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roORBERIGT.

O choon de tweede helft van het naastvoorgaan-

dc Deel dezes JVerks door mij reeds vervaardigd

was, had evenwel de Uitgever zijne bijzondere^

gewigtige, redenen, waarom hij niet gaarn mij-

nen naam op den titel toen gefpeld zag. Die

redenen vloeijden voort uit de moeijelijkheden,

aan de firengfle boekencenfure diens tijds ver-

knocht. Doch daar dezelven , na de groote ver-

andering van zaken in ons vaderland , thans niet

meer bejiaan , heeft hij mij de vrijheid verzocht
,

den titel zoo te doen drukken , als die nu gefield is.

Bïen ziet alzo o , dat ik in het toeflaan van dit

verzoek geene zwarigheid heb gevonden. Wijders

heb ik nog den Lezer te berigten , dat ik in den-

zelfden geest, waarin de voorgaande Deelen be-^

* 2 ar-



jy VOORBERIGT.
arbeid zijn ,

jleeds zoeke voorttewerken , met dis

onderfcheid evenwel , dat ik 7nij\ mede op des

Uitgevers verzoek , meer der kortheid bevlijtigc ,

zoo dat het Publiek., behalve dit ^ nog jlechts één

Deel te "wachten hebbe , zullende de gefchiedenis

niet verder dan tot de achttiende eeuw vervolgd

-worden. Dit trouwens is ook het doel geweest

van den verdienflelijken van hamelsfeld , op

dat dit zijn werk mogt aanfluiten aan het mij

ne^ waarin de gefchiedenis Aex christelijke kerk

van de achttiende eeuw bearbeid is.

Den Lezer zij alle heil toegewenscht van

Groningen den deiSI SCHRIJVER,
I vanSlagtm. 1814.
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GESCHIEDENIS
DER

KERKHERVORMING.

ZEVENDE BOEK.
BEVATTENDE HET ZEVENDE TIJDPERK ; BEGINNEN-

DE MET DE GESCHIEDENISSEN DER KERKE ,

NA DEN VREDE VAN PA3SAU VOORGEVAL-

LEN , TOT DEN AANVANG DER ACHT-

TIENDE EEUW.

EERSTE HOOFDSTUK.

Korts fchcts der wereldlijke geheurtenisfen in dat

tijdvak,

Jn het verhaal van de gefchiedenisfen der Kerke, na C. G,

welke , ftaande het naastvoorgaande tijdperk , zijn T^ari 552,

voorgevallen , is gewisfelijk bij onze Lezers niet on-
*

opgemerkt gebleven de verbazende invloed , welken Inleiding,

de hervorming van een groot gedeelte der Christe-

lijke Kerk, dat, voor het geweten, in den gods-

dienst ,
geene andere wet erkennende , dan die der re-

de en openbaring, zich van eene willekeurige gehoor-

zaamheid aan één hoofd der ganfche Christenheid

met zulk eene kracht had losceworsreld , gehad heeft

op het inwendig en uitwendig beftuur der rijken

Herv. V. A en



ft KERKELIJKE
fla C. G en volken van het noordelijk Europa. De Rijbs-
jaari552

yQj-sten, zoo zeer als hunne onderdanen, het knel-
tot 1700. .

'

, lende juk moede, dat eene onafhankelijke, gees-

telijke, magt hen, federt zoo vele eeuwen, had

doen torfchen, floegen in het noorden van Europa

de handen zamen ter algemeene invoering en om-

helzing van eenen gezuiverden , vrijen , godsdienst

,

zonder dat de eerften iets van hun voormalig gezag

bij de laatften verloren , en de laatflen aan de eerflen

de verfchuldigde hulde weigerden te bewijzen, uit-

gezonderd hier in de Nederlanden, waar trouwens

Roomfchen en Onroom fchen , beiden te onvrede

over geweld , de billijkfle klagten meenden te hebben.

In het zuiden van Europa daarentegen bleef, niet

tegenftaande de medewerkende magt van fommigen

,

alles op den ouden voet, en de grootheid der Mo-

narchen zoo wel, als de onderworpenheid van der-

zelver onderdanen, verknocht aan de hoogheid van

het zigtbaar Opperhoofd der Kerke. Onderfcheiden

was dus de wijziging van der Vorsten beftuur over

de volken van Europa, Niet daarin beflond dezel-

ve , dat een vrijer godsdienst ook meer vrijheid voor

het volk in den burgerftand ten gevolge had, en de

oude godsdienst, als uit zijnen aard, het volk meer

gefchikt deed zijn voor de gehoorzaamheid aan de

wetten eener monarchale regering (*). Het bleek

toch

(*) Zoo dacht anders charles de splCondat, Baron

de MONTESQi'iEU, volgcns het gene hij in eene verhan-

deling beweert, waar van het opfchrift is Que la Reli-

gion Catholique convieni mieux a une Monarchie ^ et que

la
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toch genoegzaam, dat de godsdienst der Proteflan- na C. G.

ten niet minder begaanbaar was met het vorstelijk \^^^^^5^'

bewind van éénen, dan met dat van vele volksver-
^

tegenwoordigers , in eenen republikeinfchen (laat (*).

In Zwitferland zoo wel, als in Duitschland vj^s het,

volk deels Roomschkatholiek gebleven , deels Prote-

ftantsch goorden. Maar daarin beftond de onderfchei-

den wijziging van het beftuiir der Vorflen , die eenen

onderfcheiden godsdienst omhelsd hadden , dat in de

Roomschkatholieke landen , ten aanzien van het vor-

ftelijk beftuur en van 's volks opklaring , befchaving

,

zedelijkheid , enz, weinig of geene verandering kwam ,

en daarentegen in de Proteftantfche (laten , waar de

magt der Vorrten 3 onafhankelijk zijnde geworden

van den Vordelijken Bisfchop van Rome en van des-

zelfs onderhoorige Geestelijkheid , nu meer uitgebreid

werd, de aangewonnen geheel nieuwe regten en

inkomden , ter bevordering van kunden en we«

tenfchappen, zonder de minde belemmering, groo»

tendeels werden aangewend , en dat er , langs dezen

weg , bij zachter wetten , eene grooter befchaving

on-

la Protejlante ^acornmode mieux d^ime Reptibüqiie. Zie

's mans werk Efprit des Loix L. XXIV. C. 5.

(*) Men leze e. a. frimanni Disputatie
,
qua Religio-

nem Proteflantium regali civitatis gcneri non minus quam

reipublica lihera accontrnodatam esfe , defenditur , in

ejus Opusculis Philol. et Hiit. arg. p. 570. Lezens-

• "Waardig ook is in deze werken 's mans verhande-

ling,, de Religione Christiana omni cUmati accommodata

f- 595'

A a
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na C. G. onder het volk plaats greep , waaraan zich eene meer

faarï552 j-gj^g zedelijkheid huwde (f").

,

" Welaan ! willen wii dan de gebeurtenisfen , op het

Schets tooneel der rijken en (laten
,

gedurende dit tijdperk

,

üoUtie^-"
voorgevallen, kortelijk fchetzen. Het werk der her-

ken roe- vorming was in Duitschland ondernomen , toen het

fland iti
opperbevvind daar in handen was van maximiliaan

Duitsch- , » ^ , , .

.

land. »^» ecrften ^ een Vorst, die zelf geene onbeduiden-

de pogingen ter hertelling van vele gebreken in den

godsdienst zijns volks had aangewend, en daar toe,

geli k het zich liet aanzien , nog meer met kracht

zoude gedann hebben, ware hij niet reeds ten jare

1519 overleden, toen luther flechts begonnen was

tegen de Paufelijke Afl iten te prediken. Zijn oudfte

Kleinzoon, de Aartshertog karel, die hem op-

volgde, liet zich, door gansch andere grondbeginfe-

len drijven , als verzettende zich met alle krachten

tegen de voortgang der kerkhervorming," maar met

cenen niet overal gelijken uitflag.

In Spanje gelukte het hem , met weinig moeite, zijn

koninglijk gezag ter ftremming van bedekte en open-

bare ondernemingen, door den invloed der Kerkher*

vormers aanvankelijk in werking gebragt , te doeu

gelden. En zijne heerfchappij in de Nederlanden

was zoo onbepaald , dat hij met eene onbefchroom-

de geestdrift aan allen , die eene verandering van

godsdienst in den zin hadden , den vermogendften

wederftand mogt bieden. Maar in Duitschland ge-

voel-.

(*) Bekend zijn de verhandelingen van villers en leuliet-

TE owerdcn invloed der Kerkelijke Hervorming van lüther.
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voelde hij zijne krachten te zwak , om tegen de on- na C. G.

der hem ftaande Rijksvorften, van welken fommigen ^^^^^5S%*,1 Tr ^ot 1700.
zich , in het bevorderen van de zaak der Kerkher- _

vorming , een onafhankelijk bewind aanmatigden
,

op te komen. Na vele meest min voorfpoedige

worftelingen , daar toe ondernomen , bragt einde-

lijk MAURIT3 , Keurvorst van Sakfen^ hem, bij

verrasfing, dermate in de engte, dat hij, door den

rood gedwongen, in den jare 155a, een verdrag te

Pasfau met de Protefianten maakte, van het welke

wij meermalen gewaagd hebben , onder belofte, om
eerlang eenen Rijksdag te zullen beleggen , waarop

alle verfchillen , ter zake van den godsdienst ont-

ftaan , op eene minnelijke wijze , vereffend zouden

worden. Die Rijksdag werd evenwel eerst drie ja-

ren daarna te Augshurg gehouden , en benniwoord-

de volkomen aan de opgevatte verwachting. In eens

ging, ten dien dage, voor de Proteflanten een aller-

verkwikkelijkst licht op , dat alle de donkerheden van

zwarte tweedragt vi'-egvaagde , en het verfchrikkelijk

plengen van menfchen bloed , waarmede de Kerk en

Staat ontreiiiigd was geworden, een volkomen einde

deed nemen. De Keizer teekende den zoogenoem-

den godsdienstvrede, waardoor de gemeenfchap der

Proteftanten en de vrije handhaving van haren gods-

dienst bevestigd, en deze vrijheid op grondflagen

gebouwd werd, die door het nu allengs meer opge-

klaard verftand der Vorsten eea algemeen gewettigd

gezag bekwamen. Zoo zegevierde eindelijk de edele

rede, die van alle vervolging een' afkeer heeft, over

de bloedige heerfchappij van domheid en bijgeloof.

A 3 En
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n.nC. G. En KAREL de vijfde deed afftand van de regering,

Jïiari5i7.
^ Keizerlijke kroon overreikende aan zijnen broeder

tot 1552—_— FERDINAND, en het bewind over Spanje^ de Ne-

derlanden enz. aan zijnen zoon fiups. Afgemat

waarfchijnlijk minder van ligciiaam en geeüt, dan

verdrietig onder den moeijelijken last eener hem ten

laatfte zoo zeer vernederende regering, die hem de

treurigfle tooneelen van den afwisfelenden ftaat der

ondermaanfche dingen had geopend, verdween hij

uit het oog der wereld , om zijne nog overige dagen

gansch afgezonderd fn eene ftilJe rust door te bren-

gen. Hij, die zeventig oorlogen gevoerd had, in de

meesten van welken hij overwinnaar vi^as gebleven,

begaf zich ten laatfte, op de grenzen van Kaslilië

,

in een klooster , waar hii , fchier als een vergeten

monnik, den 21 van Herftmaand 1558, overleed,

in den ouderdom van achtenvijftig jaren. Hoe klein

wordt foms de grootheid der aardfche monarchen

!

De Keurvorsten van Sakfen , Brandenburg en

den Paltz waren allen Proteftantsch. Ook dit zelf-

de kan men zeggen en van de meeste Rijksvors-

ten en van de aanzienlijk fte Rijksbeden in Duitsch-

land. Alleen het Oostenrijkfche huis , de Herto-

gen van Beijeren , Brunswijk en Kleef bleven der

Roomschkatholieke kerke toegedaan. In derzelver

landen evenwel breidde zich de Hervorming gaan-

de weg meer uit, die alzoo in geheel Duitsch-

land aan Vorften en Onderdanen een nieuw leven

gaf, op eene gansch andere wijze werkzaam , dan

men gewoon was geweest, en fteeds opgewekt door

betamelijken naijver, ferdinand, getrouw aan de

ar-
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artikelen van den Augihurgfchen godsdienstvrede, na C. G.

verwierf den roem van een zeer verdraagzaam Vorst r^''^55*'°
tot I7ÜO.

te zijn, onder wiens zacht bewind de beide partijen -

dus leeren konden , om de tegen elk anderen nog

woelende driften meer en meer te beteugelen , voor-

al daar het grootflie deel der andere Protedantfche

Vorften in Duitschland , bij hunnen verftandigen

geloofsijver , rusthevende regenten waren. De ver-

draagzaamheid des Keizers was en bleef nogtans,

gelijk zich ligtelijk bevroeden laat, een doorn in den

voet der Roomschkatholieken , die, op karel , zoo

wegens het fluiten van den godsdienstvrede te PaS"

fau- en Augsburg^ als wegens het handhaven van

denzelven , foms vreesfelijk uitvoeren.

Na FERDiNANDS dood , die den 25 van Hooi-

maand des jaars 1564 voorviel , fteeg in deszelfs

plaatfe zijn zoon maximiliaan , de tweede, een

beminnelijk Vorst, ten keizerlijken troon. Hij was

dén der beste menfchen, die immer het roer eens

rijksbewinds in handen hebben gehad. Zijne ftaat-

kundige betrekking bragt mede , dat hij in de ge-

meenfchap der Roomsch katholieke kerk bleef; maar

in zijn hart was hij den Proteftantfchen godsdienst

toegedaan. Uit zijne daden kon men niet alleen

zulks opmaken, maar zijne eigen verklaringen, als

uit den mond van eenen dooreerlijken man gevloeid

,

lieten, te dezen aanzien, geenen den minflen twijfel

over. Openlijk betuigde hij, dat , naar zijn oor-

deel, „het geweten der menfchen te willen dwin-

gen zoo veel was, als den hemel te willen beftor-

men; — dat men het oppergezag van eenen Paus,

A 4 als
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na C. G als het hoofd der kerke, wel derven konde; — dat

Jaaris5i2. jg christelijke ffodsdienstleer , in alle hare deelen

,

tot 1700.
J o ' ?

, uit de heilige fchrift gepredikt moest worden ; ~
enz." Ook op zijn fterfbedde wilde hij van niets

anders hooren, dan van de volkomene genoegdoe-

ning des gekruisten Zaligmakers , op wien hij alleen

zijn vertrouwen ftelde. Zijne dochter had hij ten

huwelijk gegeven aan filips den tweeden. Meer-

malen bragt hij dezen zijnen fchoonzoon , met va-

derlijke tranen van hartelijk beklag , de zoo dwaze

als onchristelijke handelwijze, welke hij in de Ne-

derlanden hield, onder het oog, hem het verlies dier

flaten voorfpellende ; maar te vergeefs. Ten jare

1568 vergunde hij den Oostenrijkfchen Proteftan-

ten , in hunne kasteelen , fteden en dorpen den eer-

dienst , naar de voorfchrifien des Heilands en der

Apostelen , zoo als die in de Augsburgfche geloofs-

belijdenis kortelijk waren voorgedragen, uitteoefenen.

En , het gene een oogenfchijniijk bewijs van zijn

regt christelijk hart was, beftond daarin, dat hij

zijnen eigen geloofsgenooten , den Roomsch katho-

lieken, alle die voorrechten vergunde, waarop zij

eene billijke aanfpraak maakten , 't gene hem dus bij

alle weldeiikenden van beide partijen de hoogfle

achting genieten deed. Schoon alzoo de Keizer

tusfchen beide aanhangen in het midden (tond, om,

ware het mogelijk, hen in zijne armen zamen te

fluiten, tot ééne gemeenfchap, werd hem evenwel

dat van tijd tot tijd meer onmogelijk, naardien de

ijver van minverllandi;^e Roomsch katholieken door

dien weg tegen de ProteQanten nog flerker ontdo-

ken
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ken werd , daar dezelven zich verbeeldden , dat hij m C. G.

dezen genegener was, dan hun. Dit gaf aanleiding, js^rissa.

dat er bij de onderfcheidene rijksdanden weder iiieu-

we godsdienstbezwaren rezen, die het ergfle deden

duchten. Elke der beide partijen bragt de haren,

bij den Keizer, op den ri)i(sdag te /lugsburg^ in,

ten jare 156Ó. De verfchillen waren hevig; doch

de Keizer deed alle moeite, ora, door opregtheid,

zachtmoedigheid en voorzigtigheid , de hitte der

ftrijdende gemoederen te doen bekoelen. En hieiïn

was hij niet geheel ongelukkig. Hij verhinderde ten

minfte de uitbraak van het onder de asch liggende

vuur der verdeeldheid, dat zich niet, dan na zijnen

dood , weder ontdekte. Na eene roemwaardige re-

gering overleed hij den 12 van wijnmaand des jaars

1576. Wanneer men de ongevalligheden , die den

Keizer door het zoo even gemelde veroorzaakt wer-

den, uitzondert, zoo was de toenmalige bloeijende

volksftaat van Duitschland voor het overige zulk

eenen edelen Vorst niet onwaardig. Bij ziJRe braaf-

heid voegde zich eene kloekheid van geest, die hem

verheven deed zijn boven de, dikwerf tegen eikande-

ren inloopende , gevoelens van , door verfchillende

grondbeginfelen gedreven , raadslieden , waar van

zwakke Vorften doorgaans maar al te zeer de heen

en weder gegooide fpeelballen zijn. Hij zag uit

eigene oogen , en volgde zijnen eigen weg , vergezeld

door bezadigdheid en vredelievendheid. En zijne

onderdanen vonden geene redenen , om zijne gangen

te berispen , fleeds voldaan over het gedrag van

hunnen Vorst. Niet alleen in geheel Duitschland ^

A 5 maar
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na C. G. maar in Bohème ^ Hongari'é ^ in Italië enz, bukte

Jaari552.
gjjgg vergenoegd en ftil voor zijn oppermagtig gezag,

tot 17 JO .

,1
Te dezen aanzien ftond maximiliaans opvolger,

RUDOLF , merkelijk beneden hem. Geheel het te-

gengeflielde van zijnen vader was deze Vorst

fchroomvallig, onberaden, onwerkzaam en afhanke-

lijk van den invloed zijner raadgevers. Schoon hij

dus in vele opzigten 's vaders voetfpoor zocht te

drukken , bij het beoefenen van regt vorftelijke deug-

den, was het hem niet mogelijk zijn gezag te doen

gelden, bij den goeden wil, om zijne, den Prote-

ftanten gunflige
,

grondbeginfelen van verdraagzaam-

heid te handhaven. Opgeftookt door de Roomsch

katholieke geestelijkheid , maakte hij ten jare 1578

verordeningen, die voor den godsdienst der Prote-

(lanten , in het Oostenrijkfche , op vele plaatfen

,

zeer drukkend waren. In zijne overige ftaten even-

wel gaf hij minder gehoor aan de verkeerde inboe-

zemingen der Roomfche kerkelijken. De vrijheid

van godsdienst bleef onder zijn bewind fleeds het

voorregc van de Proteftanten in Hongarië^ 'm Bohc'

me , in Moravië en Silefie. Dan door zijne onftand-

vastigheid in heginfelen en befluiteloosheid tot daad-

zaken , waar door men zag , dat alles dikwerf in de

war liep , was het gezag van den Keizer bij het

volk des geheelen Duitfchen rijks ten laatfte van ge-

ringe waarde , en geraakte hij bij zijne eigen familie

in minachting. Dit hai ten gevolge, dat deze hem

in het jaar i()o8, als door geweldigen dwang, nood-

zaakte, om aan zijnen oudften broeder matthiaS

het Aartshertogdom Oosienryk en Hongarië afte-

ftaan.
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[laan. Van dien tiid af floot zich de Vorst , aan nz C. G.

ziin Hof te Praag, als het ware, in zijne isamer [aarissa-

, , j . IJ j tot 1700.
op, levende van een hem toegevoegd jaargeld, dat, _ .

nevens den blooten litel van Keizer, hem overbleef,

en geheel zich overgevende aan zijne geliefkoosde

fludiën, de natuurkunde, de fcheikunde en fterre-

kunde. Zelfs verdiepte hij zich in de alchymie en

aftrologie. Na verloop van weinige jaren ftierf hij

den 10 van Louwmaand 1612.

Bij het overlijden van rudolf werd matthias

dadelijk tot Keizer gekroond. HLj was dezelfde, die

hier in de Nederlanden^ van het jaar 1578 tot het

jaar 1580, als Gouverneur Generaal des Lands, tot

ongenoegen van willem, den eerden, verkeerd had,

en nu in Duitsc'iland toonde, hoe geweldig hij te-

gen de Proteftanten was ingenomen , welker be-

zwaren hij , onder den onbepcrkren invloed van

den flimmen Kardinaal clesel , Bisfchop te We-

nen^ door de geesteh kheid der Roomsch katholieke

kerk, Üilzwiigend, zonder de minde beflraffing, der-

wijze deed vermeerderen , dat daaruit een oorlog

rees, die dertig jaren lang Europa ontrust heeft,

waarvan üraks nader. De Keizer ftierf in het jaar

1619, te midden van de verwarringen, waarïn het

rijk door zijn gebrek aan moed, aan wijsheid en

werkzaamheid gebragt was.

MATTHIAS werd opgevolgd door ferdinand ,

den tweeden , een' Vorst , dien het niet mangelde

aan een veel omvattend verftand tot het beramen

van groote ontwerpen, ook niet aan moed, welbe-

radenbeid , (landvastigheid , en arbeidzaamheid ,

maar!
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nn C. G. maar.' die een gezworen vijand was van de ProW-

Jaar 1552. (kanten. Men verhaalt, dat hii, bij liet aanvaarden
tot i;oo. .. , . ....

j
zyner keizerlijke redering voor een lieve vrouwen

beeld de plegtigfle gelofte deed , om alle Proteftan-

ten , die hij in zijn rijk vinden mogt , te verdelgen.

Wat daar ook van zijn moge , hij heeft zich jegens

de Proteftinten zoo gedragen , als of hij werkelijk ,

op eene godsdienftige wijze, naar de zede van zijne

kerkgemeenfchap , zich tot de geweldigde onder-

drukkingen van die anders denkende christenen ver-

bonden hadde. Reeds hij het leven van matthiaS

tot Koning van Bohème gekroond , had hij der

godsdienstvrijheid van de PiOteftanten in dat rijk den

bodem irgedagen , door den vijandel ijken geloofsijver

der Roomfche geestelijkheid daartoe nog ficrker aar.

gepord , zoo dat alles in roer geraakte , waarvan

het vuur in het jaar 1624 aan alle kanten verfchrik-

kelijk uitborst , en eenige jaren achter eikanderen de

treurigfte verwoestingen aanrigtte. Alle godsdienst-

oefeningen der Proteflanten in Hongari'è^ Bohème,

Moravi'è en Oostenrijk werden geheel .verboden;

kerken en fcholen van hunne Leeraren beroofd , en

gefloten; de belijders op de gew>?ldigfl:e wijze ver-

volgd, en in den wanhnpigften ftaat gebragt. In-

middels duurde de oorlog, waaiïn de Duitfchers met

Zweden en Frankrijk gewikkeld woren , voort, ter-

wijl de Duitfchers tegen eikanderen de wapenen

hadden opgevat, en zoo in hunne eigen ingewanden

wroetten. Dus fl:onden de zaken in Duitschhnd^

toen FERDiNAND de tweede flierf, na achttien jaren

geregeerd te hebben, in het jaar 1637.

On-
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• Onder ferdinan'd, den derden, des laatden Kei- na C. G.

zers zoon en opvolger , werden de wapenen van ]^^^^^5'»

Zweden , die tegen Duitschlaml gerigt waren , dervvij-
^ *

ze gezegend, dat de Protertanten er zich reeds

verheugden in de gegrondfie verwachting , dat in

hun vaderland eens het Pausdom, zoo niet geheel

uitgeroeid , ten minlte merkelijk befnoeid zoude wor-

den. De Keizer zag zich ten laaifte in die engte

gebragt , dat hij , om grooter verliezen voorteko-

men, tot het maken van vrede neigde, die , overeen-

kom Itig de fchikkingen van oxEN.^^TiERN , den

Staatsdienaar van Zweden, en d'avaux, dien de^

Franfchen , die eenigiijk de belangen der Duitfche

(laten raadpleegden , getroffen werd , in het jn^."

1648, en in de gefchiedenis bekend ftaat onder i^itn

naam van den Westfaalfchen vrede. Nu herkreeg alles

een nieuw leven niet alken ten voordeele der Duitfche

fijksftanden , maar ook bijzonder van de Duitfche Pro-

teftanten. De kerk- en godsdien.stflaat van Duitsch'

land , aan de verderfelijkfie wisfelvalligheden , fe-

dert lang blootgefteld , bekwam eene onveranderlijke

gedaante , die naar vaste wetten geordend was.

Duitschland zag 2ich onderworpen aan vele Rijks-

vorsten , die den Keizer aan het hoofd hadden , als

den uitvoerder van den wil der natie. De oude

godsdienstvrede , die zoo dikwerf gefchonden was

,

werd nu met alle kracht herfteld, bevestigd en uit-

gebreid, In het dienaangaande vernieuwd verdrag

werden de Hervormden mede opgenomen. Ecne vol-

kooiene godsdiendige gelijkheid zoiule, tusfchen de

Roomschkatholieken en de beide Pfoteftantfche, dat

is
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na C. G. is de Luiherfche en Hervormde Kerk.q;emeenfchap-

Jaari552.
p^^^ voortaan, bij alle gelegenheden geëerbiedigd en

,P-^. , ,. voor geldig worden verklaard. Wanneer de onder»

fcheidene partijen te dien opzigte met eikanderen on-

eens waren, zoude niet eene meerderheid van ftem-

men, maar een vergelijk de zaak beflechten. Alle

kerkelijke bezittingen en regten zouden zoo blijven,

als zij omftreeks den aanvang des jaars 1624 ge-

weest waren. En de herfchepping van vele Aarts-

bisdommen en Bisdommen en wereldlijke Vorsten-

dommen , ten voorJeele der Proiestantfche ftanden

,

bezorgde aan dezen dies te meer fierkte ter verdedi-

ging hunner nieuwe regten. Men denke evenwel

niet , dat de kerkelijke partijen , de Roomschkatholie-

ken en Protellanten , die hierdoor in een zeker even-

wigt met eikanderen kwamen , door dezen weg on-

derling nu vrienden werden. De eerflen beklaagden

zich over hunne verijdelde verwachtingefi en over

het nieuwe verlies, dat zij leden. De anderen ge-

voelden zich fteeds ontrust door een natuurlijk wan»

trouwen tegen hunne partii, als welke zij vreesden,

dat in het geheim alle middelen beramen zoude, om
andermaal hun uitfluitend godsdienstregt te krijgen.

De argwaan deed beide partijen op de hoede zijn;

maar ook deze waakzaamheid hield beiden in be-

dwang, zoo dat geene van haar het wagen durfde zich

aan de gemaakte fchikkingen openlijk te vergrijpen (*).

In

(*) Conf. ADAMi Rdatio Historica de pacificatione

Ostmb. en schröckhs Christliche Kirchengefch, feit def

Reform, UI. Deel bl. 43-45.
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In de Oostenrijkfche Erflanden evenwel werd de na C. (S.

vriiheid der Protertanten zeer beperkt. Slechts den I^^^^SS».
tot 1700,

edelen werd vergund binnen 's huis hunnen gods-
.

dienst te verrigten. En den overigen werd alleen

toegeftaan zich van het regt der uitwijking te bedie-

nen. Na den dood van ferdinand , wiens zoon

LEOPOLD ten Jare i65<S Keizer werd, ondergingen

de Proteftanten in het Oostenrijkfche geene mindere

verdrukkingen. Op dezen Keizer hadden de Room-

fche geestelijken van de Jefuitifche orde eenen onbe-

perkten invloed, 't gene niet misfen konde van voor

de godsdienstoefening der Proteflanten allernadeeligst

te zijn. Ook in het overige gedeelte van Duiisch»

ïand {laakten nu en dan de Proteftanten over verön-

gelijkingen hevige klagten. De oorzaak daarvan

fchijnt geweest te zijn gebrek aan eene patriottifche

eensgezindheid , die één en hetzelfde gemeenfchappe-

lijk doel in het oog hield. En hoe kon dit anders

zijn? daar er zulk een ijverzucht was van den eenen

rijksftand tegen den anderen, zoo veel ijverzucht

zelfs van die allen tegen hun hoogst Opperhoofd;

daar de regeringsvormen der van eikanderen afge»

zonderde volken zoo onderfcheiden waren; daar de

karakters dier volken zoo van eikanderen verfchil-

den; enz. Hier kwam bij, dat Duiischland
^ gedu-

rende LEOPOLDS regering, in vele oorlogen was in-

gewikkeld , 't gene niet anders , dan eene fchadelijke

ftrekking konde hebben voor de vrijheid van gods-

dienst, waarop de Proteftanten allerwegen de heilig-

fte aanfpraak hadden , uit kracht van het Westfaalfche

vre-
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na C. G vredeverdrag. ledpold overleed ten jare 1705 ().
Jaarissa. Zwitferland ^ waar de kantons Zurige Bern^
tot .'700 ö ' 7

Bafel en Schafhaufen den Hervormden godsdienst

In Zu'it- omhelsden , en de overigen aan den ouden gods-

dienst gehecht bleven, was al vroeg, gelijk voor-

heen verhaald is geworden , het tooneel van eeneii

rampzaligen oorlog, die zijnen grond in de onder-

fcheijlenheid des geloofs had. Het oude vuur der

volksvrijheid was nogtans, gelijk ligtelljk het gevolg

had kunnen zijn, daardoor niet verteerd geworden,

maar verwekte bij allen , op den duur , eene ge-

noegzame warmte, om in hunne ftaatsbetrekkingen

zich digt aan eikanderen gefloten te houden, en ter

verdediging hunner vaderlandfche regten ééne ge-

meenfchappelijke zaak te maken. Van daar dan

ook, dat zij zelden of nooit in eenen oorlog ver-

wikkeld werden met een* buitenlandfchen vijand.

Niets ging hun meer ter harte , dan het ilille heil

,

dat de vrede met naburige volken aanbrengt. Ia

het genot hiervan zich verblijdende , zagen zij

,

met bedaardheid van geest, de menigvuldige onlus-

ten , welke de rijken van Europa verwoestten , terwijl

hunne eigen kantons in eenen bloeijenden fiaat ble-

ven. Boven allen muntte te dezen aanzien uit de

republiek van Geneve. Deze , zoo door hare ftaat-

kundige als kerkelijke vrijheid , welke in eene alge-

meene vredesgezindheid der burgeren hare onwrik-

bare vastheid had, tot eenen aanmerkelijken trap

van

C*) Vergel. schröckhs a. w. VI. Deel hL 8, p.
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van welvaart geflegen , was eenen langen tijd de tia C. G-

vruchtbaarfte kweekfchool der Hervormde kerk ,
ja^nssz.

van waar in vele landen een nieuw, helder, licht ^
.

*

over den godsdienst verbreid werd , zijnde zij te-

vens de voornaamfie zetel der daar aan dienstbare

wetenfchappen. Op zulk een onfchatbaar voorregt

hebben de Zwitfers in het algemeen , en de Genevers

in het bijzondere boven alle andere Europefche natiën

mogen roem dragen tot diep in de achttiende eeuw.

Hoedanig de ftaat des Lands geweest zij in de In deNe-

Nederlanden van het jaar 1552 tot aan het begin ^^'^^°"

der zeventiende eeuw, weet men uit het hier voor

verhaalde ( * ). Hierop volgde het twaalfjarig be-

ftand met Spanje^ dat wel rust buiten, maar niet

binnen 's lands bezorgde. Kerkelijke onëenigheden

,

op den pas gevestigden bodem van den Hervormden

Godsdienst , tusfchen heethoofdige drijvers , die eik-

anderen niets wilden toegeven , ontdaan , geraakten

door een geweldig vuur van verfchrikkelijke, zoo

wel ftaatkundige als kerkelijke, partijzucht, der-

mate aan het branden , dat het gemeenebest door

dcszelfs vlammen op het punt geraakte van tot

in zijnen grond vernield te worden. Na het ein-

de van het twaalfjarig beftand werd ten jare

1621 de oorlog met Spanje op nieuw begonnen,

en met een' wisfelvalligen uitflag te lande eeni-

ge jaren voortgezet. Inmiddels ftierf Prins mau-

RITS, tot droefheid van velen, maar tot blijdfchap

van allen, die meenden, dat hij de fondamenten der

vrij-

(*) Zie het XXII. Deel.

Herv. V. B
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na C. G. vrijheid, door willem den eerllen gelegd, weder
Jaari552.

Qj^jjggj.gjj vvüde, in het iaar 1625, wordende opge-
tOt I700,

^"

volgd, in het ftadhouderfchap, door zijnen broeder

FREDERiK HENDRIK, ccHen meet gematigden Vorst,

en zeer voorzigtigen Veldheer. Deze , den oorlog

met wijs beleid voerende, herflelde de binnenland-

fche rust tiisfchen de krakeelende godsdienstpartliën

,

ontmagtigde den buitenlandfchen vijand zijne bests

fterkten, en legde als het ware de laatrte hand aan

het gebouw der onafhankelijkheid van het gemeene-

besr. Eindelijk werd , na een' krijg van tachtig ja-

ren , te Munjier^in het jaar 1648, de vrede gefloten

tusfcben Spanje en de Nederlanden , erkennende

toen FiLiPS , de vierde, Ko"ing van Spanje^ de

zeven veiëenigde Nederlandfche gewesten voor een

vrij en onafhankelijk Gemeenebest , waarvoor zij

reeds door andere mogendheden verklaard waren.

Dit vredeverdrag werd getroffen onder het ftadhou-

derlijiv bewind van willem , den tweeden , die

even te voren zijnen vader frederik hendrik ,

toen overleden , was opgevolgd, doch maar zeer

kort geleefH heeft. Hij ftierf ten jare 1650, en in

het eerst volgende jaar nam het regeringsftelfel de

gedaante aan van een Staatsbeftuur , waarin de

fchrandere Raadpenfionaris jan de wit eenen mis-

fchien te grooten invloed verkreeg , en waaruit met

der tijd onlusten rezen , die voor het Gemeenebest

allerverderfelijkst hadden kunnen worden , terwijl

,

door den vijandel ijken aanval van onderfcheidene

mogendheden , het gevaar van onder vreemde niagt

te komen, meer dan eens geducht was. Dan door

den
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den onderftand zoo van Spanje , als van Oosten- -ia C. G,

rijk ^ Brandenburg^ en Denemarken, met welken ï"^^^ 5."^ 2,

de Nederlanders in verbond traden , kreeg alles van '

,

*

lieverlede eenen gunftiger keer. De oorlog verwijder-

de zich van de Nederlandfche grenzen len jare 1673;

en de vijandelijke mogendheden zagen zich de eene

na de ai)dere genoodzaakt eenen vrede te fluiten,

die der Republiek hare vorige bezittin:ien terug gaf.

Nergens was de Hervormde Godsdienst en de ilaatsge-

fteldheid des Lands zoo digt inëengevveven , als hier.

Ook nergens werden , nevens de Hervormden , die

de meerderheid uitmaakten , andere godsdiènstge-

zindten met meer christelijke genegenheid verdragen

en geduid. De Republiek werd, in het genot van

burgerlijke en kerkelijke vrijheid, van tijd tot tijd

rijker en magtiger. Zij werd in haren welvarenden

ftaat eene beroemde krijgsfchool voor raatroos en

foldaat, een vruchtbaare kvveekhof van wetenfchap-

pen en kunflen voor geleerden en handwerkslieden

,

eene ftapelplaats voor verre en nabij gelegen rijken,

bloeljende door haren koophandel , fcheepvaart

,

visfcherij, enz. Zij werd het middenpunt van alle

de onderhandelingen in Europa.

In Engeland^ waar, ftaande de eerfte helft der In Enge-

zestiende eeuw , het Proteftantisme nog op eenen ^^'""*

losfen voet was gevestigd geweest , wierp Koningin

MARIA , die ten jare 1553 den troon beklommen

was , hetzelve geheel om verre , woedende tegen

hare , in den Godsdienst anders gezinde , onderdanen

te vuur en te zwaard. Dit verfchrikkelijk onweder

dreef over, zoodra maria's zuster, elizabeth ten

B 2 ja-
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na C G. jare 1658 het bewind in handen kreeg. Niet alleen

Jaari552 voerde zij, misfchien uit ftaatkundige inzigten even
tot I700. ....

,
.

'
zcQT als uit overtuiging van haar geweten , weder

den Hervormden Godsdienst in , maar legde zij

ooic , door wijs beleid en zuinigheid , de eerfte

grondflagen tot Engelands raagt en grootheid. Al-

les, wat vervallen was, werd door haar herdeid,

waarmede zij gedurende vijf en veertig jaren , welke

zij , fchier als eene oppermagtige , op den troon

zat, werkzaam was, zoo dat de glorie en het geluk

des rijks geene wedergaê kende , toen zij door

JAKOBUS den eerflen , zoon van maria stuart ,

in het jaar 1603 werd opgevolgd , en deze, ook

Schotland onder zijn bewind beknmen hebbende,

het eerst den titel droeg van Koning van Groot'

hrittanniè. Het vorftelijk bewind van jakobus

was vreedzaam , maar niet zeer roemrijk. Hoe ge-

leerd een Vorst hij ook ware, gebrek aan wijsheid

bragt hem in veelvuldige ongelegenheden; en door

hem verloor Engeland weder bijkans al zijn aanzien

,

dat aan hetzelve voorheen door de regt verftandige

ELiZABETH bezorgd was. Hadde jakobus de be-

kwaamheden van zijne naaste voorzate gehad , wie

weet, welken magtigen invloed hij in de zaken van

Europa zoude gekregen hebben? karel de eerfie,

die in het jaar 1625 het roer der regering in han-

den nam , volgde in alles 's vaders voetftappen ,

maar met een' veel ongelukkiger uitflag. Hij wik-

kelde zich in menigvuldige twisten met het Parle-

ment en met de Schotten. Beiden zegevierden

over hem, die op alle zijne handelingen het baar-

blij.
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bliikeliikst kenmerk van onvoorzigtigheid drukte, na C. G.

Ten laatfte ontvlamde er, in het jaar 1642, een 1'''^^* 55»»

binnenlandfche oorlog tiisfchen den Koning en een -

groot deel zijns volks , met hetwelk zich tegen hem

de Schotten verëenigden , waar door zeven jaren

lang veel bloeds vergoten werd. olivier crom-

Well, het zoo ftoutmoedig, als fchijnheilig hoofd

der envelzinnige wederftanders , maakte zich in den

naam des volks , zoo het heette , met de onge-

hoordfte eifchen, van 's Konings perfoon meester,

en liet hem , in weerwil van het Parlement, dat

deszelfs rang door de wetten geheiligd achtte, in

een' bloedraad , die uit honderd en vijftig leden

,

alle zijne ergfte vijanden , beftond , op eene wijze

,

die voor de Hervorming allerfchandelijkst was, ter

dood veröordeelen. Zoo werd karel de eerfle ^

onder alle de Koningen , het eerfte voorbeeld eens

Konings , die , door zijne onderdanen gerechtelijk

verhoord, den 30 van Louwmaand des jaars 1649,

te Londen^ door des Scherpregters handen, open-

lijk op een Schavot zijn hoofd verloor, niet zonder

ontzetting zoo van Engelands Edelen en Steden,

als Europa's Rijken en Staten, die allen, fchoon

zamen verëenigd, voor cromwells vermogende

ftaatkunde, voor zijne welfprekendheid , voor zijne

tranen , in dat overzeefche land , niet beftand wa-

ren. Ware karel meer bezadigd , meer verftan-

dig , verdraagzamer , toegevender , en wzxo. hij in

andere opzigten minder vertrouwend op onwaardi-

gen , minder gedienftig jegens zijne Ministers ge-

weest , ware hij voor het overige in alles fland-

B 3 vas-
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na C. G. vastiger geweest, en meer zich zelf gelijk gebleven,

Jaari552. ^^-^^ ^^j^ 200 rampzalig uiteiiide zoude hij gehad heb-
tot '"co ., r ,

1 hen, zijn gaiilclie leven hing aan één van zwak-

heden en dwaasheden : alleen in zijne jonglle ogen-

blikken was hij fterk en wijs. Schoon hij dus

,

door misftappen op misftappen , wel grootendeels

zich zijn ongeluk zelf te wijten hadde, waren er

echter bijkomende omftandigheden , die hem den

troon , waarop hij zat , betwistten , en dien diep on-

dermijnden. Die omftandigheden waren gelegen in

de heete verfchillen tusfchen de heersclizuchtige

Episkopalen en hunne onverzoenlijke vijanden de

Puriteinen ,* welke verfchillen allermeest door eene

overdrift van burgerlijke en godsdienftige vrijheid,

bij de laatften , die van karel , op de aanhitfingen

van LUND, vervolgd werden, ten krachtigfte hebben

medegewerkt tot 's Konings val, uit wiens graf de

fchim van een Gemeenebest oprees. Tot het hoofd

van den btaat, die, als Monarchij vernietigd, nu

den vorm van een vrij Gemeenebest aannam, ver-

hief zich daJelijk de gemelde ckomvvell, onder

den eenvoudigen titel van Lord Protector van En^

g'.land ^ om een zoo groot Monarch te worden ,

al> immer op den Britfchen troon verfcheen. Tien

jaren lang gaf hij als een fchrander Opperbevelheb-

ber aan de Engeifchen zijne wetten. Toen werden

der menfchen gemoederen weder bedaard , en het

eiiïendunLeliik gezag van cromwell moede. Op
de hier uit volgende verëeniging der Episkopa-

lenen Puriteinen werd het republikeiiisch beftuur

te;i jare ió6o weder met de koninglijke waardig-

heii
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heid uit het huis van stuart vcrwii-lllil. karel, na C. G.

de tweede^ de zoon van karel den eerflen^ werd
^^^'^'^^*'

' ' ïot 1700.
Koning van Grooibrittantii'é ^ maar ook tot deszelfs ,.,

ongeluk. Traa^, losziniiig, en onverfchiliig omtrent

den Gocifdienst, liet hij den teugel des bewinds zeer

flap hangen, en was hij even min, als zijn vader, de

gefchikte Regent, om aan het rijk die vastheid te

bezorgen , welke het nog niet had. Zijn broeder

en opvolger jakorus, de tweede, na deszelfs over-

lijden aan het beftuur gekomen, ten jare i6t)5

veroorloofde zich weder cene te zeer groote magt

over bet volk, dat altijd nog op zijne oude regien

de billijkfte aanfpraak bleef maken. Hier kwam by

,

dat hij den Roomfchen Godsdienst openlijk beleed.

Het gevolg daarvan was dan ook , dat , ten jare

168S , het volk tegen hem in opftand geraakte,

hem op eene vernederende wijze ontroonde, en het

koninglijk gezag raauwer beperkte, jakobus, hier

door deerlijk bedremmeld, liet den fcepter uit zijne

handen vallen , en nam de wijk naar Frankrijk,

In dien verwarden fiaat van zaken riep bijkans de

ganfche Engelfche natie willem , den derden ,

Prins van Oranje en Stadhouder der Nederlanden^

te hulp. Deze , overgekomen zijnde , werd tot

Koning van Engeland gekroond, en van het Pro-

teflantsch deel van Europa de verlosfer des Brit-

fchen volks genoemd. Nooit was Engeland mag-

tiger , en bij de uitbreiding van zijn gebied in

meer dan één werelddeel , welvarender , dan onder

dezen Vorst. En dit geluk klom nog hooger, na

zijnen dood, onder zijne opvolgfler anna, die van

B 4 het
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na C. G liet jnar 1702 tot het jaar 1714 op den troon

Jaari552.
^aj-, en door haren dood toen plaats inruimde

tot 1700.
, voor den, in zijn koning-ijk bewind , niet mm

gelukkigen georg den eerflen^ uit het huis van

Hannover,

InZwe- Gewenschte voordeelen genoten de Noordfche rij-

'^^"* ken in Europa van de aldaar doorgebroken Kerk-

hervorming. In Zweden zag gustaaf wasa, door

de onberekenbare rijkdommen der Geestelijkheid na

zich te ftrijken, zich in ftaat gefteld, om den adel

gansch en al aan zich te onderwerpen , en de

llichter te worden van eene nieuwe koninklijke

magt , die voor zijn huis erfelijk gemaakt werd.

Ook langs dezen weg was het hem niet moeijelijk

,

door bedreven en geleerde uitlanders in zijn rijk te

lokken , kunflen en wetenfchappen meer en meer te

doen bloeijen , en , door eene uitbreiding van den

koophandel , de welvaart zijner onderdanen te be-

vorderen. Deszelfs nagelaten zonen dongen eeni-

gen tijd met eikanderen naar de koninklijke waar-

digheid, in weerwil van 's vaders fchikklngen, die

evenwel zoo gemaakt waren , dat zij niet anders

,

dan eene bron konden worden van vele onlusten.

Zeer verderfelijk was de worfteüng zoo voor het

riik als voor de Protefrantfche kerkgemeenfchap ,

wijl men den Roomfchen Godsdienst weder overal,

met uitfliiiting van allen anderen, zocht intevoeren.

KAREL de negende, die ten jare 1604 op den troon

kwam, deed al zijn best, om 's rijks verval te her-

ftellen , en , bij de handhaving van den Protefiant-

fchen Godsdienst , zelfs de Lutherfchen en Her-

vorm-
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vormden met eikanderen te verëeiiigcn. En zijn tia C. G,

zoon GUSTAAF ADOLF , die hem ten jare 1611 on-
^^^'"' 552»

^ tot 17 jo,

volgde, wist door zijne hooge krachten dien trap _„. —
van aanzien te bereiken.^ waarop gustaaf wasa

geltaan had, en waardoor hij den eerbied niet alleen

van zijne onderdanen , maar ook van een groot ge-

deelte van Europa won , dat in hem eenen waren

vriend van den Proteftantfchen Godsdienst vond.

In zijne, voor het rijk zoo gewenschte, regering,

die hem, voor een' tijd, onder alle de Vorften van

Europa de bovenmagt deed bekomen, werd hij ten

jare 1Ö32, toen hij, als overwinnaar, zijn leven in

de vlakten van Lutzen verloor , opgevolgd door

zijne zoo beminnenswaardige , als in vollen nadruk

geleerde dochter christina. Deze Vorftin , die in

wijsheid en gaven haren vader evenaarde, flechts

tien jaren geregeerd hebbende , het zich , door

eene onfiandvastige denkwijze, op raad van haren

listigen gunfteling boürdelot, vervoeren tot het

omhelzen van den Roomfchen godsdienst, en bragt

haren overigen leeftijd te Rome door , waar zij

in het jaar 1689 overleden is. Haar Opvolger ka-

rel GUSTAAF, die maar zes jaren den teugel des

Rijks in handen had , en diens Opvolger karel de

elfde ^ die overleed in het jaar 1697, als mede de

Opvolger van dezen karel de twaalfde^ waren

dappere helden, die door gelukkige krijgstogten hun

Rijk zeer uitbreidden, en deszclfs bloei vermeerder-

den, maar ook hunne eigene magt tot zulk eene

hoogre deden rijzen, dar, door het misbruik, het

welk zij er van gemaakt hadden, haar toppunt te

B 5 zwaar
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m C. G zwaar werd , en mat den dood van den laatden ten
Jaaric55. jare 1718 geheel inftortte.

' In Denemarken was het in den beginne gansch

In Dene anders geiteld, dan iii Zweden. Den Koningen van
mai eii.

Denemarken ontbrak het en aan moed en aan magt,

om , bij de Hervorming van den Godsdienst , zich in

, eens van de geestelijke goe^teren , ter bevordering van

's Rijks weKbind , meester te maken. De overgave dier

goederen gefchiedde door de Geestelijkheid met trage

handen, en niet volkomen, dan na dat zij er ver-

fcheidene reizen met groote kracht hadden tegen-

ge «vorfleld. Ook de adel maakte op het grootfie

deel dier goederen zijne aanfpraak; 't gene tusfchen

denzelven en den Koning eenen harden tweeflrijd

gaf, die eindelijk ter vernedering van den laatden

beflist werd. De adel trouwens verhief zich boven

de Majedeit van den troon ; hij fchreef aan dezelve

zijne willekeurige wetten voor, en deelde de kroon

uit aan wien het hem goed dacht. De meeste

werkkracht zag men in christiaan, den vierden^

die van het jasr 1588 tot het jaar 1648 zeer ge-

lukkig regeerde. Onder hem nam 's volks welvaart

buiten mate toe; en zijne eigene koninklijke waar-

digheid werd langzamerhand meer geëerbiedigd,

meer onafhankelijk , meer vermogend. Een vijand

van oorlogen zijnde beminde hij den vrede en de

kunden des vredes; verfcheidene nuttige inrigtingen

hadden aan zijnen ijver voor den bloei des rijks

haar aanzijn te danken. De wetenfchappen wer-

den met het beste gevolg beoefend door vele ge-

leerden , die een aanmoedigend voorbeeld hadden

aan
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aan hunnen Vorftclijken mededinger op de glorierlj- na C. G,

ke loopbaan der üudicii. Gezegend door de mo-
JqJ'^'^

q'

narchale regering van dezen uitmuntenden Vorst «...«

gewende het volk er aan^ om zicli door zulk een

boofd geheel te laten befturen, aan hetwelk zij dan

ook, in FPxEDERiK den derden, ten jare 1660, eene

onbepaalde magt over zich gaven , om zich in ééns

te ontrukken van de verpligting tot gehoorzaamheid

aan de willekeurige bevelen van het adelijke gedeelte

hunner medeburgeren, die als zoo vele Heeren met

eene ariftokratifche trotschheid over hen het gebied

voerden. En de Denen hebben in het vervolg

geene redenen gehad , om zich over dezen ft.ip te

beklagen ; hunne Koningen waren fteeds ijverige

voorftanders van den vaderlijken godsdienst , be-

gunftigers van kanllen en wetenfchappen , bevor-

deraars van den koophandel en zeevaart.

polen genoot, in den aanvang van dit tijdperk, on- lu Poleo.

der het roemrijk bertuur van zijnen geliefden Koning

SIGISMUND den tweeden , al dien voorfpoed , dien het

voor zich wenfchen konde. Deze vorst breidde de

grenzen van zijn land uit , beloonde de Ihidiën dec

geleerden , befchaafde zijne onderdanen , gaf een voor-

beeld van verdraagzaamheid in den go isdienst , en

leefde nog na zijnen dood in 's volks herinnerinijen

aan het uiiftekend gedrag, dat hij te dezen aanzien

gehouden had. Gedurende de volgende regeringen,

die niet allen even gelukkig waren , hield de gods-

dienstvrede , welke tusfchen de verfchillende Kerk-

genootfchappen terftond na den dood van sigismund

ten jare 1572 getroffen was, fteeds zijnen vasten

ftand
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naC. G. (land tot zelfs in de later tijden, toen het rijk al-

Ja3ri552.
j^^ ^ jg gronde ging , en de Poolfche Edelen door

tot C700 " °

- hunne eikanderen opvolgende verfchillen voor de

buitenlandfche Mogendheden de deur openden, om
het land onder zich te verdeelen, en op de lijst der

Koningrijken uittefchrabben.

In Italië. Italië^ hoewel het van het licht der Hervorming,

dat in hetzelve opging, om allerfpoedigst ook weder

onder te gaan , geen of wéinig voordeel had , deelde

evenwel van lieverlede mede in de gewenschte ge-

volgen van den flikkerenden weêrflag, dien dat licht

elders zuiver brandende, in de verte veroorzaakte*

Onder de regering bij voorbeeld van emanucl fi-

LIBER.T, die ten jare 1552 het beftuur in handen

kreeg , als Hertog van Savoije , begon dat land regt

in bloei te komen. Deze Vorst kweekte de weten-

fchappen aan, verbeterde de zeden, en verorden-

de fchikkingen, die voor het volk allerheilzaamst

waren.' Doch de wisfelende (laat der onderfcheidene

Vorsten, in de ondeifcheiden Vorstendommen van

dit vermaard gedeelte van Europa^ verzwakt door

den vermogenden invloed van de Opperhoofden der

Kerke in Rome, welker geestelijke magt zich ook

met eene wereldrrke vereenigde, was natuurlijker

wij^e oorzaak, dat alles, wat naar eene vrucht der

Duitfche en Zwitferiche Kerkhervorming geleek, ge-

heel buiten bleef, en de weldadige uitvloeifels daar-

van nergens befpeurd werden.

In Span'e Even min opgekinard was , in het begin van diÉ

en Portu- tijdperk, Spanje, dat zich alleen verhief op zijnen

^^ * krijgsroem , maar ook gaande, weg denzeiven verloor.

Door



GESCHIEDENIS. 29

Door de logheid der, na den tijd van karel den na C. G;

vijfden, eikaêr opvolgende Koningen, die alles op I'^^SSi-
IJ "> r » o

•> f^
tot 1700,

hunne Staatsdienaars lieten aankomen , zonk het rijk .

al dieper en dieper weg, werden deszelfs krachten

uitgeput , de fchatten verteerd , de bronnen van wel-

vaart gedopt, en voorheen onbekende rampzalighe-

nen geteeld. De nijverheid verflapte, de weelde won

veld, en de armoede heerschte alom. Dodelijk was

voor Spanje de onftaatkundige maatregel van fi-

Lips den derden\ die achthonderd duizend nijvere

menfchen in ééns uit het rijk dreef. Ik bedoele de

Mooren^ die vele eeuwen aldaar de akkers bebouwd

hadden, waarvoor het volk, even vadzig als zijn

Vorst, geene geneigdheid had, en hetwelk nu voort-

aan verwaarloosd werd. De trotfche Spanjaard fte-

vende liever naar oost en west, om eene grootere

en meer wisfe winst in te oogfl:en,maar die dus, wijl

er de konden en handwerken veracht werden, weder

overging in de handen van vreemden, van EngeU

fchen, Franfchen en Nederlanders. Van het jaar

i6op af, toen de gedwongen uitwijking dier oude

Saracenen gebeurde , is , bij het verlies van fchatten

en landen, de vermagering des volks, met het daar

mede gepaard gaande gebrek aan lust en moed , der-

wijze toegenomen , dat eindelijk alleen buitengewone

gebeurtenisfen de verlamde veerkracht weder hebben

kunnen in werking brengen , gelijk wij in de jongfte

tijden daarvan bewijzen gezien hebben. Hoe zwak

van krachten Spanje was, kan inzonderheid daaruit

worden opgemaakt, dat Portugal^ hetwelk ten jare

1640 het Spaanfche juk verbrijzelde, zich toen tot

een
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^n C. O een eigen Rijk voriiiende , onder het bewind van eenen

|8ari552. Koning, met name tohannes. Hertog van Braken-
tot 17^0
_

za , evenwel meer dan zestig jaren werk had, eer

hetzelve eenigzins dien bloei wederkreeg, dien het

voorheen, ook op zich zelf ftaande, onder zijnen

Koning emanuel tien grooten , had. Eerst onder

JOHANNES den vijfden, verhief zich dit Rijk tot

eenig aanzien. De oude voorfpoed herleefde echter

niet voor de tijden van josef den eerflen, die den

koophandel zeer begunftigde, de Auto's da Fe af-

fchafte, en ook eene Akademie der wetenfchippen

te Tornar oprigtte, in den fmaak, als die te Parys,

In Frank- Toen in vroeger tijden Spanje zulk eene wijduit-

rijk.
geflrekte magt in het zuidelijk deel van Europa uit-

oefende, had ook Frankrijk, als door hetzelve in-

gefloten, de grootfle moeite, om zich als een on-

afhankelijk Rijk te verdedigen. Frankrijk werd

daarenboven inwendig beroerd door burgerlijke twee-

fpalt tusfchen onderfcheidene ftaatspartijen , en gods-

dienflige worstelingen, die wel nu en dan, door

den Proteflanten gewetensvrijheid in te willigen, op-

hielden, maar telkens weder tegen dezen door de

magtige meerderheid , met nieuwe woede , op eene

verfchrikkelijke wijze, werden aangevangen, gelijk,

onder anderen, ten tijde van hendrik den derden,

wiens koninglijk gezag gering was , zijnde het ge-

weld in de handen van een regeringloos volk, dat

tegen eikanderen opftond. Uit de raagt van deze

verdeelde veelhoofdi^^heid wrong hendrik de vier-

de eene ware Monarchij. Gedurende eene één en

twintig jarige regering in het laatst der zestiende en

in
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in het begin der zeventiende eeuw, bevestigde hij, ja C. G,

op gronden van regt en billijkheid , met behulp van ^'^"552'

zijnen Staatsdienaar sülly, het rijk in zulk een aan- ,«_«,

zien en kracht, dat het Fraiifche vAk zich hoogst

gelukkig achtte, en voor zijne naburen allergeduchtst

werd. LODEWijK de dertiende, die hem ten jare

1610 opvolgde, liet zich zelf, en dus ook het Kijk,

waarover het bewind hem was toevertrouwd, beftu-

ren door den Kardinaal richelieu, die den grond-

flag legde der onbepaalde magt van Frankrijks Ko-

ningen , maar de , door HENDRJK den vierden , aan

denProreftanten vergunde, voorregten krenkte. Staan-

de het beduur van den nog minderjarigen LODEvvijfc

den veertienden^ die, ten jare 1643, zi'nen overle-

den Vader opvolgde , werd de plaats van richelieu

door eenen kweekeling van dezen, den Kardinaal

MAZARiN, vervangen, die volkomen in deszelfs voet-

ftappen trad, en inzonderheid bij den WestfaaJfchen

vrede de grenzen des Rijks zeer verwijdde. Roem-

ruchtig was de regering ven lode wijk den veertien-

den ^ die, na mazarins do'id, ten jare 1660 den

toom des koninglijken bewinds zelf in handen nam.

Alles bloeide in het Rijk , en lodewijk zoude het

voorwerp eener algemeene volksliefde geweest zijn,

hadde hij niet ten jare 16S5 het Edikt van Nmtes

,

waarbij hendrik de vierde, in het jaar 1598 , den

Proteftanten vrijheid van godsdienst verleend had,

herroepen. Door eene gruwelijke vervolging werden

alzoo eenige honderdduizenden gedwongen hun va-

derland te verlaren, en zich naar elders te begeven,

waar zij, fchoon arm en naakt, evenwel den vreem-

de-
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na C. G. delingen, en ook ons, die hen liefJerijk ontvingen,
Jaari552. ^^^ hunne handwerken en kuuften, eenen fchat van
tot 1 700. . , ,

,

,

, welvaart hebben aangebragt.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Toefiand der Zeden, Staat der Geleerdheid , Kun-

fien en Wetenfchappen,

Inleiding xlad de Hervorming der Christelijke Kerke , naar

het doel van derzelvcr bevorderaars , geene andere

ftrekking, dan om het verftand ter vaste overreding

nopens de geloofswaarheden der godsdienstleer te

verlichten , en den wil tot eene betere vervulling dier

pligten te reinigen, welke in het Evangelie worden

voorgefchreven , zoo is dan ook in de daad dit doel,

onder den goedkeurenden zegen van Gods heilig be-

fluur, niet alleen in de eerfte plaats bij de Prote-

ftanten, maar zelfs, door den ongevoelig werkenden

invloed van dezen, bij de Roomschkathoiieken , in

vele opzigten, bereikt geworden.

Schets Immers wat vooreerst den toeftand der zeden be-

van den treft; had voorheen bij de allengfche invoering van

der zeden Christelijken godsdienst in Europa deszelfs leer,

fchoon van tijd tot tijd verbasterd, op het karakter

der volken, die haar beleden, gelijk een ieder weet,

die in de gefchiedenis geen vreemdeling is, eenen

zoo weldadigen invloed, dat de zedeliike gelteldheid

der heidenfche volken, als het ware, daar door

ge-



GESCHIEDENIS- 33

geheel herfchapen is , lioe zoude dan niet dezelfde na C. G.

leer, nu zij meer gezuiverd was, eene diergeliike, J^''^'^^**
» -' o ' •'tot 1700.

zoo niet krachtiger, ten minfte meer zekere uitwer- ^ .

king gehad hebben, en nog hebben? Zag men bij

de eerfiie Christenen , die , den vaderlijken godsdienst

verlaten hebbende, de geloofsleer van het Evangelie

omhelsden , eene zedenverafidering , waarover de

Joodfche en afgodifche wereld verbaasd ftond, ook

de hervorming dier goddelijke geloofsleer, na dat zij

door aardfche begrippen van haren hemelfchen in-

druk op de harten der belijders vrij wat verloren

had , liet niet na duizenden van menfchen in den

grond te vernieuwen en te verbeteren. Verouderde

vooröordeelen , verjaarde neigingen , ingewortelde-

zonden werden door betere gevoelens, door heilige

begeerten , door reine deugden verdrongen. De vo-

rige , bedorven , aardfche , zinnelijke hartsgefleldheid

werd , als een afgefleten , niets meer deugend , kleed ,

weggeworpen , en met eene nieuwe , meer hemel-

fche, geheel geestelijke, verwisfeld. Zoo waar is

het gene ergens de zedekundige Schrijver van den

Geest der wetten, de groote montesquieu, fchrijft,

dat, namelijk, hoewel het oogmerk van den Chris-

telijken godsdienst alleen .de zaligheid eens toeko-

menden levens fchijnt te zijn, dezelve ons echter

ook in dit leven gelukkig maakt. Trouwens daar

het geloof, dat de bron is der deugd ,
gereinigd

werd , zoo moest dan ook zijne vrucht veel reiner

worden. Naar mate de leer van den godsdienst in

onze begrippen meer zuiver wordt, naar mate zich

onder ons de helderfte gevoelens van God, als een

Herv. V. C bo-
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na C. G boven aMes , en buiten alles , beftaand Wezen , ver-

Jaar 155a fpreiden, naar mate de overtuigendfte denkbeelden

,
van eene onflerfelijkheid der ziel in ons hart dieper

val kriigen, naar mate de meest vertroostende waar-

heden aangaande des Heilands leven , lijden , fterven ,

opftanding en hemelvaart onzen geest opbeuren , naar

mate zijne alleruitmuntendfle lesfen , zijne heilzame

bevelen , zijne heerlijke beloften in hare kracht op

ons werken , naar die male moet ook onze zedelijke

toeftand beter geregeld werden. Waardoor immers

kan die anders geregeld worden , dan door de begrip-

pen , die wij ons maken van Gods heilige natuur en

van onze eigen beftemming? kan die anders geregeld

worden , dan door de denkbeelden , welke wij ons

vormen van onze voorregten, van onze verpligtin-

gen , anders dan door onze gevoelens van braafheid

en deugd, anders dan door onze uitzigten en ver-

wachtingen ?

Dus hebben de wijze Hervormers der Christelijke

Kerk er in de zestiende eeuw over gedacht. Zij

hielden er zich van overreed, dat de godsdienst,

zoo als die ten hunnen tijde was, geheel niet meer

beantwoordde aan het hooge doel, waartoe deszelfs

hemelfche Infteiler, op de aarde gekomen, om het

menschdom te verbeteren , dien in de harten van

duizenden geplant had. Zij hadden bij ondervinding

geleerd, dat de oefeningen van dezen godsdienst,

die langzamerhand geheel zinneiyk waren geworden,

de ware verbetering des harten meer moeijelijk maak-

ten , dan wel bevorderden , en dat zich zonder ze-

delijke verllandsverlichting , die de waarheid aan

's men-
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'smenfchen binnenfle heiligt, geene echte godzalig na C. O,

heid plaatfen kan. Met welk eene kracht van over- J^"^'552.
. . , ,

,

. , , , n tot 1700.
tuiging hebben zij het naauvve verband tusfchen ge- .

loof en deugd aangewezen ! met welk eene kracht

den menfchen ingefcherpt , dat niemand , zonder ge-

heiligd te zijn, in Gods gemeenfchap zich gelukkig

kan fchatten , met welk eene kracht er op aan-

gedrongen , dat om het hooge doel van den

godsdienst dénmaal te bereiken, één der zeker-

fte middelen de ijver moet zijn in goede daden

en werken

!

Ook de wijze van kerkbefluur, welke de Hervor-

mers invoerden , gaf er baarblijkelijke bewijzen van

,

hoe zij het opzet hadden, om de Christenen van

hunne gemeenfchap niet alleen verftandiger, maar

ook beter te doen worden. In alle Proteftantfche

genootfchappen werdeene, binnen hare juiste perken

begrensde, kerktucht ingevoerd. Bij allen werd wel

dezelve niet even flreng beoefend, maar toch zoo

beftuurd, dat zij niet nalaten konde , eene gewensch*

te uitwerking op het verbeteren der zeden te heb-

ben. By de Lutherfchen was zij het flapst, om dat

de ftaatkundige betrekking , waarin derzelver gemeen-

fchap ftond, geene te fterke maatregelen te dezen

aanzien toeliet. Heel anders was het bij de Her-

vormden. zwiNGLiüS meende, dat de onzedelijk-

heid der Christenen van zijne gemeenfchap alleen

door de burgerlijke Overheid moest geftraft worden,

en de zedelooze dan ook genoeg, ten voorbeelde

van anderen, geftraft werd. Maar kalvyn was van

een tegenovergefteld begrip, volgens het welke de

C 2 Kerk
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na. C. G Kerk van den Staat was gefcheiden. Ook het gelakte
Jaari552

j^^^ ^g Overheid van Geneve ter bevordering van
'tot 17 o, °

— zijne oogmerken over te halen. Hij rigtte, met des-

zelfs volkomen bewilliging, ten jare 1541, een kon-

fiflorie op, aan hetwelk niet alleen de zorg over

kerkelijke zaken ware aanvertrouwd, maar hetwelk

tevens een zedelijk geregtshof wierd. Hetzelve be-

ftond niet alleen uit eenige kerkelijke perfonen, maar

ook uit een de helft grooter getal medeleden van

den Senaat, en had eenen Syndicus tot Voorzitter,

De wetten, in dit geregtshof gehandhaafd, waren

vrij llreng. Al wie de godsdienftige vergaderingen

,

uit verachting verzuimde, werd drie onderfcheiden

reizen daarover onderhouden , en wanneer zulks te

vergeefs was , van het Heilig Avondmaal geweerd,

Eene dergelijke tuchtiging trof ook dezulken , welke

zich aan grove misflappen hadden fchuldig gemaakt,

evenwel flechts voor eenen tijd, tot dat zij zich

voor God verootmoedigd hadden. Uit de Konfido-

rie werden wijders ernftige vermaningen afgevaar-

digd tegen alles , wat zedebederfelijk was , of er

flechts den fchijn van had. Deze ftrenge tuchtrege-

len werden van de Genevers overgenomen door de

Franfche Hervormden. Ook hier in de Nederlanden

zag men dezelven gevolgd. Zedelijke ftrengheid was

een der hoofdtrekken van het karakter der Hervorm-

den, die KALVijNS grondbegrippen, nopens het

kerkbeftuur, volgden. Zij waren uit den aard, meer

dan de Lutherfchen, vijanden van wulpschheid en

weelde; en hunne levenswijze was doorgaans zeer

naauwgezet, beantwoordende aan de vooifchriften

van
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van het Evangelie, dat door de zuiverfte drijfvecren na C. G.

hen ter beoefening der zedelijke pllgten in bewe- I^^^'SS»»

ging bragt. . ,

Nog ftrenger was de kerktucht der Doopsgezin-

den. Wanneer een lidmaat der gemeente gezondigd,

en de Kerkenraad daarvan overtuigende kennis had

gekregen, volgde, zonder de minfte verfchooning, de

ban. De broederlijke gemeenfchap werd den zon-

daar ontzegd , en hij van de gemeente afgefnedcn.

De ban duurde tot zoo lang de vooröordeelde zich

oogenfchijnlijk gebeterd had. Op het getuigenis van

eenige broederen, die zijne bekeering hadden gade-

geflagen, werd hij in de gemeente weder openlijk

aangenomen. Het gevolg van den ban was eene

volflrekte affnijding van allen omgang met den bui-

tengeQotenen , zelfs tusfchen perfonen , die door de

naauwfte banden des bloeds aan eikanderen verknocht

waren. Ja, wanneer van twee getrouwde peifonen

één van beiden gebannen werd , wilde men , dat- de

andere geene de minde gemeenfchap met zijnen of

haren echtgenoot zoude houden , voor dat deze

met de gemeente verzoend ware. De Doops-

gezinden hadden deze kerktucht overgenomen van

hunne voorouders de /llhigenzen , Waldenze.n^ Mo'

ravié'rs, enz., uit welker gemeenfchup zij herkom-

ftig waren, en van welken luther éénmaal het

getuigenis jflegde, dat zij, in de godsdienftige zorg

voor zedelijkheid en deugd , de gezindte , welke hij

gedicht had , verre overtroffen. Alle deze Christe-

nen waren zeer beminnelijke menfchen van een naauw-

^ezet geweten, opregt van hart, braaf van gedrag,

C 3 een-
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na C. G. eenvoudig in den wandel , en in zedelijkheid boven
Jaari55T. anderen uitmuntende. Op hunne uitwendiffe daden
tot 1700. ,

, , . ,

„ ag het kenmerk eener inwenaige godzaligheid. Bij

geene Proteftantfche geraeenfchap heeft de Christe-

lijke Godsdienst meer kracht getoond ter verbetering

der zeden , dan bij de Waldenzen , Moravi'érs en

Doopsgezinden, En deze achtenswaardige Christe-

nen heeft men in vroeger tijden gelijk durven (lel-

len met , of voor afilammelingen gehouden van de

zedelooze Wederdoopers , die zich door hunne muit-

zucht tegen deugd en pligt den edelen naam van

Christenen volflrekt hadden onwaardig gemaakt!

En welken invloed had de Pfoteflantrche Godsdienst

bij de Socinianen ter verbetering van de zeden op

het hart en den wandel? eenen voortrefFelijken in-

vloed. Hunne kerktucht vooreerst beftond in een

allerftrengst onderzoek van het geweten. Elk moest

belijdenis doen van zijne fouten
, gebreken , overtre-

dingen en zonden. Deze befiidenis gefchiedde open-

lijk in de gemeenfchap der Broederen, bij de voor-

bereiding tot het Avondmaal, Het ftond elk vrij,

den anderen, wanneer hij iets verbergen wilde, daar

over te ondervragen , en hem te beftraffen. Nie-

mand mogt zich daarvan onttrekken, of over de

beftraffingen ziin ongenoegen aan den dag leggen.

De leeraar inzonderheid beftrafte een' iegelijk zoo

over zijne tekortkomingen , als over zijne verborgene

en openbare zonden , welken hij zich niet fcbaamde

te beliiden , of welke hem van anderen onder het

oog werden gebragt. Die beledigd waren , of ande-

ren beledigd hadden, werden met hunne vijanden

ver-
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verzoend , en tot aflegging van alle vvederzijdfche tia C. G.

bitterheid niet flechts opgewekt - maar verpligt, J^anssa»

Wanneer er openbare ergernisfen door dezen of ge- ,

nen aan de gemeente gegeven waren , werden zij

van de avondmaalstafel geweerd. Deze kerktucht

werd eerst gehouden afzonderlijk onder de broeders,

en daarna afzonderlijk onder de zusters ; omtrent de-

zen echter zoo , dat zij geene vrijheid hadden , om
eikanderen te vermanen en te beftrafFen, maar zulks

aan den leeraar geheel moesten overlaten. Die vrij-

heid werd alleen den broederen vergund. Voor het

overige was het zedelijk karakter der Socinianen zeer

loffelijk. Hun omgang en wandel wordt gezegd zon-

der opfpraak geweest te zijn; hunne levenswijze def-

tig en eerbaar. Dobbel- en kaartfpel was in hun

oog verfoeijelijk ; de dans en dronkenfchap , naar

hun begrip , zonden , die met den ban ftrengelijk ge«

ftrafc moesten worden. Afkeerig van weelde en

pracht, waren zij matig in fpijze en drank, en riem-

mig in hunne kleeding. Zij blonken uit, getuigt

VENEMA , in het beoefenen van allerlei pligten (*>—
Ook de Roomschgezinden ? dezen door het voorbeeld

der Proteftanten tot naijver opgewekt, hebben langs

onderfcheiden wegen hun best gedaan , om den ze-

delijken toefiand van hunne kerkgemeenfchap, in al-

len deele te verbeteren. Het beleggen van de kerk-

ver-

(*) Zie scHRöCKHS a. w. III Deel, B!adz. 8i-85.

en ijPEij's KerkeL Qefchiedenh van de achttiende eeitw^

IX. Heel bl. 6S-71. waar de oorfpronkelijke woorden

van VENEMA gelezen worden; en 123-J24.

C4
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na C. G. vergadering te Trente had mede zulk een einde, gc-

Jaari552 jjm •-
}^jgp ^qq^ jj^ „i^er ^jan ééne bijzonderheid

tot 1 700. -" -*

•'

r, gezien hebben. En is dit oogmerk toen wel niet

naar den wensch der braven geheel, het is altoos

gedeeltelijk tot hun genoegen bereikt geworden.

Schets Even merkbaar was de weldadige invloed van de
van den

\^^^^^JQ^[xm^g (jer Kerke op den Haat der geleerdheid

,

geleerd der wetenfchappen en der kunsten. Toen in de mid-

heid enz. deleeuwen de godsdienst bloot zinnelijk was, kwijnde

de geleerdheid ;
geene wetenfchap werd met fmaak

beoefend; over alle de wetenfchappen lag een donker

floers, waardoor geen ftraal van licht kon heendrin-

gen, om den weetgierigen heldere denkbeelden van

zaken te geven , waarbij de maatfchappij het grootfte

belang had. De betoogen lucht dier treurige tijden

werd allengs dunner en minder zwaar bewolkt; de

nevelen trokken op; en hier en daar brak een ver-

vrolijkende ftraal van glanzend licht door, dat zich

over eene menigte voorwerpen verfpreidde, welke

men nader te kennen overwaardig achtte. De lust

ter beoefening van kunsten en wetenfchappen werd

algemeener; men zag de.^vruchten dier fludie; de

een wekte den anderen tot naijver op ; de kracht

des vooroordeels tegen diep indringende geleerdheid,

die door de belangzucht van vadzige geestelijken

fteeds was levendig gehouden, werd gekrenkt; en de

werkzame vriond der letteren vond zich op zijne

roemrijke loopbaan ten fterkfte aangemoedigd door

de beloonende goedkeuring van regt eerbiedwaardige

Vorften , die of zelven wijsheid zochten , of er edel-

moedige voorftanders van waren. Wie dc;ikt hier.

niet
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niet aan maximiliaan deneerjien^ v&\^&(ieneerflen , na C. G.

HENDiiiK den achtften en frederik den wijzen? (*) ia3ri5>2,

- ^ tot i;oD.
Trotsch op de befcherming van zulke fchutsheeren, ^

verbrak ds geleerde de banden van vooringenomen-

heid, die hem tot nog toe had gekhiisterd gehou-

den aan eene menigte van wanbegrippen , maar

waarvan hij het zoo ongegronde als gebrekkige

thans inzag. En nu eerst werd hy vrij in den-

ken ; 't gene hem in het nafporen der waarheid

verkioekte ter onifluiting van wetenswaardige gehei-

men, die door de duizendjarige heiligheid der va-

deren bedekt waren geweest. Zoo kwam met de

reinheid van den fmaak, in het beoefenen van kuns-

ten en wetenfchappen , ook de zuiverheid der gods-

dienstleer aan den dag. Het eene werd door het

andere , op eene zeer zigtbare wijze , bevorderd.

Beide ging het hand aan hand , met gelijken

tred, voort. Ook het doel van beiden was één,

veradeling van den mensch. Door beoefening der

wetenfchappen werd de mensch verlicht en be-

fchaafd, en door gegronder kennis der godsdienst-

leer werd hij verlicht en verbeterd. Maar deze

veradeling van den mensch , die naar christus,

zijnen Heer, den verheven naam van Christen

draagt, deze ware veradeling van den, voor het ge-

luk der eeuwigheid beftemden, Christen, zoude die

zich onder alle fiianden uitbreiden, zoo moest ook

het middel daartoe algemeen in de hand van allen

zijn. En dit was het. De boekdrukkunst, ééne

der

O Verg. SCHRÖCKHS r. w. III Deel, Bi. 98,

Cs



49 KERKELIJKE
ra C. G. der grootfle zegeningen , die het nienschom uit de

Jaari552 goede hand van den hoogen Albefluuvder zijn
tot iToo. ^

, .

,

. , IJ
^ toegevloeid , toen nog in haren opgang , had rot

hier toe van hare beoefening geene andere vruch-

ten gezien , dan die te (lade loonden komen aan

de geestelijkheid en de hoogefcholen. Haar be-

reik llrekte toen niet verder. Maar allengs vol-

maakter geworden zijnde , was zij in ftaat , om
hare voort brengfelen onder allerlei klasfen van nien-

fchen, die nu haren bijftand ook noodig hadden,

te verfpreiden. Een aantal boeken kwamen van

tijd tot tijd in het licht
, gefchreven , zoo wel

naar de vatbaarheid, als naar de behoefte van on-

geletterden , over onderwerpen , waar van de ken-

nis voorheen flechts binnen den engen kring van

geleerden beperkt bleef. Derzelver (trekking was

algemeen ; zij liep over allerlei godsdienftige en

wetenfchappelijke onderwerpen van het grootfte

belang, ter verlichting en ter befchaving tevens van

dat gedeelte der christenheid, dat voorheen eenig-

lijk van het onderrigc zijner Leeraren afhing, die

hun niet meer mededeelden , dan men dacht , dat

zij weten moesten. Door dit allerheilzaamst mid-

del werden de gronden van opgeklaardheid en ze-

delijkheid voor de ganfche christenheid , voor men-

fchen uit alle ftanden, meer uitgelegd 5 meer bear-

beid , meer vruchtdragend en voordeelig. In die

landen , waar de Hervorming niet met kracht door-

brak, werd ter hare difemming, wel is waar, de

driikpers aan ketenen gelegd. Geen boek mogt

worden uitgegeven , dan het welk vooraf door een'

iö-
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inquifiriemeester naauwkcurigfijk onilerzocht , en na C G.

tegen de leer der Kerke niet llrijdig ware verklaard ,
!^3''ï'^52.

of bij den paufelijken Vicarius te Rome ^ of in an-
'

dere fteden bij den Bisfchop des (lichts. Dan in

Duitschland en elders ,-' waar de Hervorming vrijen

gang had , was dit geheel anders. Door eene on-

beperkte .uitgave van alleilei gedrukte fchriften

,

werd de Hervorming met kracht voortgezet en ten

fterkfte bevorderd. Immers door dezen weg werd

de gemeene man met zaken bekend , waarvan die

voorheen nooit had hooren fpreken. Op velden en

wegen werden waarheden verkondigd, welke men

te voren naauwelijks elk anderen in het oor had

durven fluisteren. Duizenden van boeken, en met

dezelven duizende nieuwe denkbeelden werden in

omloop gebragt. Het kon dus niet misfen , of met

eene meer zuivere leer van den Godsdienst moest

ook een heller licht over de wetenfchappen worden

uitgefpreid. De beoefening der wetenfchappen ,

voorheen het uitfluitend voorregt bijkans alleen van

de geestelijkheid , werd nu meer algemeen, onder

allerlei klasfen van menfchen. Aan de hoogefcho-

len , die er waren , werden mannen aangefteldin onder-

fcheiden takken van wetenfchap, mannen, uitmun-

tende in fchranderheid en geleerdheid, die den op-

kom'enden luifter der oude letterkunde meer en meer

uitbreidden. De oude letterkunde was de grondflag

van de reuzenftappen , welke men in de weten-

fchappen deed. laurens valla, rudolf agri-

COLA en cenige anderen waren voorgegaan, eras-

mus volgde hen , of liever ftreefde hen voorbij. Al-

len
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na C. G. len bleven zij in de gemeenfchap der Roomsch lia-

Jaari552,
tijoüeke jjeric. De beide eerden vonden eeen' uit-

cot 1700,
°

„ weg, om dezelve te verlaten; en de laatfte had ten-

oogmerk de kerk in de kerk te hervormen. Dit

zagen , voor het meefte gedeelte , zijne geleerde tijd»

genooten , dat niet gefchieden konde ; en deze

fcheidden zich van de kerkgemeenfchap hunnen va-

deren af, en werden in hunne nieuwe gezindte de

fakkels , waaraan de beoefenaars der onderfcheiden

wetenfchappen hun licht ontft.iken , zoo op de ou-

de, nu beter ingerigte, als op de federt dien tijd

geftichte hoogefcholen. Aanzienlijk is het getal

der hoogefcholen , die , in de Proteftantfche lan-

den', zijn gedicht geworden, en die tot even zoo

vele bewijzen ftrekken van den , met de Hervorming

gepaard gaanden, vermeerderden bloei der weten-

fchappen. Te Marburg werd eene hooge fchool

geplant in het jaar 1527 , te Laufanne in het jaar

1540, te Koningsbergen in het jaar 1544, te Jena

en te Geneve in het jaar 1558, te Straatsburg in

het jaar 1566, te Leyden in het jaar 1575, te Hehn-

flad in het jaar 1576, te Altorf in het jaar 1581,

en te Franeker in het jaar 15S5. In de eerde helft

der volgende eeuw werden er eenige nieuwen bij-

gevoegd, als te Giesfen en Groningen in het jaar

1614, te Rinteïn in het jaar 1630, te Utrecht in

het jaar 1640, te Harderwijk in het jaar 1648, te

Halle in het jaar 1694. Dit wekte ijverzucht bij de

Roomschgezinden , die ook eenige nieuwe hooge-

fcholen , te dien tijde , hebben opgerigt, als te

Dillingen in het jaar 1549, te Paderborn in het

jaar
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jaar 1592, te Sahsburg in het jaar 1621 , en te na C. G.

Tijrnau in het jaar 1636. Jaar 1552.

j j 1 T tot 1700.
Aan deze hooge fcholen werd de oude Latijnfche «_»_

en Griekfche letteri?unde met vlijt beoefend. Zij

werd als de grondflag van alle andere wetenfchap-

pen befchouwd. Van daar , dat niemand tot de

ftudie van die vvetenfchap, waaiïn hij ten dienfle

der kerk of der maatfchappij dénmnal optreden wil-

de, overging, voor en al eer hij de verëischte vor-

deringen in de Latijnfche en Griekfche letterkunde

aan eene Hooge School gemaakt had , waar dus

het eerde onderwijs aan dat op de Lager Scholen

ten naauwfte verknocht vi^as, en het eene aan het

andere floot. Men leerde de oude Letterkunde bij

ondervinding kennen in hare onöntbeerlijkheid voor

alle grondige geleerdheid , inzonderheid voor eene

grondige godgeleerdheid, melancïithon werd te

dezen aanzien de algemeene Leeriiar van Duitich-

land. Welk een luisterrijk aantal Theologanten is

er niet uit dezes voortreffelijken mans fchole voort-

gekomen, die, naar zijn voorbeeld, niet alleen den

ouden de taal afleerden , maar in hunnen geest in-

drongen, en door denzelven bezield, ook dien in

de -ftudie der vvetenfchappen overbragten , waardoor

zij een geheel rieuw jeven bekwam.

Van dien tijd af won de liefhebberij van de

ftudie der oude Letterkunde algemeen veld niet

flechts in Duitschland , maar ook in alle andere

landen van Europa^ waar men aan het herftel der

wetenfchappen met ernst dacht. Onder de uitfte-

kendfte liefhebbers van deze Iludie in Duitschlattd

mo-
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na C. ü m.\sen , bij uitzondering ,
geteld worden, joachim

Jaari552 camerarius , frederik sijlburg , georo fa-
tOt I"00.

BRICIUS, BASILIUS FABER , FREDERIK TAUBMAN

,

JANUS GRUTERUS , cü anderen. Grootbrittanni'è

droeg roem op eeneii owen , eenen buchanan ,

eenen stanleij, eenen bentleij, enz. En wie

herinnert zich liier uit ons land niet de onvergete-

lijlte namen van janus douza, justus lipsius,

JOSEF SCALIGER, DANiëL Cn NIKOLAAS HEINSIUS,

PETRUS CUN^US, GERARD JOHAN VOSSIUS , JO-

HANNES MEURSius cnz. Langzamerhand bekoelde

wel, gelijk het doorgaans zich in zulke gevallen

toedraagt, de eerde drift der ftudielievenden tot de

oude letterkunde, te meer, daar de kiefche fmaak,

welke uit het lezen van de fchriften der oude Grie-

ken ontflond, merkelijk bedorven werd door me-

nigvuldige theologifche twisten , om welke met

kracht te voeren de oude fchoolfche godgeleerdheid,

met hare barbaarfche kunsttermen weder re baat

werd genomen. Trouwens waar twist heerscht,

is onbedaardheid van geest en zin. Wie let dan

naauwkeuriglijk op zijne woorden? Het eerde denk-

beeld, dat invalt, wordt aangegrepen, om partij te

kwetzen ; onbekookt wordt hetzelve in hevigheid

daar heen geworpen; en wanneer het ter beflisfing

van het pleit flechts iets afdoet , is het al hoog

wel ; de taal , vvaarïn het wordt ingekleed , komt

geheel niet in aanmerking; indien de (lof goed is,

komt het er niet op aan, wat men van den vorm

zegt, die moge goed of flecht zijn. Niet de vorm,

maar de (lof is het eenige , dat voldingen kan.

Moest
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Moest derhalve bij het voeren van twisten de kie- na C. G.

fche fmaaiv der tegen elkaiideren opgewonden par- ]^^^'5S^»
J, col 1700.

tijen niet geheel verloren gaan ? En evenwel ble-
_

ven er hier en daar alleruimemendfte handhavers der

oude letterkunde over , die eenen zeer gezonden

fmaak behielden , maar het geluk , helaas ! niet

hadden , dien aan de meefte Theolognnten mede te

deelen, om dat dezen er afkeerig van waren. De

gouden eeuw , vvaarïn hunne voorgangers dit met

vrucht hadden kunnen doen , was voorbij. Zoodani-

ge groote mannen , bii voorbeeld , in ons land , wa-

ren toen nog de gronoviussen, de greviussen en

anderen. Welke beroemde beoefenaars der oude let-

terkunde zij ook waren, zij flonden bijkans alleen;

hunne lesfen werden weinig bezocht , weinig ten min-

fle behartigd. Het gevoel voor het fchoone der Griek-

fche en Latijnfche taal was fchier geheel verdoofd.

