

hij met opzigt tot de leer van Gods natuur niet

zeer van hen verfchilde, waren er echter gewigtige

punten, waarin men zich met hem niet wel ver-

dragen konde. Hiertoe behoorde, onder anderen,

dat hij den Doop van allen , die uit Christen Ou-

deren geboren waren , voor onnoodig hield , dat hij

CHRISTUS befchouwde als waardig de aanroeping

van allen, die hem voor den Verlosfer der Wereld

hielden, dat hij alle Kerkgenootfchappen , waarin de

voorfchriften van christus geëerbiedigd werden ,

echt Christelijke Gemeenten genoemd wilde hebben.

Uit aanmerking van deze bijzondere begrippen ,

weigerde hem de Synode van Rakow, in het jaar

iSoO,



GESCHIEDENIS. S57

1580, het lidmaatlchnp harer Kerkgeziadte. Intus- na C. O,

fchen bleef hij werkzaam met het bearbeiden van J^ar^Sir*

de gemelde , hem achtergelaten , fchriften , waaruit hij
^

*

beknoptelijk de flotfomraen trok , die door hem

voor de pers werden gereed gemaakt. Gedeeltelijk

waren deze fchriften eigenhandige voortbrengfelen

van de wijsheid zijnes fchranderen Ooms , gedeelte-

lijk onderfcheidene lettervruchten van andere Unita-

lisfen. In deze fchriften, te zamen genomen , lie-

pen dus de gevoelens zeer uit eikanderen. Doeli

hij verzamelde het gene er, naar zijne gedachten j

goed in was tot een ordelijk ftelfel, hij hechtte al-

les, wat er met elkander in begaanbaar was, aan

één , hij befchaafde hetzelve , hij droeg het met

fmaak voor, en verdedigde het met kracht. Naar*

dien hij een man was, wel niet zoo geleerd, als

zijn Oom lelius socinus , maar in fcherpte van

verftand uitftekend boven dezen, werd alles, wat

van deszelfs gevoelens hem geviel , ook met bijvoe-

ging van zijne eigen bijzondere begrippen , door

hem in zulk eenc gedaante voorgemeld , dat het ook

anderen innam. Straks na de uitgave van zijne dus

bewerkte fchriften , verwierf hij , voornamelijk , on-

der de lieden van hoogen ftand, een groot opzien ^

gepaard met bewondering en achting. Langs dezen

weg de befcherming des Adels gewonnen hebbende,

liep hem alles mede, om ook welhaast de algemee-

ne gunst des volks deelachtig te worden, 200 door

de heufche aanminnigheid van zijn perfoonlijk voor-

komen, als door de voorbeeldige uitftekendheid van

zijnen regt christelijken levenswandel. Allengs zag

timv, IV, R hij
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na C, G. hij den kleinen aanhang, die hem was bijgevallen,

Jaari5i7. ^qqj. nieuwe aankomelitiffen grooter worden, uit al-
tot 1552.

00 J

_
lerlei klasfen van menfchen. De invloed der rijken

was in dezen zeer vermogend op de denkwijze van

minder begoeden, terwijl anderen, door geleerdheid

uitblinkende, hun gezag konden doen gelden bij

weinig wetenden, ter wegneming van blind voor-

oordeel en onberedeneerden wederfland. Hierdoor

kwam FAusTus socinus met den tijd alles te bo-

ven, wat hem in den beginne der Hervorming van

het ftelfel der Unitarisfen in Pole» onmogelijk fcheen

te zijn. Kloekmoedig pal ftaande werkte hij

,

langs opene en gedekte wegen, ter overtuiging zij.

ner broederen , met kracht voort , en zag eindelijk

zijne pogingen volkomenlijk bekroond met den meest

gewenschten uitflag. Het gene zulks inzonderheid

befpoedigde, was, dat zijne teregtwijzingen gepaard

gingen met de oogenfchijnlijkfte blijken eener infchik-

kelijke vredelievendheid, bij het geven van het gene

hij , als van groot belang , naar zijn oordeel , wel

misfen kende , en bij het vorderen , wat hem meer

gewigtig toefcheen. Dus bluschte hij meer door

zijn voorbeeld , dan door zijne vermaningen , het

vuur der twisten , dat onder de Unitarisfen langen

tijd reeds gebrand had , en haalde hij hen zach-

telijk over tot de omhelzing van zijne leer , waar

door zij allen zich tot ééne gemeenfchap fchikten,

onder zijn opzigt en beftuur (*). Onder zijne me»

dehelpcrs verdient wel bijzonderlijk genoemd te wor-

den

(*) Verg. V. MosHEiMs K. G. VIII. D. bl. 35;—35^.
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^en PETiUTs STATORius, iiit cc!i Fransch geflacht na C. G,

berkomltig , maar met den PooHchen Adeldom be- I^^'"i5i7«

giftigd, en als Predikant te Rakow overleden ten
*

jare 1605. Deze was van belijdenis een Unitaris;

zijn Vader, ook petrus statoriüs genoemd, had

mede aan den Rakowfchen Katechismus gev^erkt.

Maar geen minder ijverige voorftanders zijner leer

bekwam socinus aan vele jonge Hervormde en Lu-

therfche Predikanten. Derzelver geestdrift kwam

hem ongemeen te ftade, om over al den wederftand

der , van hem in denkwijze verfchillende , oudfte

Leeraaren, onder de Unitarisfen, te zegevieren, en

Zijn doel te bereiken. Hij overleed in vrede ten jare

1604 te Ltiklawicz (*).

De menigvuldige fchriften van faustus socinus

gehengt ons bedek niet allen optenoemen. Zij wor-

den gevonden in de beide eerde deelen van de ver-

maarde Bibliotheca fratrum polonorum , qms uni'

tarios vocant; welke na het midden der zeventiende

eeuw in acht deelen te Rotterdam een en andermaal

is uitgegeven, 's Mans leerftelfel doet zich het voe-

gelijkst kennen uit zijne volgende Schriften; over

het gezag van de H. Schrift; (f) — zeer beknopt

*nderwijs in den Christelijken Godsdienst', (§) —
theologifche voorlezingen; (*) — over den ftaat

van

(*) Verg. scHRöCKHs a. w. VII. Beel^ BI 536.

(f) De S. Scriptura Auctoritate.

(§) Ckristiante rcligionis brevisfima injlitutio.

(^**3 Vrakctiones Theologicci.

R a
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iM C. G. van den eerfien memch voor dsn val (*) enz. "^

Jaarisif. Langs een' korter weg evenwel leert men het ftelfel

,„ ,

* der geloofsbegrippen van f, socinus kennen uit den

zoogenoemden Rakowfchen Katechismus , welke de

plaats heeft vervangen van den hier voor gemelden

Katechismus van Krakaw. Deze werd ter zijde ge-

fchoven, deels, om dat dezelve niets meer, dan

eene zeer ruwe fchets der leer was, deels, om dat

er gevoelens in voorkwamen, die men naderhand

verworpen had, zoo als omtrent de noodzakelijk-

heid van de bediening des doops alleen aan de vol-

wasfenen. Het leerftelfel der Unitarisfen , die nu, naar

sociNus , den naam droegen \2in Socininïanen, door

dezen hunnen voorganger hervormd , kwam dus als

.

zoodanig , in genoemden Katechismus , kort na

's mans overlijden, ten jare i(5o5, in het Poolsch te

voorfchijn. Drie jaren daarna zag hetzelve ook het

licht in het Hoogduitsch, en in het daar op volgen-

de jaar in het Latijn. De titel, in het Neêrlandsch

vertaald , was dus : Katechismus der gemeente van

menfchen , die in het koningrijk Pohn , en in het

groQtvorstendom Litthauen , en in andere onder Po-

len behoorende flaten , belijden , dat niemand an*

ders , dan de Fader van onzen Heere jesus Chris-

tus de eenige God van Israël is , en dat de mensck

JESUS van Nazareth^ die van de maagd geboren

is, alleen de eenig geboren Zoon van God is. De

eerde fchets dezes Katechismus fchijnt ontworpen re

(*) De ftatu primi hominis ante lapfum^
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2^n door georg paüli, predikant te Kmkaw ^ en na C. G,

PETRUS STATORius, wclkcn Wij hief voor reeds
'^"'5' 7.

'
tot 1552.

hebben leeren kennen, onder het opzigt van socr- -

Nus. Doch de eer der voltooijnig komt toe aan

HiERONYMus MosKORZowsKi van MOSKOROW, een'

rijken poolfchen edelman , den ftichter eener gemeente

te Tzarkow , en valentinus schmalz , geboortig

van Gotha, Rector der Scholen te Smigia, in Po-

kn^ en eindelijk Predikant Rakow, In deze flad

was toen de hoofdzetel der Socinianen gevestigd.

JAKOBUS siENiENSKi of a siENo , aan vvien Rakow

toebehoorde, fcheidde zich ten jare 1600 van de

Hervormde Kerk af, omhelsde de leer der Socinia-

nen, en omtrent twee Jaren daarna (lichtte hij, in

zijne eigen ftad , eene openbare School , om tot eene

Kweekfchool van Leeraren in hunne Kerken te die-

nen. (*) Het was dus uit dien hoofde, dat de

nieuwe Katechismus der Socinianen bij uit bekend-

heid de Rakowfche Katechismus genoemd is gewor-

den. De Latijnfche uitgave, ten Jare 1609, door

MOSKORZowsKi bezorgd, is wel de beste; zij is

ten minde vervolgens met veelvuldige verbeteringen

en bijvoegfelen meer dan édns op nieuw in het licht

verfchenen. Daaraan hebben de hand gehad johan

CRELL , JONAS SCHLICHTING Van BÜCOWIECK

,

MARTINUS RUARUS , JOaCHIM STECHMANN en AN-

DREAS wissowATius, allen mannen van geleerd-

heid,

(*) Dit verhaalt wissowatius, Narrat. compend. pasf.

214. Men vergelijke v/oi moshei.ms Kerk, Cefdu Vil

Dgelf El. 258, 25p,

R 3
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sa C. G. heid , aanzien en gezag. De laatfte uitgave , door

Jaarisi/. ^q Soclmanen bezorgd, is die van het jaar 1684.

,

^
' Eene Neêrlandfche vertaling van dezen Katechismua

verfcheen in het jaar 1659.

Berigtvan Den geheelen inhoud van dezen Katechismus hier uit-

i^^i";^^' tetrekken lijdt mijn doel niet. Alleen met opzigt tot der
Itelftl der j j r o

^

^ocinia- SocinianenLeer, nopens Gods natuur, wil ik hier uit

P^^? denzelven het hoofdbegrip opgeven. Hetzelve komt

hierop neder. „Er is één, eeuwig, volmaakt regt-

vaardig, wijs, magtig. God. In het aanbiddelijk

wezen van God is maar één perfoon. jezus Chris-

tus wordt in de heilige Schrift God genoemd, al-

leen in dien zin, wijl Hij zijne verhevene magt van

den eenigen hoogden God heeft , en alzoo der God-

heid van denzelven eenigermate is deelachtig gewor-

den. Hij betuigt dat zelf, joh. X: 35, 36. C*)

CHRISTUS is wel geen bloot mensch , maar eene

Goddelijke natuur heeft hij toch niet; want dat zou-

de niet alleen met de Rede, maar ook met den Bij-»

bel ftrijden. (f) De laatfte leert, dat hij alles, wat

Goddelijks in Hem is , zijnen Vader verfchiildigd

is , en Hij zelf zijne Goddelijke werken aan Hem
toeeigent. Al wat men inbrengt, om zijne Godheid

te bewijzen, heeft geene de minste kracht; en de

plaats JOH. VIII : 58 waar Hij fpreekt aangaande

2ijn vroeger aanwezen, dan dat van abraham, be«i

teekent flechts zoo veel, als dat Hij eer het licht

der wereld is geweest, dan asraham de Vader van

VS-

(*) Hoofdft. VI. Vr. 78.

Ct) Hoofdft. Vlir. Vr. 99 en volgg.
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vele volken, door hunne bekeering, geworden is. (*) na C. G.

Eene generatie des Zoons uit het wezen des Vaders is Jaarisiy.

onmogelijk, naardien hij, volgens dezelve, of het
'

ganfche wezen of een gedeelte van hetzelve moest

hebben aangenomen. ( f ) De bekende plaats , i

TIM. III: 16 De verborgenheid der Godzaligheid

is groot; God is geopenbaard in het vleesch, heeft

den volgenden zin. De christelijke Godsdienst is

vol van verborgenheden , want God , dat is , Gods

wil , om de menfchen zalig te maken , is door

zwakke en fterfelijke menfchen volkomenlijk bekend

gemaakt, en tevens, uit aanmerking van menigerlei

wonderwerken , die door deze menfchen verrigt wer-

den, voor waar erkend geworden. (§) De Heilige

Geest wordt nergens in den Bijbel God genoemd.

Wanneer in denzelven aan den Heiligen Geest God-

delijke eigenfchappen worden toegefchreven , zoo ge-

fchiedt zulks alleen daarom, wijl God alles door

denzelven bij de geloovigen werkt. (**) Het formu-

lier van den doop bewijst alleen, dat de Vader, de

Zoon en de Heilige Geest er zijn , maar niet als

Goddelijke perfonen ; naardien in den Bijbel meerma-

len God perfonen worden op de zijde geplaatst, die

met Hem niet kunnen vergeleken worden ; zoo als

Exod. XIV: 31 en i sam. XH : 18."

Indien ik dus voortging, betreffende het ganfche

leer-

(•) Hoofdft. VIII. Vr. 105, io5.

(t) Hoofdft. VIII. Vr. 110-113.

(§) Hoofdft. VUL Vr. 151.

(*') Hoofdft. XIII.
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«a C. G leerftelfel der Socinianen, dat in dezen Katecbismu*

J^^'""^'"- gevonden wordt, zoude mijn uittrekfel te breedvoe-
tot 1552 .

,

—.. ng worden. Het zal daarom den lezer niet onaan-

genaam zijn, dat ik de ganfche leer dezer gezindte,

in eenige hoofdpunten , zoo kort als het gefchieden

kan , hier neder fchrijve. Zij zijn dezen. De weg

ten eeuwigen leven is geopenbaard in de Heilige

Schrift, en wel voornamelijk in het Nieuwe Testa-

ment. De gezonde Reden, moet in den Godsdienst

onze gids zijn , en het twijfelachtige beflisfen.

CHRISTUS is Gods Zoon genoemd, om dat hij al-

zoo God tot zijnen Vader heeft gehad , wiens kracht

de Heilige Geest is, om dat God Hem daarënbo^

ven aan zich zelven in onfterfelijkheid , in magt en

Jieerfchappij
,
gelijk heeft gemaakt, en om meer ande-

re redenen. Hij is Gods eenig geboren Zoon, om
dat Hij alle andere kinders van God, uit hoofde

van zijne gelijkheid met God, en van de liefde,

welke God voor Hem heeft, verre overtreft. Hij

is wel geen perfoon in de Godheid, en heeft wel

eigenlijk geene Goddelijke natuur, maar moet toch

voor God erkend worden, wijl Hij Goddelijke magt

en heerfchappij over ons ontvangen heeft. Hij wordt

onze Zaligmaker genoemd , om dat Hij eerst de za-

ligheid aan ons verkondigd , bevestigd , en met zijn

eigen voorbeeld aangewe3en heeft. Thans in den

hemel zorgt Hij voor onze zaligheid. En ééns na-

maals zal Hij ons dis fcheiiken. Eer Hij ons den

weg der zaligheid geopend heeft, is Hij ten hemel

gevaren; en daar heeft Qpd Hem van alles onder-

rigt, wat Hij ons leeren moest. Hij verlost ons

van
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van de ftraf der zonde door de kracht van zijnen na C. G.

dood, welken Hij, volgens den wil van God, onder- Jaarisiy.

gaan iieefr. Hij verlost ons van de zonde zelve __. *

door zijne magt, die ons van de zonde aftrekt,

(lellende ons tevens in zijnen perfoon voor, hoe veel

heils het ons bezorgt, wanneer men het zondigen

ftaakt. Hij heeft wel niet voor onze zonden vol-

daan en betaald , maar een barmhartig en getrouw

Hoogepriester zijnde, heeft Hij volkomen magt ont-

vangen, om ons van de ftraf te bevrijden, en van

de zonde te reinigen. Het geloof, waarop de za-

ligheid volgt, is gelegen in twee hoofdpunten, 't

Eerfte is, dat men niet alleen op God, maar ook

op den Heer jezus vertrouwt. En het andere is

,

dat men God en den Heere jezus, en het gene zij

ons geboden hebben, gehoorzaamt. Allen kunnen

de geboden van God en den Heere jezus gehoor-

zamen, indien zij maar willen. En allen, die zulks

doen , zullen eens ten genen dage met nieuwe lig-

chamen omkleed worden , wanneer hunne zielen uit

den (laat van gevoelloosheid ontwaakt zullen zijn

,

en met opgeklaarde denkbeelden, in den hemel de

zaligheid volledig genieten. Zij integendeel, die in

de zonde hardnekkiglijk voortleven, zullen dit met

de fchrikkelijkfle firalFen moeten bezuren , die in eene

volflagen vernietiging van hun beflaan uitloopen.

Het Avondmaal is flechts eene bloote gedachtenis-

viering van JEZUS dood. De Doop is eene onver-

fchilüge plegtigheid; dezelve heeft wel geen grond

ifl de leer van den Heiland en zijne Apostelen , maar

91ÏI dat hij algemeen in alle Christelijk? genootfchap-

^ 5 pen
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na C. G. pen bediend wordt , vordert de broederlijke liefde

,

Jaar 1517. yj^gjjjg ^^^ ^^^ Evangelie voorfchrijft , dat men hem
tot 1552.

,
niet affchafFe. Indien de ouders het dus begeeren,

mogen hunne kinderen gedoopt worden; zoo niet,

dan kunnen dezen den Doop ontvangen , als zy tot

jaren van onderfcheid gekomen zijn.

"

Zie daar den hoofdinhoud van het ftelfel der So-

ciniaanfche Godsdienstleer , overeenkomftig de begrip-

pen van hunnen vermaarden voorganger, naar wien

zij genoemd zijn geworden (*). Betrekkelijk den Doop

had sociNUS zijne bijzondere begrippen , welke ge-

denkwaardig genoeg zijn, om hier beknoptelijk den

lezer te worden medegedeeld. Zij worden gevonden

hl zijn Fertoog over den Waterdoop (f), en loopen

hierop uit, „ Er is in de fchriften van het Nieu-

we Testament geene ééne plaats, waar wij tot de be-

diening van den Doop verpligt worden; zelfs het

bevel van den Zaligmaker, Matth. XXVIII: 19. is

hiertoe van geene de minfte kracht. In die plaats

wordt niet van den Waterdoop gefproken. Het

Griekfche grondwoord, BxttJi^ziv, daar door Doopen

vertaald, beteekent niets anders, dan inwijden. Ook

geeft het Griekfche woord BaTlifjUat fomtijds te ken-

nen alleen de leer van den Godsdienst, weiken men

be-

(*) Men zie venema's Hist. Ep. VII. />. 511-51(5. van

l,\osm.ms Kerk. Gefch. \ll Deel , BI. 367, 368. en men

verg. ijPEij's Letterk. Gefch. der S^fteut.Godgeh III Ded^

BI. 215-217.

(t) De B^ptismo aquie disputatio. Verg. schrüCKHS

a. w. VII Deel, BI. 552-55<ï.
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belijdt; gelijk Hand. XVIII: 25. en vooral XIX: 3. na C. G.

Beide die beteekenisfen komen hier te (lade. De Ï^3"5i7»

tot 1552,
Apostelen ontvingen van den Zaligmaker , hunnen

.

Heer, het bevel, om de menfchen in de Christelijke

Godsdienstleer te omkrwijzen^ en hen in de ge-

meenfchap van derzelver belijders intewijden. Dit

ftrookt ook zeer wel met het Griekfche MctS-jjTêvcröt-.

7e, dat doorgaans wordt overgezet, omlermjst. Het

woord beteekent dat niet. Hetzelve geeft te kennen

maakt leerlingen. Even min ligt er bewijskracht

in 's Heilands woorden Mark. XVI : 16. Die

geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn , zal za-

lig worden» De Heiland verltaat er door , of

de ware boete , of de openlijke belijdenis van

den naam Christus en zijn Evangelie , of wel

beide tevens. Zoo fchrijft paulus Efez. V: 26,

zonder aan den waterdoop te denken , christus

heeft zijne gemeente gereinigd met het bad des wa-

ters door het woord ; dat is , door ware boete ,

welke den zondaar reinigt. Ook dit leert hij tit.

IIL: 5 met de woorden ; Hij heeft ons zalig ge-

maakt door het bad der yvedergeboorte. 't Is waar

oulings werden alle Christenen naar i Kor. XII: 13

door den Doop allernaauwst met elkander verëenigd;

maar deze Doop was de inwendige Doop van den

Heiligen Geest. Eindelijk de gezonde rede fpreekt

zeer fterk tegen het kerkgebruik van den Doop»

Immers de geheele Christelijke Godsdienst is in

zijnen aard geestelijk ; hij is alleen voor het hart.

IJiterlijke plegtigheden doen bij gevolg in den gods-

dienst niets af. Trouwens hoe kan men er gewigt

aan-
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nn C. G aan hangen , daar de Heiland te haren opzigte

Jaari5i7. gggne duidelijke bevelen gegeven heeft?"

^
' Men befpeurt , dat ook socinus zich , ter beves-

tiging van zijn leerftelfel, op de uitlegkunde en uit-

legging der Heilige Schrift bijzonderlijk bevlijtigd

heeft. Maar ook befpeurt rnen , van hoedanig een*

ftempel zijne fchriftuitlegging geweest is. INIet de

overtuigendflie duidelijkheid ziet men , dat hij zijn

leerllielfel niet naar de Heilige Schrift gevormd

,

Biaar omgekeerd de Heilige Schrift naar zijn leer-

ftelfel gedraaid en gewrongen heeft. In hem, ge-

lijk in alle deszelfs volgers, heeft de kracht des

vooröordeels , op het oogenfchijnlijkfle , gewerkt.

Vooral blijkt zulks daar uit, dat zij doorgaans van

zoodanige Bijbelplaatfen , die met hun bijzonder ge-

loofsftelfel niet in verband ftonden , zeer gezonde

verklaringen te berde bragten.

Aanmer- Dit hoofdgebrek in het leerftelfel der Socinianen

ovcT^het
^'^^^ ^°^ zigtbaar , dat het door alle verftandige

Üeirelvnn vrienden van het Evangelie wel dra moest worden

,
/^ . opgemerkt. En werkelijk heeft hetzelve, uit dien

der Soci- ^°

nianen. hoofde de grootde hindernis aan de uitbreiding van

de gemo?nfchap dezer godsdienstgezindte toegebragt.

Het grondbeginfel der Socinianen had uit zijnen

aard iets innemends. „ De leer van den Christelij-

ken Godsdienst," dus redekavelden zij, „moet uit

den Bijbel, voornamelijk uit de Schriften van het

N. T. worden opgedolven , overeenkomflig de

voorfchriften van de gezonde rede, die alles behoort

te vatten. De Heilige Schrift leert ons, wat wij,

bij voorbeeld, van Gods natuur, volmaaktheden en

be-
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befluiten gelooven moeten ; maar de menfchelijke na C. G.

rede moet ons alles, wat wii gelooven, leeren ver- ]aar»5 7«
. o '

jyj 155a.
ftaan , en verbiedt ons ie gelooven het gene onze

_

bevatting te boven gaat. Over het donkere der

Heilige Schrift , dat voornamelijk ontftaat uit den

hoogopgezwollen oosrerfchen fdjl, die ons wester-

lingen gansch vreemd is, moet de eenvoudige toorts

der menfchelijke rede haar licht verfpreiden. Daar.

door worden wij in flaat gefteld, om uit de Heilige

Schrift een godsdienflig leerbegrip op te maken , dat

geene andere waarheden behelst , dan die van elk

,

zijns verflands magtig, na naauwkeurig onderzoek,

gaaf aangenomen worden. En het is even daarom

alleen , dat onze godsdienst , in de volfte kracht

des woords, redelijk genoemd kan worden." Het

is wel zoo, nergens wordt dit hoofdbeginfel door

de Socinianen als de gronddag van hun flelfel der

leere opzettelijk aangeprezen. Maar toch overal

heerscht hetzelve ftil weg in hunne fchriften. Al-

les, wat zij voordragen, rust er op; het is fche-

ring en infla.a:. Op de gedwongenfle wijze wordt

veelal de Bijbel verklaard, om aan de leer, die men

er uit afleidt , een redematig voorkomen te geven.