Gelijken gang had de (ludie der oude letterkunde

in ItrJië , waar zij met zulk een' ijver beoefend

werd, reeds lang voor het tijdperk der gefchiede-

nisfen, dat thans ons onledig houdt. In de zestiende

eeuw biociden nog vele geleerden , die te dezen op-

zigte eenen onfterfelijken roem verworven hebben,

als PETRUS VICTORIUS, MARKUS ANTONIUS MA-

JORAGIUS, PAULUS MANUTIUS , ALDUS MANÜTIUS,

KAREL SIGONIUS, MARKUS ANTONIUS MURETUS,

en anderen ; maar in de zeventiende eeuw was het

getal aanmerkelijk geringer , en het aanzienlijk ge-

flacht van deze uitmuntende letterkundigen was zoo

goed als uitgeftorven.

In Frankrijk bewonderde men als geleerde uit-

leg-
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na C. G leggers van de klasfifche fchriften der oude Griekefl
Jaari552

gjj Romeinen adrianus turnebus , dionysius
tot i;o:. '

, LAMBINüS , HENRICUS STEPHANUS , ISAÜCUS CA-

SAUBONUS, CLAUDIUS SALMASIUS, PETRUS DANlëL

HuëTius , /EGiDius MENAGE, en meer anderen.

Hoe nuttig de ftudie der oude letterkunde is voor

den Historiefchrljver , toonden deszelfs voortbrengfe-

len , (taande het begin van dit tijdperk. De eerften

,

die zich in de gefchiedkunde eenen onfterfeiijken

naam verworven, waren ^neas sylvius, sabelli-

cus, BONFiNius, en meer anderen, die in het mid-

den der vijftiende eeuw leefden, en reeds hunne ge-

fchriften naar de modellen der ouden vervaardigden.

Voor dien tijd was er geen goed gefchiedfchrijver

bekend, ten ware men laurens valla dien naam

wilde geven , die hem trouwens te meer daarom toe-

komt, om dat hij met vrijmoedigheid de gebeurte-

nisfen in hare naaktheid het eerst waagde te ont-

zwachtelen. De zestiende eeuw leverc>e de uitne-

raendfle gefchiedfchrijvers op , welker ftijl geheel naar

dien der ouden gewijzigd was. Men denke hier aan

PETRUS BEMBUS , NICOLAUS MACHIAVEL, PAULUS

JOVIUS , FRANCISCUS GUICCIARDINI , PAULUS SAR-

pi , alle Italianen , fchrandere beoefenaars der oude

letterkunde, mannen van fijn oordeel en goeden

fmaak. Het voorbeeld der Italianen werd in Duitsch'

Jand het eerst gevolgd door melanchthon , in zij-

ne verwerking van carions bekende Kronyk, De-

zen traden weder met lof achterna matthias fla-

CIUS, MARTINUS CHEMNITIUS , DAVID CHYTR/EUS,

JOHANNES SLEIDANUS , REINERUS REINECCIUS

;
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Zwitferlatid mogt roem dragen op eenen gesner , na C. G.

Enzeland op eenen cambden; Schotland op eenen f^^^issa,
^

,

'^
tot 1700,

BucHANANj Denemarken op eenen huisfëld; Hort' <...».«•

gari'é op eenen isthlanfi; ons vaderland op eenen

DE GROOT , wiens latijnfche flijl , als het ware , ta-

ciTus herleven deed, terwijl hooft in zijne moe-

dertaal dezen Romeinfchen Schrijver met den besten

uiiflag, die nog heden van elk bewonderd wordt,

navolgde. Frankrijk nogtans komt de eer toe, den \J
uitmuntendften gefchiedfchrijver voortgebragt te heb-

ben in JAQUES AUGUST DE THou , mecst bekend

onder den naam van thuanus, die het digst van

allen, naar het algemeen oordeel van bevoegde reg»

terSj den ouden gefchiedfchrijvers is op de zijde ge-

treden.

Op de levende talen had de ftudie der oude doo-

de talen geen' minder gelukkigen invloed. Italit

ging te dezen aanzien voor. Hier maakte zich tas-

so beroemd door zijne Gierufaleme Liberata^ en

zijnen Amintas. Door dezen , en naar het voor-

beeld van dezen werd door anderen de Italiaanfche

taal in dicht en ondicht zeer verbeterd. Spanje

fcheen te willen wedijveren met Italië. Aldaar ftak

de Kastiliaanfche dichtkunst het hoofd op. Eeti

zeer gelukkige navolger der ouden was diego de
MENDOZA. Vormers van den fmaak zoo wel, als

verbeteraars der tale in Spanje waren boven allen

FRANS QUEVEDO eU MICHAeL DE CERVANTES SAA'

VEüRA. Niet ZOO fpoedig ging het met de hervorming

van de onbefchaafde moedertale der Franfchen. marot
en BEZA waren de eerden, die er met een tamelijk

Herv, V. D goed
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na C. G, goed gevolg de hand aanlegden. Hen overtroffen row-
Jaari552. g^j,^ bialherbe, regnier , enz. De beste voor-
tot 1700, ' ' '

I gangers in het verbeteren der taal, naar goede fpraak-

kundige regelen, waren vaugelas en d'ablancourt.

Eindelijk verdient wel den meesten lof in dezen de

Franfche Akademie, door den Kardinaal richelieu,

ten jare 1635 gefticht, als welke de taal geheel be-

fchaafd heeft. In Engeland ^ waar de taal nog zeer

ruw was. Honden twee dichters op, die haar be»

fchaafden, spencer en shakespear. Onder de Duit-

fchers was de eerfte hervormer der kerke ook de eerfte

hervormer der tale. luthers Bijbelvertaling is, den

tijd , waarin zij vervaardigd is geworden , in aanmer-

king genomen , een meesterftuk van zuivere , edele

,

krachtige, welluidende taal. Hij had de taal volko-

men in de magt , als haar door en door kennende ; hij

vormde haar naar zijn eigen inzigt, naar zijn eige»

gevoel , naar zijn eigen gehoor. Die zelfiie oorfpron-

kelijkheid heerscht ook in zijne overige duitfche ge*

fchriften. In zijne voetftappen tredende volgde hem

zijn leerling johannes agricola , wiens gevormde

ftijl velen ten voorbeelde was, tot dat de onfter-

felijke marten opitz opllond, die aan de tale

eene kracht gaf, hoedanig eene zij nooit gehad

had. Aan de grammatikale vorming der tale werk-

ten vervolgens niet ongelukkiglijk johan bödeker.

en KASPAR voN STIELER. Meer bijzonder verhief

zich, in dit opzigt, boven anderen, de geleerde

jusTus GEORGius scHOTTELius. Aan een voorbeeld

van zuiveren duitfchen ftijl bleef er echter gebrek , tot

dat in het laatst van de zeventiende sèuw de Baron

FRE*
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FREDERIK LODEWijK RUDOLF zijnc Satyre» in het na C. O.

licht gaf. — In ons vaderland heefc men, seliik
^'"^5^*'

. , „ ' ^ •• tot i;o».
bekend is, te dezen aanzien, de grootite verphgting -

aan filips van marnix , aan coornhert , aan

spiRGHEL , maar voornamelijk aan den nooit genoeg

geroemden hooft , bij wien wij den grooten van

DEN VONDEL voegen mogeii.

Met de opgeklaardheid van denken ging in dit Schets

tijdperlc ook een helder licht op over die voortrefFe-
^^^^^ ^^"

lijke vvetenfchap, die, daar zij het verftand fcherpt, wijsgeer-

mede ter bevordering van alle overige wetenfchappen ,
^^*

met welke zij in een naauw verband (laat , de

hand leent , namelijk de wijsbegeerte, luther
fcheen in het eerst wel geen voorftander van dezel-

ve te zijn. Het misbruik , dat men van haar , federt

zoo vele eeuwen , gemaakt had , ter vervalfching der

godgeleerdheid , deed hem , al te driftig van aard ,

in een uiterfte vallen, geheel overgefteld tegen dat

der Theologanten , met welken hij zich in denk- en

leerwijze niet langer verëenigen konde. Doch zijn

vriend melanchthon , een man, zoo onpartijdig,

als oordeelkundig , die met meer bezadigdheid de

takken der ftudie van zijnen tijd overzag, plaatste

de wijsbegeerte van aristoteles , die toen alge-

meen voor de voortrefFelijkfte van den ouden

tijd gehouden werd , inzonderheid de redeneerkun-

de (of logica) in een veel zuiverder licht, dan

men haar in de laatst verloopene eeuwen gekend

had , en maakte haar , zoo door eigen nadenken ,

als door praktifche toepasfing, voor de Godge-

leerdheid van nut. luther, hier van overtuigd,

D 2 trok
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ra. C. G. trok zijne voormalige verklaringen tegen de wij^-*

Jaari552 g^Qj^Q (g j^g ^ gn moedigde zijne volgers aan tot

t het beoefenen van dezelve. Schoon wel melanch-

THON niet die doordringende fcherpte van geest be-

zat , die hem den naam van een* oorfpronkelijk

denkenden wijsgeer kende geven , opende hij echter

,

door zijne vergelijking van de Aristotelifche vvijs-

geerte met die van plato , zeno en andere ouden ^

den weg voor eene Eklektifche wijsgeerte, die trou-

wens den toen vrij denkenden Theologant het best

te ftade konde komen. Hadde men haar toen

maar ingevoerd! Doch men bleef, bij de Proteflan-

ten , ftaan , waar melanchthon ftond. Ware

Eklektifche wijsgeeren traden, op 'sgrooten mans

gegeven wenk , in de Proteftantfche Kerk eerst in

later tijden te voorfchijn. De wijsgeerte van aris-

TOTELES , hoewel gezuiverd van de averregtfche

verklaringen der Scholastieken , die haar tot een

werktuig van onnutte twisten over zotte vragen

gemaakt hadden , kreeg echter op alle de Hooge

Scholen der Proteflanten algemeenen ingang. On-

der hare bevorderaars waren simonius te Leipzig y

SCHEGK te Tubiijgen, soner te Ahorf^ martini

te Wittenherg ^ martini te Heïmfl'ddt, De opzie-

ners der Hooge Scholen gaven zelfs uitdrukkelijk

bevel aan de Hoogleeraren , om over de boeken

van aristoteles hunne voorlezingen te houden.

Onder anderen gaf de Keurvorst august ten jare

1576 zoodanig een bevel aan de Leeraren der

Hooge School van Leipzig en IVittenherg. En
te Ceneye beQoten die Hoogleeraars zelven van

de
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^e grondbegiiifelen van aristoteles in geenen dee- na C. (?.

ie af ie wiiken r*). Il7l%'.
Bij de Roomsch katholieken bleef in het eerst .

nog de wijsgeene van aristoteles, zoo als zij

door de Sclr^lastieken bedorven was , de fc^ering

en inflag d«r Godgeleerdheid, Met haar ftond of

viel het Godgeleerd rtelfel, eenmaal door de Kerlc

aangenomen, gewettigd en bekrachtigd. Dus dach-
,

ten er inzonderheid de Jefuiten over, eenigen hun-

ner uitgezonderd, als daar waren suarez en toledo

in Spanje en hunne broeders te Coimbra in Portugal,

De fteikfte Antagonist van de Scholastieke wijs-

geerte , onder de Roomfchen , was melchior ca-

Nus , een Spaanfche Dominikaan , die dezelve ten

Eiinfte , zoo veel hij mogt , zocht te ontheffen

van de algemeen heerfchende misbruiken , die

er van haar gemaakt werden. Onder de geleer-

den, die geene geestelijken waren, verklaarden zich

tegen de wijsgeerre van aristoteles allerkrach-

tigSt POMPONATIUS , VICTORINUS , MAJOR AGIUS ,

zarabella en anderen. Door eene vlijtige beoefe-

ning van de (ludie der ouden voorrgeholpen op den

weg der wijsheid, kon het niet wel anders, of zij

moesten niet alleen de barbaarfche philofophie der

Scholastiken verwerpen , maar ook de menigvuldige

gebreken in de wijsgeerte van aristoteles , zelfs

zoo als zij onvervalscht in deszelfs fchriften ge-

vonden ontdekken. Uit de fcholrn van dezen kwam
dndelijk , tegen het midden der zestiende eeuw,

voor

(*) Verg. scHRöCKHS a. w. III. bl. 127, 118,

D3
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luic. G. voor den dag pierre de la RAr.iéE, doorgaans
Jaari552,

^^j^^yg geheeten, een man met een rest philofo-

- phisch hoofd , die uit eigen oogen zag , maar te

driftig in liet hervormen der oude wijsgeerte, zich

een aantal hevige vijanden op den hals haalde, van

welken één, met name charpentier, hem, in den

verfchrikkelijken Bartholomeusnacht, ten jare 1572,

den dood berokkende. Schoon hij de betere gronden

zijner wijsgeerte uit de fchriften van plato gehaald

had, was evenwel het ftelfel zijner wijsgeerte een

daarop voltrokken oorfpronkelijk geftlcht , waar van

fommige bouwftofFen met melanchthons gezuiverde

begrippen vele overeenkomst hadden. In Frankrijk

werd deze nieuwe wijsgeerte van rarius zeer fterk

aangeprezen door deszelfs vriend tal.^us. Meer

verdedigers vond zij in Duitschland; als daar waren

FREiG, FABRicius , CRAMER CU anderen. Alge-

meen evenwel was het vooroordeel tegen deze wijs-

geerte. De Roomfchen meenden , dat zij het Protes-

tantisme bemantelde ; de Lutherfchen vreesden , dat zij

het Kalvinisme te zeer begunftigde. Minder opgangs

maakte nogtans jordanus brunüs , die wel een diep-

zinnig wijsgeer was , maar uit hoofde zoo van zijne

algtmeene twijfelzucht, als van de hem aangeiijgde

pantheïstifche gevoelens allen tegen zich had, zoe-

kende hii, gelijk schröckh fchrijft (*) , het ato-

mistifche fyfiema van epicürüs te vereenigen met

het ftelfel van pythagoras , aangaande de emanatie.

Ten aanzien van de Godheid dienden de wijsgeeren

toch

() In he; a. w. III. Deel Bladz. 138.
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toch te zorgen , dat zij den menfchen zuivere begrippen na C. G.

deden vormen. Maar in dit gewigtig ftuk ziet men, r''"^^'^-^*»
' rot 1700,

dat vele wijsgeeren in de volde kracht van het woord -

gedroomd hebben, brunus werd, om zijne gevoe*

lens, in het jaar 1600, te Rome^ door de Inquilitie,

ter dood veroordeeld, en openlijk verbrand.

Lipsiüs lïi dit Nederlanden en gataker in Engeland

zochten de oude wijsgeerte der Sto'icynen in te voe-

ren; maar hunne onderneming werd niet met den ge-

wenschten uitdag bekroond. Meer opgangs maakte

in Engeland de beroemde frans baco. Baron van

Verulam y die, de wijsbegeerte van auistoteles

niet genoepzaam vindende, zijnen tijdgenooten den

verkeerden weg, welken zij volgden, onder het oog

bragt. Namelijk dezen zochten de waarheid na te

vorfchen door fchoolmatige befpiegelingen , aan de

ondervinding geen gewigt van waardije wiilende ge-

hangen hebben, baco daarentegen meende , dat de

ondervinding in de wijsgeerte de veiligfte gids ware.

Diepzinnigheid en ervaring waren, zijns achtens, de

gronden der ware wijsgeerte. De overnatuilrkunde

of metaphyfica was, bij baco, de Teleologie^ welke

de oogmerken van de krachten en derzelver werkin-

gen onderzoekt (*). Het ontbrak baco , ongeluk-

kiglijk ! aan duidelijkheid. Hadde die in zijne fchrif-

ten meer geheerscht, zij zouden met meer vrucht

gelezen zijn, en hij welh'gt den toon boven eenen

Franfchen wijsgeer hebben gegeven, die, door zijn

voor-

(*) Gemeenlijk is zij anders de Ontologie, de Pfycho-

logie, de Kosmologie en de natuurlijke ïbeologie,

D4
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na C. G voorbeeld aangemoedigd , na hem zich allerberoemdst
jaari552

^^ggj worden. Deze was RENé des cartes, meest
tot 1700 '

r-
bekend onder den naam van renatus cartesius,

een edelman uit Touraine^ waar hij in het jaar 1596

te la Haye geboren werd. In de fcholen der Jefui-

ten opgevoed, had hij vele , uitgebreide, kundighe-

den; alleen in zijne eigen oogen was hij onkundig;

alles ten minde, waarvan hii kennis had, achtte hij

onzeker en vlot. Dobberende in eene zee van twij-

felingen, wierp hij alle boeken van zich, en gaf

zich over aan eigen nadenken. Alleen de wiskun-

de, als volkomen zeker, had en behield bij hem eene

wezenlijke waarde. Na eenigen tijd, onder Prins

MAURITS , in den oorlog , zijn fortuin beproefd te

hebben, vestigde hij zich in Holland^ waar hij ge-

rustelijk dacht te kunnen philoC)pheren; gelijk hij

dan ook daar zijne meeste wijsgeerige fchriften heeft

uitgegeven. Dezelven bezorgden hem zulkeii roem,

dat hem de Zweedfche Koningin christina aan haar

hof ontbood, om door eigen omgang met hem eene

naaiiwkeurige kennis van zijne door haar reeds be-

wonderde philofophie te bekomen. Hij volgde hare

uitnoodigifig op ten jare 1649, doch leefde er zeer

kort; hij overleed te Stokholm in het jaar 1650. Aan

alle waarheid eens in zijn leven te moeten twijfelen was

het punt, waarvan hij, in zijne philofophifche navor-

fchingen, uitging, hierin navolgende den zoo ftraks

genoemden brunus , en dien daarin verbeterende.

Zijn philofophisch fteifel ten minfte was gansch an-

ders, veel zuiverder, veel gegronder, ter vermijding

van dwaling veel krachtiger, ter nafporing der waar-

heid
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heid veel zekerder, en dus ter regte beoefening der aa C. <?.'

vvetenfchappen veel vruchtbaarder. Het wezen van ^'''"'552.

tot 1700.
den geest was bij hem gedachte, dat van het lig- -

chaam uitbreiding. De veiëeniging van den geest

met het ligchaam veiklaarde hij door een lïelfel

van bijftand (adfifienti<e) ^ volgens het welk ééner-

lei graad van beweging in het ligchaam blijft , wel-

ke den geest wel niet veranderen , maar toch aan

denzelven zijne rigting geven kan. De oorzaak van

alle beweging is God, die in den beginne de ftof

met de beweging gefchapen heeft. Schoon men aan

alle waarheid twijfelt , kan men echter daaraan niet

twijfelen, dat men is, juist daarom, dewijl men

twijfelt. De eerfle waarheid is dus, ik denk^ der-

halve ben ik. Naardien wij denken, maar aan de

gedachte geene uitgebreidheid vinden, zoo weten

wij , dat er een geest in ons is. In de gedachten

van den geest vinden wij een dcnkbeel.i van een al-

lervolmaakst wezen , het welk ook noodzakelijk -* s-

zelfs werkelijk zijn in zich bednit. Dierhalve moet

ook een zoodanig allervolmaakst wezen noodzakelijk

zijn , dat ons dit begrip heeft ingedrukt. Bij ge»

volg, daar is een God (*). Dewijl God oneindig

is, zoo kan men zijn oogmerk niet weten, en dus

in de betrachting van de natuur niet zien op de

eindoorzaken der dingen. Jammer is het, dat hij

vele deelen van zijn ftelfel niet zoo naauwkeurig ont-

wik-

(*) Dit is het "erraaarde bewijs voor het benann der

Godheid , dat men in de fcholen het bewijs van voren

(ji priori) noemt; doch het welk lang voor descai-

D 5 TES
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»a C. G. wikkeld heeft, als het wel behoorde. Met dat at

Jaari552.
jjjyfj j^y^ ^jg vvijsgeer, eeti man van zeer groote

, verdienden, die aan anderen een navolgenswaardig

voorbeeld heeft gegeven, niet alleen door zijn dui-

delijk denken en voordragen , maar ook door het

toetfen zijner kennis aan verfcheidene gewigtige grond-

ftellingen, het gene de belangrijkfte ontdekkingen

aan het licht heeft doen komen.

Een ander wederftander van aristoteles , maar

ook van DESCARTES tcvens was petrus gassen-

Düs, of, gelijk hij eigenlijk heette, pierre gassen-

Di, me de een zeer geleerde Franschman , overleden in

het jaar 1655. Aan descartes maakte hij gewig-

tige tegenwerpingen, die men wil, dat door dezen

nooit grondig wederlegd zijn geworden. Onder de

ouden geviel hem het best epicurus, wiens ftelfd

hij veel zuiverder verklaarde, dan federt vele eeu-

wen gefchied was; altans hij meende zulks gedaan

te hebben, fchoon anderen het daar voor houden,

dat de Griekfche Wijsgeer zelf er zich niet in ge-

kend zoude hebben. Onder de nieuwe Philofo*

phen maakte hij veel werks van baco , met

wien hij , meer dan anderen , van de ondervinding

uitging, om zich zoo in de hoogte te heffen. Wei-

nige aanhangers heeft hij gehad , maar velen heb-

ben van zijne onderzoekingen groot nut getrokken.

On-

TES door ANSELMUS gebruikt is; en het welk, wanneer

het regt wordt voorgefteld, wel niet vele, maar toch mis-

fchien eenige kracht heeft, ten minfte ter bevestiging van

andere bewijzen kan gebruikt worden.
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Onder de volgers van epicurus mag insgelijks aa C. G;

geteld worden de vermaarde thomas hobbes, die i^^'^^^'^'
**

tot 1700,
gebloeid heeft in het eerfte gedeelte der zeventiende __.

,

eeuw, zijnde overleden ten jare 1679, in den ou-

derdom van een en negentig jaren. Ook deze is

dus geenszins een verdediger des ftelfels van des-

CARTES geweest. Merkwaardig waren zijne wijs-

geerige gedachten van God. Hij noemt God een

ligchaara , om dat al wat beftaat ligchameliik is.

Hieruit heeft men opgemaakt, dat, volgens zijn ge-

voelen, de ganfche wereld God is, of dai God een

van de wereld afgezonderd ligchaam is. burnet,

cuDWORTH en anderen hebben, om die reden,

HOBBES van Atheïsterij befchuldigd; maar te onregt.

Alleen hadden zij hem misfchien voor een' Pantheïst

kunnen aanzien. Immers hoe min Atheïstisch is

zijn gevoelen „ Alle dingen hebben hunne oorza-

fcen , die aan eikanderen hangen tot God toe , die de

noodzakelijke gevolgen ziet." Men voege er bij

;

5, Dewiil er niets fchooner is , en gevolgelijk niets ,

dat meer gelukkig maakt , dan God , zoo moet men

Hem boven alles lief hebben." Hoe het dan ook

zij, het kan niet wel anders zijn, of hobbes, die

God voor een ligchaam hield, heeft van hetzelve zich

niet zulk een denkbeeld gemaakt, als men gewoonlijk

van een ligchaam maakt, wijl hij voor het overige

toch niets heeft geleerd , dat zulk een ruw begrip ver-

fterken , maar integendeel alles gefteld heeft , wat het-

zelve wegnemen kan. Dan hierover in het ver-

volg nader.

Ondertusfchen w^as de wijsgeerte van hobbes evn

wei'
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M C. G. weinig, als die van alle anderen , welke v.'ij genoera^ï

Jaari552. hebben, in (laat, om de oude Ariftotelifcbe , die in
tot I700,
- de beide hoofdpartijen van de Christelijke Kerk aan

de hooge fcholen de diepfre wortelen had, uitteroei-

jen en om te werpen. Meer gekrenkt op haren ftam

zoude zij zijn geworden, hadde onze onfterfelijke

DE GROOT, met zulk eene fcherpzinnigheid , vol

fmaaks, den ganfchen omvang der wijsgeerte bear-

beid, als hij flechts van het natuurregt der volken

het eerde fyfteme heeft geleverd, in zijn onfchatbaar

werk over het regt van oorlog en vrede (de jure

helli et pacis) het welk uitkwam ten jare 1623. Ter

verdringing van aristotrles fctieen wel de Karte-

fiaanfche wijsgeerte het best gefchikt te zijn; maar

zij lag ook al onder verdenking van den weg te

openen tot het Atheïsme. Doch hoe zij dan ook

daartoe mogt misbruikt worden, zij was toch eene

voorraadfchuur voor de ware wijsgeerte. locke was

de eerde, die er zeer goede bouwftwlfen uit opgader-

de , en , in zijn boek over het menfchelijk verftand

(jie intellectu huwano)
<t
dat hij ten jare 1694 uitgaf,

als een echt eklektifche wijsgeer, met descartes

aan de eene, met gassendi aan de andere zijde,

werkte. De eerde wees hem den weg tot een

fcherpzinnig indringen in de geheimen der wijsgeer-

te, en het vormen van heldere denkbeelden. De

andere leerde hem , dat alle onze begrippen uit zin-

nehjke waarnemingen ontdonden , en derhalve de on-

dervinding de eenige bron van alle onze wljsgeerige

kenni^s. Wijders betrad hij zijn eigen fpoor , van

beide wijsgeeien, voornamelijk van den eerden zich

ver-
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terwijderende. Zijne bijzondere verdienfte beftond na C. G.

daarin, dat hij de metaphyfica, die door de fpits- Jaar 1552.

vindigheden der Scholastieken haar fchoon aanzien
' *

geheel verloren had, tot hare waarde herltelde, en

den oorfprong van onze begrippen verklaarde, aan-

toonende, hoe veel, bij het denken, op het gebruik

van woorden aankome, en hoe beperkt onze ken-

nis zij. Hij werd in Engeland de gids der wijs-

geeren, en bleef die tot op de tijden van newton.
Intusfcnen had ook de beroemde samuel puffen-

DORF , door GROTius CH HOBBES voorgelicht, ten

aanzien van het regt der natuur , zich de grootfle

verdienden verworven. Deze legde de grond-

flagen van hetzelve in de natuurlijke gezelligheid

van den mensch , welke door den godsdienst

,

als door eenen onbreekbaren band , hare fterk-

te bekomt.

Aldus had door de eklektifche wijsgeerte van zoo

vele groote mannen de oudeAriftotelifche wijsgeerte te

menigvuldige knakken gekregen, om zich voortaan

eenen langen ftand meer te beloven. Den fchranderen

CHRiSTiAAN THOMASius gelukte het dan eindelijk

ook, fiiiande de tweede helft der zeventiende eeuw,

met eene kloeke hand, haar den laatften flag toe te

brengen , zoo dat zij van den lang bezeten troon Hort-

te. Roem en dank hebbe hier bijzonderlijk voor onze

DE GROOT , die THOMASIUS het eerst de oogen opende ,

in zijn hiervoor vermeld werk over het regt van dorlog

tnvrede, thomasius, ééns de dingen nu uit hetregte

gezigtpunt befchouwende , viel geJukkiglijk op het

denkbeeld, dat alle nieuwe wijs^eeiige Itelfels met

elk-
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na C. G. eikanderen, even gelijk dat vanden ouden aristo-*

Jaari552. j^les , aan één algemeen hoofdgebrek hinkten , en

_«,._„ *
uit dien hoofde , bij het licht der wetenfchappen

,

dat niet meer, gelijk voorheen, Hechts in de don-

kere Scholen en Kloosters brandde , maar zich al-

lerwege , in dorpen en (leden , onder alle klasfen

van menfchen , die naar wijsheid haakten , verfpreid

had, nimmer, met goeden tred, eenen vasten op-

gang maken konde. Dit hoofdgebrek beftond daar-

in, dat alle die ftelfels van wijsgeerte te fijn bear-

beid en te zeer gefchikt waren alleen voor den

Akademifchen leerrtoel. Zij behoorden algemeen

bruikbare Ikifels van eene levens wijsgeerte te zijn,

bevattelijk voor menfchen in alle flanden en in alle

betrekkingen , voor geleerde en ongeleerde men-

fchen , die er geen' lust aan hadden , om eeuwig

"met eikanderen over de waarheden te twisten, maar

wijs trachtten te worden , ter hare zedelijke verbe-

tering. Zulk eene levenswijsgeerte { philofophia

vitdd^ prees hij ten fterkde aan in zijne Inleiding

tot de hofphilofophie , welke hij uitgaf in het jaar

1608. Hij was alzoo één der beste Eklektifche

wijsgeeren, die het flaaffche juk van aristoteles,

dat aan de Hoof!;e Scholen met deemoed gedragen

werd, in de grootfte verachting wist te brengen,

en hetzelve vrij algemeen ter verbetering der we-

tenfchappen te doen affchudden. Het eklektisch

vrije philofopheren , dat in Duitschland niemand

bijkans nog regt had durven doen , kreeg door zijn

voorbeeld algemeenen bijval , algemeene navolging.

Hier aan alleen had de Akademie van Halle ten

jnre
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jare 1694 hare ftichting te danken, alwaar thoma- na C. G.

sius de eerfte Hoogleeraar werd , en waarvan hij
Jot'^JJ^^

naderhand de beftuurder geweest is. ,

Hoe zeer dus thomasius, door zijne meer eenvou-

dige vvijsgeerte, die het verftand op eene gemaiskelij-

ke wijze verhelderde, een wezenlijk licht over de

meeste wetenfchappen heeft verfpreid , heeft hij

evenwel zelf geen wijsgeerig ftelfel opgetrokken,

dat de plaats van andere , vroege of later , ftelfels

vervangen konde. In het ruime veld der wijsgeerte

heeft hij veel meer afgebroken , dan opgebouwd.

Dit laatflie derhalve heeft hij overgelaten voor die

na hem kwamen. Welligt meende hij genoeg te

hebben gedaan met het vrijmoediglijk verftoren van

de vooröordeelen zijnes tijds , waarïa hij hier te

lande eenen geleerden medehelper had aan den

fcherpzinnigen pierre bayle , die daartoe het

Scepticisme te baat nam , zoo fterk, als het nog

door niemand gedreven was.

Zoo lag dan nu het ftelfel der oude philofophie,

in alle deszelfs deelen, uit en door eikanderen ter

neder, wachtende op een' man, die en kunde en

kracht genoeg had , om een ander ftelfel op te rig-

ten , dat meer met den geest des tijds overeen-

kwam , en op ftevige gronden rustte. De omftan-

digheden der zake vorderden natuurlijker wijze in

de eerfte plaats , dat er een goede voorraad van

bouwftofFen bij elk anderen verzameld werd. Hier

toe verledigde zich gottfiiied willem leibnitz,

in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het

eerst , dat hij deed , was het vergelijken van de

oude
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«aC. Goude wijsgeerte van aristoteles met die der
.{aan 552. „{(.^vyep philofophen , bijzonderlijk descartes en

, LOCKE. Voorts herlklde hij dadelijk de bovenna-

tuurkunde, die door thomasiüs uit de wijsgeerte

verbannen \vas,n!ec oogmerk om van de allergeringfte

gronditeliingen hooger op te klimmen. Te dezen

aanzien deelde hij van tijd tot tijd eene menigte

van nieuwe denkbeelden mede. Wijders verdiepte

hij zich in allerlei wijsgeerige onderzoekingen ,

waarmede de ftudie van het regt der natuur en der

volken verbeterd werd. Hij maakte aan het eene

en andere de wiskunde , waaiïn hij boven zijne

tijdgenooten uitblonk (*), regt dienstbaar. In al-

les draalde door eene groote fcherpzinnigheid , een

fpits vernuft, en een fijne fmaak. Hier kwam by,

dat hij, genoegzaam in alle wetenfchappen ervaren,

eene geleerdheid te baat had, hoedanig eene men

tot nog toe in de nieuwer wijsgeeren niet had op-

gemerkt. Biizonder beroemd is zijne Bletaphyfica

of Monaóologie ^ welke hij, in zijne Principia Phi-

lofophi(Z , ontwikkeld heeft , en hoewel zij velen

niet genoegzaam voldongen voorkomt , echter dat

nut heeft , dat zij tot den hoogen Schepper van

alles doet opklimmen , die , als de hoogst goede ,

wijze , magtige , de beste wereld , boven alle andere

mogelijke werelden , gefchapen heeft. Dit laatde

heeft hij voornamelijk regt uit een gezet, in zijne

uit-

(*) Als zoodanig heeft hij de eer van de uitvinder

te zijn van den Cakulus differentialh , die genoegzaam

in de natuur van het oneindige indringt.
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uitmuntende Esfais de Theodicée fur la honté de na C. G.

Diett ^ enz. welk werk door hem, op verzoek der laan 552.
'

^ tot I/OO.
Koningin van Pruisfen sophia charlotta , te- .

gen BAYLE*s geopperde zwarigheden over den oor-

fprong van het kwaad, opgefteld en ten jare 1710

uitgegeven werd. Ter betere verklaring van den invloed

der ziel op het ligchaam werd van leibnitz uit-

gedacht eene vooraf vast bepaalde over'éenjïemmitjg

(^harmonia prceftabilita') die een bewonderenswaar-

dig denkbeeld van de wijsheid des Scheppers ople-

verde. „ Eene ziel kenmerkt zich door eene opeen-

volging van gedachten , begeerten enz. een ligchaam

daarentegen door eene opeenvolging van bewegin-

gen. Is er nu een ligchaam , welks bewegingen

volkomen gtfchikt zijn voor de gedachten eencr

ziel, zoo komen zij in betrekking tot eikanderen,

en moet er eene beflendige overeenfiemming van

werkzaamheden plaats grijpen. God moet derhalve

zulk eene ziel en zulk een ligchaam verëenigd heb-

ben, als die toch reeds voor hunne verëeniging in

zulk eene vaste overëenftemming waren Eene

wet van zulk eene overëenftemming , naar welke

alles in de natuur ordelijk verëenigd is, doet der

wijsheid van God de hoogfte eer aan,'*

Op het voorbeeld van leibnitz raakten voorna-

melijk de Philofophen aan het oorfpronkelijk den-

ken, tevens alles onderzoekende, wat anderen voor

hen gedacht hadden , en het goede kiezende. Zul-

ke Eklektifche philofophen waren johannes fran-

ciSKus BUDDE , mcest onder den naam van bud-

DEus bekend, nikolaas hieronymus gundling,

HeRV. V. E AN-
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na C. G. ANDREAS RUDIGER, SAMUëL CHRISTIAAN HOLL"
Jaari552.

j^j^j^j^ enz. Het fcheen alzoo, dat, bij de Prote-
tot 1700,

' 5 J

ftanten, de oude Aristotelifche fchool, die nu ledig

ftond, door geene nieuVve vervangen zoude worden,

maar er eene algemeene vrijheid van philofopheren

,

die aan geene fystematifche banden liggen wiide

,

voortaan Hand zoude grijpen. Dit was ook in de

daad de wensch der Eklektifche wijsgeeren , die uit

dien hoofde zeer ingenomen werden tegen de, (Iraks

onder hen opkomende , fchool van christiaan

WOLF , Kanfelier en Hooglceraar in de wiskunde

te Hnlle , die in het laatst der zeventiende eeu'.v

gebloeid heeft. Deze geleerde wüsgeer verzamelde

de bouwfloHen van leibnitz bij elkaer , en vorm-

de er een wel zamenliangeni fystema van. Als een

waardig volgeling van leibnitz was hij tevens de

cerfte, die den flrengen raathematifchen betoogtrant

in alle deelen van de wijsgeerte zocht in te voeren,

en haar van vele onnutte fpitsvindigheden te zuive-

ren. Op verre na was hij niet die groote, alles

overziende , en door alles heen dringende geest

,

welken men in leibnitz bewonderde. Maar toch

bezat hij eene genoegzame fcherpzinnigheid , om

het gene deze zijn voorganger flukswijze bearbeid

had , met zijne eigen wijsgeerige denkbeelden ,

waaiïn dikwerf veel nieuw licht flikkerde , op eene

gevallige wijze aan elkaer te hechten, en tot één

regelmatig ftelfel te brengen, thomasius , die het

ongeletterde volk wilde leeren philofopheren, maar

de duitfche fpraak daartoe niet genoeg in zijne

magt had , gaf evenwel hiermede aan wolf ézn

wejik

,
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wenk, om te beproeven, of hem zulks beter ge- na C. G,

Jukken wilde. En wolf vormde in de daad de Iaa"55*.

duitfche fpraak voor de philofophie, met zulk een'
'

gewenschten uitflag, dat zij werklijk zoo wel rijk,

als gefchikt genoeg bleek te zijn , om de fijnfie

denkbeelden van den overnatuurkundigen in liLnne

naakte fchoonheid voor te (lellen (*). Langs de-

zen weg opende wolf en voor geleerden en voor

ongeleerden eene wijsgeerige fchool, welke de Leib-

nitzsch wolfiaanfche heet, doch eigenlijk flechts de

Leibnitzfche had behooren genoemd te worden, om
dat de wijsgeerige leer, in dezelve voorgedragen,

alleen, ten minfte grootftendeels , van leibnitz,

en de wijze , waarop zij voorgedragen werd ,

flechts van wolf was. Van daar dat ook de

meeste beroemde Wolfiaanfche wijsgeeren, ten aan-

zien van hunne denkbeelden , leibnitz vrij ge-

trouw bleven , maar in het verklaren van dezcl-

ven geene zwarigheid maakten , om van wolf , naar

vvien zij genoemd werden , aftewijken , en geen'

minder roems dan hij, verwierven, wolf had de

verklarende pf\ cholo^;ie ( Pfychologia rationalis )

tot een' zekeren trap van volmaaktheid zoeken te

brengen; maar anderen hebben die meer Empirisch

behandeld, hetwelk evenwel aan vele zwarigheden

is onderworpen gebleven. .Onder dezen muntte

wel voornamelijk uit georg bernard belfingër.

Hem volgden hierïn reinbeck , canz , ribov ,

ERNESTi, BAUMEiSTER en Ontelbare anderen. Van

's wijs-

(*) Zie scHRöcKHs a. vv. Z). 17. bl. 103,

E 2
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na C G. 'swijsgeers (laaffche volgers, die meer zijnen roem

Jaari552 verdonkerd hebben, dan alle zijne teeenftanders

,

tot i;oo ... j &

„ zwijgen WIJ.

Eenen voortrefFelijken medewerker in meer dan

één opzigt had leibnitz aan den Engelfchen

isaSk newton, doch die even weinig, als hij, een

philofophisch fystema heeft daargefteld. Zijne ver-

diende beftaat ook daarin , dat hij flechts veel

nieuw licht over de wijsgeerte verfpreid heeft, zon-

der de refultaten van het gene hij of uitgevonien

of onderzocht had , in eene geregelde orde te bren-

gen. Op het fpoor van leibnitz heeft hij de

difTerentiaal rekening met de meeste vlijt beoefend

,

en tot eenen hooger trap van volkomenheid ge-

bragt. LEIBNITZ mogt men vrij houden voor het

hoofd der phyfifche wijsgeeren , newton voor

het hoofd van de mathematifche wijsgeeren. Daarin

muntte hij boven allen uit, dat hij door de, met

vele bewijzen getoonde , aantrekking van de lig-

chamen de allerzwaarfte vragen opgelost , ook ,

bij de befchouwing van de kleuren , derzelver

oorfprong en natuur in een helder licht heeft ge-

plaatsr. Dit eene en andere heeft hem eenen zeer

grooten roem , en vele aanhangers onder de natuur-

en wiskundigen bezorgd (*).

Beide de natuur- en wiskunde, hebben, even ge-

lijk de wijsgeerte, over het geheel befchouwd, in

^
dit tijdperk grooter fchreden gedaan, dan in alle

eeu-

(*) Zie BRuciCERS Historie der wijsbegeerte III. Deel

èladz. 3(5,
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eeuwen , zamengenomen. baco van verulam was nn C. G.

de eerfte, die de natuurkunde poogde te herftellen; l^^riss».

..,..,,,, ; T. tot 1700.
en zijne vlijt had de beste gevolgen. Door hem -

voorgelicht, werkten met grooten ijver daaraan voort

in Engeland dioby , in Frankrijk gassendi, in

Duitschland sennert, in ons land de seartes.

En aan de ontdekkingen van vele geheimen der na-

tuur, door dezen gedaan, kreeg ook de Icheidkun-

de, de ontleedkunde, de werktuigkunde enz. de

grootfte verpligting, leibnitz en newton breidden

de grenzen der natuurkunde nog veel verder uit.

Voornamelijk deed de laatfte den nadenkenden aan-

fchouwer over de werkingen der natuur verbaasd

ftaan. nicolaus copernicus, Kanunnik te Frauen^

burg in Pruisfen , bragt het geheel in vergetelheid

geraakte wereJdflelfel ^ waarvan de eer der ontdek-

king toekwam aan de fchool van pythagoras, we-

der te voorfchijn. Hij plaatfte de zon in het mid-

den der wereld, waarom de planeten met onze aar-

de, als haar middenpunt, draaijende, zich bewo-

gen , en fchoon tycho de BRAHé , een Deensch

mathematicus, zich met kracht daartegen kantte,

een nieuw ftelfel verzonnen hebbende , waarin de

aarde weder hare rust kreeg, vond evenwel coper-

nicus, onder de ftarrekundigen, den meesten bijval

en aanhang. Moest hij dus hierin voor copernicuS

onderdoen, in een ander opzigt, zoo als in zijne

waarnemingen omtrent de maan en fterren , enz. won

hij aller bewondering en erkentenis, de BRAné had

het bijgeloof flechts op de hand , 't w^elk galileo

GALiLEi, die het gevoelen van copernicus met

E 3 nieu»
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na C. G. nieuwe gronden bevestigd had , door de Inquifitle

Jaari552
^g Rome, noodzaakte, deze, in hare oogen onver-

tot 17-0 ^

- dragelijke, ketterij afiezweren. Door galilei werd

ook de Tekskoop uitgevonden , een werktuig van

den uitmuntendften dienst, om aan den hemel gefta-

dig iets nieuws te ontdekken, het welk dan ook

aan onzen landgenoot christiaan huigens gele-

genheid heeft gegeven , om de planeten duidelijker

te leeren kennen. Deze was de uitvinder van de

flingeruurwerken. Een leerling van galilki, met

name torricelli, vond ten jare 1643 den Baro'

meter uit; en een HoUandfche landman kornelis

DREBBEL den Thermometer. Ook deze, zegt men,

was de eerde vervaardiger van den Mikroskoop,

Doch anderen kennen die eer toe aan zacharias

JANSEN , een' landman in Zeeland. Door dit kunst-

ftuk ontdekte de Engelfche arts willem harvey

met proefondervindelijke zekerheid, 't gene serve-

Tus, gelijk voorheen verhaald is geworden, flechts

theoretisch giste, namelijk den omloop des bloeds.

swammerdam, een Amfierdamfche Axis , floeg in het

bloed vervolgens nog meer wonderen gade. En
OTTO VAN GUERiKE, iQr -Maagdenburg ^ bereidde

de eerde luchtpomp. Men ziet uit alles , dat met de

vorderingen in de natuurkunde ook die der wiskun-

de gepaard gingen. Groote wiskundigen vond men on-

der de J'^rui'en. Evenwel descartes, leibnitz en

NEWTON muntten boven allen uit, gelijk wij reeds

gezien hebben. Voornamelijk v^exé. door hen en

hunne volgers de landmeetkuuue van eüclides her-

(leid, verbeterd, verduidelijkt, vermeerderd. Bij-

zon-
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zondere verdienflie had ten aanzien der wiskunde aa C. G.

TOHAN KEPLER, die iH dc eerftc helft der zeven- i^^'"'55a»
*' '

tot 1700,
tiende eeuw geleefd heeft. Deze was de eerlte, die ,

de wetten heeft ontdekt , naar welke zich de herael-

iche ligchamen bewegen, de baan, langs welke de

planeten loopen, heefc aangewezen, en de regte wij-

ze, om zonsverduisteringen te berekenen, geleerd

heeft. En welk een* roem verwierf francüis vie-

TE, een Fransch geleerde? Deze vermaarde wis-

kundige bragt de leer der oplosfing veel verder,

dan dezelve ooit geweest was. In het oplosfen van

voordellen (prohlema's) bediende hij zich van let-

ters, in plaats van cijfergetallen. Hij maakte de

meetkunde gemakkelijker , en beter gefchikt voor

zamengertelde berekeningen.

ISiiet weinig voordeels trok van de natuur- en wis-

kunde de artfcnijkunde , die tot in dit tijdperk zeer

verwaarloosd was, of liever, uit hoofde van gebrek

aan natuurkunde, niet naar behooren had kunnen

beoefend worden. De ontleedkunde deed reuzen-

flappen , ftijgende in eens de hoogten , welke het

bijgeloof, dat de lijken als te heilig befchouwde,

om er waarnemingen op te maken , tegen haar had

opgeworpen, te boven, zelfs in de Roomschkatho-

lieke landen, als te Pavia, onder de wdbedreven

hand van jakobus berengarius, a^n-dreas vesa-

LiüS, lijfarts van karel den vijfden en filips den

tweeden^ bartholomeus eustachiüs te Rome, en

GABRiEL FALLOPius te Padua.

Ook de artfenijmenger , de chemist en kruidkenner

maakten in hunne kunst vorderingen , die der lijdende

E 4 racnsch-
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na C. G, menschheid van het grootdie nut waren, theophras
Jaari552.

^^jj. paracelsus, een Zwitfer, en tohan baptis-
toc 1700. ' 7 J

, TA VAN HELMOND ,
gcbooFtig vao Brusfel , bragten

eenen geweldigen flag toe aan de oude Galeenfche

geneeswijze, door de toepasfing van de verbeterde

Chemie op de artfenijkunde. Zij waren de eerften

ook, die proeven gaven, dat het vergift, wel be-

reid , in eene zekere mate , dikwerf het bestwerkende

geneesmiddel is. Naderhand werd de Chemie on-

gelijk veel zuiverder bearbeid in Duitschland door

NEUMANN, in Frankrijk door macquer, en in ons

vaderland door den onvergelijkelijken boerhave.

In Engeland verhief zich sydenham boven allen,

KOENRAAD GESNER gaf het ccrfte voorbeeld van de

zoogenaamde /^^rö//^^ middelen , en was de voornaamfle

kruidkenner ; en de paufelijke lijfarts malpighi ont-

dekte het geflacht der planten, tournefort maak-

te evenwel de fliidie der kruidkunde nog^ meer me-

thodiek, waarin hij gevolgd is door linneus en

anderen. In de Chirurgie ftak boven zijne tijdge-

nooten uit fabricius hildanus of van hilden,

een Keulenaar ; hem overtrof nogtans petit , in

Frankrijk.

Gelijk met de natuur- en wiskunde in het naauw-

fte verband de artfenijkunde ftaat , zoo is aan de

wijsgeerte, als befpiegelende wetenfchap, ten engfte

verknocht de regtsgeleerdheid , gelijk zij mede

hare vastheid bekomt door de fludie der oude let-

terkunde. Bij eene vlijtiger beoefening van de wijs-

geerte en -oude letterkunde , kon hec dan niet mis-

fen, of ook de regtsgeleerdheid moest beter bearbeid

wor-
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"worden. De grootfte mannen in dit vak heeft dan na C. G,

ook het tijdperk opgeleverd, waar van wij de ge- I^^^'SS".

ichiedenisfen hier boeken , als daar zijn geweest , in -

*

Italië, ANDREAS ALCIATUS, in Spanje, antonius

AUGusTiNus, in Duitschland , udalricus zasius,

in Zwitferland jakobus godofredus; boven die al-

len muntte evenwel in Frankrijk uit jaques janus,

of gelijk zijn eigenlijke naam was jaques cujas.

Onder de Civilisten ftond aan het hoofd viglius van

AYTA van Zwigchem , een Vries van geboorte , en

een beroemd ftaatsman in zynen tijd. Naderhand

flikkerden in dit fludievak, als hemellichten van de

de eerde grootte, in Duitschland, von leyser.,

BACHj vooral hier te lande heineccius , huber,

NOODT , OTTO , BYNKERSHOEK , BARBEYRAC , Cnz.

In het kerkelijk regt maakten zich verdienlielijk , on-

der de Franfchen , doujar en alteserra , onder de

Düitfchers ziegler, pertsch, bohmer enz., on-

der de Nederlanders van espen. In het lijfftrafFe-

lijke regt was één der eerde voorgangers de geleerde

Italiaan beccaria.

Wat eindelijk de fraaije kunden aangaat ; ook der-

zelver beoefening moest, in dit tijdperk, bij de be-

fchaving van het verftand en de verfijning van fmaak,

groote vorderingen maken. In Italië bleef zij nog

fteeds hare begundigers vinden, die boven hunne

tijdgenooten van andere landen uitmuntten. Men

zag door de hand van palladio te Vtcenza een

fchouwburg optrekken , die van alle Europefche ken-

ners bewonderd werd. Te Florence vond men de

voortreffelijkde beitelkundenaars , die hunne wedergaS

E 5 ner-
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naC. G nerjrens hadden, en te Rome onvergelijkelijke fchii-

Jaari«;<c:?
ders. üaar had men den grooten michael ange-

tot 1700,
^

, Lo, den uitftekenden raphaul, en zijne volgers.

intusfchen fkeg de Vlaamfche fchiiderfchool , door

naijver aangevuurd , die van Rome na tot op eene

aanmerkelijke lioogre. Wie immers (laat niet ver-

rukt bij de meesierfltikken van den Antwerpenaar

PiETER PAULUS RUBENS? Hem volgden niet on-

gelukkiglijk eenige Franfclie meesters, als poussin,

LORRAiN, LE suEUR. Op zulkc meesters kon Eii"

geland geen^ ri^em dragen : hier wekte dus h'gtelijk de

aanJaciit der liefhebb.TS een Zwitfersch fchilder

HANS HOLBEiN, die flechts middenmatige gaven

had. Hij overleed daar in het midden der zestiende

eeuw. Na dien tijd heeft ook deze kunst geene

hooger vlugt genomen. De fchüderftukken van

RAPHAEL , RUBF.NS cüz. , bUjven Dog heden

voor de beste beoefenaars der kun(te de beste mo-

dellen.

Ter bevordering der wetenfchappen en kunflen

droeg eindelijk niet weinig bij de befcherming, wel-

ke derzelver beoefenaars genoten van de meeste

Vorsten van Europa , van welke fommigen zelfs

de hand mede aan de beoefening leenden, maria

STUART leerde de griekfche en latiinfche talen. Kei-

zer RUDf.LPH was meer geleerde, dan ftaatkundige.

HENDRIK de vierde vond zijne uirfpanning in de

ftudie van onderfcheidene werei'fchapsvakken. En

wie was christina, de Zwee>ifche Koningin? Wij

hebben baar reeds leeren ketv^en. Wie de Pruisfi-

fché Koningin sophia charlotta? Zij las de

fchrif-
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fchriften van bayle, maar verlangde naar leibnitz na C. G.

Theodkée. frederik de tweede klom met tycho Ï''''''^'553-

tot I ^00.

DE BRAHé op de Uranienburg ^ om met zijnen -

vriend waarnemingen te doen aan den hemel, ka-

rel de tweede rigtte in Engeland een genootfchap

van natuurkundigen op. lodewyk de veertiende

deed in Frankrijk hetzelfde. Ik zwijge van ande-

ren. De gefchiedenis heeft ons voorbeelden genoeg

geleverd.

DERDE HOOFDSTUK.

Uitbreiding van de Christelijke Kerk on-

der de Heidenen,

ij de herleving van den ijver voor den Gods- Pogingen

dienst, die door de Hervorming; der Kerke in wer* !^^ "'''

1 . .. , » breidin»
kmg was gebragt, zoo by de Roomschgezinden, derChris-

die aan hunne oude geloofsbelijdenisfe getrouw ble- felijke

Ivcrlc tö
ven , als bij de Proteftanfen , die zich van dezelven ^^^^^ „g.

hadden afgefcheiden , werd natuurlijker wijze in ftelddoor

beider gemeenfchappen ook de betamelnke geestdrift „"^ rf . b Rooms-
opgewekt , om de grenzen van het Christendom gezinden

uittebreiden. En waar konde dit beter gefchieden , '"
^f

dan onder de Heidenen ? De eerfte drift daar toe g^,

werd gaande in het hart van den vermaarden ic-

NATius DE LOYOLA , den flichter van de orde der

Jefuiten , die zelf een plan fchljnt ontworpen te

hebben , waarnaar men in dezen hnndelen konde.

Ten minde reeds ten jare 1541 reisde, met bewilli-

ging
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ntC. G. gin?; van den Paus, de Jefuit, frans xaveer in

jaari552. gezelfchap van simon rodrigues , naar de Oostin-
tot 1700 ^ '^ '

,____ diën^ waar hij, aan de visfchers kuste, de Para-

vers tot den Christelijken Godsdienst bekeerde.

Eenen niet min gelukkigen voorfpoed had zijne pre-

diking te Punicale, en aan het voorgebergte Com-

mort» , waar hij in meer dan dertig fteden en

vlekken het Christendom plantte. Van daar ging

hij , ten jare 1549 , met hetzelfde oogmerk naat

yapan , waar hij ook een gunftig onthaal vond

,

en zegen op zijnen arbeid zag. Intusfchen kwa-

men er, ter zijne hulp, uit Europa verfcheidene

Godsdienstleeraars van zijne orde over , die hem

niet alleen in 'Japan ^ maar ook in andere gedeelten

van Indi'è het werk gemakkelijk maakten. Onder

dezen heeft zich niet weinig roems verworven mat-

THEus Riccius, ccn Italiaaufche JQ^ml ^ een ge-

leerde wiskunftenaar , die zich in deze betrekking

aan het hof des Keizers van China zeer gezien

deed worden , en er eenen onbepaalden invloed

kreeg. Hoe aangenaam telkens de berigten, die uit

de Indien kwamen , de Bisfchoppen van Rome

waren, valt ligtelijk te bevroeden, gregoriüs de

vijftiende rigtte , ter bevordering van het zende-

lingswerk in de Indien ten jare 1622, bij eene Pau-

felijke bulle, te Rome op de zoogenoemde maat-

fchappij ter voortplanting van het geloof ( Congre-

gatio de propaganda fide^. Ook ftichtte hij in on-

derfcheidene landen twee en twintig kweekfcholen

of feminariën , waarïn jonge lieden , die aan de

bekeeiing der Heidenen hun leven hadden toege-

wijd ,
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wijd, gevormd, en ter gewenschte bekleeding van na C. G,

den post, waarnaar zij ftonden, op de beste wijze, l3'""'552»

/ L -j n . 'tot i;oo.
werden voorbereid. Paus urbanus ging nog een ____!_

flap verder; deze ftichte, te Rome , in het jaar

2627, eene diergelijke kweekfchool, maar liet in

hetzelve alleen jonge lieden opnemen uit onderfchei-

dene heidenfche gewesten , op dat die alzoo ge-

fchikt zouden worden , om daarna elk in zijn eigen

VaderiaHd , de Christelijke Godsdienstleer te ver-

kondigen en voort te planten.

Van toen af geraakte fchier alles in beweging

,

om aan zulk een allervoortrefFelijkst werk de hand

te flaan , of te helpen flaan. Niet alleen groeide

het getal der zendelingen , en de orde der Jefuiten

,

üaêg krachtig aan, maar uit alle geestelijke orden

kwamen er bij menigten , die zich ter prediking van

de Christelijke leer, onder de Heidenen, zoo in de

westelijke, als in de oostelijke Indien^ aanboden en

lieten afvaardigen. De Vorften van Europa be-

gunftigden deze onderneming op de best voegelijke

en mogelijke wijzen. Na dat, bij voorbeeld, de

Spanjaards Amerika ontdekt hadden , werd de

Koning van Spanje ook dadelijk bedacht, om al-

daar den (landaard van het Evangelie te planten,

zoo als het hem dan ook door meer of min ge-

fchikte zendelingen gemakkelijk viel zulks ten uit-

voer te brengen, en overwonnen natiën in de ge-

meenfchap der Christenen door den doop in te lij-

ven. Wijders maakten inzonderheid de }t{\x[\.tn

ter voortplanting van het Christendom goede voort-

gangen in de Oostindifche Koningrijken Stam ^ Con-
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09 C. G. chinchina enz. Nergens evenwel h;idden zij meer

Jaari552. voorfpoeds dan in 'Japan , waar zij aan des Kei-

/ zers hof zich hadden weten aangenaam te maken

,

zoo dat hun vele Edelen en Grooten bijvielen ,

die den Cbristelijken Godsdienst omhelsden. Dan

in ééns keerde hier \\cx. wisfclvallige geluk. De

Keizer, ten laatfte beducht geworden voor de magt

eenes zoo grooten aanhangs , die nu naar andere

grondregelen leefde , zoo geheel ftrijdig met de

vaderlijke zeden , begreep , dat het zaak ware , om

deze vreemde Godsdienstmaatfchappij tot in hare

fondamenten geheel uit te roeijen. Verfchrikkelijk

was de woede, waarmede Keizer cumbosama, ten

jare 1617, zulks ten uitvoer bragt , eene woede,

welke die der oude Roomfche Keizers tegen de

Christenen in de eerfte eeuwen verre overtrof. Er

bleef in den letterlijkften zin geen één Chris-

ten over.

In China verëenigden zich met de Jefuiten vele

zendelingen uit andere onderfcheidene geestelijke or-

den , als Dominikanen , Franciskanen , Kapucijners

enz. Onder allen evenwel wisten zich de Jefuiien

den meeften invloed te bezorgen, zoo door hunne

geleerdheid als menschkunde. De beroemdften on-

der hen zijn geweest adam schall en ferdinand

VERBIEST 5 die aan 's Keizers hof zeer geliefd wa-

ren , en tot benijdenswaardige posten verheven

werden. Gaande weg nam derhalve het getal der

Christenen toe. Nooit is het grooter geweest , dan

onder Keizer cham-hi, een' regt edel gezinden

Vorst, die ten jare 1692 door eene openbare wet

ver-
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verklaarde, nat hij den Christelijken Godsdienst in na C. G,

geenerlei wijze wraken wilde. ;!!"^5!*
*^ * COC 1^ CO#

Daar derhake allerwege de ondernemingen der

Roomschgezinden ter voortplanting van het Cliris- P»>gingea

tendom onder de Heidenen , eenen zoo gunftigen
^^^^ ^j^jg

uitflag hadden , werden hierdoor de Pi-oreftanten tot in het

naijver opgewekt, om derzelver voetfpoor te ^*^1- n odS
^^"

gen, en ook aan eene zaak van zulk een belang , tie Prote-

naar hunne krachten, het goede toetebren£en. De [i^''^^""''

. . , , _
,

, Engeland
eerde pogingen daartoe werden in het werk geltcld

j,, ^j^q,

door de Engelfchen in eenige Noord amerikaanfche rika.

provintiën, die zij van tijd tot tijd aan de kroon

van GroQthrittanni'è door verovering gebracht had-

den. Inzonderheid lieten zich ter bevordering de-

zer gewenschte zaak ligtelijk overhalen de zooge-

noemde Puriteinen ^ die, onder karel den eerften^

het dwangjuk der Episkopalen moede , naar Ameri-

ka vlugtten, en aldaar zich vestigden. Hetzelfde

deden vele Kwakers , aan welken daar een groote

landftreek toegewezen werd, bekend geworden on-

der den naam van Pen/ijIvani'è. Door dezen weg

werden hier in een land, dat tot dien tijd toe met

de dikflie diiidernis van onkunde was bedekt ge-

weest, vele christelijke gemeenten opgerigt; en de-

zen , wel befliuurd wordende , konden niet nalaten veel

lichts van christelijke kennis aan alle zijden, onder

de om haar heen wonende Heidenen , te verfprei-

den, zoo dat niet weinigen tot den waren God en

deszelfs dienst bekeerd werden. Ook hebben de

Engelfchen niet verzuimd derwaarts met een daar-

toe (bekkend oogmerk bijzondere zendelingen afte-

vaar-
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»9 C. G. vaardigen. Onder hen heeft zich bij uitflek ver-

Jaari552. dienflelijk ffemaakt tohannes eliotus , die door-
tot irco ' ^^

, ; ___ . ....

'

- gaans de apostel der yyesttnaiers genoemd werd.

Deze heeft het oude en nieuwe Testament in de

Virginifche taal overgezet , welke hij met groote

moeite had aangeleerd , en hetzelve door eene

openbare uitgave in de handen van de door hem

geflichte christelijke gemeenten bezorgd, welke een

vierde gedeelte der bevolking van Virgini'è in de

naburige landen uitmaakten. Dit wekte in Enge-

]and den godsdienftigen ijver met kracht op , om

ter bevordering van zulk een gewenscht doel allent-

halve werkzaam te zijn. En hieraan had zijnen

oorfprong te danken een genootfchap , dat de voort-

planting van den Christelijken Godsdienst onder de

Heidenen beoogde , en daartoe de heilzaamfte

fchikkingen maakte. Dit genootfchap werd opge-

rigt ten jare 1647 onder den naam van' de Maat-

fchapplj ter voortplanting des Evangelies in vreem-

de landen. Dé leden dezer maatfchappij waren per-

fonen van rang , zoo wereldlijken als geestelijken

,

die den Aartsbisfchop van Kantelberg aan het

hoofd hadden.

Door de Prijzenswaardig is niet minder de godsdienftige

Protes- geestdrift, welke ten dien tijde, door naijver gaan-

ons Vn- ^s gemaakt', de Nederlanders bezielde, om waar zij

derland gefchikte gelegenheid vonden , de grenzen van 's Hei-

A "ka
^^"^^ "^y'^ uittebreiden , het zij door het bekeeren

van Heidenen, het zij door het prediken van een

gezuiverd Evangelie onder menfcben , die onlangs

door de Roomscbgezinden voor het christendom

ge-
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gewonnen waren. Het laatfte fcheen hun gelukt ;a C. G.

te zijn ten jare 1640 in Brafili'é , hetwelke den Por- ''^^"^q^*

tugezen door de Nederlanders ontnomen was. Dan •

deszelfs bezit bleef flechts zeer kort in hunne han-

den ; daar zij hetzelve weder aan zijne voormalige

meesters moesten overgeven. Meer voorfpoed had-

den de NeJerlandfche zendelingen in de Oostin^

dien , waar zij , na dat de Portugeezen er hun-

ne veroverde landen aan onzen Staat hadden moe-

ten afftaan , noch moeite noch gevaren ontzagen ,

om er ook den ftandaard van den Hervormden

Godsdienst re planten. God zegende dezen ar-

beid op de oogenfchijnlijkfte wijze. Reeds hadden

de P.>rtugeezen er vele Heidenen bekeerd tot het

Christendom en in gemeenten verzameld. Dezen

werden nu tot eene meer zuivere kennis van het

Evangelie gebragt, en door de dagelijkfche winst

van nieuwe aankomelingen uitgebreid. Al gaande

voort werd de afgodsdienst op vele plaatfen ver-

delgd; en vele Heidenen verlieten den vaderlijken

godsdienst, openlijk belijdenis doende van het ge-

lo'jf der Christenen , en zich latende doopen in den

naam van Christus. Een aantal nieuwe Christe-

lij!:e gemeenten, uit zoodanige menfchen beftaande,

za^ men overal oprigten , en aanvankelijk bloeijen.

In alle deze gemeenten werd niet alleen het Evan-

gelie gepredikt, maar ook de heilige fchrift, door

de welgefneden pen van eene bedreven hand in de

bndfprake vertaald zijnde, algemeen gemaakt, ne-

vens verfcheidene andere flichtelijke godsdienstboe-

ken, waarin de leer des geloofs en der go:^zalig-

Herv. V. F hcid
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Jia C. G, beid ontwikkeld werd. Ongeloofliik fchier waren

Jni^'^f^on' ^^ ^"^^'^ voortgangen van de verkondigers des Evnn-

gelies, voornamelijk op het eiland Ceylon ^ onder

het beftuur van philippus bald^eus en daarna me-

de van zijnen ambtgenoot johannes van brryl,
beide zoo brave als kundige mannen , welker na-

men verdienen tot de fpade nakomelingfchap over-

gebragt te worden.

VIERDE HOOFDSTUK.

Afbreuk^ welke de Christelijke Kerk te lijden heefi

gehad.

Oor-
Jj^j' i^gf Qpgaan van de zon der godsdienflige ver-

fproï)"'
" <j o

vnn het lichting in Europa drongen overal derzelver (balen

ongeloof, niet even helder door , en waren vele Cnristenen er

ook niet voor berekend, om die tot hun wezenlijlc

heil op te vangen. In Duitschland verfpreidde zich

de glans van het licht der wairheid alletithalve;

ook zoo was het in andere Christelijke rijken en

ftaten, hier meer, daar minder; maar in Spanje^ in

Italië enz. bleef hetzelve, aan alle kanten, omwolkt

met den nevel van misbegrippt-n , zoo dat bijkans

niemand er door van de afwegen op het regre fpoor

gebragt werd. Door het opgegane licht zagen ve-

len , voornameiijk in Italië^ bij deszcl fs fl:niiwe

ftralen wel de leeraten van den algemeenen gods-

dienst des volks. Dan het licht was niet fterk ge-

noeg, om onder de dwaling de waarheid te ontdek-

ii£n ,
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ken, of liever om de Roomfche godsdienstgevoeleiis ia C. G.

te fcheiden van de reine denkbeelden, welke het
1'''^"552.

tot 1700.
Evangelie oplevert. Den Roomfchen godsdienst als ^
cene inftelling befchouwcnde , die van onredematige

meeningen, door het vooroordeel der menfchen uit-

gevonden, zamenhing, verwierpen zij denzelven.

Maar geen' anderen Christeiijken godsdienst, dan

dezen kennende, had dus alles, wat geopenbaarde

Christelijke godsdienst heette, bij hen een verdacht

voorkomen. In den grond meenden zij hetzelve te

moeten houden voor een met list zamengewevcn ftel-

fel van loutere priester vonden , nergens anders toe die-

nende, dan om het weinig denkend gemeen ter bevor-

dering van allerlei ilinkfche oogmerken te gebruiken.

De meesten evenwel konden geen' godsdienst ont«

beren; die was voor hun behoefte geworden. Hoe

dan nu gehandeld , om daarin te voorzien ? Men
zocht eenige weinige waarheden zamen , die men

zich verbeeldde, dat alleen het licht der rede ont-

dekte; men bond die bij eikanderen, vormde daar-

van een ftelfel , en wendde voor , daarnaar alleen te

leven. Op deze wijze het bijgeloof verzakende, ver-

vielen zij. op de niet min gevaarlijke klippen van het

rampzalig ongeloof, den weg des waren geloofs,

die tusfchen beiden lag, voorbij gedwaald zijnde.

Deze menfchen maakten zich bekend onder den naam

van Dtisten , of gelijk wij in onze taal zouden

zeggen , Godisten , als willende zy daar door

den hateüjken naam van Atheïsten , waarmede men

van ouds her alle ongeloovigen beftempeld had

,

op de best mogelijke wijze ontduiken. An-

F a de-
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na C. G. deren noemden hen liever Naturalisten ^ als dp al*

JfTari552 leen eenen natiuirlijken godsdienst voor noodzakelijk
'

* hielden. In Engeland kregen zij den naam van

Frijdenkers en Frijgeesten^ en in Frankrijk dien

van Jierke geesten {Efprits for,s^,

In den aanvang waagden echter zich deze men-

fchen niet , met hunne gevoelens zoo openlijk voor

den dag te komen, als zij wel wenschien. Zij en

hunne gevoelens bleven voor het pobli k meestal

verborgen , 't gene zoo veel te beter gefchieden

konde, daar zij fchuil lagen achter het fcherm eener

fpitsvindige wijsgeerte, waarvan zii beoefenaars en

voorftanders waren. Van daar ook is het, dat

hunne gevoelens doorgaans met al te zwarte kleu-

ren werden afgemaaid, als waren zij met alle de

wijsheid, waarop zij ftofren, dwalen, die in hun

hart zeiden, ,,daar is geen God'" In het geheim

echter breidden zij hunne cevoelens van liever lede ia

alle rijken en (laten van Europa wld en zijd uit;

zonder dat zij de2elven tot een wel geordend flelfel

hadden gebragt. Hunne gevoelens waren los en

wankel ; 't gere de een in de natuurlijke Godsdienst-

leer als waarheid erkende , werd van den anderen

gewraakt en verworpen. Hoe konde dus hun leer-

ftelfel anders, dan verward zijn?

In Enge- Eindelijk verfcheen in Engeland^ waar deze wijs-

land. geerige Deïsten het ruimfte veld gewonnen hadden,

de vermaarde eduard hePvBRRt, Baron van Cher-

hurij ^^\Q. er, in onderfcheiden door hem uitgegeven

fchriften , zijn werk van maalue, om de natuurlijke

godsdienstleer , ontdaan van alJe bijgeloovigheden

,

vveN
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>pvelke haar , gelijk hij zich en anderen daar van na C. G.

2ocht te overtuigen , eene gewaande goddelMke \^^^^55^'
^ '

° "
•' tot 17-0.

openbaring had aangehangen , tot een geregeld (tel-
_

ftl te brengen. Zijne daartoe betrekkelijke fchrifien

waren , ^e Feritate , uitgekomen te Parijs in het

jaar 1624, de caufis errorum, uitgekomen te Zo»-

J(?» in het jaar i6;5, en de Religione Gentiliuniy

uitgekomen ten zelfden jare ook te Londen. In

deze Tchriften rust 's mans ftelfel op vijf grond-

waarheden, door hem uit het licht der natuur af-

geleü , welke Gi>d, zijns achtens , in de harten

van alle menfchen heeft ingeprent , en welke , zoo

hij meende te kunnen bewijzen, in alle eeuwen,

onder alle godsdienften , algemeen bekend zouden

zijn geweest. De eerfte grondwaarheid is: er is

één God. De tweede is ; dezen God moeten wij

dienen. De derde is; deugd en godsvrucht maken

het wezen van den godsditnst ui^. De vierde is;

wij moeten ovei- onze zonden berouw hebben, in-

dien God ons dezelven vergeven zal. En de vijfde

is; na dit leven hebben de deugdzamen belooning,

en de goddeloozen ftraf te wachten. Men ziet

hieruit, hoe prijsfelijk het doel van dezen Engel-

fchen Deïst is geweest , om het ftelfel der leer

,

welke hij beleed, wel te regelen, en van de wan-

gevoelens , door velen zijner aanhangers aangenomen,

te zuiveren. Hij was trouwens de eerrte Deïst niet

alleen, die als Schrijver optrad, maar ook de bes«

te , de verdandigfte , de godsvruchtigfte. Indien

men op zijne herhaalde betuigingen (laat mag ma*

ken , gelijk de menschlievendheid vordert , is bet

F 3 niet
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fw C. G. niet te betwijfelen , of hij diende , naar zijne inzig-

Jaari552. ^^^ j^ waarheid , God met een opregt hart. Het
tot 1700, ' , ..... , ..

- begmfel , van waar hij uirgmg , was bijkans even

hetzelfde , als dat der Socinianen , die niet zeer

lang daarna zoo veel geruchts en opgangs maakten.

Hij verachtte namelijk wel in allen deele het Chris-

tendom niet, maar zocht in zoo verre den godde-

lijken grondflag van hetzelve te ondermijnen, dat

hij , deszelfs leerftukken aan het gezond verftand

toetfende , al het gene door de Rede niet begrepen

werd, al ware het nog zoo duidelijk in den Bijbel

geopenbaard , als menfchelijke dwaling befchouwd

wilde hebben.

Het doel van den Baro» van cherburij, om
de tegen elkaiideren inloopende gevoelens der Dtïs-

ten tot een vast ftelfel te brengen, wns gewisfclijk

te dien aanzien niet verwerpelijk , dat hier door de

natuurir,ke godsdienst, welken deze mf^nf.hen bele-

den, veel redemariger, veel zuiverder, ook krach-

tiger kon de worden. Maar dit doel was niet wel

bereikbaar in eene gemeenfchap van menfchen, bij

welke de vrijheid van denken veraard was in eene

bandelooze loszinnigheid , en elk, zonder fpoor te

houden , onvoorzigtigUjk zijnen eigen weg wilde

gaan. Alle ontwerpen ter hervorming van hunne

godsdienstleer moesten van zelven in duigen vallen.

De gevoelens verfchilden te zeer, om die te ver-

eenigen. Te meer ondoenlijk was zulks, daar er

ten zelfden tijde een tweede Hervormer opftond,

wiens grondbeginfclen gansch anders, en in hunnen

aard uiieri>t bedorven waren. Die man was tho-

MAS
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MAS HOBBES vatj Blalmesburij ^ ééu der voornaam- na C. G.

fte vvijngeeren zijnes tijds (^j, die in zijnen kring j^'^'^J^sa»

gemeenzaam omging met den grondigdenivenden -

BAco, en onHer zijne vrienden mede telde de voor-

naamde wijsgeeren in Frankrijk , als gassendi ,

DE-SAR res , enz. Groot waren zijne verdienden

in de onderfcheidene takken der wijsbegeerte, bijzon»

der in de naruurkunde, geliik ook in de het naauwsi

met de wijsgeerte verknocht zijnde vakken dei

legtsgeleerriheid , voornamelijk het natuurregt. En
ware hij in het burgerlijk regt niet, ten aanzien van

de niagt der overheid, in zijne gevoelens te over-

driftig geweest, zoude zijn naam van de Civilisten

buiten twijfel algemeen regt geroemd zijn geworden»

Maar hieraan maakte hij zijne grove Dtïstifche ge-

voelens vooiat dienstbaar , in raepr dan één ge-

fchrift , als daar waren Elementa Philofophica de

cive, uitgekomen in het jaar 1642, Leviat.an, fivt

de materia
, forma ^ potestate civitatis ecchfiaitict

^ civilis^ uitgekomen in het jaar 1651; en ^ppen-

dix ad Leviathanem ^ uitgekomen in het jaar 1668.

Alk-rverderfrlijkst waren de godsdienstbeginfelen ,

welke hij , in deze fchriften , ten grondflage vao

het burgerlijk regt gelegd heeft. De Godgeleerden

zijns tijds onder elka:ideren horende twisten over

onderfcheidene geloofspunten , nam hij hieruit aan-

leiding, om te beweren, dat het even veel ware»

welke godsdienstbegrippen men omhelsde , indien

de Staat er maar wel bij voer. Deze fteiling dreef

hij

(*) Zie hier voor in dit Deel^ bl. 53-

F4
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nt C. G. hij zoo hoog, dat hij zich niet fchaamde, openlijk

Jaari552
jg verklaren, dat, naar zijn oordeel, de godsdienst

tot 1700.
' 5 »

- geene andere grondvesten had , dan de wetten des

lands, en dat deze wetten afhingen van den wil

der koningen of des volks. Volgens zijne begrip-

pen wilde hij, dat men den godsdienst geheel aan

den Koning of aan het volk onderwerpen moest,

of, het gene hetzelfde is , dat men de hechte grond-

zuilen van den godsdienst, die in de rede en in de

openbaring haar rustpunt hebben , op de willekeu-

rigfte wijze, met kracht van menfchelijke wijsheid,

dwaasheid zouden wij zeggen , geheel om verre

moest rukken, 's Lands uitgevaardigde wetten wa-

ren de eenige regelmaat voor zedelijk goed en

kwaad. Als een IndifFereniist ftak hij den draak

met allen godsdienst, en fchilderde hij denzelven af

met allerlei belagchelijke , vreemde, tegen elkaêr af-

llekende kleuren , ontleend uit de fchriften der

Heidenen , der Joden , der Mohammedanen en der

Roomschgezinden , bijzonder daarmede ten doel

hebbende, om de heil volle leer van het Evangelie

in de grootfte vejjichting bij het volk te brengen.

Het aanwezen eener Godheid ja erkende hij, maar

de verpligring, om de Godheid te dienen, ontkende

hij, voorgevende, dat men toch onkundig is van

de wijze, waarop zulks gefchieden moet, wijl nie-

mand zich een juist denkbeeld kan vormen van de

goddeliike eigenfchappen. God lief te hebben , is

evenwel de bron voor ons van geluk. Zijne leer

van God vindt men voornameliik ontwikkeld in de

Elementa philofophica de cotpore , door hem uirge-
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geven in het jaar 1655, en de homitte ^ door hem na C. G.

als een tweede deel van dat werk uitffegeven in
|ï'^''ï5'»2.

'^
tot i; 03.

het jaar 1658. Hij houdt de Godheid voor iets -

ligchamelijks. Er kan, naar zijne gedachte , niets

beflaan , dan hetgene ligchamelijlc is ; wij kunnen

ons niets voorftellen , dan hetgene ligchamelijk is.

Hoe zeer hij er openlijk vooruitkomt te gelooven

,

dat er eene zoodanige Godheid is, acht hij evenwel

het beftaan derzelve onbetoogbaar. Welke wel zij-

ne eigenlijke gevoelens aangaande de Godheid zijn

geweest , is allen , die zijne fchriften , met de groot-

Ite oplettendheid , gelezen hebben , niet even dui-

delijk en helder. Sommigen meenen , dat hij door

de Godheid een ligchaam heeft verftaan , afgefchei-

den van de geheele ftoffelijke wereld. Anderen

hebben hem voor een Pantheïst gehouden , die de

Godheid als met het geheclal verëenigd ftelde. An-

deren weder hebben zijn ftelfel verdacht gevonden

van Atheisterij, Niet alleen verklaarde hem sa-

MuëL PARKER , AartsbJsfchop van Kantelberg ,

voor een' Atheïst (*), maar zelfs leibnitz , die

hem anders, als philofooph, regt doet wedervaren,

verbeeldde zich , in 's mans fchriften , daarvan de

doorflaandfte fporen te ontdekken (f ) ; en velen

2ijn zelfs tot onze tijden toe dezen fcherpzienden

wijs-

(•} Fid, Disputat . de Deo & Providentia divina ;

X678. Sect. XXVII, XXXIX.

(f) Reflexions fur Vouvrage , que Mr. höbbes a pU'

llié de la liberté , de la tiecesfité £? du hazard^ in

'fimans f./ö» de Theodicée; T. il. p. 278, 28^.

F5
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na C. G. wijsgeer in hun oordeel gevolgd. Anderen eindelijk

Jaari<;s2
i^gjjjjgj^ hobbes van deze befcliuldiginff op de best

tot 1700.
oor

I
mogelijke wijze willen vrijpleiten

, gelijk günd-

LiNG, in meer dan één, door hem uitgegeven,

gefciirift (*). Van waar dit onderf.heiden oor-

deel? Ongetwijfeld van de donkere, ingewikkelde,

ftroeve , manier van denken en Ichrijven , welke in

de werken van tiobbes heerscht. Hij was geheel

zelfdenker, drong diep door, en was flout, niets

ontziende. Wat hij in het oogenblik van zijne na»

fpnringen als waaiheid meende gevonden te heb-

ben, dat ook fielie hij oogenblikkelijk als waar-

heid ter neder , hetzelve aan anderen ten toetfe

overgevende. Door dien weg heeft hij vele onb^-»

redeneerde gevoelens, die men naderhand duidelijk

gezien heefi , dat allergevaarlijkfte dwalingen waren j

in het midden ge'iragt, maar ook vele denkbeel-

den , die niet naar behooren uit één waren gezet,

op eene raa.'ze'achtige wijze gemeen gemaakt, zoo

dat men dezelven van de eene zijde in eenen goe-

den, en van de andere zijde in eenen kwaden zin

meende te moeten opvatten. En hei gene hem het

meest verdacht deed zijn , was , dat hij allerbaar-

blijkelijkst de philofophifche beginfelen van epicurus

in

(*) Obfervat. Select. T. I. Obf. II. Gundlingiana

Xlv. bl. 304. fpq. Over hobbes de'istifche gevoefens

zie men schröckh's meermalen aangehaalde Christlicht

Kirchengefch. lÜ. bl. 174-179, en ijpeij's I D. II i"/.

bl. 222-225. Qonf. THOMAE HORBES Angli Maltnemui

rtenfis Pkilofophi vijai Carohpoli 1681.
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fn alles volgde. Hij was een der ftoutmoedigfle m C O.

Epicuristen van de latere tijden. En wat kon hem :3ari55!j,

, , ,
cot 1700.

meer m een erg vermoeden brengen , dan even ,,«.«««

dit (*)? Groote wiisgeeren hebben hem uit dit

oogpunt, zonder partijzucftt, befchouwd, het fcha-

delijke , dat zij in zijne fchriften vonden , aan een*

kant gefchoven , en van het goede , dat zij aan-

troffen, zich bediend, met hem er openlijk hunnen

dank over te betuigen. Onder dezen mag met on-

derfcheiding genoemd worden de onfterfelijke sa-

MUÜL PUFFENDORF , die iu zljne voortrefFelijke

fchriften niet zelden hobbes ten gids heeft geko-

zen, geene zwarigheid vindende, hem, als zooda-

nig, eenen wel verdienden lof toetezwaaijen (f).

Tot na het midden der zeventiende eeuw fchenen Berigt

de Deïsten in Ens^eland niet zeer gevreesd te zijn. ^^" ^^^^'

MOT
Men hoopte, dat dit geflacht van zelf wel uitfler- cj^oukt

ven, altoos weinige nakomelingen zoude achterla- gildon,

ten. Dan men bedroog zich in dien waan. Het
^"^'

getal dezer menlchen nam in de tweede helft der

eeuw

(*) V. RAPiN, Reflexions fur la Philofophie Anciennt

£? Moderne \p. 54, 55, 56, iP4-

(t) Vid. prsef. qunm prsemifit puffendorfius fuis

Elementii 'Jnriiprudentiae univerfalh. „ Nee parum de-

bere nos , inquic , profitemur , thom^ iiobbes , cuius

hyposthefis in libro de cive , etfi quid proftnl fapiat,

tarnen cetera fatis est arguta & fana." Quam fplendidis

iaudibus HOBBii libellum de Corpore eff^rre non fit

veritus gassendus, tcsiatur Sorbienn Vïnei'. Opp. oas-

5EN0I prscmisfa.
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m C. G. eeuw allerfterkst toe ; en van alle kanten werden
Jaanssa. ^vvare Magten aangeheven over het gevaar , waarin
tüt 1700.

" & '

, ile gemeenfchap der Christenen zich bevond , we-

gens de bedekte en onbedekte pogingen , die er in

het werk werden gelteld , om derzelver gronden te

ondergraven, en zelve haar geheel te doen invallen.

Alleiëgst was dit, onder het koninklijk bewind

van KAKEL, den tiveeden ^ van het jaar 1660 tot

1685. 's KoTiings hof beftond fchier uit Deïsten ^

die hem zelven ouk in deze hunne betrekking aan

het hoofd zagen. Openlijk deed hij belijdenis van

den Protestanifchen Godsdienst; heimelijk was hij,

gelijk de Priesters meenden , die hem , op zijn

fterfbedde, bijftonden, Rnomsch- katholiek ; maar

in de grond des harten , wil men , dat hij , omtrent

allen godsdienst, onverfchillig was (*). Deze ver-

aJiting van den Christeliiken Godsdienst, met wel-

ken volmondiii aan het hof gefpot werd, ging fpoe-

dig tot de lagere (landen over , zoo dat het mode

werd Ot^^t te zijn. De fcherpzinnigfle fpotter on-

der alle de H"Velingen was johan wilmot. Graaf

VAN ROCHESTER, die in eenige gedichten en kleine

profaï che ftikj^s zich zelven en anderen met het

ontëeren van den Chrisielijken Godsdienst vrolijk

maak-

(*") BURNET fchildert, in zijne Histoire des demieres

revolutiom d"* Augictcrre ^ raditit de rAy,glois. T. I. p.

636. den Koning met de leüjküe kleuren af als eeu*

anderen tiberius. En hume zeif moet betuigen, dat

de Bibfchop hem wel getn fFcn heeft. Zie zijne Cefch,

van Grootbritianiê t hüogd. uitgave,- D. il. hl, 3i8,
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maakte. Dit alles gaf aan den Bisfchop van Wor- na C. G.

cester , eduard stillingfleef, aanleiding, om '^'^'^*^^**
'

;
®

'

tot 1/03,
ten jare 167 1 het eerfte gefchrlft in het licht te ,

zenden, waarin de Christelijke Godsdienst tegen de

aanrandingen van het ongeloof mannelijk is verde-

digd geworden ( * ). Uit dit gefchrift zagen de

Dcï^ten de ontvonkte verontwaardiging der Protes-

tamfche Geestelijkheid, en werden zij hierdoor nog

eenigen tijd in den toom gehouden. De aanvallen

gefchiedden flechts bedektelijk en met fchroom.

Ook dit befpeurt men zelfs in de gefch riften van

CHARLES BLOUNT, die tcn jare 1680 eene over-

zetting van de twee eerfte boeken van philostra-

Tus over het leven van apollonius van Tijant

in het licht gaf, met zeer breedvoerige aanmerkin-

gen. Dit gefchrift had geene andere (Irekking,

dan om den Christelijken Godsdienst in verachting

te brengen, alleen door eene allerpart ijdigfte ver-

gelijking van de wonderen des Zaligmakers met

die van apollonius , waarbij dus natuurlijk des-

zelfs goddelijk gezag in zijne fchriften geheel ver-

dwijnen moest.

Inmiddels beklom ten jare 1689 willem de derde

den koninklijken troon. Onder het bewind van de-

zen nam de vrijheid van denken hand over hand

over hand toe; want geene hindernisfen waren nu
meer in den weg ter openbaring van gevoelens,

welke men voorheen had moeten onderdrukken. De
veel.

(*) Letter to a Deist , in answer of the feveral ohiec-

tions again%t the truth and authoritij of the fcripfures.
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na C. G. veelvuldige onderfcheidene godsdiensigezindten in

|aari552 ^fjo^g/and frnaakten met het grootfte genoegen het
tot roo. ° ^

,

__.«« genot van dit voor hen zoo lang gemiste, en dus

nu te meer onwaardeerbaar voorregt. En de Deïs-

ten lieten zich, op geene wrakke gronden, voor-

ftaan, dat dezelfde weldaad hun niet geweigerd of

misgund moest worden. De godsdienstleer van den

Baron van Cherbiiry werd door de Dcïsten met ver-

nieuwden moed als om ftrijd, in onderfcheidene

fchriften , waar zulks voegdijk gefchieden konde

,

krachtigUjk aangeprezen. Eindelijk verfcheen er ten

Jare 1693 een geheel opzettelijk daartoe ingerigt ge-

fchrift, dat den titel droeg van de Godsfpraken der

Rede (). Hetzelve was grootendeels gefchreven

door BLOUNT, maar werd uitgegeven door char-

LES GiLDON , die er eene voorrede had voorgeplaatst.