En dit redematig Bijbelfche wordt dan het echt Bij-

belfche genoemd, waaruit alleen een echt christelijk

zamenftel van reine godsdiensileer gevormd kan

worden. Hoe veel derhalve dit grondbeginfel der

Socinianen , ook op zich zelf befchouwd , te zijnen

voordeele fchijnt te hebben , zoo kan het nogtans

niemand, die doordenkt, op den duur regt beval-

len. Van hetzelve uitgaande ziet men zich niet

al-
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na C G. alleen genoodzaakt , om alle verborgenheden uit dé

J'''^''^ 517. godsdienstleer weg te verklaren, maar ook verpligt,

, om in dezelve niets toe te laten, dan het gene dé

bloote , op zich zelve ftaande , rede leert. De Chris-

telijke Godsdienst wordt door dien weg herfchapen

in eenen enkel natuurlijken Godsdienst. En wijl de-

ze aan de belioefcen van den mensch, in zijne om-

flandigbcden , geenszins voldoen kan , is het niet te

bevreemden, dat de leer der Sociniafien, hoe veel

üpgangs zij ook in het eerst bij eenigen gemaakt

heeft, evenwel in vervolg van tijd minder belijders

gevonden heeft, dan hare (lichter wel gedacht had.

Hier kwam nog dit bij, dat op den grondflag van

het Socinianisme nooit een vast ftelfel van Gods-

dienstleer kan worden opgetrokken. Immers wat toch

in den Bijbel den eenen, naar zijn bijzonder inzigt,

1 redematig voorkomt, is in het oog van anderen,

die een min opgeklaard verfliand heeft, onredematig,

en zoo omgekeerd. De Wijsgeer zal als eene God-

delijke waarheid , door de fakkel der rede in het

helderde licht gefield , befchouwen het gpne de on-

geletterde mensch, die aan eene afgetrokken redeka-

veling niet gewoon is, als een fchijnbaar wanbegrip

aanziet. Ook uit dit grondbeginfel , dat van alle

Unitarisfen is aangenomen, is het te verklaren, hoe

zij voor de tijden van socinus onderling in de leer

van Gods natuur verfchilden, en geheel uit eikan-

deren liepen. Trouwens, de Socinianen zelven za-

gen zich door even dezelfde grond beginfels gedron-

gen, om elk , zoo als zij voorgaven, vrijheid te

gunnen ter vorming van zijne Godgeleerde denkbeel-

den



GESCHIEDENIS. 1271

den overeenkomflig zijne eigene overtuiging. Zoo nn C. G.

als zij voorgaven, fchrijf ik; want andersdenkenden jaarisi?.

konden zij in hunne gemeenichap toch kwalijk dul-

den. Evenwel deze vrijheid is al mede de oorzaak

geweest, dat het Socinianisme op den duur geen*

ftand heeft gehouden-, gelijk wij vervolgens uit de

gefchiedenis zullen zien (*).

(*) Verg. VAN MosiiELMS Kerk. GefcJi. VII Beel, BI»

3'>4-,',66. HENKE*s N. Magazin fur Rcligiomphilofophie ^

IV J5. II St. Bi. 204 en volgg. en schröckhs a. vv. Vil

Deelt BI. 559-560,

TWEE-
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TWEEDE AFDEELING.

GESCHIEDENIS VAN DE ROOMSCHKATHOLIEKE KERK^

IN HET BEGIN DER ZESTIENDE EELW, TÖT

AAN DEN VREDH: VAN PAS5AU,

EERSTE HOOFDSTUK".

Cefchiedenis van de Tloomfche Paufen , in dit

Tijdperk,

na c. G. -L^e eerde , onder de Roomfche Paufen , die ons 'm

Jaari 5 17. dit Tijdvak ontmoet, is leo de tiende, oï ^gtXi^zïya

^_2^* ^'S^n "^^'^ was, JOHAN DE MEDicis. Dcfl iiden van

Berigtvan Lentemaand 151 3 zevenendertig jaren oud, virerd hij

LEO den ai2oo, nog jong zijnde, op den Heil. Stoel geplaatst.

Hier voor (*) is reeds zijn karakter befchreven en

de gefchiedenis van zijn kerkelijk opperbewind tot

aan het jaar 1517 omftandiglijk verhaald. Den

draad dier gefchiedenis dienen wij hier weder opte-

vatten , en te vervolgen. Het jaar 1517 is in de

algeraeene gefchiedenis der Kerke, maar bijzonder-

lijk ook in die der Paufen , allergedenkwaardigst.

LEO had, gelijk verhaald is, door eene Lateraan-*

fche Kerkvergadering , het gezag van den Paufc lijken

troon zoo fteviglijk , naar het fcheen , bevestigd ,

dat, welke fchokken het ook lijden mogt, hetzeiv»

voor

(*) Deel XVII. Bladz. 3o<;=3-S.
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vóór geene verzwakking vatbaar ware. Dan ,
gelijk na C. G.

de ervaring meermalen leert, dat, zoo iemand op P^'"^5^^7.

• , f •. 1 j ^ot 155a.
zijne krachten te zeer vertrouwt , zyn val , door «..«-.-.

eene anders weinig beduidende gebeurtenis, het eerst

veroorzaakt wordt, dus was het ook hier. leg,

aan de voltooijing van de St. Pieterskerk te Rome^

die , door zijnen naasten voorzaat julius den twee-

den, was begonnen gebouwd te worden, alle pracht

willende bijzetten, ontbrak het daartoe aan genoeg-'

zame geldmiddelen. Om zich hier van te voorzien»

gaf hij, ten jare 151 7, de beruchte Bulle der In-

duigentien uit, die in alle Christen Koningrijken

werd afgevaardigd , tn vulgcus welke een volko-

men aflaat , of vergiffenis van alle zonden vergund

werd aan de genen, die de inilddadige hand wil-

den uitreiken, ter bevordering van den opbouw der

gemelde Kerke. In Duitschland werd , door den

Aartsbisfchop van Mentz^ het prediken van dezen

aflaat aanbevolen aan een' jan dietz , geboortig

van Leipztg , Doctor in de Godgeleerdheid, Prior

der Domiuikancn , en Inquifiteur der Ketterfchc

fnoodheid. Deze dietz , of gelijk hij doorgaans

in de gefchiedenis genoemd wordt, diezel of tet-

ZEL, was een kleinverftandig man van geringe ge-

leerdheid , maar listig , trotsch en onbefchaamd.

Geene baatzuchtige handgrepen Onbeproefd latende,

om door de kracht van het bijgeloof , dat met fchijn-

baren ijver overal door hem gepredikt werd, onnoo-

zelen aanzienlijke foramen gelds afteiroggelen , fleeg

in dezen zijne onbezonnenheid tot zulk eene hoogte,

dat meer doordenkende menfchea eindelijk hier door

HaR.v. IV. S de
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Bt C. G. fle oogen geopend werden voor het diep bederf der

]aari5i7 Kerke. Eén uit dezen, de beroemde map.ten lu»

^ _ THRR . wiens verdienden ons uit de gefchiedenis

reeds bekend zijn, tastte den Aflaatkramer aan, niet

alleen door eene openbare aankondiging van vijf en

negentig Hellingen, den laatflen van Wijnmaand des

jaars 1517 gemeen gemaakt, maar bijzonderlijk in

een gefprek met hem, waarin hij hem den mond

fnoerde door eene vraag, waarop geen antwoord

volgde; namelijk, „ indien de Paus magt heeft de

zielen uit het Vagevuur te verlosfen , waarom ver-

lost hij dan alleen fommigen , en wel voor geld , en

niet alleen uit weldadignelfl? '* Dat woord van lu-

THER deed, als eene hemelftem, de aarde beven,

en den floel der heiligheid te Rome waggelen op

zijne grondvesten. De Paus, bedwelmd door den

luister van zijn Hof, gevoelde in het eerst den

fchok niet. Ook de behartiging van ftaatszaken ,

waarin hij zich geheel verdiept had, deed hem het

oor afwenden van de hoog klimmende klagten der

Geestelijkheid , over de fioutc ondernemingen van

eenen Dominikaanfchen Monnik te Wittenherg in

Dinuchland ^ die op de Godsdienstleer der Kerke

was aangevallen. Verfchillen, dienaangaande gere-

zen, trok hij zich in het geheel niet aan. De zwe-

vende twisten, onder de Vorsten der aarde, wekten

alleen zijne aandacht, altijd op de luimen leggende,

om uit de oneensgezindheid der Mogendheden over

de belangen van zijn kerkelijk gebied voordeel te

trekken , en zijne wereldlijke magt te vergrooten.

Staande de Godsdienstverfchillen in Duitschland ^

was
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was hij, ten ja re 1521, met den Keizer tegen den ja C. G.

Koning van Frankryk in oorlog geraakt , waarbij I^^riSi?»

hem , ten fpijt van dezen , die geheel het Milaan- _

fche verloor, Parma en Piacenza ten deele viel.

De Paus, door de verovering der eerstgemelde ftad,

gedeeltelijk zijn oogmerk bereikt ziende, was opge-

togen van blijdfchap , 'welke zijn hart zoo (lerk ont-

roerde , dat hij in eene ziekte flortte , die hem

,

eenige uren na dat hij berigt ontvangen had , dat

ook Parma zich aan hem had overgegeven , den

eerden van Wintermaand des genoemden jaars , in

den ouderdom vnn vijf en veertig jaren wegrukte»

Dus luidt het vrij algemeen verhaal. Maar guic-

CARDiNi berigt ons (*), dat er bij 'sPaufen dood

een vrij flierk vermoeden had geheerscht, dat hij,

door zijnen Kamerheer, barnabo malaspina, die

der onderliggende partij van de Franfchen gun-

Hig was, vergeven ware. Ruim negen jaren had

hij op den heiligen Stoel gezeten. Hij was een

man, bij uitftek ervaren in de oude letterkunde der

Romeinen, en als zoodanig een liefhebber der La-

tijnfche poezlj. Ook was hij een aanmoediger van

geleerdheid en een kloekzinnig voorftander van ge-

leerden. Maar met dit al was hij niets minder dan

een Godgeleerde. De onverfchilligheid , welke hij,

omtrent de Godsdienstleer der Kerke, waarvan hij

het hoofd was, aan den dag legde, was oorzaak,

dat het werk der Hervorming van alle de deelen

der Kerke, ftaande de laaifte jaren van zijn befluur

» on»

(*) Hiitoria fur tcmporit Lih. XiV. /». S'S/,

S a
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na C. G. onder]HÓ\nen ^ zulken voorfpoed had. M^er kennif

J^"'5i 7. hebbende van ftaatszaken , dan van kerkelijke aan-
tot 1552.

' '

1 gelegenheden, gingen hem natuurlijkerwijze de eer-

ften ook dieper ter harte, dan de laatften. Vorfte-

lijke glorie was de drijfveer zijner overleggingen ,

gefprekken en daden. Zijne hofhouding was prach-

tiger, dan die van den grootften Monarch van Eu*

ropa. Een Franseh Schrijver van de eerfte helft der

achttiende eeuw beoordeelt hem vrij ftreng , maar

misfchien naar waarheid, dezer wijze (*). ,, In-

dien LEO flechts een wereldlijk Vorst ware geweest,

zoo zoude zijne regering hem tot roem geflrekt, en

zijne levenswijze hem niet tot oneer hebben kunnen

zijn. Maar hij was een opvolger van den Heiligen

PETRUS, het hoofd der Kerke, 't Is wel waar,

deze waardigheid fluit de burgerlijke en ftaatkundige

deugden niet uit ; maar zij vordert meer andere

deugden; zij doet zelfs het gene in andere flianden

dragelijk is , in ergerlijke misdaden verwandelen.

LEO de tiende fchijnt dit onderfcheid niet gekend te

hebben. Hij leefde als een Vorst, ea geheel niet

als een Paus. Hij onteerde het karakter , dat hij

bekleedde. Hij misbruikte hetzelve, en het gene

nog meer het hartzeer van weidenkenden was, hij

bleef in gebreke , om de onheilen , daar door ver-

oorzaakt, te verhelpen. Ware hij een vroom min

geweest , hadde hij fmaak in den Godsdienst , en

een opgeklaard begrip van de verheven pligten ge-

had,

(*) Dans ï*Histoire du Droit piiplic ecclef.astiqtie 7,

II. /». 13Ó. Verg. scHRöCKiis a. w. III D, BI. aia»
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had , welke hij te vervullen had , zoo zoude hier na C. G.

door de in hem woelende drift tot hoogmoed en
J^J"^!^*

wellust wel beteugeld zijn geworden , en hij in zij- .

ne betiekbing een groot man geweest zyn."

De opvolger van leo was adriaan de zesde ^ VanADRi-

beroemd , zoo wegens zijne deugden , als zijne God- '^g'^g^'^

geleerdheid, en in den naam des Keizers, wiens

voormalige leermeester hij was, ter verkiezing aan-

geprezen door dan Kardinaal julius de medicis.

Deze , een Oom van den geftorven Paus zijnde

,

had op het Kerkelijk beftuur van zijnen Zoon veel

invloeds gehad , en fchijnt zich de voortduring daar

van , onder het bewind van deszelfs opvolger , die

door hem werd aanbevolen, beloofd te hebben.

Zeer verwonderd (lond Europa over de opdragt der

heiligfte waardigheid aan een* man , dien men aan het

Hof te Rome nooit gezien had , en die er ook nooit

zijn werk van had gemaakt, om de gunst der Kar-

dinalen te winnen. Naauwelijks was zijn naam in

Italië bekend. Hij was te dien tijde 's Keizers On-

derkoning over alle zijne Spaaufche Staten , een man

derhalve toen van hoog aanzien, maar oorfpronke-

iijk van eene lage afkomst, adriaan florisz,

toegenoemd boijens , -was geboren te Utrecht ,

den tweeden van Lentemaand des jaars 1459. Het

fchijnt wel, dat men geene echte befcheiden heeft

van den burgerlijken ftand zijnes vaders. Zij , die y
hem houden voor een' fchuitcmaker , fchijnen wel

den meesten grond voor hun berigt te hebben. Wat

er ook van zijn moge, het is zeker, dat hij uit een

;üiergeringst gedacht gefproten is; immers zijne ou-

S 3 d^rs
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Ma C. G <^srs lieten hem eerst te Utrecht en daarna te Zrvol

Jaar 1517. onderwijzen in liet Latijn. Doch hun vermogen

r
niet verder reikende, werd hij uit dien hoofde, tot

hooger onderrigt, naar een Kollegie te Leuven ge-

zonden, waar geene andere, dan arme ftudenten,

die lust tot de beoefening der wetenfchappen toon-

den, uit liefdadigheid opgenomen werden. Door

zijne geleerdheid algemeene achting verworven heb-

bende, werd hij, door de hem toegedragen gunst

der Hertogin van Bourgondi'è , margaretha, eerst

Priester te Goederede ^ daarna Deken der Domkerk

te Leuven , en vervolgens Vice - Kanfelier van de

Hoogefchool aldaar. Ook is hij te dien tijde De-

ken van de Lievevrouwen Kerk te Ant^verpen^

Proost van Oud-Munfier , en Kanunnik van de

Marijkerk te Utrecht geweest. In alle deze betrek-

kingen zich veel roems bezorgende, werd hij door

Keizer maximiliaan tot Leermeester voor deszélfs

Kleinzoon karel, toen een kind nog van zeven

jaren, gekozen. Hij geraakte langs dezen weg zoo

hoog in 's Keizers gunst, dat deze hem het Ge»

zantfchap aan het Hof van Spanje toevertrouwde,

waar hij ftraks ook de liefde won vnn Koning fer-

DiNAND, die hem het Bisdom van Tortofa fchonk.

Kort daarna bewoog maximiliaan, willende hem,

voor de uitmuntende diensten , welke hij aan zijn

Rijk bewezen had, beloonen, Paus leo, om hem

den Kardinaalshoed aantebieden, gelijk hij dan ook

tot die waardigheid den eerften van Hooimaand

des jaars 1517 verheven werd. En 'sKeizers op-

volger, K.AREI,, benoemde hem ten jare 1519 tot

On"»
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Onderkoning van Spanje^ dat na ferdinands dood na C. G.

aan het buis van Oostenryk gekomen was. Jaarisij.

X ,. . ,-., o j • . •. 1 tot 1552.
In dien aanzienlijken itand onrving hij de onver-

.

wachte tijding , dat liij tot een' nog veel aanzienlijker

ftand geroepen werd, als zijnde gekozen tot Opper-

bisfchop der algemeene Kerk. Den soften van Oogst-

maand des jaars 1521 werd hij in de St. Pieterskerk

te Rome gekroond. Zijne eenvoudige levenswijze, af-

ftekende bij de pracht van zijnen naasten voorganger,

mishaagde al ras aan het volk. Ook zijn ernftig voor-

komen , dat , in alle gelegenheden , onveranderd

bleef, verwekte bij het zedeloos gedeelte der bur-

gerij niet weinig vooroordeels tegen hem, reeds bij

zijnen eerden optred. Hier kwam bij , dat hij een

ronde Nederlander was (*), die in karakter van

den listigen Italiaan hemelsbreed verfchilde , en

fchier niemand met zijn vertrouwen fcheen te ver-

eeren , dan zijne landgenooten , waar mede zijn Hof

gevuld was. Aan den anderen kant nogtans boe-

zemde zijne zachtheid van geest den weidenkenden

allengs hoogachting voor hem in. En zijne weldra

zigtbare geneigdheid, om den flaat der Kerke van

veel onreins, dat onder de jongde regeringen de

overhand had genomen , te zuiveren , deed allen

,

welken het belang van den Godsdienst ter harte

ging , de beste" hoop van zijn hoog Priesterlijk be-

ftuur opvatten.

Schoon

(*) Men noemde hem een' barbnar, die, uit de heffe

der natiën opgekomen, tot den Heiligen Stoel verhe-

vea was.

S4
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sn C. G. Schoon hij meer Godgeleerde dan Staatsman was,
Janri5i7. fcheen echter, in den beginne, het uitbreiden vaa
tot 1552,

o
7

I- zijne wereldlijke magt bij hem ééne der eerde be-

doelingen. Dadelijk , na zijne intrede te Rome y

heroverde hij, met Spaansch Krijgsvolk, dat hij uit

Biscaije had medegenomen , de ftad Rimïni , welke

SIGISMUNDUS en PANDOLFA MALATESTA, dc OUds

Heeren van die plaats, gedurende het ledigdaan van

den Heiligen Stoel, ingenomen hadden. Maar dit

gefchiedde eeniglLjk, gelijk men van achteren heeft

kunnen opmaken, om 's volks gunst te winnen. Hy
was te dezen aanzien geheel het tegenbeeld van zij-

nen laatflen voorganger leo. adriaan was Paus

en geen Vorst ; hij bekommerde zich alleen over

den ftaat der Kerke , die trouwens door den ver^

bazenden voortgang der Hervorming in Duhschland

zeer ontrust werd , en alle zijne zorg tot zich trok.

Wat hij ter ftremming van denzelven gedaan heeft

,

is reeds voorheen verhaald geworden (*). Hierin

ging hij te werk met voorzigtigheid en wiisheid.

Dan hij leefde te kort , om er de door hem ge-

wenschte gevolgen van te zien. Hij overleed, na

kort te voren, het gene men als een bewijs van

7ijn gebrek aan (laatkunde befchouwd heeft , eene

verbindtenis, met den Keizer en den Koning van

Engeland^ tegen den Koning van Frankryk
^ getee-

mend te hebben, den i4den van Herfstmaand ét&

jaars 1523. Zoo was uit het kleinfte licht eene

groote zon gerezen, om eindelijk ook wed^r onder

tg

(?) Zie XX Deel, Bladz. 123 en volgg»



GESCHIEDENIS. a8i

t€ gnan. Met hem daalde een achtenswaardig wel- na, C. G
doener van het menschdom in het s^nf. Veelvuldig I^^'"'5ï7»

=• ° tot i5Sa.
waren 's mans deugden, maar die van de Italianen _

ireestal uit een verkeerd oogpunt befchouwd, met

een* lasterzieken mond befpot, en met de verachte-

lijkfte kleuren , als waren het ondeugden , werden

afgefchildcrd. Al die haat had zijnen oorfprong uit

het terftond, na zijne komst op den troon, opge-

vatte vooroordeel, waarvan wij reeds gewaagd heb-

ben , en werd vervolgens fterk gevoed , door het

heerfchend ongevallen , dat men had in 's Paufen

blijkbaar doel, om vele ingeflopen misbruiken der

Kerke te verbeteren, de jammerlijkfte wanorde, die

overal plaars vond, te herftellen, het flecht gedrag

der Geestelijken te hervormen, en, zoo veel in hera

ware, de billijke klagten der Duiifche natie te doen

ophouden. Zijne gevoelens hier over heeft hij met

ronde woorden aan den dag gelegd zoo in den last-

brief aan zijnen Gezant ciieregati op den Rijks-

clag te Neurenberg y ten jare 1522 gehouden (*),

als in zijne brieven aan verfcheldene Duitfche Vors-

ten. Hadde hij, bij een langer leven, door fterkte

van geest, den tegendand, welken hij al fpoedig,

zoo bij zijne Hovelingen , als Kardinalen , onder-

vond , eens kunnen te boven komen , de groote

zaak der algemeene Kerkhervorming in Europa zou-

de waarfchijnlijk eene geheel andere wending gekres-

gen hebben. Onder de deugden , die Paus adriaan

defi

(*) Vid. Fiisciculus rer expet. woiFii memor, '•ent-^

XVI. £? eonf. VEKEAU Unt, Eed. Vi. p. 59 j,

iJ 5
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na C. G. den zesden hebben veifierd , mogen inzonderheH

J^J"^^'^" geprezen worden zijne opregtheid, eerlijkheid, ne-

derigheid , fpaarzaamheid , belangeloosheid , matig-

heid, kuischheid, en zijne verdraagzaamheid. Als

geleerde was hij Hechts een Scholastieke Theolo-

gant. Het zamenftel van de leer zijner Kerk, door-

weven met de groiidbeginfelen der Wijsgeerte van

ARiSTOTELES, verftond hij door en door. Zijne

verknochtheid aan hetzelve, op overtuiging geves-

tigd, zoude hem derhalve, hoe zeer ook het Her-

vormen der Kerke hem allernoodigst voorkwam
,

nooit hebben doen dulden , dat men in de leer van

de éénsgeflielde punten , die den vaderen zoo heilig

waren geweest , eene ftroobreedie geweken ware..

Men ziet dat, behalve uit éénen zijner brieven,

welken hij, als Paus, aan den Keurvorst van Sak-

fen geichreven heeft , dien , op eene vriendelijke

wijze, vermanende, de gevoelens van luther toch

te verzaken (*), inzonderheid uit eenen brief aan

ERASMUS , welken hij opwekte, om diens Hervor-

mers misbegrippen in een daartoe opzettelijk ver-

vaardigd fchrift ééns duchtiglijk te wederleggen (f).

Hoog fchattede hij erasmüs, met wien hij in het-

zelfde denkbeeld verkeerde, dat men de, in Sakfen

opgekomen , ketterijen niet met geweld uitroeijen

,

maar met eene zachte tegenwerking ontwortelen

moest, zoo dat zij van zelven verdwenen. Een*

flechts

(*) Exdat htuc Epistola in magno Bullan'o Roma-

jjöj Tom. I.

(t) Vide ERASMi Epist. L. XXIII. Epist. 3.
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flechts heeft adriaan, en wel 's daags voor zijnen na C. G,

dood, tot Knrdinaal benoemd; en deze was een ^''"^'5I7•
' tot 1552,

Nederlander uit IMaajirkht , willem encke- «_—

—

voiRT, dien hij ook het Bisdom van Tontofa ^ bij

zijne verkiezing tot Paus opengevallen ,
pefchonkeii

had. Ook is er maar den door hem onder de heiligen

gekanonizeerd. Die eer genoot de zalige fchim van

den afgeftorven Bisfchop van Mehfen, De Paus

werd in de St. Pieterskerk begraven , en de Kardi-

naal ENCKEVOIRT rigtte vervolgens in de Duitfche

Kerk van St. Maria een allerprachtigst gedenkteeken

voor zijnen weldoener op, met een graffchrift (*),

waarop de voornaaralle cerambten, waar mede hij

bekleed was geweest, vermeld werden (f).

Veiheugd waren de burgers van Rome over den VanKLE-

dood van adriaan , en verheugd ook over de ver- "^^^'^^ ,^"

kiezing van den meergemelden julius de midicis,

in deszelfs plaaife. Deze Kardinaal, die voorname-

lijk ADRIAAN tot de hoogde waardigheid in de Kerk

bevorderd had, werd nu op den ipden van Slagt-

maand des jaars 1523 deszelfs opvolger , onder è^n

naam

(*^ Een ander merkwaardig graflchrift is voorheen in

dit werk reeds gemeld. Zie Deel XX. BI. 127.

(I) Verg. FOPPENS Bibl. Befg. I. p. 22. Zie ver-

der over Paus aurtaan VI, behalve de aangeliralde

fchriften, bowers Hist. der Paufen VII Deel ^ Bladz,

5-9-588. en scHRÖciais a. w. III Deel, BI. 212-230,

Ook leze men 's mans levensgefthiedenis in de Levens-

befchrijving van voorname Nn^derlandfche Mannen ; I

Veel f Bladz, 201—222.
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ns C. G. naam van klemens den zevenden. Aan hem ont-

Ja.ri5t7, yj^g vveder de Kerk een hoofd , ffelijk zij gehad
tot 1 52.