Dit werk bevat eene mengeling vanDd'stifche gevoe-

lens, waarvan fommigen met eikanderen 'niet overeen

kunnen gebragt worden. Dan eens, bij voorbeeld,

wordt flllerduidelijkst geleerd, dat de wereld door

God gefchapen is, dan weder, dat dezelve van eeu-

wigheid haar beflaan heeft gehad. Eene der meest

bijzondere Deïstifche hoofdbegrippen, in dit ge-

fchiift opzettelijk bearbeid, is, dat de dienst, wel-

ken wij God verfchuldigd zijn
, geheel het denk-

beeld van eenen Middelaar buitenfluit, als zijnde het-

zelve voor de goddelijke barmhartigheid zeer ontëe-

rend. Uit alles, wat hij, te dezen aanzien, berede-

neert, blijkt het nogtans, dat hij het regt Evange-

U-

(*} The Oracks of Reafon.
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Jifche van dit dcnkbeelii niet gevat, en tegen men- tin C. G,

fcheliike misvattingen ftriU gevoerd heeft. Voor }^3'"'552.

het overige, wordt, voleens het hiervoor op- _.

gegeven ftelfel van den Baron van Cherbury ^ de

leer van den godsdienst der rede tot zeven hoofd-

ftiikken gebragc (*). I. Dat er een oneindige

eeuwige God is, die alles gefchapen heeft, jl. Dat

God de wereld door zijne Voorzienigheid regeert,

IIL Dat het onze pligt is , God, als onzer, Schepper en

Beftuurder, te dienen en te gehoorzamen. IV. D;tt

die dienst beftaat in gebeden tot en lofzeggingen aan

Hem. V. Dat onze gehoorzaamheid gelegen is in de

opvolging der voorfchriften van de gezonde rede;

welke opvolging de zedelijke deugd uitmaakt. VI.

Dat wij na dit leven eene belooning of vergelding

te wachten hebben , overëenkomftig met onze da-

den in dit leven ; hetwelk dus de onflerfelijkheid

der ziel onderftelt, en onmiddelijk volgt uit de er-

kentenis van de Voorzienigheid. VII. Dat , wan-

neer wij van de voorfchriften der rede , in het ver-

vullen van onze pligten , afdwalen , wij daarvan

berouw moeten hebben , en ons vertrouwen ftellen

op de barmhartigheid van God , om ons dat te

vergeven.

Verre was bet er niettemin van daan, dat alle

Deisten zich met blount en gildon ten aanzien

van deze godsdienstleer der rede konden verëenigen.

Velen waren er , die deze voorname leerdukken

ontkenden , immers die voor twijfelachtig hielden.

Dit

(») Pag. 197.
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Tra C. G Dit wekte gildon, die zulks niet weinig leed deed,

10^-^0^ op, om ten Jare 1705 in het licht te geven eea

— Handboek der Di'isten (*). In hetzelve verdedigt

hij de leer van Gods aanwezen en eigenfchappen,

zijne voorzienigheid en regering der wereld, de on-

fterfeiijkheid der menfchelijke zielen , en een toeko-

mend leven. Het fchijnt, dat gildon toen zijne

De'istifche dwalingen duidelijk inzag ; volgens zijne

verklaring gaf hij dit werk in het liclit , met oog-

merk , om de godsdienstleer der rede tot eenen

gronddag van die der openbaring te leggen , en de

Dtïsten tot de omhelzing van deze zachtvoeriglijk

op te leiden (f).

Berijrt Vereedigend waren tot hier toe flechts de fchrif-

van To-
jgjj ^gj. Deïsten; zij verdedigden de godsdienstleer

LAND.
der

(*) The Deist's Manual.

Ct) Altoos dit werd door gildon voorgewend. Maar

men weet vaak niet, wat men van de bekeeringen der

Deïsten denken moer. Eén van tweeën is waar, of zij

hebben fomwijlen de overtuigende kracht van den christe-

lijken godsdienst in hun binnenfte gevoeld , of zij hebben

heimelijk met allen godsdienst op eene allerfchandelijkfte

wijze den fpot gedreven. Wat moet men toch oordee-

en over het gene, onder anderen , zelf blount heeft

gefclireven, in een' brief aan Dr. sijdenham. (Zie Ora-

des of Reafon , p. 87.) „ Ongetwijfeld is op onze reis

naar de andere wereld de gemeene weg de veiligfte.

Alfchoon het Deïsme tot eene goede bebouwing van

den akker van 's menfchen hart kan ftrekken , zal het

nogtnns den besten oogst geven, wanneer die met het

christendom bezaaid is."



GESCHIEDENIS. ^
éer rede , met , verachting van die der goddelijke ia C. G.

openbaring. Daleliike aanvallen waren er nog zoo [^^'"'''S»'

zeer niet tegen ótzt leer gewaagd, dan alleen van ter -

zijde. Maar in het laatst der eeuw werd haar als

het ware de oorlog openlijk verklaard door jdhan

TOLAND , een' vrijdenkend geleerden , die voorheen

,

na dat hij uit de Roomfche kerkgemeenfchap tot de

Protestantfche was overgetreden , hier te lande te

Leijden zich in de godgeleerdheid geoefend had ,
-

onder den beroemden frederik van spanhkim,

maar , vervolgens in Engeland terug gekeerd , in

geen genootfchap belijdenis wilde afleggen van zijn

geloof, en met de geestelijkheid den fpot zocht te

drijven, blijkens zijn gedicht de Stam van Levi

,

(^The tribe of Levi ,^ hetwelk hij ten jare 1Ó91 had

uitgegeven. Deze man zond te Londen in het jaar

169Ó ia het licht zijn boek, getiteld: Het Chris-

tendom geene verborgenheid, (Christianity not myS'

teriousS) De hoofdinhoud komt hierop neder , dat

de christelijke leer niets behelst, hetwelk tegen of

boven de rede is, en zij dus geene verborgenheid

kan genoemd worden. Men merkt hier uit , dat

TOLAND alzoo, in dit boek, flechrs niet meer heeft

willen beweren, dan een Sociniaan doorgaans be-

weerde. Hij fchijnt ook toen nog onder de Deïs-

ten zoo zeer geene plasts gezocht te hebben. Maar

langzamerhand ging hij langs den weg der dwa-

ling voort , om eindelijk in het wijde veld van

het ongeloof geheel en al van den weg der waar-

heid afcezwerven. Duidelijk werd zulks gezien in

€en werk, dat hij ten jare 1699 in het licht zond,

HüRV. V. G on-
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ï5a C. G, onder den titel van ^myntor, met geen ander oog-
jaari55>. merk, dan om de auihentie of echtheid der heilige
tot 1700.

' **

..„ fchriften aanietasten. Hij zocht , namelijk , uit let-

terkundige, historifche , oorkonden te bètoogen, dat

de boeken van den canon der heilige fchrift tot op

de laatfte tijden van Keizer trajaan , of in de eer-

fte jaren van adriaans regering , flechts in de han-

den van dezen en genen waren geweest, gelijk meer

andere boeken; dat zij dus als goddelijke fchriften

noch aan de geestelijkheid noch aan de gemeenten

waren bekend geweest; dat zij door de algemeene

christelijke kerk niet onderfcheiden zijn geweest van

de zoo genoemde onechte Evangeliën, of andere voor-

gegevene heilige gedenkftukken , die in de vroeglle

tiiden onzer jaartelling ziin te voorfchijn gekomen.

Zi.)n gevoelen kwam derhalve hier op uit, dat de

fchriften der vier Evangelisten, benevens de andere

boeken desN. Testaments, die bijons voor Goddelijk

erkend worden , geen meer gezag hebben , dan die

boeken, die bij ons verworpen, en voor verdicht-

felen gehouden worden. Hierdoor werden dus , gelijk

hij er over dacht, alle de gronden omverregehaald,

waarop de goddelijke openbaring, ons in die fchrif-

ten medegedeeld , naar het algemeene oordeel , rustte.

En alzoo meende hij, als met éénen flag, de gan-

fche leer van het Evangelie verbroken te hebben.

Hadde hij bij eene tamelijke mate van geleerdheid,

welke hij toonde te bezitten , meer gezond vcrfland

gehad, zijne pogingen zouden zeker meer verder-

felijk ziin geweest. Maar zijn gebrek aan oordeel

en fmaak verhinderde hem , om , met klem van
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redenen, aan het gene hij betoogen wilde, eenigen aa C. G.

glimp van waarfchijnlijkheid te ürijken. Van daar, l^^^^SS».

dat zijne fchriften niet bij verftandige geleerden , ,.«_—«.

maar flechts bij waanwijze ongeieerden en half ge«

leerden eenigen ing.ing vonden. Iniusfclien gaven

dezelven even daarom zoo veel te beter gelegenheid

aan deze en gene geletterden , om het gene door

hem betreden was, op de bondigde wjze, als on-

verwinbare waarheid u verdedigen , te bewijzen en

te bevestigen, tolands gevoelens , nopens de

echtheid en goddelijkheid der fchriften van het

Nieuwe Testament werden , op eene zegevierende

manier , wederlegd , door Dr. SAMuëL clarkr (),
door STEVEN NYE (f )

, door Ric HARD^ON (J) , door

JONAS (**),enin later tijden door lardner (ff).

Deze Schrijvers hebben tolands kwade trouw

in het helderst daglicht gefield, aantoonende, dat

hij zijne lezers meermalen op eene fchandelnke

wij-

(*) In ziin boek Sorte Reflections on — the book

talled Amyntor.

( t ) Hhtorial Account and Defence of the N. Tes-

tanifut in anfwer to Amyntor.

( § ) Canon of the N- Tes.tament vindtcated.

(") Ne^v and fuil Methoded of fettling of the Ca-

nonlcal Authority of the N. Testament.

(tt) TheCredibiliiy of the Gofpel hifiory; welk werk,

ook in het Nederlandsch vertaald , onder ons zeer

beleend en hoog in achting is. Als zoodanig kwam

'hetzelve uit te Utrecht ten jare i/.'^o, onder den titel

van Geloofwaardigheid der Euangeliegefchiedenisfen,

G 2
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ot C. G wijze misleid'ïe , door het verdraai'en der Schrift

Jaari552 jg^ , welke hi) aanhaalt , en door het vervallcheit
tot 1700 ' '

• r , . , .. ,

^ I

van de getuigenislen , er van hem uit bijgebragt.

Zij hebben het publiek op eene onwederfprekelijks

wijze onder het oog gelegd de befpottelijkfte mis-

flagen , welke toland , in zijne verftandelooze

drift, begaan heeft, om zijnen minkundigen lezers,

met ijdele magifpreuken, zand in het aangezigt te

werpen en te verbijfteren. Zoodanige menfchen

alleen trouwens heeft hij, naar het fchijnt, willen

verfchalken , en in de netten des ongeloofs ver-

ftri'Aken. Voor meer geoefenden was al zijn ge»

fchrijf onfchadelijk. In plaatfe dat de leer van den

Christelijken Godsdienst in de fchatting van dezen

door züne ondernemingen iets van hare kracht ver»

liezen konde , moest zij integendeel er door be-

vestigd en verfterkt worden. Hetzelfde zij aange-

merkt van TOLANDS overige fchrifren , als dasr

zijn i^de'ffidaemon ^ uitgekomen in het jaar 1709 ,

NAZARENUS, of het Joodfche Heidenfche en Mo*
hammedaanfche Christendom , uitgekomen ten jare

17 18 , T&tradymus , uitgekomen ten Jare 1720 ,

Pantheïsticon , uitgekomen ook in het Jaar 1720,

enz. In het eerstgemelde zocht hij aan te toonen ,

dat Liviüs, in zijne historifche berigten, aangaande

MOZES en den ouden Godsdienst der Hebreeu-

wen , meer geloof verdient , dan de heilige fclirijvers

zelven. Konde er iets meer ongerijmd worden

uitgedacht? Ook zoekt hij in dit werk te betoo-

gen , dat het bijgeloof , of , het gene bij hem

hetzelfde was, de christelijke godsdienstleer voor
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êen flaat ongelijk veel fchadelijker is , dan het na G. C
voina'.'enfle onffeloof, dan het zuiverde Atheïsme, r'"'"i:52.

. tot 17C0,
Bij de onderfcheidene oordeelvellingen der 'geleerden -
over TOLAND zijn er velen geweest, die hem voor

een' Atheïst gehouden hebben. Hierin evenwel,

geloof ik, dat men hem wat te zwart gefchilderd

heeft. Liever zoude ik denken, dat hij, als Deïst,

zelf niet geweten heeft, wat hij geloofde, of het

gene op hetzelfde nederkomt , dan eens dit , dan

eens dat gevoelen zich zelven , ten minfte ande-

ren , als waarheid opdrong. Men kan dat best

opmaken uit zijnen Nazarenus en Tetradymus,

Op het ergst genomen was hij flechts een Pan^

theïst , als hebbende in zijn- gemeld Pamheïsticon

de filofofifche denkbeelden van spjnoza in een meer

helder licht willen plaatfen en aanprijzen. Naar

zijne meening zoude mozes reeds een Pantheïst

zijn geweest. Hij geeft voor, dat dit Pantheïsticon

zijne geloofsbelijdenis behelst, met welke hij trou-

wens zelf den fpot drijft (*). Hij fchijnt een

man te zijn geweest, volftrekt zonder beginfelen,

en daar en boven een man van een eerloos karak-

ter en onzedelijk gedrag ( f ).

In

( * ) Hij zond dit werk aan een' voornamen Heer in

Engeland , met deze daarbij gefchreven woorden. O

fempiterne Bacche! qui reficis & recreas vires deficien-

tium , adfi% nobis propitiin in pociila poculorum ! Amen

!

(t) Over TOLAND en zijne fchriften zie men le-

LANDS Befchouwing van de fchriften der Dtïiten. D. I.

èl. 86-95. MOSHEiMS Kerkelijke Gefc/iiedenis} VHI J).

G 3 U,
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In de eerde helft der achttiende eeuw won het

aanial van Engelfche Ütïsten als van jaar tot jaar

zeer fterk aai:. Doch dezen behooreo niet lot het

tijdvak, waarvan wij hier de gefchiedenis levertn.

In de overige rijken en ftaten van Europa durfde ,

zoo het fchijnt, ftaande de zeventiende eeuw, het

ongelouf het hoofd niet oplleken. Ten minfte gee«

ne of zeer weinige Dcïstifche fchriften werden door

ongeloovigen in het daghcht gefchoven. In Frank-

rijk^ waar het ongeloof meer dan misfchien elders

in de diisternis fchuilde, verfchenen flechts twee

gefc'iriften, hiertoe betrekkelijk, en nog wel zeer

kunftiglijk opgefchikt in het kleed van eene Roman,

die op het eerde aanzien niets van dien aard deed

vermoeden, flet eene was de Gefchiedtnis der Se-

varamben, uitgekomen ten jare 1677, en het andere

eene Befchrijving van het eiland Borneo , uirgeko-

men ten jare 1684, Evenwel de fchrijvers Iche-

nen in deze werkjes het meer gemunt te hebben

op den Roomfchen godsdienst in het biizonder,

dan wel op den Christelijken godsdienst in het al-

gemeen'. Het is bekend, hoe in de achttiende eeuw

onder de Franfchen de bedekte en openbare Di.'isren

vermenigvuldigd zijn , en tot welk eene verfchrik-

ke-

hl. 85-89, vergeleki^n met zijne Comiv.entatio de vita

,

fatis & fcriptis j. TOLANDi v or deszelfs yindicia an-

tiqUiS Chriitianorum (^isciplina ndverfiis Tolnndi Noze-

renum. sckröckhs a. w. VI. bl, 17R- 184, en ijpeij's

Kerkelijke Gefchiedenis der achttiende eeuw':, d. II. üï

bl. 58-70.



GESCHIEDENIS. 103

lelijke hoogte het volllagenfte ongeloof aldaar ge- aa C. Q.

fteifferd is, doch ook fpoedig merkelijk weer ge-
ï^arïNMa.

daald is. •
,

Met regt mag dus de zeventiende eeuw geacht Berigt

worden de ee-uw te zijn van de opkomst der Deïs- aa"t^;aan-

ten , die vervolgens der christelijke kerk wel grooie
w^g^Je-^*

afbreuk gedaan, maar toch op ver: e na niet bemag flnagde

tigd hebben. Daartoe zijn alle hunne pogingen te P|^^^j!'^5°

zwak geweest, en zijn zij nog te zwak. Het gene ting van

zelfs de kerk door verlies van vele belijders harer ^^^ ouge-

godsdienstleer mag geleden hebben , dat heeft zij

daar door gewonnen, dat die leer in het redelijk

geloof van verftandige Christenen allerkrachtigst is

verfterkt, bij hare mannelijke verdediging, waartoe

fchrandere godgeleerden zich moedig hebben aange-

gord , en waaraan wij de uitnemendfte fchriften

,

daartoe (trekkende, te danken hebben. Wij hebben

reeds eenigen derzelven leeren kennen; de overigen

hier op te noemen gehengt ons bedek niet. In het

bijzonder evenwel kunnen wij hier niet met ftilzwij-

gen voorbijgaan het Inftituut van den zoo godzali-

gen als geleerden robert boyle, ter verdediging

van den christelijken godsdienst opgerigt , volgens

deszelfs uiterften wil, ten jare i6(ji. Eene jaarlijk-

fche inkomfte van honderd ponden fterlings had

deze brave man toegelegd aan eenen godgeleerden

of predikant, die aangeflield , door de bezorgers

van deszelfs hiertoe gemaakte fchikkingeu, drie ja-

ren aan één , acht leerredenen in het jaar moest

houden voor het volk , ter beftrijding van het on-

geloof, en ter verdediging van den natuurlijken en

G 4 ge.
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ns c. G ge^penhaankn godsdienst. Na verloop van drie

Jaar 155^ jaren moest er tekens een ander gekozen worden.
lot 1 700
.„ De eerfte Godgeleerde , daartoe bekwaam geoor-

deeld, was de met lof bekende richard brntley.

Kapellaan des Bisfchops van worchester, wiens

acht loperredenen toen in het licht kwamen ondec

den tirel van de dwaasheid en onredelijkheid der

godverzaking, en kort daarna in het latijn door

D. E. jABLONSKi, ten Jatc i6t6 in Berlijn y en

vervolgens in het nederlandsch vertaald door j.

LULOFS ten jare 1752 te Amfterdam in het licht

verfchenen. De leerredenen, die, in de volgende

jaren, van bentley, en die naderhand van tijd

tot tijd door andere verkozen godgeleerden of pre-

dikanten met hetzelfde oogmerk gehouden zijn, zien

hoofdzakelijk insgelijks het licht, niet alleen in het

Engelsch , maar ook in eene Nederlandfche verta-

ling. GiLBERT BURNET heeft door den druk ge-

meen gemaakt eene groote verzameling van belang-

rijke uiitrekfeJen van alle de Boijliaanfche leerre-

denen, die federt het jaar 1692 tot aan h!;:t jaar

1737 gedaan zijn door bentley, ridder, wil-

LIAMS , GASTRELL, HARRIS, CLARKE, BURNET

en vele anderen. Door dezen weg heeft boyle's

lof'^vaardige inrigting zeer veel dienst gedaan aan

de waarheid van den christelijken godsdienst, niet

alleen in Engeland^ maar overal in Europa ^ waar

de gemelde leerredenen gelezen zijn (*).

Eéne

(*) Zie over boyles Inrtituut Bibl'othcque ^ngloife;

T. XV. P. II. p. 416. MOSHEIMS KerkeU Cefchiedetiis

;

Vliï
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Eéne der bedoelingen, welke boyle heeft in her na C. G,

002 gehad, blijkt zoo uit den titel van bentley*s Ï*3'"'552«

leerredenen, als anderszins, dat inzonderheid is ge ___«
weest het tegengaan van ongodisterij. Dit ver- Berigc

fchrikkelijk ongeloof fchijnt evenwel meer te vrezen, jg"^^^"'

dan dadelijk aanwezig te zijn geweest. In EngC' zooge-

Jand altoos was in dien tiid niemand bekend , die
"oemde

m den voliten zin des woords een Atheïst kon ge-

noemd worden. Trouwens ten dien tijde, en nog

in later tijd , werd overal Atheïsme niet alleen met

Pantheïsme, maar zelfs dikwerf met Deïsme , ik

moet meer zeggen , met zoogenoemde DUfenfie in

christelijke geloofsbegrippen verward. Hoe anders

zoude men het kunnen verklaren, dat er, volgens

het berigt van marinus mersennus, in zijne la-

tijnfche Uitlegging van Genejts (*) , ten jare 162a

te Parijs wel vijftig duizend yf/'^m/^»,fomwijlen tot

twaalf en meer :oe in één huis, gevonden werden.

Hoe anders is het te verklaren , dat gijsbert voe-

Tius , in zijne Fertoogen over het Atheïsme (f) , zulk

eene breede lijst heeft gemaakt van Atheïsten , en ons

vaderland heeft durven noemen een' fiinkpoel van

Atheïsten (§)? Al wie zich met de leer der open-

bare kerkgemeenfchap niet verëenigen konde, werd

met den hatelijken naam van Atheïst beftempeld.

Wan-

VIII D. bl. 77 en 78, en ijpeij's KerkeL Qefchkdcnh

van de achttiende eeuw; I. D. II. Sc. bl. 431- 435*

(*) Co*r.ment. in Genef. p, 333 en 62 •

et) Disput, de Atheïsmo; T. I. di>put. fel. p. II^,. 140.

(§) i>entiiia Atheiitarum.

O 5
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na C. G, Wanneer men in heete drift iemand fcheldt, wordr
Jaari552 ^^ verachteliikfte naam niet gefpaard, die dan in de
tot I/OC o r j

»
I „, gedachten opkomt. Indien allen , die wel voor

fchelmen of fchurken ziin uitgemaakt, in de kracht

des naams , fchurken waren , welk een nllerrampza-

ligst gefpuis zoude dan het grooifte deel der men-

fchen zijn ? Zoo ook , wanneer allen , die door

blakende partijzucht wel eens als Atheïsten zijn af-

gekleurd, wezenlijk Atheïsten waren geweest, of

nog waren, zoude de gemeenfchap van christelijke

belijders grootendeels uit godvergetende huichelaars

beftaan; iets, dat toch alleen in de bekrompene

denkbeelden van zwartgallige menfchen voedfel kan

vinden. Atheïsten , echte Atheïsten , die niet uit

domme onkunde , of wrevelige ontevredeheid over

de gargen der Voorzienigheid, waarin zij zich niet

fchikken konden, in hun hart los weg zeiden, maar,

op philofophifche gronden , er in hun hart zich

van overtuigd hielden , dat er geen God ware , zul-

ke d'^gmatifche Atheïsten zijn er ten allen tijde wei-

nig, zeer weinig, gevonden. Waren zij er voor-

heen geweest , dan zeker moesten zij er geweest zijn

onder de wijsgeeren van Griekenland en Latium ,

die van het licht eener Goddelijke openbaring ge*

heel verdoken waren, en, gelijk onder hen simo-

NiDES verklaarde, hoe meer zij over God dachten,

dies te meer alles in de fchemerins zagen (*_). Dau

hoe gering is het getal van Atheïsten onder dezen

ge-

C*) Qjfanto diutius conjïdero, tanto viihi res videtur

obfcurion cicero; de nat, Deorum L. 1. c. 22,
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geweest? cicero wist er maar twee te tellen; ia C. G,

mmeliik diagoras meliüs en theodokus cyre rf'^ïS^^'•' tol i?oo»

NAiCüs (*;. En zeJfs ia het nog zeer twijfelachtig,

of DIAGORAS wel, in de daad, een Athtïst zij ge-

weest. TATiAAN (t) ten ininfte en ook clemens

de Alexandrijner (§) hebben hem van die befchuldi-

ging zoeiien vrij te pleiten. Trouwens cicrro voegt

er ter beneden aangehaalde plaaife bij , dat, daar

zelfs de twijfel aan het bcftaan van een Opperwezen

de Ilraf der Overheid niet ontwijken konde ,
gelijk

aan puotagoras was gebleken, die even daarom

door de Atheni'énfers uit de ftad en het land was

gebannen, terwijl in der daad ztine fchriften ver-

brand werden , — dat , daar de twijfel aan het be-

ftaan van een Opperwezen zulke gevolgen had , het

jhem voorkwam , dat velen hierdoor zeer huiverig

waren geworden in eene openbare belijdenisfe van

het Atheïsme. Maar ook de verftandige mensch,

die het vermogen van zijne rede behoorlijk gebruikt,

moet in het uitgebreide gebouw der wereld , zonder

eenige moeite van diep nadenken , allerzigtbaarst

ontdekken eene hooge wijsheid, eene hooge mngt,

goedheid en majesteit. Het gevoel van diepen eer-

bied voor den verheven Schepper van het ongemeten

heel-

(*) T>e natura Deorum L. I. c. i en 23,

(f) In Oratione ad Gracos , quod nihil eorum , qtii-

bus Graci gloriantur , ftudierum apiid ipfos natum , fed

omnia a Barbaris inventa fint , in Opp. jusïini M, edit

Sylh. p. 164.

(§) /« Frotreptico ad Gentes,
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nn r. G heelal moet in ziin hart zijn. De wijze moet eene

P^^'^'^5^ Qodheïd erkennen; de dwaze alleen kan in zijn
toe i/co •'

— hart zeggen; er is geene Godheid! de dwaze al-

leen, die niet verdient geftraft, maar in het huis

der dwazen opgefloten te worden. Voor weinige

jaren vreesde men voor eenen algemeenen doordrang

van het Atheï-me. Maar heeft men niet gezien,

dat de belijders van hetzelve dwazen waren , die

raaskalden , en toen zij hadden uitgewoed , geen

het minde fpoor achterlieten, dat zij eene fekte ge-

dicht hadden, en ja zeiven weder, de een meer,

de ander minder, het herlevendigd gevoel van gods-

dienst aan den dag legden? Dit gevoel, onder alle

volken, allen menfchen van natuur diep ingefcherpt

,

is zoo fterk , dat men voor geen algemeen door-

gaand Atheïsme immer eenige vrees behoeft te

hebbené

Van VA- Met dat al is het niet te betwijfelen , of er zijn

'^'^^'
ten allen tijde menfchen gevonden , die allerhande

drogredenen zamenzochten, om zich zelven en an-

deren , ware het mogelijk , wijs te maken , dat er

geene Godheid beftond. Dan het is hier voorna-

melijk de vraag, of er in wanrheid Atheïsten ge-

weest zijn, èn nog zijn, die in de drogredenen,

waarmede zij het niet beftaan eener Godheid tracht-

ten te betoogen , werkelijk berust hebben , of be-

rusten, en in hun gevoelen tot het einde huns le-

vens volhard hebben? Het is bezwaarlük dit te

denken. Gewisfeliik is ten allen lijJe het geral der

zoodanige n zeer klein geweest. Nopens de twee

dus genoemde Aiheïsten , welke de gefchiedenis van

diï
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dit tijdperk eigenlijk oplevert , is het ten minfte niet „« c. G.

zeker, of zij waarlijk daar voor gehouden moeten taar'sr.2.

j ^ . ,
tot 1700.

worden of niet

!

-

De eerde is lücilius, of gelijk hij zich nader-

hand liever noemde, julius caesar vamni , een

Italiaan, die even daarom wel eens, met een valsch

vernuftige toefpeling op zijnen naam , de Keizer der

/Atheïsten is bijgenoemd geworden. Door hem zijn

twee boeken gefchreven, het eene getiteld, het am-

phitheater der Voorzienigheid (*),' uitgekomen ten

jare 1615 , het andere Zamenfpraken over de na-

tuur (t^, uitgekomen ten jare 1616. Om het uit-

geven van deze fchriften is hij te Tolouze in het

jaar 1619 ten vure veroordeeld. Het cerfte boek

behelst, wel is waar, vele en grove dwalingen,

betreffende Gods eigenfchappen en werken ; doch

,

indien er al de dwaling van Atheïsme in ligt , is

zij er zoo diep in verholen , dat de fchranderfte

Godgeleerden verklaard hebben, haar er niet in te

hebben kunnen vinden. De befchrijving , welke hij

van de natuur van God geeft, kan dit oordeel fta-

ven (S). En wat het andere boek aangaat; hierin

treft

(*) AmpUtheatrum aterna providentiae.

( f ) Bialogi de admirandis natura regina Deaeque

mortalibus arcanis Sec. IV.

(§) Deus non est ens, fed esfentia, nee bonus,

fed bonitas, nee fapiens, fed fapientia, nee omnipotens,

fed omnipotentia , qu£e ita in ipfo funt, ut fint ipfum,

ita infunt, ut nihil antecedat, nihil fiibfequatur. TotLs

est fine partibns; inmutnbiiis, cum cerera mutat, euitis

veile est potentia, cuius opus voluntas. Simplex est— imo

ii:ie
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«a C. G treft men zeker meer gronds van verdenking aan*

Jaari5S2. m^claine meent, dat het boek duideliike blijken
tot 1700.

' •'

«.««.«^ bevat van Godverloogchening; maar buddeus (*),

ARPius (t), HEISTER (§) , NiEüHOFP (**) en an-

deren houden het daarvoor, dat vanini eer aan-

gezien moet worden als een ongelukkig flagröiFer

van bijgeloof en nijd (ff) , dan als een' Martelaar

voor de Godverzakerij ($$)» Voor zijne Regters

ftaande, viel zijn oog op eenen daar liggenden (Iroo-

halm, waaruit hij, dien opnemende, het Kosmolo-

gisch bewijs ontleende voor het beftaan der God-

heid

ipfe purns , primus , medlus et ultimus actus. Denique

est omnia fuper omnia, extra omnia , intra omnia, pre-

ter omnia, ante omnia & post omnia omnis. Vid. 1. 1.

Exeerc. II. p. 95- ^eqq.

(*) In zijne Thefes de Athehmo &' Superjïitione L.

I. p. 120.

( f ) In zijne Apologia pro vanino.

( § ) In zijne Apologia pro Medich. Sect. XVIII.

p. 93.

(*) In zijn boek over Spinozisme; bh 332.

(tf ) Wel te begrijpen is het , dat de Roomfche

geestelijkheid zeer op hem gebeten was , wijl hij te

Genua meermalen openlijk redetwistte met de Predik-

heeren en Scholastieken, en derzelver gevoelens weder

legde. Zie jöchers Gelehrtm Lexicon II. bl. 1638.

Conf, GRAMMONDus Uist. Gall. L. III. p. 210.

(§§) ARNOLD fchijnt in zijne Kirchcn und Ketzerge-

fchichte, II D. XVII B. C XVI. H. bl. 1074. ook

niet vreemd van die gedachte.
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heid (). Maar het mogt hem niet helpen: hij na C. G.

werd, als een Atheïst, op eene allergruwelijkrte ^^'^':'^52.

wijze , openlijk verbrand ( f ). vanini was zeker .

zoo heterodox als paradox; maar wat hij, als geen

Atheïst, met name geweest zij, is moeijelijk te be-

palen. VVeiligt was hij een Pantheïst. Het tweede

boek,

(*) V. La vic & les fentiniens de vanini, Rott.

1717. p. 189.

(I) De berigten nopens zijn gedrag voor de over

hein geP.elde rechters zijn zeer uiteenloopend. Sommi-

gen verhalen, dat hij voor hen het aanwezen van God

nadrukkelijk h?d trachten te bewijzen; en men hem

toen als een' toovenaar ten viire veroordeeld had. An-

deren weder verhalen, dat, toen men in den raad van

hem vorderde, om, in zijne voorbereiding tot den dood.

God om genade te bidden, hij ten antwoord hadde

gegeven ; hij geloofde aan geene Godheid. Anderen

eindelijk verh«len, dat hij, te dezen aanzien zoude ge-

zegd hebben, dat hij God, door zijne gevoelens, niet

beledigd, en dus daar voor geene vergiiFenis biddend te

vragen hadde. Wie ziet uit dit alles niet, dat er, mee

betrekking tot dezen tnan, vrij wat partijdigheid heefc

plaats gehad , en men uit de gefchiedenis van zijne ver-

oordeeling geene genoegzame gronden kan ontleenen,

om in de hoofdbefchuldiging ten zijnen nadeele te be-

fluiten? Ik heb voorheen (leeds gemeend, dat, zoo ie-

mand, dan -altoos vanini een Atheïit ware geweest.

Maar alles zamengenomen, komt het mij nu voor, dat

de man het verfchrikkelijk lijden volftrekt niet verdiend

had , hetwelk hem door zijne Regters is aangedaan.
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na C. G. boek , door hem uitgegeven , over de natuur , ^eeft

)aan552- [^^ minfle wenken, om hem daar voor te houden,
toe I70J.
,____ wijl hij God met de natuur dikwerf fchijnt te ver-

wisfelen, 't gene hij anders in het eerlle boek niet

had gedaan.

VniLEs- Een tweede dus genoemde Atheïst was casimir

ZYKSKI. LESZYNSKI PODSEDECK BRZESKI , Cen Poolsch

edelman, die in het jaar 1689, te Warfchauw^ met

den dood geftraft werd, om dat hij het aanwezen

van God geloogchend hadde. Dit is al wat men van

dezen man weet , wegens fchaarschheid van echte ge-

regrsbijzonderheden , die plaats hebben gehad, zoo

bij het verhoor, als bij de veröordeeling , in de

uitvoering van het vonnis. Ook ten aanzien van

dezen man kan dus vooringenomenheid bij zijne

regters hebben plaats gegrepen. Hoe vele menfchen

zijn in vroeger tijden niet onfchuldig wegens de

verdenking van tooverij ter dood verwezen? Zoude

een diergelijk treurig lot dan niet ook zülken heb-

ben kunnen treffen, die onder het fchrikwekkend

vermoeden van Godverzakers te zijn, gevallen wa-

ren? Uit het gene arnold (*) verhaalt, ziet men

niet onduidelijk, dat bij dezes ongelukkigen mans

regters niet alleen groote partijdigheid heeft plaats

gehad, maar ook groote wreedheid. Hij werd door

het zwaard ter dood gebragt; maar zijn ligchaam

werd verbrand , en de asch in een veldftuk geladen

,

en tegen de Tartaren verfchoten.

Maar

(*) In zijne Kirchen und Ketzergefchichte II D. XVil

B. XVI H. bh 1077.
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Maar wat moet men denken van den beruchten na. C. G.

cosMO RUGGERi , een' Florentijmr. Abt van Saint- f^^nssa.

Mahé in Neder- Brittanni'é, die, te Parijs, in het
*

jaar 1615 overleed? Er wordt verhaald, dat hij,VanRUG-

in hoogen ouderdom, op zijn doodbedde liggende,
^^^''

verklaard heeft, als een Atheïst te willen fterven,

en den geestelijken , die hem hunne redenen van

beter onderwijs wilden infcherpen , fchamperlijk toe-

duwde ; „ Gij lieden zijt gekken ! Er is geen

God , behalve onzen Koning , die ons gelukkig

kan maken ! ook geen Duivel , behalve onze men-

fchelijke vijanden, die het op ons verderf gemunt

hebben." Meer wordt ons van dezen man niet

verhaald. Hoe hij in gezonde dagen gedacht heeft,

meldt geen gefchiedichrijver. Alles, wat men van

zijn uiteinde vertelt, wordt dus zeer twijfel achtig,^

Vooreerst was zijn gezegde tot de geestelijkheid los-

fe, wilde, fpraak, als van een' ijlhoofdigen kranken,

waarop volftrekt niet te bouwen is. Maar ten

tweede , hoe ligt heeft het kunnen gebeuren , dat

,

gelijk ARNOLD ( * 3 zeer wel aanmerkt , de Gees-

telijkheid louter uit vijandfchap en nijd hem na

zijnen dood dusdanige dingen ter zijner befchuldi-

ging heeft te laste gelegd , om het genoegen te heb-

ben , van zijn lijk naar de begraafplaatfe der misda-

digen te zien flepen ; het gene men verhaalt , dat

gebeurd is (f).

Hoe fpoedig men gereed is geweest, om iemand, Vsn j. »<>

die RAM.

(•) In zijn a. w. II D. XVII B. XVI H. bl. 1074,

(t) 7.ie jöCHERS Gelehrtcn Lexicon; II. bL 954.

Herv. V. H
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na C, G. die (lechts De'istifche gevoelens kweekte, met óm
Jaari552 fcbandelijken naam van Atheïst te brandmerken, alv

, ,

.

^

ware het ook, dat bij met de rondfte woorden be-

tuigde , het beftaan eener Godheid te erkennen , is

blijkbaar uit het treurig voorbeeld van een' Witten'

hergfchen Student, joachim gerard ram ,
ge-

boortig van Clükftad^ in het Holfteinfche ^ die , iii

het jaar 1688, de handen van eigen geweld aan zich

zelven flaande, op zijne tafel een gefchrift achter-

liet, waarin zijne geloofsbelijdenis vervat was. tJij

ontkende in hetzelve de onfterfelijkheid der ziel , de

regerende Voorzienigheid van God , enz. , maar er-

kende wel uitdrukkelijk het aanwezen van God, als

wiens verloogchening , gelijk hij er bijvoegde , in

geen' mensch van gezonde herfenen vallen konde(*).

Straks na dat dit 'gefchrift ware wereldkundig ge»

wor-

(*) Zie hier het hoofdzakelijke van des jongmans

belijdenis. „ Taedio finem quaero vita; miferrimse iniecto

laqiieo, redactusque in id, ex quo originem duxi meam,

judicium eorura, qui me nescio quo relegandum putarint,

contemno. Anima namque nostra mortalis est; religio

ad vulgus pertinet, inventa fcihcet ad decipiendos ho-

mines, eoque melius regendos. Neque vero jic fentiem

iure^videor vocari Antheus» Quis enim deum esfe , fnae-

mentis homo neget? Ut vero ea, quje vulgo de religione

traduntur, a facerdotibus doceantur, ratio, ut dicitur,

;. postulat ftacus. Qui aures habet, audiat. IVIundus regi-

tur opinionibus. Sed fapienti fat. Non enira ouanes

hoc verbum capiunt, eet." Zie arnolds a. w, ter a.

pi. bl. 1078.
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worden, werd de ongelukkige man van de Predi- aa C. G,

kanten openlijk als een Atheïst met de ontzettendfle J^^r'^S**

verwenfchingcn gedoemd en gevloekt. Eén zelfs dier
^

,

*

Predikanten ontzag zich niet , des jongelings ongeloof

toetefchrijven aan het lezen der fchriften van den be-

roemden PUFFENDORF , die zlch daardoor in de drin-

gendfte noodzakelijkheid gebragtzag, om zich man-

nelijk te verdedigen, met de ernlligne betuiging, dat

hij op verre na geen Atheïst ware , of door zijne lesfen

anderen in het gevaar hielp , om Atheïsten te worden.

Welk eene hooggaande partijdigheid! welk eene onbe-

fchaamde verkrachting der waarheid ! welk eene van

grimmigheid ziedende drifc tot verkettering ! Dat

toch Protestantfche christelijke godsdienstleeraars ,

die zulk eenen De'ist , hoe buitenfporig ook in zijne

afdwalingen , voor eenen volflagen Atheïst durven

uittekrijten , toch ophouden zich te verwonderen

over de booze vooringenomenheid van de vroegere

Pvoomschgezinden , die alle Onroomfchen , en van

eenen het Christendom afgevallen juliaan , die

weleer , met vijandige trotschheid , alle zijne voorma-

lige geloofsgenooten , zonder onderfcheid, voor

Athtïsten verklaarde!

Even zoo bevooroordeeld is men te werk gegaan Van spi-

met den vermaarden benedictus de spinoza , zonder i^^za.

de minfte zwarigheid , voor een' Atheïst te houden.

Dit gevoelen aangaande spinoza was nog voor wei-

nige jaren zoo algemeen , dat het toen gevaarlijk

zoude zijn geweest , hetzelve tegen te fpreken*

Trouwens de uitmuntende nieüwentijd, d\Q an»

ders grove dwaling van minder buitenlporige zoo

H a vtl
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M C. G vvel te fchiften wist, had spinoza ui( gek reten yo'^r

Jairi552 eeneii opzettelijken Atheïst, en wel om vrolijk, iii

____ de genieting der wereld, te kunnen leven (*). Eti

nog heden zal menig lezer denken, „ was spin(~»-

ZA geen Atheïst ? " Gewisfelijk was hij dat niet

!

Het is daar zoo verre van daan, dat hij van het

Opperwezen fteeds met veel eerbied fprak, en niet

in gebreke bleef anderen den dienst van God met

hartelijken ernst aanteprijzen (f). Wel aan ! dat wij

dezen merkwaardigen man dan nader doen kennen.

SPINOZA was uit Joodfche ouderen geboren, te

^mfierdam , den 24fl:e van Slagtmaand des jaars

1632. Al vroeg oefende hij zich in de godsdienst-

leer zijner naiie; het gene hem de grootfte achting

der Rabbijnen verwierf, die hem tot eene eer van

hare kerk meenden te zien opgroeijen. Van trnp

tot

(*) Zie 'sraans Cronden van Zekerheid ; Vi D. XI

H. bl. 82.

(f) Zie B. NiEUHOFF ovcr SptKozisttie ; bl. 8. Ook

verhaalt men , dat spinoza, hoe zelden hij ook zijn hufs

verliet, nogthans dikwerf in de openbare gemeenfchnp

der Christenen zich vinden liet, vooral wanneer hij wist

eene goede, verfiandige en ftichtelijke leerrede te zullen

hooren. Zie jöchf.rs Gelehrten Lexicon ^ II. bl. 1302.

spinoza's zedelijk gedrag wordt door velen lasterlijlc

gefchetst. Niemand heeft dit vuiliiardiger gedaan, dnn

raats in zijne Korte en grondige betooging tegen spi-

noza. Maar deze onwaarheden vindt men wederlegd

door NIEUHOFF in het a) w. bl. 253, 254. Dan men

eze in ditzelfde werk bl. 6-10 spinoza's karakterfchets.
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tot trap in zijne letteroefeningen hooger vorderende , na C. G.

viel liii met den tijJ op de ftudie der philofophie, ]^^^^55^*

welke hem , betrekkelijk eenige onderwerpen der gods-

tJienstleer, bedenkingen deed maken, die, daar hij

rondborftig genoeg was , om er de verftandigflen

onder zijne geloofsgenooten over te onderhouden

,

hem eerlang het vonnis berokkenden , waarbij hij

uit de Synagoge gebannen werd. Van dien tijd af,

tot zijnen dood toe, bleef hij op den middenweg

ftaan tusfcheh het Jodendom en Christendom , den-

kende, fchrijvende, en levende als een philofooph

,

gelijk hij werkelijk was. Zijne Joodfche vijanden lie-

ten intusfchen niet af hem te vervolgen. Zij klaag-

den hem te Amfterdam bij de Overheid aan als een*

Godslasteraar, met die uitwerking, dat hij ten jare

1664., voor eenige maanden , ter ftad uitgedreven

Wird. Hij ging wonen te Rhijmhurg bij Leijden^

federt eenigen tijd de wijkplaats van vrijdenkende

iieden, die der ko-rkelijke en ftaatkundige onver-

draagzaamheid ontduiken wilden. Hier geneerde hij

zich met het flijpen van glazen, waarin de geoefen-

de kunst hem eene vermaarde handigheid had doen

iirijgen, de overige uren wijdende aan zijne gelief-

koosde wijsgeerige befpiegelingen. Van daar ver-

huisde hij eerlang naar Foorburg, op dezelfde wijze

blijvende voortleven , en eindelijk naar het nabu-

rig ^sGravenhage, waar hij zoo aanzienlijke als tal-

rijke vrienden had, die zijnen arbeid en fludiën be-

gunlligden. Hier overleed hij den aille van Louw-

maand des jaars 1677.

Als philofooph bewonderde hi) descartes, wiens

H 3 grond-
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na C. G grondbeginfelen , door hem meetkundig betoogd \

jaari55a
jg^, jg,.g j^^j, jg ^mfterdam werden uitgegeven C*),

ïot 1700. ,,.
•*

, .
^ ° ^

'^

,. Hierop volgde ten jare J770 een godgeleerd, (bat-

kundig, werk, dat eenige vertoogcn behelsde over

de vrijheid van philofopheren , als begaanbaar en met

den godsdienst, en met de welvaart van den fi:;iat(t).

In dit werk treft men vele gewaagde , Deïsnfche,

ftellif?gen aan, welke spinoza doen kennen wel als

eenen vrijdenkenden , maar tevens van het fpoor der

waarheid afgedwaalden phüofooph , die gelijk een blinde

naar de waarheid wilde tasten , maar telkens mis»

greep. Zijne godsdienftige gevoelens alleen zal het

hier van belang zijn te doen kennen. Betrekkelijk

eene bijzondere openbaring van God, was hij van

gedachte, dat die aan niemand, dan aan christus

verleend was. Wanneer wij in de fchriften van het

Oude Testament lezen, dat de Profeten vervuld

waren m^t den Heiligen Geest, beteekent dit, naar

zijne gedachte, niets anders, dan dat zy hooger

gaven hadden , dan andere menfchen , beftaando

vooral in eene fterke inbecldingskracht, en eene gods-

vruchtige levenswijze. Iets diergelijks mag gezegd

wor-

(*) De titel was r. cartesh Pvinripiorum Ph'ïofo-

phia Pars 1 en II. more geometrieo demoufirata per ben,

DE SPINOZA.

(I) Tractatus theologt'co -politicus y contincns disferta*

tiones aliquot^ quibin oitcnditw ^ Uhertatem philofophandi

non tantum fdlva pietate ö? reipubliae pnce pos Ce con^

cedi
, fed eandem , ni[i cum pace rcipublica ipfaqu4

pietate
i

tolli hon po%fe.
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woiiTen van de Apostelen , die even min Profeten ;it C. O.

waren , maar die , wanneer zij zich op Gods ^^^^^55^»

t>t 1700,
geest beroepen , daar door hun eigen helder in- -

zien in de waarheid ^ van God boven anderen ont-

vangen , verftaan. Van hier, dat alie volken groote

mannen onder zich gehad hebben , die men Profe-

ten noemde. VVonderwerlten zijn er in den door-»

gaans gemeenden zin nooit geweest. Het gene men

daar voor houdt, waren flechts ongewone werken

der natuur. De orde der dingen , die eeuwig en

onveranderlijk is, laat niet toe, dat God de kracht

der natuur onderdrukke. De goddelijkheid der hei-

lige fchrifc kan dus uit de gefchiedenis der wonder-

werken , welke er in wordt gevonden , niet betoogd

Ivorden. Een groot deel van die gefchiedenis laat

zich op eene natuurlijke wijze verklaren. Het wei-

nige, dat daar voor niet vatbaar is, mag men den-

ken, dat door menfchen , niet met het beste oog-

merk, er is ingelascht. De goddelijkheid der hei-

lige fchrifc kan alleen bewezen worden uit derzelver

zedelijken inhoud, die tot de beoefening van ware

deugd opleidt. Al wat de heilige fchrifc leert , is

klair en bevattelijk. Haar doei is, de menfchen

wijzer en beter te maken. Tot het eerfte vordert

zij geloof; tot het andere gehoorzaamheid. Geloof

zonder gehoorzaamheid beteekent niets; en gehoor-

zaamheid kan zonder geloof niet beftaan. Van

Gods natuur leert de heilige fchrift niets anders,,

dan het gene de mensch in zijne gehoorzaamheid

kan navolgen. De hoofd ieer der heilige fchrifc is

ie dezen aanzien dit weinige. „ Er is één Opper-

H 4 we-
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na C. G wezen of God , één voorbeeld des waren levens,

jaarissa, jjy- jg eeuwig, overal tegenwoordig, alwetend, al-

r _ magtig , algoed. Deszelfs dienst beftaat in de be-

oefening van gerechtigheid en liefde. Allen , die

zich hierop toeleggen , leven voor God , en worden

zalig. Den boetvaardigen vergeeft God de zonden."

Het geloof, of, het gene hetzelfde is , de godge-

leerdheid heeft met de wijsgeerte volftrekt geene ge-

meenfchap. Deze zoekt niets, dan waarheid; gene

alleen gehoorzaamheid en deugd. Deze ftellingen

zijn door spinoza ingewonden in , en dienstbaar

gemaakt aan zijn betoog, dat het in eenen vrijea

fiaat een' ieder geoorloofd moet zijn , te gelooven

wat hij verkiest, en het gene hij gelooft ronduit te

zeggen of te fchrijven. Verfcheidene malen , onder

verfcheidene titels , in verfcheidene talen , en met

verfcheidene namen van voorgewende fchrijvers, is

dit werk van spinoza, na de eerfte uitgave, door

anderen in het licht gezonden , met oogmerk , om ,

op onderfcheidene wijzen, den inhoud algemeen te

maken. Die onderfcheidene uitgaven optetelkn, ge-»

hengr ons bellek niet (*). Nog onlangs is hetzelve

in het Hoogdui'sch op nieuw vertaald , en met bij-

gevoegde aanmerkingen van von murr en conz,

te Stuttgard uitgegeven (f). Men heeft in dit

werk

( * ) Men vindt die uirgnven opgeteld door nieuiioff,

ever Sprnoziifime ; bl. 2^7, en door schröckh. ia het

va. a. w. VI. b'. 301.

(t)BF.^ED. vors' spinoza theologisch -politefche 4b^

ftandlungeitt heu überfetzt i 1805,
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werk fporen gezocht van Atht'isme en ook van Van- aa C. G.

theïsme; maar vruchteloos: zij zijn er niet in. spi- I^^^'^SSa*
'

c •• M tot 1700.
NOZA is in hetzelve alleen De'ist , or zoo gij wilt, ,

gelijk wij thans fpreken , Neo/oog. Geen werk hcefc

den Neologen van onzen tijd beter te ftade kunnen

komen, dan dit boek van spinoza , waaruit zij

trouwens ook onvermoeid gepu: hebben , doorgaans

zonder de bron te noemen, wanneer zy hun vuil

water anderen te drinken gaven. En het gene nog

erger is, daar spinoza zijne gevoelens onvervalscht

gaf, zoo als zij uit zijn brein kwamen, hebben de

Neologen van den jongflien tijd die meenen te moe-

ten vermengen met valfche fmakelijkheden van woor-

denzwier en poëtisch onrijm; en waartoe dat? he-

laas! om het ongelukkig menschdom dit vergift, als

een heilzaam geneesmiddel, zoo veel te gereeder te

doen innemen.

spinoza's Pantheïsme vindt men in zijne Nage^

latene werken (*), uitgekomen in het jaar 1677.

Ons plan vordert , dat wij 's mans Pantheïstisch

ftelfel hier zoo goed uit eikanderen zetten, als zulks

w^egens de donkerheden , waarin bet door hem be-

zwachteld is , gefchieden kan , ten einde het tevens

blijke , dat hij, in den eigenlijken zin des woords,

geen Atheïst of Godverlongchenaar geweest zij.

Van de vijf onderfcheidene fchriften , die in 's mans

nagelaten werken gevonden worden , komt flechrs

hier het eerfle bijzonderlijk in aanmerking. Dit is

zijne Zedekunde , op eene meetkundige wijze be-

toogd ^

(•) Opera Poithuma.

H5



121 K E R K E L IJ K E

m C. G, ioogd(*);\n hetwelk fommige ftellingen kunnen wor-

Jaari5S2' den opgehelderd, door deze en gene plaatfen, welke
^

* men in het vierde gefchrift van deze werken , zijne brie-

ven namelijk , aantreft. Zeer onderfcheiden zijn de

gevoelens omtrent de grondbeginfelen, waarop het

ftelfel van spinoza rust. Maar zie hier, zoo het,

mij voorkomt, den gang van 'swijsgeers pantheïsti-

fche denkbeelden. Het punt of gronddenkbeeld,

van waar hij het allereerst is uitgegaan , was het ten

zijnen tijde bij de philofophen geliefkoosd denkbeeld

van vrijheid , maar een gansch ander denkbeeld van

vrijheid, dan men aan God gewoon was toe te ei-

genen. Naar spinoza's gedachte , was eene vrij-

heid, die in balans hangt, en den vrijen onver-

fchillig doet zijn in zijn werken of niet werken , in

zijn zoo of anders handelen (f), hoe hoogst vol-

komen ook zulk eene vrijheid aan vele wijsgeereii

en godgeleerden toefcheen, de laagfte trap van vrij-

heid, een wezenlijk gebrek aan kennis 'aanduiden-

de (§). Zulk eene vrijheid was voor hem volftrekt

ondragelijk in een' redelijken mensch. Iaat (laan in

het oneindig wijs Opperwezen, spinoza's denk-

beeld van vrijheid gedoogde geene onverfchilligheid

,

maar ook geene vrijwillige bepaling van iets uit aan-

mer-

(*) Ethica more geametrico demonflrata,

( f ) Libertas indifferentiie,

(§) Hierin had hij zijnen meester descartes ten

voorg'^f^gcr. Verg. r. cartesii Meditat. de prima

phüof IMed. IV. Conf. andal^ Disf, Phil. Septas Disf.

V. p. ip5.
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aierking of verkiezing van het betere of bestvoege- na C. G.

liike (*). Zulk eene vrijheid kon hij noff minder I"""^
5 *">*•

tot 17 co.
verdragen (f). Hierin meende hij iets te vinden, __

het welk, als buiten GoJ zijnde , God zei ven af-

hankelijk maakt. God handelt, naar zijne gedach-

te, noodzakelijk vrij ^ uit zijne eigene natuur, naar

dezelve (§). Hij kan ook niet anders. Mjgt, wil,

verrtand en wezen zijn hetzelfde. Als zoodanig is

God de bron van al wat is , of wordt , of geweest

is , en zijn zal ; de noodzakelijke oneindige , eeu-

wige, onafhankelijke bron van al wat is; de inblij-

vende oorzaak van het geheelal (**> Dit is de

grond-

( * ) Libertas fpontaneitatis.

(t) „Fateor," inquic spi.noza Ethic. Prop. XXXIII,

p. 32. „opinionem, qus oinnia indifferenti cuidam Dei

voluntati fubiicit, & abipfius beneplacito omnia pendere

ftatuit, minus a vero aberrare
,
quara illorum, qui lbtu«

unt, Deum omnia fiib ratioiie boni agere. Nam hi ali«

quid extra Deum videntur ponere, quod a Deo non de-

pendet.'*

(§) „Deus ex folis natur» legibus , & a nemine co

actus agit." P. I. Prop. XVil. ,.Solus Deus caufa li-

bera. Solus exfiftit & agit ex fuaj natu:ai neceslitate.'*

Ibidem. — Vides igitur, me libertatem in libera neces-

fitate ponere." Epkt. LXII. p 5^4 Conf. leibaitz

Jhcod. pra:f. § 31. Opp. T. I. p. 53, mendei.sohn's

^hilof. fchriften ; I. p. 232.

(**) „Deus est unicus; necesfarioexfiftit; ex fola fuae

naiutK necesfitate est & agit; omnium est reriira caufa

libera; orauia ab ipfo ita pendenc, ut fine ip'b nee e^lè,

nee concipi posfint; omnia a Deo funt pra;-ieterminata,

üoa quidem ex liberiate volumatis, five abfoluto beno-

placi*
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«a C. G. grondflag van spinoza's flelfel; hiei op, verder voort

}aari552 phUofopherende , bouwt hij alle zijne redenerin-

.

' gen (*). Niets is in het geheelal toevallig (f) ; al-

les, wat beftaat, is noodzakelijk. Gelijk God als

een noodzakelijk vrij wezen beftaat, zoo ook werkt

hij vrij alleen uit natuurnoodzakelijkheid (§). Alles

derhalve, wat is, volgt uit Gods vrije noodzakelijke

natuur, met eene onvermijdelijke noodzakelijkheid (**).

Wil iemand zeggen, dat noodzakelijk te zijn, en vrij

te zijn , twee tegenftrijdigheden zijn , die vergist

zichj want in God is de vrijheid ten naauwfle ver-

bon-

placito, fed ex abfoluta Dei nnturn, five infinita poten-

tia." Ethic. P. I. Prop. XXXVI. in Append. p. 33»

„Deus esc oraHiuni rerum caula inmanens, non vero

tranfiens, Prop. XVilI.

(*) Eén onzer zoo fchrandere als veel wetende wijs-

geeren , de beroemde bernardus nieuhoff, heeft in

zijn m. a. w. die zoo wel aangetoond, dat elk, die on-

partijdig oordeelt, zich daarvan overtuigd kan houden;

hoe dan ook anderen, als buddeus, raphson, wolf,

HERDER, HEIDENREICH, JACOil , HENNERT, OVCr SPINO-

zA*s grondftelling hebben mogen denken enz. Men leze

inzonderheid bl. 54-58.

et) Contingent,

(§) „In rerum natura nullum datur contingens; fed

omnia ex necesfitate divin^ natura; deterralnata funt ad

certo modo exfiftondum & operandum." Ethic. P. I,

Prop. XXIX. ., Omuia funt necesfaria vel ratione esfen-

ti£B, vel cpufje; contingentia respectu defectus nostr»

cognition's.' Prop. XXXIII.

(**) „Omnia inevicabili necesfitate ex Dei natura fa-

quuntur." Epiit. XXIII. p. 452.
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bonden met noodzakelijkheid. Dit zal niemand ont* na C. G.

kennen. Immers God kent zich zelf niet alleen U^rissi,

vrij , maar ook noodzakelijk ( * ). Schoon God
'

dan noodzakelijk beftaat, evenwel beflaat Hij ook

vrij , om dat Hij alleen uit de noodzakelijkheid van

zijne natuur beflaat (f). Hij toch is vrij, die al-

leen uit de noodzakelijkheid van zijne natuur be-

ftaat en werkt. Gedwongen daarentegen is hij, die

door een* ander bepaald wordt, om te beftaan en

te werken (§). Zoo werkt dan God alles nood-

zakelijk en vrij , dewijl uit de noodzakelijkheid van

zijne natuur volgt , dat Hij het werke (**). Die-

zelfde noodzakelijke vrijheid , welke in God is ,

heerscht mede in alle zijne werken, die van Hem
zijn voortgevloeid. Alles volgt uit Gods hoogfle

magt even noodwendig in de natuur, als in de wis-

kunst (ft). God is een uit zijne eigene natuur

nood-
(*) „ Nemo negat, ex divina namra necesfario fequi,

ut Deus fe ipfum intelligat, et tarnen neino concipit,

Deum fato aliquo coactum, fed omnino libere, tametfi

necesfario, fe ipfum intelligere." Epist. p. 453,

(t) „Deus, tametfi necesfario, libere tarnen exfiflit;

qnia ex fola fua: natura? necesfitate exfiftit." Episif. LXII.

p. 584.

(§) „Ea res libera dlcitur, quje ex fola fuaj naturss

necesfitate exfiftit, et a fe fola ad agendum determina-

tur. Necesfaria autem, vel potius eoacta
, qute ab alio

determinatur ad exfiftendum & operandum certa ac de-

termina vatione." Epist, I. Def. VII.

(**) Zie het ftraks aangehaalde uit het eerfte deel der

Eth. Prop. XVII.

(tt) „A fumma Dei potentia, five infinita natura tn-

lini-
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n.1 C G, noodzakelijk, dat is, vrij wezen. Dit Goddelijk

Jaari5^3. wezen is de eenig mogelijke zelflhndigheid. Niets

^
is zelfftandig buiten God (*). Alles is in God ;

niets is zonder God. Al wat beflaat, is in God,

de eenig mogelijke zelfllandigheid ; nieis kan er

zonder of buiten God zijn (f). Tot deze eenig

mogelijke zelfllandigheid, welke God is, moeten

gebragt worden alle dingen, zoo die uitgebreidheid

hebben, als die denken. Gods wezen wordt van

eeuwigheid gewijzigd in uitgebreidheid en denking,

naar de noodzakelijkheid van hetzelve. Natuur ,

wereld, alle dingen zijn wijzigingert van Gods ei-

genfchappen, door het oneindig verdand bepaald,

overeenkomfliig der noodzakelijkheid van de Godde-

lijke natuur, zoo dat geen anders zijn kan, dan het

is (§)• Buiten het geen beftaat, kan ook niets zijn;

het

finita infinins modis, h. e. omnia necesfario effluxerunt,

vel femper endem necesfitate fequuntur ; eodem modo

ac ex natura trianguli ab anerno & in «ternum fequitur,

eius tres angulos Kquari duobus rectis." E(k. I. Prop.

XVI.

(*) „Praner Deum nulla dari , neque concipi po-

test fublbntia." Eï'u I. Prop XIV.

. (t;) „Omnia in Deo funt;* £//;. P, I. Prop. XV.

„Quidquid est, in Deo est, et nihil fine Deo esfe, ne-

que concipi potest." Ibidem. „Omnia in Deo, nil ex-

tra Deum," Prop. XVIII.

( § ) „ Deus est non tantum caufa efficiens rerum ex-

CftenciïB , fed etiam esfentia;. Sine Deo esfeiuia non po-

test concipi. — Deus eo fenfu, quo est caöfa fui, est

caufa omnium. — Res particulares nihil funt, nifi Dei

at-
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het rijk der dadelijkheid is gelijk aan dat der mo- na C. G«

gelijkheid (*_). De voortgang der tweede oorzaken J^J^'553.

is hier oneindig (f). Gods eigenfchappen , die zij- ..

ne natuur uitmaken, zijn eene oneindige denking,

en eene oneindige uitgebreidheid (§). Uit beide

deze eigenfchappen van God zijn noodzakelijk, als

wijzigingen , voortgevloeid alle dingen , en de ver-

ftandelijken en de ftollèlijken (**). De eerften zijn

wij-

attributorum aïïeciiones, five modi, quibus Dei attributa

certo ac determinato modo exprimuntur. Orania ia

Deo. fubftaiuia." Eth, 1. Pfop. XX \^ „ Unus Deus

realitatis omnis fons, & ex fuje natursE necesfitate eau-

fa." Prop. XXVI.

(•) „Omnia, quai ex abfoluta natura alicuius attribu-

ti Dei fequntur, femper & infinita exfiflere debuerunt."

Eth. P. I. Prop, XXI. „Quidquid ex aliquo Dei at-

tributo, quatenus modificatum est tali modificatione , quae

& necesfario & infinita per idem exfiftit, fequitur, de-

bet quoque & necesfario & infinitura exiftere." Prop,

XXII.

Ct) «Quaevis, quas finita est, & determinatam habec

exfiftentiam , non potest exfiftere, nee ad operandum

determinari , nifi ab alia caufa , quai etiam finita est , &
determinatam habet exfiftentiam. Et rurfus, hjec caufa

ïion potesi etiam exfiftere neque determinari , nifi ab alia

,

qute etiam finita est, et determinatam habet exfiftentiam,

determinatur, et fic in infinitum." Eth. l. Prop. XXVlil.

(§ ) „Cogitatio , extenfio attributum Dei est; five

Deus est res cogitans extenfa." Ei/t. II. Prop. I, II.

(**) Res extenfa et cogitans Dei attributa funt, vel

attributorum affectiones. Omne vel fubftantia vel mo-

dus." Eih. 1. P, XIV. „Res finiia, modus, fequitur

ex
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na C. O. wijzigingen van óe oneindige denking ; de anderen

Jaanssï. wijzigingen van de oneindige uitgebreidheid. Allen

, behooren zij tot ééne en dezelfde, alleen mogelijke,

zelfftandigheid , en zijn uitdrukfelen van Gods na-

tuur (*). Hieruit volgt dus , dat de mensch niet

gezegd kan worden , en niet is eene zelfftandig-

heid, maar beftaat uit zekere wijzigingen van beide

de Goddeliike eigenfchnppen , wijzigingen, die uit

ééne en dezelfde eeuwige en oneindige zeifiiandig-

heid ziin voortgevloeid (f).

Zie hier het gevoelen van spinoza. Nu mag ik

vragen , houdt Gij spinoza voor een' Atheïst ?

voor een' verloogchenaar van God ? Die spinoza

als een' Atheïst wil bevechten , gelijk voorheen hon-

derden, die hem niet verfionden, of niet wilden

verftaan ,
gedaan hebben , gedraagt zich als een ver-

dwaalde DON QuicHOT, die zich met zyn ridder-

zwaard

ex attributo niodificatOi raodificatione finita, n determi-

nata caufa. Hoc denuo ab alia, & fic in infinitum."

Eth. I. P. XXVIII.

(*) „Res vel cogitniidi modi funt, per cogitationis

/ attributum , vel extenfionis modi, per exrenfionis attribu-

tum." Eih. l. Prop. VII. „Modi Dei naturara determi-

nsto modo exprimunt." Eik. II. Prop. II. Episf. XLI.

p. 5:4, 52Ö.

(I) „Ad esfoutinm hominis non peniaet, esCs fub-

flantiam; hominis esfentia conftituitur certa attributi di-

vini modificatione." Et/u I. Prop. X. „ Homo conftaÊ

corpore & mente. Mentem & corpus unum et idem

e?t individuum, ifm fub cogitationis, iani fub extenfio-

nis aitiibuto concipienduin.*' Prop. XXI.
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Éwaard in postuur flielt tegen den windmolen. Zoo na C. G.

denken hennert en nieuwhoff (). De laatfte
ï^^'"'^''"^

tot 1700,
voegt er bij: „Geen verdandig man kan spinoza ..

cenen wezenlijken Atheïst noemen, het zij theoreti-

fchen; daar tegen pleit zijn betoog, van het be-

ftaan der Godheid; het zij praktifchen; daar tegen

pleit zijn onbefproken wandel en deugdzaam leven.**

SPINOZA erkende één éénig Opperwezen , dat uit

kracht van zijne eigene natuur befl;aat,en de oorzaak

der wereld is uit noodzakelijkheid van haar natuur

of wezen , de bron van al het gene in de dingen

der wereld wezenliik is. Maar spinoza , dit is de

eenige naam , dien men hera , te dezen aanzien , hoe

veel ook herder hier tegen hebbe (f), geven kan.

SPINOZA was Pantheïst^ evenwel niet in eenen on-

bepaalden zin ; want hij onderfcheidt overal eigen-

fchap

(*) Zie *smans a. w. bl. 79.

(I) In zijn GOTT,' bl. 62, 70, 93, 100, 104. her-

der meent, spinoza hield God voor de eeuwige bron

van kracht en zaligheid, wier goedheid, liefde, wijsheid

en magt alles bezielt, en alles doet werken naar de

hoogstvolmaakte fchoonheid en orde. Een denkbeeld,

dat zeer wel vlijdde, om het Spinozisme met het Fich-

tiamsme ie verëenigen! herders drift ging te ver in

het cedhetisch verplooijen van het gene door spinoza,

die geen gevoel voor het fchoone h.id , en niet kon heb-

ben (Vid. Ethic. App, Propos. XXXVI. p. 38.) ver-

knoeid, wanfchikkelijk gemaakt, en gansch en al bedorven

was. Hoe konde herder toch aan spinoza's God goed-

heid , liefde , en vooral wZ/iy^^rV toekennen ? Dit fchteeuwt,

gelijk men fpreekt, luidkeels tegen spinoza's ftelfil.

Herv. V. I
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m C. G. fchap van wijziging ; volgens zijn gevoelen , khept

lll^l^.ll ^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^ wijzigingen zijner eigenfchappen ;

uit zulk eepe fcbepping ontwikl^elt zich alles in

alle mogelijke vormen van uitgebreidheid en

denking. In zoo verre kan men het henner-T (*)

toeftemmen , dat spinoza God en de wereld piet

voor hetzelfde wezen heeft gehouden. spinoza

was Pantheïst in eenen bepaalden zin , zulk een

Panthtïbt, namelijk, die het wezenlijke der natuur

jiaar de noodzakelijkheid van het Opperwezen uit

de Goddelijke eigenCchappen door werking , door

fchepping , riet uitvloeijen , maar voort vloeijen doet.

Li zoo verre is het wezenlijke der natuur wijziging

der goddelijke eigenfchappen. Uitgebreidheid en

denking zijn de eigenfchappen der ééie, eenig mo-

gelijke, zelfftandigheid. In aj, wat befta.at, is uitge-

breidheid en denking het wezenlijke ; in zoo verre

dus Goddelijke eigenfchap. God zelf. Alles is ia

God. Niets is zonder God. Dit eens £n andere

herhaalt spinoza meer dan ée'iis. Dit zijn wisfel-

denkbeelden , waarin zich het begrip van eene bui-

tenwereldfche Godheid, van eene Godheid, afge-

zonderd van het heelal, zich verliest, en van wel-

ken., gelijk NiEUHOFF zegt, (f) eeü 2e/(^^r Pantheïsme

niet wel kan worden weggedacht. M^ar

(*) In zijn Vertoog over ilen aard der wijsgecrte van

spinoza bl. 31 ; te vinden in de Uitgelezene Ferhandc'

h'ngen over de wijsgeerte en fraaije le'teren , g-trokken

vii de i^erken der Koiinklijke Akademie der Wetenfchap'

pen te Berlyn I. D.

Ct) In het c. b. b'. pi.
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Maar van waar dit Pantheïsme van spinoza ? Is het na C. G,

cene bijzondere vrucht van zijne philofophifche befpiege-
1^'''552.

lingen ? Wat zal men antwoorden ? Onze latere Wijs-
,

'

geeren en Godgeleerden , die de Scholen der oude Gritk-

fche en Romeinfche Wijsgeeren bezochten, vonden

fchier overal Pantheïsme, of, zoo als men het noem-

de. Atheïsme, Men meende hetzelve inzonderheid

aantetrcffin bij de Platonisten en Sio'icijnett, Van

de Hsidenfche Wijsgeeren , dacht men , hadden het

fommige Christelijke Wijsgeeren , als bij erfenis

,

overgenomen, bayle twijfelde niet (), of de be-

roemde ABELARD warc ecH Pantheïst geweest, da-

viD VAN DiNAND was , naar zijn oordeel Cf), ze-

ker onder de Pantheïsten te tellen. Bij de Perfith-

fien , bij de Chinezen , bij de yoden , bij de Indi-

aanfche Oui'èti<!ten ^ bij de Christel/jke Myjiieken^

en waar al niet? heeft men fporen van het Panihe-

isme meenen te ontdekken. Z Ifs de Profeeten on-

der de oude inrigting van den waren godsdienst, en

de Apostelen onder de nieuwe , werden hier niet

van verfchoond (§ . Dezen waren , naar het oor-

deel der ongelonvigen , Panthtisien geweest. De ge-

loovige, christelijke, godgeleerden, wisten de door

Gods geest geleide fchrijvers van dit euvel vrij te

pleiten; maar dachten er niet aan , dat zij zelven

aan de ongeloovigen aanleiding gaven, om hen voor

Paa-

( * ) Dief, /list. crit. art. spinoza.

Ct) L. J.

(§) Het Pantheïsme van dezen geloofde men te vitr-

den Jer, XXIU. 24; Hand. XVII. 28. Ronu XI. %^

I2
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«a C. C. Panrhtïsten te verklaren. Wanneer zij Gods aloW'^

[aan 552 tegenwoordigheid befchreven, leerden zij , dat God
toe 17.0 ö ö J 9

I
nergens in en nergens uitgefloten was. Hoe dub-

belzinnig ! hoe fchijnbaar Pantheïstisch ! Ho(ir eens

!

loop bij alle fekten of gemeenfchappen de ftelfelen

van wijsgeerte en godgeleerdheid door ; allerwege

zult gij iets ontmoeten, dat, en meestal tegen het

doel van den Heller, naar Pantheïsme zweemt. De

beperkte rede zelfs van den fchranderften man

fchijnt over dit blok op den weg harer te hooge

befpiegelingen te hebben moeten flruikelen. Nog-

tans heeft spinoza door het voorbeeld van die al-

len niet wel gewaarfchouwd kunnen v/orden. Hij

was in zijnen fteilen gang veel te verre van hen

verwijderd, om hen in het oog te houden, spino-

za is van geheel iets anders uitgegaan ; zijn weg

was geheel onderfcheiden. Vindt men bij hem en

anderen eenigen fchijn van overeenkomst ; dit is

toevallig. Meestal ook heeft, zelfs bij de wijsgee-

ren , die voor hem te dezen opzigte Pantheïsten

waren, of het fchenen te zijn, een groot onder-

fcheid van beginfelen niet alleen , maar van be-

fchouwingen, van redeneringen en gevoelens plaats.

SPINOZA altoos ftaat hier , als een oorfpronkelijk

denker, ten aanzien van zijn ftelfel, over het ge-

heel genomen, en dcszelfs bijzonderheden , volko-

men op zich zelven (*;.

Was toch spinoza's eerde gids descartes

niet? Dit was ja voorheen ook bijkans het alge-

mee-

(*) Zie nieuhoff's a. w, bl. 3p.
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tneene gevoelen. Niemand heeft dit fterker gedre- na C. G.

ven, dan johannes regius, Hoogleeraar in de I^^'"^^^*'

wijsgeerte te Franeker ^ die len jare 1714 heeft in ««__«
het hcht gegeven een werkje, getiteld; karteziu?

^^\'ii(^T.\ voorlichtende ^ of kort vertoog^ toonendedoor

cmvrikbare redenen, dat de Philofophij van kar-

TP.zius in zich verbergen hehbe de gronden y waar^-

cp die van spinoza gebouwd is i^*). Dit evenwel

te toonen , was voor regius eene ondoenlijke zaak;

hij heeft het dus ook niet gedaan. Vooroordeel,

fchier hadde ik gcfchreven bitfe partijzucht , dreef

hem tot eene analogifche redekaveling , welke hij

deerlijk misbruikte , om de wijsgeene van descar*

TES allergehaatst te maken. Zeker had spinoza

groote verpligting aan descartes, in wiens fchool

bij tot een' wijsgeer gevormd was. Van daar in

de fchriften van spinoza doorgaans de kartefiaan-

fche terminologie. Wanneer hij niet ftellig bepaalt,

laat hij de uitdrukkingen van descartes, door

hera overgenomen ,
geheel voor deszelfs rekening;

hij gebruikt die flechts in den kartefiaanfchen zin,

zoo als zij van de wijsgeeren verdaan worden. Maar

bepaalt hij, dan geeft hij aan zoodanige uitdrukkin-

gen zijne eigene verklaring, en past dezelve op eene

hem eigene wijze toe. descartes, bij voorbeeld,

leerde, dat er twee wezenlijkheden in de natuur

zijn , denking , namelijk , en uitgebreidheid , waarvan

de eene het wezenlijke van den geest, en de andere

het

(*) Hetzelve wordt gevonden acliter 's mans Begint

fclen der bcfchouwende philofophie,

I3
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na C. G. het wezenlijke van de ftof oitmaakt. Maar hoe gehee!

J9ari552 anders verklaart zich spinoza hieromtrent ! en hoe
" ^°^

geheel anders heeft hij die leer in zijn ftelfcl inge-

weven! Te dezen aanzien gispt hij zelfs descar-

TES (*). Denking en uitgebreidheid is, naar spi-

noza's opvatting, geheel niet het gene descartes

er door verftond. Maar hoe heeft spinoza het dan

begrepen. Dit is vrij donker; hadde hij het toch

liever genoemd kracht en werking! Hoe verfchil-

lend ook zijn de punten, waarvan beide de philofo-

phen, elk langs zijnen eigen weg, uitgaan! des-

CARTES begint van ik denk ^ derhalve ben ik. spi-

noza van eene noodzakelijke vrijheid, naar welke

de Godheid, uit zijne eigene natuur, werkt en han-

delt, eene vrijheid, waar tegen zich het allerfterkst

verzet hebben de Kartefianen ^ spinoza's oude me-

defcholieren. descartes is een twijfelaar, oï fee*

pticus ; SPINOZA ftelt vast als dogmaticus. Bij des-

cartes is God wezenlijk onderfcheiden van de we-

reld , de Schepper van hemel en aarde. Bij spino-

za is alles één , en één alles. Naar het gevoelen

van DESCARTES hadde alles anders kunnen zijn,

dan het is; naar spinoza's grondbeginfelen niets.

Te regt mogt derhalve meuhoff het Spinozisme

eene antipode noemen van het Kartejïanisme (f).

Zie daar eene gefchiedenis van het Spinozisme,

dat zeker voor beter verklaring nu gebleken is vat-

baar

(*") Epist. XXXII. ge'ijk hij in andere opzigten niet

fchroorode te doen; als Lth. II. Prop. 13, 16, 17.

(f) Zie 's mans a. w. bi. 71.
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baar te zijn, dan hetzelve van de meeste vroegere en an C. G.

latere wiisiieeren en godffeleerden verklaard is, maar
»"^'"'552«

^ ° 'tot 1700.
in zijn geheel toch nog een gedrogteliik , een dus -

allerverfoeijelijkst ftelfel blijft, dat zamenhanj^t van

jt^fjtitheJsiiie ^ van IdeaalreaUsme^(^* ) ^ van een

ijzeren , onredelijk , Fatalisme , van een fiijf en ge-

ftreng AntueleologUme (t)^ van een grof iSjaU'

ralisme, van een zeer fijn Anthropomorphisme (§),
en van wat niet al meer?

Het boek van spinoüa, waaruit wij z'jn ftelfel

heb-

(*) spinoza's denkbeelden zijn nooit zonder trans-

fcendentale voorwerpen, welke door hem voorwerpelijk

verwezenlijkt worden. Zijn denkbeeld is of wordt al-

tijd de zaak zelve. Zie nieuhof's a. w. bl i86, F7.

Cf) Er is niets, waartegen spinoza zich meer ver-

zet, als tegen de leer der eindoorzaken. Het denkbeeld

van eene Godheid, die in hare werken iets bedoelde,

is bij hem het ongerijmdfie denkbeeld , dat men zich

van de Godheid kan vormen. „ Dum qu^fiverunt (ve-

teres) Philofophi ostendere," zegt hij, „ naturam ni-

hil frustra agere (hoc est, quod in ufum hominum non

fit) nihil aliud videntur ostdndisfe, quam naturam, Deos-

que a;que ac homines delirare.'* Ethic. App. Prop,

XXXVI. p. 35. „Hnec doctrina Dei perfectionem tol-

lit; nam fi Deus propter finem sgit, aliquid necesfario

appetit, quo caret." p. 36. Zulk eïne harde leer volg-

de van zelve uit spinoza's flrijd tQg&w de vrijheid der

keuze van het bestvoegelijke (^liberta<; fpontaneitath.')

(§) Hoe zeer spinoza ook met regt tegen het An-

thropomorphisme van zijneti tijd lostrok, heeft hij even-

wel er niet om gedacht, dat hij zelf van de Godheid

begrippen vormde , die aan menfcheu , niet aan de God-

I -f beid
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na C. G. hebben opgegeven , draagt , gelijk wij gezien heb-
par 155 2. ^gj^ den titel van Zedekunde. Dan het zedekun-
tot 17C0. '

--, dige gedeelte des werks valt hier niet in ons beflek.

Alleen zij het genoeg er van te melden , dat hetzel-

ve geen zamenhangend ftelfel , maar eene befchrij-

ving van de vatbaarheid voor deugd van het nood-

zakelijk wezen , en geene zedeleer voor menfchen ,

als menfchen , behelst ( * ). De noodzakelijkheid ,

waarmede , naar spinoza's denkbeeld , Gods wezen

beftaat, heerscht ook in dit gedeelte zijns werks.

Had voorheen spinoza, vooral in ons vaderland,

gelijk men meende , zeer vele ftille volgers , groot

was het aantal van zijne luide tegenfprekers. De

voornaamflen waren s. clarke , r. cudworth,

J. RAPHSON, B. NIEUWENTIJD, J. A. RAATS , P,

BAYLE, J. J.
ZIMMERMAN , J. F. BUDÜEUS, C.

WOLF, M. MENDELSOHN. Ook deze laatstgenoem-

de heeft met den geheimraad jacobi er twist over

gevoerd, of zijn vriend lessing een Spinozist wa-

re? MENDELSOHN hccft hem daarvan zoeken vrij

te pleiten , maar uit afkeer van verkettering , het

Sp'inozhme in zulk een licht zoeken te plaaifen, dat

de Theist er zijne gevoelens vrij wel in vinden kan.

HERDER heeft dit met nog grooter ijver gedaan,

fchetfendp eenen spinoza, aan wien de The'ist de

hand

heid eigen zijn. Wat toch Is de denking? Kende hij

zich daarvan een begrip vormen , zonder bezinnen , zon-

der tiidvorm? Zie ni-hhoffs a. w. bl. 228.

(*) Zie UEiDENREicii's PhHofophic der nat. n'/igion;

I. bi. 272.
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hand der broederfchap niet ligfelijk weigeren zal. nji c. G.

Dit deed herder, in zijn werk, hier voor reeds faarissa.

genoemd, en uitgekomen ten Jare 1787. Van dien
,.

*

tijd af meenden velen in Duitschland aan spinoza.

dat recht te moeten doen weêrvaren, waarop hij.

aanfpraak had , maar hetwelk hem zeer weinigen voor-

heen gegund hadden. Zijne philofophie begon hemel-

hoog verheven te worden. Zijne fchriften werden op

nieuw gedrukt, en ook in het hoogduitsch overge-

zet. In de jaren 1787 en 1789 verfchenen er twee

ondeffcheidene uitgaven van in die tale. En welken

invloed dit op den wijsgeerigen denktrant in Z)/«V^c/^-

hnd gehad heeft, weten deskundigen. Het is bui-

ten ons ontwerp, hier verder iets historisch van ta

boek te flellen.

*

I5 TWEE.
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TWEEDE AFDEELING.

GESCHIEDENIS VAN DE LUTHERSCHE KERK., NA

DEN VREDE VAN PASSAU , TOT DEN AANVANG

DER ACHTTIENDE EEUW.

EERSTE HOOFDSTUK.

Cefchiedenis van den /iaat der Lutherfche Kerke,

na C. G l_/e hervorming der Christeliike kerk, in de zes»

jara-i5S2.
^jgj^^jg eeuw, haar volkomen beflag hebbende gekre-

tot 1700 ' ° "

., gen , vond men deze nu in drie hoofdgenoot-

Iiileiding fchappen of maatfchappiien gefcheiden , namelijk in

de Grifckfche , Roomfche en Onroomfche , welke

den naam van Proteftantfche kreeg. In het befchrij-

ven van de gefchiedenis dezer bijzondere raaatfchap-

pijen achten wij het bestvoegelijk de orde, waarin

wij dezelven hier optellen, om te keeren, en dus

eerst een historisch berigt te geven van de Protes-

tantfche kerkgemeenfchap, dan van de Roomfche en

eindelijk van de Griekfche.

De Protestantfche kerkgemeenfchap verdeelt zich

in vele onderfcheidene genootfchappen , gelijk bekend

is. De twee voornaamften waren het Evangelisch-

Lutherfche en het Evangelisch - Hervormde kerkge-

- nootfchap. Het doel der Onroomfchen, die zich

los worfteMen van de drukkende magt der Room-

fche hiërarchie, was buiten alle betvvijfeling 'm den
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beginne geen ander, dan zich te vereenigen tot één aa C. G.

algemeen kerkgenootfchap , welks leden zich ge-
1^"^552«

meenfchappelijk in eenen gezuiverden dienst van
*

God verblijden mogten. melanchthon , de zacht-

moedige WELANCHTHON , had alles , wat in zijti

vermogen was, gedaan, om eene fcheuring te be-

letten; en het was hem ook gelukt. De vereeni-

ging was door zijnen invloed getroTen ten jare 1 536

,

gelijk voorheen verhaald is. Maar nog bij het leven

van MELANCHTHON vethievcn er zich reeds ten jare

Ï557 weder punten , waarover de hoofden der Oin

roomfchen verfchillig dachten , en met elkiiêr aan

liet twisten geraakten (). Daar ééndragt anders

het vermogen fterkt , werd hetzelve door deze twee-

dragt verzwakt. Evenwel men was, met gemeen-

fchappelijke krachten , de eerfte zwarigheden reeds

ZOO verre te boven gekomen , dat elke partij tegen

den gemeenen vijand genoegzaam konde ftaande blij-

ven. Verflandigen ondertuslchen zagen allerheldersr,

dat, wanneer eens het onderling tvvistvuur gebluscht

konde worden, die ftand zoo veel te vaster zoude

zijn, en waren dus op middelen bedacht, om, kon.

de het zijn door eene hereeniging der verfchil heb-

benden, de fcheuringen , waar zij waren, te helen,

en waar zij nog niet waren, voortekomen. Welk

een treurig aanzien toch leverde de iweefpalt op

tusfchen de beide Protestantfche kerken, die zoo

veel gemeenfchappelijks hadden in grond ftellingen ,

in oogmerken , in godsdienstbegrippen , in iheologi*

fchs

() Zie hier voor XXIII. bl.lli.
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mC. G fche leerwijzen, enz., die in haten oorfprong te

JaarTs-^?. zamen als één liuchaara moeten befchouwd wor-
tot 1700
.^ „ den, dat zich te^ei de Roomfche kerk, waarvan

het zich met vejeenigde kracht had afgerukt, met

zulk eenen moed bleef aankanten ! Deze beiden

zonderden zich niet alleen van eikanderen af, maar

gaven eikanderen zoo vele blijken van wederwillig-

heid , zelfs ja van afkeer en haat , dat ook , bij het

daaruit gefproten onderfcheid in de geloofsleer, zulk

een geest van wederzijdfche partijfchap in wijzer en

beter gewordene Christenen waarlijk onbegrijpelijk

was (*). De bron van deze wederzijdfche oneenig-

heid moest bij de hoofden van de onderfcbeideiie

aanhangers gezocht worden. Dezen hadden hunne

verfchillende ftandpunten , waaruit zij het geheel

overfchouwden , 't gene bij hen biizondere begrip-

pen moest te wege brengen, die elk hunner in zij-

nen kring zoo veel te beter gangbaar kon doen

worden , naar mate hunne vrienden ,
' te weinig

doorzigt hebbende, zich moesten laten leiden, en

geen denkbeeld hadden van het fchandelijke des

vooroordeels en der partijzuchr. Dit ftond in

zoo veel te helderder licht bij regt verflandi-

gen , die voor het algemeen belang niets ver-

derfelijker achtten, dan tweedragt tusfchen Chris»

tenen, welke in de hoofdzaak het ééns waren, maar

in zaken van minder belang uit eikanderen liepen.

Dezen hebben alle hunne pogingen ingefpannen ,

om, ware het mogelijk, allen te verbroederen, en

tQÏ

(*) Verg. sciiRöCKUs a. w. IV. bl. 331.
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tot dd.ie gcmeenfchap ie brengen. Maar die po- na C G,

gingen zijn vruciiteloos geweest. Jaar1552.

Tot den dood van melanchthon , die ten ja-
'

re 1560 overleed, was er eigenlijk nog geene Iclieu- Toeftand

ring; ten minflie zij was nog niet volkomen. -Hier
jj^'^^j.j^^Jjj

hadden de Lutherfchen en daar de Hervormden , en Her-

zoo in magt , als in aantal , de overhand. Dit vormden
° ' '

tot het
bragt mede, dat de onderliggende partij ann de an-jaansy/.

dere die de overhand had, lleeds toegaf, en zich

bij haar ais het ware fchuil hield. Behalve in Zjf/V-

ferland i Frankrijk en Groothriitanni'é, waren de

Lucheraneii ovl^iüI zoo menigvuldig, dat de Her-

vormden naauwelijks in aanmerking kwamen. Hier

te lande, bij voorbeeld, waren de eerflie Proteftanten

Luthersgezind ; weinigen altoos fchijnen der leere van

ZwiNGLius toegedaan geweest te zijn. Met den tijd

waren hier de Kalvijnisten opgetreden , aanhangers

van den uitmuntenden kalvijn , die tusfchen lu-

THEP- en zvviNGLius een* middenweg infloeg, ter

verceniging, ware het mogelijk, van beider gevoe-

lens, ten aanzien van het heilig avondmaal. Doch

tot aan het jaar 1562 waren zij hier te lande onder de

Lutherfcheri, die verre weg de meerderheid bleven

uitmaken, als onkenbaar. Zij kwamen er zelfs open-

lijk vooruit, dat zg, met betrekking tot het heilig

avondmaal , niets leerden , dan het gene in de /^ugS"

burgfche geloofsbelijdenis begrepen was. Dit kon-

den zij met een zuiver geweten zoo veel te beter

doen , om dat de Lutherfchen hier te lande de ge'

matigde begrippen van melanchthon , die lu-

thers leer werkelijk verzacht hAd, omhelsden, In-

tus-
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na C. G. tusfchen begonnen de Kalvijnisten Inngzamerhand
jaari552-

jj^ „gf^j g^j, |.g gj-oeijen, en uit dien hoofde voor
tot 1700 ° o J 7

,

hunne gevoelens meer openlijk uiitekomen. Al

gaande weg was de invloed der Franfjhe Protefian-

ten, die allen Hervormden of Kalvijnisten waren,

op onze vaderlandfche Proteflanten grooter gewor-

den door de tusfchenkomst der aan beiden zich

fluitende Walen, die allen zich voor de leer van

KALvijN verklaarden, guido de bres , een Waal-

fche godsdienstleer iiar , gaf ten jare 1562 in het

Fransch uit eene uitmuntende geloofsbelijdenis, die

van zijne landgenooten algemeen aangenomen , en

ten eigenden jare in het NederJandsch vertaald ook

door den druk hier te lande bekend werd. Van

dien tijd af won het Kalvijnisme hier meer en meer

veld , en begonnen de Kalvijnisten zich meer van

de Lutherfchen aftefcheiden. Ook van toen af zijn

de Kalvijnisten in de Nederlanden met den eenvou*

gen naam van Hervormden of Gereformsérden , even

gelijk de Walen en Franfchen , die Reformês ge-

noemd werden , vereerd geworden. Hierap volgde

in het jaar 1567 de omwenteling, welke uit de ge»

fchiedenis bekend is. De Leeraars namen de vliigt

Haar Emhden, naar Kleef , naar Engeland, enz.

Bij' hunne terugkomst in de jaren 1573 en 1574

zag men hen ongemeen gefterkt in de leer der Her-

vormden. Ook begaven zich toen herwaarts vele

Hervormde Leeraars uit den Paltz, uit het graaf-

fchap Nasfatm enz. Dewijl alzoo het öieerderdeel

der Leeraren de gevoelens van kalvijn omhelsde,

was het zeer natuurlijk , dat de gemeenten bun

voor-
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voorbeeld volgden, willem , de eerüe , had , op ia C. G,

zine viugt, in Duitschland ^ openbare belijdenis l^^*"'
-'^52-

-' o ' '
tot 1700,

van den Hervormden godsdienst afgelegd. En 's volks

Edelen fchikten zich naar zulk een' grooten over-

ganger.

Zoo was het hier te lande gefteld. In Diitsck-

4and daarentegen hadden de Luiherfchen in aantal

en magt de overhand geheel gekregen. Niettemin

was de hoop, dat de Hervormden met deLutlierfchen

genootfchappelijk weder verëenigd zouden worden,

nog niet geheel afgefnieden. Hier te lande vleiden

zich daarmede , toen nog de gematigde Prr.eftan-

ten, zoo Lutherfchen , als Hervormden. En zoo

was ook in 'Daitschland nog eene ftillè verwachting,

d.it na lange onzekerheden beide partijen vereenigd

eouden worden tot ééne gemeenfchap. Maar fpoe»

dig namen nu de zaken eenen ongelukkigen keer.

De uitzigten op eene verëeniging werden in éérls

verdonkerd. De wolken van zwarigheid, die tot

hiertoe flechts heen en weder dreven, pakten zich

in ééns zoo digt op en in elkander, dat er een

vrecsfelijk onweder los brak, waardoor alle ontwer-

pen ter verbroedering eindelijk in duigen vielen.

In Duitschland was er bij de Lutherfchen, die

de onveranderde geloofsbelijdenis van Augshurg om-

helsden, reeds lang geene geringe verdenking ont-

ftaan, dat hunne broeders, die de gematigder be-

grippen van MELANCHTHON hadden aangenomen,

heimelijke Kalvijnisten waren. Onder zulk een ver-

moeden lagen inzonderheid de Wittenhergfche en

Leipzigfchc Theologanten. En het gene dit te meer

ge-
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Sia C. G. gegrond deed worden , was , dat de Heidelbergfcha

Jaari552 godgeleerden , juist terwijl lïien onder hen bezig
•

' was een' Katechismus voor de Hervormden op te

ftellen , er op roemden , dat er in de Luthcrfche

kerk vele groote mannen waren , die met hen gelijk

dachten in de avondmaalsleer. Kende er iets zijn,

dac meer tot ergernis ftrekte van heethoofdige Lu-

therfchen, gelijk flacius, brenz en anderen wa-

ren? De hoven der Vorften werden er mede ge-

moeid , werwaarts de Kryptokalvijnisten , dat is ge»

helme Kalvijnisten , zoo als men hen noemde , ont-

boden werden, om zich te verdedigen. Aan het

hof te Dresden , bij voorbeeld , werden zij , ten

Jare 156a, genoodzaakt zich te verantwoorden door

drie der voornaamden uit hun midden, namelijk,

EBER, MAJOR en CRELL. Den Keurvorst van Sak^

fen ^ AUGUST, verdroot, zoo het fchijnt, eindelijk

dat befchuldigen van de eene en dat verantwoorden

van de andere partij. Ten minfte hij gaf ten jare

1566 een bevel , waarbij den Predikanten zijner

landen al het tuisten over de Avondmaalsleer, op

bedreiging van verlies hunner ambten, in geval van

ongehoorzaamheid , verboden werd. Eenigen ook

werden van hunnen moedwil de ongelukkige flagtöf-

fers; 't gene ten gevolge had , dat de gemoederea

op nieuw in onrust kwamen , en de Keurvorst zich

in het jaar 1568 verpligt zag een Theologisch ge-

fprek tusfchen de verfchilhebbende partijen te AHen-

hurg intewilligen. Dit had eenen voor de Kryptokal-

vijnisteneenen voordeeligen uitflag. Ook de Keurvorst

regelde daarnaar zijne bevelen, ter bevordering van

dea
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den vrede der kerke. Dan wijl de ftrenge Luther- nn C. Oa

fchen niet zoo fpoediff nog tot rust konden ko-J^"'552."
tot 1700^

men , (lond uit hun midden . op de Kanfelier der -

Akademie van Tuèingen ,
jakob andre^e, een ge-

leerd en fchrander man , met oogmerk , om , zoo

het heette, de twistende partijen door het voordra*
,

gen van vaste grondftellingen te vereenigen, welke

zij beiden zouden kunnen aannemen. Ten aanzien

van de Avondmaalsleer meende hij de onderfcheide-

ne denkbeelden der verfchilhebbende partijen tot dit

vereenigingspunt te moeten bepalen , „ dat," na-

melijk, ,, in het Avondmaal , met het brood en

den wijn , het waarachtige ligchaam en bloed van

CHRISTUS , op eene hemelfche en voor de menfche-

lijke rede onbegrijpelijke (of onnafpeurlijke) wijze

tegenwoordig, uitgedeeld en van allen aangenomen

wierd, die naar deszelfs bevel en inflelling van dit

Sakrament gebruik maakten." Dit vereenigingsöntwerp

had het ongeluk van beide partijen niet te geval-

len. De ftrenge Lutherfchen verwierpen hetzelve

met verontwaardiging. De Godgeleerden van yena

waren er wel het ergst van allen tegen. En de

Kryptokalvinisten zouden er zich in hebben laten

vinden, hadde andre/e er niet bijgevoegd, dat ook

de onbekeerden het ware ligchaam en bloed ontvin-

gen , en zich niet zoo verklaard , dat het bleek

,

hoe zeer hij gehecht ware aan het denkbeeld eencr

alomtegenwoordigheid der menfchelijke natuur van

CHRISTUS. Eene vergadering van Theologanten uit

verfcheidene landen werd er ten jare 1570 te Zerbst

gebonden, met oogmerk, om de partijen door dit

. IJerv. V^ K on£.



14(5 K E P^ K E L IJ K E

ua C. G ontwerp te vereeiiigen ; maar dit oogmerk bleef on-

t'ltll bereikt.
tot I 700
, De Wittenhergfche Godgeleerden, op de goede

gezindheid van hunnen Vorst (leunende , voelden zich

door nieuwen moed gefterkt , en waagden het ten jare

, 1571 eenen Latijnfchen Karechismus uittegeven , die

eene , andermaal zich tegen hen verheffende , opfpraak

verwekte. Op de vraag , wat het Avondmaal des Heeren

ware? las men daarin dit antwoord: ,, Het is de

gemeenfchap van het ligchaam en bloed van onzen

Heere jESus CHRISTUS, gelijk het volgens de woorden

van het Evangelie niet anders genoemd kan worden; bij

welker aanneming de Znon van God waarachtig en naar

zijne ztlfftand'igheid tegenwoordig is, en betuigt,

dat hij de geloovigen zijne weldaden genieten laat."

Dez2 uitdrukking was, naar het oordeel der flrenge

Lutherfchen , zoo dubbelzinnig , dat zij hierin de

geheime listen van hunne partij allerdiiidelijkst meen-

den te zien doorftralen. Er ging eene algemeene

kreet tegen dezen Katechismus op ; en de gemoede-

ren verwijderden zich al meer en meer. De Hertog

van Brunswijk waarfchouwde den Keurvorst van

Sakfen allernadrukkelijkst tegen zulk een KryptokalvU

tiistne ^ als hij in zijn land voedde. Deze nu riep

de Wittenhergfche Theologanten en de meeste Su-

perintendenten zlins gebieds naar Dresden ^ ten ein-

de zij eene bepaalde belijdenis mogten afleggen, en

de twist alzoo een einde mogt nemen. Dit had ten

gevolge, dat hij, ten jare 1573 Voogd geworden

van de onmondige Hertogen van Wemar ^ in dat

land alle flrenge Lutherfche Godgeleerden, die Fh'

ei'
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ciatien genoemd werden, in gevalle zij de boven na C. G.

VL^rmeltle belijdenis, te Dresden afgelegd, weigerden J*^'"'^ 5^*

i-i 1 AA \. ^ct 1700.
te oiiderteekenen ,

gelijk velen deden, van hunne
.

posten liet afzetten.

Nu vertoonden zich weldra de Kalvijnisten , zon-

der fchrootn voor gevaar, in hunne ware gedaante,

de leer van kalvijn, aangaande het Avondmaal ,

openliik voordragende. Gansch Duitschland ftond

verbaasd. De Lutherfche Leeraars van Sakfen niet

alleen , maar alle Lutherfche Vorsten drongen er bij

den Keurvorst op aan , om het Kahinisme met

kracht tegen te werken. En de Vorst zag zich

hierdoor zoo in het naauw gebragt , dat hij , om
geen godsdienstoorlog te doen ontbranden , maatre-

gelen moest nemen, waarvan zijn vredesgezind hart

anders eenen niet geringen afkeer had. De hoofden

der Kaïvijnistifche partij werden gevangen genomen

en de Keurvorst hield in Bloeimaand des jaars 1574

te Torffau een* landdag, waarop de middelen be-

raamd werden , die men noodig achtte , om deze

onlusten te dempen. Uit de gevolgen van deze ge-

nomen maatregelen ontftond in de jaren 1576 en

1577 het bekend Ontwerp van ééndragt ; {Formula

concordia') van hetwelk hier voor breedvoeriger ge-

waagd is geworden (). De Kalvijnisten trof alzoo

een geweldige flag, dien zij niet verwacht hadden.

Hoe hagchelijk is het, op Vorsten te vertrouwen,

vooral in godsJienstzaken, waarin zij geen doorzigt

hebben, en zij zich door raadslieden moeten laten

lei-

(*) Zie d. XXIII. bl. 119- en volgg.

K 2
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na C. G leiden , die er wel beter in geoefend zijn , maaf f

tot 1700! helaas I al te dikwerf, door het vuur van partij»

" fchap gloeijend geworden , in hunne onbezonnen

drift, een* gansch verkeerden weg wijzen.

Wanneer men over dezen ganfchen handel een

vonnis naar waarheid ftrijkt, zoo kan men de par-

tijzucht der ftrenge Lutherfchen nimmer billijken^

Laat het zijn, dat de Kalvynisten zich, gelijk de

partij hun telkens verweet, onder het masker van

MELANCHTHONS gcvoelens verborgen hebben, om

het Kalvinisme door te drijven, die gevoelens wa-

ren met dit fteifel zoo naauw verbonden, dat er

geen wezenlijk onderfcheid fchier tusfchen te vin-

den ware. De Mdanchthonianen waren in den

grond Kalvijnisten ; hadden zij dus gezegevierd

over hunne partij ; de fcheuring tusfchen de Lu-

therfchen en Kalvijnisten ware volkomen geheeld

geworden. Maar nu werd zij grooter ; zij werd

nu onherltelbaar. De Sakjifche Keurvorst august

wist door zijn gezag in een groot gedeelte s^x^ Duitsch"

land aan het Ontwerp van ééndragt eene fymbolifche

waardij te bezorgen , en alzoo de fcheiding tusfchen

de beide Protestantfche kerken tot zulk eene volko-

menheid te brengen, dat er aan eene vereeniging

.
niet of bijna niet meer te denken ware ( * ).

Men

(*) Vid. D. GERDESii Scrinimn Antiquarium ; T.VIII*

P. I. p. 472; alwaar het Ontwerp van ééndragt genoemd

wordt Formula dhcordice , qu<e 'onineni facra pacis in-

eundce fpem exflingueret. Verg. sciiröckhs ra. a. w. IV.

bl. 607—647.
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Men heeft wel naderhand weder eenige poghigen na C. G.

beproefd, om de verbroedering te bewerken; maar J^^"^^^
52.

alles is vruchteloos afgeloopen. Door het Ontwerp .

van ééndragt was de tweedragt zoo groot gewor-

clen , dat hetzelve onmogelijk was. Aan de zijde

der Hervormden was men ten allen tijde wel het

meest genegen tot -den vrede. Met ernst waren

onder dezen hierop bedacht, ja meer dan bedacht

BAViD PAR/Eus, een Heidelbergsch Godgeleerde,

die in het laatst der zestiende en in het begin der

zeventiende eeuw leefde, en johannes DUR/iius,

Predikant bij de Engelfche gemeente te Elhingen in

Pruisfen, Deze laatfte heeft in het midden der ze-

ventiende eeuw zich alle moeite getroost, om zijn

prijswaardig oogmerk te bereiken. Niet alleen heeft

hij onderfcheidene fchriften {^) uitgegeven , maar

vele reizen door Zwitferland ^ Duitschland ^ Zweden

en Denemarken gedaan, en met vele Vorsten ea

Godgeleerden der beide Proteftantfche kerken ge-

fprekken gehouden. In het vervolg zijn tot het-

zelfde einde werkzaam geweest mozes aöiyraldus,

PETRUS MOLIN^ÜS, JOHANNES HOORNBEEK, JO-

HANNES HENRICUS HEIDEGGER, BENEDICTUS PIC-

TET en meer anderen. Ook in de Lutherfche

kerkgemeenfchap ontbrak het niet aan vredesgezinde

Theologanten , als daar waren in Zweden johannes

MATTHIAS , en in Duitschland georgius calix- .

TUS,

(*) Onder dezen moeten vooral geteld worden PrO'

pempticum irenicuin ; Capita de pace religiofa fi? concor'

'dia inter Euangelicoi inftittieiida : Schola reformata,

K3
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na C. G. Tus, met alle de Helmfladfche Hoogleeraars der

Jaari552 Godgeleerdheid. Doch alles was zonder vrucht:
%Qi 1700.

^ men bleef alleen naar den vrede wenfchenj geene

hoop zelfs deed er zich voor op.

Wel allermeest waren de goede uitzigten van wel-

denkende godsdienftigen en godgeleerden gevestigd

op den vermogenden invloed der Vorsten , van wel-

ken fummigen ook ter herftelling van eenen alge*

meenen vrede in de Proteftantfche kerken hun uiter-

fte best, maar zonder bedoeld gevolg, gedaan heb-

ben. Boven alles vermaard is in dezen het gefprek

te Leipzig, 'm Bloeimaand des jaars 1631, gehouden

tusfchen eenige Godgeleerden van beide gemeen-

fchappen, in de tegenwoordigheid van verfcheidene

Proteftantfche Vorsten ook van beider belijdenisfe.

Het gefprek werd gehouden tusfchen johannes

BERG, JOHANNES CRONICUS en THEOPHILUS NEU-

BERGER , hervormde Godgeleerden, en matthias

HOë , POLYCARPÜS LYSER en HENRICUS HÖPFNER,

Lutherfchen, De leerbegrippen werden niet alleen

bij monde, maar ook in gefchrifc naauwkeurigJijk uit

eikanderen gezet , ten einde men zien mogt , hoe

zeer men met elkaêr overeenftemde, en waarin men

van elkaêr verfchilde. Maar de uitkomst beant-

woordde geenszins aan de verwachting. Dertig ja-

ren daarna beloofde men zich iets beters van een

gefprek tusfchen eenige Proteftantfche Godgeleerden

van de ondcrfcheidene gezindheden, dat te Kasfd

^

in Hesfenland ^
gehouden werd, op gezag van ditxi

Prins wiLLKM. De onderhandelende Theologanten

,

d$ leer der beide kerken, nopens het Heilig Avond-

maal,
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maal, de Voorverordening, den Perfoon van chris- na C. G.

lus en den Doop, onderzocht hebbende, gaven 1^^"^^ 552»

eikanderen de hand van broederfchap , met betui- ,

*

ging, dat zij, onaangezien het geringe verfchil in

die artikelen, eikanderen met opregte genegenheid

omhelsden , en voor leden van ééne en dezelfde

ware algemeene kerk erkenden, als die deelgenooten

waren van het zaligend geloof in christüs, en

erfgenamen des eeuwigen levens. Maar ook dade»

lijk hoorden deze vredelievende mannen elk in zijne

gezindheid , allermeest evenwel in die der Luther»

fchen ^ eene kreet van verontwaardiging opgaan, die

hen in ééns ontmoedigde, en hun gansch plan ver-

nietigde. Al het gene verftandige Regenten en regt-

fchapene Godgeleerden te dezen aanzien onderna-

men, werd door het minverlichte gedeelte van gods-

dienstleeraren en leeken gewraakt en verworpen.

Het eenvoudig geloof aan het overal vrede infcher-

pend Evangelie had flechts bij weinigen die kracht ,

dat het ftugge vooroordeel er voor wijken wilde.

Het heerlijk licht, dat in den morggnflond der her-

vorming een' zoo fchoonen dag had beloofd , was

langzamerhand door, meestal uit partijzucht, of moet

ik fchrijven eerzucht ? ontdane , verfchillen , die al-

toos voor de hoofdieer van den Christelijken Godsdienst

van geen belang waren , weder met • nevelen van

misverftand op nieuw omtoogen geworden, zoo dat

men nietigheden voor wezenlijkheden aanzag, waar

voor men meende te moeten ftrijden, als of het behoud

der kerke anders onmogelijk ware (*). In

(*) Vid. w. jAEGERi Hifi. Eccleftastica. S, XVII.

K 4 Tom,
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oti C. G. In het landgraaffchap van Heifen evenwel bleef

Jaari552.
^jg yj.gjg tusfchen de Lutherfchen en Hervormden

tot I/üO.

^,., ,
,

,. ongeftoord. Men ging daar onderling als broeders

met eikanderen om. Allen maakten met elkiiêr ééwt

gemeente uit. Dit blinkend voorbeeld had andere

Proteftanten tot naijver moeten wekken. De mo-

gelijkheid eener wezenlijke vereeniging werd er

proefondervindelijk door bewezen. Maar ook hier

bleef de lucht der kerke niet lang helder, na den

doordrang van het Ontwerp der éémhagt , waar-

door overal de beide gemeenfchappen tegen eikan-

deren met verbittering in het harnas werden gejaagd.

In het Hesfifche ontftond dan ook tusfchen de

Godgeleerden van beider belijdenis een hevige twist,

waardoor de gemoederen van de leden der onderfchei-

dene gemeenten verdeeld werden. Dit liep zoo hoog,

dat de Landgraaf maurits , één der geleerdde Vorsten

van Europa
,

partij meende te moeten kiezen. Hij

deed ten jare 1604 openlijk belijdenis van den her-

vormden godsdienst. En van toen aan breidde

zich de hervormde kerkgemeenfchap in Hesfen zeer

uit. Zij kreeg ook boven de Lutherfche eenen

bijzonderen voorrang. Zelfs de Akademie van iJ/^;-

hurg onderging reeds ten jare 1605 eene verande-

ring te dien opzigte , dat er in de Theologifche

Fakulteit de Godsdienstleer der Hervormden alleen

onderwezen móest worden door Hoogleeraren van

die gezindte , die ook daartoe werden aangeHeld.

\n

Tom. I. pag. 47p. fqq. Adde Brev. Relat. coU,

CasfeL
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In het Keurvorftendom van Brandenburg ging ten na C. G.

jare 1614 de Keurvorst ioiian siegismund ook van Iaa"55-.

^ tot 1700.
de Lutherlche godsdienstgemeenfchap over tot die

_

der Hervormden. Hier door werd in dat land ins-

gelijks eene verandering , mei betrekking tot den

openbaren godsdienst, veroorzaakt; doch dezelve

was, uit hoofde van haren oorfprong, van eenen

gansch anderen aard. Trouwens de invloed, wel-

ken die verandering had te wege gebragt , was

over het geheel van weinig aanbelang.

Alzoo ftaat dan nu, in de gefchiedenis , de Lu-

therfche kerkgemeenfchap geheel op zich zdwQ. In

alle de Duitfche Staten was zij verfpreid , en in de

meesten, gelijk wij gezien hebben, op hechte grond-

flagen volkomen bevestigd. In de Noordfche rijken

van Zweden en Denemarken had zij geheel de over-

hand. In Polen en Hongari'é was zij Hechts ge-

duld, maar bleef er in denzelfden (laat, enkele ver-

anderingen , waaraan zij zich moest onderwerpen

,

daar van uitgezonderd. Met den aanvang van den

dertigjarigen oorlog zag het er donker uit; zware

wolken, die niets dan verderf dreigden, verzamel-

den zich boven de Proteftantfche kerk in Duitsch-

land. Maar God nam haar in zijne befcherming.

Alleen brak het onweder los in het Oostenrijhfche ,

in Bohème en Moravi'é. De Lutherfche gemeenten,

welke in die gewesten vrij talrijk waren, werden er

op eene deerniswaardige v^ijze, met verlies van have

en goed , uitgedreven , en verfpreidden zich als bal-

lingen 'slands gins en derwaarts. Dit eene en an-

ilere zij genoeg van den oorfpronkelgken toeftand

K 5 der
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na C. G. der Lutherfche kerk , in hare opkomst en bevesii»

^"4lo. S'"S befchouvvd.

— .. Nemen wij nu den voorrdurenden toedand der

Lutherfche kerk, flaande dit tijdperk, in aanfchouw,

200 zien wij, dat dezelve, aan verfcheidene zijiien ,

vast genoeg, maar ook aan andere zijden los itond

op hare grondflagen. Trouwens konde dit wel an-

ders? Onder het loeijen van aanhoudende ftormen

werd zij opgerigt, waar door dikwerf het gene tot

ftand was gei^ragt, weder omverre viel. De be«

ftuurders van den arbeid, die hier aan te kost werd

gelegd , waren het menigmalen onder eikanderen niet

ééns. De een meende het niet zelden beter te we-

ten, dan de ander. Hier door werd vaak de rust

ge(loL»rd. Van buiten had men magtige vijanden ,

die niet ophielJen en openlijk en bedektelijk den

opbouw der nieuwe kerke alle aforeuk te doen, en

haar tot in de fondamenten te doen fchudden. Dit

alles had op den inwen.ligen (laat der kerke eenen zoo

nadeelijen invloed, dat het niet mogelijk was ge-

weest, dien in een kort bedek van niet veel meer

dan dertig jaren tot eene volkomene vastheid te

brengen , en naar vvensch te doen bloeijen. In het

begin van dit tijdperk had de Lutherfche kerk der-

halve nog gebrek, aan innerlike fterkte en welvaart.

Het bleek uit alles , dat d;iarin te voorzien het werk

niet was van deGeestelijkheid,die tochin haren eigen

boezem daartoe de noodige krachten niet had. Dus

bleef het oog alleen gevestigd op het vermogen vari

wijze Vorsten, die flechts in het eene en andere,

dat onmiddelijk den godsdienst en de godsdlensileer

be-
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betrof, van de verdandigde en geletterdfte Leeraren na C. G.

behoefden voorgelicht te worden. Van den aan
''J'^J^oo'

vang af hadden dezen , door hunne welgeflaagde be- ,

moeijingen ter voortzetting van het herllel der diep-

vervallen godsdienstzaken, het, door zoovele eeuwen

heen onvoldongen , pleit beflist , of de Kerk met den

Staat moest vereenigd zijn , of niet ? De kerk bleef

nog eene op zich zelve ftaande maatfchappij , en de

eer van den godsdienst vorderde , dat zij die bleef.

De godsdienst was alleen het doel van al haar ftre-

ven. Maar de flaat zorgde voor het welzijn der

burgeren , dat niet bevorderd kon worden zonder

deugd, die één der hoofdtakken was van den gods-

dienst. Ten naauwftc voelde zich derhalve de ftaat

verknocht aan de kerk. De kerk beftond uit Leer-

aars en Leeken ; genen waren de voorgangers , de-

zen de volgers. Maar dikwerf ontbrak het den eer-

ften aan het daartoe vereischte gezag , 't welk zij

van hooger , of, zoo gij wilt , meer gevreesde raagt

ontkenen moesten , ook wel eens aan voorzigtig-

heid, aan wijs beleid en vvelberaden zin. Dit ver-

oorzaakte foms , dat de Overheid tusfchen beiden moest

komen, om aan het in onfluur gebragte eene orde-

lijke ftrekking te geven. De kerk was in onder-

fcheidene deelen gefplitst ; doch allen waren nu

door den band der fymbolifche boeken vast aan

elkaêr verknocht. Was wel het Ontwerp van ééti"

4ragt niet overal, gelijk wij gezien hebben, aange-

nomen, de overige fymbolifche fchriften behelsden

reeds alles, vvraarop de overeenftemming in het ge-

loof aankwam. En nogtans gebeurde het maar al

te
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na C. G. te dikwerf, dat er ov^r de leer of over den dierst

Jaari552. tvvisten ontftonden , die hoog liepen, die onrust
tot 1700 ' o f 9

I

verwekten, die verwarring ftictitten. Wie zoude

de bron van zulke onzaligheden doppen? De kerk

had geen Opperhoofd. Zij behoefde dat ook niet.

Trouwens hadde zij hetzelve gehad , zij zoude in

gevaar zijn geraakt , van weder onder een al-

leenheerfchend Despotisme te moeten bukken, waar

van zij naauwelijks te redden ware geweest. Uit

dien hoofde was voor de kerke onontbeerlijk eeti

bijzonder opzigt , eene bijzondere leiding en be-

fcherming der wereldlijke magt. Ook de Geeste-

lijkheid wilde dit gaarn erkennen. Zij waren het

daarin ééns , dat de Vorsten , als Landsheeren ,

gelijk de eerfte Christen Keizers het regt hadden,

de kerk hunnes lands derwijze te befturen , dat

noch deze, noch de ftaat, van de verkregen voor-

regten iets verliezen konde. Aan de Geestelijkheid

liet men zoodanige regten, als weleer de Bisfchop-

pen gehad hadden , voor zoo verre zij op de Pro-

teftantfche kerk toepasfelijk waren; en zij oefenden

die uit door de van hun geflichte konfiftorien. En
evenwel bleef er nog veel onbepaalds over. Noch

de regten der Vorsten ia kerkelijke zaken , noch

die der Godsdienstleeraren , of die der kerke in het

algemeen, hadden hunne vaste grenzen. Van daar

was het, dat fommige Vorsten te diep zich in

godsdienstverfchillen verwikkelden , waar door de

rust harer landen geftoord werd, en zij hierin te

werk gingen , zonder welberaamde maatregelen te

volgen. En van daar ook was het , dat heethoof-
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dige Godsdienstleeraars in den loop hunner twisten na C. G.

zich niet wilden laten beteugelen , maar naar onaf- Iaa"552.

hankelijkheid haakten. Zoo durfden , bij voorbeeld,
" *

de Godgeleerden te Jena ^ in het jaar 1561, toen

hun het JVeimarfche hof verbood, hunne twist-

fchriften door den druk algemeen te maken, wel

verklaren; „ de Vorsten moesten niet denken, dat \

zij, wijl zij de kerkelijke goederen en het regt, om

predikanten te beroepen, aan zich getrokken had-

den, dezen en den Godgeleerden even zoo bevelen

konden, als hunnen Vafallen : fchoon zij ja alle Leer-

aars bezoldigden , waren echter dezen , ten aanzien

van hun ambt , in godsdienstzaken , hunne die-

naars en knechten niet. Staatslieden konden Staats-

lieden bevelen. Maar christus alleen beval zijnen

Dienaren, en nam het wel zeer kwalijk, wanneer

dezen zich van den Staat de wet lieten voorfchrij-

ven (*)." Zoodanig eene zucht, of wil men het

liever noemen drift, om van de Overheid onafhan-

kelijk te zijn, heerschte onder de Godgeleerden der

Lutherfche kerk in Duitschland
^ gedurende dit tijd-

perk, en had op de godsdienstverfchillen , gelijk wij

in het vervolg zullen zien, eenen niet geringen in-

vloed.

(*) Zie scHRöcKHï a. w. IV. bl. 386-385).

TWEE-
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Hudien.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Cefchiedenis van de TheoJogifche Studiën in de Lu*

therfche kerk,,

na C. G. liet licht , dat zich , gelijk hier voor in de biji

jaan 55 ^ wonderheden door ons verhaald is, met het licht der
tot 1700. '

_—_— kerkhervorming , over de vvetenfchappen verfpreid-

LUTHERS de , gaf aan de Studie der Theologifche wetenfchap,

flenin de ^" ^^ eerde plaats, eene naar evenredigheid betere

Theolo- wending, dan dezelve voorheen gehad h;.d. Schoon

ft!!^;^n
I. UTHER wel, in den beginne, de wijsgeerte als

fchadeliik voor de Godgeleerdheid befchouwd had ,

gelijk zij in de middeneeuwen , door het misbruik

,

dat de Scholastieken van haar gemaakt hadden , ook

werkelijk geweest was, kwam hij nogtans , door

zijnen vriend melanchthon beter onderrigt, daar-

van terug, en werd voortaan van die wetenfchap,

als voor de beoefenaren der Theologie van wezen-

lijk nut, een meer verftandig verdediger. Maar bo-

venal meende men van ftonden aan, dat de hechtfte

grondflag der Godgeleerdheid gelegt diende te wor-

den in de fludie der uitlegkunde en uitlegging des

Bijbels. Hier van was de noodzakelijkheid door

ERASMUS, in meer dan eene allergelukkigst uitge-

voerde proeve, zoo oogenfchijnlljk aan den dag ge-

legd , dat geen Theologant van oorc'cel en fmaak

dat in twijfel kon trekken, luther was dus voor

niets meer bezorgd, dan voor eene gezonde Bijbel-

ver-
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verklaring; niets ging hem meer ter harte, dan de- na C. G,

zelve. Daar van is getuige zijne uitmuntende over- P^r^SSa.
o t, J

tot 1700,
zetting van den Bijbel , en de n^enigte van zijne .«___«

kommentarien over bijbelfche boeken , die of homilien

of voorlezingen geweest waren, luthers godgeleerde

begrippen waren volkomen Bijbelsch. Het gebruik

der wiisgeerre was bij hem geen ander, dan dat hij

zijne Bijbelfche begrippen redenmatiglijk zocht voor-

tedragen, of het gene op één iiitkomc, derzelver

overeenltemming met de uitfpraken der rede overal

te doen doorblinken. 'sGrooten mans doel blijkt

genoegzaam in alles geweest te zijn eene dadelijke

herdelling van de reine Apostoiifche dogmatiek. De

godsdienstleer van het Evangelie zocht hij voor den

dag te brengen , zoo als zij daar lag , zonder alle

die vreemde denkbeelden, die men in den loop der

eeuwen met haar verknocht had. Hij ontwikkelde

haar op eene eenvoudige, naar de gemeene vatbaar-

heid berekende, en tevens ter verbetering van het

hart krachtig werkende wijze. Zijne godgeleerdheid

was dus geene eigenlijk gezegde kerkelijke, maar

eene ten nutte der algemeene Christenheid ingerigte

Bijbelfche godgeleerdheid, luthers doel was dus

uitmuntend ; en door de bereiking van hetzelve

,

welke hem bij uitftek gelukte , werd de ganfch^

Schoolfche Godgeleerdheid, die tot zijnen tijd toe

had ftand gegrepen, in ééns op hare gronden aan

het wankelen gebragt , en weldra omverre gewor-

pen. Dadelijk vielen weg alle wijsgeerlge fpitsvin-

digheden, alle nuttelooze befpiegelingen , alle fcha-

delijke twistvragen , alle verwariende onderfcheidin-

gen.



iöö K E Pv K E L IJ K E

na C. G gen, alle donkere kiinsttermen. Zelf heeft hij geen

Jaarissa. dogmatisch fielfel bearbeid; zijne godgeleerdheid was

,- pofitief
,

gelijk men het noemt , bearbeid geheel

naar de wijze , waarop dezelve werd voorgedragen

door de Apostolifche en de vroegfte Kerkvaderen*

Te wenfchen ware het wel geweest, dat hij in het

laatst zijns levens een Systematisch Handboek van

zijne Godgeleerdheid hadde in het licht gegeven.

Daarin toch zoude men de refultaten gevonden heb'

ben zijner, van tijd tot tijd meer opgeklaarde, meer

gezuiverde, meer volkomen aan elkander beantwoor*

dende begrippen nopens de Bijbelfche waarheden des

geloofs. Ook hierdoor zouden in vervolg van tijd

vele twisten of voorgekomen , of gemakkelijker te

vereffenen zijn geweest over verfcheidene punten van

LUTHERS leer , die nu in zijne werken verflrooid

liggen, en niet altijd even duidelijk, ook niet altijd

in denzelfden geest zijn voorgerteld. Mogelijk wars

voor het Lutherfche Kerkgenootfchap in deze be-

hoefte nog wel eenigermate te voorzien , wanneer

men des voortreffelijken mans verfpreide geloofsleer

uit zijne fchriften , in eene chronologifche orde , bij

elkiiêr, tot één ftelfel bragt. Te verwonderen is

het , dat hier niet aan gedacht is geworden , door

die Theologanten , die luthers godgeleerde gevoe-

lens uit zijne fchriften fijstematifcher wijze zamen-

gedragen hebben, als michacl neander, j. h«

MAjUS, T. KIRCHNER , A. MUSCULUS , T. FABRI-

cius , enz.

ME- Voor de beste methode , om de christelijke ge-

LANCH-
loofsleer bijbel- en redematig te behandelen , heeft

even»
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evenwel luther genoeg, ja alles gedaan. Tot de- m C, Cï.

zelve had hij den grond gelegd: en melanchthon J^^^issa.

o ,. , , ,
-tot 1700.

was de eerde, die er een hecht gebouw op vestig-

de, een gebouw, voor welks alleruitnemendfte be- tiions

arbeiding luthers krachten niet berekend waren.
^^^^

LUTHER was als een moedig , ftout en onbedeest

hervormer melanchthon voorgegaan , in het aan-

wijzen van de menigvuldige gebreken , waaronder

de echte Theologifche Studie zoo vele eeuwen ver-

waarloosd had gelegen. Ook luther herdelde vele

gebreken; maar hij deed zulks niet altud met de

noodige bezadigdheid van geest , welke daartoe ver-

eischt werd. Het mangelde hem veelmalen mede

aan den tijd, waarvan het grootfte gedeelte hem tot

de bellommeringen riep, waardoor hij, met manne-

lijke kracht, op eene werkdadige wijze, in de kerk

die onwending heeft daargefleld , waarvan wij Pro-

teftanten allen nog de aangenaamfte vruchten ftna-

keUj en waar voor geen mensch zoo bijzonder ge.

fchikt was, als hij. Dit ten minde zoude den

zachtmoedigen melanchthon zeer flecht zijn van

de hand gegaan. Ter bevordering van zulk eenen

arbeid ftond deze verre beneden luther , doch

dien hij aan de andere zijde hoog overtrof in taal-

kunde, in geleerdheid , in fchranderheid , in wijs-

heid, in bedachtzaamheid en in befcheidenheid. me-

lanchthon, in zijn boekvertrek, meer geregeld
ji

met eenen diep doordringenden geest werkende
,

vereenigde, onder de Godgeleerden, die zich van

de Roomfche kerk affcheidden , het eerst alles met

elkander , wat den waardigen Theologant vormen

^ Herv. V. L kofl-
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na C. G konde. luther vervaardigde de Hof, imelanch-
Jaari552 ^^q^ gaf er den vorm aan. Allerzktbaarsi heeft deze
tot 1700 °

, zulks getoond in zijne Loei Theologici , die , te fVitien-

^^r^, door hem werden uitgegeven ten jare 1521, en

vervolgens , op onderfcheidene tijden , met vele ver-

anderingen en verbeteringen. De laatüe uitgave ge-

fchieddeten jare 1543, en is nog door hem zelven be-

zorgd geworden. Bijbelkunde en wijsgeerte wedijveren

in dit werk , als om flrijd , met eikanderen. ' Het is

een flelfel van de Christelijke dogmatiek; in vieren-

twintig loei of afdeelingen gefplitst. In elke afdee-

ling ftaat een christelijk leerduk op den voorgrond.

Dit wordt voorts nader ontwikkeld, en met Bijbel-

phatfen gertaafd , die woordelijk worden opgegeven.

Met befcheidenheid redekavelt melanchthon tel-

kens over de geopenbaarde geloofswaarheden , op

philofophifche gronden , ten einde dezelven ook daar

door geflerkt mogten worden. Hij vergelijkt de ver-

dedigde waarheden niet alleen fnet de getuigenisfen der

Kerkvaderen, wdke hij verbetert, wanneer zij ge-

brekkig of niet naauwkeurig zijn , maar ook met de

gevoelens der oude Griek fche en Romeinfche Wijs-

geren , welke hij dikwerf als zuivere uitfpraken der

rede bewondert , maar niet zelden onvoldoende ,

willekeurig, kinderachtig en dwaas vindt. Uit dit

alles krijgt hij aanleiding, om de wanbegrippen van

dwalenden krachtiglijk te wederleggen. Daar me-

lanchthon wijsgeer was , en wel een Eklektifche

wijsgeer, die tevens de wijsgeerte van aristote-

LES met eene kloeke hand van het menigvuldig be-

derf, dat haar federt eeuwen had aangekleefd , had

dur-
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durven reinigen , konde [het niet anders , of in oa C. Gi

zijn j^odgeleerd ftelfel moesten niet alleen wijsgeeriee l^^^^SS^,

V . , .. . ,
^ tot 170J.

begrippen getoetst, maar ook wijsgeerige kunstter- «___

.

men gebruikt worden. Het eene en andere evenwel

heeft hij met matigheid gedaan; en zijne voordragt

heeft er niets door verloren van hare duidelijkheid

en verftaanbaarheid. melanchthon meende hier

zoo veel te minder van tusfchen te kunnen , omdat

men, naar zijn oordeel, zonder philofophie en phi-

lofophifche terminologie in het ftrijdvoeren met de

wederftanders niet gelukkig flagen konde. Verge-

lijkt men 's mans dogmatiek met die van eenen

LOMBARDUS , van eenen thomas aquinas, duns

scoTUS, en andere Scholastieken, welk een verba-

zend onderfcheid! Deze Theologanten bouwen

hun ftelfel meer op menfchelijke gevoelens , na-

melijk op Ariftotelifche leerftellingen , op de uit-

fpraken der Kerkvaderen en de bepalingen der

Kerkvergaderingen, dan op den Bijbel, Maar me-

lanchthon grondvest zijne theologie geheel op de

heilige fchrift en derzelver gegronde uitlegging.

Hij verklaart daaruit geene leeringen van menfchen ,

maar Goddelijke waarheden; hij onthoudt zich van

de Aristotelisch Scholastieke philofophie der raidden-

eeuwfche Godgeleerden, en bedient zich flechts van

zuivere, gezonde, philofophie, welke zijn voorftel

klaar en helder maakt. Men kan inzonderheid niet

genoeg prijzen zijne uitmuntende bekwaambeden in

de uitlegging van den Bijbel, die ons in verwonde-

ring doet ftaan over een* man, die, bij het toenma-

lig gebrek aan gefchikte hulpmiddelen, geeu' ande-

L 2 r-n



i64 KERKELIJKE
na C. G. ren voorganger of medgezel had, dan luther^
Jaari552 gn het daarin nogtans zoo verre, zelfs verre bovea
tot 17 oc
,

dezen , gebragt heeft. Te dezen aanzien beleed

lüther: zelf , dat melanchthon hem in allen deele

overtrof, gelijk hij even daarom dezes voortrendij-

ken mans vroegfte exegetifche voorlezingen , buiten

deszelfs weten, door den druk algemeen deed ma-

ken. MELANCHTHON , een' fchat van geleerdheid

bezittende, was voornamelijk tot een' regt verftandig

Bijbeluitlegger gevormd in de School der Ouden.

In de School der ouden? ja der oude Grieken en

Romeinen! Hier was hij geworden een Spraakkun-

ftenaar, in den edelflen zin des woords genomen,

en als zoodanig tevens een man van kiesch oordeel

en fijnen fmaak. De fchriften der oude Grieken en

Romeinen lezende, vond hij in denzelven nergens

eenen tweezinnigen inhoud, nergens onder den let-

terlijken zin eenen verborgen of myllieken zin , ner-

gens meer, dan éénen waren, zuiveren, van den

fchrijver alleen bedoelden zin. Even daarom zocht

hij in den Bijbel ook flechts éénen zin. Indien ie-

mand er eenen tweeden bij meende te ontdekken ,

die lag, naar melanchthons helder inzigt, er niet

in, maar kwam er in uit het weelderig vernuft van

den bevooroordeelden fchriftonderzoeker , wiens oog

door vele bijbegrippen omneveld was. melanch-

thon had uit het menigvuldig lezen van de fchrif-

ten der oude Grieken en Romeinen geleerd , dat

men , om denzelven wel te verdaan , niet beter kon-

de doen, dan het eene tegen het andere overteleggen

,

en het eene uit het andere te verklaren. Ook dit

maak-
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maakte hij op de exegetifche Biibelftudie toepasfe* na C. G,

liik ; hij helderde het eene Bijbelboek op uit het J^^'^SSa.
• ' •'

' *^
tot 1700.

andere; inzonderheid heeft hij zeer veel vlijt aan- ......i.

gewend met het Oude Testament uit het Nieuwe

regt verftaanbaar te maken. luther was reeds

voorheen op hetzelfde denkbeeld gevallen ; maar

dezen ontbrak het, blijkens zijne daarvan geleverde

proeven, aan dien fijnen takt, welken melanch-

THON had; ook bij hem was niet die diep door-

dringende geest des onderzoeks , welken men in

MELANCHTHON bcv^^onderdc. Deze groote begaafd-

heden , die eenen regt oordeelkundigen fchriftuitleg-

ger waardig zijn, ziet men doorflralen in 's mans

uitnemend bewerkte verklaringen van onderfcheidene

Bijbelboeken, als over de Spreuken en den Predi-

ker van SALOMO, over de Godsfpraken van da-

NiëL, van HAGGAi, van ZACHARiAS , enz., over

het Evangelie van mattheus, den Brief aan de R.o»

meinen^ aan de Korinthiers , aan de Kolosfenfm (*),

De verdienften , welke melanchthon zich voor

de Theologifche ftudie bij alle weldenkende ge-

leerden verworven heeft , zijn boven allen lof. In

ééns had hij alleen de Christelijke Godgeleerdheid

weder gebragt tot hare oude, echte, oorfpronke-

lijke, Apostolifche eenvoudigheid. Dat altoos te

doen was zijn doel; en weinig ontbrak er aan het

ge-

(*) Verg. HEiNRiCHS Oefchichte der verf. lehrarten\

b]. 249-271, scHRüCKHS a. w. IV. bl. 395) 4i4-4i<^>

wALcim BiM. Theol. feU T. IV. p. 512, 518, 555,

590» 592, 596 enz.

L 3
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n-. C. G gene hij ter bereiking van dat doel in het werk heeft

Jnari553. ggfteld. Mogten zijne volgers dat weinige nu heb-

r ben gedaan ! Maar dit is door hen niet gefchied.

Zijn zij dan blijven ftaan, waar hij ffcond? Ook dit

is niet gebeurd: zij zijn, helaas! weder achter uit-

gegaan, en hebben daardoor hem , hunnen meester,

als het ware, de eer betwist, die anders zijne tijd-

gennoten hem deden toekomen, en de latere naneef

ten minfle hem nu toebrengt. De exegetifche Bij-

belftudie werd door melanchthons volgers , na

zijnen dood , niet meer met dien ijver bevlijtigd

,

waartoe hij hen opgewekt, en waarin hij hun een

voorbeeld had gegeven. Een geest van overdrcvene

befpiegeling , zoo als die in de Roomfche kerk

heerschte, drong zich in de Lutherfche kerk ook

weder in, in^ zijn gevolg hebbende fchoolfche fpits-

vindigheden , kunsttermen , en woordentwisten. De

verfchillen, welke men tegen de Roomfchen voerde,

meende men, dat zulks vorderden. Maar dit was

een voorwendfel van geene beteekenis. Men maakte

eikanderen in de Lutherfche kerk zelve het hoofd

warm met over min belangrijke leerpunten te kib-

belen , te harrewarren en te kijven. En hier door

zag zich de oude Schoolfche barbaarschheid van

zelve den ingang in de Theologifche ftudie weder

geopend.

De ver- Eén der voornaamfte Scholieren van melanch^.

dienllcn j^oN was martinus chemnitiüs , Superintendent

cuEMNi- ïe Brunswijk^ die geheel naar zijns meesters me-

Tius. thode werkte, en in deszelfs voetftappen bleef voort-

gaan. Ook dezes mans godgeleerdheid rustte op

de
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de exegetifche Bijbelfludie, blijkens zijne Overeen- nz G, C,

ftamming der vier Evangelisten (*) , die door po- )''^'"^552.

LYCARPus LEYSER, na 's maiis dood, ten jare _—
1593, Jn ^^^ ^^^^}^ 'S uitgegeven , en voortgezet.

Vervolgens is dit werk voltooid door johan ger-

HARD, en als zoodanig het eerst uitgekomen te G^-

iieve, in het Jaar 1628, en naderhand verfcheidene

reizen; het laatst te Hamburg, 'm het jaar 1704.

Ten dezen tijde was er in de Lutherfclie kerke Verdien-

naauwelijks één eenige Theologant , dia niet zijne
^^^J^^^

hoofdftudie van de uitlegging des Bijbels maakte, bijzonder

Zonder dezelve begreep men algemeen zeer ie regt , '" ^f
"i^"

dat men geen goed Theologant zijn konde. lu-
^jg^ {ifS^

THER had dit zijnen aanhangers zoo diep inge-

fcherpt, dat het een doorgaande ftelregel was ge-

worden, waarvan niemand bjflond aftewijken , en

welken trouwens elk gebillijkt fchijnt te hebben.

Hier aan heeft de kerk de voortrefFelijkfle fchriftuit-

leggers te danken gehad , als daar - zijn geweest jo-

han BUGENHAGEN , ANDREAS CSIANDER , JOHAN

BRENZ, ESROM RUDIGER , DAVID KOCHHAFE , beSt

evenwel bekend onder den naam van chytr^us,

enz. Boven allen verdienen hier genoemd te wor-

den MATTHIAS FLACIUS (fj, VlCTORINüS STRI-

GE-

(*) Harmonia quatuor Euangelhtarum.

(f) Deze heefc nagelaten Novum 'lestamentum jesü

CHRiSTi, Filii Dei, ex verjione des. lrasmi , i2. innu-

meris locis ad gracam veritatem genuinumque fenfum

accommodata ciim Glosfa compendiaria w. FLACH ; FraU'

iof. 1659 i primum edit. 1570.

L4
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tin C. G. GELÏUS (*), JOACHIMUS CAMERARIUS. Dc laat-»

jaari552.
^^.g ggj^ boezemvriend van melanchthon, wiens

— - leven hij ook befchreven heeft (f)» gaf ten j^re

1552 bij aanvang in het licht een exegetisch

werk (§), dat bij de regte beoordeelaars van dit

ftukievak op den grootften prijs altijd geflaan heeft ,

en nog ftaat. Hij voleindigde hetzelve ten jare

1572, toen hij op zijne verklaring van de vier Eu-^

angelisten, die twintig jaren te voren in het licht

waren verfchenen , die van de overige fchriften des

Nieuwen Testaments volgen liet. Hetzelve is na-

derhand een en andermaal herdrukt; de laatfte maal

te Frankfort aan de Main in het jaar 17 12, ca-

MERARius was tc Lcipzig Hooglceraat in de Grieks

fche en Latijnfche letterkunde. Zyne Bijbelverkla-

ring is dus, gelijk men van hem in die betrekking

verwachten niogt, doorgaans grammatikaal. Hij

heldert de woorden en fpreekwijzen , de figuren en

den fiijl van de fchrijvers des Nieuwen Testaments

op

(*) Van dezen heefc men vieouiy.u^roi in omnes

Pfahiios DAViDis, ita fcripta, ut a piis amantibus coU'

fenfiim expresfum infcriptis prapheticis , apostclicis
, fym^

bölii & fcriptoribus vetusiis ac purioribus legt pos/int,

Lipf. 1563.

Ct) Jo. CAMERARii de vita MELANCHTHONis narratio

i

recenfuit j. th. strobelius; prafatiti est j. a. noes-

SELT. Hal. 1777.

(§) Notatio figurarum fcrmonis in libris quatuor Eii-

angelionim^ & indicata verborum Jignificatto , & or^'

iionis fententia.
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op uit de oude heidenfche en christelijke Griekfciie na C. G.

fchriften, met de uitftekendfte blijken van eene uit- '^"'^S*»

, , ,
.tot 1700,

bondige geleerdheid , die overal ten toone is ge- _«..—
fpreid, en van een fchrander doorzigt, dat alom

uitdraait. Hoe jammer is het, dat hij ter bevorde-

ring van zijn doel niet tevens ook te baat heeft ge-

nomen den fchrijfflijl der Alexandryners en de

Griekfche vertaling van het Oude Testament! Ook

ontbrak hem , zoo het fchijnt , eene genoegzame

mate van Hebreeuwfche taalkunde , vkraardoor hij

niet is in ftaat geweest, de Hebraïsmen des Nieu-

wen Testaments wel te verklaren. Dan ten aanzien

van de verklaring der Griekfche Idiotismen heeft hij

zoo veel te grooter verdienste. En met betrekking

tot het opdelven van den woordeiijken zin heeft hij

als uitlegger van het Nieuvv-e Testament ten zijnen

tijde geen mededinger naar den roem gehad , die

hem als zoodanig is toegezwaaid, camerarius

was de eerfle, die, met volkomen opgeklaardheid

van geest, zag, dat aan den ftijl van de fchrijvers

des Nieuwen Testaments die fieraden ontbraken ,

welke men doorgaans bij de ongewijde Griekfche

fchrijvers aantreft, en niet fcliroomde, dit openlijk

aantemerken (*). flacius, die zich hier aan zeer

geërgerd gevoelde, viel met onftuimige drift op hem

aan; doch camerarius wist zich zeer wel te ver-

dedigen. Trouwens dit verfchil was een oogen-

fchijnlijk bewijs, dat flacius het meeste dee'1 der

Hebraïsmen en Griekfche Idiotismen in het Nieuwe

Tes-

(*) Verg. scHRöCKHs a. w. IV. bl. 421, 422.

X-5



Ï70 KERKEL^KE
na C. G. Testament had over het hoofd gezien, en came-
]sari552 rarius, dezen zijnen wederftander , in het verkla-

^
ren van het Nieuwe Testament , verre boven het

hoofd was gewasfen. De fchrijvers van het Nieuwe

Testament waren niet opgeleid , om met eene aes-

thetiek , welke men in de Scholen leert , te fchitteren

,

maar om naar de algemeene vatbaarheid van hunne

tijdgenooten, in de gewone tongvallen derGriekfche

taal , reine , goddelijke , waarheden voortedragen ,

geheel overeenkom flig het verheven plan, naar het

welk zij, in de allereerfle dagen van de (lichting der

Christelijke kerk , arbeidden , begaafd met het wónder-

vermogen van in vreemde talen het Evangelie te ver-

kondigen. En het is er zoo verre van af, dat dit

tot oneer van het Christendom zoude ftrekken, dat

integendeel, wanneer men in de fchrijvers van het

Nieuwe Testament eene kuifche vvelfprekendheid be-

wonderen moest, gelijk aan die der beste Griekfche

fchrijvers, de geheele door hen op goddelijk gezag

aan de menfchen geopenbaarde geloofsleer uit dien

hoofde eiken doordenkenden man verdacht zoude

moeten voorkomen.

De ver- De krietiek of oordeelkunde des Nieuwen Testa-
en

jj^gjjfs i^gj (]ej^ uitmuntendften beoefenaar gehad
van FLA- ^

cius , aan eenen erasmus. In diens voetftappen waren
GLAssius vervolgens opgetreden stephanus, beza en eenige
enande-

, ,i , . ... , . j n> i

ren in de ai''deren, weiker kritifche uitgaven van den lekst

uitleg- uitnemende verdienflen hadden. Hier mede hielden
lm n H f*

derti S
^^^^ ^^ Lutherfche Godgeleerden te vrede, er, met

dankbaarheid gebruik van makende. Zelven onder-

namen zij het toen nog niet, dezen allerbelangrlik-

ften
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ften arbeid voorttezetten. Met zoo veel te meer na C. G,

ijver legden zij zich liever toe op de ftudie der Bij-
|^J"^^q'

belfciie hermeneutiek of uitlegkunde. Zouden zij l,

'

toch goede prakiifche uitleggers van den Bijbel zijn,

gelijk zij dit met eenen prijsfelijken ernst gaarn wa-

ren, dan ook was het noodig, dat zij niet blinde-

lings of onordelijk daartoe bezig waren , maar zich

goede regelen ontwierpen, waar naar zij gelijkmatig

werkten, en eenen vasten voet hielden.

De eerfte Theologant, die zijne krachten aan dit

ftudievak gewijd heeft, was matthias flacius.

Hoogleeraar te j^ena, een beroemd kweekeling van

MELANCHTHON , maar naderhand deszelfs hevige

wederftander. Deze gaf ten jare 1567 in het licht

zijnen Sleutel ckr heilige fchrift (*) , beftaande uit

twee deelen. Het eerfte behelst eene verklaring van

bijbelfche woorden en fpreekwijzen , welke zamen-

gebragt zijn in eene alphabetifche orde. Het tweede

behelst zeven vertoogen , namelijk over de regte

Vi^ijze, waarop de zin der bijbelwoorden behoort

nagevorscht te worden, over de gevoelens en rege-

len der Kerkvaderen , dienaangaande , over den bij-

belfchen ftijl, enz. Beide deze delen van 's mans

werk waren dus voor zijne tijdgenooten van de

grootfte nuttigheid; en zij zijn dat ook nog in vele

opzigten voor aankomende Godsdienstleeraren van

onzen tijd. niemeijer oordeelt (f), dat het laatfte

deel thans niet zeer bruikbaar is ; terwijl hij het

ecr-

(*) Clavis f. fcripturts.

Ct) In zijne Prcdigerbibliothek I. bl. 137.
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na C. G. eerde , als zoodanig

, prijst en roemt. Maar ik

Jaari552. nieene, dat een aantal hermeneutifche lesfen, in het
tot 1700,

' '

,1 tweede deel begrepen , nog heden niet genoeg kun-

nen worden ingeprent, hoe zeer ook onze latere

Proteftantfche, zelfs Roomfche, Godgeleerden, die

breeder ontwikkeld en toegepast hebben ; als daar

ziin, dat men vooral in den Bijbel maar éénen let-

terlijken of historifchen zin moet zoeken ; dat men

niet flechts den zin van enkele woorden en plaatfen

moet nafporen, maar de ganfche denk vijze en het

redebeleid der fchrijvers moet overzien ; enz. Ifi

alles blinkt 's mans voortreffelijke taal en oordeei-

kunde uit. In de fchrifcen der Kerkvaderen wel er-

varen, had hij uit dezen mede de beste hermeneuti-

fche lesfen verzameld, en daarvan een goed gebruik

gemaakt. Ook heeft hij vele plaatfen, die tot de

gefchiedenis van deze (ludie betrekking hebben ,

woordelijk uit die fchriften overgenomen, om alzoo

zijnen arbeid meer nog van nut te doen zijn. Ver-

fcheijdene malen is dit boek op nieuw uitgegeven ;

de laatfte maal te Erfurt in het jaar 1719. De

beste uitgave is die, welke bezorgd is door johan-

NES MUSKUS ten jare 1674.

Na FLACius traden als uitlegkundigen op wolf-

gang FRANZ , en JOHAN KOENRAAD DANN-

HAUER (*)j maar beide weken zij in geleerdheid verre

voor

(*} Dé eerrte gnf in het jaar 162% uit zijn' Tractatus

de interpretatione facraruni fcripturarum maxime legiti'

ma\ de ander in het jaar 1630 zijne Idea boni interpre'

tis, en in het jaar 1654 zijue Hermenentica facra»
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voor FLACius uit het fpoor. danhauer was meer na C. G.

wlisgeer, dan fpraakkenner: en als zoodaniff was I^^^^SSa-,..,.,,, .

°
tot 1700,

hij voor de uitlegkunde van geen gering nut, als «.«l.
hebbende hij dezelve het eerst wetenfchappelijk be-

handeld, bij vvege van een ordelijk ftelfel, waarvan

evenwel reeds door flacius in het tweede deel

zijns geroemden werks de grondtrekken gevonden

worden.

Beter uitlegkundige was echter nog johan ce-

RARD , die in den tweeden Locus van zijn theologisch

fyfteme, waarvan in het vervolg nader, eene fchoo-

ne proeve van hermeneutiek of uitlegkunde gegeven

heeft. Ware dezelve meer een op zich zelf ftaand

fyfteme van uitlegkunde geweest, hij zoude in meer

dan één opzigt den geleerden salomo glassius,

zijnen tijdgenoot, overfchaduwd hebben. Maar nu

overtrof hem, naar aller oordeel, deze beroemde

man , die de gebreken der Bijbelverklaring , na de

tijden van flacius , wiens licht men niet zeer lang

gevolgd was , weder doorgedrongen , heeft zoeken

te verhelpen, en daarin ook bij uitftek gelukkig ge-

flaagd is. Na de tijden van flacius had de twist-

ziekte der Godgeleerden eenen allerfchadelijkften in-

vloed gekregen op de bijbelftudie. Men zocht, zoo

het heette , wel naar den letterlijken zin ; maar

,

wanneer die niet ftrookte met de dogmatifche wille-

keurigheid, nam men weder de toevlugt tot eenen

dubbelden, en ja foms driedubbelden zin; of men

leidde er, bij gevolgtrekking, ftellingen uit af, die

er van de fchrijvers zelven nooit bij gedacht waren.

Alles werd aan geliefkoosde gevoelens getoetst, al-

c. les
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na C. G les naar eigendunkelijke dogmatifche begrippen ge-

Jar.ri552 piooid en gevormd. Hier kwam bij, dat de uit-

^°
' legkunde van flaciüs te zeer overeenkwam met die

der Socinianen diens tijJs , die naar zeer eenvoudige

regelen de heilige fchrift verklaarden : daar nu de

Socinianen in het algemeen bij de Lutherfchen , ge-

lijk bij de overige Proteftanten , als dwalenden in

de voornaamfte leerflukken des geloofs, te zeer ge-

haat waren, om met hen in het volgen van rege-

len, ter uitlegging des Bijbels, ééns te kunnen of

te willen zijn , ging men uit dien hoofde weder zoo

veel te gemakkelijker over tot een onvermoeid na-

vorfchen van eenen verborgen, geestelijken, zin

der heilige fchrift. Dit eene en andere wekte glas-

^lus op, om den arbeid van flaciüs, dien men

verachtte , weder met allen ernst aanteprijzen , als

een' fchat van de uitnemendfte waarde , en een

werk in het licht te geven , dat in diens grooten

mans geest vervaardigd was. Hetzelve droeg den

titel van Philologia facra , en kwam in het licht

ten jare 1623. Dit werk kan men wel niet zeggen

dat eene volledige uitlegkunde, als wetenfchap be-

fchouwd, in zich bevat, maar vloeit nogtans, als

het ware, over van grammatikale en rhetorlkale

aanmerkingen, die aan de ophelderingen van een

aantal Bijbelplaaifen door den fchrijver werden dienst-

baar gemaakt, en door zulk eene praktifche toepas-

fmg blijken de proef te kunnen dooiftaan. Even-

wel zijn er in dit werk nog verfcheidene gebreken

van den tijd, waarin het vervaardigd is, overge-

bleven. Onder anderen moet hier toe gebragt wor-

den.
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óen, dat glassius zich niet flechts bepaalt bij den na C. G.

woordelijken zin des Bijbels, maar ook niet zelden J^^'''^55 2.

, .1 1 „ ,
.. wt 1700.

er eenen verborgen zin onder zoekt, aan welken hij _^_
dan wel eens te groote kracht meent te moeten toe-

kennen, ter (taving van waarheden, die zulk eeneu

onderftand niet noodig hebben. Dit is in later tij-

den door niemand beter ingezien, dan door den

beroemden johan august datiie , die het eerde

deel des werks van glassius onder handen heeft

genomen, met oogmerk, om hetzelve geheel en al

naar de behoeften van zijnen tijd te bearbeiden.

Ook dit heeft de geleerde man op eene zeer voor-

trefFelijke wijze gedaan. Hg heeft de groote menigte

van voorbeelden ingekort, en velen derzelven weg-

gelaten, als ter opheldering of ftaving van geenen

dienst zijnde. Hij heeft in plaatfe van min te pas

komende of weinig bruikbare regelen anderen voor-

gedragen, die vaster fteek hielden. Hij heeft vele

verklaringen van Bijbelplaatfen , of vrome bedenkin-

gen , welke GLASSIUS over plaatfen , die niet zeer

moeijelijk waren , gemaakt had , weggelaten. Hy
heeft vele twistzuchtige aanmerkingen tegen de

Roomschgezinden , tegen de Kalvijnisten en Socinia-

nen , als die, nu het vuur der oude krakeelen niet

meer zoo hevig brandde, geheel niet meer te pas

Jcwamen, aan eene zijde gefchoven. Hij heeft er

een aanzienlijk aantal nieuwe onderzoekingen en ver-

klaringen bijgevoegd , waardoor de arbeid van

GLASSIUS aanmerkelijk verbeterd , en deszelfs uii-

iegkunde, wat het grammaiikale en rhetorifche be-

treft, tot aan den aanvang van het laatfle vierde

ge-
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na C. G gedeelte der achttiende eeuw, met geene geringe

Jaari552 aanwinst van goede waarnemingen , is voortge-
tot 1700.

^
,.»_. zet (*). DATHE gaf den arbeid van glassius ,

dezer wijze hervormd, in het licht ten {are 1776 (f).

Het tweede deel dezes werks van glassius heeft

op geene minder oordeelkundige wijze bearbeid ds

geleerde baüer, Hoogleeraar te y^ltdorf. Dit deel

behelst de kritiek en hermeneutiek , fchier in een*

geheel nieuwen vorm. Als zoodanig verfcheen

hetzelve ten jare 1795 en 1797 (§).

Welke de gebreken waren der uitlegkunde ea

uitlegging der heilige fchrift, welke glassius met

eene zoo mannelijke hand verhielp , hebben wij

gezien. Hadde men van 's mans getrouwe teregt-

wijzingen maar gebruik willen maken ! Maar we-

LANCHTHONS fchool , die zoo vele uitmuntende

mannen geleverd had, flond fchier ledig. De beste

leeraars in dezelve waren van tijd tot tijd geftor-

ven; en de weinigen, die er nog waren overgeble-

ven, hadden het verdriet, dat door het opkomend

geflacht der Theologanten hunne leerwijze verdacht

en veracht werd. Na dat het ontwerp van ééndragt

de kerk aan vaster fymbolifche banden gelegd had,

werd alle vrijheid van onderzoek voor gevaarlijk

ge-

(*) Conf. Pfief. qua;n Cl. dathe huic glassii operi

a fe edito pr^mifit, p. 5.

(t) SAL. GLASSII Philologia fncra kis temponbtis ai'

coniiiwdata 2\ I. Grammatica ö? Rhetorica.

(§) T. II. ^yect. I. Critica; 1795. Secr. II. Hermi-

nei.'ti<a; 1797.
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*elioudcn. Alle Rijbelfche verklaringen , waarop het na C. G.

sroote onderlcheid tusfchen de beide Proteltantfche '^?'^M5i*^ tot 17C0.

kerken rnstte , ten oogenfchijnlijken voordeele der Lu- «-

therfche , hadden een bijna onveranderlijk fymbolisch

gezag gekregen. Men fchreef dus wel van tijd tot tijd

Uitleggingen van den Bijbel; rtiaar men bleef ftaan,

waar de Theologanten in den aanvang van het laatfle

vierdedeel der zestiertde eeuw (londen , toen zij voor

de, naar hun gevoelen , onwederfpreekbare waarheid van

de eenmaal met zulk eene kracht vastgeftelde kerkleer

gezworen hadden. Die ftandplaats der Vaderen v/as

heilig. In hunne voetftappen , binnen een' zeer beperk-

ten kring, omtetreden, en eeuvcig op dezelfde voor-

werpen te (laren, zonder verandering van gezigt-

punt, kon, naar men meende, niet anders, dan de

broederlijke dcndragt bewaren , die door hare magt

de kerk tegen alle pogingen , om haar te overwel- •

digen, beveiligde. Alle fchrift verklaring werd naar

het dogmatifchc der kerk gewijzigd en gefchikt.

Dit zelfs gefchiedde in Exegetifche fchriften tegen

andersdenkenden , met welke men telkens zich in

den (Irijd wikkelde^ Hoe duidelijk en praktisch,

bij voorbeeld , ook de voordragt ware van ^gidiuS

iiUNNiüs , die in zijnen Evangelifchen en ApoS'

ioUfchen fchat (*)j de heilige fchrift uit haar zelve

wilde verklaren, waarin hij ook eenigermare daag-

de, vooral wanneer het niet het dogmatifche be-

trof; hoe duidelijk en praktisch , fchrijf ik , oolc

's mans voordragt ware ) voornamelijk in zijne om-

fchrij*

(*) Thefauna EuafigelicHS G? Jpostolicus»

Herv. V. hi
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m C. G fchrijvingen van den tekst, zijne dogmatisch po1e«

J«wi552 mifche uitweidingen , die er tusfchen worden ge-
tot 1700 '^

. mengd, benemen aan zijnen arbeid, in liet oordeel

van alle vrijheidlievende Bijbeluitleggers, fchier alle

waarde.

Eenige weinigen echter maakten eene uitzonde-

riiig op het algemeene gros der fchriftverklaarders.

Aan het hoofd van dezen ftond de zoo geleerde

als oordeelkundige erasmus schmidt. Hoogleer-

aar in de Griekfche taal te IVittenberg , die in zij-

ne latijnfche overzetting des Nieuwen Testaments

niet alleen meermalen van luther afweek, maar over

dezelve ook zijne vrijmoedige aanmerkingen ftrooide,

aanmerkingen , welke uit zijne uitgebreide kennis van

het oorfpronkelijke met zeer veel verftand en fmaak

verzameld waren. Dit werk kwam eerst eenige ja-

ren na 's mans overlijden in het licht, met eene

voorrede van jAKOB weller , ten jare 1658 (*).

In eene vrije wijze van fchriftverklaren overtrof hem

evenwel de zeer geletterde Hoogleeraar in de God-

geleerdheid te Rostok, joHAN TARNOU, die in het

jaar

(*) Titulus est, Opus facrum posthumtim ^ quo cort'

tinentur verfio N. T. nova , ad Gracani veritatem

tmendata , <2? nota atqtie ammadverfiones in idem

,

qtiibus partim mutata alibi verfionis redditur ratio ,

partim necesfaria alia monentur. Quantum vero pre-

tii fit ftatuendum in literatisfimi viri Novi Testajnen-

ti jEsu CHRisTi grceü rafAiiov , cum praefatione

E. s. cvpRiANi, Got/i. 1717, deiïuo editum , omnc*

vere Theologi & fciunc & fatentur.
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Jaar 1629 overleed. Deze gaf in zijne oordeslkim- ia C G.

dige verklaring van de twaalf zojgenoemde kleine J3ari552.

Profeten, uitgekomen in het jaar 1688 en 1706, de

uitltekendde blijken van zijne diep ingedrongen ken-

nis der Hebreeuvvfche grondtale, en toonde tevens,

gelijk in een* man, die aan geene fymbolifche ke-

tenen te dezen aanzien gekluisterd wilde zitten , het

eigenaardigst gevolg van zijne nafporingen zijn

moest, dat hij, op gronden van goede overtuiging,

van andere godgeleerden verfchillen durfde, voorna-

melijk bij het uitleggen van fommige plaatfen, waar

men algemeen voorzeggingen aangaande den Mesfias

meende te vinden , die er evenwel , ook naar het

tegenwoordige licht der beste fchrifrgeleerden , niet

worden aangetroffen. Hetzelfde zij aangemerkt van

zijne exegetifche bearbeiding der Klaagliederen vaH

jEREMiAS. Dit veroorzaakte, gelijk niemand vreemd

2al voorkomen, dat deze met eene betamelijke vrij-

heid denkende man van zijne broeders , die in

hunne fiaaffche onderwerping dwaling voor waar-

heid en waarheid voor dwaling aanzagen , als een

ketter van den eerdien rang , flieeds ten toone ge-

field en mishandeld werd. Nog een paar edele man-

nen , die , in de verklaring der heilige fchrift , zich

,

door hunne van alle partijzucht vrije manier van den-

ken , geene mindere verdienften verworven hebben

,

zijn waardig hier gemeld te worden* De eerde is

GEoacius CALiXTUS, Hooglecraar in de Theo-

logie te Helmfiad, wiens verklaringen van eenige

Bijbelboeken eerst na zijnen dood uit zijne Akade-

M 2 mi-
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«a C. G mifche voorlezingen zijn irl het licht gegeven (),
Jaari552. j-j^gg verklaringen zijn wel kort, maar dragen nog-
tOt 1700 ö J » ö »

, tans genoegzame blijken van 's mans onbeneveld

inzien in de alleen echte manier van fchriftverkla-

ring , welke in het opdelven van den letterleken

zin der woorden gelegen is. De ander is theo-

DORicus of DiEDRiK HACKSPAN , Hoogleeraar in

de Hebreeuwfche taal te Altorf, Van dezen man

zien het licht Taalkundige godgeleerde aanmerking

gen op verfcheidene plaatfen der heilige fchrift (f)*

Hij was een kwekeling van calixtus, wiens vrije

geest heiü geheel gevormd had tot eenen oordeel-

kundigen fchriftuitlegger, die zich noch boeijen liet

door fchoolfche Theologie , noch door kerkelijke

Dogmatiek. Zijne aanmerkingen zijn geheel vrij

,

en behelzen dus hier en daar veel nieuws. Het

gene hem bijzonder eigen was, beftond grooten-

deels ook daarin , dat hij de fchriften van het Oude

Testamefit op eenige plaatfen door de Joden ver-

valscht meende te vinden. Ook hield hij zoo wel

de vokaalpunten , als de accenten van hunne taal

voor eene latere uitvinding. Door het eene en an-

dere haalde hij zich vele vijanden op den hals, die

het kettermcrk op alle zijne fchrifren drukten, gelijk

zij ten aanzien van zijnen meester gedaan hadden,

om dat deze driest genoeg was geweest, met te be-

we-

(*} Titulus est , Expofitiones litcrales in Epiflolas ai

Romanos , Corinthios , eet.

(f) Zij zijn in het laïijn uitgekomen ten jare i6Si,
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weren , dat geene ééne van de plaatfen des Ouden na. C. O.

Testaments, welke voor de leer van Vader, Zoon
^^j'^J^^*'

en Ge-est worden bijgebragt, daartoe ten bewijze ,.

ftrekken kan.

Wat zien wij uit deze gefchiedenis ? de onver-

draagzaamheid in volle kracht tegen het vrije onder-

zoek naar goddelijke waarheid ! borstwering bij

borstwering opgeworpen , om kerkelijke dogmatiek

te verdedigen! om de leer der fcholen te bevestigen

in éénmaal vastgeftelde gevoelens , zonder te willen

denken , dat zij voor betere verklaringen vatbaar

waren. *t Gene nu éénmaal de kerk geloofde, dat

was heilig, al rustte ook dit geloof op de onheilige

driften , waarmede baatzuchtige , partijzuchtige ,

heerschzuchtige leeraars van het Evangelie des vre-

des hunne willekeurige begrippen tot ftand hadden

gebragt, om aan die van anderen afbreuk te doen.

Durfde een fchriftuitlegger het wagen, hier of daar

aan eene Bijbelplaats een nieuw licht te geven ,

dadelijk ging de alarmkreet op, „ te wapen! te

wapen!" de vijand was voor de poorten der ker-

ke I Hij moest met alle magt verjaagd worden.

En de geestdrift der ganfche bezetting was zoo

groot, dat alles, wat vrijheid ademde, terug dein-

zen , en geene voordellen van het beste befcheid

,

dat men ten antwoorde hadde mogen wachten ,

immer konden gehoord worden. Elke nieuwe ver-

klaring van de eene of andere plaats der heilige

fchrift vreesde men dadelijk , dat in het naauwfte

verband met de dogmatiek ftond. Dogmatiek en

polemiek , of zoo de lezer dit laatfte woord minder

M 3 raogt
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«a C. G, mogt verflaan, twistzucht niet alleen tegen Roomsch'
Jsari552. gg2iii(|en^ maar vooral tegen Hervormden, maak-

ten als twee onaffcheidbare , altijd gemeenfchappe-

lijk werkende, vriendinnen, gelijk schrockh zeer

aardig fchrijft (*), de hoofdeer en de hoofdfierkte

uit van de Theologanten , ongeveer het midden der

zeventiende eeuw, in de Lutherfche kerk. Dit

zelfs ftraalt allerhelderst door in de hermeneutiek of

uitlegkunde van de heilige fchrift, Deze beftond

uit onderfcheidingen , uit vraagftukken , uit voor-

ftellen , waar over voor en tegen getwist konds

worden. Deze hing zamen van fchoolfche kunst-

woorden , die ook in de dogmatiek waren ingewe-

ven , en waarmede de dogmatiek flaan of vallen

moest. En dat het laatfte niet gebeuren mogt

,

daar voor zocht men, met den meesten ijver, te

zorgen , in de uitlegging der heilige fchrift zelve ,

of in de eigenlijke Exegefe van het Oude en Nieuwe

Testament, die geheel naar de voorgedragen regelen

der hermeneutiek was ingerigt.

Onder de Godgeleerden , die de hermeneutiek

nog al het best behandeld hebben , mogen inzon-

derheid geteld worden august pfeiffer (f) ,

JïERMAN VON DER HARDT (S)j JOHAN WILLEM

BAI»
(*) In zijn n. w. VII D. bl. 558.

(f) Van dezen heeft men eene Hermeneutka facra^

five tractatio lucuknta de legitima interprctaticne fa-

crarum literarutn^ uitgekomen ten jare 16S4.

(5) Deze gaf ten jare 1691 hi het licht Excgcfeoi

Univerfalis elementa pro legendis omnh generis veteri-

èus fcripiis, facris &' exteris.
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BAiER C*) en JOHAN oLEARius (f). Hoc vclc na C G.

goede regelen deze fchrifien anders ook mogen be- J^^^^SS»*

vatten , die eenen uitlegger der heilige fchrift te—

—

ftade kunnen komen , zoo zijn zij echter doorgaans

te min bepaald en te onvast. Ook zijn er te weinig

hulpmiddelen in voorgedragen ter ontdekking van den

letterlijken zin der woorden , en nergens wenken ge-

geven tot een vrijmoedig opfporen van waarheden ,

die nog niet bekend waren , of in een* nevel van

misbegrippen naauwelijks gezien konden worden.

Inmiddels was de fchool van philip jakob spe- Verdien-

^ER , Senior van het Evangelisch Ministeriura te ^^n vaa

Frankfort aan de Main ^ beroemd geworden. Deze

godsvruchtige man, de doorgaande gebreken van

den ganfchen omvang der Theologie, met vroomen

weemoed, betreurende, had ten jare 1675 in het

licht gezonden een werkje , getiteld Pia deflderia ,

waarin hij op eenen innig godscienfligen toon zi;n

verlangen uitboezemde naar eene allenthalvige ver-

betering der kerke en der fcholen , en eenige daar-

toe ftrekkende christelijke vooiflagen deed. Met

broederlijke genegenheid zocht hij zijnen geloofsge-

nooten en den Theologanten diens tijds onder het

oog te brengen het groote verval der Christenheid,

't welk hij nergens anders uit afleidde, dan dat men

alleen zich vast hield aan de ftrengfte voorfchriften

der

(*) BAiER gaf ten jare 1698 uit Cowpendium tlKolo-

gLe exegetic<e , cum explicatione EpistoLe ad Galatas,

(t) OLEARIUS gaf ten jare 1699 uit Elemema Her'

mineutictg facr*,

M 4

/
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jsa C. G def dogmatiek , en in hare verdediging fchier al

jaarissa
^^^ j^^jj gocht, dat de godsdienst van het Evan^

*ot 1700, ' "^

I...-..I
. I

gelie konde opleveren. Regtzinnig te zijn in de

geloofsleer achtte men het éénige vereischte in

eenen Christen, zonder van die leer voor het hart

en den wandel een regt godzalig gebruik te ma-

ken, Den gemeenen Christenen giiigen hierin de

Godgeleerden voor, die zich mannelijk dachten ge-

kweten te hebben, wanneer zij, met eenen noode-

loozen omftel van nietswaardige fpirsvindigheden ,

de leer hunner kerk , tegen de inwerpingen vau

anders gevoelenden, naar hunnen zin, op onom-

ftotelijke gronden gevestigd hadden. Die gronden

ondertusfchen waren fchoolfche befpiegelingen , die

uit de wijsgeerte diens tijds ontleend waren , en

waarnaar de Bijbel geplooid werd. Tot de beoe-

fening der godzaligheid leidden zij geheel niet op.

Men handelde in alles even als of men met de daad

trachtte te toonen , dat het onverfchillig ware, hoe

men zich, in zijne betrekkingen tot God en men-

fchen , gedroeg , indien men maar de vastgeftelde

leer der kerk beleed, en daarvoor (treed. Voor de

willeken rigflie begrippen nopens de lesfen van het

Evangelie fcheen men goed en bloed veil te hebben,

maar op de betrachting derzelven geenen den min-

ften prijs te (tellen. Waar moest het alzoo met de

kerk, die zulke beftuurders , zulke voorgangers

had, waar moest het met de zaak der waarheid en

der godzaligheid heen, die zoo flecht gehandhaafd

werd? naar eene diergelijke barbaarschheid, als er

1;ï de zedelooze middeneeuwen geheerscht had.

Nie-
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r^ietnand zag dit dieper in , niemand betreurde dit na C. G,

meer, dan spener. Ter verhindering van zulk ïaari^S^.

een deerlijk ongeluk , als der kerke boven het hoofd / .

*

hing, floeg hij vier hervormingspunien voor, die,

wanneer men daar naar het vervallene herfttllen

wilde, de beste uitwerking moesten hebben. Voor-

eerst men moest in het twistvoeren meerder maat

houden. Ten tweede er moest aan de hoogefcholen

geen minder acht worden geflagen op het gods-

vruchtig levensgedrag der zich aan den dienst der

kerke gewijd hebbende Studenten, dan op hunne

naarftigheid in de letteroefeningen. Ten derde, de

leer des geloofs moest van al het vreemde, onnutte

en fpitsvindige, dat men haar had aangehangen, ge-

heel ontbloot, en zij, als eene heiivolle leer , die

tot de godzaligheid leidt, op den predjkftoel, ter

verbetering van hart en zeden , met den meesten

ernst , worden voorgedragen. Ten vierde , de

heilige fchrift moest vlijtiger gelezen, en van de-

zelve meer gebruik worden gemaakt ter beves-

tiging in het geloof en ter betrachting van echte,

christelijke, deugd.

SPENER riep derhalve de Theologanten zijns tijds

van de oude , fchooliche , twistgierigheid , die het

hoofd warm, maar het hard koud hield, terug tot

het beftuderen van den Bijbel. Hij deed dit, op

eene hem eigene zachte wijze, meer op ecnen met

klagien en wenfchen uitlokkenden , dan gebiedenden

toon, doch met zulken nadruk en kracht, dat zijne

vriendelijke vermaningen in de harten van velen

penen diepen val hadden. Hij werd met behplp

M 5 van
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na C. G. van dezen , die aan hem het beste gehoor gaven y

Jaari552 werkelijk de hervormer van de Theologifche Stu-
lOl 1/00

__
die. Evenwel de uitlegkunde en de uitlegging des

Bijbels, welke beiden den voornaamflen grond uit-

maken van die ftudie , wonnen er eigenlijk in het

eerst niets bij. spener wilde Hechts de Theolo-

gifche voordragt doorweven hebben met Bijbelwoor-

den, zonder dezelven regt te verklaren. Hij ge-

bruikte Hechts, bij de ontwikkeling der Bijbelleer, de

woorden des Bijbels , zoo als zij er ftonden , zon-

der dezelven in hunnen waren zin natefporen , en

wilde, dat zulks ook van anderen gedaan zoude

worden. Hij wilde de waarheden des Bijbels met

Bijbelwoorden voorgefleld hebben, zij waren ver-

ftaanbaar, of niet. Over de uitlegging bekommerde

hij zich zoo zeer niet. Dit was gewisfelijk voor

de Bijbelverklaring zeer fchadelijk , die dus nog meer

in verval geraakte bij menfchen, die haar het meest

hadden moeten beoefenen. Ook dit werd ingezien

door fommigen, die tot den aanhang van spener

behoorden; doch niemand had rooeds genoeg, om

zijne pen te verfnijden ter wegneming van dit mis-

bruik der Bijbelftudie. august herman franke

waagde het wel, ten jare 1695, in zijne gauwer-

kingen over eenige plaatfen der heilige fchrift (*)

,

LUTHERS overzetting te verbeteren, doch hij haal»

de zich hier door zoo veel tegen dan ds op het

hoofd , dat hij , de flagen hem toegebragt , niet

afweren koude , maar er onder bezwyken moest.

Trou-

(*) Olfcrv.ttlonei biblidc.
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Trouwens het ontbrak den vromen franke aan na C. G,

die mate van eeleerdheid , welke hem kracht had I^^'"' 552»

moeten geven , om zijnen vijanden van hunne dwaas* -

heid te overtuigen , en hen tot vrede te brengen.

Dus bleven de zaken, bij dt volgelingen van spe-

NiïR , die intusfchen zeer aangroeiden , tot het jaar

17 19, wanneer valentinus ernestus loscher,

eigenlijk om de Bijbelftudie van deze Theologifche

gezindte eens duchtig aantegrijpen , zijne uitlegkun-

dige onderwijzingen (*) in het licht gaf, waartoe

hij anders misfchien zich niet zoude hebben laten

vinden. Dit had esne zeer goede uitwerking. De

Spenerianen konden die klad, hunnen aanhang aan-

gewreven , niet laten zitten , maar dienden haar afte-

wisfchen. Niet kunnende dulden , dat men hen , die

de fchriftmatige Tiieologifche voordragt hadden in-

gevoerd , als van alle bevoegdheid tot het verkla-

ren des Bijbels ontbloot, zoo ten toon ftelde, wer-

den zij jaloersch op hunne eer , floegen , om hit te-

gendeel aan den dag te leggen, dadelijk handen aan

het werk, en begonnen alzoo ter verbetering der

Bijbelftudie den fyftematifchen vorm der uitlegkuu-

de , overeenkomftig hunne bijzondere manier van

denken , in eene betere orde te brengen , dan lo-

scher gedaan had. Onder deze Hervormers der

Bijbelftudie heeft inzonderheid uitgemunt johan

JAKOB RAMBACH.