, , . ,

5 C5 J j o

, had m leo den tienden , zeer fchrander in het be-

handelen van ftaatsbeiangen, en doorkneed in alle

de aargelegenheden van het RoomfcheHof. Bij zijne

verheffing tot den Heiligen Stoel voerde de Keizer

van Oostenrijk met den Koning van Frankrijk 'm het

Milaneefche eenen heeten oorlog. Beiden zonden

den nieuwen Paus hunne afgevaardigden , van welkeii

elk in last had , om hem tot zijne zijde overtehalen.

Maar de Heilige Vader gaf hun dit verftandig ant-

woord, dat hij, als een geestelijk Regter tusfchen den

man en zijnen naasten , zich met hunne onderlinge

verfchillen niet dieper kon inlaten , dan door hen ten

fterkde aan te manen tot het herllellen van den ge-

broken vrede. Toen evenwel, na eene waggelende

kans, de Franfchen een groot gedeelte van het Mi-

laneefche veroverd hadden, vond hij het raadzaam

voor zijnen Staat, om met derzelven Koning frans

den eerften een geheim verdrag te fluiten. Dan het

doen van dezen flap berouwde hem welhaast. Want

kort daarop , den 25fl:en van Sprokkelmaand des

jaars 1525, werd het leger der Franfehen , door de

Keizerlijken, geflagen, die nu, met hunne voort-

fnellende magt, ook Italië dreigden, aan 's vijands

belang , gelijk nu reeds bekend was , verknocht.

De Paus, onthutst door deze gebeurtenis, fpande

oogenblikkelijk alle zijne krachten in, ter indand-

brenging van eene verbindtenis met de Venetianen

en andere Italiaanfche Staten. Naauwelijks was dit

heilig verbond, gelijk het genoemd werd , om dc-t
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êe Paus aan het hoofd van hetzelve was, gefloten, na C. G.

of de troepen van het gedacht der colonna's, IJve- ^'f ^/^^^*^ ° .tot 1552»

rige voorflianders van den Keizer, geraakten op de ^,,_
been, groote onrust in het naburige land verwek-

kende. Rome bleef alleen verfchoond ; doch toen

men het gevaar achtte geweken te zijn, nam, in

den nacht tusfchen den ipden en aoflen van Herfst-

maand des genoemden jaars de vijand, omtrent vier

duizend man (terk, de ftad bij verrasfing in. De

Paus , dodelijk ontfiield over dezen onverwachteii

aanval, had nog even zoo veel tijds, dat hij zijne

veiligheid kon vinden op het Kasteel van St. yin'

gtlo. Zijn Paleis werd geheel uitgeplunderd , gelijk

ook de St. Pieterskerk, waar men noch Godsdienst

noch Heiligheid ontzag. In de uiterfte engte ge-

bragt, werd hij door den prangenden nood gedron-

gen , om met *s Keizers Gezant te Rome een verge-

lijk aan te gaan, waar door de vijandelijkheden da-»

delijk ophielden. De Paus verbond zich, om zijne

krijgsmagt uit het leger der bondgenooten te rugge

te roepen, terwijl de Keizerlijken zich verpligtten,

om Rome te ruimen , en uit den Kerkdijken Staat

naar Napels te trekken. Dan ! — het leed niet

iang, of de Paus nam de verfchrikkelijkfle wraak op

het geflacht der colonna's , in wederwil van het ge-

maakte verdrag , dat hij onwettig achtte , als hem , in

nood , door geweld afgeperst. Hij verzamelde alle zijne

troepen, en liet die in .e Staten der colonna's in-

rukken. De vervvoestingi i , door het vuur en zwaard

van dezen , aldaar aangi 'gt ,
gaan alle befchrijving

te boven, maar kwaaien den heiligen Vader, die,

aan
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na C. G aan zijne belofte van het ongelijk, liera aangedaan,-

Jaari5i7
jg zullen vergeven, ontrouw, zich zulks moedwil-

tt."' I5S2
C y 7

I

ligHjk, op den hals haalde , allerduurst te (laan.

De colonna's , hier over vol woede , naraeti

wederwraak. En de overige vrienden des Keizers

vuurden hen niet alleen , met kracht , daartoe aan ,

maar fprongen hun dadelijk te hulpe. De Hertog

van Bourbon ftond, eer men er omdacht, aan de

grenzen van den Kerkelijkcn Staat. En hoe hag-

chelijk ook zijne eigen zaken waren, uit hoofde

van gelds gebrek ter bezoldiging van het krijgs-

volk , het welk hij met de aanminnige hoop op

eenen rijken buit te flreelen wist , gelukte het

hem , hetzelve in geestdrift derwijze te ontvon-

ken , dat zij reeds voor de poorten van Rome fton-

den , toen eerst de Paus het zekere berigt van

hunnen naderenden optogt bekomen had. Straks

volgde de geweldige inneming der Heilige Stad ,

welke met ftroomen bloeds gekocht werd , waaron-

der zich mengde ook dat van den Hertog zelven,

die door een' kogel getroiTen, in de voorfbad, fneu-

velde. De vcrfchrikkelijke verwoestingen, die door

den razenden vijand gepleegd werden , gaan alle

verbeelding te boven. Nooit heeft Rome , hoe

menigwerf ook door uitheemfchen geplunderd , in

zijnen geheelen omvang zulk eene opëenftapeling van

ellenden gezien, als toen. De Paus, het onweder

niet kunnende of niet willende ontvlugten naar

eene flerkte, verre buiten Rome ^ in den Kerkelij-

ken Siaat , zocht weder zijne veiligheid op St,

Angelo^ 't wdk dadelijk door philibert van Chu"
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hns , Prins van Oranje , die , na den dooi des na C. G.

Hertogs van bouruon, het hoog bewind had op I^"'5ï7«

zich genomen , werd ingefloten. Het leger der
*

bondgenooten , ter ontzetting van den Paus, gee-

nen aanflag durvende wagen, werd deze alzoo in

de nijpendfte engte gebragt , en tot het treffen van

een vergelijk met de Keizerlijken genoodzaakt.

Drukkend waren de voorwaarden van hetzelve voor

den Paus, die zich thans het te hoog drijven van

zijn wereldlijk gezag ernftiglijk beklaagde. Volgens

zijne, met den vijand, den 6 van zomermaand ,

gemaakte fchikkingen , moest de Paus aan het Kei-

zerlijk leger~ vier honderd duizend dukaten betalen

;

honderd duizend in gereede penningen, vijftig dui-

zend in twintig dagen, en twee honderd en vijftig

binnen twee maanden. Voorts moest hij St. Aitgelo

of den Engelenburg , mitsgaders eenige fleden aan

den Keizer inruimen , die dezelven zoo lang in bezit

zoude houden , als het hem goed dacht , en hy

zelf, met de dertien zich aldaar bij hem bevindende

Kardinalen, op den burg gevangen blijven, tot dat

de eerde honderd vijftig duizend dukaten betaald

waren. Naauwelijks was deze overeenkomst getee-

kend, of zeshonderd foldaten , de helft fpaanfche,

de helft duitfche, trokken den Burg bintien, floten

den Paus in een klein vertrek, en bewaarden hem
ftrengelijk.

Schoon de Keizer het gedrag van zijnen vorfle-

lijken bevelhebber te Rome niet openlijk goedkeur-

de , uit vreeze voor het volk , dat den Heiligen Va-

der met ieede oogen zoo verachtelijk behandeld zag,

moest
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na C, G. móest hij evenwel natuurlijker wijze in zijn binnen^

Janri5r7 ^^ verheugd zijn over de zegevierende oppermagï

,

' van zijn leger in lialie. Den Paus ook kon hij

in deze betrekking uit geen ander gezigtpunt be-

fchouwen , dan als een' wereldlijken vorst , die te-

gen hem de wapenen had opgevat. De Koningen

van Frankryk en Engeland meer de geestelijke ,

dnn de wereldlijke waardigheid van den Paus eer-

biedigende , baden , door hunne gezanten , den

Keizer om 's Pauzen vrijheid , als eene zaak , die

allen christen vorflen raakte. Ook de Keizer, die

zulken magtigen Vorften geen ongenoegen verwek-

ken wilde, gaf bevel tot eene nieuwe onderhande-*

ling met den Paus, die de volgende voorwaarden

behelsde; vooreerst dat de Paus noch in den oor-

log , door de Franfchen in het Miïaneefche toen

gevoerd , noch in eem'gen anderen oorlog , die op

handen mogt zijn, eenig deel zoude nemen; ten

tweede , dat de Paus aan den Keizer de tienden

van de kerkelijke inkomflien in alle zijne Koningrijken

zoude vergunnen; voorts dat hij den Keizerlijken de

fleden Ostia , Civita Fecchia , Chita Castellana

en de Citadel van Forli tot onderpanden, en zijne

twee broeders zonen hippolytus en alexander.

tot gijzelaars zoude overgeven ; ten derde dat hij

lerftond aan de Duitfchers zeven en dertig duizend

en aan de Spanjaarden vijfendertig duizend dukaten^

zoo dra zij hem vrijheid gaven, om uit het kasteel

naar Rome te gaan, betalen zoude. Diergelijke fom

moest hij aan de Duitfchers betalen veertien dagea

aa zijn vertrek uit Rome, en het overige, beloo»

dcU"
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pende ruim drie honderd en vijftig duizend duka- na C. G,

len, binnen drie maanden. Welige vernedering ti\l^^^5^7*

welk een bezwaar ! De negende dag van winter-
_

maand was bepaald voor 's Pauzen vrijlating. Doch

voor nieuwe hindernisfen beducht, floop de heilige

vader, 's nachts te voren, gekleed als een koop-

man, uit het Kasteel, en was reeds voor den da-

geraad te Orvieto, zonder één' der kardinalen bij

zich te hebben. Na eene gevangenis van zeven

maanden, zag hij zich dus weder op vrije voeten

gefteld , maar ontbloot van volk en geld. De

Franfche en Engellche Hoven porden hem aan ,

om, in verbindtenis met hen, andermaal het har-

nas tegen den Keizer aantefchieten , ten eiude door

eene vereenigde magt het hem door dezen aangeda-

ne ongelijk te wreken. Maar de Paus, de vvisfel-

valligheid van de oorlogskans bij ervaring nu te wei

kennende , wilde den Keizer liever ten vriend dan

ten vijand hebben. Ook deze, op eene herftelde

vredebreuk tusfchen hem en den heiligen vader

zeer gezet zijnde , liet zich , door de bemiddeling

zijner Staatsdienaren , met hem , ten volgenden jare

,

in tot het maken van een vergelijk, hetwelk voor

den laatften zeer voordeelige voorwaarden behelsde.

De hoofdinhoud kwam hierop uit; dat de Keizer

zijne natuurlijke dochter margaretha ten huwelijk

zoude geven aan alexander de medicis , 's Pau-

zen broeder, met een jaargeld van twintig duizend

dukaten , en dezen in diezelfde grootheid zoude

herrtellen, welke hij als een Souverein gezagvoerder

te Florence^ voor de jongde troebelen, in den Ker-

ÜERV. IV. T ke-
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BS C. G keiijken Staat gehad had ; dat de Keizer alles In

Jaarisi/, het werk zoude ftellen , om , hetzij door geweld

„___ ' van wapenen , hetzij door zachter middelen , den

Paus het bezit te bezorgen van Cervia^ Ravenna ^

Modena^ Reggio en Rubiera^ buiten nadeel van

de regten des Keizerrijks; dat de Paus den Keizer

de inhuldiging zoude fchenken van het Koningrijk

Napels , de fchatting van een wit paard kwijt

fchelden, en hem het oude regt zoude vergunnen

van vier en twintig Kathredrale Kerken in dat Ko-

ningrijk te mogen begeven; en ten laatfle, dat de

Keizer en zijn Broeder ferdinand , thans Koning

van Hongarie^ alle mogelijke maatregelen zouden

beramen , om de Ketters weder op het fpoor der

waarheid te brengen , of indien zij hunnen nek

tegen vriendelijke vermaningen verhardden , hen

door zwaard en vuur er toe te dwingen. Dit ver-

drag werd geteekend te Barcelona den 29 van Hooi-

maand des jaars 1529, en door de gezanten der

beide verbondene partijen, voor het hooge altaar,

in de hoofdkerk van die ftnd , bezworen.

Na dit gemaakte verdrag fcheen de vriendfchap

tusfchen de beide Vorften onverbreekbaar. In het

jaar 1530 kwamen ze te Bologne zamen, en had-

den aldaar , met eene , naar het fcheen , zeer grootc

vertrouwelijkheid , belangrijke gefprekken over de

aangelegenfte zaken van Kerk en Staat. Eenè der-

gelijke zamenkomst had andermaal ter zelfde ftede

plaats in het jaar 1533 , doch met een gansch an-

der gevolg. Er kwam aan 's Pauzen zijde hier iets

aan den dag, dat het onderling vertrouwen krenkte,

Oiffl
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Om de genegenheid van klemens te herwinnen , na C. G,

had, kort te voren, fRans , de eerjie , hem f^^''^ 5 '7*

een huwelijk voorgefteld tusfchen zijnen tweeden ^ .*

zoon, HENDRIK, den Hertog van Orkans^ en ka-

THARiNA , dochter van laurens de medicis»

Kende den Paus grooter eere worden aangeboden»

dan de inlijving van zijne nicht in het geflacht der

Koningen van Frankrijke De Paus zweefde, van

blijdfchap , als boven de aarde , in de wolken»

Den Koning beloofde hij, bij deszelfs aanfpraak op

de Italiaan/ihc proviuticu , allen bijftand , en aan de

bruid aanzienlijke landen in balie ^ als leengoederen.

Door het gedane voordel was klemens , in ééns,

gezwenkt naar de zijde der Franfchen , gelijk het

ftaatkundig belang zijner vorftelijke v^raardigheid

zulks medebragt , tot groot misnoegen van den

Keizer , die , in gemelde bijeenkomst daarvan ken-

nis gekregen hebbende, nu den Paus den rug toe

wendde, en naar Genua vertrok. Niet lang daarna

werd het huwelijk te Nizza 'm Frankryk voltrok-

feen , waar de Paus en de Koning in hetzelfde paleis

hun verblijf hadden , en , door nieuwe verbindte-

nisfen , nu ten engfte aan eikanderen verknocht

,

's Keizers gramfchap en woede deden ontflammen.

Die geweldige verontwaardiging trouwens was zeer

regtmatig. klemens had in het hiervoor vermelde

verdrag, met den Keizer ten jare 1529 gemaakt,

dezen beloofd, dat hij, ten aanzien der Italiaanfche

zaken, zonder deszelfs voorkennis, met geen' Vorst

eenige verbin dtenisfen zoude aangaan. Dan nu

iloot hij met den Koning van Frankrijk een ver-

T a ge-
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Ba C. G. gelijk , uit kracht van hetwelke zij beiden met hun*
Jaarisi7.

jjg yereenigde krijgsbenden in den (laat van Milaan
tot 1552. ° •'°

.. zouden vallen* Het kon niet misfen , of Italis

moest hier door in een' nieuwen oorlog worden be*

trokken, welke de allerbloedigfte gevolgen had kun-

nen na zich flepen. Maar die gewisfelijk naderende

ramp werd door de goede Voorzienigheid nog ge-

lukkiglijk afgewend. De Paus overleed , niet lang

na deszelfs terugkomst van Nizza^ den 25 vaa

Herfstmaand des jaars 1534.

Over zijnen dood was uien te Rome , zelfs aan

het hof, even zeer verheugd, als over zijnen voor-

maligen optred als Paus op den ftoel der heiligheid.

Men telde eene reeks van onheilen , welke aan zij-

ne regering te wijten waren. Bij de Vorften van

Europa werd zijn verfcheiden even min beklaagd.

Zij hadden hem ontzien als een fchranderen hië-

rarch , die het drijfrad der ftaatszaken , met de

grootfte omzigtigheid , in beweging wist te bren-

gen , en daardoor op het belang der vorftendom-

inen , met welke hij verbin dtenislen had aangegaan,

eenen vermogenden invloed had. Doch geen van

allen vertrouwde hem , uit hoofde van zijne menig-

malen gebleken onftandvastigheid in het houden

van gedane beloften. Onopenhartig van aard zijn-

de, raadpleegde hij, in het kiezen van maatrege-

len, bijkans met niemand , maar fteunde op zijn

eigen doordringend oordeel , dat nogtans , federt

zijne gevangenis, door groote vreesachtigheid, niet

zelden vrij wat belemmerd werd. Als wereldsch

Vorst had hij wel niet in alle , doch in vele opzig-
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ten zijn doel gefchoten. De eer, onder anderen, na C. Gt

van zijn gedacht te Florence , deszelfs magt en ]^^'^^S^7»
rot I^^8

bloei liad hij volkomenlijk herftelJ. Maar als hoofd _.«_-.

'

der Kerke zag hij zijne pogingen minder met eenen

gewenschten iiiiflag bekroond. Te dezen aanzien

was hij, hoe kloek van verftand en doorzigt, nog-

tans zeer ongelukkig. Onder zijn paufelijk bewind

ontvielen de Noordfche rijken van Europa den

heih'gen ftoel. Uit hoofde van den tweeflrljd

,

waarin zijne kerkelijke fiirengheid, bij het handhaven

van zijn paufelijk gezag, zich met zijne ftaatkunde

gewikkeld had , verloor hij , even voor zijnen dood

,

geheel Engeland. En hoe groot ook de betrekking

fcheen te zijn , waarin hij met de rijksvorften (tond

,

zoo kon hij evenwel in Duitschland den fnellen

voortgang der Kerkhervorming niet hinderen. Ge-

lijk wij vermeld hebben, deed hij zware bedreigin-

gen tegen alle de belijders van den anders gewijzig-

den godsdienst; maar de magt, om er aan gefland

te doen , werd hem , door den loop der zaken,

volflrekt benomen (*).

In de paufeiijke waardigheid volgde op klemens , Berigtvan

den zevenden, alexander farnese , dien hij, ^'^l'^ls

Cl Pil ("ipr

eenige oogenblikken voor zijnen dood , den Kardi- jen.

nalcn, in die betrekking, ernftiglijk had aanbevo-

len,

(*) Conf. Historia Clementis VII, auctore j. zieg-

LERo, Amoenit, Hht, Eed. quas edidit sciielhornius,

inferta; II. p. 287—380. bowers Eht. der Paufen,

D. VII. bl. 588-613 en schröckhs a. w. III D. hl

T 3
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na C. G. len. Geboren te Carino , in het jaar 1468 , wa?
Jaari5i7.

j^y ^jgjj jq yaj, wijnmaand des jaars 1534 , toen hij

y.ii

"

tot Paus gekozen werd , omtrent zeven en zestig

jaren oud. Te Florence zich op de letteroefeningen

hebbende toegelegd , had hij federt dien lijd eenen

fijnen fmaak behouden voor de oude letterkunde,

waarin hij bij uitftek bedreven was. Zeer was hij,

uit dien hoofde , al vroeg in hooge achting bij het

geflacht der de medicis , die aanmoedigers van ds

geleerdheid waren. Door de aanbeveling van dezen

lloeg iNNocENTius , de achtjie , op hem zijne aaij»

dacht, hem benoemende tot Protonotaris. Langs

dien weg aan het paufelijk hof bekend geworden

,

werd hij door alexander, den zesden^ verheven

tot Bisfchop van MontefiaKone en Corneto , en

kort daarna in het jaar 1493 tot Kardinaal. Ver*

volgens werd hij Stadhouder van Viterho , en na»

derhand van Ancona. julius, de tweede^ fchonk

hem het Bisdom van Parma^ riep hem aan zijn

hof , en bediende zich dikwerf van zijnen raad.

Te Rome leefde hij in hoog aanzien , geliefd bij het

volk. Het door hem aldaar gebouwde paleis, pa-

LAZZO FARNESE genoemd,ftak boven allen uit, zoo

in grootheid als in pracht. Hetzelve werd voor een

der heerlijkfte huizen van gansch Europa gehouden.

Daar hem eindelik de bisdommen in de nabijheid

van P.ome ten deele vielen, waarmede de eerfte rang

onder de Kardinalen verbonden is, was de luister

zijner hofhouding vorllelijk. Geen wonder derhalve

was het , dat hem eindelijk , na den dood van

KLEMENS , de opperde voogdij der Kerke werd toe^

ver*
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Tertrouwd , en de Roomfche burgerfchap daarover na C. G.

uitermate verheugd was. Jaarisi/,

NaauwelijKs had hij , onder den naam van pau- ___»
LUS , den derden , den heiligen ftoel beklommen , of

hij legde zijn verlangen aan den dag , om eene

kerkvergadering bij een te roepen. Maar zij-

ne pogingen , ten dien einde in het werk ge-

field , waren vruchteloos , gelijk hiervoor verhaald

is geworden ( ). De Proteftanten gaven hem

wel na , dat het hem , ondanks alle daartoe

in fchijn aangewende bemoeijenisfen , toch geen

ernst ware , zijn gewaand doel , in dezen , te be-

reiken. Doch de toenmalige toedragt der zaken

van dien tijd, wei beoordeeld, verbiedt ons hieraan

zelfs eenigzins te twijfelen. Het vervolg van 's Pauzen

kerkbewind overtuigt ons trouwens genoegzaam van

het tegendeel. Immers ten jare 1542 werd dadelijk

op den Rijksdag te Spiers^ door 'sPaufen Gezant,

den Bisfchop van Modena^ verklaard, dat zijne Hei-

ligheid, zich zijne beloften aan den Keizer herinne-

rende , befloten had , eene algemeene Christelijke

Kerkvergadering zamen te roepen te Trente^ op de

grenzen van Italië in Dititschland gelegen. Eerst

evenwel in het jaar 1545 werd dit befluit in wer-

king gebragt, gelijk vervolgens nader hiervan verflag

zal worden gedaan. Men ziet hier uit, dat het er

door PAULUS, den derden^ wel degelijk op was

toegelegd, om de gebreken der Kerke te herflellen

en te verhelpen. Dit zijn doel was reeds terftoni

na

(*) D. XX. bl. 213—21(5.

T4
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M C. G na het aanvaarden van zijne Paufelijke waardigheid

J«ari5i7 in het eerfle Konfidorie allerzigtbaarst , waar hij zes

^^ '^^
Kardinalen, met drie Bisfchoppen , benoemde, om
een ontwerp ter hervorming van de Kerk in het al-

gemeen , en die van Rotne in bet bijzonder te bera-

men. En het moet hem, naar het fchijnt, volflrekt

niet geweten worden, dat het gene aanvangelijk liier

in gedaan werd, altoos in de eerfte jaren geheel van

geene kracht was.

Gelijk PAULUS, de derde, zich het belang der

Kerke aantrok , gingen hem in zijnen Vorstelijken

ftand de rijksaangelegenheden van Europa niet

minder ter harte. In de benardfte gefteldheid be-

vond hij zich, gedurende den Oorlog, die tusfchen

den Keizer en den Koning van Frankrijk ten jare

1535, met nieuwe woede, in Italië was uitgebar-

ften. Voor zijnen Kerkelijken ftaat alles kwaads,

van de zijda der Franfchen , duchtende , üelde hij

alle middelen te werk, om het krijgsvuur, dat tus-

fchen beide Monarchen zich wijd en zijd verbreid-

de , te biusfchen , maar zonder vrucht. Eindelijk

Boodigde hij, ten jare 1538, de beide Vorsren uit

tot eene bijeenkomst te Nizza , waar hij voor had

,

ware het mogelijk , hen met eikanderen te bevredi«

gen. Zij kwamen beiden in die ftad. Dan de een

weigerde den anderen te zien en te fpreken. Met

over en weder gaan hunne belangen gehoord heb-

bende, gelukte het den Paus nogtans, beiden in den

voorflag van een' tienjarigen wapenflilfland te doen

bewilligen. De daartoe gemaakte verbindtenis duur-

de tot het jaar 1542, toen de vijandelijkheden we-

4er
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écr begonnen, zonder dat de Heilige Vader, die in aa C. G.

het volgende jaar met den Keizer, te Busfeto, in ï^"^ 5 17-
o > "tot 155a.