Inzonderheid ja mag hier geroemd worden

RAM-

(*) De titel van h&t werk van LOiCiiER is brevia-

rium TheQk^i.e exegetica.
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»a C. G RAMBACHS arbeid. Terftond na dat loscher tea

Jaari55a
j^j-g j^j^ 2ijn bovengemeld gefchrift had uitgege-

„ \
' vpn

-) verdedigde rambach, onder voorzitting van

den beroemden buddeus, te ^ena een Akademisch

vertoog, over de vereischten van etnen goeden uit-

legger der heilige fchrift (). Dit gefchiedde ten

jare 1720. En drie jaren daarna liet hij volgen zijne

Onderwijzingen in de heilige uitlegkunde (f), met

eene aanbevelende voorrede van zijnen meester bud-

deus. Dit laatfte gefchrift was een meesterftuk van

ervarenheid en oordeelkunde. Hebben anderen na

hem het gebrekkige, dat er, den tijd in aanmer-

king genomen, waarin hij fchreef, natuurlijker wijze

in moest zijn , verholpen , hij heeft , te dezen aan-

zien, nog meer gedaan ; want hij heeft de veel

grooter misflagen van zijne voorgangers aangewezen

en herfteld. Hij heeft die allen overtroffen; hij heeft

het licht van dezen , door zijn licht , ge'ieel doen

verflauwen. Dit liep ook dadelijk zoo flerk in het

oog, dat vriend en vijand 's mans arbeid prijzen

moest. De aanhang der Spenerianen fleeg er door

tot eene hoogte,welkedezelve voorheen nooit gedacht

had te zullen bereiken. En de wijze van fchrifc-

uiilegging kreeg hier door in het algemeen eene

gansch andere, betere, wending, wil dit gefchrift

van RAMBACH, voort na de uitgave, van de Thea«

logifche Hoogleeraren aan meest alle de Duitfche

Akademien , als het beste handboek , in dat vak ,

werd

(*) Disfertatio de idoneo facrarum literarum interprete»

(I) Inftitiiïionci kervienetitica fac!\e.
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werd aanbevolen , fielijk liet als zoodanig gebruikt na C. G.

is tot zelfs na het midden der achttiende eeuw. On- j^^'^sss-

der de gebreken , die in 's mans uitlegkunde ( * ) ««__^
den later Godgeleerden het meest zijn in den weg

geweest, waren inzonderheid zijne aan de hand ge-

houden begrippen aangaande den verborgen of mys-

tieken zin der fchriftwoorden , dien hij wel niet

overal, doch op vele plaatfen meende te ontdek-

ken, waar dezelve echter niet was. Wel heeft hij

eenen middenweg zoeken te betreden, tusfchen hen,

die overal in de heilige fchrift van onder den let-

terlijken zinder woorden eenen mystieken zin tracht-

ten optedelven, en hen, die denzelven nergens wil-

den erkennen, dan alleen in zulke plaatfen , waar

die door de fchrijvers zelven duidelijk wierd aan-

gewezen. Maar ook deze middenweg was niet vei-

lig. De zin der woorden van de heilige fchrift

is, gelijk die van alle fchrift, Hechts één, namelijk

de letterlijke, anders genoemd de grammatikale of

historifche zin. Zulk een wijd veld had , na de

hervorming der kerke, die oude averregtfche ma-

nier van de heilige fchrift te verklaren, weder ge-

wonnen, dat tot in onze latere tijden toe de Theo*

loganten, zoo er al intusfchen waren, die haar uit-

drijven wilden , er naauwelijks aan denken konden

,

om zulks in het werk te (lellen. Dit wachtte op

cene algemeene hervorming der ïheologifche Studie,

waar

(•) Voornl bedoel ik hier 's mans Qommcntatio ha-'

rrnnmtka de fgnfus niyflïci criterüs , uitgekoniea leo

jare 1727.
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»!3 C. G. waar van het licht aanbrak ongeveer het jaar 17644
]aari552 toen de achtüe uitgave van rambachs opgemeldë

' Onderwijzingen gefchiedde, weliie dus ook de laat*

fte geweest is. Hier kwam nog bij ; en wat was

daar van te wachten ? dat alle fchriftuitleggers , als

daar waren FRiscHMuTHj fessel, carpzov, ca-

Lovius, SEB. SCHMIDT, PFEIFFER en anderen^

behoudens alle hunne goede verklaringen zelfs van

moeijelijke plaatfen, het niet konden nalaten, het

voornaamfie van hunne dogmatiek in den Bijbei

overtedragen. Zelfs rambach bond zijnen kvveke»

lingen de handen hier door met vaste (trikken (*).

Gcfciiie- Daar de Bijbelftudie de voornaamfte grond is der

r'^nlLo^.^ dogmatiek, zoo kan uit de gefchiedenis , wel-

fche dog- ke wij van gene hier gegeven hebben , reeds biii

matiek. voorraad genoegzaam worden opgemaakt , welken

gang dan ook deze genomen heeft , gedurende het

tijdvak van dit ons historisch overzigt.

Zoo lang MELANCiiTHON leefde , heefschte ook

*smans geest in alle theologisch dogmatisch onder-

wijs, in alle hiertoe betrekkelijke openbare fcholen

en fcbriften. Niemand van alle zijne leerlingen was

meer geletterd, dan de hier voor reeds met lof ver-

nielde ïMARTiNus CHEMNiTius ; niemand had door

het algemeen vertrouwen, dat elk op zyn fchrander

door-

(*) Men le7.e \n *smans ïuflitiitione^ hrrm. f. L. IL

C. I. de Analogia f.dei.^ genuina interpretationii p;in-

cipio.

(t) Zie scHRÖCKHs m. a. vir. VII. bi. 557-:Ö4.,6i5-(?i;?;

en ijPE!/s m. a. w. V. bl. 315-325.
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doorzigt vestte, meer invloeds op de algemeene na C. G.

wijze van het beoefenen der dogmatiek, en op den l^^'^552,
° ^

cot 1700,
kiefchen fmaak , waarmede toen dezelve werd voor- _

gedragen. Deze voortrellelijke Theologant hield te

Wittenberg y waar hij Hoogleeraar was, voorlezin-

gen over MELANCHTHONS Loct theologicL Hieruit

ontilond een geheel nieuw dogmatisch werk , het

welk evenwel 5 eerst na 's mans overlijden , door

POLYCARPüS LEijSER in het licht werd gegeven ,

ten jare 1591 (), en vijf of zes malen naderhand

op nieuw is herdrukt geworden. Dit theologisch

dogmatisch (lelfel had ten dien tijde zijne weergade

niet. Geleerdheid , fchranderheid , helderheid van

denkbeelden, bijbelfche taalkunde, gelukkig gebruik

van de oude letterkunde, zuivere fchriftverklarin(][,

eenvoudige duidelijkheid, kieschheid van zaken en

woorden, welfluitende bewijskracht, en goede orde

in de voordragt, dongen als het ware met eikande-

ren om den voortred. In het eene zoo wel als het

andere ftraalde allerklaarst door , hoe gefchikt

deze groote man was voor een regt Akademisch

onderwijs in de dogmatiek. Alles, wat de toen-

malige gefteldheid der Theologifche Studie mede-

bragt, werd door hem met een welwikkend verltand

beoordeeld, getoetst, behouden of verworpen. Al-

les, wat hij met de hulpmiddelen van dien tijd be-

arbeiden en leveren konde, heeft hij dadelijk bear-

beid en geleverd. Ook cmemnitz was de eerOe ,

die

(*) MARTINI CiiEJiNlTii Loci theologici editi opera ^
flnJiO f. LYSERI,
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na C. G die in dit zyn werk eene gefchiedenis der Icerflellin*

Jajiri552 ggn heeft gegeven (*).
tot 1 7^'^*
- Een ander bij uitlkkgroote volger van melanchthons

leermethode was victorinus strigelius , die te Jena

en Leipzig ook voorlezingen liad gehouden over des-

zt\h Loei theologici ^viéko, na zijnen dood door chris-

TOPH PETZEL in het lichtzijngezonden tenjare isSi,

«TRIGEL bouwt, even als chemnitz , de chris-

telijke dogmatiek, naar melanchthons methode,

op de heilige fchrift, waaruit hij zijne bewijzen

voor elk leerfluk ontleent, dat hij op goede gron«

den wil doen rusten. Ook levens of liever daarna

brengt hij het betoogde in eene overeenfcemming

met de uitfpraken der rede. Maar daarin wijkt hi]

van CHEMNITZ af, dat hij te dezen aanzien meer

philofopheert. Dit doet hij ook dan , wanneer hij

de gevoelens van andersgezinden wederlegt. Hier,

waar het minst te pas komt, is het, dat hij zelfs

zijner pen wat te veel bod viert. Voor het overige

treft men uitmuntende philofophifche aanmerkingen

bij hem aan. semler ging met dit werk van stri-

GEL zeer hoog. Naar zijn oordeel heeft hetzelve,

in bondigheid, in gegrondheid, en in doel, zijns

gelijken niet (f). Maar semler zocht den toon

tot eene vrijgevendheid in de dogmatiek te Hemmen;

ea

(*) Zie HEiNRicns Gefchichte der fyjiemen ; bl. 272 es

sciiRÖcKHS a. w. IV. bl. 434-437.

(f) Zie 's mans EitiU in die dogm. Gottesgelehrfam-

heit voor het II D. van baumgartens Qlaubenslehre ;

bj. 158.
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en STRIGEL was , naar het oordeel van zijne tijd- na C. G,

ffenooten, ook van latere Linherfchen , heterodox. I^^'"'-'''^*'* ' 'tot 1700.
Dir was de reden, waarotn strigels werk min- _

der bijvals vond , dan het wel anders zoude gehad

hebben. Ondertusfchen is dit te bejammeren , wijl

het goede en brtiikbare, 't welk er in is, nu ge-

heel ongenuttigd en niet gebezigd bleef. Het gene

STRIGEL voornamelijk in verachting deed komen

,

was, dat hij, gedurende de laatfte jaren zijns le-

vens, in de leer van het Heilig Avondmaal, de

zijde der Hervormden naderde, schröckh , een

Lutheraan , gelijk wij weten , geeft dat op als eene

merkwaardige bijzonderheid, te meer , daar stri-

GEL, gelijk men wel onderrigt meende te zijn ,

niets van de fchriften van zwingliüs en kalvijn

had gelezen (*),

De leerwijze van melanchtiion werd overal aan

de Hoogefcholen gevolgd tot in den aanvang

van de zeventiende eeuw; ook naar dezelve bleven

de weinige, door openbaren druk gemeen gemaakte,

dogmatieke ftelfels bearbeid; als die van nikolaus

SELNEKKER (f^, JAKOB HEERBRAND (§), MAT-

THiAS HAFFENREFFER (**) , cnz. Inmiddels had ,

geliik wij gezien hebben, in de gefchiedenis van het

zoogenoemde Kryptokalvinisme, het gezag van me-

LANCHTHON vrij wat geleden, door de verdenking

van

(*) Zie sCHRöCKiis a. w. IV, bl. 439.

(t) Inftitutio chrhtiatne religionis; 15 73*

(§) Compendium tkeologice; 573,

(**3 Loei theologlci ; 1601.

Hlrv. V. N
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na C. G, v.in onregtzinnigheid , waar onder hij bij de flrenge-

Jaari552.
L^jtherfj-jjen Arevalleii was. Aüe ziine aanhangers

tot i;oo.
^ ^

« verloren even zeer van tijd tot tijd het vertrouwen

der regtzinnigen. Naiiiurliiker wijze moest zulks

geen' geringen invloed hebben op 's mans bovenge-

meld leerboek. Lang rtvds had men er over ge-

mompeld, dat er zaden eener valfche leer in ge-

llrooid lagen; maar ten laatlle hief men eene liüd-

klinkende alarmkreet aan over de aanmerkelijke dwa-

lingen , welke men er met den vinger in wist aan

te wijzen. Die luide kreet vervulde het Hof van

den Sakfifchen Keurvorst chrisïiaan, aen twee-

den, dermate, dat óeze het geraden vond, om den

IVittenbergfchen Theologant , leonard hüïter ,

het vervaardigen van een ander, beter, leerboek,

ten dienfte der fcholen , optedragen en te gelasten.

Hetzelve moest niet alleen met het Ontwerp van

ééndragt , wat den inhoud aangaat , maar zelfs ,

zoo veel gefchieden konde, ook woordelijk overeen-

ftemmen. hutter voldeed aan het bevel van den

Keurvorst; hij gaf het door hem opgetlelde leer-

boek in het licht ten jare i(5io (*). Dadelijk werd

het op hoog gezag in de Kcurvorfielijke Scholen

ingevoerd, ten einde het van allen , die zich tot

de A'cademifche Studie der Godgeleerdheid voorbe-

reidden , zoo veel doenlijk ware , van buiten ge-

leerd en in het geheugen geprent niogt worden.

Wanneer men het leerboek uit dit oogpunt be-

fchouwt

,

(*") Cotnpendium locovum theologicorum ex fcripturis

facris (2P lilfro concordi^ collectuw.
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fchouvvt , beantwoordde hetzelve geheel en al niet na C. G,

aan het doel. Hetzelve beftaat uit meer dan drie- f^ariss^.

honderd bladzijden , en is dus veel te uitvoerig. _.

*

Het is daarenboven hier en daar voor jonge lieden ,

die nog geene eigenlijke Theologanten zijn, onver-

flaanbaar , uit hoofde van iijne fpitsvindigheden

,

waarvan de fchrijver zich had behooren te onthou-

den. Ook zijn de leerftukken te weinig praktisch

behandeld, 't gene toch voor jonge lieden op de la-

gere fcholen een voornaam vereischte in zoodanig

een leerboek was. Hoezeer ook hutter de alge-

meen verdachte meeningen van melanchthon
gansch anders voordroeg , hield hij zich evenwel

aan 's mans orde en methode. Hij geeft een be-

paald, regtzinnig, denkbeeld op, van het lêerftuk,

dat behandeld zal worden. Dan verklaart hij het-

zelve; en hierop volgen de bewijzen, ontleend uit

de getuigenisfen der heilige fchrift, en uit de fym-

bolifche boeken der kerke. Zoo ging melanch-
thon te werk; en zoo ook hutter. Zelfs be-

diende hij zich in de ontwikkeling der leerftukken

meermalen van melanchthons woorden, wanneer

hij namelijk er geene onregtzinnigheid in vond. Dit

leerboek , naauwelijks ingevoerd zijnde , nam ter»

ftond de plaats in van dat van melanchthon, *t

welk nu geheel buiten gebruik geraakte. Hoezeer ook

dit de ftijve denkbeelden van de ftrenge Lutherfchen

verfterkte, waardoor alle voortgang in het vrije on-

derzoek der waarheid belemmerd werd , was het

evenwel aan den anderen kant ook niet kwaad , dat

men eenmaal los werd van de banJen eener Haaf-

N a fchc
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tw C. fi. fche afbankeliikheiil van het s.ezt>'r (<éns ééni2:en •

Jaari552 leeraars, die, welk een voortreffelijk nian hij ook
to: 17 o

, ,

-' -*

._.__ geweest ware, met dat al nog veel ter bewerking

voor anderen had overgelaten. Men- zag van toen

aan de Godgeleerden in hun vak elk langs zijnen

eigen weg meer arbeidzaam worden , en bij eigen

nadenken de zaken meer uit bijzondere oogpunten

befchouwen. Wij zullen vervolgens zien , hoe fom-

migen dezer Theologanten hierin den lof der nako-

melingfchap waardig zijn , en anderen weder ver-

dienen, dat zij gelaakt worden. Over hutters leer-

boek , op dat ik er dit nog bijvoege , zijn onder-

fcheidene Kommentariën van tijd tot tijd in het licht

gekomen, als van glassius , cundisius , bech»

MANN,' CHRiSTiAAN CHEMNiTZ en anderen (*),

Behalve dit dogmatisch leerboek, ten dienRe der

fcholen ingerigt, gaf hutter ten jare 1619 ook in

het licht een uitvoeriger dogmatisch ftelfclfchrift (f),

waarin hij de grondtrekken der christelijke leer, zoo

als zij in het meermalen gemelde werk van me-

LANCHTHON gevonden worden , nader verklaart

,

Eoo evenwel, dat hij fomwijlen van zijnen voor-

ganger in gevoelens verfchilt, en van hem afwijkt.

Dit werk draagt alle blijken van geleerdheid , van

oor»

(*) Zie sEMi.Eas a. w. bl. 67; heinriciis a. w. bl.

301-308 en scHRöcicH'5 a. w. lil. 439-441.

(f) Lvci communes theologici , ex facrh litcris diïi'

genter eruti , veterum patrum testimoniis pasfim robo-

rati cjf covformati ad methodum locorum ]\ielanch<

THOI-ilS.
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^;deelkunde, en doorzigt. Het is niet zoo zeer aa C. G.

Voor iheologifche kweekelingen , als wel voor zul- Iï'«ri55»'

ken gefchreven , die in de Theologifche Studiën
^

reeds merkelijke vorderingen gemaakt hebben. Daar

'HUTTER dit werk ten diende van de zoodanigtn

bijzonderlijk inrigtte, meende hij zich voornamelijk

'te mo€ten bezig houden met het wederleggen der

gevoelens van anders denkenden. Hier aan was

zijn meeste arbeid gewijd, die dus natuurlijker wijze

te zeer moest uitdijgen , , ook in het wederfpreken

van verouderde misbegrippen , waaraan toen reeds

geen mensch meer zijn zegel hechtte. Te meer

mag zulks in het werk van hutter worden ge-

wraakt, wijl het hier door den weg heefc geopend

voor het misbruik der wederleggende godgeleerd-

beid, die van toen aan met te groote drift door de

Theologanten is beoefend geworden. Hier kwam

rog bij, dat hutter, door dit ftrijdvoeren tegen

anders gevoelens, de Bijbelftudie te zeer verwaar-

loosde, welke toch altijd de voornaamfte grond der

christelijke dogmatiek behoort te zijn. Ook wan-

neer hij de valfche begrippen der ouden tracht te

wederleggen, dringt hij niet diep genoeg door in de

gfcfchiedenis der dogmatiek, en plaatst dus alles niet

in het juiste licht (*).

Te dezen tijde wedergalmden andermaal de fcho-

len van het luidruchtig gekijf tegen de Roomsch-

ge-

(*) Verg. BUDDEi Ifag, hifi. theol. ad Theol. univerf,

V^%' 351» sEMLERs ?. vv. bl. 6ö , 63, 70; en hein-

aiCHS a w. b!. 308-310.

N 3
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na C. G gezinden en Hervormden. En men beriep zich , in

Jaari55? plaats van op den Bijbel, op Pliilofophifche uit^

^__1. * fpraken , ter ftaving der kerkleer , alles weder in

kunsttermen inwikkelende , naar den fmaak der

Scholastieken van de middeneeuwen» Hoe had toch

het heldere licht, dat honderd jaren te voren was

opgerezen, weder zoo fpoedig zijnen luister kunnen

verliezen? Dit had zich van lieverlede dus toege-

dragen. Ten tijde der Hervorming verfcheen , het

gene jammer was, geen wijsgeer, fchrander ge-

noeg, om het voor de Godgeleerdheid nadeelige

ftelfel van den ouden aristoteles den bodem in-

teflaan, luther wilde, gelijk wij gezien hebben,

€ven daarom de wijsgeerte uit de godgeleerdheid

geheel verbannen hebben, melanchthon, die den

weldadigen invloed der wijsgeerte op de godgeleerd-

heid beter kende , zuiverde de wijsgeerte des

Griekfchen Philofoophs van het bederf, waarmede zij

in de Westerfche kerk, ftaande de middeneeuwen,

was bezoedeld geworden, zoo veel hij konde. Ook

zuiverde hij de godgeleerdheid van der fcholastieken

fpirsvindigheden , uit die wijsgeerte ontleend , en

van de menigvuldige kunstwoorden, welke die oude

Theologanten (leeds in den mond hadden , om ,

200 zii meenden, de leerfrellingen , welke zij bewij-

zen wilden, tot den ho jgstmogehiken trap van klaar-

heid en onvveïerfprekeüjkheid te brengen, terwijl

zij in tegendeel haar daar door zeer verdonkerden

en verzwakten. De Ariflotelifche wrsgeerte verloor

dus wel in de Lutherfche kerke volkomen haar ge-

zag over de godgeleerdheid ; maar zij werd derzel-

ver
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ver dienares , in zoo verre zij aan de hand gaf hare na C. G.

ophclderini^en, verffeliikingen en bepalingen. In- J^^'^^SSa.
i o 5 ö J D 1 D .tot 1700.

tusfchen wijl »ïelanchthon deze wijsgecrte, in ____^

zoodanige betrekking , als de beste had aangepre-

zen, behield zij, hoewel in lager ftand , toch hare

nanwezigheid op de Hoogefcholen der Lutheifche

Godgeleerden. Ook dit was voor haar te dien tijde

genoeg. JVlet langzamen tred ware het haar nu ligt

mogelijk, zich v/eder te verheffen, en hare vorige

heerfchappij te bekomen. Ook dit gebeurde werke-

lijk. Gedurende de hooggaande verlchillen tusfchen

de ftrenge Lutherfchen en de zoogenoemde verbor-

gene Kalvijnisten , geviel aan de eerllen de oude

wijsgeerte zoo veel te meer, dewijl de laatflen, die

MELANCHTHONS leerwijze, in alles, volgden, haar

verachten (*). Evenwel de fchrandere strigel,

een Theologant van den Melanchthoniaanfchen aan-

hang, maar die als zoodanig, gelijk wij verhaald

hebben, te zeer philofopheerde, begon reeds weder

in zijne godgeleerde onderwijzingen eene wijsgeerige

taal te voeren. Hierin fchijnt hij te minder zwarigheid

gemaakt te hebben , om dat reeds melanchthon ,

wegens de verfchillen met de Roomschgezinden , het

noodig had geacht , in de latere uitgaven van zijn

meermalen gemeld dogmatisch werk verfcheidene

philofophifche kunstwoorden en fpreekwijzen inte-

lasfchen. Dan in het bijzondere moet men het wijs-

geerig godgeleerd tijdperk , bij de Lutherfchen , be-

fchouwen als aangevangen of geopend , ten jare

161Q,

(*) Vic*. Fonmila Concord. Art. I. 5 13- p. 57^ en 651*

N 4
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wpC. G. 1610, toen er te Regensburg een vermaard twist-

Jj""-^-^
^" gefprek werd gehouden tusfchen hunnius, osian-—:— DER. en heilbrunner, Lutherfchen, en de Jefui-

ten GRETSER , HUNGER, CH TANNER. DcZCn bc-

vveerden, dat de Paus de hoogfle regter in gods-

dienstverfchillen ware, en zochten de Lutherfchen,

door allerlei metaphyfifche kunstwoorden, in hunne

netten te verwarren. Gevolgelijk vonden zich dus

de laatstgemelden in de noodzakelijkheid, om hunne

partij met even gelijke wapenen den mond te fnoe-

ren , en ware het mogelijk van het tegendeel te

overtuigen. De Lutherfche Theologanten befpeur-

den alzoo, dat zij tegen de flimme Jefuiten niet ge-

noeg beftand waren , ten zij ze , gelijk dezen de-

den , van de Scholastieke Philofophie weder ge-

bruik maakten. Van daar is het , dat men in de

volgende fyileraen der meeste Lutherfche Theolo-

ganten weder de Scholastieke wijsgeerte verknocht

vindt aan de Christelijke Godgeleerdheid. Uit de

Aridotel'sch Scholastieke wijsgeerte werd , onder

anderen, door de Theologanten, bij hunne dogma-

tifche lesfen , de zoogenoemde methodm caufalis in-

gevoerd. Men vroeg bij alle geloofsartikelen naar

de caiifa efficiens', (de ongeletterde lezer verfchoo-

ne hier deze kunstwoorden , die zich in onze taal

niet wel laten vertolken ! ) deze werd dan verdeeld

iii eene caufa principalis , minifleriaïis en injlru»

mentaUs. .Men vroeg wijders naar de caufa im^

pulfiva, materialis
,
formalis , finaïls ^ enz. Men

leere hieruit de toenmalige gedaante der dogmatiek

kennen.

De
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De RoornschgezinJen zagen dit niet gt'en gering un C. G,

genoegen: zij liadden volkomen hun doel bereikt, j'^^'^j^^^^*^

't welk toch geen ander was , dan om de Luiher- .

fchen geheel van de Bijbelftudie aftelokken. Dezen

ftudeerden nu in de fchnfcen van aristoteles en

van de Scholastieken ; alleen daarop waren zij be-

dacht, dat zijde Roomsch gezinden, door philofophi-

fche bewijzen, dikwerf door drogredenen, wederleg-

gen mogten; op niets anders ook waren zij afge-

rigt. Taalftudie, uitlegkunde , en uitlegging van

den Bijbel werd fchandelijk verwaarloosd. Zoo

flond het gefchapen aan de Akadcmiën. Hoedanige

godsdienstleeraars moesten dus wel van dezelven

aftreden, om de eenvoudige christelijke gemeente te

onderwijzen en te (lichten? De gefchiedenls is on-

ze getuige. De volksleeraars predikten op den Kan-

fel loutere fchooldogmatiek en wederleggende god-

geleerdheid! welke tijden! welke zeden! (*).

Men denke nogtans niet, dat deze fcholastieke

godgeleerdheid, zoo dra zij weder was ingevoerd ,

het hoogst bewind kreeg. Dit gefchiedde van lie-

verlede; zij werd van tijd tot tijd meer gefterkt ia

hare achtbaarheid; zij voikI wel hier en daar vrij

wat tegenltand , maar won van tijd tot tijd meer

gronds, en klom van tijd tot tijd al hooger en

hooger. Bij afwisfeling van voor en tegenfpoed

duurde zulks tot aan het einJe der zeven' iende

eeuw, toen zij haren verhevenften trap bereikt had,

In de achttiende eeuw daalde zij allengs weder ,

en

e*) Zie HEiNRicus a. w. bl. 310-313.

N5
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lia C, G en zonk zij ten laatfte geheel in haar niet weg.
Jaari552. ^Jq^ gg^e wij hier aanmerken, kan door eene
tot 1700.

^ '

i
naauwkeiiriglijk opgegeven geicbiedenis van de fys-

tematifche dogmatiek óer zeveiniende eeuw genoeg-

zaam geftaafd worden. De rchoIa>tiet<e godgeleerd-

heid klom gaande weg al hooj^er en hooger. Het

eerfte werk, waarin men haar zig opkomen, was

•het Theologisch fyllema van den zoo oordeelkun-

digen als geleerden johan gerard. Superintendent

te Heidburg ^ maar vervolgens Hoogleeraar eerst te

'Koburg^ naderhand te Jena. Dit fyfiema verfcheen

'in het licht ten jare 1610 tot het jaar 1621, onder

eenen breedvoerigen titel , welken wij hier beneden

2ullen affchrijven (*), in negen deelen. Hetzelve

behelst in zich een* onwaardeerbaren fchat van god-

geleerdheid , bruikbaar nog heden voor ieder Theo-

logant , die flechts tot denzelven toegang heeft

,

vooral na dat de doorkundige toh'\n fuederik.

COTTA, Kanfelier te Tuhl^gcn ^ liet andermaal ten

jare 1762 tot 1781 uitgegeven en tot twintig deelen

vermeerderd heeft met leerftukkelijke , historifche ,

'uitlegkundige , letterkundige , oordeelkundige aan-

merkingen. HEINRICH zegt Cf); „ zoo iemand

dit ^y^eme van gerard en cotta bezit, en met

hetzelve het Onderwijs in de christelijke godgeleerd-

heid van doederlein vereenigt, die kan alle overi-

ge

Q) Loei theologici ciim pro aciftrucnda vcritate , turn

pro dejlruenda quarumvis contradicentium falfjate , per

thefes nervofe ^ folide £? copiofe explicati,

(f) In het ia. a. w, bl. 3 [5.
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ge fydemen zeer wel misfen." Dien hoogen lof aa C. G.

verdient het werk echter, mijns oordeels, niet. )^^" 5 52.

,. , , tot IJ'00»

üehalve de fchoolfche fpitsvnidigheden, die er in «««—

-

zijn , is er te veel in ,^ dat thans volflrekt niet meer

van nut kan geoordeeld worden, te veel ook, dat

verbeterd moet worden, en door cotta niet ver-

beterd is. Ook is het werk te uitvoerig ; doch

hierop kan men aanmerken; het omvangt ook alle

de deelen der Theologie, niet alleen het leerflellige

,

maar ook het zedekundige, het beoefenende, het

wederleggende , het historifche, inzonderheid het

exegetifche. Menigvuldige zeer juiste verklaringen

van meer of minder donkere Bijbelplaatfen worden

er in aangetroüèn. Zeer verre was het er dus van

af, dat GERARD de Bijbelfludie verwaarloosde, ge-

lijk van zijne nazaten gefchied is. Ten aanzien der

fchriftverklaring had hij vrij gezonde denkbeelden.

De godgeleerdheid van zijnen tijd vorderde, dat hij

zijne gedachten mededeelde over den mystieken zin

,

waarmede men toen zoo hoog liep , en welken men

verdeelde in eenen allegorifchen , tropologifchen en

anagogifchen zin. Doch hij verklaart zich met

fchranderheid hier over derwijze, dat hij bij het flot

van zijne oordeelkundige aanmerkingen toch maar

(ftinen zin, den letterlijken, namelijk, of histori-

fchen, erkent (*). Op de bijbelexegefe bouwt hij

geheel zijne dogmatiek. Aan de philofophie betwist

hij

(*) „Interim manet " hac ipfius funt verba, „unus

verborum, quibus historia describitur, proprius & lite-

ralis fonfus." Loc. II. C. VII.
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SM C. G liy volftrekt het gezag in geloofszaken. Allerlij-

Jaari552 ^onderst blijkt zulks uit een werk, dat gerard
tot i;-oo. .

'

,.__^ ten jare 1625 h^^ft uitgegeven, zijnde eene nadere

verklaring van de geloofsartikelen , welke hij te kort

naar zijnen zin in het eerde deel zijner Loei theo-

ïogici behandeld had. En met dit al heeft hij zich

niet ontzien aan de fcholastieke godgeleerdheid te

veel plaats interuimen , niet alleen door het gebruik

van een aantal kunstwoorden, maar zelfs door de

wederinvoering der zoogenoemde kaufaalmethode ^

waarvan wij gewaagd hebben, zoo als die door den

vermaarden thomas van aquino weleer tot den

hoogften trap van volkomenheid gebragt was. Elk

leerfluk wordt naar deze methode voorgedragen ,

verklaard, bewezen en verdedigd. Eindelijk het

werk is ,
gelijk wij reeds aanmerkten , vol fchool-

fche fpitsvindigheden en ijdele twistvragen , waar-

van fommigen belagchelijk, anderen zoodanig zijn,

dat zij door niemand beantwoord kunnen wor-.

den (*).

Inmiddels gerard zijn dogmatisch (lelfel van

het jaar 1610 tot 162 1 in het licht gaf, maakte

de fcholastieke godgeleerdheid, onder de Lutherfche

Theologanten , al meer en meer voortgang , uit

hoofde der allengs meer toenemende twistziekfe

,

welke, te dezen aanzien, den voortreffelijk ften man-

nen

(*) Zie BUDDEI 1. I. p. 352-3-4, 571. SEMLERS 3.

\v. bl. j(S. JNIEMEYER Vrédigevhl. II. bl. 6. en hein-

RicHs a. w. bl. 313- 328, ook eindelijk schröcichs a.

w. bl. 443-445'
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nen het anders heldere brein benevelde , en aan het na C. G.

Ijlen braj^t. Wie had onder hen het verhevenfte I^^"55a-

r, 1 •
'O' 1700.

verltand , wie het fchranderst doorzigt in godsdienst-_
zaleen , wie den rijkfl-en fchat van allerlei geleerd-

heid, wie het beste hart ter bevordering van waar-

heid , wie de blakenfte zucht , otn het vuur der

verdeeldheid , bij alle Christenen , uittedooven ?

Was het niet de beroemde georgius calixtus ,

Hoogleeraar in de Theologie te Hehnflad ^ die nog

daarenboven een uitnemend beoefenaar der Bijbel-

ftudie was? En nogtans niemand heeft meer ge«

ijverd, meer gearbeid, meer kracht gehad, om de,

in zijne oogen door de vaderen te onregt verguisde ,

fcholastiekerij in het gebied der theologie weder als

cene oppermagtige vorstin ten troon te verheffen.

Zoo kan eene onlangs opkomende mode zelfs het

gevoel van den grootften man, wiens verfliand aan

dat der engelen grenst , voor alles , wat waar is en

goed, verdooven, en den kiefchen fmaak bederven.

CALIXTUS, die ten jare 1619 in het licht gaf zijn

Kort begrip der godgeleerdheid (*), is hier van

één der fterkst fprekende voorbeelden. Niet alleen

voerde hij door dit zijn werk het overmatig gebruik

in van fcholastieke kunstwoorden , bepalingen en

fpitsvindigheden , maar hij plaatfte het geheele ftel-

fel der christelijke geloofsleer in een fcholastiek ver-

band. Hij maakte vooreerst een meer bijzonder

gebruik van de hier voor befchrevene kaufaalme-

thode; maar ten tweede, hij verdeelde, naar de

leer-

{*) Epitome theolosiae.
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na C. G. leerwijze der fcholastieken , de ganfche geloofsleer

]nari552 in finem obiectivttm ^ formalem , (ook hier ver-

,

' giinne men mij, dat ik de barbaarfche Ichooltermen

in het middeneeuvvfche latijn bezige, die toch niet

verllaanbaar genoeg in onze taal kunnen worden

overgebragt
,
) in fubiectum operationis ^ in caufas

five principia et in media (*). Ook calixtüS

was de eerfte, die de geloofsleer van de zedcleer,

welke tot zijnen tijd toe ten naauwfte aan elkande-

len verknocht waren geweest, fcheidde. Hg lloeg

zelf de hand aan de vervaardiging van een zamen-

ftel der zedelijke godgeleerdheid ; doch zijne klim-

mende jaren hinderden hem, dit behoorlijk aftewer-

ken. Zijne leerlingen hebben hetzelve na zijnen

dood voltooid. Als zoodanig verfcheen het in het

Hcht ten jare 1634, onder den titel van Kort begrip

der zedelijke godgeleerdheid (f). Zoo wel in dit

werk, als in het Kort begrip der godgeleerdheid

,

is alles omwonden in het bontkleiirige kleed van

oude fcholastieke vvijsgerigheden. De denkbeelden

van CALixTus waren derwijze doormengd met den

zuurdeegfem der Peripatetifche wijsgeerte, dat h^

zich niet had kunnen onthouden, om de eenvoudi'.

g€ grondlesfen tot een godsvruchtig levensgedrag ,

welke ons van christus en de Apostelen gegeven

zijn, door de fpitsvindige bovennatuurkunde der

heidenfche wijsgeeren te verdonkeren. Naar de

flraks

(*) Verg. V. MosHEiMs Kerkel, Gefck, IX. bl. 52; eQ

HtiiNRicns a. w. bl. 331.

(!_) Epitome Theologia moralis.
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ftraks opgegevene verdeeling, welke calixtus in na C. G,.

ziiii Kort begrip dtr godgeleerdheid , op den voor- l^'''r^-'^52.

gang der Scholastieken, gemaakt had, ontftond er _—

_

in dit zLin leerboeK eene geheel nieuwe orde van

voordragt, dezer wijze. In de eerde af.ieeling han-

delt hij over het hoogde goed van den mensch ,

de onrterfelijkheid der ziel, de opflianding, het jong-

de oordeel, de eeuwige zaligheid en de verdoeme-

nis. In de tweede atdeeling behandelt hij de leer

van God, van de Ichepping, van den ftaat der

regtheid, van den val en het daaruit ontftane ver-

derf, met alle deszelfs gevolgen. In de derde af-

deeling behandelt hij eindelijk de leer van Gods ge-

nade, van 'sHeilands verdiende, van deszelfs per-

foon en bedienin«t, van het geloof en de regtvaar-

diging, van Gods woord , van de Sakramenten

,

van de bekeering, van de goede werken enz (*).

Niettegendaande de godgeleerdheid van calix-

tus , wat den zakelijken inhoud betrof, aan de

Theologanten zijns tijds niet voldeed, uit hoofde

der naar hun oordeel onregtzinnige gevoelens, wel-

ke er in werden gevonden , als daar waren , dat '

God oneigenlijk en toevalliger wijze de oorzaak van

het kwaad genoemd konde worden; dat de goede

werken moesten gerekend worden onder de beste

middelen ter bereiking van het hoogde doel van

den mensch ; dat de leer van Vader, Zoon en

Geest niet in de fchriften van het Oude Testament

maar

(*) Zie HEiNRiCHs a. w. bl. 330-333 > schröckhs a.

w. IV. bl. 445-44^, en ijpeij's a. w. II, bl. 2S)-34.
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m C. G maar alleen in die van het Nieuwe gevonden werden

,

J3ari552.
gj^g. ; niettegenflaande , fchriif iic , deze gevoelens van

tat I/GO.
, . , ,

- CALixTus zeer velen mishaagden, het gene hem vrij

wat onaangenaams berokkende
, geviel nogtans de

fcholastieke vorm , waarin 's mans theologifche be-

grippen bearbeid waren, aan de meesten zoo veel

te beter. Van tijd tot tijd verfchenen er vele ftel-

fels der christelijke dogmatiek in het licht , die

meest allen gefchoeid waren op eene fcholastieke

leest, naar het voorbeeld, door calixtus gegeven.

Eén der voornaamften was dat van johan hul-

SEMANN, een' zeer beroemden Theologant te Leij>-

zig. Hetzelve kwam te Wittenherg uit in het jaar

1640, met den titel van Kort begrip der godge-

leerdheid (*), en is naderhand verfcheidene reizen

zoo met verbeteringen als vermeerderingen uitgege-

ven. Ook deze hülsemann was één der hevigde

wederfianders van calixtus, en toCh een aller-

fterkst voorftander van *smans fcholastieke leerwij-

ze, welke hij bovenmate prees en roemde. Hoe

zeer hij er mede ingenomen was, getuigt dit zijn

ftelfelmatig werk. Hij dreef zelfs deze leerwijze

nog hooger, dan calixtus gedaan had. Men kan

te regt van hem zeggen, gelijk reeds door andere

beoordeelaars gezegd is (f), dat hij, het gene ca-

lixtus flechts begonnen had, tot den hoogst mo-

gelijken trap van volkomenheid gebragt heeft. Zij-

ne voordragt is uit dien hoofde wel naauwkeurig

en grondig bearbeid , maar over het geheel zoo

don»
(*) Breviarium theologie.

(I) Vid. BuDDEi 1. 1. p. 358. en wALCHii 1. 1. p. 40.
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ïbnker, zoo ingewikkeld, dat zij naaiiwelijks ver- na C. G.

fiaan en begrepen kan worden. Zijn ftijl mogt dus ï^^'^^SSa»

van foramige geleerden, zonder dat hem ongelijk
.

werd aangedaan , barbaarsch - fcholastiek genoemd

worden (*).

Alzoo had dan de Scholastieke Godgeleerdheid

reeds in het midden van de zeventiende eeuw eene

hoogte bereikt, waarvan de top, te zwaar gewor-

den, het geheele gevaarte in beweging bragt, zoo

dat allengs ook de opeenftapelingen moesten afbrok-

kelen, en ten gronde vallen. Deze beweging werd

het eerst waargenomen in het fystematisch werk

van ABRAHAM CALOviüS , ccn' Wittenhergfchen

Theologant, dat ten jare 1655 tot 1677 in twaalf

deelen is uitgekomen (f). In dit werk volgt ca-

-Lovius wel de fcholastieke methode van zijnen

tijd; doch op eene zeer vrijgevende, of, gelijk

men fpreekt, zeer hberale wijze. Hij gebruikt vele

Tcholastieke kunstvvoorden , maar vermijdt ook vele

fchoolfche gebreken. Hij bouwt zijne bewijzen

voor de waarheid der leerllukken, welke hij behan-

delt , voornamelijk op de heilige fchrift , en toont

door dadelijke blyken van beter doorzigt, hoe af-

keer

C*) Verg. HEINRICHS a. w. bl. 332, 333, en ijpeij's

^. w. bl. 34-3Ö.

•(t) Titulus est. Syftema locormn theologicorum e fa-

era poti^jirmim fcriptura (2? antiqintate , nee non ad-

verfariorum cojifesfione doctrinam , praxin & controver*

Jïartnn fidei turn veteriim tiim in priuiH recentioruiH

pertractationem luculeuiam exhibem,

Herv. V. O
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Ba C. G keerig hij is van het geven des voorrangs aan de

Jaar 1552 kfacht der fchoolfche wiisgeerte, boven de kracht
COt I700
- der goddelijke wijsheid , welke ons in de fchrifren

van het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard

is. Behalve de fchriftplaaifen , welke hij in menigte

aanhaalt, ter ftaving van het gene hij als goddelijke

waarheid bewijzen wil , beroept hij zich doorgaans

op de getuigenisfen der Kerkvaderen, waarmede hij

de door hem bevestigde leer telkens tracht te ver»

eenigen, ten einde het alzoo blijke, dat de leer van

den christelijken godsdienst door alle eeuwen heen

dezelfde is gebleven , en haar goddelijke invloed ten

allen tijde op de harten der menfchen gewerkt

heeft. Uit aanmerking hier van verdedigt hij met

kracht en fterkte tegen alle anders denkenden de

leer der waarheid op eene wijze, die hem den roem

heeft doen verwerven, dat hij de grootfte weder-

legkundige geweest is, dien de kerk na de hervor-

ming gekend heeft. In het bijzonder ook heeft hij

niet zelden het harnas aangefchoten tegen calix-

TüS, wiens gevoelens, naar zijn oordeel, zeer on-

regtzinnig en kettersch waren. Tegen hem ijvert

hij, bij elke gelegenheid, met eene overmatige drift

en warmte. Van daar dan ook , dat hij in zijn

kerkgenootfchap geprezen werd, als één allerregt-

zinnigst Theologant, hoedanig een , ra luther ,

niet ware opgeftaan , om de zuivere leer van «len

waren godsdienst te handhaven. Verdandigen even-

wel, geüjk lig'elijk bevroed kan wurden, waren er

verre af, om zich met dat anders vrij algemeene

oordeel te vereenigen. Dezen hielden hem, voor

het



GESCHIEDENIS. lii

liet gene hij waarlijk was , voor een* al te regtzin- na C. t5»

iiiffen, en een' te heet gebakerden wederleffger der Ï"'^*5S*»

! j *N tot 1700.
gevoelens van anderen (j), -

Hoe zeer calovius zich beijverde ter afbreuk

van de fcholastieke godgeleerdheid, zoo zeer werk-

ten anderen tegen hem op, om het vcrvaliene we-

der opterigten. Onder dezen gaf niemand zich

'daartoe meer moeite, dan johan frederik könig,

die te Rostok in het Jaar 1664 uitgaf een ^^^^ ^^'

grip van godgeleerdheid (f), heinrich getuigt (§)>

dat men in hetzelve de ganfche fcholastieke theo-

logie aantreft met alle hare onderfcheidingen , ver-

deelingen , kunstwoorden en fpreekwijzen , tot éért

ïigchaam vereenigd. En buddeus noemt (*) het-

zelve , wegens het daarin heerfchend gebrek aan

zaken, een dor fchekt^ dat van kracht en zappen

ontbloot is. Met dit al droeg dit leerboek de goed-

keuring der toenmalige Theologanten derwijze weg,

dat er aan de Hoogefcholen over gelezen werdi, en

optredende Godsdienstleeraars, wanneer zij deszelfs

inhoud zich in her geheugen hadden weten re pren-

ten , met grooten lof tot de bediening van het Eu-

angelie zich zagen toegelaten. Dit verpligtte zelfs

vele Hoogleeraars, die anders met dit leerboek juist

niet

(*) Verg. HEiNRicHs a. w. bl, 337 612338. en ijpeij*s

s. w. II. bl. 36-38.

C t ) Theologia pcfuiva acroamatica f^jtioptice tm^'

tafa, etc.

(§) Zie HEiNBiCHs a. w. bl. 339.

('*) Zie BuuDEus a. w. bl. 359.

O 2
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ca C. G niet zoo bijzonder waren ingenomen , hetzelve b^'

Jaari552 j^nne lesfen te volgen. Maar ook fommigen vaa
tot 1700 *

y
dezen konden dus niet nalaten, de gebreken in het-

zelve voorhanden , aantewijzen en te verbeteren.

Hier uit zijn verfcheidene Kommentarien over dit

leerboek ontftaan, die door den druk zijn algemeen

gemaakt, als daar waren die van herman joachim

HAHN, SAMUEL GOTTLIEB RICHTER, enz. DcZC

fchriften evenwel zijn eerst uitgegeven in het begin

van de achttiende eeuw, dat van den eerflen ten

jare 1710 (*), en dat van den anderen ten jare

Gedenkwaardig is hier in het bijzondere een^

Kommentarie over königs leerboek , die in het jaar

1685 is uitgegeven door johan andreas quen-

STEDT , Hooglecraar der Theologie te ÏVitten-

I^^^S (§)• Deze godgeleerde trad geheel in het

voeifpoor van könig, zich in allen deele met hem

vereenigende en zijne methode volgende. In diü

werk vindt men de volledigfle verzameling van alle

fchoiastieke vraagftukken , onderfcheidingen , kunst-

termen en fpreekwijzen. Om zich een juist denk-

beeld van de fchoiastieke godgeleerdheid te vormen,

moet men dit werk doorbladeren. Alles is droog

fcho-

(*) Titulus est; KOè'NiGius contractm cS? illuflratusi

(f) Commentatio in KoëNicn theologiam pofitivam ,

eet.

(§) Titulus est; Theolcgia didactico -polemica , five

fytetna theologicnm in duas fectiones, didacticam ^ ^tf-

kmieam , divijam.
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fcholnstiek ; Bijbelplaatfen worden wel biigebragt na G. C.

ten bewijze; maar dikwerf zonder eene oordeclkun- ^""J^J^'•' ' tol 17^0.

dige keuze; en hare uitlegging, die er wordt bij- «

gevoegd, is meestal mager en krachteloos. Het

wederleggend gedeelte des werks is ftreng; geen

misbegrip wordt verfchoond. De verdienftelijkfte

mannen, die met den fchriiver niet gelijk dachten,

worden dikwerf gehavend als ketters , die niet te

dragen waren. Zulk eene kettermakerij was fteeds

<!e geliefde gezellin van de fchoolfche godgeleerd-

heid, die te dezen aanzien niets ontzag (*).

Indien johan mus^eus, een ^enafche Theolo-

gant, een godgeleerd ftelfel mogt gefchreven heb-

ben , zoude waarfchijnlijk deze man alle zijne voor-

gangers en tijdgenooten verre overtroffen hebhen.

In zijne theologifche fchrifcen over onderfcheidene

leerRukken van den christelijken godsdienst, uitge-

komen in het laatfte vierde gedeelte der eeuw, toont

hij geweest te zijn een dooikundig en befcheiden

Theologant, die, bij eigen nadenken, het fcherp-

zinnigst doorzigt in de waarheid had , ichoon hij

die ook, gelijk anderen, met fcholastitke windfelea

omzwachtelde Cf).

Deze fyftematisch dogmatieke fchriften zijn wel

de voornaamften , welke , Itaande dit tijdvak , in de

Lu-

(*) Vid. BüDDEUS 1. I. p. 359, niemeijers Prediger-

II, II. b'. 7, en HEiiNRiCHs a. w. bl. 3^4, 34>

(t) Vid. BUDDEUS 1. 1. p. 1078, & Prsef. qi^am cl.

Monus pra-nifit f.o TheoL Christ. compendio pa^,. 20»

ook zie meu heinrichs z. w. bl. 340-342.

O3
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U8 C. G. Lutherfche kerk in het licht verfchenen zijn. Ais»

]aari552
jjeren yan minder belang gaan wij met ftilzwijgen

,— * voorbij. Slechts zij het genoeg, voor een gedeelte

de namen hunner fchrijvers hier optegeven ; als daar

waren kromeijer , hopfner, olearius, osiaN'*

DER, CARPZOV , FABRICIUS, HILDEBRANDS , HE*

JJICHEN, SCHERZER, BAIER, LYSER , CnZ. HUH-

|ie fchriften hier open te leggen, zoude overbodig

werk zijn , daar zij toch allen fchier op eene gelijke

fcholastieke leest gefchoeid zijn, Misfchien gevalt

het den lezer hier beter, dat wij hem de fcholas-

tieke leermethode van dien tijd eenigzins nader doen

kennen.

De ftelfels der fcholastieke godgeleerdheid werden ,

te dezen tijde, geheel overeenkomftig aan die der mid-

deneeuwen, verdeeld in drie hoofddeelen. Het eerfte

behelsde eene beoordeling van het oogmerk der god-

geleerdheid. Het tweede deel ging over het onder««

werp der godgeleerdheid , den mensch namelijk ,

welke naar den (laat der regtheid en den ftaat der

Eonde befchouwd werd. Het derde betrof de be-

ginfelen of oorzaken des heils , en de middelen ,

waar door hetzelve bewerkt wordt. Het oogmerk

der god^feleerdheid was tweeledig, namelijk voor-

werpeUjk en formeel. Het voorwerpelijke of obiec-

tive was God , welke naar zijn beftaan , naar zijn

wezen, naar zijne eigenfchappen , betrekkingen en

weiken befchouwd werd. Het formele oogmerk der

godgeleerdheid was het genot van God (; , of

Ui
(*) FruiHo Dei^
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het genot der zaligheid in Gods gemeenfchap. Tot na C. G,

dit onderdeel behoorden dus de artikelen van de l^^'^'SS»»
tot 17:0,

eeuwige zaligheid; maar ook werden er van fom- ,i,M»i.«i

migen wel eens toe betrekkelijk gemaakt de artike-

len van den dood, van de opftanding uit den dood,

van het laatlle oordeel , en van het einde der we-

reld. Het onderwerp der godgeleerdheid , de

mensch , werd als zondaar befchouwd , welke tot

God en tot Gods gemeenfchap moest worden terug

gebragt. In dit hofddeel waren begrepen de leer-

ftukken van Gods beeld , van de zonde in het al-

gemeen , van de eerfte zonde, voornamelijk van de

erf- en dadelijke zonde , van den vrijen wil , of

van de na den val overgebleven krachten in den

mensch. Het derde hoofddeel was weder tweele-

dig; het behelsde vooreerst een theologisch vertoog

over de oorzaken des heils en der zaligheid, en ten

tweede een zoodanig vertoog over de middelen, om
dezelve te verkriigen. Het eerÜe onderdeel liep

over de algemeene genade, over Christus, als de

verdienftelijke oorzaak der zaligheid , befchouwd in

zijne naturen , ambten en ftaten , en over de gena-

dewerkingen van den Heiligen Geest , of de orde

des heils, waar naar de mensch het door Chris-

tus verworven heil deelachtig wordt. De midde-

len des heils, die het tweede onderdeel van dit

hoofdftuk uitmaken , zijn Gods woord , Wet en

Evangelie, en de Sakramenten. Ook wordt hiertoe

van fommigen gebragt het geloof; anderen weder

brengen dit tot de oorzaken des heils.

Dit is het gewone beloop der geloofsartikelen in

O 4 d«
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Bfl C. G. de dogmaiifche rydemen van dien tijd , die alTen

}3afi55-' zeer analytiscii bearbeid zijn. Ieder leerfluk wordt
tot 1700. \ •'

- naar de hier voor gemelde kaufaalmethode behan-

deld , en met alle flechts mogelijke fcholastieke

kunstvvoorden » fpreekwijzen , uitdrukkingen , enz.

ontwikkeld, of liever daarin verwikkeld. De be-

wijzen zijn ontleend deels uit de rede , deels uit de

heilige fchrift. De eerden zijn louter philofophisch,

en beftaan meestal uit fyllogismcn. De anderen

dragen alle merken van gebrek aan taal en uitleg-

kunde. AVijders worden in dezelven allerlei fcho-

lastieke vragen geopperd, en met de fcherpfte fpits-

vindigheid opgelost. Ik zwijge van de overal voor-

komende patristiek en polemiek , en al het gene wij

reeds duidelijk uit de beoordeelde ftelfels in het bij-

zondere hebben aangewezen (*).

Ligtelijk valt het te denken, dat er in deze fcho-

lastieke godgeleerdheid veel gevonden moet worden,

dat thans naauwelijks verdient met eetiige aandacht

gade geflagen te worden , en elk Theologant met

eene geringachting moet voorbijgaan. En nogtans

bevatten deze fcholastieke ftelfels veel goeds, v/aar-

van zich ook fommige Godgeleerden in de drie eeriie

vierde gedeelten der achttiende eeuw met vrucht

hebben weten te bedienen, hoe zeer ook anders die

fchriften van tijd tot tijd in algemeene verachting

kwamen. Dezen, namelijk, over den arbeid hun-

ner voorgangers beter kunnende oordeelen, vonden

er eenen fchat in van geleerdheid , maar bedolven

on-

(*) Verg, UEINRICHS a, w. bl. 348» 354.
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onder het vuilnis der oude fcholen , en vermengd na C. G.

met allerlei haarkloverijen , die geene nuttigheid
j^j^^J^^^]

hadden. Zij vonden er in eenen heerfchenden geest

van onderzoek, om uit de donkerfte fchuilhoeken

der middeneeuwfche Godgeleerdheid diep verborgene

waarheid aan het licht te brengen , ook dikwerf de

valschheid van een en ander gevoelen aantetoonen.

Zij vonden er in eene ftrengheid, bij het wikken

van hunne ftellingen , en die van anderen , eene

naauwkeurigheid in het behandelen van moeijelijke

vragen , en eene naauwgezetheid , om , wanneer

zij het door hen beweerde meenden te kunnen be-

wijzen, niemand in twijfel te laten, maar het be-

toog van de zaak tot die hoogte te brengen , dat

men het pleit voor beflist mogt houden. Alleen

aan de kern was veel goeds, veel fmakelijks, veel

krachtigs; maar de dop was hard en verwerpelijk.

De ftof was voor een goed gedeelte bruikbaar

,

doch de vorm deugde niet. Dus oordeelde, om

geene anderen te noemen , over de Scholastieke

Godgeleerdheid der zeventiende eeuw , de geleerde

SAMUEL FREDEIUK NATHANAEL MORUS , In de

voorrede voor zijn Kort begrip der christelijke god-

geleerdheid^ door hem in het latijn uitgegeven ten

jare 1789.

Na de tijden van calixtus , die van de Dogma- Gefchie-

tifche Godgeleerdheid, gelijk wij gezien hebben, ^^'"'^^.sr

de Zedelijke Godgeleerdheid gefcheiden had , werd Qojjge-

deze van velen afzonderlijk bearbeid en behandeld, leerdlicid.

Hoe flordig deze wetenfchap, voor de tijden der

kerkhervorming, in verband met de leerftellige god-

O5 ge-

/
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na C. G ge'eerdheid , door de Theologanten ware bewerkt
Jnari55a geworden, is den lezer uit het voorheen geboekte
tot 1700 ö ' &

„ bekend. Van velen werd zij geheel niet, van an-»

deren flechts met den vinger aangeroerd, van an-

deren op eene haar zeer onwaardige wijze behan-

deld. Bij de Scholastieken was zij gewijzigd naar

de wijsgeerte van aristoteles, bij de Mystieken

naar die van plato. petrarcha was de eerfte,^

die de hand aan haar floeg ; maar hij verruilde

flechts de voorfchriften van aristoteles met die

van CICERO en seneka. De zedeleer bleef dus

nog philofjphisch, en werd niet geheel rein chris-

teliik, gelijk zij had behooren te worden. Beter

weg werd dus ingcflagen door wiklef, hüss, en

anderen , die de heilige fchrift te regt befchouwden

als den eenigen grond, .waarop de godsdiensileer,

in het algemeen, en dus ook de zedeleer, in het

bijaonder , rusten moest. Ten laatfle bekwam de

christelijke zedeleer eene meer zuivere gedaante on-

der de handen van luther en melanchthon ,

die haar reinigden en van de gebreken der Scho-

lastieken en van de droomerijen der Mystieken. Zij

zochten de vruchtbaarheid van den godsdienst voor

het zedelijk leven, in alle opzigten, te bevorderen,

en drongen (leeds ann op de verbetering van hsrt

en wandel. Ook zij fcheidden de zedelijke geboden

der Mozaïfche Wet op eene verftandige wijze van de

zedelijke voorfchriften des Evangelies, en befchouw-

den dezen geheel op hen zelven, onafhankelijk van

geren. Zij zagen misfchien meer gebreken, dan zij

verhielpen ; doch zij konden niet alles doen , en

moes-



GESCHIEDENIS. 219

moesten veel voor hunne volgelingen overlaten, na C. G.

Hadden dezen nu dat bij de hand genomen! doch, |aa"S52-

helaas ! zij gingen niet alleen geen Itap verder

,

,

maar zij traden zelfs weder terug. De zedeleer

verviel in de dogmatifche flelfels weder allengs tot

hare vorige laagte, waarin zij door het ftof der

fcholastiekerij andermaal bezoedeld en ontreinigd

werd, Eenigen fmaak behield men flechts voor

het behandelen van kafuistifche onderzoekingen

;

maar hoe werden die behandeld? ook al met veel

fchoolfche fpitsvindigheid. Hier kwam bij, dat men

het onderfcheid , waarop de hervormers opmerk-

zaam hadden gemaakt , het onderfcheid namelijk

tusfchen de zedelesfen van het oude en die van

het nieuwe Testament, weder geheel uit het oog

verloor. Men bouwde dikwerf de geheele zede-

leer eenig en alleen of op de wet der tien gebo-

den, of op het oude fcholastieke ftelfel van de

drie hoofddeugden, geloof, liefde en hoop. Gelijk

in de middeneeuwen trachtten zich hier tegen wel

te verzetten de Myfliieken , die eenen afkeer van

de Scholastieke Godgeleerdheid hadden ; maar wat

deden dezen ? Zij roeiden wel het onkruid uit ; maar

in ftede van niets dan zuiver Evangelisch zaad te

ftrooijen , dat edele vruchten had kunnen voort-

brengen , vermengden zij hetzelve met het zaad

van misfelyke dweeperijen , dat noch voor het

hoofd , noch voor het hart , immer eenig voedfel

konde opleveren. Nogtans deden zij meer, ongelijk

Hieer goeds , dan de Scholastieken.

Zoo Honden de zaken ten tyde van calixtus ;

hij
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na C. G, hij zag een groot deel van de gebreken In , waar*
Jaari<52. ^q^^j. ^qq wel de zedeleer als de geloofsleer ont-
tot 1700. °

, fierd was. Ware hij nu maar geen bevooroordeeld

voorftander van de fcholastieke methode geweest,

gelijk wij hier voor gezien hebben, dat hij is ge-

weest! Hoe veel goeds zoude hij ten aanzien van

de zedekunde, als eene afgezonderde vvetenfchap

,

hebben te wege gebragt ! Maar het gene calix-

Tüs voornamelijk dreef tot het fcheiden der zede-

Iter van de geloofsleer, was, dat alles, wat men

in het theologisch ftelfel der geloofsleer inbragt,

van den vrijen wil , van de zonde , van de wet , van

de goede werken , enz. , niet genoegzaam was , om

zich van de aaneengefchakelde keten der Evangelifche

zedelesfen een gezond denkbeeld te vormen. Gelijk de

leer des geloofs zamenhing, ook zoo waren, zijns

oordeels, de zedelijke voorfchriften van het Evan-

gelie tot een in het naauwde verband llaande ftelfel

te brengen. Wanneer men de godsdienstleer van het

Evangelie, over het algemeen, befchouwt, zoo kan

men niet zeggen , dat calixtus naar waarheid oor-

deelde ; de leer des geloofs hangt dan zamen met die

der zeden ; zij maakt met haar een volftrekt onaffcheid-

baar geheel uit
;
geloof en deugd zijn zoo vereenigd ,

dat er geen zweem van ruimte tusfchen beiden

is. En even zoo is het met de leer des geloofs en

die der deugd. Maiir hoe had men de godsdienst-

leer al federt zoo vele eeuwen in de christelijke

kerk behandeld? En hoe werd zij nog behandeld?

als eene mcnfchelijke vvetenfchap
,

gansch en al ge-

fchoeid op eene fchoolfche leest. Uit dit oogpunt

be.
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befchouwde haar ook calixtus, en dus deed hij na C. G.

er zeer wel aan met haar te fplitfen in eene weten- Jaa^SS^.
COC 1700.

Ichap over de leer des geioofs en eene wetenfchap -

over de leer der zeden. Immers zal de godsdienst-

leer op eene voegelijke wijze wetenfchappelijk be-

Jiandeld worden , zoo kan het niet anders , of de

geloofsleer en de zedeleer moeten elke op zich zelve

tot een ordelijk ftelfel gebragt worden , gelijk ten

aanzien van elke wetenfchap plaats heeft. Beiden

zijn van dat gewigt, dat elke derzelve een afzon-

dcrlijk overzigt der Theologanten vereischt, om gron-

dig geleerd en geleeraard te worden. Elke derzelve

heeft hare eigene moeijelijkheden voor den beoefenaar.

Maar hoe werd dan nu de christelijke zedeleer

als wetenfchap befchouwd , en dus als zedekunde

van de Theologanten behandeld? Om deze vraag

wel te beantwoorden, kan ons het hier voor (*)
vermelde gefchrifc van calixtus weinig van dienst

zijn, wijl hetzelve niets meer behelst, dan eene in-

leiding over het oogmerk en het onderwerp der

godgeleerdheid , mitsgaders over de grondbeginfelen

van de daden eens wedergeboren mensch, over het

geweten en de wet. Maar zijne leerlingen dur-

Rius , MEIJER, en RixNER waren het , die zijn

ontworpen plan uitwerkten, en ftelfels van zede-

kundige godgeleerdheid vormden. Dezen waren,

gelijk wij aanmerken , leerlingen van calixtus.

M-'n kan dus ligtelijk bevroeden, dat in hunne ftel-

fels de zedekunde even fcholastiek behandeld werd,

als

(*) Bladz. 206.
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na C. G als de leerdellige godgeleerdheid. Zij verfche?Ö

Jaar1552, ^j^g onder eene Ariflotelisch philofophifche gedaan-
tot lyoo r t ö

, te. Alles werd op eene fpitsvindige , fchoolfche $

wijze voorgedragen. Wanneer men van de eene of

andere deugd handelde , redeneerde men philofo-

phisch over het fubiekt, het obiekt, over de uit-

werkende , eindelijke , ftofFelijke , vormelijke oorzaak

enz.

De eerfle, die dus een volledig (lelfel der zede»

lijke godgeleerdheid geleverd heeft , was johan

KOENRAAD DURRius , Hooglecraar in de godge-

leerdheid te Altorf. Eerst gaf hij ten Jare 1662

een zedekundig handboek () uit, hetwelk met dat

algemeene genoegen ontvangen werd , dat hij zich

opgewekt gevoelde, om hetzelve breeder uittewer-

ken, en een meer volkomen ftelfel te vervaardigen.

Dit verfcheen ten jare 1675, onder den titel van

Kort hefrrip der zedelijke godgeleerdheid ^ waarin

de deugden en pligten van eenen christen niet

flechts in het algemeen ^ maar in het bijzondere^

ten aanzien van zekere levensbetrekkingen , weten^

fchappelijk verklaard^ en verfcheidene praktifcht

vragen worden opgelost (f). In het jaar 1698 is

hetzelve voor de tweedemaal uitgegeven met des

fchrijvers achtergelatene aanmerkingen door de be-

zorging van JOHAN MICHAEL LANGE.
Niet

(*) Enchiridion lheologi<s uwralis,

(1} Compendium Theologia moralis , in quo viriutes

^ officia hominii chrhtiani turn in genere, turn in fpecit

in certis vit.e ftatibus covfulerati expHcantur , & varia

quastiones practica deciduntur.
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Niet minder zijn de verdienden geweest van iia C. G.

Gebhard theodoor MEIJER, Hoogleeraar te//i?//ff-
'^^'''552.

. tot i;oo,
/laci, die ten jare 1687 Jitxrt uitgegeven het eerlle ,_

en tweede deel van zijne Zedelijke Godgeleerd'

heid (), Het derde was door hem beloofd, maar

is nooit in het licht gekomen. Hem volgde weldra

HENRicus RiXNER, Hoogleeranr eerst te Helmftad^

naderhand te Halberflad^ wiens onderwijs in de

zedelijke godgeleerdheid, beftaande in twee boeken,

uitkwam ten jare 1690.

Behalve dezen hebben zich, in het laatfte vierde

gedeelte der zeventiende eeuw, door het uitgeven

van zedekundige flel felfch riften , vermaard gemaakt,

JOHAN ADAM OSI<\NDER , JOHAN OLEARIUS , JOHAN

WILLEM BAIER, JOHAN BARTHOLÜ NIEMEIJER

,

cn weinige anderen. Intusfchen begonnen de Theo-

loganten zich te bevlijngen op het natuurregt, het

welk door grotius , puffendorf en thomasius

op vaste grondflagen gezet was. Ook begon men

zich toeteleggen op de fludie der zielkunde en men-

fchenkennis , terwijl de ware, christelijke, godza-

ligheid, op bijbelfche gronden, in eenen volkma-

tigen toon , door spener en dcszelfs aanhang

,

meer aangeprezen werd. Tevens zag men allengs

het gebrekkige in van het doorgaand betoog van de

gronden der geheele zedekunde. Men ving dus aan

alles met meer overtuigende duidelijkheid te betoo-

gep. Eindelijk de orde, waarin deze wetenfchap

behandeld werd , onderging eene groote verande-

ring,

(*) Diiputatienei in tbeologiam tv.oralem.
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naC. G j.j„g^ ^Iq 2eer ter verbetering ftrekte. Door dezeti

toe 1700. weg werd de christelijke zedekunde geheel gereinigd

' van de Ariftotelifche , fchoolfche , onzuiverheden

,

en van alle verkeerde misbegrippen. Te dezen aan-

zien heeft zich eenen onfterfelijken naam gemaakt

de beroemde Rostokfche Hoogleeraar jusTua

CHRISTOPH SCHOMER, doof de uitgave van de ze-

deUjke godgeleerdheid , waarin de pligten uit de

grondbeginfelen van het natuurregt . worden afge-

leid. Dit werk kwam in het licht ten jare 1690,

door de bezorging van johan fecht, doch onvol-

ledig, zijnde de fchrijver of door den dood verhin-

derd geworden hetzelve te voltooijen , gelijk fom-

migen verhalen (*), of hebbende hij het voorne-

;nen gehad , een geheel nieuw zedekundig flelfel ,

naar de Pufendorfiaanfche methode , te bearbeiden

,

gelijk anderen melden (f). Hoe het ook zijn mo-

ge, hadde de fchrijver langer mogen leveii, hij zou-

de buiten twijfel wel iets voortreflelijks in dit vak

geleverd hebben. Zijne uitgegeven proeve, die de

blinkendfte kenmerken draagt van uitgebreide ge-

leerdheid en kiesch oordeel, doet ons hier aan niet

twijfelen (§}.

Ge-

(*) Vid. FECHTii Programma in ohitum schomeri.

(t) Vid. JOH. FRiD. MAiERi BtbUotheca fcn'ptorum

iheologiie moralis Lutheranorum.

(5) Huius opusculi merita admodum egregia laudantur

a SALANO in Histoiia critica Theol. dogni. ^ mor. pag.

192, 193 & a WALCHio in Bibl. theol. fel, T. II. pag.

IC94 en 1095,
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Geheel deze arbeid ter bevordering van de chris- na C. d.

telijke zedekunde was alleen ingerigt ten voordeele
JJj^J^oq]

van Theologanten en Predikanten. Dezen konden

er voor hunne (ludie het meeste nut uit trekken,

om voor het volksonderrigt alles te vervormen, en

hetzelve zoo eenvoudig, als de algemeene vatbaar-

heid en behoefte zulks eischte, voorteftellen. Had-

den zij dat maar gedaan ! Dan velen hadden daar-

van geen regt begrip , zich verbeeldende , dat het

gene in de fcholen geleerd werd,- ook bruikbaar

was op den predikftoel ; anderen weder hadden eene

te geringere mate van kunde en oordeel, om de

zuivere zedeleer des Evangelis van de fchoolfche

wijsgeerige omkleedfelen te ontdoen, en dezelve in

de gemeenfchap der christenen aan de geloofsleer

te hechten , gelijk dat behoorde , of liever haar met

de geloo'sleer in het onbreekbaarfle verband voorte-

dragen. Zij , die in dit alles een beter inzien had-

den , ook zich beter daartoe in ftaat meenden te

gevoelen , waren vijanden van eene geleerde behan-

deling der christelijke zedekunde, zoo als die in de

fcholen gefchiedde, en waren Mystieken, die, in het

gene zij aan de christelijke zedeleer deden , eti hieraan

deden zij alles ! hunne ftof ter bewerking ontleenden uit

de door hen zoo geliefkoosde fchriften van Vader

BERNARDÜS, VaU TAULER , Van VAN KEMPEN en

anderen. Zij hadden het gezag voor zich van de

eerde Leeraren der Proteflantfche kerk, die, wars

van alle fchoolfche geleerdheid, alleen voor de ver-

vulling van *s volks behoeften gezorgd wilden heb-

ben, en in het ftuk der zedeleer op die oude fchrif-

Herv. V. P ten»
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Ka C. G. ten, als zijnde toen buiten kijf de besten van allen

tot"700,
^^^^^ ^^^^^ ' hadden gewezen , en dezelve aanbevolen.

Deze groote mannen konden niet alles hervormen
,

maar moesten een goed deel hunnes voorgenomen

werks voor hunne nakomelingen achterlaten. Ook
onder dezen waren er, die zich hierin verdienfte-

lijk hebben gemaakt. De voornaamfte was johan

ARNDT, laatst Predikanten Generaal - Superintendent

te Zel/e , waar hij ten jare 1611 overleden is. Van
dezen man heeft men verfcheidene hiertoe betrekke-

lijke fchriften , en onder dezelven zes boeken over

het ware Christendom. Volgens de voorrede had

hem tot het fchrijven van dit werk opgewekt het

onzedelijke gedrag van de Christenen zijns tijds , die

alleen aan de geloofsleer bleven hangen , en van

eene regtzinnige belijdenis derzelve hunne zaligheid

verwachtten. Hij wilde alzoo het gebrek van ge-

zond inzigt , te dezen aanzien , verhelpen , door

aantetoonen , dat het ware Christendom alleen be-

ftaat in een aan den dag leggen van een opregt, le-

vend, geloof, door regtfchapene godzahgheid, en

door vruchten der geregtigheid. Het hoofdont-

werp, zoo als hetzelve in het eerfte boek ontwik-

keld voorgedragen wordt, gaat over de herftelling

van Gods beeld in den mensch , en de verdelging

v.m het beeld des Satans ; dit eene en andere ge-

fchiedt door waarachtige boete, door geloof en

godzaligheid. Tegenwoordig kan dit werk, zoo als

hetzelve door arndt is uitgegeven , niet gevallen
,

deels, om dat men over vele (lukken anders denkt,

deels, wijl men aan eene andere meer zamenhangen.

de
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ét orde gewoon is , dan hier plaats heeft. De ge- na C. O.

breken, welke men er thans in vindt, waren nog J^^'"^^^**
' ' *= tot 1700,

geene gebreken in arndts tijd; ten minfte men -

zag die toen niet. Dit regtvaardigt den arbeid van

JAKOB FREDERiK FEDDERSEN, die lict boek van

ARNDT geheel en al naar de behoeften van onzen

tijd vervormd heeft, zoo dat al het donkere en te

beeldrijke er uit weggelaten , en er bij het oude

goed veel nieuws is bijgevoegd. Als zoodanig

kwam hetzelve uit in drie deelen ten jare 1777 tot

1780. Daar er ten allen tijde een onafgebroken

oorlog had plaats gegrepen, en nU weder op nieuw

plaats greep tusfchen de Scholastieken en Mystie*

ken, konde het niet anders, of arndt moest zich

door dit werk een magtig heer van vijanden op het

lijf halen. Eén der voornaamfte aanvoerders was

LUKAS osiANDER, Kanfelier der Univerfiteit van

Tubingen. Deze befchuldigde hem openlijk van on»

regtzinnigheid en ketterije, en wees de groffte bui*

tenfporigheden van het oude Mysticisme in des zelfs

werk aan. Waar is het, dat hem veel was aan-

gekleefd bij het lezen der fchriften van para cel-

sus en diens leerling weigel, van wien hij zelfs in

Eijne gedachten over het gebed het eene en andere

had overgenomen; maar waar is het toch ook, dat

zijne beoefeningsleer voor het volk oneindig meer

goeds behelsde, dan de fchoolfche ftelfels der chris-

telijke zedekunde diens tijds, welke mager en droog

waren, zonder geest en znlving , en geene kracht

hadden ter opwekking van echte godsvrucht in het

binnenfte. Wat men ook r.p dit werk hebbe mo-

P a gen
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ai C. G gen aanmerken , of nog moge aanmcken, hetzelve

Jaari552
yjüs , buiten alle wederfpraak, het eerfte, beste en

tot 1*00 ^ ' '

- meest naar de vatbaarheid van ongeletterden ge-

fchikte, het eerfte, beste en meest op het hart der

gemeene christenheid werkende gefchrift over den

oorfprong en voortgang der ware godzaligheid , over

hare beoefening en beletfelen; een gefchrift, waarin

alles met bijbelfche uitfpraken geftaafd, door menig-

vuldige voorbeelden opgehelderd, en op alle levens-

betrekkingen werd toegepast, scmröckh merkt zeer

wel aan ( * ) , dat in een' tijd , wanneer zelfs de

predikftoelen van theologifche twisten daverden, en

er voor het praktifche van den godsdienst fchier

geene plaats over bleef, zulk een boek een regt

welkom gefchenk ware. Echte, zuivere, mystiek

had altijd als goddelijke hemelleer moeten befchouwd

worden. De Apostelen predikten geene andere be-

oefeningsleer , dan deze. Ware zij maar met de

wijsgeerige emanatieleer van plato ook al vroeg

niet vermengd en daardoor bedorven geworden ï

Van daar toch meest al die onzuiverheden , die haar

door alle de eeuwen bezoedeld hebben, en waar-

door zij het voorwerp van afkeer moest worden bij

de Scholastieken , die van gelieel andere grondbe-

ginfelen uitgingen, tauler en van kempen had-

den voor de tijden der hervorming haar van veel

gebreks reeds gereinigd. Maar arndt was na die tij-

den de eerfte , die hare overgebleven leemten vooreen

groot gedeelte inzag , ten minfte de eerde , die dezelve

d£.

(*) In het meermt a. w. IV. bl. 453,
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dadelijk verhielp. Zijn gefchrift mag dus voor eene na C. G
tamelijk wel gelukte proeve van een meer gezuiverd

, j'^'^qo'

Myfticisme worden aangezien. Dus oordeelt er .

ook over niet alleen schröcKH ( * ) , maar zelfs

^fIEMEYER (f). Zeker altoos gaat het, dat de eer-

waardige ARNDT door dit zijn werk op ontelbare

christenen ter bevordering van godzaligheid in hart

en daad, met het beste gevolg, gewerkt heeft.

Om meergemelde redenen was het getal der god-

geleerden, die met arndt zich vereenigden , ter

vervaardiging van voor ongeleerden gefchikte fchrif-

ten , over de beoefening der godzaligheid , in dit

tijdperk zeer gering en klein. De voornaamflen wa-

ren jDHAN SAUBERT, bekend door zijn Tuchtboekje

der Evan^elifche kerk ^ johan sceimid, die in het

licht heeft gegeven , Uitgang uit Sodom , Christelij-

ke Jir ijd, enz., jOACHiM LUTKEMANN , van wien

men heeft Voorfmaak der goddelijke genade^ hen-

rik: MULLER , die zich vermaard heeft gemaakt

door zijne Hemelfche liefdekus. Eén der laatden in

dit tijdperk was christiaan schriver, die een

werk heeft uitgegeven , beftaande uit vijf deelen ,

onder den titel van Zielenfchat , waarin men de

beoefen ingsleer flieirelmatig, op eene volledige wijze,

vindt voorgedragen.

Een zoo merkwaardig als zonderling verfchijnfei

onder dezen was de geleerde johan gerard, een

man, dien wij reeds uit zijnen dogmatilch^^n arbeid

heb-

C*)T. a. p.

(t) In zijne Predigerbihl. II. bl. 245, 246".

P 3
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na C. G, hebben leereii kennen , als ftaande aan het hoofd van

Jaari552
^^g voorftanders der Scholastieke Godgeleerdheid zijns

.,„ ,

'

tijds. Deze man gaf door zijne asketifche fchriften er

het uitftekendfte voorbeeld van, hoe de echt myftieke

beoefeningsleer met de fystematifche dogmatiek be-

hoorde vereenigd te worden. Het voornaamfte ge-

fchrift was zijne Schola pietatis , of Oefening der

godzaligheid ^ welke in het licht verfcheen ten jare

1623. Van belang meen ik kan het zijn , hier het

ontwerp van dit gefchrift optegeven , dat geheel

methodiek bearbeid is, gelijk men trouwens van

eenen man, als gerard, verwachten konde. Voor-

eerst worden de beweegredenen aangevoerd, welke

den mensch tot godzaligheid moeten opwekken.

Daarna wordt getoond, hoe de oefening der god-

zaligheid moet worden in het werk gefield. Onder

de oorzaken komt in aanmerking het befcbouwen

der goddelijke eigenfchappen , weldaden en beloften,

het befchouwen van de goede en kvvadè engelen,

van den ftaat der regtheid, van de verdorvenheid

en de herftelling des gevallen menschdoms door

CHRISTUS, van de nog in ons wonende zonde

^

van ons verblijf in eene bedriegelijke wereld, van de

veelvuldige tegenfpoeden , waaraan wij in dit leven

onderworpen zijn , van de vlugtigheid des tijds

,

van onze flerfelijkheid , van het jongde gezigt, van

den (tand en het beroep, waarin ons God geplaatst

heeft, van de opdanding der dooden , van het eeu«

wige leven , van de geloovige heiligen , die deels

nog in de wereld , deels in de zegevierende kerk

verkeeren, van de nog levende en de in de andere

Wé'i
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wereld flraflijdende goddeloozen , van de redelooze na C. G.

fchepfelen , en van ha vergaan der wereld. Dus
J^^J^q**

verre gaat het eerfte boek. Onder de hulpmiddelen, .

die ter oefening van de godzaligheid moeten worden

in het werk gefield, worden in het tweede boek

gerekend het hooren en lezen van Gods woord

,

het ware genot van 's Heeren heilig avondmaal, een

ijverig en vurig gebed, eindelijk de beteugeling der

zinnelijke begeerlijkheden. Vervolgens wordt gehan-

deld van de wezenlijke en noodzakelijke ftukken der

godzaligheid in het gemeen, namelijk van de war©

boetvaardigheid , van de nieuwe gehoorzaamheid ,

en van de goede werken, van de kruifing en doo-

ding des zondigen vleefches, van de zelfverloogche-

ning, en van de navolging des Heilands. In het

derde boek wordt gehandeld inzonderheid over de

wezenlijke en noodzakeUji;e ftukken der nieuwe ge-

hoorzaamheid , en geleerd , hoe zich een waar chris-

ten in dezelve , naar aanleiding der eerfte tafel van

de goddelijke geboden oefenen moete. In de twee

overige boeken wordt hetzelfde geleerd met betrek-

king tot de andere geboden der wet. En hier uit

wordt de gelegenheid ontleend , om aantewijzen ,

hoe alle deugden en pligten , in elke betrekking en

ftand, moeten betracht worden. Men ziet alzoo,

dat in dit werk een groote rijkdom gevonden wordt

van praktifche lesfen , welke hetzelve voor den

tijd, waarin het gefchreven werd, regt bruikbaar

mankte.

Nog heeft men ook van gerard een ander

,

P 4 maar
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rü. C. G maar kleiner, gefchrift, waarvan de titel is Vijftig
Jaari552 fj^mge overdenkingen (*}, en hetwelk reeds ten jare

„ 1606 in het licht verfcheen. Hetzelve behelst over-

denkingen voor christenen van hooger aanleg , dan

eens met de woorden der heilige fchrift, dan met

uitdrukkingen van augustinus , bernardus ,

TAULER, en andere Godgeleerden voorgefteld. Al-

les is dus gevuld met zinnelijke beelden en leen-

fpreuken , ook i"nyT:ieke fpreekvvijzen , doch over het

geheel beantwoordend aan het oogmerk (f).

Gefchie- Al het gene , waarvan wij hier een historisch

:"!1"^^ vertlag hebben gegeven, was Theologifche ftudie,

Kjndeen beoefend alleen met oogmerk, om de christelijke

^^'5^'''^' gemeenfchap op hare grondvesten te fchragen , hare
wiizs.

"^

inwendige deugdelijkheid te verfrerken , en haren

bloei te vermeerderen. Maar hoe kon dat oogmerk

bereikt worden? allermeest door openbare leerrede-

nen, voor het christen volk, te houden, leerrede-

nen , die geene andere ftrekking behoeven ~ te heb-

ben , dan onderwijs en flichting. Ook zoo begre-

pen het de Hervormers , die op niets meer bedacht

waren , dan op het verbeteren der leerredenen , die

ten hunnen tijde van de Roomfche Geestelijkheid

gedaan werden. In het voetfpoor van erasmus

tredende, zag luther derzelver gebreken in met

cene ongemeene helderheid en fchranderheid van

geest:»

(*) Qiiinquaginta Medifationes facrce , ad verom

fietatem exciiandam S interiori% hominis profeetum
promovendum c czommodata.

(j) Zie scHRöcKHs a. w. IV. bl. 455 - 458.
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geest. De gebreken beflionden vooral daarin , dat ia C. G,

de eewone leerredenen niet alleen op eene fcholas- r^'"''^52.
° ^ tot I/CO,

tieke leest waren gefchoeid , maar tevens zamenhin- _»__

—

gen van allerlei bijgelovige misbegrippen , van mys-

tieke gevoelens en uitdrukkingen. De leer van het

Evangelie was in zulk een' misfelijken vorm gego-

ten , dat zij naauwelijks kenbaar was , en verflan-

digen, die haar niet in hare oorfpronkelijke zuiver-

heid kenden , onmogelijk gevallen konde. De flijl

der leerredenen was deels te hoog , deels te laag.

Te dien opzigte was dezelve te hoog , dat de wijs-

geerig fcholastieke termen , voor het volk geheel

onverftaanbaar zijnde , de ganfche voordragt ver-

donkerden. Te laag was dezelve aan den anderen

kant in die opzigt, dat alles doormengd was met

platte , triviale , onvoegelijke uitdrukkingen , die

verre beneden de waardigheid van de heilige bedie-

ning waren. Trouwens wat was er heiligs in de

bediening der geestelijkheid? in de bediening des

volksleeraars? Niemand heeft ons hier van een

zoo treurig denkbeeld gegeven , als erasmus , in

zyn latijnsch werk de Prediker (*) , hetwelk ten

jare 1536 in het licht kwam. Dat leze men , om

de verregaande flordigheid der predikers van zijnen

tijd, om de fchandelijke misbruiken, die in hunne

leerredenen gevonden werden , te leeren kennen.

Hij, die met de fchriften van cicero zoo bijzon-

der was ingenomen, meer dan iemand van zijnen

tijd,

( * ) Ecckfiastes , five de ratione concinandi , LUn\

IV.

P5
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naC. G. tijd (*), die volkomen in den cellhetifchen geest

ItY^^ll van dien allervoortreffeljjkften Romein dacht, en

het hem had afgeleerd, hoe men over belangrijke

onderwerpen allerkeurigst fchrijven en fpreken kon-

de , hij wist dus de beste lesfen over de predikkun-

de te geven. En hij heeft die in het gemelde werk

gegeven.

Reeds lang voor erasmus had in den aanvang

der zestiende eeuw johan reuchlin , de bekende

herfteller der wetenfchappen in Duitschland, eene

betere wijze van prediken geleerd, in een ten jare

J508 daartoe opzettelijk door hem uitgegeven werk.

Bij de hervorming van alles, wat op den openbaren

kerkdienst betrekking had, kon het niet misfen, of

deze lesfen van reuchlin moesten van de Evan-

gelieverkondigers behartigd worden. luthfr zelf

ïigtte er zijne leerredenen naar, fchoon deze anders

ook zijne eigene bijzondere methode volgde, en zij-

nen ambtgenooten regt volkmatig leerde prediken.

Men moest het aan den mond der menfchen altijd

kunnen zien , hoe zij aangefproken behoorden te

worden. Dit was zijn algemeene ftelregel, waar-

naar hij zijne volksredenen ter onderwijzing en ftich-

ting voordroeg. Geheel en al fchikte hij zich naar

de vatbaarheden zijner hoorders; 't gene hem meer

daarop deed ijveren, dat zij verftonden het gene hij

fprak,

(*) Men leze den brief van erasmus aan johannes

ULAiTENUs , te vinden voor de Tusciil. disput, van ci-

cero, door A. F. WOLF uitgegeven te Leipzig in heü

jaar i7;,2-
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fprak , dan wel op naauv/keurigheid in den zamen- m C. G.

hang zijner voordragt, en op de goede orde. Zijne J'^'*^5S»-

uitdrukkingen waren min kundig, maar vol kracht
'

en klem. Dit volkmatige in luthers voordel van

den prediklloel was mede oorzaak , dat hij zich

menigweif woorden en gezegden veroorloofde , die

juist niet zeer kiesch waren, ten minde thans lieden

van fuiaak vrij ruw en onhebbelijk in de ooren val-

len. Trouwens de menfchen van dien tijd waren

toen nog niet zoo befchaafd , als die van onzen

tijd. Wanneer evenwel dezen dit hun niet gevallige

in LUTHERS Kerkpojiil over het hoofd zien , zul-

len zij in dezelve veel dichtelijks voor hun hart en

veel vruchtbaars voor hun leven vinden. Eindelijk

het volkmatige in luthers voordel was insgelijks

de oorzaak, dat hij niet zeer veel op had met eene

fydematifche predikkunde. De leerredenen moesten

,

zijns oordeels, niet naar vaste regelen, maar naar

den bijzonderen aard der doffe bearbeid worden.