Italië^ een mondgefprek hield, ter herltelling van

den Vrede iets konde toebrengen. In de eerfte bijeen-

komst, welke de Paus met den Keizer teAVzz^had,

werd er een huwelijk gefloten tusfchen den onëchten

Kleinzoon van den eerden, octavius farnese, en

MARGARETiïA , de naluurlijke Dochter van den an-

deren , weduwe van den ongelukkigen alexander de

MEDicis, die door iemand van zijn eigen gellacht

vermoord was. Ook nad de Paus in zijn gefprek

met den Koning van Frankrijk een huwelijk aan

dezen voorgeflagen tusfchen zijnen, uit onecht ge-

fproten. Kleindochter victoria en den Hertog van

Fendome, één' der Prinfen van den bloede. Maar

er werden van het Franfche hof zoo vele hinderpa-

len in den weg gefchoven, dat 'sPaufen doel hier-

in onbereikt bleef. Uit het een en andere was al-

lerzigtbaarst, hoe zeer gezet de Paus was op de

verheffing van zijne maagfchap. Dit liep eindelijk

den Vorsten van Europa zoo duidelijk in het oog , dat

er geen twiifel meer aan was; waardoor het ganfclie

ontwerp dienaangaande niet zulk een beflag kreeg,

als de Heilige Vader zich had beloofd en voorge-

lleld. Ten jare 1543 deed de Paus aan den Keizer

den voorflag, om hem voor den genoemden octa-

vius FARNESE het hertogdom IvHïaan afteftaan te*

gen eene fom van honderd vijftig duizend dukaten,

willende hij zich dan met hem verbinden, tegen

Frankrijk^ onder toezeg2;ing tevens van aan zeker

getal Geestelijken den Kardinaalshoed te vcreeren,

T 5 U%
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B8 c. G. Dit aanbod gefchiedde mondelijk in de tweede bij»

Jaari5i7. eenkomst, welke, gelijk wij gemeld hebben, te Bus--
tot I 552.

j D j j a 5

, feto, tusfchen den Paus en den Keizer gehouden

werd. De Keizer , bevroedende , dat 's Paufen

eerzucht meer dan 2ijn ijver, om eene verzoening

met den Koning van Frankrijk te bewerken, de

drijfveer van zijne onderhandeling was, wendde

even daarom hem weldra den rug toe, zonder zich

ten aanzien van het eene en andere met hem verder

in te laten. Hieruit ontftond tusfchen den Paus en

den Keizer een wederzijdsch mistrouwen, hetwelk in

de gevolgen heilzaam voor de zaak der Hervorming

was. Uiterlijk bleven zij door vriendfchapsbanden

verëenigd; zelfs floten zij ten jare 1546 een Verdrag

tegen de Proteftanten , die de Dekreten der Trentfch&

Kerkvergadering niet wilden eerbiedigen , zich verbin-

dende, om, door overmagt van wapenen, een einde aan

derzelver weerbarstigheid te maken , die door redenen

van overtuiging niet omgezet konde worden. Met

's Paufen onderftand van volk en geld trok de Kei»

zer in de lente van het Jaar 1547 tegen de Prote-

(lanten te velde, die, onder het bevel van johan

FREDERIK, Keurvorst van Sakfen^ en filip. Land-

graaf van Hesfen , met hem flaags geworden , vol-

komen de nederlaag kregen (*}. Het voordeel,

toen op de Proteftanten bevochten, was zoo groot,

dat , hadde de Paus met den Keizer er zich voorzig-

tiglijk van weten te bedienen , de nieuwe godseliens-

gemeenfchap zoo al niet geheel ontbonden , ten min-

fle

(*) Verg. hier voor D. XX, bl. 25i--5^'
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fte hare grondvesten geheel ondermijnd zouden zijn na C. 6.

geworden. Maar de Paus, de goede trouw des l^^^'^Sï?»

Keizers verdenkende » vreesde , dat , bij aldien hij de ..«.i,^.

Protestanten eens geheel overmeesterd had, deszelfs

heerschzucht hem zoude aandrijven, om de zegevie»

rende wapenen ook tegen Itali'è te wenden. Door

dit vermoeden in angst gebragt, riep hij, onder

niets beduidende voofwendfelen , de troepen der Ker-

ke uit het leger te rug, en ging, ter verbazing

van geheel Europa, eene verbindtenis tegen den

Keizer aan met den nieuwen Koning van Frankrijk ^

HENDRIK , den tweeden, 's Keizers verontwaardi-

ging over de onverfchilligheid van den Paus, ten

opzigte van den welrtand der Kerke , beroerde derwij-

ze zijn hart, dat, om hem zulks in de gevolgen

betaald te zetten, hij het plan ontwierp, ter bevre-

diging van de Roomschgezinden met de Proteftan-

ten. Ten dien einde liet hij, door eenige Godge-

leerden van de onderfcheidene gezindten, een For-

mulier van Godsdienstpunten vervaardigen , dat,

voor beide partijen , zoo lang hare onderiinge ver-

fchillen niet door het eene of andere middel volko*

menlijk beflist waren, tot een' Regel des Geloofs

zoude ftrekken, en in de Gefchiedenis onder den

naam van het Interim bekend ftaat. Geenszins

evenwel voldeed hetzelve aan het doel , het welk

zich de Keizer er mede had voorgefteld. Want

niet alleen werd het, gelijk zulks trouwens vooraf

genoegzaam verwacht kon worden , door den Paus

met de fterkfte banvloeken veroordeeld, maar in het

algemeen ook zoo van de Protestanten als Roomsch-

fie-
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nt C. G. gezinden afgekeurd, *t welk uit de daar over ont-

]aari5i7 fj-^ne twisten de bloedigfte ffevolgen voor gansch
tot 1552, .

ö o o ö

, Duitichland had, gelijk hier voor breedvoeriger is

verhaald geworden (). Doch deze ganfche toedragt

van zaken kreeg zulken gang, dat de Keizer ten

laatften, in het jaar 1552, tot eenen Vrede met

MAURiTS , Keurvorst van Sakfen , en de verbonde-

ne Duitfche Vorsten gedwongen werd, waarbij, ge-

lijk ook voorheen reeds omftandiger is berigt gewor-

den, (f) de Protestanten in Duitschland , bij eene

volkomen veiligheid, het vrije gebruik bekwamen

van hunnen Godsdienst. De grondflag van alle

deze gewlgtige gcbeurtenisfen lag in het vermelde

misverftand tusfchen den Paus en den Keizer, dat

kort voor den dood van den eerden, in het jaar

1547 , zeer verergerd wos geworden door den moord

van deszelfs natuurlijken zoon pier luigi farnese.

Hertog van Parma en Piazetjza, en door de daar

uit gerezen onlusten , waaraan men , niet zonder re-

den, meende, dat de Keizer heimelijk deel had gehad.

*sPaufen verbindtenisfen met het Franfche hof, bij

het welk hij zijn heul zocht, Vv'erden daardoor en-

ger toegehaald, terwijl aldus van deze zijde des

Keizers magt gaande weg meer en meer gefnuikt

werd. En ftraks zullen wij zien , dat , aan het pau-

felijk hof, in de eerst volgende jaren, de belangen

van Staat en Kerk weinig werden ter harte geno-

men, 't gene, in Duitschland de veerkracht van

den

(•) Zie D. XX, bl. 255-252.

(f) Zie het XX D. bl. 2Ö4-25S.
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den invloed der Roomschgezinden merkelijk dram- na C. G.

mer deed worden, en daarentegen den moed derja^nsiy.

Proteflianten te flerker in beweging bragt.
^

De onaangenaamheden , welke zich paülus de

derde , door zijnen onbegrensden toeleg , om zijn

gedacht tot den hoogden trap van aardfche groot-

heid te doen dijgen, waaraan hij het v^elzijn der

Kerk opofierde, had op den hals gehaald, drukten

hem , na den dood van zijnen zoon , dermate ter

neder, dat hij, van droefheid, den loden van Slagt-

maand des jaars 1549 overleed, in het twee en

tachtigde jaar zijns ouderdoms. Zijn karakter is op

eene zeer verfchillende wijze beoordeeld, angelus

MARIA cuiRiNi vcrhefc zijnen lof tot in de wol-

ken (*). KIELING daarentegen fchildert hem af als

een' daatkundigen zonder eer en geweten (f). Bei-

den fchijnen zij aan hunne pen te ruimen teugel ge-

vierd te hebben. Bij zijne gebreken had hij onge-

twijfeld goede hoedanigheden, die, waren ze door

eene alles te bovengaande eerzucht niet verdonkerd

geworden , ^e»» zouden hebben doen fchitteren.

Ook als geleerde verdient hij bijzonderlijk geprezen

te worden. Hij was, gelijk wij reede berigt heb-

ben, een oordeelkundig beoefenaar van de fchriften

der oude Romeinen. Dit bleek inzonderheid uit zij-

ne nagelaten aanmerkingen op eenige brieven van

CICERO aan atticus. Hij fchreef ia het Latija

ook

(*) In een gedenkstuk, Imago opiini Pontipchi ex-

presfa in gatis paüli Ilf.

Cf) In Epiitola de geitis paüli.
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na c. G. ook eenen zoo kuifchen als zinrijken fllil , en
Jaansi/. ^^gg een edelmoedig fchutsheer van de werenfchao-
tOt 1552» K « I 1.,__ pen. Merkwaardig is eindelijk van dezen Paus 5

dat hij, van tijd tot tijd, niet minder, dan een en

zeventig Kardinalen benoemd heeft, van welk zoo

aanzienlijk getal, door éénen Paus lot die waardig-

heid verheven, geen voorbeeld in de gefchiedenis

is (*).

Berigtvan Ju jg plaats van paulus den derden ^ werd, na

den der- ^^^ wederftribbelingen , die uit de verdeeldheid der

den. Kardinalen cntflaan waren , eindelijk door de be-

middeling van cosMUS, Hertog v^n Florence , 'm het

Conclave, den 8 (Ten van Sprokkelraaand des jaars

1550 , tot Paus gekozen johannes maria giocci

DEL MONTE, geboren te Rome, in het jaar 1487,

uit een gedacht, dat van Blonte Suafevino in Tos*

kane oorfpronkelijk was. Als Paus nam hij den

naam aan van julius den derden, In zijne jeugd

had hij zich , te Perugia en Siena , op het kerke-

lijke regt bevlijtigd, en zich door zijne gevallige

welfprekcndheid beroemd gemaakt. Langs onder-

fcheidene eeretrappen tot hooger ftand bevorderd,

werd hij met den tijd Aartsbisfchop van Siponto en

Bevelhebber van Rome. paulus de derde, fchonk

hem de Kardinaals waardigheid. In die betrekking

was hij 'sPaufen afgezant op de Trentfche Kerk-

vergadering, welke door hem, zoo dra hij zelf

Paus werd, op nieuw in werking gebragt vi^rA,

Hier

(*) Verg. BOWERS a. w. VII Beel^ BI. 6\i\-6zi. e«

SCHR.ÖCKHS a. w. III Deel, BI, 237—243.
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Hier door maakte hij zich bij het volk te Rome na C. C.

zeer bemind. Nog meer evenwel won hij deszelfb
J^J"^^^'

gunst , door vele harde inrigtingen , van zijnen ..

naasten voorzaat ingevoerd , aftefchafFen. Maar

een groot deel van de hem toegedragen achting ver-

loor hij welhaast door den kardinaalshoed te fchen-

ken aan eenen , naar het algemeen gevoelen zedeloo-

2en , jongeling , met name innocentius , die , uit

eene lage klasfe herkomftig, in zijn huis voorheen

oppasfer van zijne apen geweest, en ook tot niets

anders was opgeleid. De heilige maatfchappij der

Kardinalen vond zich hier door zeer vernederd, en

het gemeen ontleende er gronden uit tot verdenking

van den gruwelijkften wellust. Met de uitbarfting

van den oorlog in Daitschland tusfchen den Keizer

en MAURiTS , Keurvorst van Sakfen , meende de

Paus zich genoopt te zien tot de opfchorting van

de Trentfche Kerkvergadering voor den tijd van tien

jaren. Zijn doel was zigtbaar. Hij wilde gansch

en al buiten geestelijke en wereldfche belemmeringen

zijn leven in het zachte genot van zinnelijke verma-

ken voortzetten. Doch hoe groot een' affchrik hij

ook van den krijgshandel hadde, zag hij zich echter

ten jare 1551 in den oorlog gewikkeld tusfchen den

Keizer en hendrik de7i tweeden^ Koning van

Frankrijk, betrekkelijk Parma , dat in de handen

van den laatften gevallen was , en om hetwelk te

helpen heroveren hij zich, door eenc flaatkundige

betrekking op den eerflen , verpligt vond. Evenwel

200 ras hem mogelyk ware, floot hij, naar ik mce-

ne.
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na C. G ne> "<^g in het eigenfle jaar, met den Koning vStï

Jaarifi; Frankrijk eenen vuriglijk gewenschten vrede. Zijne

^ U' dagen bragt bij voortaan zeer gerustelijk door, zich

niet veel over de belangen van Kerk en Staat bekom-

merende. Weinig waren zijne Paufelijke virerkzaam-

heden, menigvuldig zijn genieten van zinnelijke ge-

noegens op zijn bij uitftek fchoon landgoed , dat

onder den naam van Filla Julia bekend was , in

het gezelfchap van zijne beste vrienden, welke hij

dagelijks de verkwikkelijkfle vruchten zijner te groo-

te gastvrijheid in overmate deed fmaken. Ook die,

zoo in vermaakvolle ledigheid doorgebragte, levens-

ftand van den Paus werd door geene hem bedroe-

vende gebeurtenisfen geftoord , integendeel door meer

dan één voorval veraangenaamd. De vrede van

Pasfau zoude eenen eerzuchtigen Bisfchop van R»^

me een doorn in b€t vleesch zijn geweest. Maar

juLius de derde fcheen zich eene zaak , voor de

Kerk , waarvan hij het hoofd was , van zulk eene

nitgeftrekt belang, geheel niet aan te trekken. Hij

legde er ten minrte, tot zijnen troost, tegen over

het ten volgenden jare gebeurde in Engeland^ waar

Koningin maria den troon beklom, en met de op-

perkerkvoogdij van den Paus ook het evenwigt van

den Katholieken Godsdienst in haar rijk weder her-

ftelde. Teii betooge zijner blijdfchap hier over

fchreef hij een aflaat- en jubeljaar uit in zijne ge-

heele Kerk , en liet een' penning flaan , met het op-

Ichrift : „ het volk en het rijk , dat mij niet zal

dienen , zal te gronde gaan !" Hij overleed j na een

Pau-
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Paüfclijk bewind van vijf jaren, den csflen van na C. G.

Lentemaand des jaars 1555 (*) , wordende opge-
^^J^j^^^;

volgd door MARCELLUS dett tweeden , een', naar ,

het fcheen , meer werkzamen Paus , die den lof van

in alle opzigten als een Christen geleefd te hebben,

met zich in het graf nam , hebbende flechts één en

twintig dagen geregeerd. Dan reeds het tijdperk,

waarin wij ons onledig houden, met het kort berigt

van dezen Paus overfchrijdende , haasten wij cns tot

een ander gedeelte der Gefchiedenis.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis vmi de RoomschkathoUeke Geestelijkheid,

Jveeds voor de Hervorming van een groot gedeel- Berigt

te der Christelijke Kerk was het diep verval van ^^" ^^^

diep ver-

den Haat der Geestelijkheid door alle verltandjgen yai jer

allerkvendigst ingezien , gelijk voorheen meer, dan Sp-ste-

tïdnmaal is opgemerkt geworden. Dit was mede ^'^ '

ééne der redenen , waarom velen , die , aan de gevoe-

lens der Hervormers hun zegel hechtende, toen de-

zen waren opgedaan , dadelijk de godsdienstgemeen-

fchap hunner Vaders en Broeders verlieten. Maar

ook

(*) Over jULius den derden zie men , behrlve xnuA»

Nus, Hhi. S. VIII. p. 245. L, X. p. 3-3. bovve:<s a.w.

VII Deel, B!adz. 633—635, eu schr-ückhs a. w. III

Deely Bladz. 244—247.

Herv. IV. V
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na C. G. ook vele brave , weldenkende. Christenen , die tot

Jaansi? hunnen dood toe aan de ééns omhelsde leer der

^

' Katholieke Kerk zijn verkleefd gebleven , weiischten

algemeen na eene verbetering van den ftaat der

Geestelijkheid. Dezen Hemden het den Protestanten

volkomenlijk toe, dat de klagien, welke door hen,

omtrent de Geestelijkheid, geflaakt werden, allerge-

grondst waren. Met welke heldere verwen werd de

bedorven flaat der Geestelijkheid afgefchilderd door

ERASMUS , en andere onbefchroomde mannen , die

der Katholieke Kerk der Roomschgezinden getrouw

bleven] Door de ovprmigcnde redenen van dezen

voorgelicht , zagen de meeste Vorsten , vooral in

Duiisc/ilatid , dat hierin mede de oorzaak gelegen

was van alle die Godsdienstverfchillen , welke eene

fcheuring der Kerke ten gevolge hadden. Hun bleek

het , bij menigvuldige daadzaken , dat , hoe zeer ook

de meeste Opperbisfchoppen der Kerke te Rotfie er

anders over dachten, nogtans ter herllelling van den

Godsdienstvrede, geen vuur of zwaard van vervol-

ging op den duur iets goeds ten gevolge kon heb-

ben , maar dat het inwendig fcimiicna kwaad , waar

uit alle de onlusten ontftonden, tot in den wortel

moest worden aangetast. De Duitfche Vorsten ver-

langden naar eene allenthalvige verbetering der Gees-

telijkheid , van de Paufelijke Hofprehten af tot aan

den laagden Bedelmonnik toe. Door de Vorften

werd er uit dien hoofde bij de Paufen telkens ten

fterkfle op deze gevvenschte zaak aangedrongen.

Maar de weinigflen toonden lust, om er hun oor

aan te kenen , onder allerlei nietige voorwendfelen

,

eene
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eene voldoening aan de verzoeken der Vorsten uit- na C. G,

ftellende en opfchortende. Verdaiidigen hielden het
['^^'"isi/»

tot 1552.
vrij algemeen daarvoor, dat de middelen ter Her- ..

vorming niet wel anders beraamd konden worden,

dan in eene algemeene Christelijke Kerkvergadering.

Maar welk eene moeite er aan de Hoven der Vors-

ten ook gedaan werd, om de hoofden der Kerke

er toe over te halen, dat zij daar aan hunne toe*

ftemming gaven, is ons uit de hier voor verhaalde

gebeurtenisfen diens tijds genoegzaam gebleken. Al-

les was vruchtciuua , zioodat men derzelver weêr-

zinnigheid als door geweld moest doen buigen»

Tegen wil en dank heeft men eindelijk hun het

zoo ernfliglijk begeerde in den volden zin des

woords afgeperst. Hoe duidelijk zag men hier,

gelijk meermalen in de gefchiedenis is waargenomen

,

dat de Kerk foms veel meer verpligting had aan de

Vorsten der wereld , dan aan hare eigen befluurders.

Dit eene en andere , betrekkelijk de eindelijk ge-

lukte pogingen , ter bijeenroeping van eene Kerk-

vergadering , waarin de zeSen der Geestelijkheid

,

te gelijk met de leerwijze, welke door haar geheel

verkeerd gewijzigd werd, eenigzins hervormd zijn

geworden, zal in het vervolg het onderwerp onzes

Gefchiedfchrijvens verder moeten uitmaken. Hier

zij het vermelde genoeg, om er uit te befluiten

tot het deerlijkst verval , waarin de Geestelijkheid ,

(laande dit Tijdperk, gezonken vvüs.

Naauwelijks fchetst de best gefnedene pen eens

vaardigen Schrijvers den jammerlijken fiaat der on-

zedelijkheid , welke zicli ten dien dage over hat

V a gan-
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na C. G, ganfche ligchaam der Geestelijkheid verfpreid had.

Jaari5i7. Qg meesten , weelderiar door óm overvloed vart
toe 1552.

' ^

m aardfche genietingen , die hen in eene bedwelming

van zinnen op niets anders dan op het najagen van

de genoegens dezes levens deden gezet zijn , toon-

den , in hunnen omgang met menfchen , volflrekt

niets , dat hun , als Bedienaren der Kerke , eene

onderfcheidende achting konde bezorgen. In eenen

letterlijken zin legden zij eene ongelijk grooter h'efde

aan den dag voor de bedorven wereld hunnes tijds

,

dan voor Hem , wiens Koningrijk niet van deze

wereld was, en met wien zij de wereld behoorden

overwonnen te hebben. Het bejag naar wereldfche

j-ijkdommen , ter voortzetting van eene overdadige

manier van leven, verwilderde het hart, en trok

het hoofd af van al het gene waar aan de door hert

bekleede waardigheid hen elk oogenblik had moeten

doen denken. Geen tijd fchoot er over, ter waar-

neming van hun ambt; het volk bleef onkundig en

onzedelijk. Er had weinig of ten minde een zeer

flecht onderwijs in den Godsdienst phats. Ovcf de

leer der Kerk verfpreidden zij zelven , die , zoo hét

heeüe, opgetreden waren, om er voor het min ver-

lichte volk eenen glans van helderheid aan bij te

zetten, door hunne eigen onkunde, de dikfte ne-

velen. De aanzienlijklle Geestelijken waren dikwerf

de minst gefchikten, om het volk door leerredenen

te onderwijzen en te ftichten. Zich te hoog waar-

dig achtende, om daar aan eenige vlijt te belleden,

lieten zij dit allerbelangrijkst werk bijkans geheel

over aan de Monniken , van welken niet weinigen

,

be-
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behalve in de p'egtigheden , die met den openbaren na C. G,

eerdienst verzcld gingen, even onbedreven ^'^''^"j
tot"rr2,'

als de Leken , die hun het oor leenden , maar toch , .,

ook uit dezen hoofde van het gaan ter preke niet

veel hielden. En wel het meest was de bejamme-

renswaardige üaat der Geestelijkheid daaruit te ont-

dekken, dat, zoo er onder haar hier en gins eeni^

gen, gelijk er altijd geweest zijn, gevonden wer-

den, die niet alleen door hunne braafheid en kunde,

maar ook door het viijtiglijk betrachten van hunnen

pligt, eene uitzondering op het algemeene maakten,

dezen ftraks zich ten doele gefield zagen van de

verachtelijk (Ie nijd hunner overige broeders , die ,

openlijk, met vrolijke fcherts, op hen fchrolden ,

jnaar heimelijk hun de gevaarlijkfte (trikken fpanden

,

om hen met de klimmende achting , welke zij bij

het volk verwierven , ten gronde te doen dalen.

Van het hoofd tot de voeten was het ligchaam der

Geestelijkheid door bederf aangefloken. En het gene

er nog gaaf aan w^s , werd uitgefneden. De voor*

beelden der Roomfche Paufen , die , gelijk wij ge-

zien hebben, dikwerf ergerlijk waren, kouden niet

wel anders , dan de , aan hun gefloten , hoofden

der Kerke, Kardinalen en Bisfchoppen, door verlei*»

ding, met zich voeren tot eeiie wereldsgezindheid,

die weder de lager Geestelijken door haar vergift

befmettede , en bij allen de bron werd van overdaad

,

van gelddorst, van trotschheid en wraakgierigheid.

Het ergst van allen deden zich, onder de Geesten»

lijken van den lager ftand, behalve vele Monni-

ken , de Kanunniken voor , die er , als het ware

,

V 3 eene
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Ra C. G. eene verdienfte in fchenen te ftellen , wanneer zij

,

juansij- »[ gene hun dagelijksch werk was, in de ruimfcho-
tot 1552. ° ° •

'

„,. tigfte ongebondenheden , van de rijkdommen bras-

ten , die , door de godsvruclit van vroeger tijden ,

op het altaar der Kerke aan de algeraeene belangen

der Christenheid, zoo ter inftandhouding van haren

eeredienst, als ter onderlleuning van hare armen,

waren opgeofferd. Het gedrag van deze Kerkdijken

was, met c'én woord, fchandelijk, en in derzelver

voorgang , voor anderen , alierverderfelijkst.

B?iigt Dusdanig was de toeftand der Geestelijkheid , voor

v: n haar
j^gj. houden der Trentfche Kerkvergadering , waar van

gedeelte-

lijk her- i" ^^'^ vervolg nader. Maar door de befluiten van

^^^' die Kerkvergadering, welke ter hervorming zoo wel

van de zedelijkheid als van de geloofsleer werd za-

inengeroepen , is de zedelijke ftaat der Geestelijkheid

aanmerkelijk verholpen , hervormd en verbeterd.

Vele heilzame befluiten zijn , te dien opzigte , in

deze Kerkvergadering genomen, die eene zoo goede

uitwerking gehad hebben, dat naderhand veel min-

der klagteu van dien aard. zijn aangeheven. Bij-

zondere oplettendheid verdient hier de orde der

Kloosterlingen of Monniken en Nonnen , eene inrig-

ting, die, wegens de, daar door, onder de Gees-

telijkheid , aangebrachte zedeloosheid , voor den

Godsdienst zoo fchadelyk was, dat ze fchier alleen

het punt fcheen te zijn, waarop de bedoelingen der

Hervormeren het gemunt hadden. Wij gaan dus

over tot de gefcliiedenis van deze geestelijke orde.

DER-
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DERDE HOOFDSTUK.

Cefchiedenis van de Klooster - Geestelijken,

Jjeroemd waren , gelijk ons gebleken is , van ouds na C. G.

de Geestelijken van onderfciieidene kunne, die in de
J^^'^IJ^J*' tot I5j2*

Kloosters zamen woonden , en aan den dienst der ..

Kerke hun afgezonderd leven hadden toegewijd. Berigt

Weleer huisde in de Kloosters fchier alleen de ge-
i^g^erf

leerdheid; in dezelven had men de bloeijendfte Scho- der ze-

len , waaraan wij nog heden de veelvuldige fchatten ^^" '

_
®

van geleerdheid, waarin onze eeuw zich verblijdt, tcrs.

te danken hebben. Immers wien is het onbekend,

dat derzelver rijke fondfen , door de vlijt der Kloos-

ter - Geestelijken alleen bewaard zijn gebleven? Ook

uit de Kloosters traden ten allen tijde op de voor-

trefFelijkfte mannen, die zich niet flechts als bevor-

deraars van het welzijn hunner Kerkgemeenfchap in

het algemeen , of hunner Orde in het bijzonder,

maar als geletterden voor het gemeenebest der weten-

fchappen allerverdienftelijkst maakten. Geene School

van eenig aanzien, geene Kerkgemeente van eenige

opmerking was er , of zij droeg roem op Leeraars

,

die, opgevoed in de Kloosters, daar tot eene hoog-

te van kunde waren gedegen, welke hen over alle

anderen van hunnen (land zonder moeite deed heen-

zien. Dan van lieverlede waren de zaken veranderd.

De bloei der geleerdheid was , in de Kloosters ,

gaandeweg verwelkt, en de vrucht deels afgevallen

V 4 ca
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na C. G. en vertrapt , deels verwaarloosd en weggefmeten.

t-Ti^s^'
^^^ ^^^^^ ^^^ wetenfchappen was fchier geheel uit-

gedoofd, en alle glans van kunde verdwenen, üe

voorheen te dezen opzigte ineest vermaarde Kloos-

ters waren die der Benediktijnen, Maar dezen had-

den zich de wet moeten laten voorfchrijven door

eene nieuw opgekomen Orde van Bedelmonniken,

welke hen geheel onderdrukte. En hoe flechte voor-

ftanders éezQ Bedelmunniken van de verlichting des

volks geweest zijn, hebben ten overvloede bewezen

de menigvuldige ergerlijke bewegingen, ingerigt al-

leen ter verbijstering, of liever ter verduistering van

het weinig nadenkend gemeen , zoo als , onder an-

deren , de veiling der aflaten geweest is. Gelijk

zich met de onkunde fleeds paart een zinnelijk

genot van de ondeugd, of een zinnelijk gevoel van

overfpannen deugd, dat niets dan fchadelijk bijge-

loof teelt, zoo Itond het met de zaak ook nu in

de Kloosters gefchapen. Bij een deel van derzel-

ver bewoners lag op den bodem des harten een

goed zaad , dat eenen uitnemenden oogst van edele

godsdiensthoedanigheden zoude hebben kunnen le-

veren. Maar de grond was derwijze daartoe onge-

fchikt , dat hetzelve of door de hoogcr opgefchoteno

distelen, bij zijne opkomst, als verdikt werd, of

fiechts naauwelijks kenbare vruchten droeg , d^n

voortreffelijken naam van godzaligheid waardig. Al-

les was ontluisterd door den zwarten rook eener

vunzige dvvceperij , die uit het hart, zoo in de da-'

den, als in de gefprekken, opging. Streng waren

dg we;ten yan het KlqosterlQven , die oprfpronkeliik

geen
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gecR ander doel hadden , dan om den niensch van na C. G.

wereldfche vermaken, waarin de zonde meestiil de R^'^^Si?»
cot 155».

hoofdrol fpeelde , te verwijderen , en tot eene dille ..

beoefening van geestelijke pligten , die aan het god-

gewijd gemoed de aangenaamfte genoegens bezorgden,

op te leiden. Maar de onkunde dreef deze (Irengheid

der wetten tot den hoogstmogelijken graad van onna-

tuurlijkheid. En het was er zoo verre van daan ,

dat de godsdienftigheld , die het punt heette te zijn

,

waarof-^het oog gevestigd bleef, hier door won ,

dat veeleer hetTr^chaam allengs, bij de vrijwillige

folteringen , welke hk verduurde , verzwakt werd

,

en alle gefchiktheid ve\loor, om de lesfen van hef

Evangelie, in ev;nvoud|gheid des harten, op eenc

legt christelijke wijze t(/; betrachten. Juist dit was

het, dat de koude onj/unde van andere Kloosterlin-

gen eenen geheel tcg(^ii(lrijdigen zwenk deed nemen,

van eene zoo dr(X'fgeestige fchijndgugd overflaande

tot de dartele ondeugd. Omdat de ware deugd, in

haar vermogen, den Kloosterlingen onbekend was,

werd zij van fommigen, die liever in hare fchaduw,

dan in baar licht wilden gaan, veracht, en van de

meesten, welken deze fchaduw te donker was, ge-

haat, omdat zij het licht niet verdragen konden.

Trouwens, hoe kon dat anders? De meesten wa-

ren reeds van de Jeugd af gedwongen flagtolFers ge-

weest van ouderlijke dweepzucht of eergierigheid,

en , als ellendige ballingen dier maatfchappij , voor

pene dikwerf te vergeefs gewenschte vlugt bewaarc}

gebleven, achter zware traliën, door flerk opgetrok-

Hen muren , die geene overklimming gedoogden.

V 5 Kon
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na C. G. Kon raen in zulk een' (land de fchijnheiligheid be-

10^552.'
1^^""^"^ En d'-r ware heiligheid van wil en daad

er vreemd was, wat moest dan het gevolg hier van

voor velen , -ja wel voor de meesten zijn ? Weini-

gen mogten op hunne wijze godvruchtige lieden

zijn, die het wel meenden, de meesten waren, in

hun binnnenfle , ongodsdienflige menfchen , die met

hunne ondeugden de afzigtigfle fchandvlekken wier-

pen op het gewijde kleed , dat zij droegen. Aan

dezen bleek het, dat de liefde tot de wereld, welke

zij roemden overwonnen te hebben, Iterker in hen

was, dan in anderen, die te midden van het gewe-

mel der wereld hun leven doorbragten. De laaiden

vaaren vaak fpoedig verzadigd van wereldfche ver-

maken, omdat zij die in de volfie mate genoten.

De eerden daarentegen trachtten naar het verbodene,

waarin de lust niet zoo dra voldaan werd. In vele

Kloosters was het onhandig bejag naar vrolijkheid

en vermaak grooter dan aan de hoven, dan in de

legers, dan in de kooplieden. Bij eene onbekom-

merde levenswijze werden de dagen van eeue lig-

chamelijke godsdienstoefening, die eene fchijnbare

ingetogenheid vorderde , telkens afgewisfeld door

dagen van uitfpanning, die met brasferijen, waarin

de zwelgdrift werd bod gevierd, in de uitgelatenfle

vrolijkheid werden docrgebragt, waartoe de onuit-

puttelijke welfland der rijke gedichten , in den vol-

Hen overvloed, alles opleverde. Ten allen tijde en

voornamelijk in het tijdperk , waarvan wij de ge-

fchiedenis fchrijven , waren de klagten zelfs van

brave Roorasch - Katholieke geleerden , die zich aan

de
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de misbruiken van, naar hun inzien, anders zeer na C. G.

nuttige inrteliingen ergerden , hooggaande over het|^^j^^*

wulpfche leven der Kloosterlieden (*). Zij fchilde- -.i

ren ons de gegoede Kloosters af als woningen van

jagers , fpelers, en zwelgers, in een kleed, dat hen

anders voor zoodanigen niet zoude doen groeten.

Zij verhalen ons, met ongenoegen en verontwaar-

diging, dat men in dezelven de prachtigfte vertrek-

ken vond, de kostbaarfte kelders, de heerlijkfte ta-

fels. Zij verzekeren ons, dat het geestelijke gezin

zelf onderling in eeuwige verfchillen leefde, zich de

fchandelljkfte ftreken veroorloofde, fimonie op fimo-

iiie pleegde, om eenc ronde beurs te maken, de

kunst van geld te fnoeijen tot de uiterfte laagheid

dretf , en bij dit alles de fchandelijkfte ontucht voeg-

de. Wie herinnert zich niet van dit alles merk-

waardigeVoorbeelden gelezen te hebben in de ge-

fchiedfchriften , in reisbefchrijvingen enz! Genoeg,

uit dien hoofde, van de gefteldheid der Kloosterge-

ftichten, in de toenmalige tijden!

Het bederf der goede zake was , naar het oordeel Beri^

van het zoo weldenkende als verftandige gedeelte ^,3"S^^""
de 06 po-

der Roomsch- Katholieke Geestelijkheid van die da- gingen

gen , zoo verre voortgeflagen , dat men het , ter o™ ^^t

11 . „ , bederf
wegnemmg van de algemeene ergernis , allernoodza-

jgj.

kelijkst vond , hetzelve , in zijnen gang , door de ge- KIoos-

fchiktfte middelen, te fluiten. Dit gefchiedde op eene !5Vf
tweeledige wijze,* aan den dénen kant, door de re- len.

(*) Vergel. van siosheims Zale/cer, vervolgd door

Iiiller; Vlir Deel, BI. 718.
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«fl C. G gelen van de onderfcheidene Monnikenorden tot hun»
Jaari5T7 ^g oorfpronkeiijke eenvoudigheid te brengen , aan
tot 1552. r , ,

X
oen anderen kant door het oprigten van nieuwe

Broeder- en Zusterfchappen, ten einde in dezen aan

de dringende behoefte van Hervonning zoo veel te

beter konde voldaan v.^orden , wijl men in üaat

meende te zijn, dezelven zoo in te ftellen, als zij,

overeenkomftig het welwezen der Kerke behoorden

te zijn.

Bijzon- De orde der Franchkanen was het eerde aan de

der van
ijeyj-t. Onder het Paureiijk bewind van innocen-

Francis- ^lus den vierden^ werden reeds de Franciskanen

knnen,
^

in twee rangen verdeeld, van welken de aanzienlijk-

deKapu-^^' ^°^ *^^°^ ^^^ ^"^"^ "^^"^ geliefde en begunftig-

cijners de, den naam kreeg van Konventuakn^ en de an-

optraden.
^^j.^ ^^^^ ^^^ öhfervanten , of Broederen der onder»

houding. Deze laaiften dongen naar de eer , van

ftiptelijk volgens de regelen hunner orde te ]e«

ven; daar de anderen in dezeken uitteleggen meer

vrijheid v.m geven en nemen zich veroorloofden.

Onder de eerstgemelden waren ten allen tijde lieden,

die de ftrengheid van den Heiligen fraws tot de

uiterfte puntigheid dreven. Doch flechts weinigen

konden zich die ftrengheid laten welgevallen. Van

daar, dat de ftijve teugel van de Fratres regukres

ohfervantice , (of Broeders van de flipte onderhouding

der Kloosterregelen ) al gaande voort weder flap be-.-

gon te hangen, en de Broeders zelven van hunne

zelfvcrloogchening ontaarden. Door niemand, in de

zestiende eeuw, werd zulks meer hartelijk betreurd,

dan door mattheus de bassi, een* Italiaan , wien*

vers
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erflandelijke gerchiktheid , om der Kerke van nut nn C. G.

te zijn, ligfer woog, dan zijne godsdienftige goed- J^^"^'^/^'

wi'ligheid. In den vasten waan gebragt, dat Hii. .

door den Heiligen Geest , verwekt ware , om de

egte regelen van zijne orde in hunne vorige oor-

fpronkelijkheid te herfiellen , aarzelde hij niet, met

het beramen van alle zoodanige middelen, als hem

daartoe het meest dienflig voorkwamen. Hij riep

de orde terug tot de oude gelofte der vroeger Broe-

deren, tot de uiterfie verfmading der wereld en hare

genietingen , en tot de aiepfle nederigheid ,
gepaard

met het ftrengfte uitwendig vertoon van ftrakke hei-

ligheid (*). Dit alles liep nogtans weldra weder

uit meer op fchijn , dan op wezen. Alleen bleef

van de veranderingen, welke de orde onderging,

ftand houden het uiterlijke in de onderfcheidende

dragt van het geestelijk gewaad, hetwelk door de

BASSi werd ingevoerd. Hem was, namelijk, door

een' zijner vrienden onder het oog gebragt, dat de

Obfervanten , in de wijze van kleeding , het voor-

beeld van hunnen fiichter franciskus niet volg-

den, welke aan den kraag van den rok eene lange

fpitfe kapoetsmuts had vastgehecht. Dadelijk nam

hij het befluit, ook die foort van hoofddekking zich

eigen te maken. Dus gekleed , verfcheen hij in het

jaar 1525 te Rome voor klemens den zevenden y

om van dezen Heiligen Vader de vergunning te be-

komen tot het dragen van zulk een hoofddekfel.

Hem
(•) Zie VAN MOSHEIMS Kerk. Orfch. VI Beel , BI.

8p6, en de Schrijvers, door hem, aldaar uangehaald.
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na C G, Hem werd het verzochte toegedaan, onder voof'
Jaar 1 517, y^^^^^Q ^.^t i,y £„ gijne aanhangers in eenzaamheid
tot 1552

7 J J o

. afgezonderd wonen , maar onder de menfchen , waar

zij wilden , prediken konden. In den beginne ver-

wekte DE BASsi, met zijn gevolg, vrij wat opziens.

Men hield hem voor een' krankzinnigen Monnik,

die uit zijn Klooster gebroken was , om met zijne

grillen de Kerk in roer te brengen. De Provintiaal

van de orde der Franciskauen liet hem uit dien

hoofde in de gevangenis werpen. Maar in kennis

ftaande met de Hertogin van c-AiMcn.iNo, ccnc Nicht

van den Paus , werd hij , door den invloed van de-

zelve, welhaast weder op vrije voeten gefield. Op

de voorfpraak van deze aanzienlijke vrouw wisten

twee van de bassi's voornaamfle aanhangers, met

name lodewijk en rafael de fossembruno, bij

den Paus te verwerven , dat hij de oude kleeding

van den Heiligen franciskus met de kap, door

een Brevet, wettigde. Maar de Provintiaal der or-

de, zwellende van nijd en haat, maakte zich door

list van zulke middelen meester, als hem konden

dienen , om deze kapdragende Monniken , als af-

valligen , te vervolgen , zoodat zij zich , langs om-

wegen, in de gebergten verfchuilen moesten, om

veilig te zijn. Intusfchen bragt de gemelde Her*

togin , die hun genegen bleef, het ten Jare 1527

zoo verre, dat zij onder de Konventualen , met den

naam van Minder ^ Heremieten , werden opgenomen.

En ten volgenden jare verhief de Paus het kleine gezeï-

fchap dezer zich afgezonderd hebbende Monniken tot

8ene op zich zelve ftaande orde, door eene daartoe

af.
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afgevaardigde Bulle, Hij (lond hun toe , om , als m C. G.

Heremieten, een' rok met eene vierkantige kapoets-
J^^""' 5» 7<

muts te dragen , Wereld - Geestelijken en Lccken ____
tot medeleden aantenemen, eenen langen baard te

laten groeijen, een ftreng leven te leiden, en overal

te bedelen. Wijders werden zij begiftigd met de

rijkdommen van de Minorieten en Kamalduknfers»

Men zegt, dat, toen zij in Italië het eerst met

hunne zonderlinge kleedije voor den dag kwamen ,

de kinderen hen nariepen , Capuccini (*) ! en hun

van daar de naam van Kapucynen of Kapucyners

heeft aangekleefd. Ook hun zelven was die naam

niet ongevallig. paulus de derde ^ bevestigde den-

zelven door eene Bulle, ten Jare 1535 (f).

Van dien tijd af groeide de broederfchap der Ka-

pucyners ftadig fiierk aan, niet alleen in Italië maar

ook in de overige deelen der Katholieke Kerke. In

nieer dan dén opzigt maakten zij zich voor de Kerk

verdienftelijk. Velen van de orde lieten zich gaarne

tot Zendelingen onder dezer Heidenen gebruiken. De
verbazende uitbreiding der orde heeft geduurd tot

in de achttiende eeuw, in welker begin zij meer

dan vijftig provintien, en drie zoogenoemde kusto-

dien uitmaakten , waarin zich ongeveer zestienhon-

derd Kloosters en vijf en twintig duizend Kapu-

cyners bevonden. Intusfchen was in den aanvang

der

(*) Qap'.iccini beteekent in liet Itaüannsch een hoofd-

(t) Zie VAN MosKEiMS Kerk. Cefch. VI Bed, Bladz.

595-297, en SCHR.ÖCKHS a. w. III Deely Bi. 465-^^69,
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na C. G. der zeventiende eeuw de orde onder den Generaal
Jaansr^.

^^^^. Konventualen sebleven , met een' Generaal Vica-

. rins aan het hoofd , die haar beduurde. Dan ten

jare iffip vergunde hun paulus de vijfde, zich

eenen eigen Generaal te kiezen. En toen ook hiel-

den zij op Heremieten te zijn, of genoemd te wor-

den.

Merkwaardig zijn tot aan het midden der zestien-

de eeuw de afwisfelende lotgevallen der Kapucynen

geweest; dan waren zij zeer voordeelig, dan weder

öngunftig en hagchelijk. D^ «ïprde Generaal Vica-

rius der orde was mattiieus de bassi. Ook die

eer kwam hem , als den ftichter der orde , zeer na-

tuurlijk toe. Maar of hem de last des bewinds te

zwaar drukte, dan of eene andere reden hem ver*

pligtte, dezen post weder neder te leggen, hij droeg

dien ten minde , na denzelven twee maanden be-

kleed te hebben, over aan zijnen vriend lodewijk

DE FOSSEMBRUNO, oudcr vvieus beduur de orde in

gevaar fchcen te komen , van gansch en al weder

opgeheven te worden; het gene werkelijk gebeurd

zoude zijn, hadde niet paulus cte derde, gelijk wij

verhaald hebben , haar toen in volle kracht herfteld,

DE FOSSEMBRUNO, die de flokebrand was van alle

hooggaande onlusten, welke de orde in den veegen

ftaat hadden gebragt, waaruit zij door den Paus ge-

red werd , haalde zich hier door den haat van alle

zijne onderhoorigen dermate op den hals, dat zij

hem ten jare 1536 uit hunne broederfchap wierpen*

Zelfs DE BASSI, die de partij zijns verftoten vriends

trok, geraakte hier door in de enge. ade der JVIon-

iii"?
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tiiken, Züociat hij ten jare 1537 de door hem ge- na C. G.

(lichte orde verliet. Kort daarna ging er uit het J^-tiS'?.

. tot 1553,
genootfchap een zware walm op van allerlelijkstrie- _

kende ketterij, die, naar 'sPaiifen oordeel, het ge-

heele ligchaam had verpest, en oin die reden met

hetzelve verdiende uitgeroeid te worden. De ver-

maarde BERNARDus OCHINUS , dic ons hier voor (*) ,

als één der hoofden van het genootfchap der Anti-

trinitarisfen in Italië, is bekend geworden, was on-

geveer het jaar 1543 Generaal Vicarius van de orde

der KapucyM0r<:. Manr verfchrikkelijk was de^ met

verontwaardiging gepaard gaande, ontlteltenis der

ganfche Roomfche Geestelijkheid, toen deze man,

die, als een Heilige, overal bewonderd werd, zich

te dien tijde bij de Proteftanten vervoegde, en onder

dezen wel dat gedeelte koos, hetwelk allerwege als

de fnoodfte Godonteerende fekte met zwarte namen

geteekend ftond. Natuurlijker wijze moest hier uit

dadelijk een , algemeenen ingang erlangend , vermoeden

oprijzen, dat, zoo niet de geheele orde, ten minde

een aanzienlijk aantal van hare leden, inwendig, door

hetzelfde kvvaa-i, dat uiterlijk aan ochinus gezien

werd, was aangetast geworden. De Paus daagde

de voornaamften der orde voor zijnen Heiligen Stoel

ie Rome ; en het fcheelde maar zeer weinig , of de

geheele orde zoude vernietigd zijn geworden. Dan

na eene naauwkeurige onderzoeking der zake werd

door den Heiligen Vader der Kerke goedgevonden ,

«ij-

(*) Zie Blailz. 2^4, 245.

Herv. IV. X
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na C. G, zijne kinderen flechts te tuchtigen , door hun iets

Taari5i7 jg ontnemen , waarop zij buitenmate gefield waren.

__« Hij verbood hun het prediken; zijnde dit, naar zija

oordeel, het beste behoedmiddel tegen den voort-

gang der ketterij, zoo die in hunnen boezem fchui-

len mogt. Evenwel, nadat zij zich, ten jare 1545,

op de oogenfchijnlijkfte wijze , van de hun aangeto-

gen befchuldigingen gezuiverd hadden , werd hun

het ontzegde weder met de volde ruimte toegeflaan,

het gene hunnen ijver zoo verwakkerde , dat van

toen aan de orde zich eerst r^gt v.pgon iiittebreiden

,

en allen voorfpoed te genieten. Geene onaange-

naamheden kwamen hun voortaan meer over, dan

dat zij , in den aanvang van de zeventiende eeuw,

door den Raad van Venetië^ buiten deszelfs grond-

gebied gebannen, doch kort daarna weder tot hun-

nen vorigen (land werden ingeroepen (*),

De ongeveer het jaar 1529 of 1530 vastgeflelde

regelen der orde kwamen voor een groot gedeelte

hier op neder. Alle Misfen moesten, zonder invor-

dering van geld , gelezen worden. Op zekere flon-

den moest hun inwendig geuea (^omtio mentalis')

verrigt worden. Op fommige dagen moesten zij

hun ligchaam tuchtigen ; op andere dagen weder

waren zij daar van geheel verfchoond. Aan tafel

moest hun flechts éénerlei foort van vleesch, met

foepe, voorgezet, en op de vastendagen alleen fa-

la-

(*) Vergelijk van mosiieims Kerk, Gefch, VIII Deel,

BI. 217, 220.
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lade worden gegeven. Indien een Droeder vrijwil- na C G.

liglijk zich van vleesch of wijn onthouden wilde,
J^J^'J^J^*

zoo mogten de Kloostervoogden hem daar over ,.

geenszins berispen; ook dit ftond hun niet vrij,

wanneer iemand, met meer geftrengheid, dan de

wet het vorderde, vasten wilde; mids hij maar zij-

ne gezondheid niet benadeelde. Om vleesch, eijeren

en kaas mogten de Kapucyners niet bedelen; toch

mogten zij het wel aannemen , wanneer het hun

aangeboden werd. Voorraad te verzamelen was hun

VOlftrekt verboden ; gecna varen mOgtett daar tOC

voorhanden zijn. Ook ftond het hun niet vrij, den

Leeken de biecht aftenemen. Op hunne reizen

moesten zij te voet gaan : geene muts of hoed dra-

gen, en 's woensdags geen vleesch eten. Hun kerk-

opfchik moest zeer eenvoudig zijn; niets van goud

of zilver of zijde mogt er aan gezien worden.

Wel zijn uit deze orde der Kapucyners niet zoo

vele groote geleerden opgetreden, als men in eenige

andere zag uitblinken. Meestal waren het min ge-

oefende Broeders, die aan diep gehaalde kundighe-

den niet dat ge«vigt nmgen, hetwelk er door ande-

ren aan gehecht werd, waarom in Frankrijk een

ftreek of zet van onnozelheid doorgaans eene Capu-

cinade ( of Kapucyner ftreek ) genoemd werd. Doch

eenige weinigen hebben getoond , dat hier op uit-

zonderingen moesten worden gemaakt, die tot eere

der orde ftrekten. In de zeventiende eeuw zijn als

fchrandere Kapucyners, niet alleen door geleerdheid

maar ook door andere goede hoedanigheden beroemd

X ft ge-
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na C G. geworden valerianus magnus of magni, een

l^tl^^ll'
™^" ^^" grafelijke afkomst, en Generaal der orde;

I JOSEF LE CLERC DU TREMBLAY, Provilltiaal VZÏl

zijne orde, en een vertrouwd raadgever van den

Kardinaal richelieu, dien hij groote. dienften be-

wees; ZACHARiAS BOVERius, die de gefchiedenis

van zijne orde gefchreven heeft, enz. (*)

Berigt Bijzonder gedenkwaardig zijn ook de veranderin-

de"de^"'
^^"' Welke in eenen anderen tak van de Franciska-

komst der i^er orde zijn voorgevallen, flaande de zestiende

Francis- eeuw. Die tak verhief zich het eerst in Spanje ;

revoeters
^^" ^^^^ ^ing zij over in het Jaar 1525 naar lia/ië^

vormende zich alzoo tot eene nieuwe broederfchap

,

onder den naam van Reformati ( of Hervormde

Franciskanen.) In Spanje waren ze bekend niet <^&n

naam van Descahos ( of Franciskaner Barrevoeters.

}

Deze orde verbreidde zich , zoo hier, als daar,

wyd en zijd. In Franhijk evenwel vestigde zij

zich eerst ten jare 1592, dragende daar den naam

van Recolkcten, Zij verfchillen hier in van de ove-

rige Franciskanen, dat hunne levenswijze ftrenger

is , dan die van dezen , welken zij bofchuldigen als

van de regelen hunnes gemeenen ftichters afgewe-

ken. Zij generen zich met allerarmhartigdie fpij-

zen ;
pijnigen zich met dikmalig en ftreng vasten ,

krenken hun ligchaam, door hetzelve den flaap des

nachts te betwisten , dien zij niet zelden met het

doen van hunne gebeden doorbrengen , enz. Hier

om

(•) Verg. scHRüCKHS a. w, III Deel^ Bi. 4^3-473.
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om werden zij met eeiien algemeencn naam genoemd na C. G.