Nogtans heeft hij , bij voorkomende gelegenheden
,

in zijne werken , eenige voorfchriften medegedeeld

,

v^'elke bij elkaêr verzameld zijn door porta te

Eiskben , in het jaar 15S6, en naderhand door j.

G, WALCH, ten jare 1747, in eene Verzameling

van kleine fchriften (*) zijn uitgegeven.

Keuriger, kiefcher, meer deftig en ook meer be-

fchaafd was de predikwijze van melanchthon,

die zelf wel geene leerredenen ooit uitgefproken
,

maar voor anderen zeer velen vervaardigd heeft.

(*) Samlung kleiner fchriften; bl. 1-16.
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na C. G. Bijzonderlijk heeft zich daarvan bediend de Dom-
J^^^'55^- proost van Merfeburg, Een en ander gefchriit

over de predikkunde wordt aan melanchthon toe-

gekend. Maar het is zeer twijfelachtig, of hetzelve

wel van zijne hand zij, fchoon het onder zijne uit-

gegeven werken gevonden wordt. Dan in zijne

Rhetorifche boeken, die uitkwamen ten jare 1519,

heeft hij, door eene menigte van voorbeelden , ge-

toond, hoe men naar Rhetorifche voorfchriften dui-

delijk en ordelijk prediken konde en moest. Hij

,

die in de fchriften der grootfle redenaars onder de

ouden door en door bedreven was , onderrigtte de

godsdienstleeraars, in welke opzigten zij dezen vol-

gen mogten. Naar het voorbeeld van dezen leerde

hij, hoe men eene inleiding vooraf diende te laten

gaan, hoe men de hoofdftelling, welke men ont-

wikkelen, betoogen, aandringen wilde, naauwkeurig

bepalen, en de noodige verdeelingen verder maken

moest.

De methodieke predikwijze van melanchthon

geviel in het eerst niet zeer aan leeraren en gemeen-

ten. Zij was niet los genoeg; zij had ook dat har-

telijke, dat krachtige niet, dat in de predikwijze

van LUTHER ooren en harten trof. Voor het on-

geletterd volk was zij ook te hoog, te kunflig, te

geleerd. Verftandige daarentegen en befchaafde lie-

den, die en kunde en fmaak hadden , hoorden on-

gelijk veel liever eenen Melanchthoniaan , dan een'

volger van luther. Jammer was het , indedaad

,

dat beider predikwijzen zich niet onderling vereenigd

hadden , ik meen , dat luther niet wat meer me-

tho-
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thodiek, meer rhetorisch en logisch, en melanch- na C. G.

THON niet meer kracluig, meer hartelijk, meer
|^^'

Jf^a*

volkmatig zijne leerredenen bearbeidde. Beiden had-
.

den zij dan de • voortreffelijkfte predikers kunnen

vormen , beiden haJden zij dan aan de kanfelvoor-

dragt eenen goeden, aangenamen en vasten toon

kunnen geven. Nu hebben zij daarentegen weinige

regtfchapens predikers gevormd. De echte aankle-

vers van luther wilden prediken , zoo als hij ,

zonder zich naar zekere regelen te fchikken ; maar

de meesten hadden dat gezonde verlland niet, dat

hij had ; ook niet dat fcherpe oordeel , dat hij be-

zat. Ook ontbrak hun die vlugheid, die tegen-

woordigheid, die vrijmoedigheid van geest, welke

LUTHER. zoo bijzouder eigen was. Eindelijk het

mangelde hun aan luthers verbeeldingskracht

,

aan zijn vuur , aan zijne hartelijkheid , aan zijne

veelal nadrukkelijke taal. Hem te volgen, zoo als

het behoorde, was hun derhalve niet mogelijk ;

van daar, dat hun voordel doorgaans traag werd en

mat. De Melanchthonianen predikten over het al-

gemeen veel oordeelkundiger, veel doelmatiger, veel

krachtiger. Ongelukkig maar was het, dat de voor-

naamrten van dezen aanhang, ijverende voor hunne

methode, hunne pogingen te zeer overfpanden, om

den anderen de loef aftefleken. Men vergenoegde

zich niet met de regt verflandige voorfchriften van

MELANCHTHON, m^ar men dacht die met vele an-

deren te moeten vermeerderen , ook dezelven meer

naar de kunst ,
gelijk men het noemt , interiaten.

Eene menigte ftelfels van predikkunde kwam er van

tijd
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na C. G tijd tot tijd in het licht, eene zoo groote menigte

j

jaari552.
^^^ j|. g^ j^jgj ^^^ denken wil , om een' aanvang

tot 1700 ' °

.___ niet derzelver optelling te maken. De besten waren

die van lucas osiander (*), en /egidius hun-

Niüs (f); minder van waarde was dat van johan

OLEARius (§), en allerminst dat van melchior

ZEiDLER (*), Dit laatstgenoemde werk behelsde

cene menigte voorfchriften , geheelenal ingerigt naar

de toen weder in bloei geraakte fchooifche godge-

leerdheid , meest dus voorfchriften uit de rhetoriek

van ARiSTOTELES, wieus wijjgeerte toen hare op-

permagtige heerfchappij in de fcholen herfteld zag ,

ontleend. Algaande voort verbasterde dus de predik-

wijze van melanchthon in eene geheel dorre ,

middeneeuwfche , philofophisch theologifche manier

van voordragt. Door het twistvoeren met Room-

fchen en Onroomfche disfenters , waarvan de ge-

hoorzalen der hoogefcholen weerklonken, was de

ijver der Godgeleerden tegen alle anders denkenden

zoo hevig aan het blaken geraakt , dat zij , bij het

volksonderwijs , op den predikfloel , onk dezen met

de zwartfte kleuren affchilderden , en tegen den in-

drang van derzelver gevoelens niet genoeg meenden

te kunnen waken. Hadde men die gevoelens nog

we-

(*) OSIANDER gaf ten jare 1582 zijn werk uit de

Ratione concionandi,

(f 3 iiuMNius gaf ten jare 1595 in het licht zijnt

Mcthodas concionandi.

(§) Oratoria ecclefiastica , K^PS.

(*•) Rhetorica ecclejtastica ; 1672.
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wederlegd op eene , naar *s volks vatbaarheid bere- na C. G.

kende, wijze, zulks ware verflandiger gev\-eest ; '^^''J-S».
' •' '

. tot 17C0.

maar men beftreed die op den predikftoel op dezelf- .

de wijze, als dat gefchiedde op den Akademifchen

leerdoel, met dezelfde philofophifche tegenredenen

,

waarvan de kracht door geen' ongeletterden immer

gevoeld konde worden. Hier kwam nog bij, dat

men de gevoelens der toen levende andersgezinden

in vergelijking bragt met de lang verftorvene mis-

begrippen der zoogenoemde ketters van vroeger

tijd. Alzoo begon men tevens tegen fchimnen te

vechten, welke het verbijsterd verftand zich ver-

beeldde, dat uit den afgrond waren opgekomen,

om de kerk andermaal te beroeren. Men ftond op

den predikftoel met heldenmoed in het harnas tegen

de Patripasfianen ^ f^a/eniinianen , Macfdonianen ^

en diergelijken. In het openbaar kanfelvoorftel

mengde men zoo vele geleerdheid , zoo vele fchool-

praat, zoo vele kunstwoorden , verfchilpunten , on-

gepaste wederleggingen, en fpelingen van valsch

vernuft, dat alle anders behaalde voordeden varj

overtuiging of (lichting daaronder als bedolven ge-

raakten, en het nut der prediking zeer gering werd.

En dit alles werd opgefmukt, of liever nog meer

verdonkerd , door Hebreeuwsch , Grieksch , Latijn ,

door aanhalingen uit de fchriften der Kerkvaderen

en der Godgeleerden van den voormaligen tijd. Ook

de taal, waarin men fprak, was flecht, ongevormd,

ruw, en grammatikaal onzuiver. Het zoo ongelet-

terd als min wel opgevoed volk echter , dat met

het wonderbare altijd veel op heeft, dat in eene

niet
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na C. G.niet verftaanbare taal diepgrondige geheimen zoekt ^

Jr:iri552.
,, , gj^jj ^ijn zinnelijk eevoel meer laat opwekken

tot 1 700,
J j a I

«__« door harde klanken , die geene beteekenis hebben ,

dan door regt zamenhangends woorden van gezond

verftand , beademde zulk eene manier van voordragt

met goedkeuring, met opgetoogenheid en verruk-

king. Konde het dus wel misfen , of de predikers

,

die te dezen aanzien den fchijn van het wezen niet

wisten te onderfcheiden , moesten daardoor in hunne

wijze van voordel gertevigd en geflerkt worden,

Eenigen , die wel inzagen , dat zij het voornaamffce

tweeledig doel der prediking, onderwijs en (lichting,

langs dien weg bezwaarlijk bereiken konden , be-

gonnen allengs op die beide punten wat meer het

oog te vesten. Van daar eene meer opzettelr,ke

toepasfing in hunne leerredenen, en in die toepasfing

eene vijfvuldige verdeeling; als beftaande uit leer,

wederlegging, beflraffing, vermaning, vertroosting.

Zoo zocht men de fchade te vergoeden. Maar

daar de toepasfingen altijd op deze wijze waren in-

gerigt, moesten zij op den duur meer vermoeijenis

,

dan verkwikking, te wege brengen.

Meermalen hebben wij aangemerkt, dat van ouds

her de Myitieken hevige tegenllanders van de Scho-

lastieken waren. Ook dit zag men te dezen tijde,

ïi! vroeg reeds , met betrekking tot de predikwijze.

Waren de Theologanten van den Scholastieken

aanhang dogmatifche , philofophifche , polemifche

predikers , die hunne geleerdheid ontijdig en ter

onregte plaatfe ten toone fpreidden, de Myftieke

Theologanten, die m^t opgeklaarde oogen het min

ver-
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verdandige daarvan inzagen , werHen door betame- nn <^. O.

lijken wedijver zoo veel te fterker aangemoedigd , ^j^^l^Jo*

om met een' rustigen tred den predik lloel te beklim- -

men , ter bevordering hunner meer edele bedoelin-

gen, Aan het hoofd van dezen ftond de reeds met

lof genoemde johan arndt , wiens vermeld ge-

fchrift Over het ware Christendom uit vooraf ge-

houdene leerredenen ontdaan was. Hij was te de-

zen opzigte een waar hervormer der kerke. Vrij

van twistzucht, en vreemd van het uitftallen eener

kwalijk te pas gebragte geleerdheid, meende hy te

regt, dat het onderwijs op den predikftoel eeniglijk

^efchept moest worden uit de heilige fchrift, welke de

prediker behoorde uitteleggen, en dat wijiersop dat

onderwijs alle vermaningen ter beoefening van geloof

en ter bekrachting van godzaligheid moesten gebouwd

verorden, alles overcenkom(Tig der leer van de kerk,

in de fymbt'li'che boeken vervat. Op dien voet

vindt men ingerigt 's mans Leerredenen^ op de zon-

en feestdagen^ door het geheele jaar, gehouden ,

en uitgekomen het eerst te Leipzig ^ in het jaar

1616, en zijne zestig predikatien over den Katechis^

^us; die ook omtrent dien tijd door hem in het

licht zijn gegeven. Deze leerredenen zijn geheel in

LUTHERS toon en fmaak; zij zijn krachtig, volk-

niatig , vol warmte van godsdienstgevoel , uit het

hart en tot het hart. Slechts hier en daar ontwaart

jnen iets van het myftieke bederf, waarmede fnort-

gelijke fchrlften in de middeneeuwen doortrokken

ivaren; maar het hindert hetzelve niet of weinig.

In het voetfpoor van AR^DT trad niemand met

HüRV. V. Q go
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M C. G. gelulddger gevolg, dan johan valentijn andre^b,
Jaar!55a Konfiftoriaalraad te Wurtenherp ^ en Abt van het
tot 1700 ^

r klooster Bebenhaufen, Met het oog van eenen

ERASMüs zag deze geleerde en godsvruchtige man

de gebreken van de predikers zijner kerke, en met

de allegorifche fatyrieke pen van denzelfden eras-

mus fcherfte hij die gebreken, terwijl hij in navol-

ging van dezen er zijne deftige redenen , vol harte-

lijkheid en ernst , onder mengde. Op eene kloel>

moedige wiize tastte hij de geleerden zijns tijds ,

gelijk men fprük , in den achtbaren baard , hun de

zucht tot verkettering van regtzinnige leeraren, die

hun zoo leelijk ftond , mannelijk verwijtende , hun

de behandeling der wetenfchappen , welige zij zoo

geheel tegen bet ware doel beoefenden , onder het

oog brengende , en van daar de weinige vrucht

,

welke men op hunnen arbeid zag, afleidende. Dit

alles deed hij in de taal der geleerden (*), opdat

zij alleen het verdaan zouden ; het volk had er niets

mede te maken; het volk moest op eene betere wij-

ze onderwezen en gedicht worden; maar het raakte

hen niet, van waar die meer nuttige wending van

zaken oorfpronkelijk ware. Bezat hij eene fchran-

derheid en eene fcherpte van geest, zoo als die van

ERASMUS, hij had meer kracht tevens, om door te

dringen , dan die overvoortrefl'elijke geleerde had ;

hij ftond, gelijk luther, voor niemand; hij on-

der-

(*) Zijne fchriften waren Reipublica: Chriitianopolita-

nce dcfcriptio; löip. en C/w christianiis
, five Pere^ri-

ni quondam errands restitutionesy enz.
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dernam alles , wat maar dienstbaar door hem ge- i" C. G.

oordecld werd aan de volvoering van zijne met i^^^^552»

oordeel gefmeede ontwerpen; en zijne pogingen wa- mmmm.~mm

ren wij.sfeliik betekend naar de krachten, waarmede

hij reiken en werken konde, berekend tevens naar

de belangen van het algemeen, wiens nut hij be-

oogde. Dit alles deed het hem gelukken, zijn doel

grootendeels te treffen, In zijn vaderland ten minde

begon men anders en beter te prediken , overeen-

kom (lig eenige heilzame voorfchriften , welke hij in-

voerde en in werking bragt.

Meer andere voortreffelijke predikers, die de voet-

flappen volgden van arndt, lieten zich in de eer-

fte helft der zeventiende eeuw hooren, als daar wa-

ren VALERius HERBERGER , predikant te Frauflad

in Polen , johan gerard , salomo classiüs ,

enz. In den kring, waarin zij werkten, deden zij

allen hun nut, gelijk ANDREiE ia den zijnen; maar

binnen denzelvtn bleef het ook beperkt. Over het

geheel genomen , was hun invloed min zigtbaar ().

Eene dadelijke , meer uitgebreide , verbetering , te

dezen opzigte , wachtte op philip jakob spener ,

met diens vermogenden aanhang, die nog gelukkig-

lijk een volkomen verval verhoedde. Voor spener

was het befpaard, eene geheele omwenteling in de

predik manier allenthalve daar te (lellen. 't Gene

ANDRE^ niet buiten de grenzen van zijn vaderland

in werking had kunnen brengen , dat gelukte nu

SPENER, die deszelfs voetflappen drukkende, het

hart

(*) Zie scHRöCKHs a. w. I\r. bl. 455-46I,
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M C. G. hart zijner hoorders nog meer wist te naderen ^

|aari552 met dat gevolg, dat de een den anderen over den
^

weldadigen invloed, welken zijn voorltel had, met

een regt godsdienllig genoegen , blijken van goed-

keuring gaf. De leerredenen van spener en van

de predikanten zijns aanhangs werden oogenfchijn-

lijk door God gezegend. Het hoofd werd niet ge-

vuld met zaken, die voor het ongeoefend verftand

een zware last waren, zonder dat het hart er door

aangedaan werd , maar verhelderd door gezonde

Evangeliebegrippen , die met eene zachte werking

de waarheid aan het binnenfte heiligden en voor-

nemens deden ontftaan , ter leiding van een regt

christelijk leven, langs den weg van geloof en god-

zaligheid. Men begon nu eerst degelijk te gevoe-

len , dat het hart behoeften had , waaraan onder de

doorgaande wijze van prediken niet voldaan konde

worden, en men kreeg alzoo van die drooge, on-

vruchtbare, fchoolsch philofophifche voordragt der

meeste leeraren eenen aikeer. spener fprak altijd

met eene merkbrre warmte van hart , welke dus

ook het hart zijner hoorders natuurlijker wijze moest

verwarmen. Kunstregelen kende hij weinig of ge-

nen. De natuur gaf regelen; de voornaamfte der-

zelven was deze: dat het hart den besten redenaar

vormt. Dezen regel kende reeds quintilianus (),

en niemand beoefende dien beter , dan spener.

De Scholastieken vielen wel met allerlei fchimp-

woorden laag op de Speneriaanfchc methode , als

baan-

(*) Pectus est, quod difertos facit.
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baande die den weg tot verderfelijke dvveeperij en aa C. G.

het christendom onieerende droomerijcn. Maar zij T"?^^*'' ' tot 1709,

zelven maakten zich, met alle hunne tegenweer , —
naar het oordeel van onpartijdige menfchen , die

flechts het blanke van het zwarte te onderfcheiden

wisten , in de daad zeer belagchelijk. joachim

LANGE , die hiervan ter goeder ure partij trok,

toonde dit met zulk eene overtuigende duidelijk-

heid aan , dat elk, die 's mans fchiiften over dit

onderwerp las, het ongerijmde van den prediktrant

der Scholastieken moest inzien. Dezelve ftond trou-

W-TS in het oordeel van weldenkende godsdienst-

vrienden zoo verre achter die der Spenerianen , dat hij

onmogelijk nu op den duur eenige waarde meer behou-

den konde. Het verfchil was zoo groor . dat hoe vele

gebreken ook wij in de laatstgemelde methode thans

opmerken , dezelven toen volftrektelijk niet in het oog

konden vallen van zulken, die op echten godsdienst

waren prijs fielden. Het hart der zoodanigen had,

mag men zeggen , nooit eenig voedfel gehad ter

aankvveeking van Evangehfche godzaligheid. Dit

werd hun uit den Bijbel nu met volle handen aan-

geboden. Zij maakten er gebruik van , en werden

er door gederkt. Konde het dan anders, of hunne

blijdfchap over het aangenaamfte genot van gods-

dienstgenoegens, welke zij nooit te voren zoo ge-

kend hadden, moest alle maat te boven khmmen?

Dit deed hen de oogen fluiten voor leemten, welke

zij , zoo zii niet in ééns uit den nacht in den dag

waren overgegaan , buiten twijfel , even zeer als wij

,

zouden omdekt hebben. Die leemten belton Hen

Q 3 voor-
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aa C. G voornamelijk daarin, dat de flof der leerredenen

jiiari5C2
nojit reet in orde werd uitgewerkt, de bewlizen

.t)r i;oc. - -
ö >

,- uit de heilige fchrift met met kracht van goede re»

dekaveling ontwikkeld werden , en de bijbelfche uit-

drukkingen, waarvan men zich bediende, te zeer

op elkanderen gelbpeld waren. Het philofophifche

,

dat bij de Scholastieken de voordragt on bevattelijk

maakte, werd bij de Spenerianen vervangen door

het onverftaanbaar bijbelfche. Zij legden zich toe

op het gebruik van bijbelfche uitdrukkingen ; maar

zij deden dit niet met ondeifchei^end oordeel; zij

overdreven hunnen ijver. In plaaife van bijbelzin

met wesierfche uitdrukkingen te bekleden , hing

hunne gehcele voordragt zamen van loutere bijbel-

fche fpreek wijzen , waarvan velen door niemand

,

dan die in de denkwijze en taal der Oosterlingen

bedreven was, verltaan konden worden. En het

gene hiermede als in tweeflrijd ftond , was , dat

,

wannrer zij bijbelfche uitdrukkingen hadden behoo-

ren te bezigen, om veiborgenhcden, die ondermen-

fchelijke woorden niet gebtagt kunnen worden, aan-

teduiden, zii dan juist onhijbelfche fpreekwijzen ge-

bruikten , die uit de fcholen der Philofophen nog bij

hen waren overuebleven, en de waarheid meer benevel-

den ,Han • pheloirden. Hier voege men nog bij, dat vele

Spenerianen zich door het bedorvene myftieke , dat zij

in hunne opwekkeü ke , praktikale, leerredenen in-

mengden, aan de Scholastieken aanleiding gaven, om

over het verval van ware, echte, godsvrucht, dat hier

door veroorzaakt werd , te klagen ; hoezeer dezen door

hunne manier van voordiagt dezelve ongelijk minder

bc-
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bevorderden, 't Gene evenwel speners predikme m C. G.

thode magtig voorthiolp, was, dat mede door zij
l^^^i-ïsa.

nen invloed op de verbetering der (ingmatiek en der ..—

andere theologifche vakiien de Scholastieke Godge-

leerdheid merkelijk geknakt werd, allengs in minder

achting gerankte, en zeer veel van haar aanzien be-

gon te verliezen. Op de voornaamfle Hoogefcholen

kreeg alles te dezen opzigte ecne gansch andere,

veel doelmatiger, wending. Dit alles moest dus na-

tuurlijk ter verbetering der predikmethode krachtig-

lijk medewerken. De geheele voordragt werd aan

haar oorfpronkelijk oogmerk, dat, gelijk wij meer-

malen aanmerkten, tweeledig was, onderwijs name-

lijk en ftichting, met de beste gevolgen voor de

verlichting des verftands en de veradeling des har-

ten dienstbaar gemaakt. Hiertoe waren inzonder-

heid ook ingerigt de voortreffelijke predikkundige

ftelfelfchriften van joachim lange, welke op onder-

fcheidene tijden door hem zijn uitgegeven (*). Einde-

lijk werd spENERS predikmethode vrij algemeen inge-

voerd door de ijverige bemoeijingen der Theologifche

Fakulteit te Hal/e, om haar overal gangbaar te doen

worden, zoo als zij dan ook een bijzonder kvveek-

fchool voor predikers had opgerigt, die, na aldaar

met vrucht onderwezen te zijn , zich allerwege door

Duitschland verfpreid hebben (f).

(*) De titels dezer fchnften zijn Oratoria facra, ah

iirtis homiletica vanitate repurgata , 1707 ,• De justa een-

cionmn menfura , 1720,- De concionwn forma ad adefica-

tionis fcoptim ciiratius cowponenda., i7,,o«

Ct) Verg ijPEij's Gefch. der chrht. kerke in de achtt.

eeuw, V. bl. 418-436,

Q 4 DER-
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DER. DE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der geloofsleer in de Lutherfche kerk*

i»a C. G. 1 oen men , bij de hervorming der kerk , door de

Jaari552. fchranderhetd van mannen, die in goddelijke en

i.'
'
menfchielijke zaken boven het gemeene gros der ge-

Oor- leerden bedreven waren , in eens utt de dmsternis^

fprong -^ i^gj jj^j^^ ^gj.^ overgebragt, was het geenszins

boiUche te verwonderen, dat zij, die aan eene zoo oogen*

kerk-
fchiinliik 2oede als wijze fchikkins; der albezorgende

fchriften, ,,.,.,, " . ^
'

,

bijzonder Voorzienigheid oeze weêrgaêloze verandering met

derAugs- het voHle regt mogren toekennen , zich , in deze voor

belifde-^
^^" allerheugchtlijkae omdandigheden, trachtten te

ms, overreden, dat alle dwaling nu van de waarheid af-

gefcheiden , en de geloofsleer in hare oorfpronkelijke

reinheid herlteli was. Gewisfelijk dachten er ook

, 200 over de Hervormers zelven; want zij droegen

niets voor, dan het gene naar hunne overtuiging

op de onvervalschte uitfpraken van den Bijbel ge-

grond was. Van daar zelfs was het, dat zij, in

flukken van min gewigt verfchillende , eikanderen

door redenen van naar hun inzien beter onderwijs

te regt zochten te brengen , en toen dit niet ge-

lukte, door onderlinge verwijderingen , zich liever

in onderfcheidene genootfchappen verdeelden , dan

eikanderen in liefde droegen. Door dien vttg ont-

ftonden er onder de Proreftanten bijzondere aan-

hangen , fekten , gezindten , kerkgemeenfchappen,

Schoon
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Schonn niemand van derzelver onderfcheidene voor- ia C G.

gansers en leeraren dwaas genoeg ware, aan zijn
|2^^^552«

r> 3 COt 1700,
eigen oordeel eenige onfeilbaarheid toe te fchrijven , .

waande toch elk, het gene hij verdedigde, niet de

allerduidelijkfte letteren , waarover geene de minfta

fchemering meer verfpreid lag, in den Bijbel gele-

zen te hebben, en bij menigvuldige herhaling tel-

kens op nieuw te lezen. En deze bijbelfche leer

meenden de Lutherfchen , dat in de Augshiirgfche

geloofsbelijdenis zoo naauwkeuriglijk voorgedragen

ware, als met mogelijkheid had kunnen gefchieden.

Tot het vervaardigen van die belijdenis was men

ook alleen gedreven door eene waarheidlievende

voorzorg , om de éénmaal van onder alle menfche-

lijke misbegrippen uit de heilige fchrift opgedolven

geloofsleer der eerfte christenen in hare reinheid ts

bewaren, en aan de nakomelingfchap over te dra-

gen. De leer, in die belijdenis begrepen, was door

de ganfche kerk met algemeene ftemmen aangeno-

men. Niemand had er eenige bedenkingen tegen

ingebragt. Zij had de beproeving van alle verftan-

dige Godgeleerden doorgeftaan. Gcene onbillijkheid,

geene gewetensdwang lag er dus in, wanneer men

alle aankomende leeraren verpligtte, door de plegtig-

(le verzekering te verklaren , dat zij zich in het

godsdienftig onderrigt hunner gemeenten aan die leer

zouden houden, en in geene punten van dezelve

afwijken. In het Keurvorftendom Sakfen^ en in

andere landen, werd, volgens de benuiten van eene

ftaatswet , te Brunswyk gehouden ten jare 1538,

AiZQ verpligting uitgeftrekt tot alle lands- en ftads-

Q 5 amb-
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na C. C. ambtenaars. Zij bleef bij aanhoudendheid niet al-

Jaari 552.
|ggj^ jjjgg^ ^f ^^^^ levendig , maar werd telkens ,

tot 1700,
*=" '

g^ .
wanneer men eenige verflapping befpeurde , op nieuw

kracbtiglijk aangedrongen. Ten jare 1661 werd zij

in eene Sakfifche ftaatswet met zulken algemeenen

aandrang ingefcherpt, dat alle kerk-, fchool-, hof-

en andere ambtenaars eenen hier omtrent voorgefcbre-

ven eed afleggen moesten, thomasius, böhmer,

en anderen hebben wel het onregtmatige , hetwelk

zij er in meen tien te vinden , zoeken aantetoonen ;

maar hunne bemoeijinj^en waren vruchteloos; zg

ontvingen er geene andere belooning voor, dan den

haat der geestelijkheid , welken zij zich op den hals

voelden laden; zij gingen, onder dezen last gebukt,

hunnen tegenfianders uit den weg, en zwegen.

Éénmaal had zich dat denkbeeld, „ de waarheid

is aan het licht gebragt door de Hervormers ," ge*

vevtigd ; het ftond , naar aller oordeel , even on-

wrikbaar, als de kerk zelve, die hare grondflagen

in de goddelijke waarde van eenen hemelfchen (lich-

ter had. Dit denkbeeld was onfchendbaar ; indien

iemand hetzelve durfde aantetasten , deze werd voor

een' vermetel mensch gehouden, die zich niet ont-

zag, om met God te twisten. Van daar die geest-

driftige ijver der Godgeleerden, die ovtrmatige zorg

voor het behoud der leer, in de Augshurgfche be-

lijdenis vervat, blijkbaar uit de vervaardiging van

andere fymbolifche kerkfchrifren, waarin de leer na-

derhand werd uitgebreid en gellaafd, als de Smal"

kaldifche artikelen^ en het Ontwerp of formulier

van ééndragt ^ welke voorheen in dat gedeelte der

ge-
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fefchiedenis , waar zij behooren , vermeLi zï,n ge- ia C. G.

worden. Da voornaamfte ïheologantcn bleven tot l^^''' 52.

ongeveer het jaar 1764 vasthouden aan even datzelf- _.

de denkbeeld, dat in de fymbolifche fchrifien de

reine Apostohfche leer der waarheid begrepen ware.

Over het gene in het Formulier van ééndragt , als

mede in eenige andere fchriften , die van fommige

gemeenten ook onder de fymbolifche fchriften ge-

teld worden, voorkomt, hebben zij met wat meer

vrijgevigheid gedacht, veroorlovende zij zich, om

dienaiingaande, van eikanderen te verfchillen. Trou-

wens uit het gene wij hier voor omtrent dit FormU'

lier verhaald hebben, zal zich de lezer herinneren,

dat hetzelve niet algemeen onder de fymbolifche boe-

ken gerekend is geworden.

Maar nu zal men vragen, indien men over de Oor-

leer des gdoüfs in de Lutherfche kerk alzoo ge 'P '^"^
° v:in cie

dacht heeft , van waar dan die menigvuldige twis- verunde-

ten lusfchen de Godgeleerden over dezelve , die rinien in

reeds ten tijde der hervorming ontvlamd zijn , en
oerkerk,

vervolgens zoo hevig gebrand hebben ? Met het

denkbeeld, dat de fymbolifche fchriften de zuivere

leer des Evangelies behelsden, kon zich bij verftan-

digen onmogelijk vereenigen het denkbeeld, dat de

opftellers van die formulieren mannen waren ge-

weest, welker pen door Gods geest op eene buiten-

gewone wijze beftuurd ware geworden , geli.k die

der Apostelen. Men kon wel niet anders zien, of

zij hadden, door hun opgeklaard verfland, uit den

Bijbel de reine waarheid weten te fcheppen , en haar

duidelijk onderfcheiden van alles, wat in vroeger

tij-
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na C. G tijden het dwaalziek brein van betweters en bijge-

.M'iri<;52 joovigen voor waarheid gehouden had, en nog hield.

, „
* Maar in de voordragt dier waarheden , in de ont-

wikkeling , in de bevestiging , in de verdediging van

dezeken, elk zijne bijzondere wijze van redenkavelen

en van betoogen volgende, hadden zij zich kunnen

vergisfen. Daar zij goddelijke waarheid onder menfche-

iLJke bewoordingen hadden moeten brengen , hadde

ligtelijk het goddelijke met het menfchelijke vermengd

,

en het zuivere der leer daardoor in ziine gedaante ont*

zuiverd kunnen worden. De ftof der geloofsleer , door

de Hervormers uit de heilige fchrift: in de fymbolifchc

boeken overgebragt, was goddelijk en zuiver, de

vorm daarentegen geheel menfchelijk , en uit dien

hoofde niet zonder aanklevende vlekken van onzui-

verheid. Vooreerst, om dit uit een en ander voor-

beejd optehelderen , alle Hervormers hadden de gren-

zen der Rede en der Openbaring niet even naauw-

keurig bepaald. De ongelijkheid van redekavelen en

betoogen , daaruit herkomftig , hing van hun onder-

fcheiden oordeel af, dat den gang der overwegingen

bij den eenen dus , bij den anderen zoo wijzigde.

Door dezen weg konden geopenbaarde waarheden,

die anders zeer heUier waren, door verkeerde wij-

zigingen, verdunkerd worden, zoo dat er twijfel

mnest ontüaan, uit welken oogpunt dezelven be-

fciouwd, en in welken zin zij moesten worden op-

gevat. Dus was het, onder anderen , gefield met

de leer van het fakrament des heiligen avondmaals:

men vond in de fyoibolifct e boeken die leer niec

fl.chts opgegeven, maar nader ontwikkeld; en al-

zo»
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zoo was er een nevel over verfpreid geraakt , die ia c. G.

onder de Godgeleerden twist verwekte, iioe zij ver Ja^rissa.

klaard moest worden , overeenkomftig de uitfpraken
' '

des Heilands en der Apostelen. Wijders in de fyin-

bolifche boeken iiadden zich de Hervormers wel

voorzigtiglijk onthouden van fchooliche kunstwoor-

den , doch hadden zij geene zwarigheid gemaakt

,

om eenige niet wel ontbeerlijke uitdrukkingen te be-

zigen, die, fchoon zij flechts kerkelilk mogten bie-

ten, nogtans voor de zuivere opvating d^r Iter

hinderlijk waren. Zoodanigen waren mede in de

avondraaalsleer de woorden /;/ , tr.et, en onder het

brood. Hieruit ontftond oneenftemmigheid in gevoe-

lens over de eclire verklaring der leer, onder woor-

den van dien aard begrepen. Ouk moest het ge-

teuren, dat men foms woorden aantrof, die onder-

fcheidene beteekeni-^fen hadden , en derhalve onder-

fcheidene denkbeelden onder zich fchenen te bevat-

ten. Dezen geviel dit
, genen weder een ander

denkbeeld. Dit gaf oneensgezindheid in het ver-

klaren der leer, tweedragt en verfchil. Eindelik

wanneer de Hervormers in de rymbolifche boeken

bijbelwaarheden met bijbelwoorden uitdrukten , han-

delden zij , als zich zelven niet volkomen vertrou-

wende, zoude men zeggen, met de meeste voor-

zigtigheid; en nogtans! Ook ja, hieruit

ontfprong eene bronwei van oneenigheid onder de

brofders. Niets was meer natuurlijk. Immers in-

dien allen de hei'ige fchrift met een even opgeklaard

oog gelezen, en hare uitfpraken op ééne en dezelfde

fvijze verftaan hadden, hoe ware het dan mogelijk

ge-
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na C. G geweest , dat er onder de Christenen fclieufingen en

Jaari552 partijfchappen waren ontdaan? Ook welke vorde-

. ringen heeft men vervolgens niet gemaakt in de kri-

tiek des Bijbels? welke afwisfelingen onderging niet

de philologie of de beoefening der oorfpronkeUjke

bijbeltalen ? En hoe heeft het zich toegedragen

met de hermeneutiek of de bijb^lfche uitlegkunde ?

dan wilde men in den Bijbel éénen , den letterlij-

ken, zin gezocht hebben, dan weder meende men

onder den letterlijken zin ook een* verborgen of

zoogenoemden myilieken zin te vinden. Deze his-

torifche toedragt van voor of achter uitgang in de

gemelde wetenfchappen , bragt uit haren eigen aard

mede , dat men , bij het verklaren van de geloofsleer

der Hervormers , ook dan inzonderheid , wanneer

zij bijbelfche uitdrukkingen bezigden, van eikande-

ren verfchilde, en de manier van denken over den-

zelven hare onderfcheidene tijdperken had.

In dezen ftaat van zaken kon het niet anders ,

of er moesten hier en daar bij dezen en genen af-

wijkingen van de geloofsleer der kerke ontdaan ,

afwijkingen , die , daar zij met den onderfcheiden

gang der ganfche theologifche ftudie in het naauwftc

verband hingen , fomwijlen algemeen waren , maar

ook uit hoofde der meerdere verlichting van den

eenen boven den anderen , dikwerf partijzucht ver-

wekten, waardoor twisten ontbrandden, en de kerk

jn gevaar fcheen te geraken van allenthalvige dwa-

ling. De verfchillen over onderfcheidene punten der

geloofsleer vermenigvuldigden met den tijd derwijze,

dat vele Theologanten daar door naar hunne mee-

ning
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uing zich het regt verworven hadden , de aanvan- na C. G.

kehik uit overtuiging aangenomen geloofsleer wel '^arissz.
'

,

00°
tot 1700,

niet willekeungiijK te veranderen , maar toch naar «««_
hunne inzigten en krachten met eene betamelijke

vrijheid van denken te onderzoeken , en wanneer de

bijbel en de rede het geboden, haar te verbeteren.

De verdediging nogtans van dit, gelijk zij zich ver-

beeldden , verkregen regt , geviel anders oordeelen-

den zoo kwalijk, dat dezen geene moeite fpaarden,

om er hun alle aanfpraak op te betwisten, en hun

ten minfle de uitoefening van hetzelve te beletten.

In het midden der zestiende eeuw werden er ker-

kelijke befluiten , die door den ftaat bekrachtigd

waren, uitgevaardigd, waarbij niet alleen nieuwe

leerbegrippen, maar zelfs nieuwe fchriftverklaringen,

jaa ook andere min wezenlijke nieuwigheden met de

uiterfte geflrengheid veroordeeld werden. De on-

ophoudelijke twistzucht der Lutherfche Godgeleer-

den van dien tijd, tegen de geloofsleer van andere

gezindten, bragt mede, dat men met alle kracht

waakzaam was, om de fymbolifche kerkleer onver-

anderd te bewaren. En evenwel was deze maatregel

niet in ftaat,omeene ftremming aan de voortdurende

verfchillen, die in de kerk zelve gevoerd werden,

te geven. Die bleven levend, ten beftendigen be-

wijze, hoe onbeftendig de gevoelens der Godgeleer-

den aangaande de geloofsleer der kerke waren , die

dus wel bij de algemeene belijdenis geene openbare

verandering onderging, maar in het bijzondere oor-

deel van onderfcheidene beproevers der waarheid niet

altijd op dezelfde wijze begrepen en verklaard werd.

Dus
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m C. G. Dus was het in deLutherfche kerk van eerden aan
jaari552

gefteld seweest. Immers wie weet niet , dat mklanch-
tOl I/JC. . .

n
THON in de Augsburgfche belijdenis , om de veree-

nigiiig tusfchen zijne en de liervormde kerkgemeen-

fchap gemakkelijk te maken , zich eenige verande-

ringen veroorloofd heeft? Reeds hebben wij ge-

zien , dat de groote man hier door zijn doel niet ge-

troflen heeft, maar dat integendeel vele partijfchap-

pen, die de rust der kerke ftoorden , hier uit ont-

ftonden , de hoofden verhit werden , de harten ver-

kleumden. De kerk ftond op het punt van fcheu-

ren, vooral na dat door de Melanchthonianen ten

jare 1560 te Leipzig in het licht was gegeven een

gefchrift, dat eene fymbolifche gedaante had, onder

den titel van de Sakfifche bundel der christelijke

geloofsleer (). Velen hielden melanchthon zel-

ven, die nog in dat eigende jaar overleed, voor den

fchrijver van dat werk : anderen evenwel meenen

,

en op gronden van raeer waarfchijnlijkheid , dat het-

zelve vervaardigd is door 's mans fchoonzoon kas-

PAR PEUCER, Hoogleeraar in de geneeskunde te

ÏVittenberg. Deze bundel hield in zich vervat de

veranderde Augsburgfche Geloofsbelijdenis met hare

Apologie, voorts rielanchthons leerboek, en twee

andere fchriften van hem. De Smalkaldifche arti-

kelen werden er niet in gevonden, wijl daarin het

onderfcheid tusfchen de Lutherfchen en Hervorm-

den, nopens de leer van het heilig avondmaal, met

te veel naauwkeurige fcherpte in bepaald was ge-

wor*

('"; Corpus doctrinie christiana faxonicum.
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worden. Men had jnet de uitgave van dezen bun- na Ci O.

del niets anders voor, dan om de regtzinnigheid
p3ri552»

' ° ^ • tot 1700»
der Keiirfakfifche Theologanten te bewaren. Maat ,

wij weten uit de gefchiedenis, hier voor reeds ge*

boekt, welke rustbelemmerende gevolgen de bemoei-

jingen , ter bevordering van dit doel aangewend,

gehad hebben, en hoe eene geheel daarmede ftrij-

dige werking der wederftaande partij haar volkomen

beflag heeft gekregen ten koste van alle nog overge*

blevene vrijhe'.i in denken, en van de verdraagzame

broederliefde aller edelgezinden, welker uitzigten op

eene vereeniging van de beide Proteftantfche hoofd-

gemeenfchappen nu voor altijd gefloten werden. De
Keurvorst van Sakfen wist het, door zijnen vermo-

genden invloed , zoo verre te brengen , dat de oor-

fpronkelijke Augsburgfche Konfesfie, naar de ftreng-

lle proeve, zoo het heette, nu weder doorgeflaan te

hebben , onder het naauwkeurig overzigt van de

Witienhergfche Theologanten , welke hij met die

werk belast had, in alle Duitfche ftaren op nieuw

plegtiglijk bevestigd, en aan alle predikanten en

ichoolmeesters de fl:erkfl:e verpligting werd opgelegd,

om overeenkomftig dezelve openlijk te leeren en on-

derwijzen. Hier kwam kort daarna, gelijk zich de

lezer uit het hier vcor verhaalde zal herinneren , in

het jaar 1577 nog het Ontwerp van ééndragt bij,

hetwelk geene nieuwe geloofsleerflukken behelsde

,

maar waarin reeds lang bekende, doch federt eeni-

gen tijd betwijfelde leerftukken bevestigd werden.

Van toen af fcheen de overeenftemniing des geioofs

in de Lutherfche kerk volkomen te zijn. Op de

HüRv. V. R Augt^
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Bi C. G Augshurgfche Geloofsbelijdenis altoos werden regts-

Jaaris52 ftreeks geene de minfte aanvallen eedaan; en de on-
tot 1700 , , „ o , , ..

^ derlinge twisten liepen llechrs over de wijze , waar-

op de leerftukken , daarin vervat , moeiten verklaard

worden. Het oogmerk der genen , die van deze

twisten de oorzaken waren, bleek wel eens voorte-

fpruiten uit enkele jeukte, om met de broeders te

harrewarren, ook wel eens uit zucht, om zich met

het ter bane brengen van nieuwigheden boven an»

deren te verheffen, maar eindelijk toch ook niet

zelden uit een fchrander doorzigt in de waarheid ,

dat zich bezig hield om algemeen aangenomen leer-

begrippen in een zuiverder daglicht te flellen, gelijk

ook van fommigen werkelijk gedaan is. Doch de-

zen hadden het vooroordeel van alle minverflandi-

gen en zwaardenkenden ten vijand, tegen welken zij

nooit konden opworftelen met zulk een gevolg, dat

de overwinning aan hunne zijde was. Altijd fcho-

ten zij in hunne krachten te kort ter beftrijding eener

Oiagt , die , door partijzucht geflievigd , de domheid

des volks, in eene waakzame achterhoede, tot hare

flerkte had. Zoo bleven (leeds voor alle verlichting

van meer kundigen de deuren der kerke gefloten en

gegrendeld. Het gene het openen derzeiven nog

meer onmogelijk maakte, was de flaêg voortdurende

fektezncht tegen de hervormde kerk , welke rneii

geene haarbreedte zelfs in fchijn naderen wilde.

Om dat voortekomen behoorde men met hand en

voet vast te houden 't gene door de vaderen één-

maal gezet was , daar dezen meenden , dat het ftaan

moest, zoo dat geene de geiingfte plaatfelijke ver-

wrik-
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tvrikking immer eenig vermoeden tot verdere afwijking na C. Gé

verwekken moet. Aan de andere zijde ftond tegen laar^SSa.

„ . , „ tot 1700,
de Lutherfche kerk m volle wapenrusting de Room- —
fche kerk, wier oude vijandfchap niet, dan met ver-

loop van tijden en eeuwen, in vriendfcliap konde

veranderen. Deze bevocht zij, op hechte gronden,

met mannelijke kracht van regt verftandige tegen-

weer , maar foms ook met onverftandig geweld

,

doch daartoe genoodzaakt door derzelver ruwe aan-

vallen. Menfchen blijven menfchen; drift wekt drift,

nijd ontfteekt nijd, toorn doet toorn branden, en de

woede der daaruit opfchietende vlammen , die al het

goede verteert, is er het eigenaardigst gevolg van»

Niets maakte den wrevelmoed der Lutherfchen, die

tegen de Roomfchen in het harnas Honden , meec

gaande , dan dat dezen hun verweten , dat zij van

de Augsburgfche belijdenis, zoo als die ten jare 1530

openlijk was overgegeven, allengs waren afgeweken,

en voorgaven , dat met ftalen te kunnen aanvvijzene

Dien trek fpeelden hun ten jare 1628 de listige Jefui-

ten , die hen niet wel met meer onzachtheid meenden

te kunnen aangrijpen, dan zij nu deden. De Keur»

fakfifche opperhofprediker matthias höe von köe-

UEGG antwoordde hen wel in een, op last van zij»

nen vorst johan georg , den eerflen , vervaardigd

Werk , dat ten jare 1628 in het licht kwam , maar

de Jefuiten gaven hem een bitter befcheid, höe

antwoordde nogmaals in het jaar 1631. Zulk een

wederftand, die der Lutherfche kerk zeer na tec

harte ging, de verwijtingen der Roomfchen mogten

dan gegrond , of niet gegrond zijn , deed haar even<

R £ wei
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na C. G wel , zelfs onder alle broedertwisten , zich digrgeno^ei!

,1^^1111. houden, ten einde de vijanden , door hare eensgezind-

heid befchaamd , zich in het vervolg wachten zou-

den voor het openlijk inbrengen van diergelijke aan-

tijgingen.

Dit leidt ons van zelf tot een historisch verflag van

de godsdienstveifchillen, welke de Lutherfche kerk,

gedurende dit rij j perk , zoo tegen uitwendige als in-

wendige vijanden gevoerd heeft. Laat ons nu hierto»

overgaan.

VIERDE HOOFDSTUK.

Gefchtedenis der Godsdiettstverfckillen in de Ltt»

therfche kerk.

Aanval- *^ ^"^^ gistingen er door het werk der hervor-

len van ming in de gemoederen ontftaan zijn , weten wy
J^ , uit de hier voor verhaalde gebeurtenisfen , daartoe
Roomsen ^

geziiuleii betrekkelik. Aangedaan door fpijt en wrevel waren
op do Lu- ^g Roomschgezinden , die een zoo groot aantal
therfchen ,

,

^ '
,

^

achtbare mannen, en n*e: hen een zoo groot deel

des christen volks den heiligen fchoot hunner kerk-

gemeenfchap zagen verlaten. Om den voortgang

dezer allengs meer toenemende verwijdering van zoo

vele afvalligen met de meeste kracht te fluiten
,

ftond de ganfche kerk in volle beweging. Men

weet, hoe men tot dat einde alles in het werk ge-

fteld , hoe men niets heeft onbeproefd gelaten.

Men vireec , hoe men niet met zachtmoedigheid ,

maa
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maar met hard geweld , onder de ijzeren roede als na C. G.

van den geftrengden tuclumeester, de zich afzon-
J^^'^j.^qq*

derenden weder heeft willen binnendrijven. Men
,

Weet, hoe men daartoe zich niet ontzien heeft,

middelen re gebruiken , die door den godsdienst in

den hoogden graad werden afgekeurd , listen te bate

te nemen, die geene eerlijke lieden, hunne christe-

lijke grond beginfelen daargelaten, betaamJen, maat-

regelen te beramen , die niet zonder het plengen van

ganfche ftroomen broederbloeds ten uitvoer gebragc

konden worden. Om evenwel te toonen , dat men

met dwingende vervolging , die de fpraak der rede

niet gebruikt en kent , toch ock verfiandelijke

overtuiging p.iren wilde, fcherpte men de pen zoo

ter verdediging van de leer der kerke , als ter we-

derlegging van de begrippen der genen , die men

vo )r de fuoodfte keilers hield, en als zoodanig be-

handelde.

Eén der eerften , altoos de voornaamfte der eer- Vrn ma-

nen , die tegen luthers doen en doel hunne fchrif zolin

, , ,
. EM-ER ea

tjn hebben uugegeven , was sylvester mazolin , J.^JJJ^

toegenaamd prierias , naar een dorp van dien

naam in Montfe-rat ^ waar hij geboren was, Ge-

neraal van de orde der Franc'nkauen , te Rome,

Naaiiweliiks waren in deze heilige (lad de (kilingen

van LüTHER., betrekkelijk den aflaat, bekend gewor-

den , of MAZOLiN verv.iardigde een gefchrifc in bet

Latijn, waarvan bij eene Üuitfche overzetting nader-

hand uirgekomen, de titel deze was ; de ontdekking

der 'dwalingen van luther , en de wederlegging zif-

R 3 tJcr
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na C. G ner gronden ( ). Met geene mindere bitterbeid

Jaari552. vervuld fpitfie tegen luther ziine pen de Swavi-
cot 1700 - j r

T iche Theologant en Geheimfchrijver van den Hertog

GEORG, te Dresden^ hieronymus emser, die

eerst 's mans vriend fcheen te zijn , maar zoodra hij

het werk der hervorming aanvaardde , tegen hem

geweldig losbrandde , in verfcheidene gefchriften ^

zoo in het Duitsch als in het Latijn , uitgegeven

van het Jaar 1521 tot 1524 (f). Grooter , kloek-

moediger, en driester vijand van luther was jo»

HAN ECK , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te hi"

golfiad^ die ook voorheen met hem in eene goede

verftandhouding geleefd had. Zijn ijver en drift

zag men niet alleen in de twistgefprekken , welke

hij tien dagen lang met luther en karelstad te

Leipzig^ en met oecolampadius te Baden hield,

maar inzonderheid uit zijne onderlcheidene fchriften,

welke eerst afzonderlijk , naderhand bij eikanderen,

door hem zijn uitgegeven ten jare 1530 en 153 1 (§).

Van

(*) De latijnfche titel was; Tn pnefumtiiofa^ M. lu«

THEBi conclufiones de potestate Papce dinlogus, contra

lUTHERi thefes de indulgentiis fcriptus.

(t) Onder deze fchriften worden geteld. Wieder das

unchvistliche biich M. luthers an den deutfchcn adel

ausgangen vorlegung; 152 1. yius was grund jind uvfach

Luthers dollmetfc'mng uier das tieue testament dem gc-

meinen mann hillig verboten worden fey ; 1523. Misfa

thristianorum contra Lutheranam misfaniiformulam a^er-

iio 1524.

(§) Titulus est; eckii opera contra ludoerum.
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Van tijd tot tijd groeide het getal der R oomsch • aa C. G.

katholieke ftrijdvoerders, die de wapenen, inzonder ]^^^'55^'

held tegen de Liuherfchen , aangrepen , tot eene zoo ...,__

onberekenbare menigte aan , dat het ten minde nu

niet wel meer doenlijk is, er eene ordelijke lijst van

ie maken. Ook zoude dezelve , al ware zij nog

zoo naauwkeurig, weinig gevallen aan den lezer ver-

wekken , als die er toch geen of altoos geen groot

belang bij heeft, de namen en de titels der fchrif-

ten te kennen van mannen , die met alle hunne be-

mot'ijingen te dezen aanzien hun doel niet getroffen

hebben , en uit dien hoofde zelfs in hunne eigene

kerkgemeeiifchap reeds lang vergeten zijn. Twee

van dezelven willen wij evenwel hier niet ongenoemd

voorbijgaan; zij waren wel de voornaamften en be-

roem.iften.

De eerfte is jakob davis du perron. Kardinaal Vnnoü

en Priester van Sf. /li^nes^ Grootaalmoezenier van
^^"^'^oU

'^ enBos-
Frankryk^ Bisfchop van Evreux, en vervolgens suet.

Aartsbisfchop van Sefts. Het meest bekende werk,

dat deze man fchreef tegen de Proteflanten , was

eene F'erhandeling over het heilig fakrament des

Avondmaah (*), beftaande uit drie boeken , en in

het hcht gekomen te Parys^ in het Jaar 1622. Ge-

lijk in 's mans overige fchriften , zoo ook waren in

dit vele bewonderenswaardige blijken van fcherp ver-

ftand, van fpits vernuft en krachtige welfprekend^

heid. Maar ook dit was het al. Doordringend en

naauwwikkend oordeel vond men er geheel niet, al"

toos

(*) Iraité du faint facrament de Veucharhtie»

R4
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oa C. G toos met mindere mate, in. Door vooroordeelen

,

JaariS52- die hem aan de gevoelens zijner kerkgemeeiifchap
^

verknocht hielden, werd zijn oordeel, gelijk het ve-

len , die anders zijne groote gaven zeer wel wisten

te waarderen , voorkwam ( * ) , overdwarst. Hij

fchijnt uitgemunt te hebben in de wijsgeerte en na-

luurkunde; dan in de godgeleerdheid wordt van

hem getuigd , dat hij niet die kundigheden bezat ,

WeV<e de Proteftantfche Theologanten met vrees

tonden vervuilen (f).

De aniler is jakob benignus bossuet , de be-

kende en vermaarde Bisfchop van Meaitx ^ en één

der koninklijke flaatsraden. Deze Roomfche geleer-

de legde den Prot( fianten , voornamelijk den Lu»

therfchen , het vuur , gelijk men fpreekt , nader aan

de fcheenen , allerhijzonderst in zijn vermaard ge-

fchrift , getiteld , Gcfchiedenis van de veranderingen

in de geloofsleer der Proteflantfche kerk (§) , uit-

gekomen in het jaar i6b8. Dit gefchrift befehouw-

de BOSSUET als het eigen wapen, waarmede de

Proteftanten de Roomfchen bevochten, en hetwelk

hij hun uit de handen wilde wringen, zoo om hen

nu ter neer te vellen, als zich en zijne kerk te ver-

dedigen. Namelijk de Franfche Proteftanten , als

MORNAY, DU MOLiN , BLONDEL en anderen, had-

den uit de gefchiedenis willen bewijzen, dat de ge-

loofs-

(*) Vid. CRUSius in pngul, Ples/ïac. p. il6. & feqq»

Conf. wALCHii Bibl. theol, fel. Vol, II. p. 128,

(f) V. CRUSIUS & wALCHius Hb. Jocisque 1.

(§j Hijloire des variations des Eglifes Protestantes,
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loofsleer en de godsdienst der Roomfche kerk on- na G. C.

m^^cüjk voor echt christeliik konde gehouden vvor- f
''';'' ^'52.

° -"
°

IOC 17CO,

d;;n, om dat dezelve eerst vele eeuwen na de tijden

van den Heiland en de Apostelen langzamerhand

ontdaan was. Van die befchuldiging tracht hij zi/ne

kerk te verfchoonen, maar er die der Proteflanten

mede te bekladden en te bezwalken. Zijne grond-

ftelling is deze : ,, Wanneer men , onder de Chris-

tenen, in de verklaring der geloofsleer, veranderin-

gen heeft waargenomen, zoo heeft men die fteeds

befchouwd als een wezenlijk kenmerk van verval-

fching en van ongelijkheid aan beginfelen. De ge-

loofsleer is eenvoudig; de Heilige Geest verbreidt

zuivere inzigten , en de waarheid, welke hij leert,

wordt altijd in eene gelijkvormige taal voorgedra-

gen," Dit wordt door bossuet op de geloofsleer

der Protertanten toegepast , welke dus , naar zijn

oordeel, het merkteken van verwerpelijkheid op haar

voorhoofd draagt, en door hare onderfcheidene fym-

bolifche fchriften de befchuldiging, te dezen opzig-

te, tegen haar ingebragt, zelve bewijst. Hij even-

wel wil dit bewijs nader ontwikkelen uit de gefchie-

denis , welke hij , in zijn vertoog , ophaalt , van

de kerkhervorming af. luther zelven tracht hij uit

aanmerking van deszelfs onvastheid in begrippen als

een' wankelzinnigen doordrijver van nieuwigheden,

die door zijne fnorkerijèn het hem aangapend volk

te bedotten wist, verachtelijk en gehaat te maken.

Opzettelijk hadde hij de echte geloofsleer der Room-

fche kerk voor het volk verdonkerd , verborgen ,

vervalscht. Hij tracht dit inzonderheid aantetoonen

R 5 door
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fin C. G,

Jaari552.

tot 17C0.

Verdedi-

ging van

«te Lu-
therfche

kerkge-

meen-
fchrp te-

gen de

Roorasch
gezinden.

Verdedi-

ging van

LUTHER
2dven.

door LUTHERS ker, betrekkelijk het heilig avond-

maal. Iets diergelijks wordt door hem beweerd van

MELANCHTHON, vaii zwiNGLius , voomamelijk vaa

KALVijN. Ook de overige medehervormers , als

OECOLAMPADius , BUCERus 611 anderen werden

van hem uit hetzelfde oogpunt befchouwd, als wis-

felmoedige , kijfzuchtige , fchadelijke bedervers der

ware geloofsleer, die foms hemelsbreed van eikan-

deren verfchilden, en zelven niet wisten, wat zij

gevoelden. Zoo was de geloofsleer, welke zy an-

deren aanprezen, aan geftadige veranderingen onder-

worpen. Zoo bleek zij ongegrond , onecht en valsch.

te zijl (*).

Waren alzoo onder de Roomschgczinden menig-

vuldige wederflanders van de Lutherfche kerkge-

meenfchap, ook in deze ontbrak het niet aan zul»

ken, die alles te werk ftelden, wat zij korden, om

hunne zaak te verdedigen, en die hunner partij te

verzwakken. Onder dezelven hebben, na lüther,

bijzonderlijk uitgemunt mar ten chemnitz, johan

GERARD , GEORG CALIXTUS , eUZ.

Die het eerst hier in aanmerking komt, is dus

de onderfelijke luther , wiens fchrifcen, tegen de

Roomschkatholieken uitgegeven , velen in getal zijn.

De voornaamften zijn wel, Aan den christelijken

adel des duitfchen volks Cf), uitgekomen ten jare

1520; Over de Bahelfche gevangenis (§) , uitgeko-

mea

(*) Verg. scHRöCRHs a. w. VII. bl. 348- 3(^4.

(t) An den chrhtlichen adel deutfcher natiën»

{%) De captivitate bah^lonica.
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men ten zelfden jare ; twee fchriften ter wederleg- na C. G,

ging der Bulle van leo den tienden, enz. () De- 1^^'^^^^^*

- "^ cot i;o3.
zelven zijn wei in een' Icrachtigen en fcherpen ftijl

,

opgerteld; maar er iieerscht overal in een godsdien-

ftige ijver voor waarheid en deugd.

Na LUTHERS dood bezorgde zich den meesten naam Van

als (Irijdvoerder tegen de Roomschgezinden de beroem- ^"iL"**

de CHEMNITZ, die ten jare 1562, naar aanleiding

van een twistfchrift der Keulfche Jefuiten (f), een

latijnsch werk uitgaf, onder den i\it\'. De voornaam/Ie

hoofdflukken van de godgeleerdheid der 'Jefuiten (§),

Dit boek is daarna verfcheidene reizen herdrukt ; ook in

het hoogduitsch overgezet zijnde, ten jare 1719 uitge-

komen. In hetzelve geeft chemnitz eerst een kort

berigt van de opkomst der Jefuitenorde ; dan doet

hij een naauwkeurig verflag van hunne leerftellingen ,

met dat oogmerk alleen, om aantetoonen , dat de

Jefuiten in het verdedigen van de gevoelens der

Roomfche kerk veel onvoorzigtiger te werk gaan ,

dan hunne overige geloofsgenooten ; en daar de

valschheid hunner leerftellingen elk in het oog loopt,

voegt hij er om die reden ook geene wederlegging

bij. Door dit gefchrift van chemnitz werd wel-

dra

(*) Alle de fchriften van luther , tegen de Roomsch-

gezinden uitgekomen, zijn bij elkSêr gezameld in het

achttiende en negentiende deel van 's mans werken.

(f) Cenfura de pracipuis doctrina coelesïii capitibus;

edit. anno 1560.

(§) Tkeologia Jefuitarum pracipua capita.
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m C. G dra de Portiigeefche Theologant te Coimhra , dï-

t-!l^]lll DACUS DE PAIVA DE AIVDRADA OpgCWCkt , een

ri werk in het licht ie geven, waarin hij zoo den

oorfprong van de orde der Jefuiten , als hare ver-

klaringen van de regtzinnige leer der Roomfche

kerk ujt het beste oogpunt zocht te verklaren.

Dit werk verlcheen in het latijn ten jare 1564 te

Venetië en ook te Keulen^ ter eersrgcmelde plaats

onder den titel vnn Regtzinnige verklaringen ^ en

op de andere plaats onder ètv\ titel van Over den

oorfprong van ds orde der 'Jefuiten. En nu ver-

fiieed CHEMNITZ terftond zijne pen ter vervaardi-

ging van een latijnsch werk , dat hem eenen on-

verwelkelijken roem heeft doen behalen , zijn On*

derzoek namelijk van de kerkvergadering te Tren-

te (), in het licht verfchenen in vier deelen van

het jaar 1565 tot het jaar 1583. \\\ hetzelve gaat

hij dezer voege te werk. Hij bepaalt zich ordelijk

bij de leerregelen dezer kerkvergadering; toetst ver-

volgens elk leerfluk aan de heilige fchrifc en aan

de gefchiedenis van de leer der christenen door alle

eeuwen heen ; toont alzoo aan niet alleen wat

valsch is , maar ook hoe en wanneer het valsch

is geworden ; wederlegt daarna de gronden , waarop

die verkeerde gevoelens rusten, en bekomt doordien

weg aanleiding tot het mnken van een aantal onwaardeer-

bare dogmatifche, exegetifche en historifche aanmer-

kingen , die bij de oordeelkundige fchatting van nie-

MEIJ"

(*) Examen concilii Tridcntini^
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HEIJF.R (*) en scHRÖCKH Cf) , dit werk tot een na C. G.

luecsterftuk doen rüzen, dat zijne vveêrgaê niet had, J^*''^ 5 52-

'

r n -ot 170-'
en zelfs boven 's mans dogmaiisch fyftema , hetwelk -

wij hier voor vermeld hebben (S) , de voorkeur

verdient, andrada en andeie Roomschkatholieke

fchrijvers durfden , om de eer van hunne kerkge-

meenfchap optehouden, niet nalaten, aan chemnitz

het hoofd te bieden; maar het bleek in hunne daar-

toe ftrekkende fchrifren duidelijk , dat zij tegen hem

r.iet opgegroeid waren, 's Mans gronden te ver-

zwakken was hun derhalve onmogelijk.

Op eene gansch andere wijze ging gerard de Van ge-

Roomschkatholieke kerk te keer , om die der Pro-
^'^^^°'

tedanten te verdedigen; en hierin fl<iagde hij niet

min gelukkig, dan chemnitz. Men verweet, na-

melijk, en men hield niet op denProteftanten te ver-

wijten, dat hunne belijdenis der christelijke geloofs-

leer geheel ongehoord en nieuw was. Om dit te

bewijzen , of mingeoefcnden daarvan volkomenlijk

te overtuigen , bragt men gronden bij , die allen

fchijn van echtheid en fterkte hadden. Trouwens

niets was gemakkelijker, dan den zoodanigen een rad

voor de oogen te draaijen , waardoor hun gezigt

verbijsterd werd, en alles in hun oordeel eene ge-

heel verkeerde gedaante moest krijgen. Ter ver-

zwakking v;in deze kunstgreep kon geen beter mid-

del worden uitgedacht, dan zuiken, die voor beter

on-

(*) In zijne Predigerbibl. II bl. 173. ^74'

(t) In zijn m. a. w. IV. bl. 405 , 43(5.

(5; Zie bl. ipi, ip2.
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na C. G onderwijs vatbaar waren , uit eene men'me fchrif-
]aari552. *,, • i t.

to£ i^co. t-^> welke, in de Roomschkatholieke kerk, het

grootfte gezag iiadden , aan te toonen , dat reeds

lang derzelver leeraars die gevoelens openlijk hadden

voorgedragen, welke men nu in de Proteftantfche

gemeenfchap niet dulden konde. Tevens werd hier

door van zelf wederlegd het verzinfel der Roomfche

kerk, dat er bij haar fteeds en ten allen tijde de

hoogde éénftemmigheid in de geloofsleer gehuisvest

hadde, en zij te dezen aanzien volftrekt niet dwalen

konde. Op dit uitnemend middel was het eerst be-

dacht geworden de zoo fchrandere als geleerde mat-

THiAS FLACius , die ten jare 1556 in het licht gaf

zijne Naamlijst van getuigen der waarheid ( *
)

,

een allervoortreffelijkst werk, waardoor hij zich bij

zijn kerkgenootfchap bijzonder verdien (lelijk heeft

gemaakt, en waarin hij van tijd tot tijd verfcheide-

ne navolgers gehad heeft, die in zijne voetftappeii

denzelfden weg zijn gegaan ; als daar waren an-

DREAS OSIANDER (f), BALTHASAR MEISNER (5)»

cn anderen. Onder dezen evenwel heeft niemand

meer uitgeblonken , dan johan gerard, in zijn

ten jare 1636 uitgekomen werk, getiteld, Katholieke

belijdenis , waarin de katholieke en evangelifche

leer^

(*) Catalogus testiuvt veritatis.

(t) OSIANDER gaf ten jare 1599 uit Papa^ non papa ^

hoc est Papa & papicolarmn de pracipuis christiana

fidei partibus lutherana confesfio.

(§) MEISNER gaf ten jare 1630 uit Papa ö* papatus,

prcprio gladio iugulatus.
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ker , zoo als zij van de kerken , die der /lugs- na C. G,

burgfche belijdenis zijn toegedaan^ beleden wordt ^j^^^^^""^^

door de getuigenis/en der Roomschkatholieke fchrij- -

vers wordt bevestigd (). Het werk beftaat uit

twee deelen, en is door *s mans zoon johan er-

nest GERARD, in een kortbegrip gebragt zijnde,

als zoodanig ook ten jire 1661 in het licht geko-

men. Geen van 's mans fchrifien is met zoo vele

vlijt, met zoo vele juistheid, met zoo vele geleerd-

heid bearbeid , als dit. Over *s mans belezenheid

moet elk verwonderd flaan; en belezenheid kwam

hem hier vooial te (lade. Hier door werd hij in

(laat gefield, om allerdiiii^clijkst aantetoonen , hoe

zeer vele kafholijke godsdienstleeraars , zoo wel in

latere als in vroegere eeuwen , die leerftukken des

geloofs , of geheel of ten deele allerzigtbaarst , even

zoo hebbeu voorgedragen , als in de kerkgemeen-

fchap der Lutherfchen gefchiedde. Dit geeft hem

dus tevens aanleiding, om die leerftukken, op de

hechtfte gronden, met bewijzen van onderfcheiden

aard, te ftaven, en de tegenwerpingen der weder-

ftanders te beantwoorden (f).

Ware het wijders mogelijk geweest, door redenen van Van c*-

gegrond onderwijs de godgeleerden der Roomschka- ^^^^^

tho-

(*) Confesfio catholica^ in qua doctrina catholica &
euangelica i quam ecclefia , aiigustan^ confe^fioni addictay

profitentur ^ ex Romano • catholicorunt fcriptorum fufia-

giis confirmatur,

(t) Vid. vvALCHii Bibl. theol. fel. T. II. p. 364, 365;

sie ook schrückh's a. w. IV. bl. 480, 487.



272 K E R K E L ïf K E

nn C. G tholieke kerk van vele misbegrippen te overtuigert ^

Jaari552 en hun gezonde denkbeelden , betreffende de leer

_

van het Evangelie inteboezemen , dan hadde zulks

buiten tegenfpraak door niemand beter kunnen ge-

fchieden, dan door georgius CALixTus,een' raan,

dien wij reeds van onderfcheidene goede zijden heb-

ben leeren kennen, en dien zelfs een bossuet ter

bereiking van zulk een doel, indien daarop eenige

hoop mogt zijn , het best van allen berekend oor-

deelde. Geen godgeleerde had meer helder inzien

in het groot verfchil, dat er was tusfchen de leer

der Roomschkaiholieke kerk en die der heilige fchrift,

bij de Proteftanifche kerkgemeenfchap aangenomen.

Geen godgeleerde heeft dan ook de averregtfche ge-

voelens en misbruiken des Pausdoms in zulk een

helder licht ten toon gefield, als hij gedaan heeft.

En geen godgeleerde vi'ist bij de kracht, ter over-

reding van kwalijk denkenden aangewend , meer

zachtheid van geest te vereenigen , meer liefde tot

broedermin aan den dag te leggen, meer ijver voor

een algemeen herftel van den band des vredes tut-

fchen de christelijke partijen te doen doorflralen,

Verfcheidene Ichriften zijn van hem in het licht ge-

geven, die dit getuigenis ftaven kunnen. Een der

voornaamfien , of wel het voornaamfte, was inge-

rigt tegen zijnen voormaligen leerling en vriend ,

eenen afvalligen van den Proteftanifchen godsdienst,

BARTHOLDUS NiHUSius , die tot de zoogenoemde

Methodisten der Roomschkatholieke kerk behoorde,

en van dezen aanhang, mag men haast zeggen, het

hoofd was. Deze Methodisten waren van gevoe-

len,
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fen , dat de Ronmschgezinden van het gene zij flel- na C. Oi

den niets behoefden te bewijzen , om dat het oud
]3t^i7^o,

was , en de proef reeds zoo vele eeuwen had door- -

geüaan , maar dat de Protertanten genoodzaakt moes-

ten worden, de leerfteliingen hunner kerk te bewij.

zen met even dezelfle duidelijke plaatfen der heilige

fchrift, welke door de Roomschgezinden fteeds als

gronden van hunne leer befchouwd werden , zoo

nogtans, dat het hun volftrektelijk niet vrij flond,

dezelven optehelderen , daar over te redekavelen , of

eenige gevolgen daaruit afteleiden (*). Li dien geest

was dan ook gefchreven een boek van den gemel-

den NiHusius , aan hetwelk hij den titel had gege-

ven van ^k Nieuii'e Kunst (f); als zijnde het ge-

melde middel , door hem , of de voornaamften van

zijnen aanhang, uitgedacht, om, naar men meende,

de Protertanten in de engte te brengen, eene nieuwe

kunstgreep , welke eene onfeilbaar goede uitwerking

moest hebben. Dit boek verfcheen in het licht ten

ja-

(*) Verg. VAN MOSHEIMS Kerh. C.efch. VIII. bl. 196.

(t) Ar% nova dicto facres fc-ipturce tintco lucrnmii e

fontificiii plurimos in partes Lutheranorum , detccfa

vonnihil £? fuggeita theologis Hehnfleten/ibtts , georgio

kia\a\t:o prafertim & conrado horïneio, qtii moner.'

ïur, iinmo etiam atque etiam rogantur , 12e compenditim

hoc negligant. Honend en beledigend was voor ca-

LixTus deze fpottende litél. Konde het anders, of CA^

LixTus moest dezen ]üdas, die hem, zijnen meester *

Eochc te verradeii , openlijk befchaamd maken , en met

fchande overdekken?

Herv. V. S



•74 KERKELIJKE
na C. G jare 1632, en gaf alzoo aan verftandige manrcn,

toc"7oo
^^'^^ onder de Roomschgezinden , een nieuw be-

.
— wijs, dat men door deze geheel nieuwe methode ,

die alle gezond verrtand aan banden legde, her min

geoefend gemeen zand in de oogen wilde werpen,

en door domheid üijven in zijne vooroordeelen en

misbegrippen. Tegen dit werkvervaardigdecALiXTUS

een geCchrift, hetwelk eerst uiikwam als een aan-

hangfel van *s mans Kort begrip der zedelijke god-

geleerdheid^ ten jare 1634 (*) , en vervolgens ten

jare 165a afzonderlijk het licht zag (f). Met

fchranderheid van geest toont calixtus in hetzelve

alleroogenf-hijnelljkst aan de verlegenheid der Me-

thodisten, als die tot zulk een ellendig hulpmiddel

de toevlugt eindelijk moesten nemen , om hunne

zwakke zaak, ware het mogelijk, te verfterken. Hij

daagt hen uit, om de bewijzen voor hunne gevoe-

lens over te leggen tegen de bewijzen, welke door

de Proteftanten , in het bijzondere de Lutherfchen,

werden ingtbragt voor hunne leer, ten einde de on-

partijdige fcheitlsman , die op pliilofophifche gron-

den alles mogt beoordeelen, zoude kunnen beflisfen,

niet zoo zeer wat waarheid ware of fcheen te zijn ,

maar wat het best, het krachtigst, geftaafd en ver-

dedigd ware. j^g^

(•) De titel wns; Digre^fio , qua excutitiir nova ars,

quant nuper commentus est baiitholdus nihusius ai

omnes Germania academias ^ Romano pontifici deditas ^
fubditas, in pritnis Colonienfem.

(f) Toen was de titel; Tractatm de arte nova^ quam

Kuper commentus est b. mhusius.
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Met diergelijke drift bleef insgeliiks de flrijd der «a C. Ö-.

Lutherfcben teeen de Hervormden, bijzonder de
)^''"''*5Sl*

zulken , die de gevoelens van kalvjjn omhelsden ,

aan den gang, door de uitgave van menigvuldige A^"^^^'

fchriften , waarvan het eene fchcrper dan het andere j^. l„.
was , en de inhoud eene onverdraagzaamheid aan therichea

den dag legde, welke ons nog met deernis nioet
^^,y^^

doen denken aan de waarlijk onchristelijke gezind- nisieiiè

held van hen, die geroepen waren om het Evan-

gelie des vredes te prediken, maar zich dezen ftand

alleronwaardigst gedroegen. Kon er, bij voorbeeld j

iets, dat meer hatelijk was, worden uitgedacht, dan

aan de Hervormden de gevoelens van de ergfie zoo-

genoemde ketters toetefchrijven , en ie willen bewij-

zen , dat zij die in hun hart koesterden ? Zoo ver-

geleek ^GiDius HUNNius de Hetvormdeu met de

Joden , in een gefchrift , de yoodschgezitide Kal-

vijn (*) , hetwelk ten jare 1593 uitkwam , waarte-

gen DAViD PAREUS iu het licht gaf zijn Schild der

waarheid (t_). Hier tegen weder hunnius ziin

(
* ) Caïvinus ïudaizam , hoc e%t , iud^ica glosf^e ö*

tcrruptela, quibiis johannes CALvinus illujlriifima fcrip.

tutte facra loca Gf testimonia de gloriofa trinitate , dei-

tate CHRisTi & Spiritus fancti y cum primis atitem va-

titinia propJietarum de adventu Mesjia , nativitate eius ^

pasfione , rcfurrectione , adfcenjione in calos &' fesfione ad

dextram Dei y detestandum in nioduni corruinpere non

txhorrnit.

( t ) Clypeus veritatii catholica di facro famtd \ hi-

nitatt.
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tta C. G Antipareus (*), en pareus hier weder te.gen zij}!

Jir!?^^ l^egt^innige Kalvijn (f). Met eene diergeliike

vuilaardigheid vergeleek matthias hoc von iioë-

NEGG de Hervormden bij de Turken in zi.>n, ten ja-

re 1621 uitgegeven, Oogenfchijnlijk Bewijs, dat de

Kalvijnisten in negenennegentig punten met de Tur-

ken overeeriftemmen (§). Deze vergelijking was

naar het oordeel van zacharias faber. zoo wel

getroffen, dat hij ter navolging in het iaar 1623

in het licht gaf zijn' Kalvijnistifchen en Turkfchen

Alkoran (**). Anderen waren vijandig genoeg, de

Hervormden gelijk te ftellen met de oude Mant'

che'èn (ff^ , anderen weder met de Nestorianen (§§),

an-

(*) Antipareus i id est refutatio fcripti, a pa?vEO

editi in defenftonem fit opliarum iS? corruptelariim , quibus

CALviNus fcripturts testimonia de viyjlerio tiinitatis, nee

non oracula prophetarum de christo detestandum in

modum corruperit,

(t) CALVINUS orthodoxus, feu vindicatio calvini de

trinitate & christi divinitate.

(5) 'iugenfcheinliche probe , me die Calvinisten in 99

puncten met den Turcken ubereinfteminen.

(**) Calvinifche und Turckifche Alcoran , das ist be-

weisf^ dasf der calvinisten lehre in veelen puncten mU
dem turckifchen «koran gleichmaefig fey.

(ft; PETRUS HABERKORN gaf ten jarc 1675 i^i het licht

Demonjiratio , qxiod hodierni etiam calviniani errorem

wanichaicum committant.

(§§) PHiLippus NicoLAi zond ten jare 1609 in het licht

Fundamentorum calviniana fectte cum veteribus Nestè*

rianis eommunium detectio^
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anderen weder met de Socinianen (), anderen ein- na C. G.

delijk met de Roomschgezinden (f), Hiertue be-
^ "J^qq*

hoort dus ook inzonderheid het gefchrift van abra-
,

HAM CALOvius, die zich niet fchaamde, ten jare

1C76 in het licht te geven eene Vergelijking van de

yalfche Apouelen ^ of ketters van onderfcheiden aan-

hang, met de Kahijnisten (§). Schandelijk, aiier-

fchandelijkst was het gedrag van deze heethoofdige

Lutherfchen, die, wanneer zij, in hun hart, meen-

den overtuigd te zijn van zulke verregaande kette-

rijen bij de Hervormden, daar door de meest in het

oog loopende bewijzen gaven van hun vooroordeel,

van hun onverfiand en domheid , of wanneer zij

aantijgingen van dien aard voor den voet opraap-

ten, om hunner partij, ware het mogelijk, de hart-

ader aftefnijden, daar door blijken aan den dag leg-

den van eene vijandfchap in christelijke leeraars

,

waar voor geen naam is uittedenken. Wij beieven

dan indedaad wel gelukkige tijden , waarin , ten aan-

zien van het eerde, eiken kettermaker eene plaats in

het huis der krankzinnigen zoude worden aangewe-

zen,

(•) jACoBus HENNiNG deed ten jare 1(^84 in het licht

komen een werk ; De vicinitate religionum Socimana &
Calviniarice in articulo de christo.

(1) joHAN HiMMEL gaf ten jare 1624 in het liehi

Calvino - papismus \ feu harmonia ealvino-papistica thes-

retico - practica.

(§) Pfeudo apoitolorum & calvinianorum collatio ad

& Cer. XI. 13, 14.

S3
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na C. G. zen , en in het laatfte geval de befchuldiger tot ver-

Jaari5S2 antwoording zoude kunnen geroepen worden voor

ƒ hem, die het regt uitfpreekt tusfchen den man en

zijnen naasten.

Rijzon- Wat ^Q bijzondere verfchillen aangaat, die tus-
oere vtt-

fchilien fchen de Lutherfchen en Hervormden gevoerd wer-

tusfchen den , over bijzondere leerftukken , als over de alom-

th^e fch
tegenwoordigheid van Christus ligchaam , over

en Her het heilig avondmaal , enz. ; derzelver gefchiedenis

Vormden,
jg reeds hier voor op onderfcheidene plaatfen inge-

mengd 5 weshalve wij ons hier ontflagen achten

,

haar opzettelijk , in een meer aaneengefchakeld ver-

haal van omflandigheden , te boek te Ikllen. Andere

min gevvigtige verfchillen , waarvan voorheen niet of

flechts in het voorbijgaan melding is gemaakt, zal het

genoeg zijn hier korteUjk optegeven. Zoo wete men

vooreerst , dat er van oudsher tusfchen de Lutherfchen

en Hervormden, eenig verfchil is geweest over de

verdeel ing van de wet der tien geboden. De Her-

vormden brengen tot de eerfte tafel vier geboden

,

en tQt de laatfte zes, terwijl de Lutherfchen tot de

cerfte drie geboden, en tot de laatfte zeven gebragt

willen hebben. Tot verdediging van deze hunne

ftelhng hebben eenige Lutherfche Godgeleerden op

onderfcheHene tijden in openbare fchiiften tegen de

Hervormden alles bij elkaêr verzameld, wat fcbijii

van waarheid en geen' fchijn had, zonder, gelijk

het tusfchen van eikanderen gefcheidene fekten door-

gaans het geval is, het zich voorgeftelde doel, de

overtuiging van partij , te bereiken. Met kracht

heb-
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hebben hier voor bijzonderlijk geijverd daniel cra- na C. (?.

MER (), DANIEL WtlMAR (f), JOHAN SAL-
j^^'^JJq*'

MUTH (S), LAURENS CODOMANN (**) , SAMUEL

BOHL Ctt).

Heviger was het verfchil tusfchen de Liitherfchen

en Hervormden over het gebruik der beelden in de

kerken. In het laatst der zestiende eeuw ontbrand-

de er een geweldig vuur van twist hier over, aan-

geltookt vooral door de Wittenbergfche Go igeleer-

den. Jaren achter eikanderen duurde die twist; en

tóen men meende, dat dezelve geëindigd was, ont-

ftond hij weder op nieuw ten jare 1620 , toen de

Heidelhergfche Hoogleeraar der Godgeleerdheid ,

ABRAHAM SCHULTETUS , cenc Redevoering of Leer-

rede uitgaf. Over de /Afgodsbeelden (§§), misfchien

wel door de omftandigheden des tijds gedrongen,

om iets te doen , waarvan hij anders wars was.

Hij toch was één der Hervormden, die, hoe ijverig

ook

(*) CRAMER gaf ten jare 1572 uit; De diftingiiendo

decalogo qiioad praceptorum numerum.

(t J WEiMAR gaf ten jare 1683 uit; Bemonftratio de

vera decahgi divifione,

(§) SALMUTH gaf ten jare 16-3 uit; Thefes^ quibus

difcrepantes doctoriim ecclefi<e opiniones de distributione

pracepiorum decalogi explicantur.

(**) CODOMANN gaf ten jare 1685 uit; Eintheilungder

heiligen zezn gebhote GoUs.

(tt) BOHL gaf ten jnre 1638 uit; Fera divtfio decalo'^

gi ex infallibili principio aecentuationis.

(55) Sermo de inut^inibus idolalatritis.

S4
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W C. G. ook voor de belangen hunner gemeenfchap , heï

.J^f"5^^ evenwel daar voor hielden, dat zii niet tegen de
CPl 1700. 7 .1 o

g.r^ .. ... JLutJieifchen fchrijven moesten, wijl ftilzwiigen hei

beste middel zoude zijn om hen met zich te be-

vredigen. THEODORus THüMMius , Hooglecraar in

de Godgeleerdheid te Tubingen, een ijverige Lutl;ie-

raan , vermaard door zijn verfchilvoeren met de

Hervormden en Roomfchen , zocht dadelijk tegen

SCULTETUS uit de heilige fchrift en uit de oudhe-

den te bewijzen , dat het gebruik der heelden in de

kerken geoorloofd was, en fteeds door alle eeuwen

had plaats gehad. Hij deed dit in een gefchrift

,

^2iX ten eigenden jare in het licht verfcheen (*}.

Met een diergelijk oogmerk werd scultetus ook

in dat zelfde jaar nog geantwoord door frederiïc

^ALDUiNus, Hongleeraar der Godgeleerdheid en

Superintendent ie Wittenberg , 'm een daartoe op-

xettelijk ingerigt gefchrift (f). Intusfchen llond ttr

verdediging der zake van scultetus op een her-

vormd Godgeleerde , die zich noemde tiieophilus

RioSANus , in een gefchrift (§), dat balduinu^

aanleiding fchijnt gegeven te hebben tot het ver-

vaardigen van een meer uitvoerig werk, dat ten jare

3621 in bet licht kwam (**).
q^,^^

(*) Demonflralio , in qua contra s. scultetum Ima-

gitium ufus in tempus ex verbo Dei S' pia antiquitatt.

tractatur,

( t ) Gegenbericht auf abr. sculteti vermeintett

fchriftmaefigen bericht von goetzenhildern.

(§) Rettung der predigt sculteti von goetzenhildern^

(j^**) Ainfuhrlicke und in Gottes wort •wohlgfgrur.drte
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Over den Exorcismus ( * ) of duivelban , eene tia C. G,

plegtigheid bij den heiligen doop der kinderen in deJ^^"^''**

Lutherfche kerk gebruikelijk , is onder de God-
'

geleerden zoo van derzelver gemeenfchap zelve ,

als met de Hervormden getwist. Vele Luther-

fclien verdedigden denzelven ten allerfterkfte; ande-

ren zouden denzelven wel afgefchaft willen zien ,

maar achtten zulks niet zeer voorzigtig ; anderen

eindelijk waren er fterk tegen ingenomen, gelijk

thans de meeste Lutherfche Godgeleerden er tegen

zijn. Welligt zouden na de hervorming al heel

fpoedig de voornaamlTe Godgeleerden deze ijdele

plegtigheid hebben achtergelaten , hadde men niet

geoordeeld haar mede tegen de Hervormden, die er

openlijk den fpot mede dreven , te moeten verdedi-

gen. De voornaamften, die zich daartoe aangegord

hebben, waren jüstus menius, Superintendent te

Eifenach (f), tileman heshusius. Hoogleeraar

in

bericht von bildern Goftes; Christi und der heilig:n ^ in

und ausferhalb den Gottes haeufern.

(*) „Exorcismus est ritus ille quldem antiquisfimus,

iu catechiimenis primum, deinde in ipfo baptismo ufur-

patus, ortus a falfa opinione de obfesfione fpiri.uali non-

dum baptizatorurn , fed inanis idem, qui melius abolere-

tur." Verba funt j. a. ernesth, in Thefibus Theol.

doqm. P. II. Sect. V. Th. 21. Dus dacht er reeds over

's ranns voorj^anger j. m. krafft , als Redacteur van de 1

Theol. Biblioth. V. bl. 412. I

(t) MENius gaf ten jare 1551 in het licht een boek
j

yon Exorcimo , dmf der nicht ah een zauberifche greuel
.

|

zu verdammen
, fondern in der gewoetilichen action bey der

\

tarfe mit Gatt undguien gewisfe wohlgeJialten werden moege,

S5
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na C. G in de Godgeleerdheid te Rostok (*) , jakobus co-

;-!r!H^. LERus, Hoogleeraar in deOosterfche talen \q Frank-

I fort (f), enz. De twist duurde voort tot diep in

de zeventiende eeuw, ja bijkans tot aan het einde

derzelve. Tegen de Lutherfchen Heten zich toen

onder de Hervormden vooral zien en hooren j^han

MOLLER (§) en onze gysbertus voetius (**>
Aanval- Hoe zeer ook, in fommige opzigten , die Her-

Luther.
vormden , welke zich Remonflrantsch- Hervormden

fchenop noemen, de Lutherfchen genaderd mogten zijn ,

^' meenden dezen echter van hen nog op zulken af-
monltnn-

. .
^

ten, ftand verwijderd te zijn , dat zij zich geroepen oor-

deelden , derzelver gevoelens opzettelijk te weder-

leggen. Aan de bevordering van dit doel hebben de

Lutherfchen dan ook van tijd tot tijd hunnen ar-

beid gewijd. Onder dezelven hebben zich bijzon-

derlijk vermaard gemaakt abraham calovius
, jo-

HAN ERNST GERARD , JOHAN OLEARIUS , CHRI-

STOPH SONNTAG, CHRISTOPH FRANKE, GUSTAAF

GEORG ZELTNER (ff)*

Verfog Daar wij de Lutherfche Godgeleerden , bij de

verfchil-
historifche befchouwing van hunne dogmatiek, heb-

ben

(*) T. HESHUsiüS gaf ten jare 1589 in het licht;

Epistolte II. (Je Exorciimo in actione baptismi,

(1) coLERcs gaf ook ten zelfden jare in het licht

zijn boek 5 f^'on dem Exonismó.