Minderbroeders van de flipte onderhouding.
tot^i^sa!

Niet lang na dat deze Minderbroeders onder de

Franciskanen zich zoo bijzonderlijli vermaard liad- l'erigt

den gemaakt , verwierf zich onder de Karmelieten
i^ervor-

zeer grooten roem eene Spaanfche vrouw van ede- minj^der

len huize, met name theresia, door hare verbas- ^^^'™^'

"

terde orde te hervormen, en derzeiver verwaarloosde

regelen tot hunne oorfpronkelijke heiligheid te bren-

gen. Ongeveer het jaar 1540 begon z'y met de her-

vorming van de Karmeliter Nonnen , onder welke

zij zich ten jare 1535 begeven had. Naauwelijks

haar doel ontdekt hebbende, kreeg zij onder hare

Zusters vrij wat aanhangers, maar ook veel tegen-

flands. Zij betrok een afgezonderd huis , waarin zij

met hare vriendinnen wonen ging , de ftrengfle le-

venswijze volgende. Met den tijd groeide haar ge-

zelfchap aan, zoo dat ook hier en daar een Kar-

melieter Broeder, door haar voorbeeld opgewekt,

het plan beraamde , om zijne klasfe te hervormen.

Als zoodanig een vereenigde zich , omftreeks het

jaar 1560, met Zuster theresia, onder anderen,

voornamelijk johannes a sancta cruce, met dat

gevolg, dat Paus pius de vierde^ ten jare 15Ö2,

aan de door hen beiden hervormde orde het voor-

legt fchonk , om , zonder het geringfte te bezitten ,

alleen van aalmoezen te leven. Straks werden er

verfcheidene Kloosters gedicht naar de gezuiverde

regels der orde. theresia zag voor haren dood,

die ten jare 1582 inviel, zeventien Vrouwenkloos-

X 3 ters.
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na C. G ters , en johannes a sancta cruce , ten jare

{iJ^"^!J*
1591, toen hij overleed, vijftien Mannenkloosters,

m.^«- die hunne ganfche iniigting aan deze nieuwe orde

van zaken te danken hadden. Het voetfpoor van

deze Heilige voorgangers werd welhaast overal ge-

volgd. In Italië, in Frankrijk en andere landen

werden vele , zoo mans als vrouwen , Kloosters

naar de nieuwe voorfchriften gewijzigd , welke

eenen hooger graad van onthouding geboden, op

een meer zinnelijk dan zedelijk oefenen van den

Godsdienst aandrongen, de pligren des gebeds der-

wijze vermenigvuldigden , dat de gezondheid der vro-

men er onder lijden moest , het vasten zoo flerk

aanbevalen , dat de knieën van den hongerigen knik-

ken , en de geefelroede zoo diep fnerpen deden , dat

de dood er foms door verhaast moest worden.

Het hoogst werden deze eigendunkelijke godsdien-

fligheden gedreven door eenige Karmelieter Heremieten

sn Spanje, die zich geheel van de wereld verwijderden,

in woestijnen wonende , en zich erbarmelijk met de fchra-

le vruchten van eenen dorren grond generende. Reeds

bij het leven van theresia achtte qregorius de

dertiende, het van belang, om de itrengere of onge»

fchoeide Karmelieten van de overigen , die een' zach-

teren tuchtregel volgden, aftefcheiden , uit hoofde

van de menigvuldige verdeeldheden, die er tusfchen

de beide partijen plaats hadden , en niet wel op

eene andere wijze konden worden bijgelegd. Door

'sPaufen befluit werden, op verzoek van filips den

tweeden. Koning van Spanje, ten Jare 1580, deze

her-
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hervormde Karmelieten tot één bijzonder ligchaam na C. G.

gevormd. En deze fchikking werd, ten jare i5<S7, l^'^risi?.

door siXTUS den vijfden , bekrachtigd. Ten laat- __«««

fte vergunde hun klemens de acht/ie een eigen

Opperhoofd of Generaal der orde te kiezen. Dit

gebeurde even na den dood van johannes a sanc-

TA CRUCE, ten jare 1393. Na dien tijd evenwel

ontftonden er in de nieuwe maatfchappij zelve he-

vige partijfchappen , tusfchen welke het vuur des

verfchils zoo hevig aan het vlammen floeg, dat

KLEMENS de acht/ie het ter bevordering van de

rust der orde raadzaamst vond , haar op nieuw te

verdeden in twee gemeenfchappen , waar van elke

haren bijzonderen Generaal bekwam (*}.

Uit de gefchiedenis van de oprigting dezer nieu- Berigt

we Kloosterorden ziet men allerduidelijkst, dat de ^/'"fe^^^'i-
' de de

Roomsch- Katholieken zelven het bederf, in hunne ftichtino-

geestelijke gemeenfchappen ingeflopen, zeer wel op- vannieu-

merkten. Van hier dus, dat zij op de hervorming
tej-orden

*

van zeden onder de Monniken en Nonnen met zul- der Re-

ken ernst bedacht waren , en daar aan werkten, f
"''^''^

„ , , - ,
,

klerken,
Dan het allermeest Itraalde deze hunne zucht tot enz.

hervorming door in het ftichten van geheel nieuwe

orden; als welke toch met geen ander oogmerk haar

be-

(*) Verg. n. helijot, Hijloire dés OrJres Monafli-

ques; T. I. p. 340-374, van mosheims Kerke/. Gefch,

VI Beel., BI. 298-29^. en schröckhs a. w. UI Deel^

BL 474-—476.

X 4
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Hfl C. G beftann kregen , om den ouden geest der zuivere

J aan 5 17 godvrucht , die de eerde Kloosterlinffen had be
toe i^S2.

^ ' o

I / zield, m volle kracht, te doen herleven. Verfchei-

dene zulke nieuwe Kloostergemeenfchappen kwamen

in de eerfle helft der zestiende eeuw tot fland ; allen

waren zij onder dtnzt\ï^tni\Z2im\^n Reguliere Klerken

(^Clerici i2f^^//.7ri?;) bekend , als die meer overeenkom-

ftig aan de Ilrengfte regelen van godzaligheid leefden,

^'an de De eerde orde van deze Reguliere Klerken
u ii^;.tiner ^as de Theatiner orde, gedicht, ten jare 1524,

te Theate , in het Koningrijk Napels , waar de-

zelve aan de ijverige werkzaamheden van den vro-

men Bisfchop dier dad johannes petrus caraf-

FA , dien wij vervolgens als Paus , onder den naam

van PAULUS den vierden^ wenfchen te ontmoeten,

haar aanwezen te danken had , en krachtiglijk on*

derfchraagd werd door cajetanus of gaetanus

DE THiENE, ccu' aanzienlijken Veneüaan, De Paus

vergunde hun de drie gewone Kloostergeloften af^e-.-

leggen, hen bedeelende met de voorrcgten der Re-

guliere Kanunniken van de Lateraanfche Koijgiega-

tie. Ook gaf hij hun vrijheid, levensregelen voor

hunne gemeenfchap te ontwerpen en te vervaardigen.

Volgens deze regelen verdroegen zij de volflagepde

armoede , verwachtende , in hunnen dringenden

rood , eene vrijwillige handreiking van weldadige

Christenen. Aan den openbaren Godsdienst poog-

den zij deszelfs vorige achtbaarheid v;edcr bijtezer-»

ten.^ Zij bevalen daartoe allernadrukkelijkst aan een

menigvuidiger gebruik van de Sakramenten der Boe«

te
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te en des Avondmaals. Zij predikten niet alleen na. C. G,

meermalen, dan voorheen plagt te eefchieden, maar
'^^"^^5 ï 7»

' ^ ^ ^ COC 155»»
bevlijtigden zich, om de voordragt des Kanfels van ..

vele onvoegelijkheden te reinigen, die haar tot dien

tijd toe bezoedeld hadden. Ook legden zij de gevallig-

fte proeven van eene algemeene menschlievendheid

aan den dag, zoo door het dagelijks bezoeken van

zieken, welken zij tot derzelver herftelling of uit-

einde met redenen van onderligt en troost onder-

fteunden, als door het geleiden van ter dood ver-

wezeuen naar de gcregtsplaaifcn. Eindelijk gordden

zij zich met alle kracht aan, om fteeds de Ketters,

die zich in zulk een aantal overal opdeden, zonder

onderfcheid van naam en gevoelen, te beftrijden en

te vervolgen. Na dat caPvAffa ten Heiligen Stoel

verheven was , breidde zich , volgens de natuur der

zake, deze gemeenfchap, door deszelfs vermogenden

invloed , in Italië , vooral te Rome , op eene ver-

bazende wijze, uit. Van daar trouwens was zi]

reeds voortgeplant in andere landen , bijzonderlijk te

Parijs , werwaarts de Kardinaal mazarin haar ten

jare 1544 reeds had uitgenoodigd. Hoe arm ook

deze ïheatiner Broeders aanvankelijk eenigen tijd

gebleven zijn, fchijnen zij echter van de ingekomen

gaven der milde godsvrucht allengs vrij wat ge-

fpaard te hebben. Ten minfte hier en daar zijn er

door hen prachtige Kerkgebouwen gerticht, 't gene,

zoo zij van het overfchot geen' rijkdom bekomen

badden , zekerlijk niet had kunnen gefchied zijn.

Ook enkele VrouA'enkloosters zijn er gefticht, die,

X 5 met
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m C. G met den regel der Theatiners , hunnen naam hebben

J*^ï5ï7 aangenomen (*).
tot 1552 ^ ^ '^—— Onder de Reguliere Klerken maakten zich in even

Van de die 2elfde tijden vermaard de Barnahieten , zoo ge-

(gjj^

' noemd naar de Kerk van den Heiligen earnabas ,

die hun ten Jare 1545 gefchonken werd, fchoon zij

anders den Apostel paulus tot hunnen befcherm-

heiligen hadden gekozen , van waar zij ook de Kler-

ken van St. PAULUS heetten. Deze orde had hare

(lichting te danken aan drie edellieden, namelijk an-

TONio MARIA zAciiARiAS uit Cremona , bartho-

LOMEUS FERRARI en JACOCUS ANTONIO MORIGIA ,

beiden uit Milaan. In het jaar 1530 vereenigden

zich deze zoo godvruchtige als geleerde Geestelij-

ken, om, naar de regelen der Theatïnen, een gezel-

fchap opterigten, dat alle aardfche bezittingen ver-

zakende, alleen van de vrijwillige giften der mildda-

digheid , in eene armzalige armoede , leven wilde ,

en zich zoo door een roerend prediken, a!s door

een meer doelmatig onderwijs der jeugd dadelijk

fchijnt onderfcheiden te hebben. In navolging van

de Apostelen gingen zij van flad tot Had om het

Evangelie te prediken , en Leerlingen te maken, kle-

MENS de zevende, hunne loffelijke bemoeijingen ter

Hervorming der Geestelijkheid niet miskennende

,

verhief dit gezelfchap tot eene op zich zelve llaande

orde, ten jare 1532, en paulus de derde ^ beves-

tig-

(*) Verg. HELYOT Hiftorie de Ordres MotiaJ!. T. IV»

pag. 71—85.
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tig Ie drie jaren daarna dit befluit van zijnen voor- na C. G,

ganiier, Hoe overfpannen hunne hervormingsont- 1^3^1517,

, . , ,
^ tot 155a.

werpen waren , kan uit de daden worden opge- ,..«_
maakt, waardoor zij dezelven ftraks na het jaar

1532 begonnen ten uitvoer te brengen. Eenigen

hunner liepen met een Crucifix door Milaan heen

en weder , vermanende het volk tot boetvaardigheid.

Anderen, dragende een zwaar houten kruis op de

fchouderen , riepen de barmhartigheid van God

,

met luide ftemme, op de ftraten aan. Anderen ver-

nederden zich, met een' nrop om den hals geflin-

gerd , tot het doen van de laagde dienden voor

hunne medeburgers. Anderen eindelijk baden, met

verfcheurde klederen aan het lijf, aan de huizen om
eene aalmoes. Op het domme gemeen hadden zij,

dus doende, niet alleen te Milaan^ maar ook te

Fenetië en elders, geen' onbeduidenden invloed.

Doch zedelijke verbeteringen, door middelen van

zulken aard, onder zinnelijke menfchen verwejct,

vatten meestal geen' wortel. Zelden worden zij

vruchtbare planten van geloof en deugd. Op een*

verwaaiJijkcn Itorm in het hart volgt fpoedjg weder

eene doodfche ftilte. Zoo was het ook hier ; de

bekeering der ontrusten was van korten duur. In-

dien zich de Sr. paulus Klerken in eenigen tijd

hier en daar niet vertoonden, bleek al het goede,

dat zij voorheen onder het volk gedicht hadden,

Vv^eder geheel geweken en verdwenen te zijn. Nog-

tans waren vele hooge Geestelijken hun niet onge-

negen, omiat zij, bij een zigtbaar goed oogmerk,

eenen
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na C. G. eenen heiligen wandel aan den dag legden, die, zoo
Jaaii5i7,

hu^jjie vermaningen al geen' blijvenden indruk maak-

., ten , dan toch , door loflelijke voorbeelden , fteeds

ftichten moest, hendhik de vierde^ lokte hen ,

om die reden, ten jare 1608, naar Frankrijk, waar

zij vele Proteftantschgeziiiden vi'eder in de Kerk

bragten, welke zij fchenen te wilien verlaten. Keizer

FERDiNAND de tweede , vergunde hun ook eenen rui-

men ingang te Wenen , terwijl zij zich in Bohème en Sa-

Vi93'^ wijd en zijd uitbreidden, van mosheim berigt(*),

dat deze Barnabieten ai vroeg liet moede zijn ge-

weest, om van de hand in den tand te \t\Q.\\, en

de vrijheid namen, om voor hunne orde zekere be-

zittingen te verkrijgen, waar door zij op geregelde

inkomften konden rekenen. En ook dit fchijnt bo-

ven allen twijfel te zyn; altoos men weet, dat reeds

ten jare 1532 de Hertog van Milaan hun totflond,

om eenige in zijn gebied gelegen landerijen aante-

koopen. Sommigen der orde waren groote voor-

ftanders van de geleerdheid. Op de Univerfiteiten

van Milaan en Pavia leeraarden zij de Godgeleerd-

heid en andere wetenfchappen. En dezen
, gelijk

anderen, onder hunne Broeders, hebben zich ook

beroemd gemaakt, door het uitgeven van fchriften
,

die blijken droegen van kunde en fchranderheid.

Eindelijk ftaat hier nog aantemerken, dat, op eene

bekrachtigende goedkeuring van den Paus, ten jare

1534 9 ^^"^ Maagdenorde tot (land kwam, ü^it den

naaaa

(*) \ïi z\]tiQ Ksrk. Gefch. VI Deel, Bladz, 301,
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naam droeg van QuaflalUna , naar hare flichteres , na C. G.

eene Gravin van Guaflalla^ en, zoo in hare regel-
^''^'"'^

' 7-

•^ ' '
, j tot 1552.

inatise levensmanieren , als in hare werkzaamheden ^_
ter hervorming, vele overeenkomst met de Barna-

bieten fchijnt gehad te hebben. Niet zelden vond

men ook de beide orden, ter bevordering van het-

celfde doel, met vereenigde krachten bezig zijn (*).

Een andere tak van de Reguliere Klerken verhief Van de

zich te Somasquo , een üadtje in het Milaanfche ,
j^'J"^^'

uit de godsdienfiige werkzaamheden van zekeren

HIERONYMU3 ^Mii-iAMus, die, ten jare 1546, het

gewaad van eenen Feneiiaanfchen edelman verruild

had tegen een half verfcheurd , half belapt , bedelaars-

pak, aan de deuren eene aalmoes vragende voor ou«

derlooze wezen, en ontuchtige vrouwlieden, welke

hem belofce deden van haar leven te zullen verbete-

ren. Van de meesten werd hij wel als een ligt en

bijgeloovige dweeper befpot; maar toch ook eenigen

hielden hem voor eenen zich verdienftelijk makenden

Heiligen, die de fleutels van de voorpoorten des

Hemels in handen had. Dezen werden genoemd

Somaskers . <^^ ^^ Vaders van Somasquo , ook wel

de Klerken van Si. Majeul, naar ééne hunner Ker-

ken te Pavia, aan dien Fleiligen gewijd. Hunne

levensregels waren zeer ftreng. Armoede Jijden en

geduldig zwijgen was derzelver grondflag. Werd

hun niets zonder vragen (want wel voor anderen,

niet

(*) Vers». HELYOT Hi(l.des Ordres; T. IV. />. 100-123.

«n schröckhs a. w. lil Deel^ BL 483—48Ó,
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nt C. G. niet voor zicli zciveii, waren zij gewoon zulks te

10^1?^^ doen ) gegeven , dan moest de hand worden uitge-

ftoken , en fchop of fpade hun door arbeid iets be-

zorgen. Slechts een gedeelte van den dag werd

evenwel daartoe hun vergund. Het overige van den

dag moest , met godsdienfbige befchouwingen , en

het onderwijs van den landman, in den Godsdienst,

worden doorgebragt ; en tot diep in den nacht moes-

ten hunne gebeden worden uitgerekt. Nadat mmi-

LiANus verfcheidene huizen gefhicht had, waarin of

weeskinderen , of bekeerde hoeren wercien opgeno-

men, vereerde PAULUS de derde 's mans godvruch-

tige werkzaamheden met de beste blijken van zijne

erkentenisfe. Hij verhief ten jare 1540 het geheele

gezelfchap tot eene Geestelijke Kongregatie. pius

de vierde toonde hier over zijn genoegen , aan het-

zelve ten jare 1563 vele voorregten fchenkende.

Eindelijk plaatlle pius de vijfde, ten jare 1568,

de Kongregatie onder de overige Kloosterorden.

Gelijk in de Kerk uit min aanmerkelijke inrigtingen

dikmaals iets groots en iets goeds geboren wordt ,

zoo was het ook met deze inrigting-. Het onder-

wijs der jeugd en des landvolks, waarop men zich

met grooten ijver , onder de Somaskers toelegde
,

hoe weinigbeduidend hetzelve aanvangelijk ook mo-

ge geweest zijn , vorderde toch mannen , die wat

meer wisten, dan het gemeen. Men koos derhalve

daartoe uit het genootfchap de verftandigften , de

kundigflen. En dezen fchijnen zich al gaande weg

op de beoefening der wetenfchappen , met kracht ,

be-
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beijverd te hebben. Immers uit deze orde zijn van na C. G,

tijd tot tijd voortreffelijke mannen opgetreden, aan J^^""' 5^
7.

welken men de flichting van onderfcheidene Sciio- _^_«
len van geen' geringen naam, als te Rome^ te Pa-

via en in andere Italiaanfche fteden , verfchuldigd is

geweest (*).

Met deze Somaskers waren verbroederd de zoo- Van de

genaamde Faders der Christelijke Leer in Italië en ;""^".

Frankrijk. Dezen waren onderfcheiden in twee telijke

klasfen of orden. De Italiaanfche , de oudde zijn- l^^^r,

de, had hare herkomst te danken aan MARKUS DE

SADis cujANi, een' Milaanfchen Ridder, en ver-

kreeg ten jare 1567 en 1571 hare vastigheid door

de genegenfte befluiten van Pius den vijfden, die

aan allen , welke zich in dezelve lieten opnemen

,

aflaat verleende. In eene naauvve betrekking flondea

tot haar de beroemde baronius en bellarmlnus.

Onder de Franfchen was de orde dezer Vaderen ge-

fticht door cesar de bus , doch na wiens dood

zij eerst met de Somaskers in gemeenfchap zijn ge-

treden. Dit gefchiedde niet zonder Paufelijke goed-

keuring ten jare i^z^- Maar uit aanmerking van

onderlinge verdeeldheden , oordeelde klemens de

achtJJe het beter te zijn, dat zij ondergefcheiden

werden. Dit gefchiedde ten Jare 1647, na welken

tijd zij onder de Wereldlijke Geestelijken zijn geteld

ge-

(*) Zie VAN MOSHEIMS Kerkel. Cefch. VI Deel y £1,

302. en scHR-üCKHs a. w. II Deel^ Bi, 485—4S8.
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Van de

Priester-

orde van

het Ora-

torie.

na C. G geworden, fchoon zij in het vervolg ook weder ds
Jaari5i7 Kloostergeloften aflegden ().

Eindelijk verdient hier onze meeste opmerking dê

{lichting van de Priesterorde van het Oratorie in

Italië, uit hoofde van den roem, welken derzelve

leden in het rijk der letteren hebben verworven.

Dezelve ontftond uit de Broederfchap der Heilige

Drieëenheid, ingefteld ten jare 1548 , door filip

NERi, een' Florentijner, die het ontwerp beraamde,

om te Rome een ruim hospitaal te bouwen, waarin

de reizigers ter bedevaart naar ac Heilige Martelaren

,

die anders 'S nachts onder den blooten hemel flapea

moesten, geherbergd konden worden, paulus dt

vierde fchonk hem ten jare 1558 eene Kerk, ne-

vens hetwelk dat gebouw getimmerd konde worden,

en dadelijk getimmerd werd. Hetzelve was van die

uitgeftrektheid , dat het wel eens op éénen tijd on-

geveer zeventig Pelgrims bevat en geborgen heeft.

In een afzonderlijk Bedehuis of Oratorium , van

waar de Broeders hunnen naam ontleenden, werden

de gebeden gedaan, geestelijke gefprekken gehouden,

godsdienllige liederen gcisongcn ««n ügcbaarastuehti-

gingen geoefend. gregorius de dertiende, ver-

blijdde hen met uitfiekende blijken van zijne goeci-

keurende gunst. En van dien tijd af werd èitz^

broederfchap te Napels, Fermo, Lucca , Palermo

en in andere fteden van Italië heinde en verre uic-

(*) Zie VAN MOSHEiMs Kerk. Gefch. VI Deel, Blaaz,

^02, 303, en scHRücKHs a. v/. III Deel, BI. 488—491.



GESCHIEDENIS. 537

gebreid. Het gere inzonderheid deze inrigting in ta C. O.

bloei bragt, was, dat niemand der leden verpligt J*''^^^?^^.

werd , om eene gelofte te doen , en elk vrijheid had _

het genootfchap te verlaten, wanneer het hem goed

dacht. Van dnar vvaarfchijnlijk was het, dat met den

tijd eenige groote geleerden zich onder hen lieten vin-

den, die met hunne godsdienflige oefeningen de fi:u-

die der Theologie verbonden. Als zoodanigen zijn

allerwaardigst genoemd te worden , behalve den

ftraks gemeldcn cesar paronius , inzonderheid

ODOVICUS RAYNALDI Cn ANTOnius CAt.LO>TI.

Geen' minderen lof verdient deinllelling vandeFran- Van de

fche orde der Vaderen van het Oratorie , welke , in °'"<^,'^ ^^^

1 r T- z' r . ^. ,
vaderen

navolging van de Italiaaufche ^ ten jare 161 1 gefticht vp,j ^g;

werd door pierre de benille, een' zeer aanzien- Oratorie.

lijken man te Parijs^ die bij zijne godsvrucht eene

ruime mate van geleerdheid bezat, paulus (Je vijf-

de bevestigde deze orde ten jare 1613 , onder den

naam van het Oratorie van jesus. Vele Scholen

en Seminarien zijn uit den boezem van dit genoot-

fchap opgerigr. In de hoogde achting flond des-

zelfs flichter zoo MJ den Koning van Frankrijk
,

als bij den Paus , inzonderheid bij ürbanus den

achtjlen^ die hem ten jare 1627 den Kardinaalshoed

vereerde. Van daar dat ook de voornaamlle Fran-

fche Geleerden zich niet fchaamden , om werkende

leden te worden van eene, door zulken beroemden

man,

(*3 iiELYoT Hiflorie des Ordres T. Vill. /•. 12—24;

53—^3.

HiïRv. IV. Y
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M C. G man , gedichte broedeifchap. Na de tweede helft

loc"5S2.
^^^ zeventiende eeuw hebben zich in haar midden

I beroemd doen worden de Wijsgeer nikolaas ma-
LEGRANCHE, de Oosteding johannes morin, de

Theologant lodewijk thomassin, de in de oor-

deelkunde betrekkelijk de fchriften van het Nieuwe

Testament uitmuntende richard siM0N,en de voor-

treffelijke bearbeider van den Hebreeuwfchen Tekst

des Ouden Testaments karel frans houbigant.

Welke namen ! welke mannen ! (*)

VIERDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de yefuiten.

Opkomst IjTeene orde is, ftaande dit Tijdperk, geflicht, diti

^^"
'Jf

zoo groote vermaardheid in de gefchiedenis heeft

Jefuiten. gekregen , als die der Jefuiten. Ook in uitgebreid-

heid en gezag heeft deze orde alle de overigen wijd

en hoog overtroffen. Zij was het voornaam (Ie (leun-

fel van de Paufelijke magt. Deze orde heeft hare

ftichting te danken aan zekeren Don inigo of ig-

natius. Heer van Ognes en Loyola, een* Span-

jaard van oud adelijken geflachte. In den krijgs*

dienst , bij de belegering van Pampelona , ten Jare

1521

(*) Zie VAN MosHEiMs 3. w. VI Deel, BI. 303—304

«n scHRöCKHs a. w. III Deel f
BI. 491—490,



GESCHIEDENIS. S39

i^ii aan zijn been gekwetst zijnde geworden, waarna C. G.

door hij gehinderd werd, den degen langer te dra- ]^^^^5^7*

gen, verwisfelde hij, in het eerstvolgende jaar, zyn —
officiersgewaad met een* oud verfleten burgerrok , en

Jeefde eenigen tijd zeer afgezonderd, zeer boetvaar-

dig, zeer ftreng jegens zich zelven. In het eerfte

vormde hij, met eenen kleinen aanhang , het ont-

werp , om als een Geestelijke Ridder eenen kruïstogt

naar het heilige land te doen, ter bevordering van

de godsdienftige belangen, niet alleen der daar afge-

fcheiden Christenen, maar ook der Mohammedanen.

Dan de daartoe met ernst te werk geftelde pogingen

werden, zoo door den oorlog der Turken met de

yenetianen , als door andere omflandigheden , tot

geene geringe fmart van de ondernemers, geheel

verijdeld. En nu werden de gronddagen van de

Geestelijke Ridderorde, welke men ftichten wilde,

met goed overleg, gansch anders gewijzigd. Er

was trouwens in Europa^ voor een' man, die het

welzijn des Kerkgenootfchaps , waartoe hij behoor-

de, wenschte te beharfJgen, ook genoeg te doen.

LUTHER, opgeltaan in Sakfen^ drong van daar, al

gaande voort , met zijne nieuwe leer , door geheel

Europa. Dit bragt vele Roomsch- Katholieken, die

aan de oude leer der Vaderen getrouw bleven, ia

eene rustelooze beweging. Allenthalve werden in

Italië , Frankrijk , Spanje , enz. kleine genootfchap-

pen opgerigt , met het heilig oogmerk , om den

voortgang der gevoelens van dien afgevallen Mon-

nik in zijnen fiiellen loop te ftuiren» Onder deze

y a ge-
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na C. G. genootfchnppen flak dat van ignatius ook nu het

J^^" 5-1 7. hoofd boven, met zulk eene onderfcheidinff, dat hij
tot 155:. Ö5 J

______ de overigen (traks geheel beneden zich liet. Hij

zelf had zich, na dat hij den krijgsdienst verlaten

had, op de wetenfchappen met ijver toegelegd, en

bijkans geene anderen in zijne orde opgenomen,

dan die door geleerdheid trachtten uitteblinken. Al-

len bezaten zij daarenboven met hem eene buiten-

gewone mate van koelbloedig overleg, eene rijpge-

worden fchranderheid van geest , menschkunde en

wereldkennisfe. Door deze werkzame hoedanighe-

den werd het dweepachtige , dat in het eerde plan

van eene opterigten Geestelijke Ridderorde allerle-

vendigst doorfiraalde , met den glimp van gezorid

verfland derwijze gedekt, dat de onderneming van

iGNATiüS aan het hoofd eener kompagnie van krijgs-

knechten , die voor het zedelijk rijk van den Heere

JEZUS de wapenen droegen , algemeen gevallen moest.

De Paus, wiens eervolle magt het doel dezer orde

was, vormde zich dus ook natuurlijk van de kloek-

heid des onvergelijkeiijkcn heUe het gunfligfle denk-

beeld. Aldus werd door paulus den derden deze

orde bij eene, in den geestelijken krijgstoon gefiel-

de, Bulle, Regimini mUitarh Ecclejia eet ^ ten jare

1540 , den a7nen van Herfstmaand , plegtiglijk ge-

huldigd, onder den militairen geestelijken naam van

de Kompagnie van jezus, of de Ridderorde d-r

^efuiten»

Inrigting In den beginne leefde de aanhang van ignatius,

der orde. naar zeer ftrenge tuchtregelen. Zij waren verpligt^
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verfcheidene dagen in de week te vasten, hun lig- na C. G^

chaam door fnerpende geefelflagen te teisteren, ^^'""
[^^"^Jj*

nige uren te flapcn, en iterk te ftiideren. Voorts ,,

maakten zij hun werk, om, in de gasthuizen, zie-

ken optepasfen, te vertroosten, enz. Dan na dat

hunne orde door Paufelijk gezag bevestigd was, be-

kwam hunne levenswijze eene gansch andere , meer

zachte en vrije, rigtiiig, welke, als zoodanig, van

die der gewone geestelijke orden zeer onderfcheiden

was. De orde werd beftemd tot eene in alle opzig-

ten geheel nieuwe orde, lot eene middenoi-de tus-

fchen de Wereldlijke en Kloostergeestelijken , tot eene

beweegbare orde , die zich heinde en verre , met

verdringing van fomraige Monnikenorden, bijzon-

derlijk die der Dominikanen , uitbreiden wilde , zoo

zij voorgaf, met geen ander oogmerk , dan om de

Paufelijke opperheerfchappij op vaster gronden te

ftellen , — tot eene geheime orde , welke niet , ge-

lijk alle de overige geestelijke orden , uitwendig en

inwendig bekend , maar in haren inwendigen toe-

fland door ondoordringbare verborgenheden voor

vreemden oncoegankelijk was. Het hoofd der orde

was de Generaal. Op dezen volgde de Generaal

-

Vicarius. Des Generaals Ministers waren de Adfi-

ftenten of Bijzitters. Voorts had de Generaal in elk

land van zijne uitgedrekte heerfchappij ecnen bijzon-

deren Gouverneur , bekend oijder den naam van

Pfovintiaal, die zijne bevelen uitvoerde en daartoe

vier Bijzitters had. Onder den Provintiaal ftonden

de Superieuren der Profeshuizen van zijne provintfe.

Y 3 De
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na C. G. De gewone leden der orde beflonden uit vier klas-
]aarj5i7.

f-g^^ namelijk, de leerlingen op de proef, — de be-

m< kvvaam bevonden Scholieren , — de medearbeiders

en de Profesfen. Alzoo kwam er in dit genoot-

fchap eene regeringsvorm tot ftand, die volkomen-

lijk de gedaante had van eene allenthalve uitgebrei- f

de, maar in diepe geheime verholen. Monarchie,

met den Paus, als den (ledehouder van christus,

aan het hoofd, van welken zij afhing, en lijdelijk

de bevelen van afvaardiging naar Oost en West , of

waar het in de wereld wezen mogt, verwachtte.

Onderne-^ Gelijk de orde , overeenkomftig haar voornaam
imiigeu oogmerk, in Europa, niet zonder sewenscht ffe-
cier orde » ' ^ ^ o o

buiten volg, alle zoo geheime, als openbare middelen te

Europa, ^verk ftelde, om de voortftroomende gevoelens van

LUTHER te üremmen, gevoelde zich hare, flaêg op

eene verbazende wijze aangroeijende , magt ook wel

haast in Itaat , om buiten Europa ter uitbreiding

der Christelijke Kerk ondernemingen te wagen, die

aller verwondering wekten. Naauwelijks was, gelijk

VYij verhaald hebben, ten Jare 1540, de orde door

PAULUS den derden gevestigd geworden , of in

Grasmaand van het eerstgekomen Jaar 1541, werd

FRANS XAVEER, een Portugees, op Paufelijken last

,

uit de orde der Jefuiten , met den hoogwaardigen

titel van /^postoUfchen Legaat, afgevaardigd naar de

Oostindien, om aldaar de Heidenen te btkeeren. Hij

landde daar, in gezelfchap van twee Broederen, aan

in Bloeimaand van het jaar 1542, en na hier op

onderfcheidene plaatfen veel goeds gefticht te heb-

ben.
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ben, vertrok hij van daar ten jare 1549 mar ya-n&C. G,

pan , waar hij zich te Carigoxuma , in het Koning-
J^j'^j^l^]

rijk Saxuma^ nederzettede. Hier werd hij, met de

zijnen, op eene bij uitftck vriendelyke wijze van de

meer befchaafde inwoners ontvangen, die hem wel-

haast met zulk eene genegenheid hoorden, dat niet

flechts vele lieden uit de gemeene volksklasfe, maar

ook vele aanzienlijken , zoo Geestelijken , onder den

naam van Bonzen bekend, als vrij opgeklaard den-

kende Wijsgeeren , openlijk belijdenis van den Chris-

telijken Godsdienst aflegden. Het geheele Koning-

rijk , dacht men , zoude eerlang uit geene andere

dan christelijke onderdanen beHaan , die , te dezen

aanzien, zich naar het voorbeeld van 's volks voor-

naamflen fchikten. Zelfs de Vorst fcheen bijkans

bewogen een Christen te worden. Men vleide zich

met de hoop , dat eerlang geheel Japan , 't welk als

een uitgeftrekt Keizerrijk in vele Koningrijken verdeeld

is , weldra hier in volgen zoude. Doch de Jefuiten

verwekten door hun misfchien te heerschzuchüg ge-

drag, zoo bij het volk als aan het hof, achterdoch-

tige vermoedens , die hen in den haat der Grooten

bragten. Hier kwam bij de geweldige tegenfland der

meeste Bonzen , die den vaderlijken godsdienst meenden

te moeten befchermen. Dezen wisten eindelijk den

Koning derwijze tegen de Jefuiten in te nemen, dat

hij ten jare 1549 de uitbreiding van het Christen-

dom op levensftraf verbood. Het gevolg was, dat

van nu voortaan der meeste harten van de Jefuiten

verwijderd, en de tedere fpruiten van het geplan-

te Christendom weder geheel ontworteld werden,

¥4 XA-
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na C. G. XAVE ER zag zich dus genoodzaakt Saxuma xe

jflari5i7 verlaten, en begaf zich naar Amanmchi in een an-
tüt 1552, j

-r , r

^ der Japansch Koningrijk, en na hier eenigen tijd

vertoefd te hebben, naar de Keizerlijke hoofdftad

des geheelen rijks Meaco. Hier trad hij ten jare

1551 binnen, maar geen' toegang tot het hof van

den Keizer vindende, zonder wiens vergunning hij

de prediking van het Evangelie niet durfde onderne-

men , keerde hij fpoedig terugga naar Amanguchi ,

waar hij van étn Koning op de plegtigfiie wijze

daartoe alle vrijheid bekwam. Niet onvruchtbaar

ook waren hier zijne pogingen. Velen omhelsden

den ChristeUiken Godsdienst, en lieten zich door

den doop inlijven in de gemeenfchap der Roomsch-

Kathulieke Kerk. Dan in weerwil van dezen voor-

fpoed was het verblijf van xaveer hier van geen*

langen duur. Hij leed er te grootcn last van de

Bonzen en Wijsgeeren, die hem allerlei Ipitsvlndige

vragen deden, waarop het hem moeijelijk viel ge-

lukkige antwoorden te geven, zoodat hij zich, in

het redetwisten met deze geleerden , telkens ver-

beeldde tegen den duivel te kampen , die hun zoo-

danige tegenv^'erpingen hadde ingegeven. Zijn oog

intusfchen op China gevestigd hebbende, reisde hij

derwaarts. Ook op een der eilanden van dat rijk,

Sanc'ian genoemd , landde hij ten jare 1552 aan.

Doch hier overleed hij nog in datzelfde jaar den

2den van Wintermaand. Zijn lijk werd naar Goa

gebragt, en hij naderhand, xtw jare 1622, door

GREGOuius den vijftienden onder ds Heiligen ge-

plaatst. Als de /JposUl der Indianen , met weikeu

naaui
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naam hij , bij de nagedachtenis zijner verdienden , na C. G.

algemeen vereerd wordt, is hij buiten tegenfpraak fjj^j^^j]

den lof waardig, dien men hem in de gefchiedenis .

ziet toegezwaaid. Niet genoeg te bewonderen is,

indedaad , 's mans wakkerheid en moed. Door geene

gevaren, hoe groot ook, liet hij zich affchrikken,

om met den blakendflen ijver voor de uitbreiding

van 'sHeilands rijk te arbeiden, terwijl eene niets

ontziende moeite hem overal onledig hield, om daar

in met het gelukkigst gevolg te Hagen. Andere Je-

fuiten, die zijne medehelpers daartoe geweest wa-

ren, bleven na zijnen dood in Luli'é, ^opan en

China , er den Christelijken Godsdienst aan het volk

aanprijzende, doch hadden op deze hunne verrigtin-

gen minder voorfpocds, gelijk in het vervolg nader

verhaald moet worden.

Gedurende deze gebeurtenisfen in Azi'è , ging het Voor-

met het genootfchap der Jefuiten in Europa zonder ^^^^^^
wedergac voor wind en ftroom. Alles in de Kerk

begon zich voor de magt te buigen, welke deze

orde van lieverlede ai meer en meer bekwam ; en

alle de andere orden wierpen zich aan derzelver voe-

ten. Zelfs het verkiezen van een' Paus was door

geheime kuiperijen meestal geheel haar werk. Van

daar dan ook, dat elke Paus zich grootelijks aan

haar verpligt rekende, en door veelvuldige weldaden

nader aan zich verbond. Ten jare 1543 vereerde de

Paus de orde mut da onbepaaldfle vrijmagt, om al-

lerwege te prediken, de biecht te hooren, van zon-

den vrij te fpreken, zelfs in gevallen, waarin anders

Y 5 het
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na c. G het gewoon geestelijk gezag van geene kracht wasr
]aaii5i7 ^- verleende haar de vrijheid, om, naar vereisch

^ van tijden, verandering te maken in de geloften, in

de bedevaarten, enz. Ten jare 1546 veroorloofde

haar de Paus, om zich in zekere klasfen te verdee-

len , om Geestelijke en Wereldlijke medehelpers aan

te flellen, om Priesters in te wijden enz. De Ge-

neraal der orde, ign'atius zelf, die zijnen zetel te

Rome had, bekwam van den paus volmagt, om
over alle Jefuiten een , van de hoogfte Prelaten onaf-

hankelijk , bewind te voeren, zonder dat dezen im-

mer zich tegen hem op het Paufelijk Hof zouden

mogen beroepen. Dezen ja werden bedreigd met de

hoogRe ongenade , in geval van wederhoorigheid,

iGNATius deed in gemelde betrekking te dien einde

alle leden der orde de plegtige gelofte afleggen tot

armoede, tot kuischheid, tot gehoorzaamheid en

blinde onderwerping, julius de derde ^ gaf hun

daarenboven, in eene Bulle van den aslten van

Wijnmaand des jaars 1552, de magt, om in zaken,

de vastendagen betreffende, vrijheden (of dispenfa-

tien') toeteftaan, en in hunne fcholen de ftuderen-

den tot de gewone trappen van waardigheid te ver-

heffen, met het verleenen van dezelfde regten, die

aan de Akademien, in de onderfcheidene f;ikulteiten

,

vergund werden. Op niets legden zij zich met zul-

ken ijver toe, dan op het onderwijs der jeugd.

Binnen weinige jaren werd het genootfchap derwijze

uitgebreid, dat er in hetzelve reeds twaalf Provin-

tialen aangeftcld, en bijkans honderd Scholen ge*

fticht
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fh'cht waren. In alle rijken en (laten van Europa , na C. G.

ja in alle hoeken der aarde begonnen zich de Jefui- p^SW».lol I55*«
ten te vestigen ; wijd en zijd verfpreidden zij zich. , -

Overal hadden zij leden hunner orde aangenomen,

overal zich weten intedringen , overal Kloosters ge-

ilicht , en gemeenten geplant. In geene orde vond

men zoo groote geleerden, als in die der Jefuiten.

Tot dien hoogen trap van eer was reeds het ge-

nootfchap geklommen ten jare 15512. ignatius

Hierf te Rome den siflen van Hooimaand des jaars

1556, en was dus nog ooggetuige van de duizend-

vuldige vrucht op zijnen in den beginne zoo gering

fchijnenden arbeid. En na 's mans dood hebben de

Roomfche Paufen den Jefuiten niet minder hunne

genegenheid getoond , dan voorheen , gelijk in het

vervolg nader verhaald (laat te worden. Ook aan

geene orde had de Roomsch - Katholieke Kerk zoo

grooie verpligting, als aan die der Jefuiten. Im-

mers men mag, gelijk bower (*) fchrijft , met

waarheid zeggen, dat deze orde alleen, meer dan

alle anderen te zamen , heeft toegebragt , om de

weifelende volken in het Roomsch -Katholiek geloof

te bevestigen , het gezag des Opperpriesters te fchra-

gen, het verlies, dat de Paufen in Europa lijden

moesten, te vergoeden door de voortplanting hunner

leer onder de Aziatifche^ Afrikaanfche en Ameri^

kaanfche ongeloovigcn , en in Europa den verderen

voort-

(*) In zijne Ilifïoria der Paufen; VII Deel^ Bl.ózu
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m C, G voortgang der Hervorming te fruiten. Geen doel is

l^^^l^V dus beter bereikt, dan dat van, voor zijne Kerkge-

meenfchap zoo ijverig werkzamen , ignatiüs vaa

Loyo/a (*j.

{^t 1552

V ij F D E HOOFDSTUK.

Cefchiedenis van de Kerkvergadering te Trente.

Berigtno- jDij den opgang , welken de Hervormers der Kerk-
pens de

leer, zoo in Zv/itferland als in Duitschland , en vaa

dende ^^^i" vvijdcrs voort in geheel Europa , onder vels

oorzaken Cliristenen , die reeds lang dille klagten over het

houden bederf, dat hunne Katholieke Gemeenfchap had aan-

eener nl- getast , gedaakt hadden , met zulk een' voorfpoed

,

gemeene
j^^skten, moest natuurlijker wiize de geest van an-

gadering. deren , die Hechts eene allenthalvige zuivering, maar

geene geheele omwenteling in de godsdienstzaken

begeerden, worden opgewekt ter beraming van de

bestgefcliikte middelen, om hier in het wenfchelijkst

doel

(*) Zie over de gefchledenls der Jefuiten haren-

BERGs Pragmatifche gefchkhte der Jefuiten ; Hhtoire

des Religieiix de la Compagnie de jesus; schröckhs a.

w. III Deel^ Bladz. 514. en volgg. en ijpeij's GefcfU&-

denis van de Christelijks Kerk in de achttiende eeuw

;

XII Deel, Bladz, 63 , welke wij hier voor een gedeelte

gevolgd zijn.
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doel te bereiken. In den beginne waren te dezen na C. O.

aanzien de Vorsten van Europa het zeer oneens nietf^^''^5i7'

^ ^ ,.., . , . .. , n ,
tot i55a«

de meeste Geestelijken, in het bijzonder met de cl- „^_
kanderen opvolgende Paufen , die meerendeels gelijk

dachten. De laatstgemelden , brandende van ijver

voor de belangen der Kerke, hielden het daar voor,

dat eene geheele omkeering in den ftaat des Chris-

tendoms niet zoude kunnen worden voorgekomen,

dan door de fteeds heviger wordende bewegingen

des koenen Hervormers met het verfchrikkelijkfte

werktuig, het kriigszwaard , te nnicn, en fpaarden

geene drangredenen , om , v/nre het mogelijk , de

Christen Vorsten daar van met de meeste kracht ge-

bruik te doen maken , ten einde alzoo allen , die na

verandering ftonden
,

ganfchelijk mogten worden uit-

geroeid. Dan deze gewelddrijvende poging der Pau-

fen geviel aan de Vorsten van Europa in geenen

deel , als die zich overtuigd hielden , dat de omfian-

digheden, waar in de Kerk zich bevond, door dien

weg, niet verbeterd maar verflimmerd zouden wor-

den. Men zag daarvan de doorflaandfle proeven,

ter overtuiging genoegzaam, in Engeland, Schot'

land, Duitschland, Frankrijk en Nederland. Niet-

tegenftaande de vervaarlijk (Ie vervolgingen aldaar te

vuur en zwaard tegen de Proteflanten ondernomen

werden, was het er zoo verre van daan, dat het

werk der Hervorming in zijnen voortgang geftremd

werd , dat veeleer hetzelve met te grooter raagt

werd voortgezet , en meer algemeen doorbrak, ka-

rel de vijfde, die in de Nederlanden 'sPaufea

raad
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aaC G. raad bleef opvolgen, om met alle kracht te beproe-
jaari5i7. yg^ , hoe verre hij het door de wapenen brengen

I

konde, waartoe hem mede de (laatkunde ten flerkfte

aanmoedigde, zag daarentegen in Duitschland ^ dat

maatregelen van dezen aard vruchteloos waren, en

het gene men beftrijden wilde , tegen al den weder-

ftand het hoofd hooger opftak , en verder veld won.

Uit dien hoofde ontzag hij geene moeite, om dit

telkens, wanneer hij door de Paufen ter wapening

in dezen werd aangezocht, hun onder het verftand

te brengen, hun net beleggen van eene algemeene

Kerkvergadering ten ernfligfte aanradende, als zijnde

dit ten allen tijde het (levige plegtanker geweest

,

waar voor het hobbelend fchip der kerke, in de

vreesfelijkfle onweders, genoegzaam veilig had gele-

gen. Ook de Protellanten in Duitschïand waren

zelven niet afkeerig van zoo eene algemeene Kerk*

vergadering , waar van zij zich ter bevordering hun-

ner eigen belangen niet weinig goeds fchenen te be-

loven. Alleen wilden zij vooraf eenige billijke voor-

waarden bedingen, die tegen het plan der Paufelijke

oppervoogdije inliepen. Dit gat nïouwe hindernis-

fen. Intusfchen bleven de Roomsch - Katholieke

Vorsten aandringen op het houden een er algemeene

Kerkvergadering, klemens de zevende, hier door

bedremmeld, zag geene kans, om den Vorsten het

zoo menigwerf met kracht herhaalde verzoek, op

eene voegelijke wijze , langer afreflaan. Hij ver-

klaarde dus ter voldoening aan hetzelve niet onge-

regen te zijn; maar kwam met voorflagen aan den

daL%
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dag, welke voor de Proteftanten zoo min aanneme- na C. O.

lijk waren, als de zijnen voor dezen waren geweest, J^^"^^^*

die er dus ook nu even min in bewilligen konden.

Aldus bleef de zaak hangen tusfchen de verfchil- Nopens

lende denkwijzen van de onderhandelende partijen.
Jc^^j-pvinfr

Na het overlijden van kltïmens den zevenden, gaf der ver-

het herftel van den vrede tusfchen den Keizer en saüenug.

den Koning van Frankrijk, in het Jaar 1544, aan

deze beide Vorsten aanleiding, om bij paulus den

derden ten fterkflie aantedringen, dat, naardien er

nu geene oorlogen waren, dic d<» byaenkomst van

eene algemeene Kerkvergadering verhinderden , hij

hetzelve met den eerften wilde befchrijven , en een

begin maken met de hervorming der gebreken, die

de oorzaken van zoo vele onkisten waren. Niet

aangezien de Keizer op den Rijksdag van Spiers ^

te dien zelfden jare gehouden, de zaak der Protes-

tanten, op gcene ondubbelzinnige wijze, had ge-

handhaafd, waar over hem van den Paus fcherpe

verwijtingen waren gedaan , durfde deze evenwel

thans den wil van dien monarch niet langer weder-

ftreven, beducht »y"<Je voor eenen algemeenen op-

ftand onder de Christen Volken van onderfclieidene

belijdenisfe. De heilige Vader beriep derhalve, bij

eene Bulle van den ipden van Slagtmaand des meer-

gemelden jaars , eene Kerkvergadering , die den

i5den van Lentemaand des eerstvolgenden Jaars te

Trente, 'm het graaffchap Tyrol , zoude gehouden

worden , doch naderhand werd uitgefteld tot den

i3den van Wintermaand van hetzelfde jaar.

De
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na C» G De vergadering werd ten bepaalden da^eplegtiglijfc

Jaansi/ geopend, met eene trefFelijke leerrede, door koiine-
tot 1552. » ^ ' -' '

-~ Lius Müsso, Bisfchop van Bitento^ maar bleek al

Nopens fpoedig niet ten voordeele der Proteftanten te zullen

den der'
^^"^'gen. Uit het ganfche gedrag van de leden der

vergade- vergadering zag men, dat geene zaak beflist werd,

^""o* dan naar 'sPaufen willekeur. Wel was hij in de-

zelve geen Voorzitter , maar door , van Trente naar

Rome geftadiglijk heen en weder reizende, renboden

werd hij telkens van alles op de beste wijze ver-

ftendio-d, en hootto het nem weinig moeite, om,

als ware hij er zelf tegenwoordig, alle gefchilftuk-

ken volkomenlijk naar zijnen zin te doen beflechten,

te meer, dewijl hij van eene hem bijvallende meer-

derheid van Hemmen, in welker geval het ook zijn

mogt, volkomenlijk verzekerd was.

In het geheel beftond deze Kerkvergadering uit

vijfentwintig zittingen. De acht eerden werden ,

onder het Paufelijk bewind van paulus den der-

den ^ gehouden in de jaren 1545, 1546 en 1547.