( 5 ) Kurtzenbericht obs fcbriftmaejig fej , den teufel

iey der h. taufe zu befchwneren ?

(**) Adpendix de Exorcisma ivfantum baplizandorum^

in Disp. Sel. Theol. P. III. p. 1173.

(It) De eerfte gaf ten jare 1655 in het licht; C?«-

fsde-
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ben leeren kennen als driftige, of wilt gij liever ge- na C. G.

fchreven hebben moedige ? helden , in het voeren
J^j'^J^q**

van de i.,::!ogen des Heeren ,
gelijk zij het , met

eene bi,)belfche uitdrukking, noemden, tegen alle len welke

andere gezindten , zoo Onroomfchen als Roomfchen,
ti^grichen

zal men zich zeker niet verwonderen over het hier onder el-

door ons gegeven korte berigt van de veelvuldige " f
^^

verfchilfchriften, welke door hen tot dat einde op- hebben,

zeitelljk vervaardig.1 zijn, en waarvan wij, wegens de

beperktheid van ons bedek, flechts eenige weinigen

vermeldden. Meer evenwel moet men er zich over ver-

wonderen, dat zij fiieeds onderling tegen eikanderen

ook het harnas aangordden , en dikwerf den ftrijd

aanhieven over punten , welke zij eikanderen niet had-

den behooren te betwisten. Trouwens gelijk in de

politieke wereld de krijgsman, die tegen buitenheem-

fchen vijand in volle wapenrusting ftaat, ter ver-

de-

ftderatie arminianismi ; waarin de zoogenoemde Konfesfie

en de Apologie der Remonftranten wederlegd worden.

Dit werk van calovius is niet met die vlijt bearbeid,

waarmede zijne overige gefchriften bearbeid zijn. —
De tweede gaf ten jare 1656 in het licht eene SynO'

ffis arniimanismi. — De derde gaf ten jare 1693 ia

het licht zijne Synopjis errorum arminianorum. — De

vierde gaf ten jare 1694 in het licht zijn Fenenum

mataalogia arminancs. — De vijfde ten jare i'^94 zij.

ne Exercitationes de pracipuis inier Lutheranos & Re-

monftrantes controverfiis. — De zesde ten jare 17 18 zija

Breviarium controrer/tarum eum Remonftrantibus agitai'

farum.
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na C. G dediging van het hem aanbevolen grondgebied , oofe

Jaari552 fpoedig gereed is zijn geweer te gebruiken tegen de-

p zen of genen fpiisbroeder, die, naar hij meent, het

tel^ere punt zijner eer met eene beledigende hand

heeft aangeraakt, even zoo ligt gevoelde zich de

ftrii^fzuchrige godgeleerde getroffen , wanneer zijn ge-

loofsgenoot over zaken van meer of min gewigt an-

ders dacht, dan hij zelf, en met hem alle de overi-

gen dachten, het gene dan ook ten gevo-lge had,

dat hij hem tot een kerk en fchoolgevecht uitdaag-

de , en hem met verbittering aanviel. Oproerig was

indedaad zulk eene wijze van denken en handelen.

De rust der giheele kerk werd er door gtftoord.

Elke der partijen kreeg haren aanhang , hare lof-

verkondigers , hare wrakers, hare vrienden en vij-

anden , hare medellanders en tegenüanders. De

doffe flagen van de ontroerende alarmtrom , die

,

terwijl zij het h;irt met kouden fchrik vervulden , het

verftand voor alle gezonde redekaveling deden doof

worden, bragten ftraks honderden, duizenden, op de

been , om in het aangevangen gefchil te deelen. Eerst

waren zij er doorgaans ftille getuigen van; maarflraks

werden zij luidruchtige beoordeelaars , dikwerf ten na-

deele van hem, die anders gelukkig alles voor zich,

maar alleen het ftugge vooroordeel van het opper-

vlakkig denkend gemeen tegen zich had. Evenwel

hadden toch ook deze twisten hunne auttigheden,,

De geloofspunten werden alzoo beter bij het licht

bekeken; men zag wat er nog aan ontbrak; die pun-*

ten werden meer gefcherpt, meer gepolijst ; zij bekwa-

men eene betere rigting , beteren vorm , beter aan^

zieoa
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zien. En de kloekzinnige befloot er reeds uit, hoe na C. G.

-veel er nog ter herllellinff van de leer en den dienst P^rissa,
^ ^

ot 1700,
der kerke te doen ware; maar de nakomelingfchap ____
zag dit eerst regt duitlelijk , en floeg er ook toen

werkelijk de iiand aan.

Al vroeg begonnen in de Lutherfche kerkgemeen- Verfchil

fchap deze godsdiensttwisten : met den tijd ver ^^^

meerderden zy. üe eerite belangrijke twist was die f£H).

met KASPAR scHWÊNKFELD voN ossiNG , een' Sik-

fifchen ridder en raadsheer van den Hertog van

Liegnitz. Üeze edelman, een ijverige medehelper

van L UTHER in deszelfs ondernomen hervormings-

werk, was als zoodanig een zelfdenkende, verdraag-

zame , vrijgevende , godzalige Tbeologant. Maar

zijne godzaligheid was niet vervreemd van dweeperij

en mydicisme. Ook zijn verftand fcbijnt niet ge»

noeg opgehelderd te zijn geweest, om eenige ge-

wigtige waarheden, waarin hij van luther ver-

fchilde, uit het regte oogpunt te befchouwen , en

voor anderen in het zuiverfte h"cht te (lellen. Hij

zag den verbazenden invloed van luthers hervor-

ming op het volk aan de eene zijde niet zonder ge-

voel van hartelijke dankbaarheid aan God, die door

iénen mensch , in zoo korten tijd , het donker floers,

dat door duizenden uit onderfcheidene eeuwen over

de waarheid was vastgeftikt, had doen losmaken en

afligttn ; maar aan den anderen kant zag hij met geen

minder doordringend gevoel van gemoedelijken wee-

dom, dat de opklaring van godsdienstbegrippen nu

onder de menfchen van allerlei fland an klasfe zoo

weinig te wege bragt ter verbetering ier zeden. Het

Ie-
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na C. G. levensgedrag der, door luther hervormde, christe*

Jaari55- ngn was, naar het hem voorkwam, geheel onver-
tot 1700.

' ' ='

..^^ anderd gebleven. „ Hoe?" vroeg hij zich zelven

dikwerf, „ hoe is het mogelijk , dat onder dezen nu de

ware kerk van den Heiland moet gezocht worden?**

Alfchoon hij gaarn op deze vraag een bevestigend

antwoord wilde geven , werd hem zulks door de

onhevooroordeeldfte nafporing betwist. Dit bragt

hem op het denkbeeld , dat de kerk van God ver-

fpreid ware in alle godsdienstgemeenfchappen , zoo

Roomfche als Onroomfche. Onder a)le gezindhe-

den, onder alle aanhangen, meende hij ware vro-

me, godzalige vrienden van God en menfchen te

vinden. VV'elk een onchristelijk denkbeeld ! naar het

oordeel van de menfchen dier tijden , in de onder-

fcheidene kerkgenootfchappen. Niets was in het

oog van de meeste Ronmfchen verderfelijker voor

het heilig geloof der Vaderen , waarmede alle god-

zaligheid of ftand houden of vallen moest. En
raar de begrippen der Onroomfchen was zulk eene

gedachte voldrekt onbegaanbaar met het oogmerk

,

waarmede men het werk der hervorming onderno-

men had , en met den meesten ijver doorzetrede.

Eerst in onze latere tijden heeft men gezien , dat

dit denkbeeld in den aard der zake gegrond is. Hij ,

wiens verftand door geene partijzuchtige vooroor-

deelen verbHnd is, wil de duidelijk fprekende onder-

vinding toch niet logenflrafFen , die hem de waarheid

van deze meening volkomen bevestigt. Eene zoodanige

hervorming, als door luther werd ren uitvoer

gebragt, was noodzakelijk, allernoodzakelijkst. Zon-

dar
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der dezelve zoude er van de christelijke kerk niets , na C. G,

dan de naam, zijn overgebleven. Maar hadde men j^^nssa.

,n 'o^ 1700.
ook naar schwenkfelds grondftelling kunnen har.- ,_„_^
delen, en behoudens de voornaam (te grondwaarhe-

den van de godsdieiistleer , omirent min gewigtige

leerfiukken toegeefelijk zijnde, christenen van chris-

tenen fchifren, de godzaligen met broederlijke liefde

omhelzen, de overigen buitenfluiten; de kerk van

onzen Heiland zoude in hare bijzondere gemeen-

fchappen eene gansch andere gedaante hebben ge-

kreüen. Hadde er dan nog eene fcheiding moeten

blijven, gelijk zij zekerlijk zoude gebleven zijn, het

zoude niet eene fcheiding tusfchen regtzinnigen en

onregtzinnigen , maar tusfchen godzaligen en ongod-

zaligen geworden zijn. Derwaarts moest toch éénmaal

de gang der zake de menfchen leiden. Maar de toe-

ftand der kerke in die tijden was er nog niet rijp voor.

Van achteren zien wij eerst nu , dat de vooringeno-

menheid der menfchen met éénmaal omhelsde leer-

ftellingen , die men zich verbeeldde , dat voor geene

andere wijziging vatbaar waren, en zonder welker

ftiive aankleving zij zich geene zaligheid na dit leven

dachten te kunnen belooven , dat zulk eene vooringeno-

menheid het doel van schwenkfeld met alle kracht

moest tegenwerken. Hij verzamelde wel eene gemeente

van opregte vrienden des Heilands uit onderfcheide*

re kerkgemeenfchappen , lieden van onderfcheiden

rang en ftaat, geleerden en ongeleerden. Deze ge-

meente fchijnt zich bijzonder te Liegnitz en yauer

gevestigd, en door Bohème^ het Graaffchap Glatz^

het kanton van Zurich en elders uitgebreid te heb-

ben»
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m C. G. ben. Maar 's mans pogingen vonden geenena'gemceiién

, . / bijval. Zijne gemeente verliep weder in de volgende
tot 1700. .,

tijden allengs. De ftrijdvoeren de Godgeleerdheid nam alle

hare fterkten weg , zoo dat zij op de lijst der bijzon-

dere gezindten naauwelijks meer geteld werd. In de

eerfte helft der achttiende eeuw bertond zij evenwel

nog uit ongeveer driehonderd huisgezinnen. In onze

tijden zoude 's mans loffelijk doel beter bevorderd

zijn geworden. Wij weten , wat de Graaf van zin-

ze n dor ff , onder eenen blijkbaren invloed van

Gods zegen , heeft gedaan bij de ftichting van eeiie

kerkgemeenfchap , die over de geheele aarde ver-

fpreid is. Maar God kent de tijden, waarin het

gene aan menfchen op de beste gronden heilzaam

voorkomt, het voegelijkst kan worden uitgevoerd.

Op zulke tijden werkt Hij door menfchen , al zijn

het de zoodanigen, die hunnen medemenfchen on-

gefchikte werktuigen fchijnen te zijn , ter bevorde-

ring van het welzijn der kerke; en Hij werkt met

kracht.

Evenwel schwenkfeld zoude zijn doel beter

bereikt hebben, hadde hij ten aanzien van eenige

leerftukken anders gedacht. Gewisfelijk de hervor-

mers zouden in hem den uitnemendften medehelper

gevonden en geëerbiedigd hebben; en de nieuw ge-

luchte gemeenfchap der kerk zoude niet alleen meer

gezuiverd zijn geworden van dwalenden in de leer,

maar ook van dwalenden in het zedelijke leven.

Een zelfdenker zijnde, maakte hg geene zwarig-

heid , om van luther te verfchillen , in wiens

alom ingang vindende leer hij vele misbegrippen

meen-
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ineende te onrdekVcn. Nanr schwenkfflds ge na. C; Ö*

Voelen ha-^lde men ja luthkr als een' afgezant ie i^^'^*5S«.
' '=' tot 17JÜ*

befcliüuwen , wiil hii het geweten van de ondrage- ,

lijke bezwaren d.s Pausdoms bevrijd had. In zijne

leer was echter nog te veel nienfchelijks overgeble^

ven; daar van moest zij ook gezuiverd worden*

LUTHER had zich in de hervorming te veel door

zijne overmatige drift laren fturen. Hij hadde dik-

werf met het onkruid ook de tarwe uitgeroeid. Aan

deugd en zedelijkheid hadde hij te veel afbreuk ge-

daan. Het geloof, levend in goede werken, werd

niet genoeg van hem aanbevolen. Zijn geloof was

te wankel, te zwak, te werkeloos. Hetzelve was

niet ongelijk aan dat, waarover jakobus, de Apos-

tel, weleer klaagde. Van daar dan ook, dat lu-

THER. deszelfs brief in den Bijbel niet regt lijden

liiogt. LUTHERS ijver was ook niet gepaard met

dien geest van zachtmoedigheid , welken bet Evan-

gelie van CHRISTUS ademt. Van daar bij deszelfs

volgers zoo veel bitterheid, zoo veel nijd en gram-

ftorigheid jegens allen , die flechts eene haarbreedte

van hen afweken. Éénmaal tot op eene zekere

hoogte geKomen , van waar zij den geheelen omvang

der Evangelieleer met een verhelderd oog meenden

te kunnen overzien, wilden zij niet hooger klim-

men , uit vrees , dat zij dan misfchien nieuwe ge-

breken zouden ontdekken , die , wanneer zij openbaar

werden , hunne te voren gepredikte gevoelens omverre

werpen , en hen te fchande zouden brengen. "Welk

eene denk - en handelwijze , den volgeren van den

diervormer onwaardig! Men behoorde niet te blijven

Herv. V< T ftaart^
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na C. G. ftaan , daar luther (laan bleef, maar voortgaan ^
]aari552.

jj^gj^ konde niet in alle gevallen van éénen menschJ
loc 1700. ° »

, hoe geleerd en fchrander ook , teregtvvijzing wach-

ten, maar men diende zijne gedachten te verhcfferï

tot God, bij wien de oorfprong van alle licht is,

en zelf over alles het oog laten weiden. Zoo zou-

de men ééns zien het gene een ander nog niet hadf

gezien , en ook vele belangrijke punten beter zien ,•

dan anderen dié gezien hadden. Zoo zoude men

op den weg des onderzoeks vorderingen maken ,

die al hooger en hooger gingen, die ons vvaarhedert

deden kennen , waaraan niemand voorheen gedacht

had, en die ons het gene nu nog voor waarheid ge-

houden werd, als verderfelijke dwaling, zouden docii

achter wege laten of verwerpen. luther hadde

ons uit Egypte geleid ; maar liet ons nu in dè

woestijn rondzwerven , zonder ons te kunnen of te

willen brengen daar men wezen moest. PJij hadJé

een' hoop zinnelijk denkende menfchen , die aan ke-

, tenen lagen, losgemaakt; maar dezen wisten hunne

vrijheid niet te gebruiken; zij lloegen tot losbandig-

heid over, en waren der zake van het Evangelie

allerfchadelijkst (*).

Wat voor het overige de voornaamfte punten aan-

gaat, waarin schwenkfeld van luther verfchü-

de, die zijn reeds hier voor opgegeven (f). Gelijk

wij gemeld hebben , waren er in 's mans godsvruch-

tige volgers lieden van hoogen rang en van groote

ge-

(*) Verg. scHRöcKHS a. w. IV. bl. 519, 520.

(t) 2ie het XX d. bl. I57« en XXIII d. bl. 160-16^,
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fekerdheid. De voornaamfte was wel valentijn au C. Ö<

CRAUTWALD, die ^ nog voor het midden der zes- J^"^'^^».

,.
tot 170a,

tiende eeuw, verfcheidene fchriften iieeft uitgegeven, __«»»

ter verdediging niet alleen van schwenkfelds

godsvruchtig doel in het hervormen der kerke, maaf

ook van zijne bijzondere gevoelens (*). Onder de

overigen verdienen genoemd te worden johan sie-

GISMUND WERNER ( f )9 BERNARD HERXHEl-

IMER C§), DANIEL FREDERICI (**).

Krachtig was de tegenftand, welken schvvenK-

Veld met zijnen aanhang moest lijden van de her-

vormers en allen, die aan hunne zijde flonden. In

tuTHERS oog waren *smans gevoelens zoo onge-

rijmd, dat hij dezelven geene opzettelijke wederleg-

ging waardig oordeelde. Zijne pen achtte hij te

goed , om er die toe op te vatten , zijnen tijd te

kostelijk, om er dien aan te hefteden. Alleen hij

verklaarde in meer dan één gefchrift, bijzonderlijk

in een* brief, aan schwei^feld gefchreven, welke

in

(*) cRAUTvvALD gaf van het jaar I543 af in het

licht; Der neue memch ^ en bewehrung ^ dasf Christus

gantz der wahre naturliche föhn GoUes , icnd kein ge-

fchoefft feij.— De veteris depravati , novi item ac repa*

rati hominis conditione ^ en meer andere fchriften.

(f) w'ERNER gaf ongeveer het jaar 154Ö uit dcii*

Katecbismus met eene voorrede van schwenkfeld; ook

een' Dialogus de exinanitione S exaltatione christi*

(§) HERxriEiMER gaf ook omtrent dien tijd in hei

licht eene Bekenntnis christlichen glaubensi

^**) FREDERICI gaf in het licht Geheimnis der PrtifuHgi

T 2
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na C. G
ji, 2ijne uitgegeven werken gevonden wordt ( * ) ,

tot 1700! ^^^ ^y"^ ^^^^ eenen afkeer had van 'sm^ns gevoe-

— lens en ftellingen. melanchthon floeg dien zelf-

den weg in; maar gaf daartoe een afz 1; derlijk werk

in het licht (f), ongeveer het jaar 1554. Tegen

beider verklaringen verantwoordde zich weder

SCHWENKFELD in onderfcheidene fchriften (§). jo-

HANNES BRENTIUS CH MATTHIAS FLACIUS fcllljneil

SCHWENKFELDS gevoclens het eerst eenigzins we-

derlegd te hebben , waarop deze weder geen ant-

woord is fchuldig gebleven. Tusfchen flacius en

SCHWENKFELD wcrd dc twist allerhevigst ; vele fchrif-

ten werden door hen tegen eikanderen gewisfeld(**),

SCHVVENK-

(*) Tom. XX. p. 207a.

( t ) Dasf der memcH in der hekehrung zii Gott in

diefem leben gerecht weide vor Gott wegen des gehorfams

des Mittlers , durch glaiiben , nicht von wefentlichen ge-

rechtigheit.

( ^ ) Tegen luther gaf schwenkfeld uil Ahleiming

der LUTHERS malediction ; 1555.

(**) FLACIUS gaf uit ten jare 1553 zijn gefchrift; Fon

der heiligen fchrift und ihrer wurkung. schvvemkfeld

antwoordde hierop in een vertoog; vom worte Gottes,

dasf kein ander wort Gottes feij eigentlich zu reden,

denn der föhn Gottes jEsus Christus. Incusfchen ver-

fcheen in het licht ludicium eines predigers in des

Schleften uher flacii buchlein
, fo er wieder sciiWENïi-

FELDEN /« truck hat laten aiisgeben. Hier tegen wedej

fdireef flacius Vom furnchmlichen fiuck , piinct , oder

artickel der Schwenkfeldifchen fchwaermereij. Hierop

volgden van beide zijden meer andere fchrifcen, te me-

nigvuldig , om hier opgenoemd te worden.
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SCHVVENKFELDs gevoelens werden evenwel in hun- nu C. G,

nen loop niet volkomen geftremd ; zij vonden , na
^q^^^J^qq*

dezen twist met flacius , meer bijvals en aanhangs. . „

Hierdoor werden eindelijk weder eenige geleerde

Lutheranen opgewekt, om andermaal ter wederleg-

ging van dezelven het hunne bijtedragen , als daar

waren lucas osiander , vader en zoon , jakob

IIEILURUNNER , JOHAN WINKELMANN , DANIEL

SCHNEIDER, Cnz. (*).

Korter van duur , maar niet min hevig , was de Twist

zoogenoemde Antinomiaanfche twist , verwekt door "|'^^^®

de ftrenge gevoelens van johan agricola , die , mianen.

als in LUTHERS tegenwoordigheid , te Wittenber^

opftond tegen het gebruik der wet, waarvan, zijns

oordeels, de Christenen vrij waren. Van dit ver-

fchil is reeds voorheen in ons werk een algemeen

verdag gegeven (f); hier dient er meer in de bij-

zonderheden van gemeld te worden. Langzamer-

hand was AGRICOLA met dit zijn gevoelen opgetre-

den; het verfchil was eerst zoo gering, dat lu-

THER hetzelve van weinig belang achtte. Maar

AGUI-

(•) L. OSIANDER, de vader, gaf ten jnre 1591 in

liet licht ÏViederlegung der bekaentnh casp. schwenk-

FELDs. L. OSIANDER, de zooii , gaf teil jare 1607 ia

het licht; Enchiridion controverfiarum cum Schwenclfel-

dianis» j. HEiLBRUNNER gaf iii het licht ten jare 1597

Schwenkfcidio - calvinismus. winkelmann ten jare i6o8

Disputationes contra efrores sciiwr.NKFrLüii de christo.

SCHNEIDER in hctzclfde jaar; Der prufung des schwenk-

FELDS.

et) Zie het XXIII d. b'. 132-13;.

T3
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m C. G AGRicoLA, met zijn gevoelen tegen luther wil-

Isari552
j^j^^jg doordringen, gaf te Wittenberg in het jaar

- 1537 in het licht achttien fleUingen (*j. In de vijf

eerilen beweerde hij, dat de boetvaardigheid niet uit

de tien geboden, of uit eenige hoe ook genoemde

wet van mozes, maar uit het lijden en fterven van

Gods Zoon, door het Evangelie, moest geleerd

worden. Dit zocht hij met bijbelfche plaatfen te

ftaven, onder anderen met het gene gelezen wordt

Ï.UK. XXIV: 26 en 47. „Moest de Christus niet

deze dingen lijden , en alzoo in zijne heerlijkheid

ingaan ; opdat in zijnen naam gepredikt wierd bekee-

fing en vergeving van zonden ?" Ook hiertoe werd

bijgehragt mark. XVI: 15. en eene en andere

plaats meer. Vervolgens tracht hij te betoogen , dat

de wet geenszins ter regtvaardiging noodig zij

,

liaardien de Heilige Geest zonder dezelve gege-

ven, en de mensch alleen door het Evangelie van

CHRISTUS geregivaardigd wordt. Alzoo behoorde

jdan de wet van mozes noch tot den aanvang,

noch tot het midden , noch tot het einde der legt*

vagrdiging. Eindelijk wordt er eene leer gevor-

derd , die niet verdoemt , maar regtvaardigt en

zalig maakt. En deze leer is het Evangelie, welke

te gelijk boetvaardigheid en vergeving van zonde

predikt.

Tegen deze achttien ftellingen gaf luther in

het

(*) Pojitiones inter fratres fparfts. Men vindt deze

Hellingen ook in het Hoogdultsch in arnolds Kirchciji

und Ketzer Eijïorie T. II. L. XVI. C. 25. p. Si|,
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het Jaar 1538 en in de beide volgenden zes twist- na C. G.

redenen uit (*). In de eerde ontwikkelde luther .T"^'"'=52.

het denkbeeld van boete; het fluit deels in zich be-

rouw van , en fchrik tegen de zonde , deels een

voornemen , om het leven te beteren. Het eerfte

ftelt hij, dat alleen uit kracht van de wet gewerkt

wordt, het andere alleen uit het Evangelie. In de

tweede (lelt hij, dat de wet wel ter regtvaardiging

van den mensch onnoodig en onnut zij, maar dat

zij daarom niet behoeft afgefchaft te worden; veel

meer behoort dezelve met ernst voorgedragen te

worden , ten einde de mensch uit dezelve zijne on-

geregtigheid en verdoemenis leere kennen, en daar

door voor God verootmoedigd worde. Hoe noodig

den Christen de wet zij , bewijst hij in de derde

twistrede daaruit, dat deszelfs geheele leven, naar

de vermaning van christus , eere eeuwige boete

zijn moet. Hij denkt , dat zelfs het Onze Vader

ttn ftuk der boete zij, waarin veel van de wet

voorkomt, en dat christus, in het Evangelie door

ftrafFen en bedreigingen de kracht der wet heeft

doen gevoelen. In de vierde twistrede wordt ge-

leerd , dat de wet daarom niet behoeft opgeheven te

svorden, wijl zij niets ter regt\'aardiging toebrengt;

daar zij toch integendeel veeleer de betrachting der

wet bevordert. Op de regtvaardiging volgen de

goede werken van zelven, zonder hulp en dwang

der wet. In de vijfde twistrede wordt bewezen

,

dat

(*) Deze Disputationes worden in het latijn en \\oo%-

éuitsch gevonden ia luthers werken; edir, rnemb.'üil.

T4
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«a C. G dat ook de geregtvaardigden , zoo lang zij leven ,

Jaar1552. onder de wet ftaan , en dat uit dien hoofde de leei
toe 1700

, 1 -.

^^ aangaande dezelve dies te noodiger in de kerk is.

En eindelijk wordt in de laailte twistrede bewezen,

dat alle Goddelijke en menfchelijke orde , alle zede-

lijkheid en de godsdieusr zelf ophouden zoude, wan-

neer de wet onderdrukt moest worden (*;.

Geliik het in menigvuldige twisten van vroeger

'en later tijd het gevai is geweest , 200 was het ook

in dezen twist tusfchen luther en agricola.

Beiden dreven zij hunne gevoelens te hoog ; en hun

verfchil liep grooiendeels uit op woordenfirijd. En

naar het den geleerden nitzsch (f) toefcheen , was

AGRICOLA door LUTHfcR niet wel gevar en begre-

pen. AGRICOLA hadde, gelijk nitzsch meende,

het onderfcheid lusfchen eene politifche godsdienst-

inrigting , gelijk de Joodfc'.e was , en eene zedelijke

of christelijke in den grond wel getroffen. Hij wil-

de dus ook eene geheei zt'.'elijke L'odsclien.Ntleer voor-

gefield hebben , welke de menfchen niet uit vrees

voor Goddelijke UrafFen , maar uit ware hoogfchat-

ting der Goddelijke genade, leiden k^nde, zoo wel

ter bevordering van hartelijk leedwezen over, en af-?

keer van de zonden, als ter inboezeming van hoop

op vergeving, en ter beoefening van Gode gevallige

deugd. Deze leer vond hij in het Evangelie ; en

wanneer hij het gebruik der wet afkeurde, zoo hadr

(*) Zie scHRöCKHS a. w. IV. bl. 53'-"33.

Cf) In zijne Prohifwnes II. de Antinomimio tohannisj

AüKicoL/::; Viterdh. 1704.
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de hij het oog alleen op de Moza'ifche, De leer na C. G,

trouwens van tesus Christus was eene volkomene 1^^'''552.
•' cot 1700,

gucisdienstleer , en derhalve voor het zedelijk onder- „, ,

wijs ter betrachting van deugd "Ook volkomen toe-

reikend. NiTZSCH wilde wel gelooven , dat agri-

COLA zich van djt alles geene heldere denkbeelden

gevormd had, maar hij hadde er toch een donker

begrip van gehad. En in die opzigt ware hij lu-

THER verre vooruit geweest, die van de boete niet

in alles volkomen juiste denkbeelden gekoesterd, en

het onderfcheid tusfchen de wet en het Evangelie

niet zoo naauwkeurig bepaald had, als hadde moe-

ten gefchieden. In fommige opzigten hadde even-

wel LUTHER getoond, dat hij in den grond der

zake van aoricola weinig verfchilde ; maar de

drift, welke hem bij het éénmaal opgevatte denk-

beeld, dat hij van hen verfchilde, had in werking

gebragt, deed hem telkens weder buiten de grenzen

(lappen, welke hij zeker beter onder het oog zoude

hebben gehouden, ware hij bedaard geweest. Zoo

ziet men , dat verfchillen , met ijver aan wederzij-

den gevoerd, nooit de zaak volkomen beflisfen kun-

nen in het oordeel van hen , die er getuigen van zijn ,

alleen uit hoofde van vooringenomenheid en partij-

zucht; maar dat de naneef alleen, met bezadigde

zinnen , alles wikkende , veelal aan beide partijen

deels gelijk moet geven , deels ongelijk , en zoo

iangs den weg van een koelbloedig onderzoek de

waarheid vindt, welke niemand der vaderen vond.

Het vooroordeel verblindde de aanhangers van lu-

JHER. Allen verwierpen agricola's gevoelens als

T 5 dwa-
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na C. G dwalingen. Velen wederlegden dezelven openlijk ;

Jaari552
Qjj^jgj. (jezen maakten zich meest vermaard kaspar.

tot 1700
^ GUTTEL , Predikant te Eisleben , michael coe-

LIUS , PETRUS PALLADIUS , JOACHIM MÖERLINUS

en jOHANNES wiGANDus. Deze laatfte heeft wel

inzonderheid in dezen eenen grooten naam verwor-

ven (*). Onder de aanhangers van agricola is

wel de voornaamfle geweest jakob schenck, die

als Superintendent te Freyburg in Meisfen^ om de-

ze reden, ten jare 1538 is afgezet, en na zijne ge-

voelens herroepen te hebben, te Leipzig Hoogleer-

aar in de Godgeleerdheid werd , maar toen weder

op nieuw onder verdenking gevallen zijnde, ander-

maal zijnen post verloren heeft, en eindelijk uit het

land werd gebannen. Twee fchriften zien van hem

liet licht , eene Poftille en eene Twistrede , waarin

hij zijne ftellingen heeft trachten te bewijzen.

Ook AGRICOLA heeft ten jare 1540 zijne gevoe-

lens herroepen. De denkbeelden, welke hij, ten

aanzien van het betwiste leerpunt , koesterde , wa-

ren, naar het fchijnt, niet zoo uitgewikkeld voor

zijnen geest, dat hij van derzelver gegrondheid ge-

noegzaam overtuigd was. Hij deed ten minde van

zijne gevoelens afftand. Trouwens het kan zijn,

dat hij in een gefprek, ten gemelden jare met lü-

THER gehouden, meer voor deszelfs gezag en acht-

baarheid zwichtte, dan wel voor de bewijsredenen,

door

(*) Hij gaf twee gefchriften uit; Collatio de tribm

nrgnmentis antinomicis , Jen. 1570,- en Collatio de an»

tinomia veten & nova. Jen, iS'ii.
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door hem bijgebragt , ter verdediging van zijne be na C. G.

grippen (). agricola herriep zijne gevoelens J^^'^jSS»*

fchriftelijk te Berlijn , werwaarts hij nu tot hofpredi- ,..

ker van den Keurvorst van Brandenburg beroepen

was. Hij verklaarde in dit zijn gefchrift , dat de

wet allendeels eerst geleerd behoorde te worden

;

maar wanneer de mensch uit dezelve aan zich zei-

ven ontdekt, en zijn geweten ontrust, of metfchrik

ware vervuld geworden, als dan eerst het Evangelie

moest troosten. Tevens bad hij allen om vergiffe-

iiis , die door zijne te voren aan den dag gelegde

meeningen geërgerd waren.

Deze twist met agricola had op de Scholastie-

ke Godgeleerdheid, die allengs van onderen op we-

der zocht in te kruipen , eenen bijzonderen invloed.

Want nu begon men het gebruik der wet te ver-

deelen in een' ufus politicus
,

(ik kan hier niet wel

andere, dan de latijnfche woorden bezigen) paeda-

gogicus en didacticus of normativus. De ufus pO'

Jiticus beftond in de betrachting der natuurwet ; op

denzelven moesten alle pligten van het maatfchap-

pelijke leven rusten. De ufus paedagogicus bevor-

derde in de bekeering de aanneming en toeëigening

van Christus; en de ufus didacticus mankte bij de

£eloovigen het gebruik der wet uit na de bekeering (f),

AGRI-

(*) jABLONSKi oordeelt in zijne Infiitut. hift. christ.T,

ïl. p. 144. dus over agricola te ftreng, wanneer hij

hem noemt virum de re Euaiigelicorum non mak tneri-

iiitn , fed ingenii pertinach ftbiqiie plus itisto fidentis.

(t) Vergelijk baümgartens Cefcliichte der Religmu'

par-
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na C. G. AGRICOLA was het, die op last van Keizer ka»

£"1700 ^^^^ ^^" vijfden^ in het jaar 1548, nevens julius

-^ PFLUG en MiCHAEL HELDING, anders genoemd si-

Twist DONiüS , beiden Roomschkatholieke Godgeleerden

,

onver-
^^ opfteller was van het vermaarde geHchrift Interim

fchillige (of Intusfchen) dus genoemd , om dat die Monarch
zaken in hetzelve den Proteftanten wilde opdringen , als een
den gods o '

diensr, middel , om de godsdienstverfchillen te doen zwij-

gen , tot dat daaromtrent door eene algemeene kerk-

vergadering uitfpraak zoude gedaan zijn. Dit ge-

fchrift , hebben wij voorheen gezien ,
gaf aanleiding

tot hevige twisten. Niet alleen misviel hetzelve aan

de Roomschgezinden en aan de meeste Proteftan»

ten; maar onder deze laatften werd het eene bron

van hoog bruifchende verdeeldheden , die naauwe-

lijks te (toppen was. De gefchiedenis van die ver-

deeldheden is reeds voorheen te boek gedagen (*);

hier moeten derzelver bijzonderheden nader gemeld

worden. In dit gefchrift Interim waren eenige onver"

fchillige zaken voorgefchreven , waarin de Keizer

begeerde , dat de onderfcheidene godsdienstpartijen

voor als nog overeenkomen, en zich zouden laten

vinden. Dit gelukte niet. De Roomfchen waren

er geheel afkeerig van. En wat de Proteftanten be-

treft, dezen waren te dien opzigte verdeeld. Som-

migen, overhellende tot zachtheid en gematigdheid,

wilden zich te dezen aanzien gaarn fchikken , te

meer,

partheyen; bl. 1153-1157. en schröckhs a. w. IV. bl»

534-540-

(*) Zie XXIII c'. bl. I39-I43»



GESCHIEDENIS. 301

meer, daar zij anders vreesden, zich de geweldigfle nn C. G.

uitwerk felen van 's Keizers ongenoegen te zullen op J^^'"^552.
tot 1700,

den hals laden. Aan het hoofd van dezen flond
_

MELANCHTHON. Maar de overigen fielden zich

hier allergevveldigst tegen, nergens minder van wil.

lende hooren. Alzoo ontflonden de verfchillen

,

welke de Adiaphoristifche genoemd werden , naar een

Grieksch woord ( * ) , dat onverfchilUg beteekent.

Er werden verfcheidene biieenkomllen gehouden,

waarin men hier over handelde. Onder dezelven is

wel het meest vermaard geweest die van Leipzig»

In deze bijeenkomst werd , door melanchthon ,

EBER , BUGENHAGEN, MAIOR , PFEFFENGER , Ont-

worpen een formulier, waaraan de toenmalige Keur-

vorst van Sakfen maurits zulk een gezag gaf, dat

hetzelve als een regel, waarnaar alle zijne onderda-

nen zich gedragen moesten, wierd voorgefchreven.

De hoofdinhoud kwam hierop neder , dat , indien

maar de zuiverheid der leer behouden bleef, men in

de kerkplegtigheden en in andere onverfchillige dingen

behoorde toetegeven, en daarover onderling niet te

twisten. Dit formulier kreeg alzoo den naam van het

Leipziger Interim^ en opende den weg tot hoog

klimmende oneenigheden , die de ganfche kerk met

vrees vervulden voor gevolgen , die het geheele werk

der hervorming, met zulken voorfpoed voortgezet,

weder konden verijdelen. De meeste Lutherfchen

vonden in ézi Interim wan Leipzig, onder. den naam

van onverfchillige zaken , inzonderheid vele plegtighe-

den,

(*) ASiflccpöför.
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aa C. G. den , herkomftig uit het ongeiïjmdfle bijgeloof
;j

J^^'''552. piegtigheden, die vosdfel gaven aan den invvendis:eit
tot i;oo. -

° *

^ rrek der menfchen, om in het uiterlijke verdienden

te zoeken, welke zij voor God in rekening konden

brengen, plegtigheden , die in het naauvvfte verband

ftonden met leerftukken, waarvan de Proteflanten

eenen afkeer moesten hebben , en die alleen in de

Roomfche kerk , wegens gebrek aan licht, of uit

vooroordeel, omhelsd konden worden. Zoo dach-

ten er alle Lutherfchen over, die getrouw wensch-

ten te blijven aan de welberedeneerde gevoelens van

hunnen eerfien voorganger, den onflerfelijken lu-

THER. Deze, meenden zij, dat, wanneer hij nog

op aarde geleefd had , gelijk hij nu in den hemel

onder de meer verlichte zaligen leefde, gewisfelijk

eenen toomigen blik op zijnen broeder melanch-

THON zoude geflagen hebben , die koelbloedig ge-

noeg was, om in den Godsdienst van menfchen,

welke voor den hemel werden opgevoed , zulke za-

ken als onverfchillig in zijn oog toetelaten. Buiten

kijf goot de menschlievende imelanchthon , met

eene te milde of ruimfchotige hand , gelijk men

fpreekt, wat te veel water in den wijn. Maar men

ziet hier weder, het gene zoo dikwerf is gezien en

aangemerkt, dat, waren *s grooten mans verftande-

lijke vermogens in luthers geest , en de inborst

van dezen in melanchthons hart geweest, het

geheele Pfoteftantisme eenen anderen gang zoude

genomen hebben, luthers hart bruischte gewel-

dig; maar dat van melanchthon was vlak gelijk

eene effene zee. Beider harten hadden tot één barf

ge'
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gefmolren moeten xijn ; dan zouden deszelfs bewe- na C. G.

gingen zachtelijk beroerde kabbelingen zijn geweest, I^anssa.

die aan de hervorming eene beftendig voortdurende .___«.

werking hadden kunnen geven , waardoor al het

goede, dat men zich had voorgemeld, veel beter

zoude zijn bevorderd geworden. Maar wat willen

Wij menfchen oordeelen? Gods beftuur loopt veel

hooger dan onze menfchelijke inzigten zijn , die

,

hoe helder ook , naar zij ons voorkomen , evenwel

flaauwe fchemeringen zijn, waardoor wij dikwerf

verhinderd worden, het ware van het valfche te

fcheiden.

Het weifelen van melanchthon was onverdra-

gelijk in het oog der echte Lutheranen , aan welker

fpits MATTHiAS FLACius fiiond. Dcze geleerde

man gaf ten Jare 1549, 1550 en 1551 in het licht

zijne menigvuldige , op elkilêr flaêg volgende , fchrif-

ten, waarin hii aan het publiek heeft medegedeeld

alle met mogelijkheid te maken aanmerkingen op

het Leipziger Interim , alles wederleggende , wat

in hetzelve zijns oordeels met het Proteftantisme

volftrekt niet begaanbaar was. Deze gefchriften

waren deels in het Hoogduitsch , deels in het La-

tijn r*), en opgevuld met vrij hevige verwijtingen

van

(*) De hoogduitfche gefchriften waren; Leipziger Iri'

terim mit fcholien erlautert ; — Schrift wieder ein recht

epicmisch hitch , darin das Leipzigifche interim verthei'

diget wirt , fich zu huten vor den verfdlfchen der

wahren religion , niizlich zu lefen; — Erklarung der

fdiaendlichen fünde der ienigen , fo durck das concili-

uta.
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na C. G van trouweloozen afval , den zoodanigen gedam ^

Jaaii552.
^jje ^q^ „^g j^^g ^jg grondzuilen van de regtzinnicr-

tOt 1700. ,.,,,, .

e> b

,
heid der kerke waren aangezien. Aan de zijde vain

FLACius (tonden tegen melanchthon en deszelfs

aanhang nicolaus gallus , een Godgeleerde te

Maagdenburg , van wien men ook verfcheidene

hiertoe betrekkelijke fchriften heeft (.*) , nigolaus

AMS-*

»;//, interim und adiaphora von christo zti detn An-'

tichrisi fallen ; — Klaerliche boweifung , dasf alle die ,

wekke die fchriften wieder das interim feil zu haberi

vnd zu lefcn , verbieten ; item die zu diefer zeit dié

Magdeburger verfolgen, Christum vcrfolgen; — Bericht

\'on etlichen artickelen der Christlichen lehre weder die

adiaphoristen , en nog veel meer andere diergelijke

fehriften. In het latijn waren meer dan tien fchriften,

hiertoe betrekkelijk, door flacius verzameld, die voor

een gedeelte eerst elk afzonderlijk zijn uitgekomen, en

daarna allen zamen in één' band het licht zagen tenf

jare 1550, onder den titel van; Omnia latina fcripta

M. FLACCii Ill^rici .,
hactenus fparftm contra adiapho-

risticas fraudes & erreres edita , & quadam , priui

tion excufa.

(*) Deze fchriften zijn; Disputatio de adiaphoris S?

inutatione prisfentis Jlatus pie conflitutarum eeclefia*

rum ; — Erklaerung und confens vicler christlichen kir-

chen der Angspurgifchen confesfion aitf die neue ver-

faelfchung der lehre vom freyen willen , die aus dem In-

terim von etlichen noch gefuhret und vertheidiget \vird\-^

Erklaerung der religionsjireite zu nothdnrftigen unter-

richt der kirchen und ableinung falfchcr calmnnien wie-

der die verfaelfcher der wakren augspurgifeken conjesfion

ea meer anderen.
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AAiSEiORPF (*). Dezen waren wel de voornaamfte aa C. Gi

Riedeftanders van flacius; bij welke zich evenwel l^^nssa;
cot Ï7OJ;

ook nog gevoegd hadden eenige andere mannen van ,

naam, als joachim westphalus en johan hoek,

anders genoemd .ïipin as, enz. Beide deze geleurde

hebben zeer vele grootere en kleine gefchrifcen , hier

toe betrekkelijk, uitgegeven.

Op al het onaangename, dat melanchthon ïn

die fchier ontelbare fchriften lezen moest , ware het

hem onmogelijk zoo te antwoorden , als wanneer

hij flechts tegen éénen wederflrever zich te verde-

digen, en één gefchrifc te wederleggen gehad hadde;

Raadzaam vond het derhalve de verflandige man

,

om geen één van alle die fchriften op eene ordelijke

wijze, ftlik voor ftuk , te ontzenuwen, maar vour

de geheele Protedantfche kerk zijne rondborftige

verklaring afteleggen omtrent de zaak, die in ver-

fchil was. Dit deed hij eenvoudiglijk in eene voor-

rede voor zeker door hem uitgegeven werk over ds

hoctvaardigheid (f); welke voorrede bijzonderlijk

tegen flacius gerigt was. Hij verklaarde , dat al

wat (i&ZQ. tegen hem gefchreven had, openbare las-

ter was; als hadde hij niets anders in den zin ,

dan om de leer té veranderen, en kerkplegtighederi

te

(*) Ook veelvuldij zijn de fchriften van dezen ams-

t>ORFF ; als Dasf ietzund die rechte zeit fey , Christuni

und fein werk zu bekennen , und nuf keine andere zit

warten /ey ,• - Eiliche fprucke ^ dasf man den adiaphorii-

ten nicht tranen noch glauben foll , en meer anderen.'

(f) Repetita doctrina de pariittniia,

lifiRV. V. V
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na C. G te herfTelien , die reeds afgefchaft , en met eenen

Jaari553. seinen godsdienst niet overeenkomftig waren, me-
to; 1700.

^ °

. LANCHTHON Verklaarde, dat hij ten aanzien van de

geheeie godsdienstleer geene andere gevoelens voed-

de, dan die hij had ontwikkeld in zijne bekende

Loei the^logici ^ en dat, wat de kerkplegtigheden

aanging , hij geraden hadde niets anders aan de

hand te houden , dan hetwelk geene de minfle in-

breuk op den godsdienst des hanen had , en het

gene eii^enlijk gezegd niet Vi^aardig was, dat men er

eenig gewigt aan hing. bugenhagen , pfeffin-

©ER en anderen, die der partij van melanchthon

waren toegedaan, beijverden zich in onderfcheidene

fchriften zoo veel te meer, om de fchriften van

FLACius te wederleggen. Inzonderheid gordden zich

hiertoe aan eenige geleerden te Wittenberg , die,

ongeveer het jaar 1550 , ter verdediging van me-

lanchthon, een allerfcherpst gefchrift tegen fla-

€ius uitgaven (). in hetzelve werd deze heet-

hoo^

(*) A:l toties cru» fasfidio £? nattfea repetitas vim-

ïentisjimas & fa/fisfimas crminationes flacii vera ;r-

fponfio, decerpta fumjv.atim ex tota rerum gestarum his"

toria, qua &' veritai catifce totius atque innocentia ec
elcfiarum in hts terris ö* praceptorum demonftratur (2?

cstenditur vanitas
^ futilifas, viiiilentia ac malitia fla-

cii, nt , hac cognita ^ pii cogitent tandem de remediU ad
hibcndis cccle/i.e, fiiriojis isfius, prof11gi clamortbm fine

modo (2f fine laceratc-e , ut finis tandem imponatur cor^

tentionibus , fcripta epistoUs forma a fcholastiüis acade*

mia Vi'.emhergenjis,
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hoofdige Theologant doorgehaald^ op eene fchampcre n c. Ö;

wijze, als een heimelijke vijand van de Augsburg- Ia!""i55i:

fche belijdenis , en als een verborgen handhaver van '
_

*

het Roomfche l<atholicisme. Heet hoofJig noem ik

FLACiL'S. Dit was hij, bij alle zijne geleerdlieid,

waardoor hij zich de uitmunrendfte verdienften heefc

verworvon. Als zoodanig zullen wij hem vervol-

gens nog nader leeren kennen. Uit de gefchi^dt^nis

van dezen twist on? dekt men trouwens aan bti-)e

zijden menfchelijke zwakheden. Was flacius te

driftig en te (Irijizuchtig; melanchthon was te

koud en te bedaard. Niets ging hem meer ter har-

te dan vrede en llilte. Zelfs zijn vriend kalvijm

kori de groote toegevendheid, welke hij omtrent an-

ders gezinden , omtrent de Roomfchen , te dezen

aanzien , in acht nam , niet wel duiden. Hij liet

niet na, hem die met vriendelijke fcherpheid te ver-

wij'en. En kalvijn had geen ongelijk, mklanch-

THON was indedaad te zacht; en dit bragt den zoo

braven als doorgeleerden en doorfchranderen man

,

ftaande dezen twist, in verlegenheid. Hij zag zich

in de engte gekneld tusfchen zijne eigene overrui-

gingen j en den wil van zijnen landheer maurits^

en de bevelen van den dreigenden Keizer, flacius

met alle zijne drift en ftrijdzucht deed wel, dat hij,

voor de gevolgen bevreesd, waakte tegen eene ver-

zwagering met de Roomfche kerk , waaromtrent

MKLANCHTHON onverfchiiljg fcheen. Ware fla-

cius maar gematigder, meer vredelievend en kloek-

«innig geweest!

Deze twist werd eindelijk geheel gezust door dert Twisf

V 2 gods-



3oS KERKELIJKE
na C. G
JapTi552.

'tot i;oo

over de

rioodza-

kelik-

heid der

goede

werken.

godsdienstvrede van het ja^r 1555. Iii de gemoe^

deren evenwel bleef eene onderlinge wederwilligbeid

werken. Men vertrouwde eikanderen niet. De Me-

lanchthonianen v^^erden fteeds van de ernllige Lu-

theranen als met looden fchoenen nagegaan, en met

argwaan en achterdocht gadegeflagen. Het gering-

fle zelfs gaf aanleiding tot harrewarrerijen ; en ftraks

ftond alles weder , gelijk voorheen , in vuur en

vlam. Door dezen weg altoos ontfliond de hoog-

gaande twist over de noodzakelijkheid der goede

werken tusfchen georg maior en nikolaus ams-

DORFF, van welken voorheen (*) reeds melding is

gemaakt, en hier nog eenige nadere bijzonderheden

dienen geboekt te werden. Na dat beide genoemds

geleerden met eikanderen hierover fterk getwist had-

den, mengden zich in denzelven ook eenige ande-

ren, bijzonderlijk de beide meer genoemde (Irenge

Lutheranen flacius en gallus, maior namelijk

had ten jare 1553 in het licht gegeven eene leer-

rede over de bekeering van paulus , waarin be-

toogd werd , dat de goede werken ter zaligheid

,

maar niet om de zaligheid te verdienen , noodig

waren (f). De leerftelling van maior, wat meer

ontwikkeld, kwam hierop neder. „De goede wer-

ken zijn noodzakelijk ter zaligheid ; niemand kan

zonder de goede werken zalig worden, al is het,

das

C) D. XXIII. bl. 143-145.

(t) Servion van Pauli bekehrung , dasf gute •Mvrck*

znr fc'.igheit ^ aher nicht zum rerdienst der fdigheit
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dat zi) niets ver'^ienff-elijks hebben , waardoor wij im G. C.

der zaliffheid waardiff worden." Deze leer werd van r'^r^'^52.

MAiOR met zulk een vuur verdedigd, dat hij zich

niet ontzag , tegen eljjen anders denkenden , al mogt

hij ook een Engel uit den hemel zijn , de vervloe-

king uiitefpreken. Nu was alles in beweging. Door

raad en toedoen van flacius en gallus gaven

dadelijk , ten evengenoemde jare , de predikanten

van Luhek , Hamburg , Lunenhurg en Maagden*

hurg hun oordeel in het licht over dezen twist ,

ten nadeele van major. ( * ). Hetzelfde deden de

Mamfelders (f), major trachtte duidelijk aante-

toonen, dat men hem geheel verkeerd begrepen had,

als willende hij aan de goede werken geene andere

noodzakelijkheid toegekend hebben , dan voor zoo

verre zij vruchten van het geloof zijn Hij ver-

klaarde zijn gevoelen dier wijze , dat de goede

werken niet noodzakelijk waren , om dat zij ter ver-

krijging der eeuwige zaligheid van kracht waren

,

raaar om dat het ware geloof moet levend zijn , en

het leven des geloofs aliernatuurlijkst goede werken

moet voortbrengen als vruchten der gerechtigheid C§).

Maar

^*) Sententia inini%troruni ciiristi in ccclefiis LuhrU

tenft f Hamhurgenfi eet. de corrupteüs doctriuie iiistifïca-

tioniSt quibus D. georgius major asferit , bona opera

ad falutem esfe necesfaria.

(f) Bcdencken, dasf dieje lehrcn ,
gute wercke find

noetkig zur feligheit , nicht ntitz , voth noch wahr

fe^i.

CS) Hij gaf ten dien einde in het licht zijne Be^

V "X L:cn-
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pi r. G. Miar alle betuigingen en verklaringen van majoH.
^^^•55

• waren te vergeefs. Het vooroordeel ftak met ver^
fpt 1700,

^

,n dubbel Ie woede het hoofd tegen hem op. Er kwa-

men verfcheidene fchriften in het licht , waarin hij

geweldiglijk werd aangerand , als ware hij een hal-?

,

ftarrig verdediger van ééne der groflte dwahngen,

die tegcMi de heilige fchrift en de Augsburgfche be-

lijdenis inliepen. Hij leed zulk een verregaand on^

gelijk biizonderlijk van de Godgeleerden in Neder-

fakfen, die hem ten jare 15Ó1 zeer hard aanvielen

met de uitgave van een gefciirift, vervaardigd door

joachim morlinus (*}. Dus werd de oorlog, als

het ware, met vernieuwde drift hervat, georg major.

verdedigde zich andermaal in de voorrede voor zijne

Lee redenen over de gewone zondags - en feesttek-

flen. JNDRLINUS wederlegde weder dezelve (f), aan

Ijijiie zijde hebbende wolfgang waldner (§), en

IIIE-

^acnntenis von dem artrekel der iustification , da'i Ut von

^er lehre , dasf der inensch allein diirch glaitben ohn aik

verdienst , um des Herrn christi willen , vergebung der

funden habe , und fur Gott gerecht und crbe ewiger fe-

ligheit fey , wid von guten wercke , welcke dan sva \rnch-

tigen glaubcn ah fruchte der gerechtigkeit folgen folh n.

(*) Erklaerung aus Gottes wort, und knrtzer beric'it

der herren theologen , welcke fte der erbaren facch-

fifchen jlacdte gcfanden zu Luneburg in Julio dUJcs

01 iahrs gehalten fnrnemlich auf drey artickel gelhun,

haben.

(f) In ziju gefchrift IFi^der d. maiors vorrede ; 1562.

(5) Deze gaf in het jaar 1562 iii het licht Fcrzcich-

fiS; der befcbwerlicken futicten in georg majors verre

de
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BIERONYMUS MENGEL (*) , die zich insgelijks dap- na C. G.

per weerden , om hunnen vijand uit het veld te
Jq^J^q^*

(laan. Ook nu fchoot op nieuw toe de verbitterde

GALLUS , die MAJOR voor erger ketter hield , dan er

zelfs in de gemeenfchup der Roomschgezinden ge-

vonden werd (f). MAJOR allerverdrietigst, en met

reden , over de hardnekkigheid des vooroordeels

,

dat men tegen hem had opgevat , riep hemel en

aarde tot getuige , dat men hem verkeerd verflond

,

en hij geene gevoelens koesterde , ftrijdig; met de

algemeen aangenomene leer der kerke ( § ). Open-

lijk verklaarde hij tevens met alle waarfchiinliike

blijken van opregtheid , dat hij , in den grond der

zake, volftrekt eenftemmigUjk dacht met alle onpar-

tijdige handhavers der Aiisjsburgfche belijdenis. En

meende men, dat de ftelling, „ de goede werken

zijn

de uher die neue postill der fnntageuniigelien ^ darimi

auch grundlich iind mit wahrheit aus feinen felhst ei'

genen biichern crwicfen wird , dasf fie der lehren halben

von D. LUTHER felig niir gar zn weit weichen.

(*) Deze gaf ten zelfden tijde uit Ccnfura d» georgii

WAjoRis prafatione ^ eins falfa doctrina.

(f) In zijne ook ten zelfden tijde in het licht gegevene

riaz^ necesfaria admonitio de cavcridis crasfis &' plnsquam

papisticis erroribns G. majoris ,
qiioruvi hic pli/rimi

,

recitatis ad verbum prolixis eius locis, diferte commori'

jirantur et refutantiir.

(5j Hij gaf ten jare i"''4 in h.n licht zijne tweede

Cor.fenfio de iustlficatione ; en ccn jare 15 7 zijne fVie-

derholing vnd endüche erklaeniug der bekae'rintr.is von

dem arHekel der iu%lifi:atir,n.

V4
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na C. G. zi.in noot^zakeJiik ter zaligheid," dubbelzinnig, en
paris 52 jj3^ verfchil onderhevia: was, daarvan wilde hij zich
tot 1700.

" '

.; ^ in het vervolg dan ook gaarn onthouden. Maar

alle zijne betuigingen, verklaringen en beloften vlo-

gen en verdwenen in de lucht. Partijen gedroegen

zich , als of zij die niet hoorden ; zij floegen er

ten minfle geen geloof aan , heimelijk en openlijk:

er den fpot mede drijvende. Zjj wilden het laat (Ie

woord hebben; men zag duidelijk, dat zij, met

geene redenen van beter onderwijs verder kunnende

komen, hunne fchijnbare flerkre zochten alleen in

de dénftemmige kreet, „ hij is een ketter!" zon-

der kracht van bewijzen aangeheven , en bij herha-

lingen uitgefchreeuwd. johan wigand en wolfi-

GANG WALDNER hadden den boventoon (*). En
]^IARTINus CHEMNITZ, ZOO men zegt, leende zijne

pen , om er het gerucht van te verbreiden ; mar-

TiNus cHEiMNiTz, ccu mau , vau wien men iers

anders zoude verwacht hebben! Maar wij, kunnen

pns geen denkbeeld vormen van die tijden, waarin

eene twistziekte heerschte, zoo befmettend in ha'-e

gevolgen , als hardnekkig in haren aard. De fchran-

derfte mannen vverden er door aangetast, zoo dat

hwn verfland door drift geheel overdwarst, en het

nut, dat zij anders hadden kunnen ftichten , er

aan»

(*) De eerfte gaf ten jare 1568 in hec licht Erinneruvg

yon der ncue biisfe D. georg majoris. waldner gaf

ten zelfden jare in het licht Beiveifung meder majors re-

petition , dasf er mit derfelben noch fchadc thiie in d-T

\irche ^und den artickel von der rechtfertigung verfaelfcki*
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fltanmerkelijk door belemmerd werd. Welk een voor- na C. G,

trefFe]ijk Theologant was flacius ! en ook deze
JoJ^J^

j^*

welfde man, verblind door zijnen overfpannen ijver,

bij een éénmaal vastgezet voornemen , om voor zij-

ne partij nimmer te bukken , hield niet op , major.

tegen te fpreken, blijkens eene, ten jare 1570 uit-

gegevene, fcherpe beoordeeling van liet laatlk ge-

fchrift, onder den titel van tnijn Testament^ door

dien man toen in het licht gezonden. Die beoordee-

ling had den titel Toets van Majors Testament (*),

Met FLACIUS vereenigden zich toen de Godgeleer-

den van Jena^ die een diergelijk gefchrift uitga^

ven (f).

AMSDORFF hebben wij als den voornaamften an-

tagonist van MAJOR leeren kennen. Deze ondertus-

fchen had door zijne verregaande drift alle zijne me-

deftanders even zeer tot flilzvvijgen behooren te

brengen , als major hen door zijne opregte betui-

gingen, dat hij in den grond der zake ééns met

hen was , had zoeken te doen. amsdorff gaf

ten jare 1559 een gefchrift uit , dat alle onpar-

tydigen volkomen overtuigen konde van de valsch-

heid der flelling, welke hij tegen major dreef.

Zelfs de titel verried zijne kwade zaak. Meermalen

had hij in den twist met major zich zoo uitg'>

drukt, dat de goede werken fchadelijk waren ter

zaligheid, major had die ongerijmde en godsdienst-

iooze (lelling wedericgd. Maar amsdorff , die

de^

(*) Cenfura de Testament» Majorii.

(t3 rati Testament Majoris.

V5
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na C. G deze éénmaal ontvallen ftelling , welligt nii trgen be-

Jaari552
^^j. y^^etg^ wilde vasthouden, zocht dezelve te ver-

tot I/OO.
'

,, dedigen in een opzettelijk daartoe ingerigt gefchrifc,

hetwelk dezen titel had; Dat de ftellingy „ de

goede werken zün fchailelijk ter zaligheid ,'* eene

regte , ware , christelijke ftelling is , door den hei'

ligen PAULUS en luther geleerd (*). Zoude men

niet gezegd hebben , dat de drift 's mans verftand

geheel beroerd had? Niemand zijner medelanders

in den twist wilde hem ook hierin toeftemraen ,

zelfs niet to;in hij in dat gefchrift er deze kleur aan

trachtte te geven , dat de goede werken wel op zich

zelven niet fchadelijk waren ter zaligheid , maar dit

werden met betrekking tot het vertrouwen , hetwelk

men er op (lelde.

Schoon aan de zijde van amsdorff de meeste

Theologanten zich bevonden , ontbrak het evenwel

MAjoa niet aan medelanders, die, fchoon hij hun-

re hulp in het verdedigen zijner zaak niet noodig

had , zich nogtans met eere zien en met kracht

hooren lieten. De voornaamfle van dezen was

de eerfte Superintendent te Eifenach^ en naderhand

te Gö//?^ , jusTus MENiüS , die voorheen ook te-

gen MAJOR geijverd had, maar ten jare 1557 zich

bijzonder aankantte tegen flacius, uitgevende een

ge-

(*) Dasf die propofttio , gute "jiercke find zur feligheit

fchaedlich , cine rechte , wahre , christliche propojitio fcy ,

durch die heiligen paüllvm iind lutherum gelehret

und geprediget»
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jierchiift () , waarin bij hem met zwarte verwen .a C. G.

afl'cliilderde als eeiien leueenaar en lasteraar, eii na ^"''552.

01 1700,
dat deze hem geantwoord had Cf) , nog eciiige an- , ,,

dere fchriften, die niet minder fcherp waren (§),

Ook onderfcheidde zich paulus crelius , 11 >og-

laeraar in de Godgeleerdheid te IVittenber^ , die met

jOACHiM MORLiNUS eenigc fchriftc-n gewisleld heeft,

waarvan het laatfte uitkwam ten jare 1570 (**).

Hier mede nam de twist een einde, major gaf. het

fluk op, ziende, dat zijne vijanden, door kwaad-

aardigheid of onkunde tegen hem ingenomen b:ij-

vende , toch voor geene overtuiging vatbaar wa-

ren ctt).

Terwijl de twist tusfchen major en amsdorfp Twist

op het hevigst was , ontn:ond het verfchil met de "^^^ ^'^

Synergisten , waarvan voorheen reeds verflng is ge a\^^Q^^

daan (§§), en hier nog eenige bezonderheden , be-

treffende den gang , dien hetzelve genomen heeft

,

volgen moeten. Het verfchil liep ovtt de medewer-

king

(*) Ferantwortung auf m. FLAcn giftige tind unwahr-

haftige verlcumdung und laesterung.

(t) In een gefcbrift, Dtr alten und neuen lehre j,

MENU.

(§) Als daar waren Kurze befcheidi — Die bittere

wahrkeit.

(**) Propojïtioncs theologie^ , oppoftt^ prajïigiis J. MOR-

LiNi, quibwi d.formare ecclefias (§ fcholai harum regi»-

liU7H conatus est.

0\jCorf wAi.CHU Bib/. Thcol. Se/. II. p <5i 7-624.

i$ijü. XXlll. bl. Hs en 14Ó.
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m C. G. king van 's menfchen wil met de Goddelijke genade»
Jaari55c.

£jg vraag was , of de zoogenoemde nntuurliike
tot :7oo, 3 3 ö

,
mensch na den val nog die krachten had, dat hg

in zijne bekeering zelf handelen, en met den heiligen

geest, te gelijk, werken konde? Die deze vraog

met ja bevestigden , werden Synergisten geheeten

,

met een' naam , waarvan de oorfprong voorheen

verklaard is (*). Het hoofd der Synergisten was

vicTOiiiNUS STRiGELius of STRiGEL , die zich er-

gens (t) over 's menfchen wil verklaarde geheel

overeenkomrtig het gevoelen van melanchthon ,

en ftrijdig met dat van luther , die den zooge-

noemden knechtelijken wil ten fterklle dreef. Aan

MELANCHTHONS Zijde hadden anders vele Theolo-

ganten geftaan , die luther genoegzaam geheel

hierin verlaten hadden, strigel zoude dus wel

hebben gedaan , met elk te dezen aanzien te laten

gevoelen het gene hem het meest met de waarheid

fcheen overeen te komen. Waartoe toch eene na-

dere verklaring? Want nu geraakten de gemoede-

ren in onrust. Men trok partij. De Sakiifche God-

geleerden geboden , deze verklaring te onderteeke-

nen , met bedreiging van ballingfchap aan allen, die

zulks weigerden. Voorwaar een zeer onvoorzigtig-

lijk genomen maatregel. Immers nu werd die ver-

klaring met de grootfte naauwkeurigheid gelezen ,

onderzocht, getoetst, en eindelijk op last van den

Her.

(*) Ter a. p.

(f) Legenda est héec declaratio in schLusselBURGS

Qatal» hisreiic, L. V. p. iïS.
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Hertog van Weimar ^ joiian willem, veroordeeld, ua C. G,

Dadelijk ftond de groote fchaar der meeste Theolo-
^^^^^J^;*"

ganten tegen strigel in de wapenen. Hij zag zich ,.

omringd van tileman iieshusius (*), kikolaus

AMSDORFF (f), JOIIAN WIGAND (§) , cn meer an-

deren. STRiGELS ergfiie vijand onder die allen was

MATTHiAs FLACius , met wicn hij verfcheidene

plegtige redewisfelingen te Weimar heeft gehouden,

waaruit meer andere twisten rezen , als bij voor-

beeld over de oorfpronkelijke zonde, of zij name-

lijk tot de zelfflandigheid en het wezen van den

menscli behoorde, of tot de toevalligheden? fla-

cius was in ééne van die redewisfelingen onbedacht-

zaam genoeg geweest, om zich, op deze hem door

STRIGEL gedane vraag , het antwoord , tot de zelf-

ftandigheid en het wezen l te laten ontvallen. En
het gene hij alzoo in heete drift nu volhield , dac

bleef hij tot zijnen dood toe beweren , een ontelbaar

aantal fchriften uitgevende , waarin hij telkens die

flel-

(*) HEsnusius gaf ten jare 1562 in het licht zijn

bock ; De fervo arhitrio hominis ^ converfionc eius per

Dei gratiam adverfus fijnergia asfertores; als mede zij-

ne Cmfutatio argiimentonim , quibus fijnergista fttum

errorem de liberi arbitrii emortui viribus defendere co-

tiafUur.

(t) AMSDORFF gaf ten jare 1564 in het licht zijn ge-

fchrift; ïVieder die fijnergiavi v. strigelii.

(§) WIGAND gaf ten jare 1572 in het licht zijn ver-

toog ; De libero hominis arbitrio integro , corriipto in

rebus externis, mortuo in rebus fpiritualibus ^ renatQ,
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na C. G. ftelling met nieuwe bewijzen zocht te rtaven , maar
Taan 552 qqj, telkens zijne zaak meer en meer bedierf (*\
tot 170Ü

• ^ -^

y^^.. ... Velen verheren hem uit dien hoofde , ziende zijne

drift en onverzettelijkheid in het verdedigen van eene

ftelling, dij ikn meesten voorkwam als zeer ge-

vaarlijk, daar zij het denkbeeld medebragt, dat God
de uo' zaak van de zonde zij , of het denkbeeld in

zich fl )ot van de twee beginfelen der Manicheën.

De nuergemelde tegenftanders van strighl, bij-

zonder HESHUsms en wigand , vielen flacius

niet alleen af , maar fchreven met eene fcherpe

pen, in gaile gedoopt, tegen hem Cf). Zoo ziet

men , welken rampzaligen invloed de godsdienst-

twisten hebben , wanneer het den genen , die de-

zelven voeren , niet om de waarheid , maar om den

arm-

(*) Libellus iie peccati oiiginalis , ant veteris Adami

eppellatiouibiis & esfcntia , 1.67. — Dewonftrationes

evidentifflnue doctn'na de esfentia imaginis Dei G* dia-

bolt ^ f570. — Oithodoxa confcsfio de originali peccato

,

qua folide respondeiiir calumniis, 157^* — Christliche

bckdv.J'Juis von der erbfi'inde ^ wieder das pelagianifche

tind fopkistifche accidens , i>7i. Men konde er bijvoe"

gen nog een ilouzijn andere, met hetzelfde oogmerk

door hem vcrvnardigde, gefchriften.

(f) Behalve eenige andere hiertoe betrekkelijke fchrif-

ten gnf mesiiusius ten jare l'ji in het licht Defenfii

pi,t fententia augustini ,
quod peccatum originis non fi:

fnbjiantia. wigand gaf onder anderen uit ten jnre 1574;'

fVarnung vor zwey errthümer der neuen Manicheër , dasf

der teufel ein fchaepfer fey menscklicksn wefens und

dasf Gott fey ein fchicpfer der fünden*
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armhartigen roem eener gewaande overwinning te aa C. G,

doen is. De crootlle mannen maken zich hierdoor \^^^^'5^»
°

fOt 17C0.
onbruikbaar voor de belangen der kerke. Wie moet «_—

.

niet met weemoed denken aan den dwazen handel

van FLACiüS , die , hadde hij zich niet door zijne

zucht om verdeeld lieden te (lichten en aantekweeken

laten vervoeren , voor het ganfche theologifche vak

de uitgebreidfte verdienflen verworven , en leslen zoude

hebben gegeven , die nog heden voor ons allerge-

wigtigst en hoogst nuttig zouden geweest zijn. Het

fchijnt wel,dat in die tijden niemand een groot The-

ologant in de fchatting van het algemeen heeft kunnen

zijn , ten zij hij in denkwijze van zijne broederen ver-

fchilde,en dezen met bitterheid hunne gevoelens be-

twistte. Welk een ellendig wanbegrip ! Hoe zijn

dan toch onze tijden verbeterd , daar thans de twist-

zoeker van eenen verftandigen , die door hem is aan-

gevallen, dikwerf geen antwoord krijgt, en het wel-

denkend publiek het oor aan gekijf niet willende lee-

Ben, den eerften laakt, den anderen prijst. Wanneer

ftaai en fleen tegen eikanderen met kracht in

vi'erking komen, ontfpringen er vonken, die, wel

opgevangen , eene verkwikkende warmte ku nnen ge

ven , maar met drift en onbezadigdheid misbruikt

,

cenen feilen brand verwekken , die de grootfte ver-

woestingen aanrigt. En dit laatfte, overgebragt tot

twee met eikanderen ftriidige geleerden, was voor-

hciin doorgaans het geval. Wat heil is er in twist

om regt en eigendom ? wat heil in oorlog ? Alles

wordt aan ftukken gefcheurd , verbroken , verbrij-

2eld, De jongfte tijden hebben ons dit, in de po-

li-
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na C. G litieke wereU, bij ervaring, doen zien , beter, darf

t*ri7oo
^^^^orifche befpiegelingen over het gene in alle de"

onderfcheidene eeuwen gebeurd is, ons dit liebben

kunnen leeren* Theologanten! ook in het gebied,

waarin het beftuur van de Christelijke kerk u vart

God is aanbetrouwd, moet die les ii een' affchriltf

doen hebben van al wat naar ftrijd om waarheid-

zweemt. De waarheid 'zal, wanneer Gij, elk, langs-

onderfcheiden wegen, haar zoekt, U van zelve tegen--

komen; Gij roept dan éénmaal eikanderen met blijd-

fchap toe , „ ik heb haar gevonden !" Gij zult haar

van eikanderen aannemen, en zij zal éénmaal alge-^

meen worden.

Behalve van heshusius en wigand ondervond

FLACius eenen geweldigen wederftand van johan'

HUGO (*) , SIMON MUS/EUS (f) , JAKOB AN-

DRE/E (S), TiMOTHEus KiRCHNER (**) , en meer

anderen. Maar flacius bleef onverzettelijk. Zijiï

moed groeide ftaêg aan , door het aanwinnen van^

medeflanders. Geene waarheid kan zoo verdraaid

of vervalscht worden , of zij krijgt ten tijde vaw

openbaar verfchil verdedigers, die door partijzucht

gedreven , in de nevelen des vooroordeels blijver»

han-

(*) In zijnen Sendbrief an m. flacius von der erb-

fundc , 1574.

(f) In zijne Sententia de peccato origims, qiiod not%

fa fiibjlantia, fed extrnnea cim corruptio tam itixta ina-

teriam, quani fonnaiu , 1572.

(S) In zijn Griindlicher und klarer bericht von der

grhfnnde, 1573.

(.**)In zijn Berichten der erbjuude^ 158 7«'
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hangen, waardoor zi] verbindt pI worden hooger op ,irt
<'^.- G.

te klimmen, en in het heldere licht de dwaling be- ''^f'^!-'^^!,'" tot l^-d,

Deden zich te zien. Onder deze partii/iuchtige bevoer- .

oordeelden raaakte zich eenen bijzoiideren naam cy-

RiACus SPANGENiiERG, bctcr Gefchiedfchfjiver óiia

Godgeleerde. Deze gaf ter verdediging van het ge-

voelen zijnes vriends flacius een aantal fchriften

wit, te menigvuldig, om hier beneden nader gemeld

te worden (). Onder des vond hij zich mede ver-

pligt, eenigen geleerden, die hunne tegenfchrlften in

het licht zonden , antwoord in het openbaar te ge-

ven; als daar waren martinus faber
,
jakob

ANDRE/E , HiHRONYMUS MENCEL, cn de Godge-

leerden van Isleben. Aan zijne zijde Itond ter hulp

CHRiSTOPH iREN^us , die ook vele fchrifrcn uitgaf

ter aaiiprij/.ing van het gevoelen van flacius. Van

minder belang waren de weinige fchriften van wiL^

LEM SARCER , VALENTIJN SCHREIBER , ANTONIUS

OTTo, PAULUS REiNECKER, en anderen, die ook

met alle hunne magt voor dat gevoelen ftreden.

De andersdenkenden noodigden flacius uit tot

een twistgefprek , ten einde langs dezen weg da

zaak beflist mogt worden. Ook hij onttrok zich in

het

(*) Om de inerkwanrdigheid des titels g(i\-o\^ wij

ilechts het volgende op; Antwort auf die erfchrickliché

,

grenliche , zuuor onerhoerte oeffentliche handliivgen ,

tïamit er und etliche andere mehr zur unhilligkcit bt-

fchwaeret werden , als folten fie lehren , der teiifel fej

ein fchoepfer : fchwangere txeiher tragen leibhaftigè

teitfel. 1572.

Herv. V. X
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na C. G het geheel r.iet ; mnar het doel , dat men hief

tori^^o ^^^^ '^^'^' ^^""^ "'^'- getroffen; alle moeite was vruch-

i i i...., i.. teloos. Het eerfte gefprek had plaats te Straats-

burg 'm het jaar 1571 , tiisfchen flacius en jakob

ANDRR^. Een tweede geforek werd gehouden ten

volgenden jure 1572, in het Mansfeldfche kasteel,

tusfchen flacius en mrncel. De eerfte had ne-

vens zich aldaar laENiEUS en reineciver , en de

ander rhodius , fabricius, enz. Een derde ge-

fprek werd gevoerd tusfchen flacius en jakob cü-

LERUS, op het kasteel Lajigenau 'm Si/ezi'é, in het

jaar 1574. Men verhaalt, dat flacius in dit ge-

fprek zijne drift vrij wat hield ingeteiigeld , zelfs

toonde tot dragelijker gevoelens nu over te hellen.

Ook hier mede nam de twist langzamerhand een

einde. Trouwens flacius overleed niet lang daarna

den uden van Lentemaand des jaars 1575 ().

Alzoo bedaarde dan ten laatfte de ftorm , welke

zoo vele verwoestingen had aangeregt, dQch waar-

van men de nafmarten nog eenigen tijd gevoelde.

De vredelievenden van beide partijen Helden in het

jaar 1575 een zeker formulier van eenigheid op ,

waardoor zij de bron van dezen twist voor altijd

te doppen zochten. Maar de ftrenge Flacianen ,

(leeds wanende, dat er vergiftige adders onder het

kruid kropen , voelden zich op liieuw door partij-

zucht gedreven , die de bitterde vervolging roet zich

voerde. Zij ontzegden allen andersdenkenden niet

alhen het genot des heiligen avondmaals , maar

wei-

(*) Conf. WALCHii B/L'l. Th. Sel. II. p. 55'4-<5^7«
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tVeigerden zelfs naii derzelver dooden eene eerlijke ns C. G.

beaTavenis. Sporen van een' te verre gaanden ijver J'''^'^^-*'^ I
. ,

tot 1700^
dezes aanhangs vindt men nog in de gefchiedenis ,.

van het jaar 1585, toen het keizerlijke hof twee

zulke doldrlf[ige predikanten, die het er op fchenen

gezet te hebben , het verfchil andermaal regt te ver-

levendigen , liet in hechtenis brengen , en uit het

land bannen. Dit fchijnt eene krachtige uitwerking

gehad te hebben , ten minde van dien tijd af is de

rust herfteld geweest.

Niet minder leed de welvaart der kerk door het Verfchil

hoog gedreven verfchil met andrkas osiandePv ,
]J'j^[j °J^'

den eerften Lutherfchen Predikant te Neurenberg , over da

in de gemeente van st. laurens , en vervolgens '^^'" '^'^^

° ' '-' regtvaar-

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Koningsbergen, diging.

Deze geleerde man werd befchuldigd van onregtzin-

righeid in de leer der regtvaardiging , v»^elke hij, in

€en twistfchrift (*}, ten jare 1549, geheel verkeerd

verklaard zoude hebben. Toen hier over vrij wat

beweging ontftond , vooral te Koningsbergen , ge-

lastte hem ALBERT, Markgraaf van Brandenburg

in het Hertogdom van Pruisfen^ zijne gevoelens,

te dezen aanzien, nader te ontwikkelen. Dit deed

hij , ten jare 1550 , in een Akademisch twist-

fchrift (f) ; en zijn gevoelen kwam hoofdzakelijk

hierop neder; „ wij worden voor God geregtvaar-

digd , niet met de geregtigheid , van christus

ver-

(*) Ik meene dat de titel van hetzelve is geneest

j

De Lege et Euangelio.

(t) De titel was; De iuflificatione,

X a
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nn C. G verworven , en door het geloof van ons aangenomeff
.Mfiri552

^^ ^j^g toe&erekend , maar door de wezenlüke gereg-

^ ^ tjgheid, welke in Christus woont, ons door het

geloof gefchonken, en werkzaam in onze harten, om
voorttebrengen vruchten der geregtigheid ( * )." Na-

der ontwikkelde hij dit gevoelen in etne Belijdenis

'i>an den eenigen Middelaar jesus Christus en de

regtvaardiging ^ in het hoogduitsch uitgegeven ten

jare 155 1 (f). Meer andere fchriften gaf osiander

in dat en het volgende jaar in het licht , die allen

ftrekken moesten ter flaving van zijne meening.

Maar een heer van tegenfchriften kwam tegen hem

op. Zijn vriend en begunfliger. Hertog albert,

vorderde van de Pruisfifche en andere Duitfche The*

ologanten , dat zij, zoo zij er in ftaat toe dachten

te zijn, het gevoelen wederleggen wilden, ten min-

fte er hun oordeel over mogten inzenden. Hierop

kwamen zeer vele fchriften in, die allen tegen osi-

ander waren ingerigt, als van de Pruisfifche ^

Brandenburgfche , Sakftfche^ Wittenhergfche^ Ham^

hurgfche^ Lunehurgfche Theologanten. Maar ook

(tonden vele Godgeleerden afzonderlijk tegen hem

op, als daar waren joachim morlin, die door den

Her-

(*) Kier voor D. XXII [. bl. 153 l' 7. is 'smans jre»

voelen breedvoeriger voorgedragen, maar hoofdzakelijk

meen ik, dat het zoo is geweest, als het hier boveii

door mij wordt opgegeven.

(t) In net latijn kwam dezelve uit ten jare 1554 on-

der den titel vnn Be nnico Mediatore jesu Christo et

iiijlijkaiione fidei coiifesfio.



GESCHIEDENIS. 325

Hertog opgeroepen was , om het vuur van dm na C G.

twist te bluslchen , maar olie in de vlammen pleng- •^^''^^ss*'

•^ot 1700.
de (*) , de heethoofdige m. flacius , die zoo wel -.

alleen , als gemeenfchappelijk met gallus , ten

minfte zestien üii rifreu over dit onderwerp uitgaf,

't gene ten bewijze ftrekt van het belang, dat het

publiek in zoodanige theologifche verfchillen fl:el-

^^ Cf)? jusTus MENius , die osiANDER , hoe

kwam de man toch op het denkbeeld? uit hoofde

van deszelfs gevoelen, onder de armhartige zoekers

van den fteen der Philofophen rangfchikte (§),
AMSDORF , HERTZBERGER , ALESIUS , ROEÏlNG ,

en ik weet niet, wie al meer.

Vreemd, zeer vreemd was zeker osianders ge-

voelen; te verwonderen vvas het dus in geenen dee«

len , dat hij zoo vele wederzakers tegen zich zag

opfiijgcn , die hem buiten twijfel dan ook met on-

eere zouden hebben doen teruggedeinzen, ware het

niet,

(*) In zijn gefclirift, Fbn der rechtfertigung des glau^

lens griiudlicher , wahrhafter ^ bericht aas Gottes wcrt,

en meer a'idere.

(t) Het fcherplle gefchrift van deze beiden wns

,

Bereiftitjg, dasf o.^i ander. //^// mid Jchret ^ dasf die

Cottheit eben fo in den rechtglaubigen wohne , -fsic in

der menschheid cniiiSTi felhsf , iind dasf weiter darnuf

folge , dasf die christen ebcn alfo vahrc Gotter feyn

ttnd angebetet mi'isfen werden, als der mensch jesus

felbst.

(§) Hij gaf in het licht, Fon dei gerechtigkeit , die

vor Gott geit, wieder die neuc alchimistifche thco'.cgio

ANDR. OSIAaDRI.

X3
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v^ C. G. niet , dat hij hulp hadde gekregen van eenigen , die

Jaari552.
|-,ein agnmoedigden, en in zijne denkbeelden ftevig-

^°' den. Ook dit was vreemd , allervreemdst. Men

ziet hier weder, dat geen gevoelen, hoe ongerijmd

het ook zijn moge , in iemands herfenen op kan

komen , of het vindt , bij de gemeenmaking , (Iraks

voorftanders en verdedigers. Wat moet men alzoQ

van het menfchelijk verftand, van de menfchelijke rede

zeggen ? Koe dwaalziek is zij ! Hoe worflelen de onder-

fcheidene denkbeelden van het geflacht der menfchen

tegen eikanderen ! En hoe gelukkig is derhalve hij

,

die alleen, met volkomene gerustheid , in zoo verre

zijne rede weet te gebruiken , dat hij niets voor ze-

ker houdt, dan het gene ons de eigene uitfpraken

van God als waarheid allerduidelijkst aanwijzer,

^et overige is geen' twist waardig. God heeft naar

zijne wijsheid ons dat niet geopenbaard. Willen

wij er dus op eene wijsgeerige wijze over redeka-

velen, dat wij het dan doen zonder nijd ,- zonder

bitterheid, zonder verkettering en vervolging! In-

dien wij het allernaauwkeurigst dienden te weten

,

zoude God ons hetzelve niet verholen en verborgen

hebben. Onder de medeftanders van osiander wa-

ren, behalve zyn* fchoonzoon joiian funcke, jo-

HAN sciUR , en anderen , reeds voorheen ge-

meld (*). Het onibrr.k ook geenszins aan zulken,

die van raeening waren , dat osianders gevoelen

van weinig gewigt ware, en meer tegen hem over

woorden dan over zaken wierd getwist. Zoo dach-

(*) D. XXIII. bl. J58. I
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ten de PFurtetnbergrche Godgeleerden , en onder de- na C. G.

zen bijzonder johan brent, of brentius (*),
f 'J^J^qq]

die even daarom wel befchuldigd is geworden van —
onregtzinnigheid, maar door löscher in eene op-

zettelijk en daartoe betrekkelijk gefchrift wederlegd is.

Gelijk de eene zeegolf de andere verwekt, ook zoo

gaat het met verfchil of twist. De eene twist geeft

vaak aanleiding tot den anderen. Onder de weder»

ft.inders van osiander bevond zich franciskus

stancarus, Hoogleeraar in de hebreeu^vfche taal

te Koningsbergen , die al ftrijdende in een ander iii-

terfte viel. Namelijk hij beweerde, dat chkistus

Middelaar ware , niet naar zijne Goddelijke , maar

alleen naar zijne menfchelijke natuur, als die toch

in deze betrekking alle de deelen van ziin weik ver-

vullen moest door lijden en fierven. petrus lom-

BARDUs had hetzelfde reeds voorgedragen (fj. Maar

STANCARUS zocht cr door nieuwe bewijzen vaster

klein aan te geven, welanchthon en kalvijn

lie-

(t) BRENTIUS hac de re fuam explicuit fententiam in

epistola , I\]ELA^c^THo^'I data, his verbis; ,, nos quiim

princep:> a nobis fententi?m peteret, mnluimus inftituere

concilir.tionem , quam damnatiune dogmntis, a me recte

nondum inteüecti, aniiiios exulceratos mrgis irritare &
occafionem evomendi novas exfecrationes dare, non quod

multum fperamus , nos ab istis fic adfectis aliquid im*

petraturos, fod ut hac occafione, fi quid inonfri alerot,

manifestius erumperet." Vide walchii Bibl. Thcol, ScL

II. p. 615.

(I) Sentetn. Lib. III. Difl:. XIX. Verg. schröckhj

a. w. iV. b!. Sbó.

X4
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nf! C. G. lieten doorgaans de broeders onderling twisten

,

ij!rï552
vvillende zich niet uitlaten over verdeeldheden, die

löc 17.0 '

. ^ hun voorlavamen de echte leer van de Proteftant-

fche kerk niet regtftreeks te raken. Maar dit ge-

voelen van STANCARUS, hoewel aangefchroefd met

plaatfen uit de heilige fchrift, als i tim. II: 5.

enz. , was evenwel naar hun oordeel zoo gevaar-

lijk, dat zij meenden niet wel te kunnen zwijgen.
4

MELANCHTHON gaf ten jare 1553 in het licht zijn

j^ntwoord over de twisten met stancarus (*).

KALvijN gaf een Antwoord aan de Poolfche hoe-

ders op de vraag, hoe CHRISTUS Middelaar zij?

ter wederlegging van de dwaling van stanca-

rus Cf)< Ook alle de Zurigfche Godgeleerden leg-

den hunnen ijver tegen dit misbegrip aan den

^^% CS)* stancarus vond evenwel eenen begun-

ftiger aan den Sekretaris van sigismund augustus

in Fo'en , andreas frigius modrevius. Deze

geleerde Protedant, die van grotius gehouden is

voor een' der genen, die alles te werk (lelden, om
in de gemeenfchnp der Christenen verdeeldheden

voor te komen , of waar zij ontftaan waren , te hee-

len,

(*) RcfponfiO de controvevfm stancaei.

(f) Rcfponfiim ad fratres Polonos^ quouiodo christus

fit Mediater , ad refiitandum stancari errorem.