Onder den fchijn van wettige redenen werd de ver-

gadering in de lente van het laatotgemelde jaar ver-

legd naar Bologne ^ 'm het Paufelijk gebied, alwaar

toen twee zittingen plaats hadden , wordende dezelve,

na den dood van paulus den derden , onder ju-

Liüs den derden, in het Jaar 1551, weder overge-

bragt naar Trente, waar toen zes zittingen volgden.

Door den Paufelijken invloed werd hier bij voort-

duur het oude leerftelfel der Kerke bevestigd , en

leed dat der ProtePcanten meer en meer afbreuk.

De.
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Üiitn werden , naar hunne gedachte , er hoe langer na C. Gé

Éoo meer van overtuijrd, dat men met hen over de H^nsiZ»
. .

tot ïS5^é
godsdienstverfchillen geene zachte redewisfelingen - -

houden, maar hen als aangeklaagde afvalligen be*

handelen wilde, die zich aan de befluiten der ver-

gadering zouden moeten onderu'erpen. Hier door

zich ten hoogfte verongelijkt achtende, verfchenen

,

in de veertiende zitting, ten Jare 1551 , de Protes-

tantfche afgezanten, vergezelfchapt van eenige Theo-»

loganten hunner belijdenis , begeerende , dat huri

met den Roomsch- Katholieken hci/icifdc regt mogt

worden toegedaan, om namelijk hunne godsdienst^

begrippen voortedragen , en zelfs die der Roomsch-»

gezinden te bevrijden. Niet gering was de verwon-^

dering der vergaderde Vaders over dezen eisch^

die , wanneer zij ingewilligd wierd , alles van gedaan-

te zoude doen veranderen. Dan eene onverwachte

gebeurtenis ftak wel ras eene fpaak in het wiel.

Het vuur van den oorlog des Keurvorsten Van

Sakfen maurits , met den Keizer, verfpreidde iii

den aanvang des jaars 1552 zich in den omtrek

van Trente ^ \ B'='^'^
<^en Vaderen een' genoeg-

zamen wenk gaf, om hunne bijeenkomftcn opte-

fchorren.

Tien jaren lang bleef de vergadering werkeloos.

Uit kracht van den ^ttgsburgfchen godsdienstvrede

van het jaar 1555, waarbij den Proteftanten, in

volle ruimte , alles werd toegedaan , waar naar zij

meer dan dertig jaren geflreefd hadden, was ten

hunnen behoeve het voortzetten der Kerkvergadering

Herv. IV. Z nü
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na C. G. nu wel overbodig, doch 'sPaufen waardigheid vor-

Jaansiy^erde dezelve te voleinden, als welke reeds met
tot 1552,
j

zulk een goed gevolg gewerkt hadde ter bevestiging

van het leerftelfel der Katholieke Kerk, en derzelve

geheele inrigting. Alzoo werden na herhaalde ver-

tragingen , onder pius den vierden, ten jare 1562,

den i8den van Louwmaand, de zittingen der verga-

dering te Trents hervat, die met de vijfentwintig-

fte , den 4den van Wintermaand des jaars 1563

,

een einde namen. De Paus werd verzocht alle

de beQuitpn rJor vorsaacriug plegtiglijk te beves-

tigen; 't gene door hem, in Louwmaand des jaars

1564, bg eene openbare Bulle gefchiedde, waarin

tevens de op nieuw beoordeelde geloofsleer der

Roomsch - Katholieke Kerk , tegen alle bedenkin-

gen, werd vastgefteld, en daardoor eene onwrikbare

fterkte bekwam, v^relke zij tot heden toe behouden

heeft.

Gevol- Het ware doel, ter bevordering van het welke,
gen der 200 door de verftandigen in de Roomfche gemeen-
Kerkver- ^ -, , tt t^

gadering. fchap , als door de Vorsten van Europa, er, met

zulke hartelijke wenfchen , op aangedrongen was

,

dat eene algemeene Kerkvergadering mogt worden

zamengeroepen , bleek dan nu in geenen deele be-

reikt te zijn. Dit doel was geen ander , dan eene

verlangde Hervorming der Kerke, ten aanzien van

geloof en zedelijkheid , in het hoofd en de leden

,

en eene eindelijke volkomene beflisfing van alle de

verdeeldheden, welke er in de Kerken van geheel

Europa gerezen waren, naar genoegen van beide

par*
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partijen. Vredelievende mannen , zoo van de On- na C. O.

loomfche, als Roomfche zijde, welke het niet aan Ja^risi/,

tot 1551.
helder doorzigt in zaken ontbrak, zelfs aanzienlijke ..«—

—

leden der Trentfche Kerkvergadering , waren van

begrip, dat men door vvederzydfche toegevendheid

eikanderen wel zoude kunnen verdaan , en zeer wel

naderen. Maar deze aangename uitzigten werden,

aan beide kanten , door het ftijfhoofdig vooroordeel

van zoo vele anderen, al fpoedig geheel gefloten,

als die zich verbeeldden, dat 't gene zij voor waar-

heid hielden, daar door ecne onnerfteibare afbreuk

zoude lijden. De Roomsch- katholieken , onder

dezelven , waanden , dat de Kerk , zoo als die in

de leer der Vaderen gevestigd was, door verfchik-

king van dezen grondflag , aan het wankelen gera-

ken en ligtelijk geheel zoude kunnen infl:orten. En
de Proteftanten hielden er zich van overtuigd, dat,

door den alles bewerkenden invloed der Roomfche

Paufen , de godsdienstleer, die zij voordroegen, bij

het flot van alles , geheel afgekeurd , en , ten einde

aan dezelve voor altijd eenen herhaalden indrang te

betwisten , er <le unverwinbaarfle verflerkingen tegen

opgeworpen zouden worden. Maar ook uit dien

hoofde bekommerden zij zich na den Pasfaufchen

vrede weinig meer over de raad (lagen der Kerkver-

gadering, als tegen derzelver te nemen maatregelen

in dezen nu genoeg geborgen. En hunne vrees

werd niet ongegrond bevonden. Door de banvloeken ,

welke de Kerkvergadering tegen hunne leerbegrippen

ten laatfte uitfprak, werden zij zelfs voor altijd van

Z 2 de
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na C. G. de Roomfche Kerk gefcheiden , en alle middelen tef

tot^il^'^
bewerking van eene verzoening met dezelve oniiit'

>^ voerbaar verklaard, 't Gene de vergadering dit met

zulk eene kracht had doen aanfchroeven , was on-

getwijfeld het ten jare 1555 in /lugsburg den Pro*

teftanten vergunde regt eener volkomene godsdienst»

vrijheid, waarvan dezen het volde gebruik makende,

nu zich van de Roomsch- Katholieken als van zel-

ven gefcheiden achtten. Dit evenwel was niet naar

het genoegen van vele verflandige Theologanten in

de Roomsen -katholieke Kerk, als welken door dien

weg nu ook alle vrijheid in de leerwijze benomen

was. Bij alle de veronderflelde onfeilbaarheid van

de leer hunner Kerk was het hun toch nog altijd

vergund geweest, nu en dan in het verklaren van

dezelve hunnen eigen weg te volgen , fcherpzinnige

bepalingen te maken, en problematifche vragen te

opperen. Alleen hadden zij het kerkeliik regtzinnige

der leer in het oog te houden , ten einde hetzelve

door huhne Theologifche befpiegelingen niet leed.

Maar die vrijheid viel nu gansch en al weg. De
leer des geloofs, zoo als die van tiid tot tijd

door de Kerkvaders, door de Paufen, door de

Kerkvergaderingen en Scholastieken tot een zeker

ftelfel was gebragt, moest nu door elk zoo en niet

anders begrepen worden; niemand ftond het meer

vrij, dezelve uit bijzondere oogpunten te befchouwen.

Ook waren er verfcheidene Katholieke Vorsten ,

die de befluiten der Trentfche Kerkvergadering met

hunne goedkeuring niet dadelijk bekrachtigden. Kei*

zer
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zer FEPxDiNAND, onder anderen, was met dezelven na C. G.

geheel niet te vrede. Hij bragt er meer dan eene
J^^

^^^*

zwarigheid tegen in. Doch de Keizer ftierf reeds 1

in het jaar 1564; en na zijnen dood werden de

Trentfche Kerkbeflulten , flilzwijgender wijze , aan-

genomen. Den meesten tegendand leden zij in

Frankrijk, niet alleen aan het hof bij den jeugdi-

gen KAREL den negenden , en deszelfs moeder ka-

THARiNA DE MEDicis, maar ook bij het Parlement,

als hetwelk van oordeel was , dat er de vrijheden

der Franfche Kerk , en de Kuniukiljke regten te

zeer door benadeeld zouden worden. Ten tijde van

HENDRIK den derden, werd de vooiflag op nieuw

met kracht gedaan, maar met geene minder kracht

geweigerd. Eindelijk eerst in het begin der zeven-

tiende eeiiw is het zoo verre giikomen, dat men ia

Frankrijk wel de beflulten van de Kerkvergadering

te Trente, v/elke de leer des geloofs betroffen, als

jji flilte aangenomen heeft, maar al het overige geenc

plegtige bekrachtiging heeft kunnen verkrijgen. Over-

al intusfchen werden de Trentfche befluiten , de leer

belangende , bü *«"*^ Dijzondere verordening van

?ius den vierden, in het jaar 1564, aan de open»

bare Leeraaren der Kerke ter onderteekening voor-

gelegd, bij wege van een Geloofsformulier, dat on-

der den naam van Profesfio fidei Tridentina bekend

is (*). Bij deze onderteekening moest zich elk

Le.r-

(*) De litel anders is Forma profes/ionis fidei catho-

Z 3 li'
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na C. G. Leeraar der Roomsch- katholieke Kerk nog in liet

jeari5T7.
i^ijijonder tot het voJsende bij eede verbinden. Te

tot 1552,
° '

.

-^

weten hij moest betuigen , dat hij aannam alle Apos-

tolifche en Kerkelijke overleveringen en gebruiken,

ook de Heilige Schrift, overeenkomftig den zin,

dien de Kerke er aan hechtte, als welke alleen over

de verklaring derzelve konde oordeelen , en haar

nooit anders uitleggen wilde, dan naar de eenftem-

mige uitfpraken der Kerkvaderen. Voor het overige

moest hij betuigen te gelooven, dat Christus ze-

ven SaUraiiienten nadde ingefteld; wijders gelooven

aan het gene de Synode van de erfzonde en de

regtvaardiging had vastgefteld; ook gelooven, dat

in de Misfe Gode een waar zoenoffer voor leven-

den en dooden daargefteld werd, insgelijks dat, in

het Heilig Avondmaal, het ligchaam en bloed, de

ziel en de Godheid van christus werkelijk en

zelfftandiglijk voorhanden zijn, en zelfs eene zoo-

danige verandering plaats heeft , welke de Kerk

Transfubftantiatie noemt; dat onder de eene geftalte

de ganfche christus worde toegereikt; dat er een

Vagevuur is, en de daarin zien bevindende zielen,

door de voorbede der geloovigen , hulp erlangen

;

dat de met christus regerende Heiligen moeten

wor-

li^-cVy ohfervanda a quibusciimque promo tis & promO'

vendh ad aliquam liberalium artium facultatem ^ elec-

tisque et eligendis ad cathedras, kcturas et regimen

publi'-orum gymttafiorunt»
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worden aangeroepen ; dat dezen voor ons tot God na C. G.

bidden, en wij hunne reliquien vereeren moeten ;
P^riSi?»

dat den Beelden van christus , van de Maagd -

MARIA, en van andere Heiligen betamelijke eerbied

moet bewezen worden ; dat christus aan de Kerke

de magt heeft verleend om aflaat te geven, en de-

zelve den Christenen zeer heilzaam is ; dat men den

Paus , ils opvolger van petrus , en ftedehouder

van CHRISTUS, gehoorzaam moet zijn. In het alge-

meen eindelijk moest men betuigen, dat men aan-

nam alle de wetten en "mfteiiingcn êer Oekumenifche

Kerkvergaderingen , dat men veroordeelde en ver-

vloekte alle daartegen inloopende leeringen, en be-

loofde tot aan zijnen dood toe niet anders te zullen

gelooven en ieeren.

Onder het gene inzonderheid hervorming noodig Cerigt

had , was ook het onderwijs des volks in de Chris- Xf"
"^'*

telijke Geloofsleer. Aan de Duitfche en Franfche ichen Ka-

Hoven werd dit zoo duidelijk ingezien , dat beide techis-

de Keizer en Koning bij de Kerkvergadering ten

fterkfte aandrongen op het vervaardigen van een

Katechetisch Leerboek, w-aarulc het volk onderwe-

zen konde worden. Ook hier aan had de Kerkver-

gadering zoeken te voldoen; maar het door haar in

gereedheid gebragte ontwerp werd als niet genoeg-

zaam aan het oogmerk voldoende bevonden, en de

zorg hier voor aan den Paus overgelaten. Deze

droeg dien arbeid op aan drie voortreffelijke Theo-

loganten, met name leonardus marinus, Aarts-

bisfchop van Lanciano, egidius foscarari, Bis-

Z 4 fchop
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m C. G. fchöp van Modena , en franciskus fureïrus ,

Jaar 15 17. gg(;,gj^ Portugeefchen Geleerden te Trente. Hun op-?

r-—— (lel , in het Italiaansch vervaardigd , werd aan pau-.

tus MANUTius en twee andere geleerden in het

Latijn overgezet, en als zoodanig door drie Kardi-

nalen beoordeeld en goedgekeurd. Diervoege ver-

fcheen in het jaar 1566, onder pius den vijfden^

de Roomsch • katholieke of Trentfche Katechismus,

zijnde vooraf niet alleen door s'Paufen goedkeurend

gezag gewettigd, maar wordende van toen aan ook

allengs op verfcheidpup Synoden in Itali'i, Fi ank-

rijk , Puitschland en Polen plegtiglijk aangeno-

men (*).

V:m de Behalve dezen Katechismus hadden de drie ftraks

'FieiK- gemelde Theologanten een nieuw en beter Brevia-

urne. ^^^^ ^^ Gebedeboek , dan er tot nog toe geweest

was, opgefteld , hetwelk iri het jaar 1568 te Roma

het licht zag. En de Paus gelastte, dat de Gees-

telijkheid voortaan alle gebedeboeken , welke zij ,

ïja^r eigen willekeur gewoon , was te gebruiken

,

waar

(*) Vergelijk jablonski mjttfut. a;ji, £ccl. IL pag.

106-112. en SCHRÖCKHS m. a, tv. IV Beel, Bladz.

48-2 18. Breedvoeriger verflag van deze gefchiedenis

vindt men in de Hiftorie du Concile de Trente de fea

PAOLO sARPi, traduite pat Mr. amelot de la hous-

SAiE, en naderhand verarbeid door couraijer, en ook

in PELLAViciNi vera oecumenici coiicilii Tridentini Hts-

mia^ als mede saligs Volflmdige Historie des Trid€»<

tinifchcn condliums.
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waar door groote verfchillendheden in den openba- na C. O.

ren eerdienst waren veroorzaakt geworden , zoude I^^f'Si?»

....
, j . ... tot i5sa,

ter zijde leggen , en algemeen deze nieuwe liturgie „^„„^^^

gebruiken. Naderhand hebben klemens de achtfle^

in het Jaar 1602, en urbanüs de achtfie , in het

jaar 163 1, zich verpligt gevonden, eenige gebreken,

die van tijd tot tijd in dit Kerkboek wareo ingeflo-

pen, te verbeteren,

^

Z 5 DER-
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ZESDE HOOFDSTUK.

Gejchiedenis der Griekfche Kerk^ in het hegin der

zestiende eeuw ^ tot aan den vrede van PaS'

fau^ofvan het jaar 1517 tot aan het

jaar 1552,

na C. G. IVort kan ons historisch verflag van de Griekfche

Jaari5i7. Kerk, gedurende die Tijdvak zijn. Reeds federt de
^^^

zevende eeuw verbleekte de heldere glans , waar-

lüleiding. mede de Oosterfche Kerkgeraeenfchap der Christe=

nen van ouds her gepraald had. Door de verove-

ringen, welke de Arabieren op haar maakten, leed

zij zware verliezen. In de vijftiende eeuw eindelijk

viel Konflantinopel ^ en met deze beroemde ftad,

al het overfchot van het Griekfche Keizerrijk in der

Turken geweld. En van dien tijd af zijn deze

Griekfche Christenen , voor het grootfte gedeelte,

afhankelijk geweest van Mohammedaanfche Vors-

ten en Bevelhebberen , waar Qu^^r
=71' ch over hen een

nevel verfpreid heeft, die hun fchier voor hare

broederen in Europa onzigtbaar heeft doen worden.

Evenwel vinden wij in hare gefchiedenis het eene

en andere, dat genoeg merkwaardig is, om hetzelve

hier beknoptelijk te boek te flaan.

Smt der Hoe drukkend ook het juk ware, dat op den

Griek- hals van deze Oosterfche Christenen gelegd werd,
fchekeri.

^j^^^gj^g^ ^ij nogtans hunne vrije godsdienstoefening.

Wel
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Wel hadden zij hunne prachtige Kerkgebouwen te na C. G,

Konflantmopel en elders aan de Turken moeten af-
lot^Jgj*

ftaan , doch in derzelver plaatfe had men hun ver-

gund houten Kerken te timmeren , waarin zij gods-

dienftiglijk bijeenkwamen, mids zij daar voor aan-

zienUjke fchattingen in geld opbragten, die ook bij

het aanvaarden van de voornaamrte geestelijke waar-

digheden gevorderd werden. De Patriarch van KoU'

ftantinopel ^ bij voorbeeld, die het hoofd was van

de ganfche Oosterfche Kerk, moest deze waardig-

heid voor een' hoogen prijs Koopen, en , wilde hij

dezelve behouden , jaarlijks eene niet middenmatige

fora gelds daar voor aan den lande betalen. Deze

inhaligheid van het Turkfche bewind bragt mede,

dat eerzuchtige Kerkprelaten , eenen grooter fchat

biedende , dikwerf de nog levende Patriarchen , die

in rijkdom voor hen moesten onderdoen, van hun-

nen Stoel wierpen , en zich niet fchaamden er zel-

ven op te gaan zitten. De Oosterfche Kerk had

vier Patriarchen , één* te Konflantimpel , één* te

Alexandri'è^ één* te Antióchie ^ één* te Jeruzalem,

Maar de eerde «'«^ ^'e voornaamfte; de drie overi-

gen waren afhankelijk van hem , en hadden uit dien

hoofde weinig gezags. Het uitgebreidfte was der-

halve ook het Kerkfticht van den Patriarch te KoH"

flantinopel. De beroemdde Patriarch in dit Tijd-

perk was cYRiLLus LUCARis. Behalve de EurO'^

pefche landen en de eilanden van den Archipel iÏKk'

te hetzelve zich ook uit over een gedeelte van Klein-

Azië; en tot het jaar 1581, behoorden er mede toe

de
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«a C. G de Grieken in het Grootvorftendom van Rusland,
Jaari5i7.

£)g Kerkgemeenfchap der Griekfche Christenen
tot 155a ° ^

^ was verdeeld in twee onderfcheidene klasfen , waar-

Verdee- van de eene den naam van de regtzinnige Kerk

GrTek^ droeg, en de andere de onregtzinnige geheeten

fche werd. De eerfle klasfe of gezindte , verfpreid door

*^^ • geheel Griekenland , beroemde er zich fteeds op, de

Godsdienstbelijdenis der Griekfche Vaderen rein ge«

houden te hebben. En hare regtzinnigheid beftaat

voornamelijk daarin, dat zij de beduiten der zeven

eerfle zoogenocmUc aigemeene Kerkvergaderingen

gaaf omhelsden. De Roomfche Christenen hadden

,

naar het voorgeven van de Griekfchen, die befluiten

yervalscht, voornamelijk door bij het artikel van den

uitgang des Heiligen Geestes van den Vader in te

voegen en van den Zoon, Ook wilden zij vooral

regtzinnig heeten in tegenüelling van het overige ge-

deelte der Oosterfche Kerk, hetwelk geene andere

voorvaderlijke befluiten erkende, dan die der drie

eerfte algemeene Kerkvergaderingen. Dit overige deel

4er Oosterfche Kerk maken dus de onregtzinnigen

uit, als die in gevoelens uitt «.iWn van de ande-

ren, maar ook van eikanderen verfchillen. Dezcl-

ven zijn verfpreid in de Oosterfche gewesten, en

worden ter onderfcheiding van de anderen flechts

genoemd Oosterfche Christenen. Tot hen behoo-.

ren, bij voorbeeld, de Nestorianen ^ de Monofyfi'

ten, enz.

De zoogenoemde regtzinnige Griekfche Kerk fcheen

wel zich met de Roomfche Kerk te willen vereeni-

geu.
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gen. Vele Leeraars derzelve gaven hunne toeftem- na C. O.

ming aan eenige punten, door de Pvoomfchen vast- J^^'"*5'7*

gehouden. Maar welke moeite de, hier uit alle .-

hoop op verbroedering fcheppende, Paufen van Ro-

me hebben aangewend, om te dezen aanzien den

algemeenen wensch hunner Kerke vervuld te zien

,

alle hunne pogingen waren vruchteloos. Reeds ten

jare 1559 had melanciithon zijn best gedaan,

om de Griekfche Christenen tot de gemeenfchap van

de Lutherfchen over te halen; maar dit is zonder

eenig gevolg geweest. Eene aiergenjKe onderneming

gefchiedde van de Tiibingfche Godgeleerden, van

het jaar 1570 tot 1581, maar ook dezen zagen er

geene vrucht van. De Patriarchen in het gemeen

verklaarden wel, dat zij in vele opzigten het met

de Proteftantcn ééns waren, doch betuigden weder

aan den anderen kant , dat zij voor het overige van

hen zeer onderfcheiden dachten. De Patriarch cy-

RiLLus LUCARis was lu latcr tijden den Proteftan-

ten meer toegedaan , blijkens zijne Christelijke Ge-

loofsbelijdenis , welke hij ten jare 1629 in het Latijn

opftelde, naar O^rtcye zond, en daar in het licht

deed komen. Kort daarop werd zij ook ter zelfde

(lede uitgegeven in het Grieksch, waarin hij zelf

haar vertaald had (*). De Protedanten , inzonder-

heid de hervormden, waren met deze geloofsbelijde-

nis van den Patriarch cyrillus zeer ingenomen.

On-

(*) De titel was kvotloKiKn ofAoKoyiat lijf 'X^i^tsivtxfit

r<ff«r.
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na C G« Onze Nederlandfche Hervormden , onder anderen

,

Jaarisi;. beloofden er zich de gunftifffte ffevolgen van. Maar
tot 1552

o o ö o

r deze uitzigten werden welhaast op eene treurige

wijze verdonkerd. De Patriarch werd ten jare 1638

verradelijk om het leven gcbragt , en al de magt

daar door verzwakt van 's mans geloofsvrienden

,

die zoo aanzienlijk in gezag als getal waren, en het

plan eener Godsdiensthervorming fchijnen bera:imd

te hebben. Merkwaardig zijn uit de gemelde ge-

loofsbelijdenis van cYRiLLus de volsende hoofd-

punten. „ ooa neert, voor het begin der wereld,

fommigen uitverkoren ter zaligheid , zonder hunne

werken in aanmerking te nemen, door niets anders

bewogen , dan door zijne goddelijke barmhartigheid.

Even zoo heeft hij, voor de grondlegging der we-

reld , de overigen verworpen , alleen , om dat zijn

vrij welbehagen , naar zijne onbeperkte regtvaardig-

heid, zulks vorderde, wijl hij zoo regtvaardig als

barmhartig is. — De regtvaardiging eens zondaars

voor God wordt alleen aan het geloof, niet aan de

goede werken toegefchreven. De goede werken zijn

een noodzakelijk gevolg van on» geloof, dat zich

de gerechtigheid van christus toeeigent, en be-

vestigen onze roeping. In den onwedergeborenen

is de vrije wil dood , om dat alles zonde is , wat

zij doen. Maar in den wedergeborenen wordt de

vrije wil , door de genade des Heiligen Geestes le-

vend en werkzaam gemaakt. Er zijn maar twee

Sakramenten, door christus ingeflield. Door dsn

doop wordt zoo wel de erfzonde, als de dadelijke

zon-
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zonde vergeven. In het Avondmaal is eene waar- na C. G,

achtige tegenwoordigheid van christus, zulk eeneJ^"^^'^^

namelijk, zoo als het geloof die aanbiedt, dat het
.

ligchaam van christus geestelijk ontvangt en zich

toeeigent. Alle Christenen zijn verpligt de Heilige

Schrift te lezen, waar in de geloofswaarheden dui-

delijk worden voorgedragen. De vereering der beel-

den van CHRISTUS en van de heiligen is ongeoor-

loofd (*).

Wat eindelijk de Oosterfche of zoogenoemde on-

regtzinnige Christenen aangaat , öie verkeerden
, ge-

durende dit Tijdperk , (leeds in denzelfden ftaat

,

waar in zij voorheen zich bevonden. En hunne

bijzondere gefchiedenis van dien tijd ligt te zeer in

het donkere, om er hier een behoorlijk berigt van

te geven.

(*) Verglijk schröckhs a. w. V Deel ^ Bladz,

^01-402.
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