(^) EphtoLe il. ad ccclcfias PolonicaSt jesu christi

ptsaiigelium ainplexas, de negotio Stancariano ^ Mc-

diatove Dei «2? honiUmm jesu christo,«« hic feciwdtn}^

humanam naturam > duntaxat ^ an fecimdum utramqu&

Mpdiator fit. Tiguri I5(5i.
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len, gaf ten jare 1562 drie boeken in het li.ht over na C. G.

den Middelaar (). iTv^^oó.
Niet min belangrijk werden de geheel afwijkende . 1 .

begrippen geoordeeld, die door samüfx huber. ge- Verlchil
^ ° '

. niüts. uu
koesterd en verbreid werden. Zijne begrippen wa- ^^^ q^,.

ren hoofdzakelijk dezen. „ God hadde alle men- de ver-

jciszin""
fchen in ciiristüs uitverkoren tot de eeuwige za-

(Qj2alia

ligheid, zonder hun geloof in aanmerking te ne- heid.

men, het zij dan dat zij gelooven zouden, het zij

niet, evenwel zoo dat in dit befluit van God als

het ware verandering konde plaats grijpen , door

het gedrag van hen, die de Goddelijke genade ver-

fmaadden." Hier mede ftonden in het naauwfte

verband alle de overige gevoelens van huber , voor

heen in dit werk reeds opgegeven (f) , inzonder-

heid zijn gevoelen , dat alle menfchen , christenen

en gene christenen, zonder onderfcheid van gods-

dienst , wedergeboren , en om de algemeene verdienfte

van CHRISTUS geregtvaardigd konden worden, ver-

geving van zonden en het eeuwige leven deelachtig

worden. Bijkans een dozijn fchriften gaf hij van

het jaar 1594 tot 1608 in het licht (§). Dadelijk

na

(*) De Mediatore.

(t) D. XXIir. bl. 108, 169.

(5) De voornaamften waren Beflaendige bekaentcnh

D. SAM. nuBERS , ob Qott durch feinen lieben föhn , je-

SUM cnaisTUM, nur allein etlkk wenfg menfchen, 'oder

zumal alle menfchen , in feinen rath und villen , ohne

ausfchlus einiges menfchen , allefamt erwehlct , iind ver^

ordnet habe , ^595' Invicta veritas de facta in christo

piwckstinationc univerfi s^eneris hiimani ad filutem,

^X5
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na C. G na dat hij te Wittemherg^ waar hij Hoogleeraar in

Jaari552 ^^ Godgeleerdheid was, met zijne gevoelens was

^
'

,

' voor den dag getreden , zag hij zich hierdoor in de

grootfte onaangenaamheden gebragt met zijne ambt-

genooten hunnius, lyser en gesner. Dezen ga-

ven ten jare 1594 een gefchrift uit, waarin zij den

ftaat des verfchils tusfchen hen drieën en hübër

bepaalden , en zijne gevoelens wederlegden (*)•

HUNNIUS en LYSER gavcn insgelijks, ell^ afzonder-

lijk, hunne gefchriften regen de wanbegrippen van

HUBiiR in het licht. De eerfte maakte een twist-

fchrift gemeen, waarin hij tegen huber Rreed; de

andere, na dat hij ten jare 1594 van Wittemherg

naar Dresden tot Opperhofprediker beroepen was,

deed verfcheidene fc hrifi en , drie ten minfte in getal,

ten jare 1598 en 1604 tegen hem uitgaan. Ook. de

Theologifche fakulreit te Rostok vereenigde zich met

die van Wittenherg^ in huders gevoelens te be-

ftrij.ien (f) , terwijl een aantal geleerden, allerwege

het hoofd tegen hem opftak, als joiian meelfuh-

RER , Predikant te Onohbach (§) , lukas osian-

DER,

(t) Contvoverfi.e iuter theologos PFitemhergenfe% de re-

gC'.eraUone & electione dilucida explicatio. Ten jare

1595 volgde er Befcheidentliche antwort auf das kurtze

detitfchc in druck amgefprengte bckaenttnis d. sam. hu-

BERS von der ewigen pi\sdeitination , diirch die Theolo-

gifche faciiltact zu IVittemberg.

(f) Facultatii theologiCce Rostockienfis epistola ad theo'

logoi Fitembergenfes de electione ad vitam iVtcrnasn , IS95»

(§) Deze gaf ten jare 1597 ia het licht; The/es Hu-*

beriamsmo oppojita.
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DEii, liiacst Predikant te Tuhingen (), jakob na C. G.

UEiLBiiUNNER, Abt te Behenhaujm en Generaal- J^J"55a.

Superintendent, stefanus gerlach, Hoogteeraar

in de Godgeleerdheid te Tuhingen (f) , philippus

NicoLAi , Predikant te Bamburg (§) , johan for-

STER, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te IVit'

temberg, en anderen (*). Weinig waren huber3

begunftigers. De voornaamHe derzelve was johan

KECK, een man, die onder de geleerden geenen of

ten minde eenen tegenwoordig reeds vergeten naam

gemaakt heeft (ff).

In tijdorde volgt hier de twist over het gezag en Verfchil

het gebruik der wijsgeerte in de Godgeleerdheid.
^^,^^^,5^^^

Sommigen durfden beweren, dat het der menfchelij- der Wijs-

ke rede volftrekt ontbrak aan het vermogen , om geertein

1 » 1 1 d^ Guti-
God te leeren kennen. Anderen daarentegen ver- geleerd-

hieven de kracht der menfchelijke rede , bijzonderlijk heidt

de in de fcholen wel opgeleide en befchaafde rede ,

of de Philofophie , zeer hoog. De dichter van dit

verfchil was daniel hofmann, Hoogleeraar in de

God-

(*) Deze gaf ten zelfden jare in het licht ; Crimdli'

(her bericht aiif ïi. sam. iiubers Laesterfchrift enz.

(f) Deze gaf ten jare i6oo in het licht; Tres diipu-

iationes de electione , Huberianismo oppojitic.

r§) Deze gaf ten jare 1605 in het licht ; Rfsponfum

(ld iiuBERi coufenjionem de univerfali elcctione.

(**)Deze gaf ten jare 1610 in het licht; Trias cott-

troverjiarum Theologicarum

.

(tt) Vnn hem is bekend Einfacltige und Gottes wort

bejiaendige bekaenttnis von Gottes gnademvakl ^ l6io.
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na C. G. Godgeleerdheid te Helmftad ^ die ten jare 1598 in

Jaari552
ee,-,jffe Akademifche flellingen ftaande hield, dat de

tot 1700. ^ ^ t

m philofophie een uitfpruitfel was van de bedorvene

rede, dat zij derhalve vijandfchap droeg tegen God
',

dat zij in Goddelijke zaken een geheel beneveld

inzigt had, en de vruchtbare wortel was van alle

dwalingen en ketteryen. Het gene hem tot het

drijven van deze flellingen aanleiding gaf, wns het

groote misbruik, dat de Godgeleerden zijns tijds,

vooral ook zijne ambtgenooten te Heïmjiad , maak-

ten van de Ariftotelifche wijsgeerte. Dit fir.artte

den geleerden man , en wrong hem zoodanige te

verre gedreyen ftellingen ter penne en ten monde

uit. Straks weergalmde de gehoorzaal der Hooge-

fchool van het gekijf tusfchen hofmann en zijne

ambtgenooten in de philofophifche fakulteit , die

zich verpligt achtten , de beledigde eer van hunne

geliefde wetenfchap te redden, hofmann verwierp

niet alleen het misbruik , maar ook het- wettig ge-

bruik der philofophie. Allerger/eldigst kantten zich

hiertegen de Philofophen aan ; en zij deden zulks

met het grootflie regt. hofimann was in een ui-

terfte gevallen, even gevaarlijk, als dat der genen,

die der philofophie den voorrang toekennen boven

alle opgeklaarde wijsheid, die uit de fchriften der

Goddelijke openbsring oprijst. Daar dus hofmann

door zijne overdrevene flellingen de verontwaardi-

ging der Philofophen had gaande gemaakt , gebood

de vorst , door dezen daartoe opgewekt , hem zijne

gevoelens te herroepen, bij onderteekening van een

hem voorgelegd formulier. En het gene in dezen

no2
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no^ meer tot vernedering van hofmann flrekte , nn C. G.

was, dat de Helmfladfche Pliilofophen het oordeel f'3rt';5a

alVroegen van de Wittemhergfche Godgeleerden, en

dezen, die geen antwoord fchuldig bleven , met

klem en kracht van redenen zijne fiellingen weder-

legden, Intusfchen traden twee verdedigers van

HOFMANN op, die, onderwezen in de fchool van

JAKOB BÖHME , wiens theofophie ons in het vervolg

nader zal bekend worden, met een geruchtwekkend

geweld tegen de Philofophen van dien tijd uitvoe-

ren , en fchoon zij door hun ontfloken ijvcrvuur

alie wijsgeerte verdelgen wilden , evenwel hier en

daar, als bij eenen verrasfenden blikfemflag in de

donkerheid, het licht van waarheid zoo helder lie«

ten flikkeren , dat verftandigen , door geene partij-

zucht gedreven, den middenweg konden onderfchei-

den van de zijdelingfche bijpaden der verfchüheb-

benden. Die twee Myftieke verdedigers van hof-

mann waren johan angelus werdenhagen ,

Hoogleeraar in de regten te Helmflad en vervolgens

te Bremen (), en wenceslaus schilling, die

tegen alle philofophie een' gezworen haat had, en

hare beoefenaars met eene hekelachtige pen (leeds in

verfcheidene fchriften aanranddi (f). Dan deze

laat-

(*) Deze gaf ten jnre 1Ö32 in het licht; Pfyckologia

vcra J. B, T. id est jacobi bühmii, Teuionici; waarin

hij HOFMANN verdedigde.

(t) Deze gaf ten jare 16 16 niet alleen uit; Conpde-

ratio de notitiis, naturalibm vanitatibinque mctaphyfi.

ch oppojitam y maar cok Ecclefia metaphyfica vijitatio,

con-
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«a C. G. laatde vond eenen regt verllandigen Antngohist aaa
jaari552

y^j,Qg martini , Hoogleeraar in de redeneer- eii
tot 1700, •' 5

——_— bovennamurkunde te Wittemherg , die ten jare löii*

een welbearbeid gefchrift uitgaf, dat den titel droeg

van Redefpiegel (*). Dit gefchrift is gefplitst iri

twee deelen. Het eerde behelst een onderzoek, wat

naar hare natuur de menfchelijke rede zij , en in hoe

verre zij gezegd kan worden bedorven te zijn, hoe

groot en hoedanig vermogen zij , aan zich zelve over-

gelaten , hebbe , om , ook in de Godgeleerdheid het

ware van het valfche te onderfcheiden. In het

tweede deel wordt gehandeld over de meer be*

fchaafde en in de fcholen wel opgeleide rede , of

de wijsgeerte , en aangetoond , wat zij is , en welk

voordeel zij der Godgeleerdheid aanbrengt. Dö

plaatfen der heilige fchrift, waarin het gebruik det

menfchelijke rede en wijsgeerte gewraakt fchijnt te

worden, vindt men opzettelijk verklaard en in het

regte licht geplaatst. Dit is het belangrijkst werk,

over deze zaak in verfchil , uitgekomen. Geen Theo*

logant heeft het naderhand durven wagen , de Wijs-

geerte van de Godgeleerdheid te fcheiden. Wel
klaagden velen over het misbruik, dat men van de

wjjs-

toncionibus metapliyjicalibus exquifitisjtmis discutiens pra-

cipuos articulos metaphy/icos ^ ad unguem demonjïrans

,

qiio eiurata impietatis vanitati$que deplorata; metaphyfici

doctores delabantiir ad inetaphyficas fpeculationes ^ niys"

teria coslitus patefacta violentisfime detorqiiendo. Tea
jp.re 1617 gaf hij een dergelijk gefchrift uit.

(*) FernuftfpiegeU
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wijsbegeerte maakte in de Godgeleerdheid (*); maar na C. G,

haar gebruik werd door niemand afgekeurd (f).
Jartri-^sa.

^ ° ^'^ tot 17C0,
Naauwelijks was het vuur van dezen twist als .

van zelf uitgegaan , of er ontftond weder een an- Verfchil

dere , niet min hooggaande , twist , tusfchen twee
^^^^^^^

Predikanten te Dantzig , herman rathmann en derlieili-

TOHANNES coRviNUS. De ecrfte gaf ten iare i<2i S^ ":"^f"t

r ^ 1 • , ,

j j opzK-h
een gefchrift uit , dat den titel droeg van Het gena- ^qWq be-

derijk van jesüs christus, den Koning aller Ko fchouwd,

itingen en Heer aller Heeren, corvinus verklaar-
^jgj-ino-

de op den predikfloel , dat dit werk van zijnen van r:od-

ambtgenoot volkomen kettersch was ; en had wel-
zaüglieii.

dra de (toutheid, om elf vragen, hetzelve betref-

fende, te zenden aan onderfcheidene Univerfiteiten.

De raad van Dantzig nam het oordeel in van de

vermaardfte Theologanten, De meesten wettigden

het afgelegde getuigenis van corvinus. Alleen

GERARD te yena meende er niets in te kunnen vin-

den, dat RATHMANN iu eeue kwade reuk konde

brengen bij verftandigen en onpartijdigen. Ook de

Theo-

(*) M^n hoore onder anderen j. f. reinmann in zij-

ne Einleitting in die hhtoriam literariam antediluvia-

natu; bl. 272. „Voor de Godgeleerdheid," zegt hij,

,, zijn die tijden y^d het ergde geweest , waarin de

Wijsgeerte van de Godgeleerden het meest beoefend

werd. De beste Wijsgeeren zijn de flechtfte Godge-

leerden, en daarentegen de beste Godgeleerden de flecht-

fte Wijsgeeren geweest."

(t) Conf. WALCHii Bibl. Theol. Sel. II. p. 649-652.

in primis bruckeri Hi%t. crit- philof. T. IV. P. I. p.

778. en jöCHERi Philof. htgres. ohex p. 27-29.
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na C G. Theologifche Fakulteit te Rostok liet den man het

j^f"^-'^' volkomenlte reet wedervaren , hem van alle hoe ook
toe lyoo, " '

genoemde ketterfche gevoelens vrij verklarende.

RATHftiANN intusfchcn zocht zich te verdedigen ,

zoo goed hij konde, door het uitgeven van ver-

fcheidene fchrifcen , waarin hij zijne begrippen over

de zaak in twist nader ontwikkelde , en aantetoo-

ren zocht, dat men geheel verkeerd verftond (*),

's Mans begrippen kwamen hier op neder. „ De

heilige fchrift ware, op zich zelve, gelijk aan eenig

ander gefchreven boek , waarin de goddelijke waar-

heden 'geleerd worden. Maar dezelve, als zooda-

nig gebruikt, ware ter bevordering van heilzame en

bovennatuurlijke werkingen niet toereikend. De

kracht, het licht en de werkzaamheid van den Hei-

ligen Geest moest zich met haar als zijn werktuig

verbinden, door hetwelk hij de menfchen verlichtte

en zaligde. Beiden hadden zij derhalve elk zijn eigen

nut, de heilige fchrift, als letter, drong niet door

tot in het hart; dit alleen deed de Geest." Hij

helderde dit zijn gevoelen op met het voorbeeld ;

kan ook de bijl het hout kloven? kan zij dat doen,

indien niet de arbeidsman er zijne kracht aan geve ?

Men ziet hieruit, dat zijn gevoelen eenigermate

overeenkwam met dat van schvvenckfeld en van

de bedorvene Myftieken, wijl hij een allerduidelijkst

on«

(*) De voornaamfle fchriften waren Ahgemthigte ant-

wort j. JOH. coRViNi unchriitUchem fchreiben ; 1621;

Christliche erinnerung^ wcsfen in der frage: uas die

heilige fchrift fey uxd wircke? 1624.
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Otidetfcheid maakte tusfclTen het uitwendige en in- .jn r. fi»

vvendise woord van God. rathmann was ever-
^^'^'^'^2«

°
cot r-o.^

wel geen bedorven Mystiek; dit fchijnt er zoo verre ^ ,..'—

af geweest te zijn , dat hij tusfchen derzelver be-

grippen, welice hij afkeurde, en de gewone denk-

wijze zijner kerk , welke hij niet minder wraakte,

een' middenweg zocht te openen, en daarin voor

allen een voorganger wilde zijn. De gewone denkwijze

van zijne kerk was, dat de heilige fchiifc in zich

zelve, zonder den heiligen geest, reeds eene bo-

vennatuurlijke kracht van werking hadde. Dit be-

grip was den geleerden man te donker, te inge-

wikkeld; het kwam hem verkeerd gewijzigd voor.

Hij meende hetzelve in een duidelijker licht te kun-

nen ftellen. Het gene de kerk te dezen aanzien

leerde, fcheen hem eene nadere werking van den

heiligen geest, die er bij moest komen, min nood-

zakelijk te maken. Om nogtans het uiterfte der

bedorven Mystieken te vermijden, beantwoordde hij

de, in dezen twist geopperde, vraag, of de kracht

van den heiligen geest zich met de heilige fchrift , bij

haar geb'uik, nader vereenigde, dan of hij die kracht

ook zonder hetzelve werkte? Volmondig beantwoordde

hij het eerde met Ja ! en het laarfte met tieen ! En
hierin had hij de grootfle ijveraars voor het Evangelisch

ieerbegrip derLutherfchen , als hunnius en balduinus

opzijne zijde. Ook toonde hij aan, dat luther zelf

van deze zaak geene andere gevoelens had gekcjes-

terd (*), Evenwel dachten de Godgeleerden meest-

al

(•) In M. LUTHERi Zeugnis , j^'/ïï <//V heilige fchrift

Herv. V. Y urJ
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ns C. G al er toen anders over. Op gezag van den Sakjl»

jaariS52 /^^^^ Keurvorst tohan georg, den eerften , werd
tot i-o:.. -^ -' ' '

.. er ten jare 1629 een gefchrifc in het licht gezon-

den (*_), waarin het gevoelen van rathmann met

kracht tegengefproken , en aan de getuigenisfen van

LUTHER en de overige genoemde Godgeleerden eeue

gansch andere verklaring werd gegeven. Htizelve

was vervaardigd door matthias Hoë. Ook de

Theologilche Fakulteiten van Wittemherg^ KoningS'

bergen^ yena en Halherftad meenden ratiimanns

begrippen te moeten wederleggen (f). Dit voet-

fpoor volgden vele bijzondere Godgeleerden , van

welke elk zich om flrijd beijverde , om ter ver-

zwakking van 's mans gevoelen het zijne toetebren-

gen, en in dezen tegen den anderen als om de eer

dingen wilde. Onder dezen mogen voornamelijk

gemeld worden koenraad dieteric. Hoogleeraar

in de wijsgeerte te Giefen (§), theodouus thum-

Mius, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Tu"

bin*

nnd aus welcher kraft (Ie n'ürke , Hus feiticn hiichern col-

ligirt nnd zti fanimengetragen; 1627.

(*) Kichtige Ichre von dev h, fchiift , n'as derfelhe fei-

fter natur twd eigenfchap nach fcy, iind dasf es die haft

und vermogen zii erleuchten , zu hekehren and felig zu

ynachen , •wahrhnftig vor und m dcr,i gebraiich in und

bcy fich hnbe.

(t) De wederlegging van alle deze fakulteiten ver*

fchenen in éénen bundel ten jare 1626.

(5) Hij' gaf ten jare 1623 uit Qiueüionei Thcologica

de verbo Dei.
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hingen (*), johan beum, Hoogleeraar in de God- na C. O.

geleerdheid te Koningsbergen (f), johan jakob '"^'"'f'''^-'

CTxAMER , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te - ,

Dantzig (§) , en georg rost , Hofprediker bij de

Hertogin van Mekklenhurg (**), Schoon ratii-

MANNS gevoelens akoo van de voornanmde Wijs*.

geeren en Godgeleerden gewraakt werden, ftonden

Jiem evenwel dezen en genen ter huipe , van welke

wel de voornaamfte was kaspar movius, Predi-

kant te Kauen in Litthamn^ die verfcheidene hief

toe betrekkelijke gefchriften heeft uitgegeven (ft)»

en

(*} Van dezen kwam ten jnre 1624 in het licht 2?;-^-

Vis con/ideratix) quastionum , an verbi Dei fcripti & prtS'

dicati in converfione hominis aliqua fit cfficacia «2? qualis

illa .^ quo modo ^ ovdine in refpectu r.d fpiritum fanctum

effiidcia hoc in ipfo converfionis actu verbo Bei fcripto^
pvcedicato fit adfcribenda.

( t ) BEHM gaf ten jare 1626 uit Kurtzer vortrah des

hald foigenden ausfuhrlichcn tractats ; en 1 629 Coi/C'

^ium antirathmannianum.

C§) CRA.MER gaf ten jare 1627 uit Clasjicum pmn"

tentiie.

(**) ROST gaf ten jare 1627 in het licht Formula pa-

ciftcatoria , eet.

(tt) Als Kurtze bekaenntnis und fchriftmaefge mei-

'Ming vo;n worte Cottes und desfelben kraft ; 1626- en

Discurfus Theologicus de controverfia nobili quidem^ fed

intempestive mota G? impnidenter fcandalofeque in vul'

gus fparfa , nempc quomodo vcrbo Dei virtus &' ejficacia

ionvcrtendi competat & attribuatur»

Y a
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na C. G en wegens zijne gevoelens te dezen aanzien van

Jas-1552 2jjj^» pQgj j^ afgezet geworden. Behalve movius

. L- hetfc ook MARTiNus STATius, Diaken aan St. Jo-

hannes kerk te Dantzig ^ de gevoelens van rath-

MANN goedgekeurd, doch met zijne ambtgenooten

wegens zijne toegevendheid in dezen volftrekt geen*

twist willen voeren.

Verfchll Met dezen , gelijk ook met den voorgaandca

metfom-
tv^^ist^ hebben wij gezien, dat zich bijzonder hebben

don-en kunnen inlaten de bedorvene Myftieken van dien

myftieken t[jd. Dezen gaven daarenboven toenmaals ook alle

aanleiding aan de Godgeleerden, om tegen hen het

harnas aan te gespen. De voornaamfte hoofden

van dezen aanhang zijn te dien tijde geweest an-

DREAS CRAMER , VALENTIJN WEIGEL en JAKOB

BÖHME. In het algemeen achtten wel de Godge-

leerden die lieden niet waardig opzettelijk wederlegd

te worden , maar ten aanzien van fommige bijzonder-

heden, door dezelven voortgeplant, meenden zij niet

te moeten zwijgen. Hunne begrippen voor het ove-

rige waren fteeds fchier dezelfden, als die men in

alle eeuwen bij dezen aanhang ontdekt had. Ook

met kracht van woorden was er niets tegen ben te

• doen; voor overtuiging waren zij onvatbaar; zij ver-

fmaadden alle de uitfpraken van het gezond ver-

Hand, volgende alleen hun inwendig licht, dat zij

voorgaven door Gods geest in het hart ontfloken

te zijn , en waar voor alle menfchelijke redenering

wijken moest.

Verfchil cramer, Predikant aan de St, Johanncs kerk te
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^laagdenburg, ondernam, ten Jare 1622, den Rector na C. G.

sldaar.siGiSMUND EVENius.die eenif^e üelünsen C*) J'''^"5S2.
^ ^ ^ ^ rct 1700,

het verdedigen , betrekkelijk den aard der Godge-

ïeerdheid , als vvefciifchnp befchouwd, openlijk met ^let cra-

kracht tegen te fpreken, en daar door zijne bekrom

pene denkbeelden te dezen opzigte aan dtn dag te

leggen, evenius namelijk had gefteld , dat de God-

geleerdheid eene wetenfchap zij , waarin een aan-

ftaande godsdienstleeraar zich moet oefenen , om
eene gefchiktheid en bekwaamheid te erlangen tot

het eenmaal gelukkig waarnemen van den kerkdijken

post, welken hij wenscht te mogen bekleeden. Dien

ten gevolge (lelde hij tevens, dat dus de Godge-

leerdheid , als zoodanig , met vrucht konde beoe-

fend worden ook door hen, die niet wedergeboren

waren. Dit was de wespen getergd. Waartoe toch

zulk eene gevolgtrekking? Bij verftandigen moest

dat van zelf fpreken. De godsdienstleer, in de hei-

lige fchrift ons geopenbaard , is geheel goddelijk ;

maar de Godgeleerdheid, die de godsdienstleer we-

tenfchappelijk behandelt, is geheel menfchelijk. Het

gene goed, regt en billijk is, heeft eenen goddelij-

ken oorfprong; God heeft ons denkbeelden daarvan

in het hart ingeprent; die denkbeelden zelven zijn

bij onwedergeborenen geene anderen, dan bij weder-

geborenen , maar derzelver wijzigingen zijn onder-

fcheiden. Ter verheldering van die denkbeelden

ftrekt de wLjsgeerige zedekunde , en ook de natuur-

lij-

(*) Thofuim decas prima ea in primis corapleciens,

quae naturaiu theologiae in (genere concemunt.

Y3



«at 17 po

343 K E Pv K E L IJ K E

na C. G Jiiice regtsgeleerdheid. Maar zouden beide deze we«

^!i!'^!I^^ teiifchippen niet met vrucht beoefend kunnen wor-

den van geleerde mannen, die niet zijn wederge-

boren'? Ware liet immer in verfchil geweest, of

een goed wijsgeer , of een vvelonderlegd regts geleer-

de een wedergeboren mensch moest zijn ? Hadde

men daar over nog getwist , iemand , die de be-

vestiging dezer vraag drijven wilde , zoude zulks

met meer gronds van fchijn hebben kunnen doen,

dan hij, die de beoefening der Godgeleerdheid in

eenen onwedergeborenen niet dulden konde. De vvijs-

gee'rige zedekunde en de natuurlijke regtsgeleerdheid

heeft alleen praktifche of betrachtelijke waarbeden tot

voorwerpen van hare beoefening; de Godgeleerdheid

daarentegen grootendeelstheoretifche of befchouwelijke

waarheden. Nog eens dus de zaak fprak van zelve;

die in verfchil te trekken was de alarmtrom geroerd.

De Myfiieken wist men, dat daar over in volle be-

weging moesten komen. an'DREas cramer, tot

dezen behoorende, moest dus, om de eer van zijne

partij te redden, er zich tegen laten gelden, en te-

gen eene, naar zijn theofophisch , onwiJ5geerig, oor-

deel, zoo gevaarlijke Helling met een vreesfclljk ge-

weld losbranden. De gehoorzaal dreunde van den

verfchrikkelijken aanval , die deswege door craimer

tegen evekius gewaagd werd. En ftraks klonk

de wedergalm door geheel Duitschïand, cramer

kwam met het vuur van zijien ijver op den pre-

dikiloel , en de leerredenen , over de zaak in

verfchil gehouden , werden door hem uitgegeven

ia den aaavang van het naasivolgende jaar

162J.
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ÏÖJ3' (*) EVF.Nius vond een' helper aan johan m C. G.

C0TZE8UE , die met hem tegen cramer opftond )'''^'"'5S2.

tot 1700.
in een gefchrift, dat ten zelfden jare in het licht ..——

.

kwam vf). ciiAM'ïa bood wederfrand ook rog ten

zelfden j^re, in een gefchrift, dat hij evenwel niet

met de boste trouw in het licht gaf (§); want beide

partijen waren overeengekomen , om tegen elkan^

deren hare pen neder te leggen. Nu werd de llrijd

heviger, cotzebue bleef cramer geen antwoord

fchiildig. Ook deze gaf weder antwoord; en zoo

volgden er meer dan zes of zeven antwoorden en

vvederantwoorden. De een wilde voor den anderen

niet zwichten. Beiden toonden zij vol vuiirs te

zijn, en hadde de wijze der Theologanten van dien

tijd, wnarin zij dvvaasfelijk hunne eer (lelden, zulle

een arinzahg twisten niet medegebragt, zoo zoude

men zeggen , dat zij beiden menfchen waren ge-

weest , die aan Gods wederbarende genade geen deel

had Jen, als welke toch andere gezindheden in het

hart werkt, dan welke zij door hunne krukeelen aan

den dag ligden.

Wij gaan over tot de onrust , wel'ce er in de Verfclnl

Lutherfche kerk gedicht is, door de nagelaten fchrif-
"i^twEi-

GEL.
ten van weigel , Predikaat te Tfchopau 'm Sakfen ,

waar

(*) Osterfchatz , aui christi todt v.nd nuferftehmig

herfurgefucht , in\gerechtigkeit, fried und frer.d des h,

geestes.

(f) j. COTZEBUE & s. EVENii Enedatio quaitionis de

hahitii tkeologico f das isi, enz.

(§) Grundlicher bericht von der jlreitfache ^ enz,

Y4
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i'^- C G. waar hij overleed ten jare 1588. Gedurende zïn
U^iiSS^ leven ftond hij bekend voor een' kundigen, godzalig

^_—„ man; beroemd was hij wegens zijne ernüige manier

van prediken. De Myftiekeu vonden in hem een*

man naar hun hart; maar zij fchijnen er geen of

weinig gerucht van gemaakt te hebben. Eerst lang

na 's mans dood gaf één zijner voormalige vrienden ,

met name weickart, eenige, doorhem nagelatene,

fchriften uit; en dadelijk begon er een vuur van

twist te branden. Een aantal Godgeleerden beftreed

van tijd tot tijd het bedorven myfticisme, dat nu an-

der ra j al het hoofd had opgeftoken. Die fchriften van

WEIGEL begonnen uitgegeven te worden ten jare 161 1;

en dit duurde voort tot het jaar 1617. Zij werden op

ongeveer twintig berekend (*). Er is geen twijfel

aan , of weigel heeft in gefchrift vrij wat nagela-

ten , dat na zijnen dood kon worden uitgegeven ;

maar het ftaai zeer te betwijfelen, of hij wel zelf

dat alles gefchreven hebbe , wat op zijnen naam is

in het licht verfchenen, ook zeer te betwijfelen, of

alles , wat men van hem werkelijk moge geleverd

hebben , zoo als het daar ligt , uit zijne pen ge-

vloeid zij. Desniettemin heerscht in alle de fchrif-.

tea,

(*) De eerften en voornpara ften zijn K/rch oder haus-

pofUll. 16 II,- Der guldene gi-if., das i'st, anleitung

^

alle d'hge ohne irthum zu erkennen^ 16 13, waarin des

fchrijver tracht te bewijzen, dat de niensch , door de

Ue'chauwing van zich zelven , zonder boeken of andere

hulpmi'UJclen , tot eene ware ea vaste geleerdheid 1j;o,

men ksn.
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ten, die zijnen naam op den titel dragen, ééiie na c. G.

cJenkwiize, één eeest : alles loopt zamen in het !ï'fr'';'2.

Myfticisme van taüler en anderen. Ook zijn er
.

duidelijke fporen in te ontdekken van den gang,

dien de fchrijver nu en dan door de donkere dreven

van den Theofooph paracelsus genomen heeft.

Zijne grondftelling is wel , dat men niets gelooven

moet, dan het gene in de heilige fchrift gegrond is;

maar hij beweert tevens , dat zij , die zich aan de

bloote letter der heilige fchrift houden , nooit met

eikanderen in denkbeelden kunnen overeenrtemmen,

wijl elk die naar zijn eigen goeddunken verklaart.

Hierin meent hij, dat de oorfprong te zoeken zij van

de menigvuldige fekten en gezindheden. Zij daar-

entegen , die door het inwendig woord van God

,

dat in hun hart licht, zich den weg der waarheid

en der godzaligheid laten wijzen, blijven onbewe-

gelijk in hun geloof, wijkende noch ter regte noch

ter (linke zijde. God kan in vollen nadruk gezegd

worden in ons te werken , wanneer men naar zijne

infpraken luistert; zich zelven en alle dingen ver-

geet. D't woord van God is tot allen gerigt ; het

is in ons allen. Gelukkig hij , die hetzelve met

zachtmoedigheid ontfangt , die er met belangftelling

op acht flaat, die het met vrucht hoort! Het is

een licht, dat een' ieder mensch is aangeboren; de

bron van alle kennis. Al wie voor hetzelve zijne

oogen flujt, die geraakt aan het afdwalen langs den

weg der verdoemenis, want hij moet zich als een

blinde laten (luren door de vooroordeelen van an-

deren, die naar zijne gedachten wijs, maar in de

y 5 daad
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na C. G. daad dwaas zijn. Immers alle Godgeleerdheid , dis

jaari552. ^^g Hoogefcholen wordt voorgedragen, is eene
lo: I ;oo '

'^ ö & 5

valfche Godgeleerdheid, gefchepc uit menfchtlijke

fchriften, waar naar men, in zijne gevoelens, de

Goddelijke fchriften gewijzigd heeft. Op de Hooge-

fcholen leert men van menfchen , die vol wanbe-

grippen zijn, niet van God, die boven alle wan-

begrippen verre, oneindig verre, verheven, zelf het

Jicht is, dat in de harten van allen, die hetzelve

willen opvangen, uitvloeit. Deze fcholieren moeten

nogtans ééns Christus , het affchijnfel van Gods

heerlijkheid , het uitgedrukte beeld zijner zelfrtan-

digheid, prediken! Maar hoe zullen zij, die het

licht hatende, in de duisternisfe wandelen, en niet

weten, waar zij heen gaan, hoe zullen dezen dat

doen? hoe dat kunnen doen? Christus, de zoon

des levens, is voor hunne geloken oogen onzigtbaar;

zij zien Hem niet; zij kennen Hem niet. Blinde

leidslieden van blinden! En die ongelukkigen leg-

gen dan op hunne wijze een' eed af voor God,

dat zij niets anders zullen leeren, dan het gene in

de fchriften, mogt het zijn! door God ingegeven,

maar neen ! in de fchriften door menfchen, naar

het gene dezen in Gods fchriften meenen gelezen

te hebben , vervaardigd , in de fymbolifche boeken

der heilige kerk, voorgc^fchreven (laat. Zij danken

God , dat zij daar mede voldaan kunnen, Hoe

verre is men met zulk een denken en handelen vnn

den weg af! De ware Godgeleerdheid bedaat

hoofdzakelijk in de kennis van zich zelven, dat is,

wair uit, door wien, en waar toe de mensch ge-

fcha-
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fchapen en verordend zij." Dit was het beloop van na C. G.

WEIGELS mvllieke denkbeelden. Zijne bijzondere ]^^^^552*

begrippen waren de volgende. ,, Christus heeit ,__^
zijn vleej-ch en bloed niet van de aarde, maar van

den hemel , ten einde wij door zijne verbroedering

met ons in dat vleesch en bloed den hemel mogen

bezitten. Behalve dit hemelsch ligchaam had Chris-

tus nog een zigtbaar en fterfelijk ligchaam , dat

geleden heeft. De erfzonde is in zekeren zin eene

toevalligheid , en in een' anderen zin eene zelfitan-

digheid, wijl de mensch uit christus een nieuw

hemelsch ligchaam bekomt. Door het geloof valt

de mensch zich zelven af, en wordt hij het eigen-

dom van God in christus. Van daar is het, dat

de wedergeboren mensch niet zondigen kan. De

dooding der leden op aarde door de inwoning van

CHRISTUS is de boete en regtvaardiging. Door de

wedergeboorte wordt de mensch geheel herfteld naar

geest, ziel en ligchaam; ook ja zijn ligchaam moet

geheel nieuw en anders worden. Wij moeten allen

gezamenlijk met God, niet alleen naar den geest

wezenlijk vereenigd worden , maar ook naar het

vleesch en bloed ligcharaelijk. Er zijn twee evas;

de aardfche komt uit adam ; de hemelfche is God
zelf; van deze is Gods Zoon geboren in de dre*

eenheid. Van de andere is christus ligchameh,k

op de wereld geboren. Er is nog ook eene derde

eva; deze is de christelijke kerk, welke uit de zij-

de van den hemelfchen adam van het kruis geboren

is. De Sakramenten zijn voortreffelijke hooge ver-

bor-
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sa C. G borgenheden ; maar op het geloof werken zij niet.

jaarj>-<;2 ^^ geloovigen alleen moeten gedoopt worden: maar
tot I70^.

, , , ,

o r ?

^ behalve hen niemand. Men ontvangt bij alle ge-

zindheden in den doop en in het nachtmaal niets

anders, dan het gene Christus heeft ingerteld."

Welk eene zonderlinge mengeling van gevoelens!

moet men er niet over verbaasd ftaan , hoe een

man, die anders gezonde herfenen had, zoo in zij-

ne denkbeelden buiten het fpoor omzwerven kon.

Geen wonder is het , dat de meeste Theologanten

en Predikanten 's mans fchriften met den uiterften af-

keer behandeld hebben. Nogtans wanneer men over

deze leemten kan heenzien , ontdekt men in die

fchriften niet weinige echt christelijke gevoelens en

gewaarwordingen. Dit trouwens is de reden ge-

weest , waarom arndt , gelijk wij hier voor (*)

gemeld hebben, veel van weigel heeft overgeno-

men. Dat goede kon evenwel in het oordeel van de

meesten het kwade niet doen opwegen; weigels

gedachtenis geraakte uit dien hoofde zoo zeer ge-

haat, dat vele zijner fchriften, ten jare 1624, op

bevel van den Keurvorst van Sakfen , verbrand

iiioesten worden. Aanzienlijk was intusfchen reeds

het getal van derzelver hoogfchatters en verdedigers.

Onder dezen mogen inzonderheid geteld worden

jESAiAS STIEFEL , een aartsdweeper , te Langen-

faltz^ waar hij wijnfchenker was, bekend door zij-

ne fchriften , die vol van de groffte dvvahngen

zijn 3

(*) Bladz. 227.
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2iin, (*) EZECHiEL MELH, deszelfs zuster zoon, '' ^- ^
.

Jairi552.
mede een dweeper in den ergften graad, dien men t^t i/oj.

eindelijk moest opfluiten, in welken toeftand hij ge* •

ftorven is (f), adolph held, Predikant te Siade^

waar hij van zijnen post is afgezet CS)» ^'^ ^^^^

anderen.

Groot en aanzienlijk was het heer der tegenflan-

ders , dat de gevoelens van weicel beftreed , en

hunne ongerijmdheid blootlegde. De voornaamften

waren andreas merck (**), johan schelham-

MER (ft), NICOLAUS HUNNIUS (JS) , THEODORÜS

THUMMIUS (***), JOHAN GERARD (fff), JUSTUS

FEUR-

C*) De voornaamften zijn zehn cJvistliche imd goit-

fslige Tractatlein, des aufcrwehlten kindern Gottes zu

trost; 1621.

(t) Deze gaf ten jare 1621 uit E.rzehlmig der urfa-

chen, warum er von der chviitUchen gcmeine augspur-

gifcher confespon ahgetreten ,~ aber nunmehr wieder viit

ihr atisgefoenet ist.

(§) Van dezen is iiirgegeven /llgemdner fricde mit

JESU in dem grosfen gcheimnis von feinen gemeinen iind

funderlaren abentmal. 1642; en Prcsdicatio ^terni Eu^

angelii. 16 'o.

(**) Deze gaf uit Treuherzige warming vor den Wei*

gelianismo. 1620.

(tt) sciiELHAMMER gaf ten jare 162.1 uit TFiederïeg-

gung der vermeinten Postilla vveigelti,

(S5) iiUNNius gaf ten jsre 1622 uit Disfertationes de

Verbi Hei certitudine & efficacia.

(***) THUMMIUS gaf ten jare 1622 uit Impietas PVei^

geiiana.

(ttt) GERARD gaf uit Disputationes theologide , in qui-

bus
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na C. G. I'EURBORNIUS (), NICOLAUS ZAPFIUS (f), FRg-

lll^lyol'
DERiK BALDUiNus (§). Waic er in weigels fchrif-

ten onder het kaf niet hier en daar een goede kuorn-

korrel geweest , zoo zoude het voor godsvruchtige leer-

aren , die flechts een grein verftand hadden , niet noo-

dig zijn geweest , 's mans gevoelens te vvederle^ïgen

;

maar nu kon dit niet met te veel ernst en kracht

' gefchieden (**).

Verfchil jakob böhme , wiens gevoelens niet minder, maar
met GOH-

jj^g ^gg| jjjggj. bet^vjgt 2ijn , dan die van weigel,

was één der zonderlingfte menfchen van zijnen
,

ja

van alien tijd. Zijn verftand was doordringend,

zijn vernuft fcherp , zijn oordeel lijn. Ware hij

geen fchoenmaker van zijn ambacht, maar een ge-

ïetterde beoefenaar der wetenfchappen , in het bij-

zonder der wijsgeerte , geweest , bij het regte ge-

bruik van die edele vermogens, waarmede hem de

Voorzienigheid had begunftigd, zoo zoude hij on-

getwijfeld onberekenbare fchatten van opgeklaarde

ken-

bns gloria Dei per corrtiptelas ïFeigelianas lahefactA

ostenditur.

( *
) FEURBORNius gaf Uit Fasctculus disfertationum de-

diftinctis rcUgionh christiana capitibus adjivucth & cum

pn'mis a fermento hodiernorum weigelianorum purgath at

vindicatie.

( f ) ZAPFIUS gaf uit Treuherzige vfiaechterftimme ne-

gert der einfchleichenden weigelianirchen mordbrenuer.

(§} BALDUINUS gaf uit Dtsputatio de communione ms-

iri cum christo.

(**) Vergelijk schröckh*s a. vv. IV. bl. 673-579. eii

Walchii Bibl. Tlieol. Sei. II. p. 73-80.
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kennis hebben nagelaten. Maar ru kregen de werk- na C. G,

zaamheden van fijnen geest eene gansch verkeerde
)^3ri552.

- ® ^
. tot 17CO.

rigting. Hij wilde wijsgeer zijn, maar kon het niet .._««

worden, om dat hem de weg daartoe geheel was

gefloten. In geen ftudievak onderwezen of opge-

leid , was alles , wat hem te dezen aanzien uK)est

voorlichten , voor hem bedekt en verzegeld. Zijn

eigen licht volgende, bereikte hij flecnts de eerde

trappen van den tempel der wijsheid ; in zijnen

waan was hij hooger, dan hij in de daad was;

verbijsterd door die verbeelding, wist hij de voor-»

werpen niet regt te onderfcheiden ; en van geeno

werktuigen voorzien om zijn gezigt te verflerken,

fchemerde het hem weldra voor de oogen. Alzoo

moest hij natuurlijk in dezen toeftand of een erg

onge'oovige, of een erg bijgeloovige worden. Hij

had van zijne jeugd aan eene onwederftaanbare drift

raar heilige godsdienstkennis; de belofte des Zalig»

makers , dat God zij'jen heiligen geest wil geven

den genen, die er Hem onophoudelijk om bidden,

verlevendigde zijn hart; hij bad met ernst en op

den duur, en meende het begeerde ontvangen te

hebben. Niet aards maar hemels gezind, en over-

hellende tot het zwaarmoedige, was hij alzoo hem

waard voor hgihartig ongeloof, maar flrandde, bij

gebrek van genoegzaam licht, op de klippen van

het daartegen overliggend bijgeloof.

BÖHME was geboren te ^Itfeidenhtirg, een vlek

bij Gorlitz in den Oppcrlauzitz ^ ten jare 1575,
iiit ouderen , die van den landbouw een bekrompen

beftaan fchijnen gehad te hebben. In zijne vroege

jeugd
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Mn C. G, jeugd was hij een veehoeders knaap , maar opgroef-
Jaan552 -^j^jg leerde hij het fchoenmakers handwerk. Hier
tot I/OO '

. in meester geworden zijnde, te Gor/iiz, trad hij ten

jare j6oo voor den dag als een verachter van den

openbaren kerkdienst en van de openbare leeraars.

Onder zijne vrienden en bekenden gaf hij voor door

een bijzonder Goddelijk licht beflraald te zijn, en

boezemde hun gansch vreemde , maar , gelijk hij die

noemde, echt wijsgeerige godsdienstlesfen in. 'lien

of twaalf jaren daarna , verbeeldde hij zich door

een nog veel helderder licht uit den hemel befchenen

te zijfi, en befloot eerst nu het gene hij duidelijker

zag, dan anderen het zagen, opteteekenen. Hieruit

ontüond ziin werk, dat hij Aurora (*) noemde, en

ten jjre 1612 uitgaf. Naauwelijks zag dit werk het

licht , of de geheele Proteftantfche Geestelijkheid was

tegen hetzelve in werking. De oudfte predikant

van Go; ///2, richter, rustte niet, voor dat hij van

den Magillraat het befluit had verworven , waarbij

het werk verboden en opgehaald werd. böhme in het

eerst hier door afgefchrikt, om andermaal de vruch-

ten van zijne ,
gelijk hij die noemde , Theofophi-

fche Godgeleerdheid het algemeen aan te bieden,

kreeg echter ten jare 1619 nieuwen moed, en gaf

binnen een zeer kort beftek van jaren zeer vele

fclii iften in het licht , als daar waren , Fan de drie

grondheginfekn des Goddelijken Wezens (f),' Van.

het

(*) De titel was Aurora, oder Morgenröthe im auf-^

gange.

^f) Fon den drey principien des Goettlkhen wefens.
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het drievoudig Isven der menfchen ( * ) ; Van de na C, 04

wemchwordws: van Christus (f),' Van den Z-oow '^J^J^^a»o cot 1700,
des geloofs (S); ^^'^ ^oek van zes punten (**); ...

Honderd zeven en zeventig theologifche vragen (ff).

Het beste en meest verdaanbare gefchrifc , door

hem uitgegeven, is zyn l^Feg tot Christus (SS)ï

hetzelve heeft hem inzonderheid bij vele vromen ,

200 hier , als in Duitschland , en elders , als een' bij

uitftek van God verlichten Christen beroemd ge-

maakt. Het minst verflaanbare van alle zijne wer-

ken is getiteld De Signatura rerum , of van de ge^

hoorte en beteekenis aller wezens^ eene zeer diepe

poorte van de eeuwige en ook begin nemende natuur

in hare gefieltenisfe. Dan dit is het belangrijkfte

werk van böhme, om dat hetzelve, het laatfte van

aijne hand zijnde, in zich behelst de refultaten van

al.

(*) F«n drcjfachen leben des menfchen,

Ct) Von der menschiverdung christi.

^§) Pon baufn des glaubens.

(**) Ein buch von fechs punktert.

(ft) Von IT] theologifche fragen.

(§§) ^"S ^" CHRisTo, of eigenlijk Tlieofophifakes

hMidbucky gênant der weg zu christq. Hetzelve behelst

een aantal kleine fchriften, door bühme eerst afzonder-

lijk uitgegeven. Bij eikanderen werden zij onder den

gjiioemden titel uitgegeven door abraham van franc-

BENiiERG ten jare 1624. De vertogen over de bekee-

ling, over het gebed, over de rust der ziele enz. welke

men er in vindt , verdienen geprezen te worden , deels

,

om dat zij gemakkelijk te verftann zijn, deels, om dat

zij in de hoofdzaak overeenkomen met de godsdienst*

lesfen van den Zaligmaker en de Apostelen.

Herv. V. 2
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m C. G alle zijne theofophifche overdenkingen. Hetzelve'
jaarifj-!.

ygi-fcheen ten jare 1622, en böhme overleed den
tot 1700 " '

- i8den van Slagtmaand des jaars 1624. 's Mans

vreemde theofophifche gevoelens komen hoofdzake-

lijk hier op neder. ,, God is een eeuwige, onein-

dige, alle verftand té boven gaande ongrond. Hij

is de eeuwige Chaos , waarin alles , wat is , ligt

opgefloten, en waaruit alles voortkomt. Hij is een

grond van allen grond, een wezen van alle wezens,

zonder begin of einde. God is een geest, en zoo

fubtiel als eene gedachte of wil; en de eeuwige na-

tuur is zijn ligchamelijk wezen. Dit hgchamelijk

wezen van God is verdeeld in drie eeuwige ver-

fchillendheden , te weten in eene lichtwereld, eene

vuurwereld en eene nachtwereld. De twee eer-

ften zijn beiden eeuwig ; de derde is onze uit-

wendige wereld; die is tijdelijk en voorbijgaande.

God is overal geheel en in alles. Met zijne zelfs-

openbaring gaat Hij , als het Wezen aller- wezens

,

in alle wezens in , tot zijne eer en heerlijkheid.

Hierdoor ontftaat het ligchamelijke of kreatuurlijke

leven in het alwezende wezen. De Engelen zijn

hooge geesten, van God gefchapen uit het midden-

punt aller wezens, hebbende de eigenfchappen van

twee werelden , te weten van de lichtwereld en

vuurwereld. De booze Engelen verhieven zich bo-

ven het licht, en wilden in het vuur heerfchen;

alzoo werd hun licht uitgebluscht, en werden zij

vurige, hovaardige, grimmige duivels. Hunne wo-

ning is in de hel, dat is in Gods toorn. De

mensch is uit de uitwendige zwavel geboren, voor

zoo
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200 verre bij betrekking tot deze wereld heeft. lm- na C. G.

mers de mensch is geboren zoo wel uit het inwen- l^''"''';52.

tot 1700.
dige, als uit het uitwendige. Naar het inwendige ,

is hij Gods beeld. God woont in hem , en hij is

uit hetzelfde wezen, dat trouwens van eeuwigheid

in alle drie werelden is. De mensch heeft de

dwaasheid gehad, om zich met zijne begeerte aan

den tijd overtegeven; van daar is het, dat hij fterfc

in Aoxi fulphur aan het Sul ^ waaruit het Goddelijk

licht fchijnt, en waarin het liefdevuur brandr. Nu
was er geen raad voor hem , ten ware de begeerte van

God in het doode Sul inging, en hetzelve met het

liefdevuur ontftak. Dit ook gefchiedde door en in

CHRISTUS, die mensch geworden is, om weder te

regt te brengen *tgene in adam verdorven was. Daar

nu Gods liefde zich wilde in den dood geven, om
den dood zijne magt te benemen , werden de twee

Werelden, namelijk des Vaders iruurwereld met de

uitwendige zigT bare wereld, en dan de Goddelijke

liefdewereld met de Goddelijke hemelfche wezen-

heid, dat is, met hemelsch vleesch en bloed, en

dan met verdorven menfchen vleesch en bloed, in

één' perfoon gevormd. God werd alzoo mensch,

en maakre den mensch tot God. Zoo iemand door

de verdienften van christus zalig wil worden, die

moet gelooven in hem. Het geloof is eene kracht

der ziel , waarmede zij in het onzienlijke indringt

,

en zich hetzelve vertegenwoordigt of wezenlijk

-fiiaakr. Het is een omgekeerde wil, eene gedurige

begeerte tot God, om in zijnen wil integaan , en

in de gehoorzaamheid te leven en te fterven, eene

Z 2. be«
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na C. G begeerte , om in zich zelven een niets te zyn , tu
Jaari552

jj^ Q^^g ^jj jg bliiven. Het geloof is niet flechts
tot 1700 ^

eene toeftemming van de gefchiedenis des levens en

lijdens van den Heiland. Ook beftaat het niet in

zich bloot daarmede te troosten, maar het beftaat

in de innigfte verzekering , dat , zoo wij ons zon-

dig leven aan Hem overgeven, wij dan in zijn le-

ven en opflanding met Hem zullen leven en op-

ftaan, en één zijn met Hem en den Vader en dea

Heiligen Geest. De vergeving der zonde , welke

een gevolg is van het geloof, beftaat daarin, dat de

kracht van jesus christus in ons intrede, en alle

onze verdorven beden vertere , gelijk de dag den

nacht verdriifc , of gelijk eene vonk vuurs eene doo-

ve kool geheel doortrekt, het zwarte en het don-

kere wegneemt, en alles in vuur en licht zet. De

duisrernis wordt alzoo licht."

Ziet daar het flelfel van böhmes theofophifche

godsdicnstleer (*). Men ontdekt er allerduideiijkst

uit, dat de man een der grofst bedorven Myftieken

is geweest, die daarenboven eene onnatuurlijke toe-

pasfing van Chemifche uitdrukkingen maakte op de

onderwerpen der bovennatuurkunde en godgeleerd-

heid. Dezen vermengde Hij met de Alchemie en

Kabballistifche onzinnigheden. Alzoo zocht hij al-

les tot één hoofdpunt zamen te brengen. Zijn

gansch ftelfel rustte op dit voorname grondbegrip

,

„dat

(*) Uitvoeriger wordt hetzelve opgegeven in ijpeij's

Cefch. der Christelijke Kerke van de achttiende eeuw ^

X D. bl. 187-193, werwaarts de lezer verwezen worde.



GESCHIEDENIS. 357

„ dat de harten der menfchen van ondeugden en na C. G.

gebreken gezuiverd worden , even als de metalen
f^J"!^^'

worden gezuiverd." Door de ontwikkeling van dit ''

wonderbaar wanbegrip werd hij de (lichter van eene

fekte, die in de gefchiedenis bekend ftaan onder

den naam van Fuurmyftieken, böhme had zijne

herfenfchimmen ontleend uit de fchriften van philip

AUREOLUS BOMBAST VAN HOHENHEIM , meeSt CCh-

ter bekend onder den naam van theophrastus pa-

RACELSus , die, in de zestiende eeuw, de fcheid-

kunde ftelfelmatig bearbeid had, waarmede hij aan

de voortreffelijke (ludie der Artzenijkunde den uit-

nemendften dienst had bewezen, maar ongelukkig,

buiten deze zijne glansrijke loopbaan getreden zijn-

de, zich bezig had gehouden met door die weien-

fchap ook de Godgeleerdheid optehelderen , naar de

wijze der oude Kabbalisten. Het licht van dezen

te dien aanzien dwaalzieken Chemist volgende , werd

BÖHME daarenboven ook nog een goudmaker, die den

fteen der wijzen meende gevonden te hebben. ,, Indien

de chemifche kunftenaar , „ dus redeneerde böhme ," de

fulphuriO'he kracht der koking , die in de metalen fter-

ker is, dan in de kruiden, flechts te hulp komt, is

hij in (laat , om door zijne tinktuur,die eene hemelfche

eigenfchap heeft, goud te mnken. Evenwel zal de

mensch deze kunst met een gelukkig gevolg beoe-

fenen , zoo moet hij uit God wedergeboren zijn.

Ook dan kan hij leven zonder ziek te worden. Hij

moet de Goddelijke tinktuur van den inwendieen

mensch door den uitwendigen heenvoeren." G liik

^ÖHME dus de fcheidkunde door zijne ileen en vuur-

Z 3 2^
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na C. G. geheimen bezoedelde , zoo bedierf hij de godsdienst-

Jaar 1552 ]eer door zijne ellendige, daar naar misfelijk gewij-

n- zigde, myftiekeriien. De genadewerkingen van Gods

geest in de zielen der menfchen werden met fpreek=

wijzen befchreven , die alleen den beoefenaren der

fmelt- en fclieidkunde bekend waren. schröckh

getuigt van böhme (*) naar waarheid , dat in zijne

fchriften en gevoelens op vele plaatfen de vrome en

welmeenende man uitbHnkt , maar ook op vele plaat-

fen de man , wiens verftand geheel ontfiield, en

wiens phantafie allerbuitenfporigst was.

's Mans fchriften, boven vermeld, zijn na zijnen

dood in onderfcheidene talen overgezet en door een

groot gedeelte van Europa verfpreid geworden.

Overal vonden zij vrome lezers , die in de dikfte

donkerheden de verborgenfte geheimen zochten, en

door den bewonderden man voetftoots te volgen,

de kostbaarfte fchatten van wijsheid meenden op-

tedelyen , zoo als zij aan deze zijde des grafs van

geen' fterveling nog ooit gekend waren. Zijne meeste

achtergelaten fchriften zijn door eenen liollandfchen

koopman van beijerland, te Gorlitz, in het Jaar

1639 gekocht , in de Nederlandfche taal overgezet

,

en afzonderlijk, het eene na het andere, uitgegeven

geworden. Rij clkanderen kwamen zij te Amfterdam

in het licht eerst ten jare 1682 onder den titel van

J)es godzaligen hoogverlichten jakob böhmes ,

Teutonici Philofophi , alle theofophifche werken*

Naderhand ten jare 1715, verfchenen zij met den

La.

(*) In het m. a. w. IV. bl. 683.
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Latijnfchen titel Theologia ReveJata, De volledigfte na C. G.

uirgave is die van het jaar 1730, in zes oktaaf- j^^";^^»

deelen. -
De voornaamfte volgers van böhme zijn eerst op-

getreden na zijnen dood. Zij waren abraham van

FRANKENBERG (*), dien ik wel liet eerst mag noe-

men , om dat hij de beste van allen fchi;nt geweest

te zijn, als die böhme's gevoelens het gematigdst,

het duidelijkst en verftaanbaarst heeft voorgedragen

,

JOHANNES ANGELUS VVERDENHAGEN (t) 9 JOHAN-

NES THEODORUS TSCHECH (S) s CHRISTIAAN HO-

BURG (**), FREDERIK BRECKLING (ff)» QUIRIJN

KUHL-

(*) Deze gaf in het licht Fia veteium fapien-

turn, oder j. bcehms w^^ der alter weifeii ; — No'cc

te ipfum , wie der men%ch fich felber erkermeti lemen

foll ; — Gemma tnagica, magisch eidelgeftein ^ en ten

aancal andere fchriften , ongeveer de jaren 1670 tot

1690 uitgekomen.

(f) Deze gaf uit Ofene hertzenspforte zu dem v/ah-

ren christi en Pfychologia vera.

( § ) Deze gaf uit Eine vertheidigung böehmens ; —
Von der gefundmachung des aeusfercn und imieni men'

fchen^ enz.

C*) Deze gaf uit Deutsch Euangelifches ludenthum ;
-

Purgatio miniflerü lutherani, oder lutherifcher pfafen-

putzer i enz,

(ft) Deze gaf uit Speculunu feu lapis lydius paUorum^

darinnen alle prediger und lehrer diefer Iczfen welt fich

bejchauen ; — Feritatis triumphiis pro veris contra pfeu-

doapostoloSf euangelicos & lutheranos; enz.

Z4
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n« C. G. KUHLMAN (*), JOACHIM BETK (f), EDUARD Rï-

Jaari55J. CHARDSON (§), JOHANNES LEAD (*), TOHAN JA-

- KOB ZIMMERMAN (ff), MKOLAUS TSCHEER (§§)

,

en meer anderen. Velen van dezen gaven hunne

hier beneden vermelde fchriften uit als ftrijdfchrif-

ten tegen böhmes antagonisten, die in groot aan-

tal tegen hem zich heten zien, voornamelijk na zij-

nen dood. Trouwens in de laatfte vier of vijf ja-

ren zijns levens had hij eerst regt zich door zijne

fchrifien bekend gemaakt. Na zijnen dood werden zij

dus eigenlijk ook eerst gelezen , en begon zijn aan-

hang het meest gerucht te maken. En eerst toen

ook vond men het van belang 's mans misbegrippen

te wederleggen , en de wapenen tegen dezelven opte-»

vatten. Eén geleerde flectits greep böhme nog bij

des-

(*) Deze gzF nit I^euèegeisterter böehme, èegreifend'

Ï50 weiifagungen mit der fimften monarchie ; — Prodro-

nius quinqennii niirabilis; — Kircheriana de arte magtia

fciendr; enz-

(t) Deze gaf in het licht Exeidium Cermania ^ oder

bericht , werd daran urfach , dasf Deutschland zum zehn^

fachen fodvm werden j -^ /Intichristenthum ; enz.

( § ) Deze gaf uit Weg zum fahhath der ruhe.

e**) Deze gaf uit Die hemelfche wolke\ — Ofenba%

rungen der off'enhan^ngen , enz.

(ft) Deze gaf uit Orthodoxia theofophia teutonico-.

boëhmiana.

(§§) Deze gaf uit Einleitting zum erkaentnis des gros/en

geheimniifen der gottfeligkeit , beftehend in einen auszNg

filkr fchrifien j. böhms.
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deszelfs leven met kracht aan , ter ontdekking van aa C. G,

de dwalingen, welke er gevonden werden in de r^^'SS»»

hier voor gemelde fchrifcen ,
getiteld Aurora , den

,

weg tot CHRISTUS; enz. Deze geleerde was gre-

GORius RICHTER , cerfte Predikant te Gorlitz , die

in het licht gaf zijn Oordeel over böhme's Auto-'

ra , enz. ( ) De overigen (londen eerst tegen

BÖHME op na deszelfs overlijden , naarmate zij-

ne gevoelens meer algemeenen ingang vonden. On-

der dezen mogen , als de voornaamften , geteld

worden david gilbertus (f) , johannes fabri-

ciüs (§) , tobias wagner (*) , johan mul-

ler (ff) , abraham CALOVIÜS (5§) , ERASMUS

FRAN»

(*) De titel is Judicium de fanaticis futoris entku-

fiaitici libris , qutrum tituli funt Morgenroethe im

aufgang den weg zti CHUisTo , et eet. ad nvertevdas finii-

tras de minijlerio Goerlicenfi fuspiciones.

( f ) Deze gaf uit Admonitio adverfus fcripta boëh-

niiana; waar over hij vervolgens twist heeft gevoerd

met JOHANISES THEODORUS a TSEHECH.

(§) Deze gaf uit IViederlegung jAC. BoëuMS.

(**^ Deze gaf uit Propenipticum theologicmn de fcrip*

tiS JACOBI BOëHMII.

(tt) Deze gaf uit Fanatifcher Atheht, en Gegener*

hlaerung uber die theofophifchen fchriften j, soëHMs.

(§J) Deze gaf uit Anti-Boehmins , in quo docetur ,

qmd habendum fit de fecta jacobi BoënMii , futoris

Goerlicenfis , & an quis invariata augustanie conf&ifioni

addictus fine dispendio falutis ad eandem fe conferre ^

vel in eadem perfeverare posfit.

Z5
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Taan 552
tot 1700

Verfchil

met de

Synkre-

tisten.

na C. G. FRANCISCI () , JOHAN CHRISTOPH H0L2HAU-

SEN (f), ABRAHAM HINCKELMAN (§), JOHAN

FRICK (**)9 Ê"Z. (ff)

Nu nog is er overig , dat wij eenig historisch

verdag geven van het verfchil met de zoogenoemde

Synkretisten , aan welker hoofd ftond de geleerde

GEORGius CALIXTUS , Hooglecraar te Helmjiad ,

een voornaam bevorderaar van de Scholastieke God-

geleerdheid, ZOO als wij hem in die betrekking hier

voor reeds hebben leeren kennen , maar een uitwe-

kend man tevens, die, met eene buitengemeene

vredelievendheid bezield, alle zijne pogingen aan-

wendde, om de verfchillen uit de christelijke kerk

weg te nemen , en onder alle Christenen eene vol-

komene ééndragt te bewerken. Het hoofddenkbeeld

van CALIXTUS was, dat de belijders van den Chris-

telijken Godsdienst in het geheele Westen zeer voe-

gelljk met eikanderen zouden kunnen vereenigd wor-

den , of met andere , meer duidelijke woorden , dat

het.

(•*) Deze gaf uit Gegenjlral der morgenroethe chrht-

iicher und fchriftmaejiger wahrhcit.

(f) Deze gaf uit Anmerkungen tiber bochmens //«-

roram.

C§) Deze gaf uit Fierzig wichtige fragen^ betrefet»
de die lehre , fo in j. bochmens fchriften enthalten.

(**) Deze gnf uit Qrundliche untenfuchung J. BoëH-

MENS vornemfter irthumer.

(ff) Qonf. >VALCHii Bibliotheca Theol. Selecta II. p

80-95.
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het f behoudens de grondflagen des geloofs, wel na C. G.

mogelijk ware, om den vrede en de eensgezindheid P^"552.
r tot 1700.

tusfchen de Roomfche, Lutherfche en Hervormde
.

kerken te herftellen, de fcheuring te heelen, en ééne

kerkgemeenfchap te (lichton. Hij wilde er , name-

lijk, op gewerkt hebben, dat de Roomfchen weder

terugga traden tot dien ftand, waarin zij waren ge-

durende de vijf eerfte eeuwen , en dat de Protertan-

ten infchikkelijkheid mogten gebruiken, ten aanzien

van alle de inftellingen en gevoelens, in die vroege

tijden door de oude leeraars aangenomen.

Niemand ten dien tijde was als Theologant met

voortreffelijker gaven toegerust , dan calixtüs ,

die daarenboven op zijne reizen door een groot ge-

deelte van Europa^ in het verkeer met de grootfte

geleerden uit alle burgerflanden en godsdienstgezind-

ten , eene kieschheid van denken had opgedaan ,

welke flechts weinigen eigen was. Zulk een' man

viel het niet moeijelijk, zich boven alle zijne God-

geleerde tijdgenooten te verheffen. Hun ontdekte hij

waarheden , welke zij niet kenden , en zonder zijne

aanwijzing niet zouden hebben leeren kennen. Maar

ook onder die waarheden waren zulken , die zelfs

de meest verlichte leden zijner kerke nog niet dra-

gen konden. Dit verwekte onder hen al ras mis-

noegen tegen calixtus , maar dien men wegens

zijne groote geleerdheid geen' tegendand fchijnt te

hebben durven bieden. Eindelijk verkloekte zich

een Predikant te Hanover ^ statius buscher, te-

gen CALIXTUS en zijne vrienden los te breken in

een.
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BS C. G. een, ten jare 1640 uitkomend , gefchrift. Het verhor^

jaari552 ggf^ Pausdom van de nieuwe Helmftadfche Godgs-

,

' leerdheid (*). In dit gefchrift werden verfcheidene

gevoelens van calixtus wederlegd , welke ver-

ftrooid waren in zijne , op verfchillende tijden uitge-

geven , werken (f) , en welke men befchouwde als

even zoo vele dwalingen , lijnregt ftrijdig met de

leer van de Lutherfche Geloofsbelijdenisfen. In het

eerde, hier beneden aangehaald, gefchrift, had men,

raar het algemeen vermoeden , ontdekt de oude

dwaalleer van eutyches; in het tweede eenige

dwalingen aangaande Gods beeld, de zonde, de

voorverordening, de regtvaardiging , enz.; in het

derde het Ankretisme, of het ontwerp ter vereeni-

ging van de drie hoofdgodsdienstgenootfchappen

onder de Christenen. Van deze misbegrippen werd

door BUSCHER niet alleen befchuldigd calixtus ,

maar ook zijn ambtgenoot koenraad hornei. Bei-

den vervaardigden zij dus ook weldra een gefchrift

ter hunner verdediging, en ter wederlegging van het

gene buscher hun had aangewreven. Dit gefchrift

kwam

C*) CnP^o ' papistnus nova Theologie Helmjladien-

fis, enz,

(t) Deze fchrifcen waren Disputaiiones de praecipuis

christianx religionis capitibus ^ uitgekomen 1611; £/>/-

tome theologia ^ '619, en Epitome theolegia moralis ^

pars prima , una cum digresRone de arte nova , ad om-

nes Gevmania academias, Remano pontifici deditas (^

fubditas. 1634.
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kwam uit ten jare 1641 (*;. Maar het was er zoo na G. C
verre af, dat zij hunne onfchuld hierdoor bij ande- l"2'"''^5«-

tot i7<^^^

ren aan den dag legden, dat zij veeleer onder nog ^__».

veel zwaarder verdenking voortaan vielen, vooral

betrekkelijk het gehate fynkretisme , waarvan fchier

niemand der Lutherfchen hooren wilde. De onge-

noegens, hierdoor in de kerk ontdaan, klommen

allengs tot die hoogte, dat er de geheele christelijke

wereld als van gewaagde. De Lutherfchen waren

meestal tegen het plan van calixtüs ingenomen.

Onder de Hervormden waren er velen , die hoop

fchepten op eene verbroedering; en de Roomschge^

zinden ftreelden zich met de aangename gedachte,

dat langs dezen weg de Proteftanten weder in de

fchoot der algemeene kerk zich met hen vereenigen

«ouden. Bij zulk een uitzigt werd ten jare 1645 te

Thorn in Pruisfert, tusfchen eenige Godgeleerden

van de drie onderfcheidene hoofdgezindten , een

godsdienstgefprek gehouden , in vijf zittingen , 't welk

dier wijze afliep, dat men in ftede van eikanderen

te naderen, voortaan van elkaêr verder verwijderd

werd. 7eker hadden de Roomschkatholieken hier

cenen te hoogen toon aangeheven, den Proteüanten

foms fchampere verwijtingen zelfs doende, die al-

toos nu geheel niet te pas kwamen. Maar het gene

de Lutherfchen ter vereeniging met de Hervormden

tot

(*) De titel was Grundliche wiecierlegung eines un~

wahrhaftcn gedicht$, unterm titul, Crypto papismus n»^

Vét thcologiit Helmfladienfii,



^66 K £ R K E L K E

na C. G tot een' lieen des aanftoots (Irekte, was, dat clc

Jaan552. fjertQg yan Pruisfen calixtus genoodigd liad

,

'

bij dit gefprek tegenwoordig te zijn , zich vleijende

,

dat door 's mans vredelievendheid het doel der zake

zoo veel te gelukkiger zoude kunnen bevorderd

worden. Nil was calixtus , onder verdenking

liggende, dat hij het heimeliik hield met de Her-

Vormdt-D, gehaat bij de Lutherfchen, die dus, zoo

dra hij in de gemelde vergadering verfcheen , hem
' • met icheele oogen aanzagen. Alles liep vruchteloos

af, niet alleen, maar de Synkretistifche verfchilleli

in de Lutherfche kerk werden voortaan heviger.

Van toen aan ftonden tegen eikanderen in het

harnas , aan de ééne zijde , behalve calixtus ,

KOENRAAD HORNEI , GERHARD TITIUS CU JOA-

Chim hildebrand , allen 's mans leerlingen , en

vervolgens zijne ambtgenooten te Heltfifiad , johan

LATERMANN , CllRISTIAAN DREIEÈ. CU MICHAEL

BEHM, ook 's mans leerlingen, en Hoogleeraars aan

de Akademie van Koningsbergen , als mede 's mans

zoon FREDERiK ULKIK CiitixTus; en aan de an-

dere zijde, behalve buscher, inzonderheid abra-

ham CALOVIUS , JAKOB WÉLLER , JOHAN SCHARF,

JOHAN HULSEMANN, JOHAN DEUTSCHMANN , iEGI-

t)ius STRAUCH , alle Sakfifche Godgeleerden , die

tegen de Helmfladders en Koningsbergers met dap-

perheid ilreden.

Na het Tornfche godsdienstgefprek gaf calixtus

in het licht eenige daartoe betrek kehike fchriften (),

waar-

(*) Scripta
, facientia ad eelloquium Torunii in B»^

rus-
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<vaarin \\\] er nu openlijk voor uitkwam , dat alle uü C. G,

ffeloofs waarheden , die ons ter zaligheid te weten ""'^552.
*' ' °

_
tot 1700.

noodig zijn , bevat werden in de Apostolifclie Ge*

loofsbelijdenis, en, dewijl dit formulier van de Lu-

therfchen, van de Hervormden en Roomschgezin-

den algemeen werd aangenomen, hier uit eene één-

(lemmigheid van gevoelens volgde omtrent die arti-

kelen, welke den grondflag des geloofs uitmaak-

ten , en er dus zeer voegelijk eene broederlijke ver-

eeniging konde worden tot ftand gebragr. Dit was

alarm geMazen, Een heer van vijanden trok tegen

CALixTus te velde, hem met eene menigte fchrif*

ten beftrijdende. De eerften waren weller. ,

scHARF, en HULSEMANN. De laatfte van deze drie

hield meest voet bij het ftuk (*), terwijl de beide

anderen er van afweken , calixtus in verachting

zoekende te brengen, door hsm de grofflie dwalin-

gen aantetijgen, die zelfs bij geene ééne godsdienst-

gemeenfchap geduld werd, waarmede hij zich heette

te willen vereenigen. Dit was wel in dezen twist

het ongelukkigfte , dat men denzelven ook tot an-

dere punten uitflrekte, alleen om calixtus het

vertrouwen te ontvreemden, dat men op zijne be-

doelingen anders hebben mogt. calixtus verklaar-

de

rus/ia ad dian X Oef. avv.. 1644. indictum, & deinde

vsque in annum feqq. dieinque XXFUL. Augusti dila-

tum , adiecta commentatinne otque Epicrifi. 16^ ,

(*) In zijn werk Judicium de Calixtino defiderio &
Jludio concordia ecclefiasiiae, 1650,
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na C. G. de zich in zijne tegenfchriften hier over wel zoö,

J^^'"'*^'^'^' dat onpardjdigen hem niet wel verdenken konden;
lot 1700.

r j » j

^r- maar het vooroordeel tegen hem had te ruim veld

gewonnen , dan dat zulks met een algemeen goed ge-

volg gefchieden konde. De vrienden van calixtus

bepaalden zich doorgaans alleen bij de hoofdzaak

in verfcbil ; ten minfle hierin kweten zich b'y

uitftek wel johan latermann en christiaan

DREIER (*).

Eindelijk zond calixtus ten jare 1654 in het

licht zijn Hoek over de verbonden , welke God met

den menfchen heeft aangegaan, onder de wet en

het Evangelie (f). Dit boek werd door de tegen-

ftanders uitgekreten als vol van Arminiaanfche wan-

begrippen. CALOvius hief hier over de hevigde

klagren vaii befchuldiging aan , in meer dan één

gefchrift , tegen calixtus en zijne medelanders

uitgekomen (§). Uit de titels van deze fchriften

,

vooral dien van het laatfte ziet men , dat , hadde

CA-

(*) Zoo gaf LATERMANN, ondcr anderen, uit, jipos-

tolifche vermahnung ziir chrhtlicher , der göttlichen fc'

ligmachenden wahrheit unnachtheiliger eintrachtigkeit

an die iaemmerlich zertrennte christenheii. 1(^50. dreier.

gaf, behalve eenige andere ftukken, wxiOratio de fyticre-

iismo, quem vocant. 1661, en eene leerrede Die einige

fichtbare und betraengte kirche christi.

(f) Be paciiSf qua Dein cum hominibus iniit y legali

(^ euangelico,

(5) Als daar waren Syncretismus Calixtintts , 1653.
"" Har-
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CALOVius onder ons geleefd, hij van alle verftan- na C. Ot

dige Theologanten zoude zijn uitgejouwd gewor- J''^''^552.

den. Welke begrippen had men toen wel van de -

geloofsleer der Christenen ? welke begrippen van

de wijze, waarop men dezelve uit de heilige fchrift

betoogen konde? Begrippen, die ons thans zeer

ongerijmd voorkomen ! begrippen , die eenen ca-

LixTus, in denkwijze, honderd en meer jaren boven

zijne tijdgenooten vooruit zijnde, allergevveldigst tegen

het voorhoofd flieten, zoo dat hij met eene ver-

borgene zucht over de domheid van zijne weder-

llrevers ftilzvvijgend terugge deinsde, allerduidelijkst

bevroedende, dat zij voor geene overtuiging, hoe

ook genoemd, vatbaar waren. Hij verklaarde nu

openlijk, dat hij, om die reden, zijnen tegenfpre-

kers verder geen antwoord te geven dacht. Ook

hierin werd hij flraks verhinderd door den dood

ten jare 1616. Weliigt ware nu het vuur der

tweefpalt van zelf uitgedoofd , indien niet 's mans

zoon

Harmenia Calixtino - haretica , novatores modernos
j

maxime D. georgium calixtum, nee non d. ciiristia-

WüM DREiERUM pemiciofa in plerisque fidei articulis cum

Calvinianis , Pontificiis , Anninianis G? Socinistis collufi-

mis ac confpirationis adeoque pe^fimce defectionis a vera

fide luculenter convincentem , 1653. Fides vetertim Ö*

inprimis antediliivianorum in christum verum Deuvi

(èf hominem , eiusque pasfionem nieritoriam , adverfui

peitilentem novatorum , maxime D. ceorgi calixti <

errorem. 1656.

Herv. V. Aa
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na. C. G zoon fiiederik ulrik calixtus, die ook Hoog-
Jaari552

i^^gj-aar j^ cle Godgeleerdheid te Helmliad was, op
tot 17.0

' ' *^

^,,.._„ nieuw olie m de vlammen geftort hadde, door het

uitgeven van eenige fcbrifren , die zihi vader had

nagelaten (*). De jonge calixtus minder geleerd-

heid bezittende, dan zijn vader, ook niet zoo ver-

ftandig en voorzigtig zijnde, als deze was geweest,

werd dus van ziinc vijanden minder geacht en

minder ontzien. Uit dien hoofde werd de vveder-

lland allerhevigst. Op gezag van den Keurvorst

van So.kfen oordeelde de Theo^ogifche Faku^^eit van

JVittenherg^ dat de dwalingen van de Helmftad'

fche Godgeleerden met derzelver eigene woorden uit-

vjerigiijk zoo in de Hoogduitfche als in de Latijn*

fche taal behoorden voorgedragen te worden , op

dat elk er een' affchrik van mogt hebben. Dit ge-

fchiedde in een gefchrift, dat, door abraham ca-

Lovius vervaardigd, uirkwam in de jaren 1Ö64 en

1665 (f), en de gedaante had van een nieuw Sym-

bo.

(*) Deze waren Bhfertationei de vevitate iinicac re-

figionis chistiana & aiictoritate antiquitath ecclcfias-

tica, addita commentatione de iiniverfalis prim^va: ec

clejïie aiictoritate. 1658. ConfuUatio de tolerantia re-

formatorum circa quisstiojjes .,
inter ipfos Q- augustanam

confesfïonem prcfesfos copJroverjas. 1653. Orationci tres

de Pontifice Romano.

(f) Da titel was Confenfm repetitus fidei vere Inthe-

ranae in ilUs doctrines capitihm , qua contra piiram iS?

invariatam auguUnnnm confesfïonem aliosque libros [ym-

iolicos y in formuhi concordice comprehenfos , fcriptis pu.

hli-
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bolisch formulier. In hetzelve werJen met ronde na C. G.

woorden verworpen de vokende ftellinffen , ?ls zoo I^''^ri552.

. ,. , 1
tot '7' O'

vele wanbegnppei), die van calixtus gekoesterd
_

wartn; I. dat de RoomschkatholiLken en Hervorm-

den, onaangezien hunne hoofdd -valingen , evenwel

cenen zeer gaven grond hadden, waarop zij de za-

ligheid verwachten mogten; II, dat in de Apostoli-

fche Geloofsbelijdenis alles vervat is, wat een Chris-

ten weten en gelooven moet; Hl. dat de leerftcilin-

gen der oude Kerkvaderen dezelfden zijn geweest,

als die der Apostelen; IV. dat de Godgeleerde niet

behoeft te bewijzen, dat er een God is, naardien,

men zulks uit de natuur weet; V. dat in het oude

Testament de verborgenheid van Vader, Zoon en

Geest wel is bekend gemaakt , maar geenszins zoo

voorgedragen is geworden, dat zij van ieder regt

gevat heeft kunnen worden , en ook toen deze leer

ter zaligheid niet noodig is geweest; Vf. dat het

Jigchaam onzer eerfle voorouderen naar zijne natuur

fterfelijk is geweest; VII. dat God r.ict regclregt,

maar oneigenlijk en bij toeval eene oorzaak der zon*

de is; VIII. dat de erfzonde flechts iets gebrekkigs

is, hetwelk, zonder cene dadelijke zonde, óqï) dood

niet na zich fleept; IX. dat in het oude Testament

wel aangekondigd is, dat de Perfoon des Midde-

laars

M'cis hodieque impugnant georgius calixtus eiusdemque

complices. Eerst verfcheen dit gefchrift in de Con/iüa

thcologica rUembcrgenfia , ten jare 1664, daarna afzon,

derlijk ten jare i6ój.

Aa 2
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na C. G. laars zoude gezonden worden, maar welke die zijn

j.iarissa
goude , even weinig als de kennis der Godheid des

tüi 1700 ' °

Zoons, in die tijden den menfchen ter zaligheid te

weten noodig is geweest , X. dat het in chris»

Tus niet aan de krachten der menfchelijke natuur,

maar alleen aan zijne Godheid moest worden toege-

fchreven, dat hij wonderwerken kende verrigten (*^.

En het befluit was, dat de ganfche aanhang van

CALixTüS, door deze dwalingen te leeren, zich

zelf van de gemeenfchap der kerke afgezonderd

hadde , of indien dezelve zulks niet weten of

verklaren wilde, hij als zoodanig moest buitengeflo-

ten worden. Dit (leeg te hoog, zelfs naar het

oordeel van verftandigen, die anders zeer vervreemd

waren van de verworpene gevoelens ; wijl zij , in-

dien dit gefchrifc mogt worden goedgekeurd, niet

zonder grond vreesden voor eene algemeene fcheu-

ring der kerke. De jonge calixtus wederlegde

hetzelve dadelijk , op last van het Brunsivykfche

huis , tevens zijnen vader verdedigende als een' regt-

zinnigen Theologant, wiens gevoelens niet afwe*

ken van de algemeen aangenomene geloofsbelijde-

nisfe der Lutherfchen (f). Ten volgende jare flond

STRAUCII

(*) Vergel. schröckhs aangehaald werk VIII. D. bl,

24(5-248.

(f) Dcnionftratio liquidhjima, quod confenfus repctitus

fidci vete lutherana nee confenfm fidü vere Intherana:

cenferi nieveatnr , nee vero fidei verc liitheranie coti"

fenfui GREGORIÜS CALIXTUS ^ CONRADÜS HÖRNEIÜS CCU"

^varia docucrunt.
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«TRAUCH tegen calixtüs in volle wapenrusting, na C. G.

niet evenwei als een edelmoedig voorvechter van de r^"552»
^ tot 1700,

zaak der Fakulteit van tVittenberg^ maar als een —.—

.

doldriftig , onbezadigd , ketterjager, die met de

brandende fakkels eener verfchrikkelijke woede rond-

zwaaide, en de lasterzucht te baat had genomen,

om zijne partij te gronde te vellen. Hij gaf ten

dien einde in het jaar 1668 een gefchrift uit (*) ,

waar op gewisfelijk de oude calixtüs gezwegen ,

of flechts geantwoord zoude hebben , ,, uwe ge-

leerdheid heeft il vervoerd tot razernij !
'* maar de

jonge CALIXTÜS bleef zijnen vijand in onbefchei-

denheid niets fchuldig. Alzoo ontflond er tusfchen

hen beiden een twist, waarin elk hunner het er op

fcheen te hebben toegelegd , niet om den anderen

van misbegrip te overtuigen , maar te fteken , te

kwetzen, te wonden. De fchriften, tusfchen hen

beiden vervolgens gewisfeld, zijn dus ook niet waar-

dig hier vermeld te worden (f). Niemand ook

fchijnt zich eenige jaren lang met denzelven bemoeid

te hebben, tot dat eindelijk ten jare 1675 calg-

vius in eene Akademifche verhandeling andermaal

ca-

(*) Confenfus repetitin fidei vere lutheranit •— a ca

iumniiSi mendaciis (2? iniquis cenfuris D. fr. ulric^

CALiXTi vindicato.

(t) Iemand , begeerig zijnde dezelven te kennen

,

kan opcuflaan walchs Einleitung in die Religiomftrei'

iigkeitcji der Euangeliich-Lutherifche kirche\ I. D. bl,

341 en volgg.

Aa 3
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«a C. G. CALixTus uitdaagde, door tegen de gedachtenis

J.iari55i2 yan deszelfs vader op eene fchandeliike wiize uitte-
tOC I700. ,. . ,

„____ varen, en eenen man, die zich met meer verdedi-

gen konde, te trappen. De zoon verontwaardigd

over dezen aanval fchreef dadelijk iets ter handha-

ving van de eer zijns vaders , dat hem , door kin-

dt'rlijk gevoel in beweging gebragt , weinig moeite

kostte, en glad uit de pen vloeide. Nog ten zelf-

den jare gaf hij dit uit met een daarbij gevoegd

gefchrift van gerardus titius, dat ook tot zul-

ken einde diende (*). Nu ftreden nog eenigen tijd

tegen eikanderen calixtus en calovius. Dit

duurde tot dat de laatften en de voornaamften van

hunne medeftanders van het tooneel dezes levens af-

traden. CALOVIUS fchreef onder anderen voor zij-

nen dood nog eene gefchiedenis van het Syncretis-

me, welke uitkwam ten jare 1682 (f). Dit even-

Wel bekwam den hoog bejaarden calovius niet

zoo goed , als hij wel gedacht en gewenscht had.

Het

(*) De titel was Pietatis officium , quod optime meri-

io paventi fuo, D. güorgio cauxto , pr^j^itit einsr/em

Fi/his, editwn cum viri cuiusdam , in fciiptis pateniis

probe verfati. Dit laatfre werd door zacharias prelt-

SCHENCK iu het Hoogduitsch overgezet, en ais zoodanig

uitgegeven ten jare 1Ö77,

(f) De titel was Hiftoria fyncretistica , das ist christ-

licher wohlgcgriindetes hedencken fiber den licben kirchen'

frieden und christlichc einigheit in der hdlfamen lehre

der himlifchen -.vahrheit.
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Het werk geviel in geenen deele. De Keurvorst na C. G.

van Sakfen liet het ophalen , ten minfte hij onder« l'*^'^*552«

dnikte hetzelve , zoo veel hij konde. Maar het
,

gene calovius nog meer fraertte, was, dat er een

gerucht oniftmd, dat hij zelf zich nu niet afkee-

rig hadde getoond van vredesgezind heid met de

Hervormden ! Konde er fcherper doorn in den ,

op dit (tuk teder gevoeligen, voet van den zoo

rea;tzinnigen grijsaard worden geworpen ? Zeker

was die befchuldiging valsch, gelijk hij aantoonde

in een gefchrift, ten jare 1683 uitgekomen (*);
maar niets overtuigt ons meer van het rampzalige

der godgeleerde twisten , dan even dit. De gemoe-

deren worden door dezelven ceftemd , om , zoo de

vijand geflagen is , of afdeinst , evenwel het zwaard

niet neêrreleggen , maar dan datzelfde zwaard tegen

elkanrteren te verheffen, en eikanderen te kwetzen.

Dir is het gevolg van haat en nijd onder broeders ,

die het met eikanderen niet ééns zijn. Hunne drift

wordt ten laatfte helsch genoeg , om , indien de

wederpartij niet meer ten doele (laat , hunne eigen aan-

voerders niet te fparen , maar die te befpringen , en leed

te doen. Welk een onzalig geirogt is dus de twist,

daar de verfchilzieke den ftrijd eindigt met zijne eigene

borst open te rijten , en zich zelv' het bloed afte-

tap-

(*) Sub tirulo Rumor ah^irojoff, fed falfis/tmus &
quia valde iniwiofus, a ü. aiïrah. calovio per veri

relationern in Jwstium veriiaiis & caliitimiatornm publi-

cam confvjionem profligatus.
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na C. G. tappen ! Hoe gelukkig is het voor ons , dat in do
Jaari552,

y^^^.^^ ^^^ CHRISTUS dit fchrikdier thans aan kete-
lot 1700.
, nen ligt ! De God des vredes geve , dat het nimmer

weder losbreke, en niemand immer opfta , om de-

zen onzen wensch te verijdelen!
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